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МРНТИ 373.016:502 

«ДҮНИЕТАНЫМ»   ТҮРЛЕРІНІҢ  ТҰЛҒА КАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ РӨЛІ 

 

С.Е. Шажанбаева 

«Биология»  мамандығының  докторанты, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

университеті 

 

Кілт сөздер:  дүниетаным,   тұлға, түсінік, оку, көзқарас. 

  

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының қоғамдық өмірінде жүріп жатқан 

демократиялық өзгерістерге байланысты белгілі әлеуметтік шарттарды ескере отырып, 

жеке тұлғаны қалыптастыруды көздеген білім беру жүйесіне қойылатын талаптар күшейе 

түсуде. Сол талаптардың бірі — оқушының дүниетанымын қалыптастыруда елеулі ықпал 

жасайтын білім мазмұнын жетілдіру. Білім — дүниетанудың кәусар бұлағы. Ол неғұрлым 

тереңдеген сайын дүниетаным да қалыптасып, тұрақтана түседі [1]. 

Дүниетаным — ол қоршаған ортаға және өз-өзіне деген көзқарастар жүйесі және осы 

көзқарастар арқылы қалыптасқан негізгі өмірлік ұстанымдары,  таным мен қызмет 

принциптері, құндылық бағыттары. Негізі дүниетаным қоғамдық және жеке адам 

санасының ұйтқысы болып табылатыны анық. Әр  тұлғанын өз  дуниетанымы болады, ал 

дүниетанымды қалыптастыру — тек жеке тұлғаның ғана емес, сонымен қатар белгілі бір 

әлеуметтік топтың, қоғамдық топтың жетілуінің елеулі көрсеткіші[2]. 

Дүниетанымның қалыптасуына адам, табиғат, қоғам туралы білімдер тірек болады. 

Адам, табиғат, қоғам — біртұтас дүние. Адам, табиғат, қоғам арасындағы байланысты 

және олардың үнемі бірлікте дамитынын оқушылар бастауыш сыныптан бастап оқып, 

түсінуі жолға қойылып отыр. 

Көптеген зерттеушілер орта мектеп пәндерінің ішінен   ерекше физика, химия, 

биология  пәндерін  бөліп көрсетті.  Аталған  пәндер жиынтығын игерудің  негізгі  

интеграцияланған,  осынған орай,  қазіргі  мектепте  ғылыми дүниетанымды 

қалыптастыру жолдарын  іздестіру бұрынғы кездегі зерттеулер, қазіргі уақытта да 

айтарлықтай қызығушылық тудыруда.  

Дүниетаным қоғамдық сананың жоғарғы түрі болып  саналады және ол 

философиялық, ғылыми, саяси, эстетикалық  түрлерге бөлінеді. 

Ежелгі кезден белгілі, ол ен алдымен философиялық  тұрғыдан  жақсы қарастырылып, 

зерттелген.  Ғылымның дамуына байланысты, ғылыми дүниетаным да дамуда, оның 

адамды қоршаған әлеуметтік және табиғи орта   құрылымын толық біліп, шынайы білім 

алуға  үлесін қосатыны анық. Эстетикалық көзқарастардың дұрыс қалыптасуына, 

адамгершілік қасиетті жоғары деңгейде сақтауда да көзқарастың болуы қажет [3]. 

Кез келген  адамның біліміне, әлеуметтік мәртебесіне  және т.б. қарамастан, яғни, әр 

адамның  табиғатқа қарым-қатынасы, өзіне, табиғатта және қоғамда болып жатқан 

құбылыстарға қатынасы,    өзіндік  идеясы мен көзқарастары, дүниетанымы бар. Бірақ, 

әрбір адамның  дүниетанымы әртүрлі болуы мүмкін. Философияда,  дүниетанымның 

мазмұны және оның ғылыми біліммен байланысты, діни ұстанымнан бастап, өмірлік 

тәжірибеге  сүйене отырып, дүниетанудың бірнеше: ғылыми; діни; мифологиялық түрлері 

кездеседі. 

«Ғылыми дүниетаным »- бұл дүниетанымның бір түрі. «Дүниенің  ғылыми 

бейнесіне, ғылыми талдаулар негізінде жасалған қорытындылар мен негіздеулерге және 

табиғи және қоғамдық құбылыстардың дамуын сипаттайтын, себеп-салдарын теориялық 

ұғынуларына сүйенеді» [4]. 
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Ғылыми дүниетаным объективті, нақты болып табылады.  Ғылыми дүниетаным 

дүниенің ғылыми бейнесіне, ғылыми талдаулар негізінде жасалған қорытындылар мен 

негіздеулерге және табиғи және қоғамдық құбылыстардың дамуын сипаттайтын, себеп-

салдарын теориялық ұғынуларына сүйенеді. Ғылыми дүниетаным негіздеріне сыртқы 

қоршаған ақиқат дүниеге бағдарлауы, қоғамдық қатынастар жүйесіндегі өзінің өмір 

сүруінің маңыздылығын түсінуі, өз өмірін саналы түрде құруға деген терең әлеуметтік 

қажеттіліктері жатады. Ғылыми дүниетаным негізіне дүниені түсіну, дүние туралы белгілі 

ғылымдардың жиынтығы жатады. Дүниетаным тек қана білімді меңгеру процесінде ғана 

емес, сонымен бірге ғылыми емес, қарапайым көзқарастар  нәтижесінде  де қалыптасады. 

Ол қоғамның жаңаруына, қоғамдық және жаратылыстану ғылымдары дамуына сәйкес 

жетілу үстінде. Өмірді жақсартудағы жаңа ғылыми деректер, қоғамдық және 

жаратылыстану ғылымындағы ашылулар, жаңа қоғамдық тәжірибелер толықтырылуда, 

нақтылануда, бұрыннан қалыптасқан көзқарастар және ойлау стеротиптері                  

өзгеруде. 

Ғылыми дүниетанымның мәнін анықтағанда, жалпы білім, көзқарас, ой-пікір  

тұтастай дәуірдің де, белгілі бір адамның да дүниетанымын қалыптастырудың қайнар көзі  

болып табылады. Өмірді бағдарлау, нақты адамның өмір жолы, жетістікке жетуі 

дүниетанымның  қалыптасуына ықпалы зор екенін айкындайды.  

Сонымен қатар, ғылыми дүниетанымға объективтілік тән, сондықтан ғылыми 

білімге сүйене отырып, қазіргі әлемдегі қарама-қайшылықтар, түрлі проблемаларды 

шешуде  ол  «тірек» рөлін атқара алады [5]. И. Ф. Харламовтың    айтуынша, 

дуниетанымның қалыптасуы  қоршаған ортадағы оқиғалар мен күбылыстарды қабылдау 

тәсіліне және оның адам санасында бейнеленуіне  байланысты. Дүниетаным призма рөлін 

атқарады, яғни барлық сыртқы әсерлер сыну арқылы өтеді.  

Егер адамда бір белгілі  дүниетаным қалыптасса, онда ол адамда тұрақты көзқарас пен 

сенім жинақталады, яғни ол олардын іс-әрекеттері мен қылықтарын анықтайды. 

Адамды қоршаған орта құбылыстарын, оның өз көзқарастары мен сенімдерін 

бағалаудан шығатын өз дүниетанымы болады. Дүниетаным мәселесіне арналған түсінік  

зерттеулерде былайша тұжырымдалған: «дүниетаным-  адам санасының нақты формасын 

түсіну, оның білімінің, көзқарастарының, сенімдері мен мұраттарының жалпыланған 

жүйесі, оның табиғат пен қоғамның дамуына қатынасын білдіретін және оның қоғамдық-

саяси және адамгершілікті анықтайтын өмірдің әр түрлі салаларындағы эстетикалық 

ұстаным мен мінез-құлық »[6]. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде дүниетанымның қалыптасу үдерісі  – тұлғаның 

білімді, өз-өзіне сенімді болуына,  тұрақты көзқарастар  пайда болуы үшін  қажет. Білім 

беру мазмұнындағы мүмкіндіктер және ғылыми дүниетанымды қалыптастыру жолдары  

адамның эмоционалды  жай-күйіне де  әсер етеді. Оқушылардың ғылыми дүниетанымы 

ғылыми-философиялық білімдер, қазіргі ғылыми жаңалықтар, шынайы дүниені түсіндіру 

деректері, әдіснамалар негізінде қалыптасады. 
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Abstract:  The article is devoted to the organization of the learning process using the 

distance form of learning, the analysis of the main types and models of distance learning is 

given, the differences of distance learning from the traditional one are shown. It has been 

concluded that distance learning can be considered as an independent form of learning for the 

realization of continuing education. 

Keywords: distance learning, internet-technologies, information media, 

telecommunications, educational technology; 

 

The active introduction of modern technical means into the education system has 

fundamentally changed the approach to the educational process in many countries of the world, 

including Kazakhstan. New forms of learning have become widespread, one of which is distance 

learning. 

New knowledge requirements, rapid development of information technologies, emergence 

of new teaching methods, standardization of general secondary education programs in different 

countries of the world - all this requires a careful revision of the approach to the system of 

learning, which should make maximum use of available telecommunication, information and 

pedagogical technologies. 

Distance learning can now be seen as an innovative form of learning that allows 

knowledge to be gained via the Internet under the supervision of a tutor teacher. 

The goal of distance learning is to provide pupils with elements of universal education that 

will allow them to adapt effectively to changing socio-economic conditions and successfully 

integrate into modern society. This type of training is based on advanced information 

technologies, which provide fast and flexible adaptation to the changing needs of the student. 

In secondary school, distance learning is understood to be an educational system built 

using computer telecommunications and using modern information and pedagogical 

technologies. 

The main feature of distance education is the possibility to receive educational services 

without attending an educational institution, as all study of subjects and communication with 

teachers is carried out through the Internet and exchange of e-mails. 

The following factors indicate the need for such a training method: 

• The possibility of working with children with frequent illness and disabilities; 
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• Holding additional classes with gifted children; 

• Opportunity to introduce diversity into the training system by including different non-

standard tasks (rebuses, crosswords, etc.); 

• Provision of free training schedule. 

Through distance learning it is possible to solve such pedagogical tasks as: 

• Formation of cognitive autonomy and activity in pupils; 

• Creation of an effective educational space; 

• Children develop critical thinking and ability to discuss different points of view 

constructively. 

The following main directions of introduction of e-distance education into the system of 

general education are identified: 

Ensuring access to education for children with disabilities and children with behavioural  

problems; 

• Improving the quality of education in small schools; 

Ensuring access to education for children who are temporarily unable to attend school for 

any reason; 

• Possibility to continue training at quarantine school; 

• Providing opportunities for additional education; 

• Possibility of training in individual subjects using remote technologies; 

• Access to an extensive database that allows children to prepare more successfully for a 

unified state exam. 

Distance learning also provides teachers with unique opportunities to improve their skills, 

because through various methodological associations it is possible to exchange experience with 

their colleagues, as well as to participate in online events. 

 Distance educational technologies are technologies, the implementation of which is 

mainly carried out using information and telecommunication networks with distance interaction 

between pupils and teachers. 

Educational technology is a complex that includes: 

• Diagnostic tools; 

• Planning of training results; 

• Criteria for selecting the optimal model for certain conditions; 

• A set of training models. 

Education using distance educational technologies is considered one of the forms of e-

learning, in which: 

Pupil: 

• Determine for itself the time and form of training; 

• Selects the material study sequence on its own. 

At the same time, the student must: 

• Achieve planned training results 

• Study all material according to the educational program. 

Teacher Tasks: 

• Organization of the educational process using remote educational technologies; 

• Development of the system and final assessment of the student; 

• Providing consulting support. 

In addition, the teacher is responsible for the achievement of planned educational results by 

his students. 

 Basic forms of distance learning: 

These include: 

1. Video sections that typically use Skype; 
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2. Video conferences, various forums and discussions; 

3. Chat - training sessions that involve the use of chat technologies. Such classes are held 

synchronously, that is, all participants are given access to chat at the same time. 

4. Webinars. They are distance  lessons, business games, seminars, conferences, 

laboratories and other activities, which are carried out using telecommunication facilities and 

other Internet capabilities. Webinars are distinguished from chat sessions by longer working 

hours (several days or even months), as well as by the use of an asynchronous interaction 

method. 

It should be borne in mind that when using distance learning, the organization of the 

learning process itself is subject to certain requirements: 

• Special multimedia interactive training course; 

• Application of hardware and software to control the training process; 

• Provision of technical support, which involves the involvement of network 

administrators, engineers, programmers, laboratory technicians for the maintenance of the 

software environment, training process and equipment; 

• Development of an appropriate set of regulatory legal documents. 

In addition, the teacher, who conducts the training remotely, must be a confident user of 

the computer, because his duties include placing on the Internet resource homework, carrying out 

control, organizing online discussion of any topic. 

The main problem in this case is the creation of a conceptual new methodological material, 

which is based on step-by-step perception of information and full control of the student 's 

knowledge. 

For a distance course to be more effective, it must have the following characteristics: 

• Detailed and carefully considered planning of pupils activities, including clear setting of 

tasks and goals of training, provision of all necessary educational materials; 

• Providing prompt and efficient feedback that allows the student to obtain reliable 

information about the correctness of his/her promotion; 

• Providing feedback between student and teacher; 

• Constant support of student motivation; 

• Taking into account the peculiarities of the technological base on which it is planned to 

deploy a particular remote training course. 

Many schools decide to experiment with the introduction of projects to introduce a remote 

form of education for pupils as support for the main course and optional classes. 

The special feature of such projects is the focus on intensification of the educational 

process, as well as ensuring continuity of education through the school-university based on the 

introduction of advanced programs and methods of training. 

The main objectives of the implementation of distance learning are: 

• Full development of the child 's personality by reducing the share of reproductive 

activities in the educational process; 

• Organization of more efficient use of educational time; 

• Improving the quality of education; 

• Ensuring the availability of education through active use of the possibilities of open self-

education; 

• Development of such qualities of personality as responsibility, organization, autonomy; 

• Maintaining and improving the mental and physical health of pupils. 

Organizing the educational process by combining distance and face-to-face forms of 

instruction is the most preferred option for schooling. 

Implementation of  distance education information system, which involves: 

• Increasing the level of training of computer science teachers; 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

8 

• Study by teachers and students of the possibilities of the distance learning system; 

• Installation of the corresponding software on all computers included in the local network; 

• Practical application of distance learning system for training organization; 

• Timely maintenance of all information and communication technology facilities. 

The content of the distance  support of the main training courses is carried out in 

accordance with the calendar-thematic planning and presented through presentations in Power 

Point, text documents, links on the Internet, video files, various tasks and exercises. 

 

REFERENCES: 

1. Андреев А.А. Преподавание в сети Интернет / отв. редактор В.И. Солдаткин, С.Л. 

Коплан, Г.А. Краснова и др. – М.: Высшая школа, 2003. 

2. Кондакова М.Л. Методические рекомендации по организации учебного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений и организаций / М.Л. Кондакова, Е.Я. 

Подгорная; Федеральное агентство по образованию; Российская академия образования. – 

М.: СпортАкадемПресс, 2005. 

3. Коротенков Ю.Г. Дистанционное обучение в системе образования / Ю. Г. 

Коротенков // Школьные технологии. – 2005. – № 3. 

4. Полат Е.С. Дистанционное обучение: проблемы и перспективы / Е. С. Полат // 

Открытая школа. – 2009. – № 1. 

5. Шукшина Е.Е. Система дистанционного образования с использованием Интернет-

технологий: статья, Красноярский государственный университет, Красноярск, Россия 

2008 г. 

 

 

 

 

 

CHARITIES AND CONFLICTS 

 

Жиеналиева Шапагат Ериковна 

Қызылорда қаласы, Ы.Алтынсарин атындағы №10 мектеп – лицейінің 

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

 

Learning objectives 

that this lesson is 

contributing to 

9.2.6.1 - deduce meaning from context in unsupported extended talk 

on a wide range of general and curricular topics; 

9.2.1.1- understand the main points in unsupported extended talk on a 

wide range of general and curricular topics; 

9.4.4.1- read a range of extended fiction and non-fiction texts on 

familiar and unfamiliar general and curricular topics; 

9.4.2.1 - understand specific information and detail in texts on a range 

of familiar general and curricular topics, including some extended texts; 

9.5.1.1 - plan, write, edit and proofread work at text level with little or 

no support on a range of general and curricular topics; 

9.5.4.1 - use with minimal or no support style and register appropriate 

to a growing variety of written genres on general and curricular topics; 

9.5.3.1 - write with moderate grammatical accuracy on a wide range of  

familiar general and curricular topics; 

Lesson objectives All learners will be able to: 
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Listen and read for gist, read for specific information 

Most learners will be able to: 

Listen and read for gist, read for specific information, present two 

organizations 

Some learners will be able to: 

Listen and read for gist, read for specific information, present two 

organizations, write about  volunteering organizations 

Assessment criteria Learners have met the learning objective if they can: present and write 

about the volunteering organizations 

Value links Explore the theme of volunteering 

Cross – curricular links Charities 

ICT skills Using videos& pictures, working with URLs 

Previous learning Vocabulary “Social problems and charities” 

Plan  

Planned timings Planned activities (replace the notes below with 

your planned activities) 

Excel 

Resources 

BEGINNING THE 

LESSON 

9.2.6.1 

9.2.1.1 

I. Organization moment 

-Greetings: 

-Conversation with attendant 

II. Сhecking up the hometask 

-What was your hometask for today? 

-Ex:5 page:47 

Dividing the class into two groups. 

 

 

 

Quizizz 

 

PRESENTATION 

AND PRACTICE 

 

9.4.4.1 

9.4.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.1.1 

9.5.4.1 

9.5.3.1 

 

 

 

 

 

I. Brainstorming. To show the video and ask 

some questions.  

1. What can you see on the video? 

2. Who are they? 

3. What are they doing? 

4. What is a sanctuary? 

5. Are there sanctuaries in Kazakhstan?Can you 

name them? 

Today we wiil talk about “Volunteering”. Ou 

today’s new theme is “Volunteering”. 

II. Presenting new words. 

III. Group work. The method “Domino” 

1-st group 

1. The Peace River Refuge and Ranch in Florida is a  

sanctuary 

2. It provides permanent homes for a range of 

animals that are abused and unwanted 

3. Students and volunteers prepare food and help 

with the maintenance of the refuge 

4. The Snow Leopard Fund is an animal protection 

organization 

5. Snow Leopards are rarely seen and are by now 

  

 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 
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critically endangered 

6. Volunteers explain to local communities how to 

conserve the snow leopard and its natural habitat 

2-nd group    

1. The abbreviation of the word “The Snow Leopard 

Fund” SLF 

2. The sanctuary regularly accepts holiday 

volunteers who want to help care for and protect 

these exotic animals 

3. The Snow Leopard Fund works to save the 

beautiful snow leopards of the Southern Altai 

Mountains in Kazakhstan 

4. Which animals are called “ghosts of the 

mountains” The beautiful snow leopards 

5 The Snow leopard Fund operates in Katon- 

Karagay National Park 

5. Volunteers check the cameras and raise 

awareness in local schools 

IV. Pair work. The method  “ True,False ”.Ex:2 

V. Individul work. The method  “Self check”. 

Ex:3 

 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 

ENDING  

THE LESSON 

 

Reflection. First to five 

 
Homework: Ex:4 page:49 

 

 

 

 

 

 

ӘӨЖ.303 

ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕРДІ ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ ШАРТТАР 

 

Қамзаева Күлшат Саликқызы 

Қорқыт Ата атындағы университетінің доценті, ф.ғ.к. 

Қызылорда қаласы, Қазақстан 

 

Түйін. Жастарды өмірге бейімдеу мен ұжымдық еңбекке тәрбиелеудің, әрбір жас 

адамның жеке тұлғасының өмірлік бағыт - бағдарын анықтайтын дүниетанымын 

қалыптастырудың бірегей жолдары қарастырылады.  

Кілт сөздер. Жас. Білім. Тәрбие. Жаһандық үрдіс. Даму. 

 

Әдетте, орта сынып жеке мәнді алғышарттардың қалыптасу аралығын қамтиды. 

Л.С.Выготский жеке қасиеттердің қалыптасуын дамудың әлеуметтік жағдайы ретінде 

қарастырған. Осы дамудың әлеуметтік жағдайының өзі жас шамасына тән оқушы мен 

қоршаған орта қатынасы арқылы аңғарылады. Дамудың әлеуметтік жағдайы, ең алдымен, 
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оқушының жеке тұлғасының психологиялық ерекшеліктеріне және психикалық 

үдерістеріндегі негізгі өзгерістерді қамтамасыз ететін, осы жас шамасында жетекші 

орынды иеленетін іс-әрекет түрлерімен анықталады [1,24].  

Кез келген адамның белгілі сипаты мен сапасын қалыптастырудағы мұғалімнің 

мақсатты тәрбиесі белгілі бір жас мөлшеріндегі оқушыларға бағытталып, осы арқылы сол 

топта тәрбиенің мүмкіндіктері мен міндеттері, әдістемелері қарастырылады. Адамзат 

баласының мектепке дейiнгі кезiнде, есейген шақ кезендеріндегі, жасөспiрім шақта, 

әлеуметтік ортада, мектепте қалыптасқан мінез-құлқымен ерекшеленетіндігін ескерген 

дұрыс. 

Жастарды өмірге бейімдеу мен ұжымдық еңбекке тәрбиелеудің, әрбір жас адамның 

жеке тұлғасының өмірлік бағыт - бағдарын анықтайтын дүниетанымын қалыптастырудың 

қоғам алдындағы зор міндеттері қазірде мектепке жүктелген. «Тәрбиесіз берілген білім,-

білім емес». Тәрбие, шын мәнінде, жеке тұлғаның дамуы мен жалпы қоғамның негізгі 

мақсаты болып табылады және ол қоғамның әрбір мүшесінің жан-жақты дамуына ықпал 

жасауға негізделуі тиіс [2,17]. 

Оқушылардың жас мөлшері дегенде олардың көпшілігіне тән ерекшеліктер мен 

сипаттарды айтамыз. Бұл ерекшеліктерді педагогикалық үдерісте ескеру қажет және соған 

сәйкес оқыту мен тәрбие берудің тиісті түрін, әдістемесін және тәсілін пайдалануымыз 

қажет.  

         Оқушыға оқу іс-әрекетінің жағдайында оның ойын емес екендігін түсіндіруге 

тырысу керек, сонда ғана ол оқуға  бей-жай қарамай, ынтамен, шын көңілмен назар 

аударып, өзін-өзі шынайы өзгертуге үйренеді. Мысалы, грамматикалық ойын 

элементтерің мысалға алайық. Оқушылар ойынға құрылған тапсырмалар мен оқу 

тапсырмаларын ажырата біліп, оқу тапсырмаларына құлқы болса да, болмаса да оны 

қалайда орындауы керектігін білуге үйренуі керек. Әрине, грамматикалық ойындар 

баланың белсенді өмірінің аясынан шығып қалмауы тиіс. Әдетте, оқушыға оның енді 

«жеке адам» екендігін, кішкене балалар сияқты ойыншықтармен ойнап отыру ұят деген 

сияқты сөздерді айтуға болмайды. Ойын тек қана балалықтың ғана іс-әрекеті емес, ол - 

барлық жастағы адамдардың бос уақыттарында айналасып, көңіл көтеретін құралы. Бала 

адамдардың әлеуметтік қарым-қатынасы жүйесіндегі өзінің жаңа орнында ойынның мәнін 

бірте-бірте түсіне бастайды, әрі ойнағанда да аса бір құштарлықпен ойнайтын болады. 

Ойнай жүріп, бала өзіне аса маңызды әлеуметтік дағды қалыптастырады. «Балалар 

қоғамының» рөлі мен ережелері ересектер қоғамының қалыптасқан ережелері туралы 

білуіне мүмкіндік жасайды. Грамматикалық ойын үстінде өмірге қажетті құндылықтар 

қалыптасады: ынтымақтастық пен бәсекелестік сезімі қалыптасады. Ал әділеттілік пен 

әділетсіздікке көз жеткізу, теңдік, лидерлік, бағыныштылық, адалдық, сатқындық, 

сыйластық әрекеттері баланың бойындағы жеке тұлғалық қасиеттерді қалыптастырады 

[3,36].  

Өмірдегі дұрыс қалыптасу психикасының ерекшелігі - баланың танып-білуге деген 

белсенділігі. Оның құштарлығы өзін қоршаған әлемді тануға және осы әлемнің 

құрылысын өзінше бейнелеуге бағытталады. Бала ойын барысында тәжірибеден өтеді, 

себеп-салдарлық байланыстар мен тәуелділіктің себебін ашуға тырысады. 

Төменгі сынып жасы -  бұл  айналадағы өзге әлемді баланың өз бойына сіңіре бастау 

кезеңі, білім нәрін алғаш жинақтаудың көзін тани бастайтын, басымдылықпен игеру 

кезеңі болып табылады. Осы бір аса маңызды өмірлік қызметті табысты орындау баланың 

өзіне тән бейімділігінің осы жаста қалыптасуына қолайлы жағдай жасайды, яғни, ол 

мынадай бейімділіктер: адамның беделіне зор сеніммен қарауы, мұғалімнің пікірі ол үшін 

«заң», кездесетін барлық жағдайларды тез қабылдап, оған тез әсерленгіштігі, аңғал да 

ойын баласының қарым-қатынасы, ойын бір тұжырымға келтірмей шапшаң жеткізу. 
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Төменгі сынып жасындағы оқушылардың бойындағы осы аталған бейімділіктердің 

әрқайсысы тек жақсы жақтарымен ғана көрініс табады, ал ол осы жастағы оқуларға ғана 

тән қайталанбас ерекшеліктер болып табылады. 

Төменгі сынып жасындағы оқушылардың кейбір ерекшеліктері жылдар сайын 

жойылып отырады, кейбір ерекшеліктерінің маңызы өзгереді. Мұндай жағдайдың 

оқушылардың бойында көрініс табуы олардың жас ерекшеліктеріне қарай әртүрлі 

деңгейде болатынын атап көрсету қажет. Міне, оқушылардың танымдық мүмкіндіктеріне 

өзіміз қарастырған осы ерекшеліктер зор ықпал етеді және ол баланың жалпы дамуының 

келешегінің алғы шарты болып танылады [4,81]. 

Ғалым В.В.Давыдов бала мектеп табалдырығын аттағаннан бастап  оқу үдерісінде 

жеке тұлғаның  теориялық санасының негіздерінің қалыптасатындығын (ғылыми, 

көркемдік, адамгершілік) атап көрсетеді [5,43]. Ал, Д.Б.Эльконин бойынша, төменгі 

сыныптағы оқушы өзінің мектептегі жұмысын қоғамдық мәнді, қатаң түрде міндетті іс-

әрекет ретінде қабылдай бастайды да, оның бойында оқудың жаңа қоғамдық сезімдегі 

уәждерінің, сыныптағы жаңа позициясының, өзіне және жанындағы жолдастарына жаңа 

қатынастар мен талаптардың табылуына жетелейді [6,32]. 

Б.Г.Ананьевтің пікірінше, оқушылардың мектептегі оқу үдерісі олардың бүкіл өмірін 

жаңаша ұйымдастырып, баланың отбасындағы орнын өзгертетіндігіне ерекше көңіл 

қояды, өйткені онда отбасынан тыс міндеттері, яғни міндетті оқу еңбегі пайда болады, 

жауапкершілік артады [7,19]. 

Төменгі сынып жасындағы оқушының жеке тұлғасының қалыптасуында, 

психологтардың пайымдауынша, оқу іс-әрекетінің мәніне ерекше. Осы мәселенің оның 

ішкі позициясын қабылдау, оның танымдық және адамгершілікті күштерінің дамуының 

жаңа көздерін ашатын, мінез-құлық мотивтерінің өзгерісі, негізінен, Н.Ф.Добрыниннің 

ойынша, оқушының мектептегі оқу міндетін сезінуде қамтылған қоғамдық орнының 

өзгерісі сияқты аспектілерді бөліп көрсетеді [8,53]. 

Төменгі сынып оқушыларының жеке қасиеттерін зерттейтін танымал 

психологтарымыз (Л.С.Выготский, И.В.Дубровина, Н.Ф.Добрынин) теория және тәжірибе 

жүзінде осы жастағы балалардың танымдық қызығушылықтарының, адамгершілік 

қасиеттерінің, қабілеттерінің, эмоциялық сферасының дамуы арқылы ересектермен, 

құрдастармен өзара қатынастары арқылы жүзеге асатындығын дәлелдеген.  

Зерттеуші Б.С.Волков: «Төменгі сынып жасы кезеңін қазіргі уақытта 6-7 жастан 10 

жасқа дейінгі аралық қамтиды. Осы кезеңде баланың мектептегі жүйелі оқуын қамтамасыз 

ететін дене және психофизиологиялық даму үдерісі жүреді. Ең бастысы, бас миы мен 

жүйке жүйесінің қызметі қалыптасып жетіледі. Физиологтардың мәліметтеріне сүйенер 

болсақ, 7 жасқа жеткенде баланың бас жарты қызметінің жетілмегендігі олардың мінез-

құлық ерекшеліктерінен, эмоциялық күйлері мен іс-әрекеттерін ұйымдастыруларынан 

көрінеді». Осы жастағы оқушылар алаңдағыш, ұзақ уақыт зейіндерін шоғырландыра 

алмайды, қозғыш, эмоциялық болып келеді.  

Оқу - мектеп жасындағы  балалардың  негізгі  әрекеті. Оқу арқылы  балаға  қоғам  

өзінің  ғасырлар  бойы  жиналған  асыл мұрасын, дағды, тәжірибесін  береді. Сонымен  

бірге  жаңа  буын  оқу  арқылы  өзінен бұрынғылардың  практикалық  әрекетке  

дайындайды. Білім жүйесін  меңгеру  арқылы  ғана  адам ой және дене еңбегінің  

тетіктерін жақсы түсінеді. Оларды жан - жақты білуге мүмкіндік алады. Білім меңгеру - 

ұзақ уақытты керек ететін күрделі  үдеріс.  

 Оқу  материалдары оқушы психикасына  зор талап қояды. Өйткені ұғыну - өте 

күрделі әрекет. Ұғыну үдерісі бірнеше  кезеңдерден тұрады. Мәселен, мұның бірінші  

кезеңінде (таныстыру кезеңі) бала нені қалай оқу  керектігі жайлы  мағлұмат алады. Бұдан  

кейін ол ойындағысын тәжірибеде орындап, пысықтап көреді. Үшінші кезеңінде, ұғынған 
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нәрсесін ойына ұстап тұрады да, бесінші кезеңінде, балада зат пен құбылыс туралы белгілі 

ұғым қалыптасатын болады. Ақыл-ой амалдарын меңгеру арқылы бала шындықтағы  

заттардың байланыс қатынастарын ажырататын болады,  бір нәрсені екіншісімен 

салыстыра дәлелдей алуға, олардың айырмашылық,  ұқсастықтарын көре білуге үйренеді 

де, мұндағы себеп пен нәтиженің заңды байланысын түсінеді. Мәселен, «газ дұрыс 

жанбаса жағымсыз иіс шығады» дегенде газдан ақау кеткен жағдайда иістің шығуына 

себеп болып тұрғандығын бала байқайды да шындықтағы нәрселердің бәрі де бір-бірімен 

осындай байланыстығын түсінеді.Өмірдегі нәрседе себеппен қатар нәтиже де 

болатындығына баланың түсініп, көзінің жетуі ұғыну деп аталынады.  Төменгі сынып 

оқушылары оқу материалдарының мәнісіне тереңдеп бара бермейді. Оларды жай жаттап 

алады да, өз бетінше пікір айтуға талпынады, айтқан ойлары толық болмай жатады. Бұдан 

анализ, синтез үдерістерінің балада онша дамымағаны көрінеді. Мұғалім оқушы 

ойлауындағы анализге жеткіліксіз көңіл бөлетін болса, оқушы материалдың бір-бірімен 

қиысып байланыспаған жеке жақтарын меңгереді де, осыдан ұғымның мәніне толық 

түсінбей қалуы мүмкін. Сондай-ақ, мұғалім синтездеу тәсілін ойдағыдай пайдалана 

алмаса, жаңа материал бұрынғысымен дұрыс байланыспай қалады да, берілген 

мағлұматтың тәжірибелік мәні кеми түседі. Кейбір мұғалімдер баланың белсенді ойлау 

үдерісін дамытудың орнына оның ес қабілетін өсіруге ерекше мән береді, бұдан баланың 

есін дамыту онша мәнді нәрсе емес деген қорытынды шықпайды. Баланы ойландырып, әр 

нәрсені бір - бірімен салыстырта отырғызып, талдап жинақтатып, дәлелдеткізіп үйретсе 

ғана олардың танымы мазмұнды болады. Ал, материалды өз күйінше жаттап алу, оның 

мағынасын түсінбей оқу жақсы нәтиже бермейді, оқушы дұрыс білім ала алмайды. 

Төменгі сыныптағы мектеп мұғалімдері осы жайды қатты ескергендері дұрыс»,- деп 

тұжырым жасады [9,27]. 

Психолог П.Я.Гальперин  (1902-1988)   өзінің «Ақыл-ой әрекетінің сатылап 

қалыптасуы» теориясында «оқушы мәселені шешу үшін алдымен сыртқы материалдық 

әрекеттерді (затты ұстап көру, тұрқын, көлемін ажырату, шамамен өлшеу,т.б.) 

пайдаланады, сосын оның бейнесін елестеді. Содан соң дауыстап және іштен айта алатын 

болады, сөйтіп сыртқы заттық әрекеті біртіндеп ішкі ой әрекетіне айналады»,- дейді 

[10,36]. 

 «А.С.Макаренко тәжірибесіндегі тәрбиені ұйымдастыру» атты еңбегінде 

А.А.Фролов: «Мектеп-бала сезімдерін жүйелі әрі жоспарлы түрде дамытып отыратын 

арнаулы орын. Мұғалімнің осы саладағы жүргізетін жұмыстарының  кейбірі мына 

төмендегідей болмақ: біріншіден, бала эмоциялары мен сезімдерін  тек құрғақ сөз бен 

жалаң үгіт  арқылы  тәрбиелеуге  болмайды. Мүмкіндігінше өмірде бұл сезімдерді  бала өз 

басынан кешіретін болсын. Өзі  күйініп көрмеген  адамның біреудің қайғысына ортақтаса 

алмайтыны сияқты, бала өзінің және айналасындағылардың  табысына қуанып, 

сәтсіздігіне жаны күйзеліп отырмаса, сезім тәрбиесі өзінің пәрменділігін жояды. Мәселен, 

баланы Отанды сүю сезіміне тәрбиелеу ісі оның жас төлді күту, бау-бақша жұмыстарына 

қатысу, пайдалы еңбекке  қолғабыс тигізу сияқт нақтылы  іс-әрекетімен ұштастырылып 

отырлуы тиіс; екіншіден, сынып, мектеп ұжымында берік орын алған  салт-дәстүрлер – 

бала эмоцияларын дамытып, тәрбиелеуде таптырмайтын керемет құрал. А.С.Макаренко 

осындай дәстүрлердің зор тәрбиелік мәнін  көре білген. «Дәстүрлер менің ұжымымда өте 

көп еді, - деп жазды ол, - тіпті  жүздеп санауға болатын. Мен олардың бәрін біле  

бермеуші ем, бірақ балалар  білетін және балалар білгенде бір жерге жазылған түрінде 

емес, өздерінің бір сезімімен білетін; үшіншіден, осылайша істеу керек десетін. Ал: «неге  

олай   істеу керек?» деген сауалға  «үлкендер осылайша істейді» - дейтін. Үлкендердің 

тәрбиесін, үлкендердің логикасын құрметтеу, олардың адамгершілік қоғамын  құру 
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жөніндегі еңбегін құрметтеу және оның өкілдерінің құқықтарын құрметтеу - ұжымның аса 

маңызды қасиеті болып табылады және олар дәстүр арқылы сақталып отырады.  

Демек, оқушының дамуында әлеуметтік ортаның алар орны зор және ол заңды 

құбылыс. 
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Аннотация: Современные дети мало читают, не интересуются чтением 

художественной классики,    читают поверхностно, не вдумываясь в смысл читаемого. 

Падение интереса  младших школьников к чтению связано с развитием цифровых и 

информационных  технологий. Однако, реализуя деятельностный подход к обучению 

учащихся, можно организовать работу учителя начальных классов таким образом, 

чтобы соединить два аспекта: развитие интереса к чтению и книге, формирование 

читательской самостоятельности и компетентности с интересом к цифровым 

технологиям. Разрешить данную проблему можно при помощи  создания и использования 

на уроках литературного чтения в начальной школе буктрейлеров. 

Ключевые слова: буктрейлер, читательская компетентность, цифровая 

грамотность, литературное чтение, младший школьник, начальная школа 

 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

15 

Актуальность. В период всеобщего перехода к информационному обществу 

интенсивность и качество чтения детей снижается. Становится все очевиднее 

замещающее влияние на чтение таких средств коммуникации, как телевидение, Интернет, 

аудио и видеопродукция. Многие  школьники не могут охарактеризовать героя 

прочитанного произведения, выразить своё отношение к поступку героя, найти ответ на 

вопрос по содержанию произведения, самостоятельно задавать вопросы по прочитанному 

тексту.  

Идея формирования младшего школьника как читателя развивается в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования, согласно которому 

«приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование необходимого уровня читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования» [4].  Проблема формирования младшего 

школьника как читателя была поставлена в 60-е годы XX века в работах Н.Н. Светловской 

[3]. Проблемой формирования читательской компетентности младших школьников 

занимаются Е.Л. Гончарова [1], Л. П. Доблаев [2]. Е.Л. Гончарова рассматривает 

читательскую компетентность как психологическую систему. Все компоненты этой 

системы подчинены ее главной функции: превращению содержания текста в личный, 

смысловой, познавательный и творческий опыт читателя [1]. Как указывает Л.П. Доблаев, 

«для осмысления текста необходимо не только быть внимательным при чтении, иметь 

знания и уметь их применять, но и владеть определенными мыслительными приемами» 

[2]. Эффективность процесса информатизации  и  компьютеризации  образования во 

многом зависит от уровня сформированности цифровой культуры учащихся. 

Н.В.Олефиренко, Г.А.Бакланова  исследуют проблемы подготовки учителя начальных 

классов к использованию цифровых образовательных ресурсов  [5;6]. 

Цель исследования – создание авторских буктрейлеров по произведениям детских 

писателей, использование данных буктрейлеров на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности младших школьников. 

Задачи исследования: 1) развитие читательской компетентности учащихся;2) 

формирование цифровой грамотности учащихся. 

В 2020-2021 учебном году нами проведена экспериментальная работа  в МБОУ 

«Гимназия №5» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан с 

учащимися 4 класса начальной школы. Экспериментальная группа – 24 чел, контрольная 

группа – 25 чел. Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий (сентябрь 2020 г.), 

формирующий (сентябрь – декабрь 2020 г.), контрольный (декабрь 2020г.). 

На этапе констатирующего эксперимента учащимся экспериментальной и 

контрольной групп были даны задания - ответить на вопросы: 1. Любите ли вы читать 

книги? 2. Какие книги вы читаете: художественные, научно-познавательные, научно-

популярные, развлекательные.3. Какой писатель является вашим любимым детским 

писателем? 4. Какая книга является любимой?  5. Какая книга, прочитанная 

самостоятельно, заставила задуматься о жизни, о людях, о себе? 6.Умеете ли вы 

пользоваться Интернетом? 7.Умеете ли создавать электронные презентации? 8.Умеете ли 

создавать электронные книги, буктрейлеры? 

Таблица 1. Формирование читательской компетентности младших школьников 

(констатирующий этап) 

Группа 

учащихся 

Осмысленн

ый 

читательск

ий навык 

Владение 

приёмами 

понимания 

прочитанно

Знание книг 

и умение их 

самостоятел

ьно 

Эстетическое 

отношение к 

действительно

сти, 

Формирова

ние 

нравственн

ых 
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го и 

прослушанн

ого 

произведени

я 

выбирать отражённой в 

художественн

ой литературе 

ценностей и 

эстетическо

го вкуса 

младшего 

школьника 

Экспериментал

ьная 

54% 56% 48% 43% 47% 

Контроль

ная 

53% 55% 47% 44% 48% 

 

Диагностика показала, что уровень сформированности читательской компетентности 

младших школьников экспериментальной и контрольной групп находится 

приблизительно на одинаковом уровне. 

Для диагностики формирования цифровой грамотности учащихся нами были 

выработаны критерии: 1. Высокий уровень (75%-100%): осознание значимости 

информации для решения какой-либо проблемы; выработка стратегии поиска 

информации; умение самостоятельно найти информацию; оценить, проанализировать, 

отсортировать информацию; сформировать собственное отношение к этой информации. 2. 

Средний уровень (50%-74%): не совсем может осознать значимость информации для 

решения какой-либо проблемы; выработать стратегию поиска информации; находят 

информацию по подсказкам, с частичной помощью преподавателя; не совсем умеют 

оценить, проанализировать, отсортировать информацию и сформировать собственное 

отношение к этой информации..3. Низкий уровень (0%-49%): не осознает значимость 

информации для решения какой-либо проблемы; не может выработать стратегию поиска 

информации; находят информацию только по подробным инструкциям учителя; не умеют 

оценить, проанализировать, отсортировать информацию и сформировать собственное 

отношение к этой информации. 

Таблица 2. Формирование цифровой грамотности младших школьников 

(констатирующий этап) 

Группа 

учащихся 

Уметь созда

вать 

собственный 

алгоритм 

чтения 

Умение 

находить, 

корректно 

использов

ать и 

создавать 

информац

ию 

Умение 

быстро 

создавать 

связи 

между 

широко 

разрозненн

ыми идеями 

и областями 

опыта 

Умение эффект

ивно учиться и 

ориентироватьс

я в онлайн-

мирах и 

взаимодействов

ать в 

виртуальных 

средах 

Умение 

защитить 

свои личные 

данные от 

неправомер

ного 

использован

ия другими 

Экспериментал

ьная 

44% 45% 47% 42% 41% 

Контрольная 43% 45% 46% 43% 40% 

 

Диагностика показала, что уровень сформированность цифровой грамотности  

младших школьников экспериментальной и контрольной групп находится 

приблизительно на одинаковом уровне. 

В ходе формирующего эксперимента учащиеся экспериментального класса читали 

произведения детских классиков, на их основе самостоятельно создавали буктрейлеры для 

учащихся 4 классов: С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», К. Льюис «Хроники 

http://loveread.ec/read_book.php?id=70115&p=1
https://predanie.ru/lyuis-klayv-seyplz-clive-staples-lewis/hroniki-narnii/chitat/
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Нарнии», В. Крапивин «Журавленок и молнии», Д’Эрвильи «Приключения 

доисторического мальчика», С.Алексеев «Богатырские фамилии». Творческая работа 

такого плана по созданию собственного интеллектуального продукта – буктрейлера- 

способствовала формированию читательской компетентности, цифровой грамотности 

младших школьников. 

На этапе контрольного  эксперимента учащимся экспериментальной и контрольной 

групп были даны те же самые вопросы, что и на этапе констатирующего эксперимента: 1. 

Любите ли вы читать книги? 2. Какие книги вы читаете: художественные, научно-

познавательные, научно-популярные, развлекательные.3. Какой писатель является вашим 

любимым детским писателем? 4. Какая книга является любимой?  5. Какая книга, 

прочитанная самостоятельно, заставила задуматься о жизни, о людях, о себе? 6.Умеете ли 

вы пользоваться Интернетом? 7.Умеете ли создавать электронные презентации? 8.Умеете 

ли создавать электронные книги, буктрейлеры? 

Ответы учащихся экспериментальной группы показали значительные сдвиги в 

развитии читательской компетентности и цифровой грамотности учащихся. 

Таблица 3. Формирование читательской  компетентности младших 

школьников (контрольный этап) 

Группа 

учащихся 

Осмысленн

ый 

читательск

ий навык 

Владение 

приёмами 

понимания 

прочитанно

го и 

прослушанн

ого 

произведени

я 

Знание книг 

и умение их 

самостоятел

ьно 

выбирать 

Эстетическое 

отношение к 

действительно

сти, 

отражённой в 

художественн

ой литературе 

Формирова

ние 

нравственн

ых 

ценностей и 

эстетическо

го вкуса 

младшего 

школьника 

Экспериментал

ьная 

65% 66% 68% 63% 65% 

Контрольная 56% 59% 50% 47% 51% 

 

Диагностика показала, что изменились показатели сформированности читательской 

компетентности экспериментальной группы: сознательности чтения – на 11%, владение 

приемами понимания произведения – на 10%, умение выбирать книги – на 

20%,отношение к литературе как искусству слова – на 20%, формирование нравственных 

качеств личности – на  18%. Тогда как знания и компетенции учащихся контрольной 

группы изменились на 1-2%. 

Таблица 4. Формирование цифровой грамотности младших школьников 

(контрольный этап) 

Группа 

учащихся 

Уметь созда

вать 

собственный 

алгоритм 

чтения 

Умение 

находить, 

корректно 

использов

ать и 

создавать 

информац

ию 

Умение 

быстро 

создавать 

связи 

между 

широко 

разрозненн

ыми идеями 

и областями 

опыта 

Умение эффект

ивно учиться и 

ориентироватьс

я в онлайн-

мирах и 

взаимодействов

ать в 

виртуальных 

средах 

Умение 

защитить 

свои личные 

данные от 

неправомер

ного 

использован

ия другими 

Экспериментал 76% 75% 77% 75% 76% 

https://predanie.ru/lyuis-klayv-seyplz-clive-staples-lewis/hroniki-narnii/chitat/
http://www.rusf.ru/vk/book/juravlenok_i_molnii/juravlenok_i_molnii_1_07.htm
https://www.e-reading.club/book.php?book=68420
https://www.e-reading.club/book.php?book=68420
https://coollib.com/b/66398/read#t1
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ьная 

Контрольная 46% 47% 48% 44% 42% 

 

Цифровая грамотность — это набор знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для жизни в современном мире, для безопасного и эффективного использования 

цифровых технологий и ресурсов интернета. Учащиеся экспериментальной группы 

разрабатывали и создавали свои видеофильмы, буктрейлеры по нескольким 

произведениям русских и зарубежных писателей, изучали технологию создания 

буктрейлеров, внедряли свое понимание прочитанного в текст и иллюстративный 

материал буктрейлера. Поэтому за четыре месяца систематической работы произошли 

изменения, свидетельствующие о сформированности цифровой грамотности учащихся 

экспериментальной группы: создавать свой алгоритм чтения – на 32%, находить и 

использовать информацию – на 30%, создавать свои связи между областями опыта – на 

30%, эффективно учиться в онлайн-мирах- на 33%, защищать свои интеллектуальные 

продукты от использования другими – на 35%. Таким образом, подводя итог нашему 

исследованию, можно сказать: работу по формированию читательской компетентности 

нужно реализовать по следующим направлениям: 1) Формирование навыка чтения; 2) 

Формирование начитанности; 3) Формирование умения работать с книгой; 4) 

Формирование навыков и умений собственно читательской деятельности, 

обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного 

произведения как искусства слова. Работа учителя по формированию цифровой 

грамотности младших школьников на практическом уровне может быть организована, как 

создание учащимися собственных, авторских буктрейлеров по произведениям детских 

писателей. 
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УДК   373.3.015.31 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 

 

Оразәлі Мөлдір Нұрболатқызы 

Магистрант, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті «Педагогика және Психология» институты 

Ғылыми жетекшісі –Уайдуллақызы Эльмира 

Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа: Мақалада функционалдық сауаттылық ұғымы қарастырылып, оның 

білім беру жүйесіне әсері туралы жазылды. Сауаттылықтың кезеңдері көрсетілді. 

Бастауыш сыныпта оқушыларды оқытуда алатын функционалдық сауаттылықтың 

орны мен балалардың сауаттылығын арттыру үшін сабақты тиімді жүргізетін әдіс-

тәсілдер көрсетілді. Сауаттылықсыз мына заманауи әлемде жетістікке жету мүмкін 

емес. Адам өмірінде аман қалу үшін оқуды үйрену құқығына барлық жолмен кепілдік беруі 

керек. Бұрын сауатты адам тек өзінің аты-жөнін оқып, жаза алатын және оған қол қоя 

алатын адам деп саналды. Уақыт өте келе бұл шектеулі түсінік өзгеріп, негізгі, орта 

және жоғары сауаттылық дағдылары алдыңғы қатарға шықты. Содан кейін 

функционалдық сауаттылықпен тек оқу мен жазу ғана емес, оларды күнделікті өмірде 

қолдану адамды әлеуметтік, экономикалық және азаматтық міндеттер мен рөлдерге 

дайындаудың тәсілі ретінде қарастырылды. Біздің әлемдегі сауатсыздық мәселесін 

шешу үшін сауаттылыққа әртүрлі тәсілдер қолданылады. Қоғамда тұлғаның негізгі іс-

әрекеті экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени салаларда іске асырылады. Бұл 

аталған салалардың әрқайсысы белгілі бір дайындықты, жоғары деңгейдегі 

сауаттылықты талап етеді. Ал адамды өмірге дайындау, оны сауатты қылу мектептен 

басталады.  

Кілт сөздер: сауаттылық, функционалдық сауаттылық, оқыту, әдіс-тәсілдер, 

білім беру, бастауыш сынып, педагогикалық жүйе. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие функциональной грамотности и 

ее влияние на систему образования. Показаны этапы грамотности. 

Продемонстрирована роль функциональной грамотности в обучении учащихся начальной 

школы и методы эффективного обучения для повышения детской грамотности. В 

современном мире невозможно добиться успеха без грамотности. Чтобы выжить, 

человеку нужно всячески гарантировать право учиться читать. Раньше грамотным 

считался человек, который мог только читать, писать и подписывать свое имя. Со 

временем это ограниченное понимание изменилось, и на первый план вышли базовые, 

средние и высшие навыки грамотности. Тогда функциональная грамотность 

рассматривалась не только как чтение и письмо, но и как способ подготовить человека к 

социальным, экономическим и гражданским обязанностям и ролям. Для решения 

проблемы неграмотности в нашем мире используются разные подходы к грамотности. 

Основная деятельность человека в обществе осуществляется в экономической, 

социальной, политической и культурной сферах. Каждая из этих сфер требует 

определенного уровня подготовки и высокого уровня грамотности. А подготовка 

человека к жизни, его грамотность начинается со школы. 

Ключевые слова: грамотность, функциональная грамотность, обучение, методика, 

образование, начальная школа, педагогическая система. 
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Annotation: The article considers the concept of functional literacy and its impact on the 

education system. Demonstrated literacy stages. Demonstrated the role of functional literacy in 

the training of primary school students and methods of effective training to improve children's 

literacy. In the modern world it is impossible to achieve success without literacy. In order to 

survive, a person needs to guarantee the right to learn to read. Formerly considered a literate 

person who could only read, write and sign his name. Over time, this restricted understanding 

has changed, and literacy was considered not only as reading and writing, but also as a way to 

prepare a person for social, economic and civic duties and roles. Different approaches to 

literacy are used in basic, secondary and higher literacy skills have emerged in the first place. 

Then functional our world to solve the problem of illiteracy. The main activity of a person in the 

society is carried out in the economic, social, political and cultural spheres. Each of these 

spheres requires a certain level of training and a high level of literacy. And the preparation of a 

person for life, his literacy begins with school. 

Keywords: literacy, functional literacy, training, methodology, education, primary school, 

pedagogical system. 

 

Өркениеттің даму деңгейінде білімнің ауысуы ғана емес, сонымен қатар қарқынды 

өзгеріп жатқан әлем ескеріліп, осы өзгерістерге тиімді бейімделе алатын тиісті білім 

парадигмасы табылады. Сондықтан білім беру жүйесін құру саласында жаңа идеялар 

туғызу кезінде жаңа білім беру технологияларын дамытып қана қоймай, сонымен қатар 

мазмұнына әлеуметтік-психологиялық тренингтің белсенді әдістерін қосу маңызды. 

Әлеуметтік басымдықтар мен құндылықтарды өзгертетін жағдайда өтетін білім беру 

процесінің аяқталуы – білім беруді заманауи психологиялық білім беру негізіне 

ауыстыруды қажет етеді. Бұл әлеуметтік-психологиялық тенденцияларды ескере отырып, 

білім беру саласындағы сапалы өзгерістерге қол жеткізудің объективті қажеттілігі ретінде 

көбірек танылады. Шынында да, педагогикалық шеберлік тиімді оқу бағдарламасын құру 

үшін матрица тәрізді білім беру жүйесінде жұмыс істейді. 

Сауаттылық – әдетте математиканы оқу, жазу және жасау қабілеті ретінде 

анықталады. Бірақ оқу дегеніміз не? Адамдар құжаттағы сөздерді оқи алады, бірақ олар 

оның дәлелдерін немесе ұқсастықтарын түсіне ала ма? Қалай жазу керек? Оқушылар 

сөйлемдер жаза алады, бірақ олар толық, дәйекті ойларды айта ала ма? Жұмысшылар 

сандарды есептей алады, бірақ олар графиктерді, статистикалық түсініктерді немесе 

бюджеттерді жоспарлауды біледі ме? Бұл күнделікті өмірде шешім қабылдау және жақсы 

жұмыс істеу үшін қажет дағдылар. 

Сөздерді және сандарды оқу немесе жазу сауаттылықты бағалау үшін жеткіліксіз 

екені анық. Бұл сөздер мен сандарды түсініп, қолдана білу керек, мысалы, идеяларды 

талқылау және мәселелерді шешу. Бұл сауаттылықтың кеңірек анықтамасы 

«функционалдық сауаттылық» деп аталады. 

Функционалдық сауаттылық мета-пәндік құбылыс болып табылады, сондықтан ол 

барлық мектеп пәндерін оқып үйрену кезінде қалыптасады, сондықтан көрінудің әр түрлі 

формаларына ие. 

Сауаттылықты дамытудың типтік кезеңдері: 

▪ 1-кезең. Ерте сауаттылық: Әдетте балалар балабақшаға кіріспес бұрын пайда 

болады. Бұл кезеңде балалар сауаттылық негіздерін дамытады, мысалы ауызекі 

сөйлеу тілі арқылы жазу, сурет салу немесе жазу. 

▪ 2-кезең. Сауаттылықты дамыту: Әдетте балабақшаның соңында немесе бірінші 

сыныптың басында болады. Бұл кезеңде балаларды сауаттылыққа көбірек 

қызықтырады 8. Олар ауызша тілдік үлгілер мен формаларды, әріптердің аттарын 
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қолдана бастайды. Әріпті немесе сөзді тану сияқты жазумен байланысты ұғымдар 

да осы кезеңде дамиды. 

▪ 3-кезең. Оқу мен жазуды бастау: Әдетте балалар бірінші сыныпта, ал кейбіреулері 

екінші немесе үшінші сыныптарда өтеді. Бұл кезеңде ауызша тілдік дағдылар 

артады. Балалар дәстүрлі тәсілдермен оқи және жаза бастайды. Олар сөздердің 

айтылуын біледі және сонымен бірге оқылымды еркін меңгереді. Сөздерді 

автоматты, дәл және жылдам тану қабілеті дамиды. Олар көбірек сөздердің 

мағынасын түсінеді. 

▪ 4-кезең. Мәнерлеп оқу және жазуға дейінгі кезең: Балалардың көпшілігі үшін бұл 

екінші сыныптың аяғында болады және төртінші немесе бесінші сыныптарда дами 

береді. Бұл кезеңде балалар сауаттылықтың барлық салаларында одан әрі дамиды. 

Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда олар үнсіз оқи алады, көбірек жазады және 

олардың ауызша тілдік қабілеттері артады. 

▪ 5-кезең. Мәнерлеп оқу және жазу: Мәнерлеп оқу мен жазуды дамыту базасы 

балалар үшін бұл төртінші сыныптан басталып, өмір бойы жалғасады. Бұл кезеңде 

балалар әр түрлі мақсатта оқу, жазу және сөйлеу тілін қолданады. Оқу және жазу 

дағдыларының көпшілігіне қол жеткізу [1]. 

Бастауыш мектепте сауаттылықты арттырудың қандай әдістерін оқушыларды 

оқытуда тиімділіктің негізі ретінде қолдануға болады? Бұл сұраққа жауап беру үшін біз 

әдістің не екенін анықтап алуымыз керек. 

Әдіс – қойылған мақсаттарға жету үшін мұғалімдер мен оқушылардың үйлестірілген 

бірлескен қызметі [2]. 

Дидактикалық әдіс – бұл білім беру мәселелерін шешудің тәсілдерінің жиынтығы 

[3]. Мұғалімге қатысты бұл оқушының оқуға деген қатынасын қалай үйрету керектігін 

білдіреді. Бастауыш мектептегі негізгі жазу әдістемесіне кіретін дағдылар оқушы мен 

мұғалімнің бірлескен іс-әрекетінде таңдалады. 

Оқыту әдісінің мақсаты: мұғалімге, сондай-ақ субъективті және оған тәуелді емес 

бөліктерге байланысты. Мысалы, әңгімелеу - бұл барлық мұғалімдер айналысатын оқыту 

әдісі. Жалпы, әңгімелер - обьективті сипаттағы қасиеттер. Әдістің барлық салаларында 

мұғалімнің жеке шеберлігі, педагогиканың жоғары формасы маңызды рөл атқарады. 

Барлық әдістердің негізгі белгілері: мотивацияға үйрету, оқыту, дамыту, ұйымдастыру. 

Олардың көмегімен мұғалімдер мотивацияға байланысты мәселелерді шешеді және 

тұтастай алғанда оқу бағдарламасына әсер етеді. Сонымен, оқытудың әрбір әдісі - 

мақсатқа жетудің тәсілі. 

Мұғалімдер әрдайым өздерінің білім беру мақсаттарына жетудің ең сәтті жолдарын 

таңдауға тырысады. Әдісті таңдау тапсырмасын жеңілдету үшін әдістердің тиімділігі 

салыстырылады, бағаланады және нақты топтарға біріктіріледі.  

Әдістер дидактикалық мақсатына қарай жіктеледі. Бұл классификацияның жалпы 

ерекшелігі -  ықпал ететін оқу үдерісінің дәйекті кезеңдері. 

- білімді меңгеру; 

- дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру; 

- білімді қолдану; 

- шығармашылық қызметі; 

- бекіту; 

- білім, білік және дағдыларды тексеру [4]. 

Тарихи мектептер, ана тілділерге сауаттылықты үйрету әдісі түп тамыры сонау 

өткеннен бастау алады. Сол уақыттағы ең жақсы мұғалімдер Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский, 

В.П.Вахтеров болды. Олар үшін алфавит тақырыбы болды. Оқу және жазу дағдылары 
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(негізгі оқу дағдылары) жалпыға бірдей білім берудің кілті болып табылады. Ұзақ уақыт 

бойы сауатсыздық адамдардың білім нұрына жетуіне кедергі болды. 

Мектептегі жазу әдісі қолданылған 18-ғасырдың соңына дейін (мысалы, бук, бәліш) 

оқытудың өзіндік әдістері басым болды. Ол әріптерді атау, буындарды қолдану және т.б. 

үшін хаттарды жатқа айтуға сүйенді. Бұл әдістің тиімділігін талдай отырып, оның тек есте 

сақтау қабілетіне сүйенеді деп айтуға болады. Сөйлеу мен дыбыс есептелмеді. Буындарды 

оқудың қажеті жоқ еді. Баланың қабылдауына байланысты мәтін өте қиын болды. 

Олардың барлығы күрделі діни мазмұнға ие болды. Жазуды үйрену оқудан алшақтады. 

Мұғалімдер арасында қарапайым, жылдам және үнемді оқытудың жаңа әдістерін табу 

үшін халықтық білім беру қажеттілігі туды. Оқушының талдамалық және жан-жақты 

дағдыларын бағалайтын ойластырылған әдіс позитивті кітаппен ауыстырылды. 

▪ Сөзбе-сөз сөйлеу алфавитін синтездеу әдісі. Әріптерді оқып, оларды буынға 

біріктіріп, содан кейін оларды сөзге біріктіріңіз. ХІХ ғасырдағы бюрократтар 

арасындағы көптеген пікірталастар оқытудың сенімді әдістеріне әкелді. Алфавиттік 

әдіске қарағанда бірнеше артықшылықтар бар. 

▪ Қазіргі кездегі негізгі әдіс - бастауыш мектептегі сауаттылық дағдылары. 

Әдебиеттерді оқу Бұл жағдайда ол әлдеқайда қызықты болды. Сыныпта талдау 

жұмыстары жүргізіледі, ойлау процестері дамиды. Сонымен қатар оқу мен жазуды 

үйрену бір уақытта басталды. Мәтін оқуға тартымды, сондықтан оңай қорытылады. 

▪ В.Г.-ның заманауи әдістері. Бұл жүйе алфавиттер мен әріптерді оқудың басқа 

тәртібін білдіреді. Горецкий дыбыстар мен әріптерді бастауыш мектепте 

сауаттылыққа үйрету әдісінде қолдану жиілігіне сәйкес орналастырды. Біріншіден, 

сөйлеуде жиі қолданылатын, аз қолданылатын және ақырында аз қолданылатын 

дыбыстар зерттеледі. Бұл бізге сөйлеу дағдыларын және сөйлеу дағдыларын 

дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге мұғалімге мәтіннің мағыналық 

мазмұнын талдауға, алған білімдерін кіріктіруге арналған әр түрлі жаттығулар 

өткізуге және сонымен қатар сөйлеуді мақсатты дамытуға мүмкіндік ашады. 

Горецкий әдісіндегі бастапқы нүкте - ауызекі сөйлеу дыбысын талдау. Балалар 

сөйлем мәтінін сөздерге, сөздерге, буындарға бөліп, барабандарды таңдап, 

дыбыстың ретін, санын және сипатын белгілейді.  

▪ Қазақ тілі сабақтары кезінде бастауыш мектепте сауаттылықты қалай оқыту керек? 

Негізгі міндет - дұрыс жазуды қалыптастыру. Түптеп келгенде, барлық оқушылар 

өздерінің мазмұндық қабілеттерін меңгеріп, стилистикалық жағынан дұрыс, 

мәнерлі және өз ойларын жазбаша түрде дәл жеткізуі керек. Бастауыш мектепте 

сауаттылықты қалыптастыру да алдыңғы қатарда. Бастауыш мектепте негізгі білім 

жинақталады, ал оқушылар оны меңгереді, орыс тілін білу негізін құрайды. 

▪ Кіші мектеп оқушылары сөздердің дыбыстық құрамын зерттейді, дауыссыздар мен 

дауыстыларға мінездеме береді, дауыстылардың стресс пен күйзелістегі рөлін, 

дауыссыздардың қаттылығы мен жұмсақтығын түсіндіреді. Сөздерді дұрыс 

қолдану үшін морфология негіздерін үйреніңіз. Осы қағидалардың барлығы 

бастауыш білім беру арқылы насихатталады. 

▪ Функционалдық сауаттылықты дамытуға арналған тапсырмаларды дайындаудағы 

тиімді тәсілдердің бірі - Блум таксономиясының теориялық моделін қолдану 

Блум өзінің білім беру мақсаттарының таксономиясы кітабында танымдық іс-

әрекеттің алты деңгейін анықтап, оларды қиындықтың жоғарылауына қарай жіктеді: 

• білім (ақпаратты механикалық есте сақтау - фактілер, терминдер, процестер және 

т.б.); 

• түсіну (фактілерді түсіндіру, материалдарды түсіндіру, парафразалау мүмкіндігі); 

• қолдану (білімді жаңа жағдайларда қолдану мүмкіндігі); 
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• талдау (жақсы түсіну үшін тұтасты бөліктерге бөлу мүмкіндігі); 

• синтез (жаңа тұтастық құру үшін элементтерді біріктіру мүмкіндігі); 

бағалау (белгілі бір стандарттарға негізделген ақпараттың құндылығын немесе 

қолданылуын бағалау мүмкіндігі). 

Функционалды оқу сауаттылығын қалыптастырудағы инновациялық әдістердің бірі 

– сын тұрғысынан ойлау. Сыни тұрғыдан ойлау сабақта ойлаудың дамуының 3 кезеңін 

қолдануды көздейді: Бірінші кезеңде бала өзіне осы тақырып бойынша  «Мен не білемін?» 

- деген сұрақ қояды; Екінші кезеңде өзі қойған сұрақтарға жауаптар «Мен нені білгім 

келеді?» деген сұрақ туындайды. Ал үшінші кезең бала осы тақырып бойынша сабақта не 

білгенін ой елегінен өткізіп, жалпылауды көздейді.  

Қазіргі кезде оқушылардың жеке ерекшеліктерін жақсы ескеруге арналған бірқатар 

прогрессивті білім беру әдістері бар. 

Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар - бұл ең сапалы және рационалды 

оқыту әдістерін зерттейтін дұрыс ғылыми зерттеулер. Бүгінгі оқу жоспары, ең алдымен, 

пәндік зерттеулерге арналған прогрессивті және инновациялық тәсілге негізделген, 

өйткені дәстүрлі білім беру бағдарламалары адамзат жинақтаған білім көлемін бұдан әрі 

жеңе алмайды. 

Қазіргі білім беру технологиясы дегеніміз не? Ең алдымен, бұл белсенді 

ынтымақтастыққа негізделген топтық немесе командалық жұмыстың, сондай-ақ әр түрлі 

ақпарат көздерін пайдалану арқылы зерттеу жұмыстарының басымдығы. Бұл тәуелсіз 

сыни ойлау мен қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелейді. 

Сабақ әрдайым мазмұнды және қызықты өтілу керек, мұғалім үнемі ойланып, 

зерттеп, тексеріп отыруы керек. Сонымен, функционалдық сауаттылықты қолдану 

оқушылардың ғана емес, мұғалімдердің де шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал 

етеді. Педагогикалық шеберлік мұғалімнің іс-әрекетін әр түрлі даму деңгейіндегі 

балаларды оқыту процесінде жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беріп, оларды 

неғұрлым жүйелі және болжамды етеді. 

Қазіргі қоғам математикалық білім беру мазмұнына ден қойған. Оқушылардың 

мектепте алған білімдері мен дағдыларын өмірлік жағдайларда қолдана білу қабілетін 

дамытуға басты назар аударылады. Әдістемелік әдебиеттерді талдау және мектептегі 

аздаған тәжірибе ұсынылған әдістемелер мен тапсырмалар жүйесі көркем мәтінді 

әдебиеттік оқу сабағында тиімді оқуға және кіші мектеп оқушыларының функционалды 

оқу сауаттылығын қалыптастыруға ықпал етеді деген қорытынды жасауға мүмкіндік 

береді. 
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 Аннотация. В этой статье рассматриваются реформы, происходящие в сфере 

образования в то время, когда Республика Узбекистан находится на пути построения 

демократического, правового и гражданского общества, нынешнее поколение, их 

мировоззрение и аспекты, на которых им нужно сосредоточиться при обучении. 

 Ключевые слова: поколение, цифровая экономика, наука, образование, 

компьютерные технологии, цифровые иммигранты, цифровые аборигены. 

  

Введение. В то время, когда Республика Узбекистан находилась на пути построения 

демократического, правового и гражданского общества, главная цель и движущая сила 

реформ в сфере образования - воспитать компетентного, всесторонне развитого человека. 

Важным условием развития нашей страны является совершенствование системы 

обучения, основанное на развитии современной экономики, науки, культуры, техники, 

технологий. В настоящее время задача образования - научить учащихся работать 

самостоятельно в растущей информационно-обучающей среде, грамотно использовать 

информационные потоки. Для этого им необходимо предоставить возможность и условия 

для самостоятельной работы на непрерывной основе [1,2]. 

 Постановка задачи. Чтобы Повышение эффективности образования и достижение 

полного овладения знаний, чтобы человек был в центре внимания образования и 

самостоятельного обучения молодых людей, хорошо подготовленных учебных заведений 

и современных педагогических институтов они должны знать технологии и 

интерактивные возможности. методики, уметь их в совершенстве использовать в 

организации учебно-воспитательной деятельности, освоить методы обучения, основанные 

на технологическом подходе к психологическим знаниям. Помня об этом, преподаватели 

должны обладать следующими навыками: Принимая во внимание от педагогов требуются 

следующие навыки: 

Постановка задачи. Чтобы повысить эффективность обучения и достичь полного 

овладения знаниями, и самостоятельного обучения молодых людей, учитель должен быть 

хорошо подготовлен и знать современные педагогические технологии и интерактивные 

способы. Помня об этом, преподаватели должны обладать следующими навыками:   

- иметь педагогические навыки, обеспечивающие эффективность учебного процесса; 

- уметь создать систему педагогических знаний как методическую основу обучения; 

- освоенные технологии обучения как система методов, используемых в 

профессиональной деятельности. 

Основная часть. В целях дальнейшего развития науки в нашей стране, чтобы наша 

молодежь имела глубокие знания, высокую духовность и культуру, чтобы продолжить 
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начатую нами работу по формированию конкурентоспособной экономики и поднять ее на 

новый, современный уровень,  2020 год был объявлен - Годом развития науки, 

просвещения и цифровой экономики 

Как сказал Президент Шавкат Мирзиёев, особо подчеркнув важность развития 

науки-просвещения и технологий: «Как говорят мудрецы Востока:« Самое большое 

богатство - это ум и знания, величайшее наследие - это хорошее воспитание, величайшая 

бедность - это невежество!» Поэтому всем нам необходимо приобрести современные 

знания, иметь настоящее просвещение и высокую культуру, чтобы стать постоянной 

жизненной необходимостью. Чтобы добиться развития, нам необходимо приобретать 

цифровые знания и современные информационные технологии»[2]. 

Интенсивное оснащение образовательных учреждений информационно-

коммуникационными технологиями включено в Государственную национальную 

программу развития школьного образования. Следовательно, с быстрым внедрением в 

образовательный процесс нескольких типов современных технических средств, таких как 

компьютеры, видео, электронные доски, медиа-технологии, их использование в настоящее 

время считается ключевым вопросом для Министерства народного образования. Медиа-

технологии оказывают сильное влияние на людей, особенно на молодое поколение, 

которые предпочитают смотреть телевизор, чем читать книгу[3]. 

Использование компьютерных технологий в больших объемах новой информации, 

рекламы, телевидения, электронных игр, распространение и использование электронных 

игрушек в образовании детей имеет большое влияние на мышление и восприятие событий 

вокруг них. 

Известно, что содержание любимого практического занятия ребенка существенно 

изменится. Со временем меняются его игры, любимые персонажи и интересы.  

Раньше, если ребенок получал информацию по какой-либо теме традиционным 

способом, то есть через учебники, справочники, литературу, уроки проводимые учителем, 

через синопсис урока, то сегодня это в основном через телевидение, радио, компьютер и 

интернет. Поэтому учителю необходимо привносить в учебный процесс новые способы 

коммуникации с правильным подходом к современным реалиям. 

Зачем это нужно? Марк Пренцки, один из всемирно известных дизайнеров, 

консультантов, писателей и докладчиков в области образования, делит сегодняшний 

этикет на два типа: цифровые аборигены и цифровые иммигранты. 

“Аборигены цифровых технологий" - люди рожденные в богатом мире 

компьютерам, игровым консолям, mp3-плеерам, видеокамерам и мобильным телефонам и 

другими цифровыми игрушками. Для этих людей Интернет уже стал неотъемлемой 

частью жизни. 

«Цифровые иммигранты» - это люди, которые не родились в цифровом мире, но 

которые могут использовать его в той или иной степени. Цифровые иммигранты 

обращаются как и  обычные иммигранты, с «акцентом». 

Если подумать логично, в современном образовании замечательно то, что 

«цифровых аборигенов» сегодня обучают «цифровые иммигранты». Среди учеников, 

владеющих современными техническими терминами, учитель кажется иностранцем, 

который почти не говорит на другом языке. 

Так как же ведет себя сегодняшнее поколение (NetGen), рожденное в цифровом 

мире, как оно ассимилирует, обрабатывает и передает информацию? Он следует по 

сдедующим: 

• информация используется сразу на месте; 

• выполняет одновременно несколько задач - параллельных и многомерных; 

• не текстом, а графикой; 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

26 

• сетевой трафик; 

• совместные действия; 

• игры вместо книг; 

• рекреационная работа вместо серьезной (развлечение); 

• обучение, слушая музыку и смотря телевизор; 

• знания можно получить с удовольствием; 

• учиться играя в игры. 

Исследование Брэндона Холла: «Действительно ли родившиеся в 80-90-х годах 

прошлого века отличается от других людей своими особенностями и методы обучения, 

которые безупречно работали для их предков, стали неэффективными для нынешнего 

поколения 

Опишем разные поколения. По мнению исследователей, сегодня люди делятся на 4 

поколения: 

№ Поколение Год 

рождения 

Общие аспекты и ценности Особенности 

активистов 

I Традиционн

ое поколение 

или 

поколение 

Второй 

мировой 

войны 

1938-1945 гг Они предпочитают иерархию, 

они основаны на финансовой 

стабильности, уважают власть 

и ставят правителей на первое 

место (rule-makers) 

 

Честный и 

дисциплинированны

й, уважающий 

других, имеет 

авторитарный 

характер 

II Бэби-бумеры 1946–1964 

гг 

Идеалист, конкурент, 

стремящийся к вершине. 

Дружелюбный, 

примирительный, 

демократ 

III Поколение X 1965–1980 

гг 

Они верят в себя, они 

пытаются изменить правила, 

они приспосабливаются к 

своему «племени» и 

«сообществу», они чувствуют 

облегчение, когда появляется 

много информации. 

Целенаправленный, 

целеустремленный, 

готовы выслушать 

других 

IV Поколение Y 1980–2006 

гг 

Уверенный в себе, 

нетерпеливый, 

ориентированный на семью, 

технологически грамотный, 

ценит образование 

Целенаправленный, 

целеустремленный, 

готовы выслушать 

других 

 

Судя по всему, сегодняшнее поколение - это Y-поколение. Чтобы добиться 

качественной и результативной педагогической работы с этим поколением, необходимо 

учитывать интересы этого поколения. Так что же сегодня нравится детям? Было 

проведено исследование, чтобы найти ответ на этот вопрос. 

Поколение Y: Что им нравится? (результаты исследования взяты из Интернета): 

Образование: Связь: При работе с 

информацией: 

Образ жизни: 

эксперимента

льный, активный, 

практичный, лицом 

к лицу. 

Взаимодейств

ие в социальных 

сетях, обмен 

информацией  

Понимают силу 

разнообразия (а не 

только одного 

источника); они могут 

Они живут в 

определенный 

момент жизни; всегда 

«на связи», часто 24 
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В 

большинстве 

случаев обучение 

основанной на 

игре. Технологии - 

это часть жизни. 

мгновенно в сети 

через телефон 

(используемый 

язык - сокращения), 

склонность к 

взаимодействию 

быстро переключить 

свое внимание на что-

нибудь другое; есть 

смысл во что-то 

вникнуть; может 

быстро ответить 

желаемый ответ 

 

часа в сутки; 

сосредоточены на 

достижении 

результата (им 

нравится, когда их 

сравнивают с кем-то 

и оценивают 

хорошо); 

предпочитают 

работать в команде 

 

Исследования показывают, что это поколение недовольно традициями [14-15]. 

Что можно сделать, чтобы эффективно обучать нинешнее поколение? 

В настоящее время Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев большое 

внимание уделяет развитию молодежи, способных применять свои знания в своих 

жизненных нуждах, обладающим интеллектуальным потенциалом, умеющим 

самостоятельно мыслить и наблюдать на основе современных достижений науки, 

самостоятельно ищущим необходимую информацию и на основе анализа выбирает из них 

нужную, умеет общаться со всеми, применять знания в жизни. Для этого необходимо 

подготовить к этому учеников, начиная с младших классов, то есть дать углубленные 

знания первоначальным наукам, доскональное обучение иностранным языкам и 

формирование необходимых навыков в области информационных технологий[4-9]. 

Как вы знаете, мы живем в информационном мире. В школе, на работе и в 

повседневной жизни мы сталкиваемся с компьютерными технологиями, и без них мы не 

можем представить свой день. Поэтому необходимо обучать правильному и 

рациональному использованию компьютеров и других технических средств. В то же 

время приобретенные знания, навыки и способности следует преподавать таким образом, 

чтобы использовать компетентностный подход к решению проблем, с которыми 

сталкиваются в повседневной жизни. 
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Аннотация: в данной статье описывается уровень обученности при применении 

разработанного электронного образовательного ресурса «ФИЗИКА – 9» по курсу физики 
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Обученность – это уровень и степень реально усвоенных ЗУНов.  

Выделяют 5 уровней усвоения ЗУНов [1]: 

1. Различение. Самая низкая ступень овладения ЗУНами - в дальнейшем ученик не 

может повторить пройденный материал [1].  

2. Запоминание. Учащийся пересказывает содержание текста͵ без понимания 

содержания. Может отвечать на вопросы репродуктивного плана и в соответствии с 

последовательностью изложения материала в учебном пособии [1]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41546404
https://www.iupr.ru/teknomer
http://www.marcprensky.com/
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
https://infourok.ru/biblioteka/informatika
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3. Понимание. Устанавливает существенные признаки и связи предметов и явлений, 

применяет правило логического умозаключения, устанавливает сходства и различия, 

сопоставления с имеющимися ЗУНами [1]. 

4. Применение с использованием простейших умений и навыков. Учащийся умеет 

применять на практике полученные теоретические знания, решает задачи с 

использованием усвоенных законов и правил [1].  

5. Перенос знаний и умений в новую ситуацию для решения новых задач. Учащийся 

умеет обобщать, применять полученные знания в новой ситуации [1]. 

Степень обученности учащихся (СОУ) находится по формуле [1]: 

СОУ = (N «10; 9»·100 + N «8;7»·64 + N «6;5»·36 + N «4;3»·16) : общее N учащихся 

Разработанный электронный образовательный ресурс «Физика – 9» по курсу физики 

9-го класса «Механика» на основе использования информационных технологий 

применялся в 9-х классах ГУО «Средняя школа №37, г. Могилева».  

В исследовании принимали участие четыре 9-х класса: 9А и 9Б – были выбраны как 

экспериментальные, а 9В и 9Г – контрольные. Общая численность участников 

исследования составила 103 учащихся (9А – 28 учащихся, 9Б – 26 учащихся, 9В – 28 

учащихся и 9Г – 21 учащийся). В экспериментальных классах на уроках изучения нового 

материала, закрепления, применялись ОМС по соответствующим темам. 

Рассмотрим достоверную оценку обученности в 9А и 9В в течении I четверти. 

Таблица 1 

Оценка обученности в 9А в течении I четверти 

Предмет Оценки успеваемости 9А в течении I четверти 

Физика 

1б 2б 3б 4б 5б 6б 7б 8б 9б 10б 

различение запоминание понимание репродуктивный творческий 

- - 1ч 2ч 1ч 7ч 9ч 4ч 2ч - 

- 12% 31% 50% 8% 

Качество 

обученности 

ПК - 

плохое 
НК - низкое 

СК - 

среднее 
ХК - хорошее 

ВК - 

высокое 

Таблица 2 

Оценка обученности в 9В в течении I четверти 

Предмет Оценки успеваемости 9В в течении I четверти 

Физика 

1б 2б 3б 4б 5б 6б 7б 8б 9б 10б 

различение запоминание понимание репродуктивный творческий 

- - 2ч 5ч 10ч 7ч 2ч 1ч 1ч - 

- 25% 61% 11% 4% 

Качество 

обученности 

ПК - 

плохое 
НК - низкое 

СК - 

среднее 
ХК - хорошее 

ВК - 

высокое 

 

Построим диаграммы на основе выше изложенных значениях. 

 

Диаграмма 12 

Обученность в 9А 

Диаграмма 13  

Обученность в 9В 
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Рассмотрим достоверную оценку обученности в 9А и 9В за учебный год. 

Таблица 3 

Оценка обученности в 9А за учебный год 

Предмет Оценки успеваемости 9А в течении I четверти 

Физика 

1б 2б 3б 4б 5б 6б 7б 8б 9б 10б 

различение запоминание понимание репродуктивный творческий 

- - - 1ч 3ч 8ч 8ч 3ч 3ч - 

- 4% 42% 42% 12% 

Качество 

обученности 

ПК - 

плохое 
НК - низкое 

СК - 

среднее 
ХК - хорошее 

ВК - 

высокое 

 

Таблица 4 

Оценка обученности в 9А за учебный год 

Предмет Оценки успеваемости 9В в течении I четверти 

Физика 

1б 2б 3б 4б 5б 6б 7б 8б 9б 10б 

различение запоминание понимание репродуктивный творческий 

- - 2ч 2ч 6ч 10ч 5ч 1ч 2ч - 

- 14% 57% 21% 7% 

Качество 

обученности 

ПК - 

плохое 
НК - низкое 

СК - 

среднее 
ХК - хорошее 

ВК - 

высокое 

 

Построим диаграммы на основе выше изложенных значениях. 

 

 

Диаграмма 14 

Обученность в 9А 

Диаграмма 15 

Обученность в 9В 
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Рассчитаем степень обученности учащихся 9А класса за I четверть: 

СОУ = (2·100 + 12·64 + 8·36 + 3·16) : 26 = 50 

Рассчитаем степень обученности учащихся 9В класса за I четверть: 

СОУ = (1·100 + 3·64 + 17·36 + 2·16) : 28 = 33 

Рассчитаем степень обученности учащихся 9А класса за год: 

СОУ = (3·100 + 11·64 + 11·36 + 1·16) : 26 = 54 

Рассчитаем степень обученности учащихся 9В класса за год: 

СОУ = (2·100 + 6·64 + 16·36 + 4·16) : 28 = 37 

Таким образом, можно сделать вывод: уровень обученности вырос в обоих классах, 

но если сравнить по качеству обученности, то в 9А этот показатель выше: по СК, ХК и 

ВК. Применение ИТ в процессе обучения 9-х классов по курсу «Механика» привело к 

повышению уровня обученности, что доказывает теоретическую значимость нашего 

исследования. 
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КУРСА ПЕДАГОГИКИ В ВУЗЕ 

 

Наумова Елена Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Самарский филиал ГАОУ ВО МГПУ 

Самара, Россия 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности метапредметного подхода в 

образовательной деятельности вуза, предложен один из практических вариантов его 
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Метапредметность в российском образовании заявлена на уровне официальных 

документов, научно-методических разработок и исследований, с одной стороны, не так 

давно, чтобы стать настолько привычной практикой, как, например, урочная система в 

школе или лекционно-семинарская в вузе (немногим более десяти лет), с другой стороны 

– уже прошло достаточно времени, чтобы и в школе, и в вузе сделать ее одним из 

действенных инструментов развития новых компетенций, компетенций ХХI века. 

Анализ школьной практики реализации метапредметности показывает, что педагоги 

используют различные методологические подходы (А.В. Хуторской, Ю.В. Громыко, А.Г. 

Асмолов), предполагающие в каждом случае свою логику. Причем отметим, что далеко не 

всегда подход, декларированный в Федеральных государственных образовательных 

стандартах (группа разработчиков под руководством А.Г. Асмолова), становится основой 

практического воплощения метапредметности. Образовательные организации работают 

«по Хуторскому» (фундаментальные образовательные объекты) [7], «по Громыко» 

(метапредметы) [1], многих привлекает идея введения метапредметных курсов.  

Обращение к практике образовательной деятельности вузов приводит к выводу, что 

соблюдается определенная преемственность стандартов третьего поколения «3+» и «3++» 

по отношению к ФГОС общего образования. Так, стандартом «3++» [6] определены 

требования к результатам высшего образования – универсальным, 

общепрофессиональным и профессиональным компетенциям выпускников. Первые две 

группы – это своего рода метапредметные компетенции, соотносимые с заявленными в 

школьных стандартах универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными), но более высокого уровня – компетентностного. 

Стандарт педагогического образования 44.03.05 в число обязательных профессиональных 

компетенций выпускника-педагога вводит способность достигать метапредметных 

результатов в обучении. Аксиоматичным является положение, что помочь ребенку в 

достижении метапредметных результатов способен только «метапредметный» педагог. 

Потому представляется, что практическая реализация заявленных современными 

стандартами высшего образования требований диктует необходимость введения 

метапредметности на всех уровнях образовательной системы вуза. Но метапредметность в 

деятельность вузов входит не так активно, как в школьную действительность, что можно 

объяснить рядом причин. Главная из них: практически отсутствует серьезная научная 

рефлексия метапредметности в высшем образовании (поиск в сети Интернет не дает 

результатов по монографическим исследованиям), в отличие от методологии 

метапредметного подхода в отношении к школьному образованию (например, школа Ю.В. 
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Громыко работает по метапредметности с 90-х годов ХХ века).  В статье Е.В. Сизовой 

приводятся результаты контент-анализа публикаций, содержащих концепт 

«метапредметность» и сделан ожидаемый вывод о гораздо более высокой интенсивности 

освещения метапредметной проблематики в отношении школьного образования по 

сравнению с публикациями, относящимися к сфере высшего образования [4, с. 5].  

В работах по рассматриваемой проблематике, посвященных высшему образованию, 

предлагаются различные варианты достижения метапредметных результатов на 

компетентностной основе: введение элементов метапредметности в традиционные курсы, 

системная реорганизация их содержания, разработка метапредметных заданий, 

проектирование метапредметных дисциплин, модулей, применение образовательных 

технологий, направленных на развитие метапредметных компетенций студентов [2; 3; 4; 

5]. 

В нашей практике в блок учебной дисциплины «Педагогика» были включены три 

интерактивных модуля: «Технологии достижения метапредметных результатов у 

обучающихся общеобразовательных организаций», «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом», «Организация научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций». Эти модули соотнесены с 

межпредметными программами по ФГОС.  

В результате освоения модуля «Технологии достижения метапредметных 

результатов у обучающихся общеобразовательных организаций» студенты осознают 

особенности введения ФГОС на уровне основного общего образования; овладевают 

базовыми компетенциями организаций образовательного процесса с позиции 

метапредметного подхода. Логика модуля такова. Мы рассматриваем особенности 

организации образовательной деятельности в ХХI веке, обусловленные как характером 

изменений современных детей и детства в целом, так и спецификой постиндустриального 

образования, имеющего целевые ориентиры развития проектно-технологического 

мышления обучающихся; затем анализируем ключевые педагогические тренды 

(метаучеба, массовые открытые образовательные курсы, «перевернутый класс», 

событийное образование, динамическое оценивание и другие); обращаемся к обзору 

форсайтов в системе образования («Форсайт российского образования 2030», «Форсайт 

компетенций 2030» и др.), к наиболее интересным прогностическим разработкам 

(например, «Атлас профессий будущего»). Это вводная часть модуля, позволяющая 

студентам концептуально осмыслить актуальность метапредметного подхода. Во второй 

части переходим к обзору истоков, идей и концепций метапредметности в отечественной 

и зарубежной науке; соотносим концепты «метапознание», «метакогнитивные стратегии», 

«метакомпетенции», «метапредметность»; анализируем кейсы, в которых представлено 

понимание метапредметности А.В. Хуторским, Ю.В. Громыко и его школой, А.Г. 

Асмоловым (ФГОС); вводим понятия метапредметных результатов, универсальных 

учебных действий, метапредметного образовательного продукта ученика; обсуждаем 

проблемные вопросы: «Как достичь метапредметных результатов?», «Как проверить, 

достигнуты ли они?». Третья часть – инструментальная. Она направлена на освоение 

технологий разработки метапредметных заданий, тем, уроков. Большое внимание в ней 

уделено анализу представленных в Интернете разработок.  

Задания к каждому занятию также разрабатываются как метапредметные. Например, 

студенты получают кейс с материалами ФГОС, А.В. Хуторского, А.В. Громыко. Задания к 

кейсу: 

1. Прочитайте предложенные статьи (1, 2, 3). 

2. Составьте 5 - 7 проблемных вопросов по наиболее заинтересовавшим Вас 

материалам (укажите номер файла). 
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3. Как Вы поняли, возможно различное понимание метапредметности. 

Метапредметный подход представлен в работах Громыко, Хуторского, во ФГОС. 

На основе прочитанного напишите небольшое аналитическое эссе о своем 

понимании метапредметного подхода и о продуктивных вариантах его реализации. 

Цель модуля «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»: ознакомиться с 

методами, приемами, заданиями по формированию основ смыслового чтения; научиться 

проектировать задания, уроки, направленные на обучение стратегиям чтения. В этом 

модуле используем материалы проекта «Педагогика текста». Начинаем с анализа 

изменений модели чтения у современных «цифровых» детей; осмысляем результаты 

международных исследований читательской грамотности, рассматриваем их 

инструментарий и его возможности в обучении стратегиям чтения; обращаем внимание на 

теорию множественного интеллекта Гарднера, применяя которую студенты создают 

«портфели заданий» по типам интеллекта; изучаем типы стратегий смыслового чтения и 

конкретные приемы, применяемые в этих стратегиях; вводим понятия «новая 

грамотность» и «тексты новой природы» (нелинейные, гипертексты, мультимедиатексты, 

инфографика и т.д.), создаем учебные тексты новой природы; осваиваем приемы 

обработки текстовой информации; проектируем элементы уроков с использованием 

стратегий смыслового чтения.  

Третий модуль – «Организация научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций». Освоив его, студенты должны иметь 

представление о требованиях ФГОС к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, различать эти виды деятельности, выделяя в них общее и специфическое. 

Особенностью этого модуля является то, что он вначале строится как «работа над 

ошибками»: студенты анализируют типичные ошибки в ученических исследовательских и 

проектных работах (от методологических до технических), а затем переходят к освоению 

основ методологической культуры и вопросам организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся.  

Принципиальными содержательно-технологическими изменениями в курсе 

педагогики стала организация проектной деятельности студентов на протяжении всего 

семестра и проведение метапредметной педагогической олимпиады.  

На первом занятии мы предложили студентам объединиться в проектные группы, 

разработать проектную идею и продумать логику ее реализации. Проектная деятельность 

в основном осуществлялась обучающимися во внеучебное время. Каждая группа 

получила бриф (техническое задание с видами деятельности по проекту и контрольными 

точками). Три месяца группы работали над своими проектами, вносили в них коррективы, 

и по окончании семестра состоялось значимое событие для студентов филологического 

факультета: 11 проектных групп представили разработанные проекты.   

И тематика проектов, и формы презентации результатов были очень разнообразны. В 

фокусе внимания проектировщиков: актуальные проблемы молодых преподавателей, 

разработка электронного ресурса с продуктивными домашними заданиями по 

английскому языку, современный дизайн кабинетов вуза, сложные 

вопросы самоощущения ребенка в школе и в семье, буллинг, отношение к детям с 

нестандартной внешностью, проблема современных подходов к «секспросвету», 

требования к идеальному уроку английского языка.  

На защите были представлены креативные продукты проектной деятельности: 

буклеты, комиксы, фильмы, учебные пособия, страница в Инстаграм и даже пантомима.  

Метапредметная педагогическая олимпиада, которая проводилась в дистанционном 

формате и так же, как и проектная деятельность, была основана на командной работе, 

показала высокий уровень сформированности метапредметных компетенций участников, 
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способность к системному анализу и конструктивному решению актуальных для системы 

образования проблем. 

Результаты реализации представленных модулей курса педагогики позволяют 

сделать вывод о продуктивности выбранного варианта развития метапредметных 

компетенций студентов-педагогов. Надеемся, что представленный опыт может 

инициировать новые идеи практического осуществления метапредметного подхода в вузе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются  вопросы применения  инновационных  

технологий обучения в начальной  школе. Инновационные  технологии обогащают 

процесс обучения, позволяют сделать обучение более  эффективным. 

Ключевые слова: инновация, технология, дифференциация 

 

            Использование современных технологий направлено на повышение качества 

образования на оптимизацию процесса обучения, на повышение уровня культуры под- 

растающего поколения в работе с техническими информационными средствами. 

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 

 Инновационная педагогическая деятельность может осуществляться как в рамках 

традиционной массовой школы, так и в учреждениях нового вида - гимназиях, лицеях.  

Ведущей формой инновационной деятельности выступает опытно-

экспериментальная работа. 

В начальных классах важнейшим условием заинтересованного отношения ребенка к 

учебе к предмету является личность учителя его увлеченность своим делом, а также 

умение поддерживать веру в силу и возможности каждого ребенка, общение с детьми в 

форме обнадёживающего сочувствия, умение переживать беду ученика как свою 

собственную, умение сотрудничать с учащимися при выполнении того или иного задания. 

Творческая атмосфера в классе возможна только в том случае, если ученик не боится 

ошибиться, не боится допустить оплошность. Поэтому, учителя младших классов должны 

сделать всё возможное, чтобы труд детей был радостным, а уроки — интересными. Для 

этого нужно использовать в работе наиболее эффективные приемы и средства обучения. 

Инновационные технологии помогут развить личностные качества. 

Нельзя забывать, что существенной особенностью инновационной педагогической 

деятельности является также то, что она основывается на личностном подходе и имеет 

своей целью разработку индивидуальной программы развития личности. Целеобразование 

осуществляется только с опорой на диагностику личностного развития ребенка. 

Такими характеристиками, по мнению ряда исследователей, могут быть:  

▪ потребность в творчестве, осознанный выбор вариантов собственного 

профессионального поведения;  

▪ способность и готовность выбирать адекватные средства и методы саморазвития, 

организации продуктивной деятельности в условиях сотрудничества;  

▪ умение свободно ориентироваться в системе способов педагогической 

деятельности. 

   Готовность к реализации инновационной деятельности может быть сформирована 

только в контексте целостности ее основных структурных компонентов - мотивационного, 

креативного, технологического и рефлексивного. Данная проблема требует решения 

двуединой задачи - формирования у педагога готовности к восприятию нового и развития 

умений действовать по-новому. 
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Инновационная деятельность во многом обусловлена неповторимостью личности 

учителя и ученика, особенностями класса, школы и т.д. 

Задача  учителя в данных условиях состоит в использовании современных 

психолого-педагогических знаний для разработки собственной траектории 

образовательной деятельности. Решению этой задачи будет способствовать изменение в 

подходе педагога к содержанию образования. 

За годы работы,  мы выделила наиболее эффективные и инновационные формы 

работы, которые позволяют так же повысить мотивацию детей:   

Технология перспективно-опережающего обучения нацелена на успех как главное 

условие развития детей в обучении; предупреждение ошибок, дифференциация заданий, 

опосредованное обучение (через знающего человека учить незнающего).  

Эта педагогическая технология открыла замечательный феномен: чтобы уменьшить 

объективную трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их введение в 

учебный процесс. В обсуждении нового материала (перспективной темы) выявляются 

сначала сильные, затем средние и лишь потом слабые ученики. 

Другой особенностью этой технологии является комментируемое управление 

(думаю, говорю, записываю). При этом развивается логика рассуждений, доказательность, 

самостоятельность мышления; ученик становится в положение учителя, управляющего 

классом, и предвосхищающего результат. 

И, наконец, опорные схемы - выводы, которые рождаются на глазах учеников в 

процессе объяснения. Для детей начальных классов - это естественный переход к 

условному наглядно-образному представлению элементов задачи, абстрагированию от 

конкретных предметов. 

Технологию перспективно-опережающего обучения автор использует с первого по 

четвертые класс обучения в начальной школе. За время работы опорный материал 

модернизирован, дополнен. Перспектива использования данной технологии очевидна и 

является одной из эффективных. 

Понятие педагогические игровые технологии включают достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. 

Игра - сильнейшее средство социализации ребенка, она дает возможность 

моделировать разнее ситуации жизни, искать выход. Игра важна как сфера реализации 

себя как личности, это деятельность коммуникативная, психологическая коррекция в игре 

происходит естественно. 

Игра - это и развлечение, она связана с созданием определенного комфорта, 

благоприятной атмосферы, душевной радости. 

Применяя игровые технологии на занятиях , мы преследуем комплексную 

реализацию познавательной, практической, образовательной, воспитательной и 

развивающей целей, что является средством самореализации и самоопределения детей.  

Технология развивающего обучения известна благодаря авторам Л.В.Занкову, 

Д.Б.Эльконину и В.В.Давыдову. Под развивающим обучением понимается новый, активно 

- деятельностный тип обучения, идущий на смену объяснительно - иллюстративному 

типу. 

Развивающее обучение: 

▪ учитывает и использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и 

особенностям индивидуума; 

▪ опережает, стимулирует, направляет и ускоряет развитие наследственных данных 

личности; 

▪  расценивает ребенка как полноценного субъекта деятельности; 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

38 

▪ направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности; 

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. 

Определить внешние границы зоны ближайшего развития, отличить ее от 

актуальной и недоступной зоны - задача, которая решается пока только на интуитивном 

уровне, зависящем от опыта и мастерства учителя. 

Технология критического мышления. Данная технология направлена на развитие 

ученика, основными показателями которого являются оценочность, открытость новым 

идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений. При традиционной 

системе обучения целью выступало формирование у детей азов грамотности, когда 

учитель показывает и объясняет, а ученик – запоминает и повторяет; а общение на уроке, 

как правило, было фронтальное. ТРКМ меняет деятельность ученика, привыкшего к 

получению готовых знаний,  подчинению, послушанию, монотонной работе не уроке, а 

значит, меняет и его смысловые установки. При использовании ТРКМ  учащиеся 

являются субъектами при определении целей учебной работы, критериев оценки ее 

результатов; у детей есть возможность исправления, редактирования работ. Такие уроки 

дают учащимся возможность проявить себя, показать свое видение предложенных тем и 

проблем, дают большую свободу творческого поиска. Критическое мышление 

формируется прежде всего в дискуссиях, письменных работах и активной работе с 

текстом. 

Использование информационно-коммуникативных технологии  делает процесс 

обучения и преподавания более интересным, качественным, результативным. Оснащение 

школ необходимым оборудованием далеко не безупречно. И не все учителя в 

совершенстве владеют современными цифровыми устройствами и компьютерными 

программами. Для любых уроков ИКТ – это всегда отличный и мобильный 

иллюстративный материал, это возможность составления любых схем, графиков, моделей.  

Особенно важен иллюстративный материал на уроках литературы, так как учебники 

иллюстрированы недостаточно, а красочное слайд-шоу о писателе или поэте даёт более 

запоминающееся представлении е о его жизни. Портреты героев и иллюстрации к 

произведениям помогают лучшему их пониманию.Главным положительным результатом 

использования информационно-коммуникативных технологий на уроках  является в том, 

что главный объект – это ученик, который тесно сотрудничает с учителем. Он 

самостоятельно находит необходимую информацию на просторах сети Интернет, 

перерабатывает и анализирует ее, находя правильный ответ на поставленный тот или иной 

вопрос.  

Настоящий учитель должен оценивать свои успехи успехами своих учеников. Как он 

работает, и как понимают его ученики. Нетрадиционные педагогические технологии 

повышают мотивацию обучения и интерес детей к школе, формируют обстановку 

творческого сотрудничества и конкуренции, актуализируют личность ребенка, 

воспитывают в детях чувство собственного достоинства и уважение к различиям, дают им 

ощущение творческой свободы и самое главное — приносят радость.                                       
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Асулканова Г.Н, Оспанбекова Н.В. 

Средняя школа №16 имени Толегена Айбергенова 

г. Нур-Султан  Казахстан 

 

Аннотация: В статье рассматривается  инновационные подходы в организации 

воспитательной деятельности в современной школе. Обозначаются  проблемы внедрения 

в воспитательный процесс личностно-ориентированного подхода как инновационные  

направлении  решения этой проблемы.  

Ключевые слова :  воспитание, эффективность, технология ,инновация 

 

В широком педагогическом смысле воспитание — специально организованное, 

целенаправленное и управляемое воздействие на ученика с целью формирования у него 

заданных качеств. В узком педагогическом смысле воспитание — процесс и результат 

воспитательной работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач. 

Педагогическое взаимодействие становится  воспитанием  при соблюдении ряда 

условий. Процесс воспитания непрерывен. Учитель и ученик находятся в субъектной 

позиции по отношению друг к другу. Учитель, организуя воспитательный процесс, 

должен думать не только о коррекции поведения и приведении его  в соответствие с 

общепринятыми культурными нормами, но и о поддержке нравственного отношения 

ученика к различным  сферам, событиям, явлениям жизни, другому человеку. Воспитание 

является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Дополняя друг друга, воспитание и обучение служат единой цели целостному 

развитию личности школьника. 

Формы и методы воспитания - это способы взаимодействия воспитателя и 

обучающихся, в процессе которых происходят изменения в уровне развития качеств 

личности воспитанников. 

Особой проблемой является выбор форм и методов воспитания. При выборе форм и 

методов воспитательной работы следует учитывать: 

▪ особенности обучающихся, их подготовленности к эффективному восприятию 

воспитательных влияний; 

▪ особенности содержания воспитания; 

▪ сравнительную характеристику эффективности используемых форм, методов 

воспитания, возможности каждого средства и последствия его применения; 

▪ особенности ситуации; 

▪ меру использования тех или иных средств, взаимосвязь форм и методов 

воспитания; 

▪ морально-психологические, материальные, гигиенические, эстетические и прочие 

условия. 

Процесс воспитания непрерывен, но при этом в нем выделяются специально 

организованные педагогом ситуации, проживая которые воспитанник приобретает  

опыт отношения к различным сферам бытия и отношения с ними; 

Учитель, организуя воспитательный процесс, должен думать не только о коррекции 

поведения и приведении его в соответствие с общепринятыми культурными нормами, но 

и о поддержке нравственного отношения ребенка к различным сферам, событиями 

явлениям жизни, к другому человеку и собственному образу Я; 
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     Целенаправленно ставить ученика в ситуацию, в которой у него возникнет 

необходимость и даже потребность совершать духовное усилие по самоопределению 

(наличие эмоционального отклика, неравнодушие к содержанию деятельности, в которую 

включены обучающиеся, зарождение у них желания участвовать в добрых делах); 

Использовать положительные изменения в личности ребенка как результат его 

саморазвития; 

Урок является одним из главных средств формирования характера, привычек, 

поведения каждого ученика. 

С целью повышения качества образования педагогам школы необходимо 

проектировать и строить урок (внеклассное занятие) на основе принципов личностно 

ориентированного обучения, где один из главных дидактических принципов – 

воспитывающее обучение.  

Поэтому воспитательные возможности урока включают следующие моменты: 

✓ Четкая организация познавательной деятельности учащихся; 

✓ Требовательность; 

✓ Творческая взаимопомощь; 

✓ Привитие любви и уважения к предмету; 

Одним из средств повышения эффективности воспитательного процесса является 

применение современных педагогических технологий. 

В последнее десятилетие, когда проводится колоссальная научно-исследовательская 

работа, направленная на решение задач, поставленных перед системой образования, 

описывается много различных педагогических технологий: 

-  технология  разноуровневого  обучения; 

- технология модульного обучения; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- технология здоровьесберегающая; 

- технология учебной деловой игры; 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

- технология проведения учебных дискуссий; 

-технология дифференцированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

-информационно-коммуникационная технология; 

-педагогическая технология  В.М.Монахова. 

Все эти технологии применяются для организации не только учебной, но и 

воспитательной работы в школе, в классе. 

Высокий воспитывающий потенциал урока зависит прежде всего от учителя. Для 

этого необходимо учитывать: 

✓ Цель урока (внеклассного занятия); 

✓ Дидактическую структуру урока; 

✓ Использование оптимальных методических приемов; 

✓ Стиль образовательного общения; 

✓  Личность учителя (образованность, манеры поведения, доброжелательность, 

умение 

✓ владеть собой, умение и желание помочь ученику ; 

✓ Умение эмоционально настроить учащихся на урок; 

✓ Воспитание интереса к предмету; 
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✓ Умение учителя находить в содержании учебного материала такие элементы, 

изложение которых будет ненавязчиво, исподволь воспитывать учеников; 

✓ Умение вовремя закончить урок. 

Использование воспитательных возможностей каждого учебного предмета с учетом 

его специфики. Большое влияние на направленность формирования сознания ученика 

оказывает учебный материал. Содержание учебного предмета на уроке - мощный 

инструмент воздействия на структуру личности ребенка. Но внести позитивные 

изменения в структуру может только педагог. 

Педагог –важная фигура для ребенка в системе обучения и воспитания. Выбор  

учителем современной учебной программы, умение отбирать материал к уроку, 

определять его образовательные и воспитательные возможности -это и есть 

профессионализм педагога. 

Талант педагога заключается в тонком чувствовании возможностей своего предмета, 

в формировании моральных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств 

личности 

     Классный час как средство воспитания – воспитание нравственности, развитие 

творческих способностей, формирование общей культуры, обеспечение необходимого 

уровня физического развития и физической подготовленности. 

При правильном подходе к планированию, подготовке и проведению классный час 

обладает огромным воспитательным потенциалом.  

Каждое занятие должно быть воспитывающим. Воспитывающее обучение – один из 

главных дидактических принципов преподавания. 

Задачи воспитательной системы. 

▪ Формирование условий для высокого уровня развития личностного потенциала 

воспитанников и реализации его в будущем. 

▪ Духовно- нравственное развитие личности на основе демократии, 

гражданственности, патриотизма и культурных традиций нашего народа. 

▪ Укрепление здоровья воспитанников через систему оздоровительных мероприятий, 

работу спортивных секций и спорта. 

▪ Развитие интеллектуального и творческого потенциала путём вовлечения в систему 

дополнительного образования. 

▪ Развитие детского самоуправления, предоставление реальных возможностей 

участия в общественной деятельности. 

      Создание условий для социально-бытовой и профессиональной ориентации 

воспитанников с целью успешной адаптации к жизни и трудовой деятельности в новых 

социально-экономических условиях. 

Принципы воспитательной системы. 

✓ Личностно – ориентированный принцип (признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью, создание психологической комфортности, 

атмосферы успешности). 

✓ Культурно – ориентированный принцип (целостное представление о мире и месте 

человека в нем, опора на исторически сложившиеся культурные ориентиры: достижения 

мировой культуры, традиции нашего народа, традиции микромира – школа-интернат). 

✓ Деятельно – ориентированный принцип (формирование потребности в труде и 

творчестве). 

✓ Принцип воспитания в коллективе и через коллектив (оптимальное сочетание 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы). 

Основные направления работы: 

▪ преемственность в воспитательном  процессе; 
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▪ духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, основанное на 

традициях; 

▪ психолого-педагогическое  и социальное сопровождение; 

▪ система дополнительного образования; 

▪ система трудового воспитания; 

▪ воспитательное пространство школьной библиотеки; 

▪ развитие детского самоуправления; 

▪ профилактика правонарушений; 

▪ совершенствование содержания и научно-методическое обеспечение 

воспитательного процесса.   

В качестве основных критериев результативности инновационного подхода к 

организации воспитательной работы предполагается использовать следующие: - 

физическое и психическое здоровье обучающегося; - знание жизни и традиций народов 

своего региона; - нравственная направленность личности; - наличие базовой культуры 

обучающегося. - развитость индивидуальных способностей обучающегося; - готовность 

ребёнка к самостоятельной деятельности; - готовность воспитанников к социальной 

адаптации; - осознание воспитанников в выборе профессии.                                                   
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ- КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

Габдуллина Г.Е, Хасенова Д.С. 

Шәкәрім атындағы  ҮТО  көпбейінді гимназияның мұғалімдері 

Семей , Казахстан 

 

Аннотация: Мақалада авторлар ақпараттық- коммуникациялық технологияны 

сабақта қолданудың тиімділігі мен  оқушылардың пәнге деген қызығушылығын 

арттырып қана қоймай, үлкен ізденіспен, шығармашылыққа жетелеуге болатыны 

туралы ой өрбіткен. 

Түйін сөздер: ақпараттық-коммуникациялық технология,электронды оқулық, 

интерактивті тақта  

    

Қазақстан Республикасының қазіргі білім жүйесінің стратегиялық мақсаты жоғары 

білімді бәсекелестік қабілеті мол шығармашыл тұлға қалыптастыру үшін қолайлы 

жағдайлар жасау болып табылады, қазіргі мектептерде балалар белгілі білім мен білік 

алып қана қоймай, алған үлгі — өнегені өмір бойы пайдалана білуі тиіс. Бастауыш сынып 

мұғалімдердің кәсіптік біліктілігін интернет жүйесі және электронды оқулықтар арқылы 
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берілген дамыту жүйесі оқушының мектепте алған білімі баланың шығармашылық 

әлеуетін дамытып, оқушыны өнімді, шығармашыл, өзіндік ойлауға үйретеді. 

Педагогикалық технология педагогикалық шеберлікпен өзара қарым-қатынаста. 

Педагогикалық технологияны өте жақсы меңгеру дегеніміздің өзі – шеберлік. Технология 

және шеберлік қатынастарына қарағанда меңгеруге болатын педагогикалық технология 

басқалар сияқты тек қана орталықтанбайды. Педагогтің тұлғалық ерекшеліктерімен 

анықталатыны байқалады. Бір ғана технология әр түрлі мүғалімдермен іске асуы мүмкін, 

бірақ оны іске асыру ерекшеліктерінде олардың осы педагогикалық шеберлігі және 

кәсіпқорлығы көрінеді. 

 Бүгінгі таңда білім беруді ақпараттандыру формалары мен құралдары өте көп. 

Олардын мақсаты оқыту процесін мүмкіңдігінше дидактикалық жағынан тиімді 

ұйымдастыру.  Дидактикалық тиімділікке қол жеткізу үшін қазіргі замандағы ақпараттық 

және телекоммуникациялық технология құралдарын комплексті түрде зерттеу,  өз бетінше 

жұмыс жасау, білім алу сияқты әр түрлі салаларда қолдану қажет.  

Білім беруді ақпараттандыру оқыту процесіне жаңа ақпараттық  технология құралда

рынң енуі  қазіргі қоғамды ақпараттандыру  процесінің бағыттарының бірі  болып табылы.  

Білім беру үрдісінде мультимедиа технологиясының жүзеге асырылуы компьютерлік жүйе 

мен телефон, теледидар, спутниктік байланыс құралдарын синтездеу деңгейінде 

телекоммуникация құралдарын пайдаланумен тығыз байланысты болып келеді 

Ақпараттық және қатынастық технологиялар (АҚТ) – бұл ақпаратты жинау, сақтау, 

өңдеу, беру және тасымалдау алгоритмін және әртүрлі әдістерді, тәсілдерді сипаттайтын 

жалпылама ұғым. Бұл анықтамаға «қолдану» сөзі әдейі енгізілмеген. Ақпараттық және 

телекомуникациялық технологияларды қолдану ақпараттандыру технологиясының 

бөлшегі болып табылатын тағы бір технология туралы айтуға мүмкіндік береді, яғни 

ақпараттық және телекомуникациялық технологияларды білім беруде, медицинада, әскери 

және адамның басқа да іс-әрекеті саласында қолдану технологиясы. Бұл салалардың 

әрқайсысы ақпараттандыру технологиясына өз шектеулері мен ерекшеліктерін 

жинақтайды.  Мектеп оқушыларын оқытуда Интернетті қолдану технологиясын 

ақпараттық және телекомуникациялық технологиялар ретінде емес, жалпы білім беретін 

орта білім беруді ақпараттандыру технологиясы ретінде есептеуге болады. Білім беруді 

ақпараттандыру технологиясы ұғымы білім беру жүйесінде ақпараттық және 

телекомуникациялық технологияларды қолдану технологиясына қарағанда, мейлінше кең 

ауқымды екендігін түсіну маңызды. БҚазіргі уақытта білім беру жүйесін басқару мен 

оқытуда ақпараттық- технологияны қолданудың бірнеше негізгі бағыттарын ерекшелеп 

көрсетуге болады: 

– ақпараттық технологияны оқу материалын баяндаудағы көрнекілікті арттыру, 

әртүрлі нысан мен үдерістерді үлгілеу, оқу материалын жүйеге келтіру мен логикалық 

реттеу, жаттықтыру, меңгерілген білімді бақылау үшін көрнекілік құрал ретінде 

пайдалану; 

– оқытудың әртүрлі формасын жүзеге асыру: дербес, ұжымдық, өзіндік, 

қашықтықтан оқыту. Оқыту үдерісін автоматтандырылған оқыту жүйелерін қолдану 

арқылы автоматтандыру; 

– әртүрлі пәндер бойынша компьютерлік оқу курстары мен программалық 

әдістемелік кешендерін жасақтау; 

– ғылыми негізделген компьютерлік оқу программаларының сценарийін жасау, 

педагогикалық программалық құралдардың сапасын сараптау мен оны бағалау; 

– білім беру жүйесінде компьютерлік телекоммуникацияны қолдану; 

– білім беруді басқаруда ақпараттық технология құралдарын кәсіби қолдануға баулу 

(басқарудың автоматтандырылған жүйелері, автоматтандырылған жұмыс орындары); 
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– психологиялық-педагогикалық зерттеулерде ақпараттық технология құралдарын 

қолдану. 

Жылдан-жылға дамып келе жатқан материалдық-техникалық мүмкіндіктер 

мұғалімдерге, оқушыларға жоғарыда аталған бағыттардың әртүрлі аспектісін меңгеруге 

мүмкіндік береді. Мұндай бағыттарды жүзеге асыруда оқыту үдерісінде қолданылатын 

ақпараттық технология құралдарының алатын орны ерекше. 

Ақпараттық – коммуникативтік технологияның келешек ұрпақтың жан – жақты 

білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын 

педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. Сол 

сияқты ақпараттық технологияны пайдалана отырып сабақтың сапасын арттыруға 

болатыны белгілі. 

«Ақпарат» термині латынның Informatio «түсіндіру» «мазмұндама» деген сөзінен 

шыққан, бір нәрсені жетілдіріп түсіндіру деген мағынаны білідіреді. Ақпараттар 

алмастырылады, сақталады, өңделеді және белгілі бір тапсырманы шешу үшін 

қолданылады. Ақпаратты тек қандай да бір мәліметтердің жиынтығы деп түсінуге 

болмайды. 

Ақпараттық – коммуникативтік технология құралдары оқыту құралы қызметiн 

атқарады. Дәстүрлi оқу құралдарынан басқа оқушыларға мына типтегi материалдар 

ұсынылады: 

✓ компьютерлiк үйрету бағдарламалары; 

✓ электрондық оқу құралдары; 

✓ компьютерлiк тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау; 

✓ электрондық анықтамалар мен энциклопедиялар; 

✓ аудио және видеоматериалдар; 

Білім беру жүйесін ақпараттандыруда электрондық оқыту кешенін пайдалану 

тиімділігі. Электрондық оқулық пен оқытудың негізгі мақсаты - «Оқыту процесін үздіксіз 

және толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту». Білім 

берудің кез келген саласында «Электрондық оқулықтарды» пайдалану оқушылардың 

танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, ойлау жүйесін қалыптастыруға, 

шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Оқытудың әр сатысында компьютерлік 

тесттер арқылы оқушыны жекелей бақылауды, графикалық бейнелеу, мәтіндері түрінде, 

мультимедиалық, бейне және дыбыс бөлімдерінің бағдарламасы бойынша алатын 

жаңалықтарды іске асыруға көп көмегін тигізеді. Электрондық оқулықтарды қарапайым 

оқулықтарға қарағанда пайдалану ыңғайлы және оларда өзін – өзі тексеру жүйесі бар. Осы 

электрондық оқулықтың артықшылығы болып табылады. Сондықтан, өзін – өзі тексеру 

жүйесі оқушы мен оқытушының арасындағы байланысын алмастырады. 

Электрондық оқулық дегеніміз – мультимедиялық оқулық, осы себепті электрондық 

оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Электрондық оқулық 

оқушының уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, өтілген және 

оқушының ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. Өйткені, 

оқушының өзіне көрнекілік қолданған тиімді қажет элементінің жанында жазуы болады. 

Электрондық оқулық таңдап алынған хабарды көшіруге мүмкіншілік туғызады. 

Электрондық оқулықтың ең қажет элементі – аудиохабарлар. Мысалы: құстардың 

дауыстарына қарай қандай құс екенін ажырата білу, жүрек қағысын байқау. 

Ақпараттық-коммуникативтік технологияның ағылшын сабағында оқушылардың 

қызығушылықтарын арттыруда қолданылатын бір түрі – электронды оқулықтар. 

Электрондық оқулық ешқандай қосымша қағаз құралдардың көмегінсіз, яғни тек қана 

компьютерлік программалар негізінде жасалынуға, барлық негізгі функцияларды 

қамтамасыз етуге және барлық талаптарды орындауға тиіс. 
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АКТ-ны сабақта қолданудың тиімділігі: 

- уақытты үнемдейді; 

- оқушының жан-жақты білім алуына септігін тигізеді; 

- білімін кешенді әрі үнемі тексеріп бақылауға мүмкіндік береді;  

Сонымен қатар: 

▪ Компьютерде еркін жұмыс жасайды; 

▪ Компьютерлік желілермен байланыс жасайды; 

▪ Ақпараттарды ала алады, өңдейді, сақтайды; 

▪ Интернет желісімен тұрақты байланыс туғыза алады; 

▪ Электрондық поштаны қолданып түрлі ақпараттар алмаса алады; 

▪ Өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады; 

▪ ҰБТ-ге дайындығын үнемі шыңдай алады; 

▪ Ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мәдениеті қалыптасады; 

▪ Мұғалім мен мектеп басшылығына өзінің ойын еркін жолдай алады; 

▪ Өзінің шығармашылық жұмыстарын мектептің веб-сайтында бүкіл әлемге 

жариялай алады; 

Барлық сабақта АКТ қолдану тек оқу үрдісін жеңілдетіп қана қоймай, сонымен бірге 

оқушының да көптеген қабілеттерін дамытуға көмегін тигізеді: 

- оқушының сабаққа деген ынтасы мен қызығушылығын арттырады; 

- әр түрлі мәселелерді шешу жолдарын іздестіру арқылы танымдық қабілетін 

дамытады; 

- логикалық ойлау қабілетін дамытады; 

- жеке немесе топпен жұмыс жасауға дағдыландырады; 

- қоғамдағы өз ұстанымдары жайлы ой-өрісін кеңейтеді. 

Ақпараттық технологиялардың бірі – интерактивтік тақта, мультимедиялық және он-

лайн сабақтары. Өзім қызмет жасайтын  оқу орнында  жаңа ақпараттық технологияларды 

қолдану кеңінен қарастырылған. Оқу кабинеттерінде интерактивті тақта орнатылған. 

Сондықтан бұл тақтамен әр сабақты қызықты өткізуді ойластырып, жоспарлаймын. 

Сонымен сабақ үрдісінде интерактивті тақтаның барлық мүмкіндіктерін қолдану 

арқылы оқушылардың қызығушылығын, интеллектуалдық танымын, білім сапасын 

арттыруға болатыны анық. Сабақта интерактивті тақтаның элементтерін пайдалану, 

оқушылардың дайындалған арнайы тапсырмаларды тыңдап қана қоймай, көздерімен 

көріп, оны жетік түсінуге дағдыландырады. Интерактивті тақтаны пайдалану аркылы 

оқушылардың білімін тексеру үшін әр тарауды аяқтаған кезде немесе жаңа сабақты 

бекіткен уақытта тестілеу әдісін қолдануға болады. Бұл әдіс оқушылардан бір уақытта 

жауап алуға мүмкіндік береді және тестілеген кезде мұғалім оқушылардың білім деңгейін 

анықтай алады.  
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ӘОЖ:371  

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Каленова Г.С, Нурахметова Ж.Б. 

Шәкәрім атындағы  ҮТО  көпбейінді гимназияның бастауыш сынып мұғалімдері 

Семей, Казахстан 

 

Аннотация: Бұл мақалада авторлар   критериалды бағалау  оқушылардың 

танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыру мақсатында өз нәтижесін беретіні 

туралы сөз қозғаған.Сонымен қатар  бағалау  оқытудың әртүрлі әдістерін 

пайдалануға,оқушыларды табысқа жетелейтін ,өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері 

байланысқа түсе білетін, сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін көрсете білу 

мақсатында өте  маңызды құрал ретінде екеніне тоқталған. 

Түйін сөздер: критериалды бағалау,дискриптор, қалыптастырушы, жиынтық 

бағалау  

 

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында : «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар , ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау , оқытудың жаңа технологияларын енгізу» делінген.  

Қазіргі оқыту тек білім берумен шектелмей, оқушыны жан –жақты  дамытуға 

бағытталған. 

Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Сондықтан оқу-тәрбие үрдісінде жаңа 

инновациялық әдіс - тәсілдерді енгізу оқушылардың білімге деген қызығушылығын, 

талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол салады. 

Қазақстан үшін ұсынылып отырған жаңа критериалды бағалау жүйесі 

білім алушының дамуын, оның қызығушылығын және оқуға деген ынтасын 

арттыруға бағытталады. 

Бағалау – оқу дәлелдері жоспарлы және жүйелі жинақталатын және де оқу сапасы 

туралы қорытынды қабылдау үшін қолданылатын кез келген қызметті сипаттайтын ұғым. 

Бұл ұғым екі аспектіні көздейді: оқуды бағалау және оқу үшін бағалау. Бағалаудың түрлі 

нысандары олардың оқуды жақсарту әлеуеті тұрғысынан сипатталған және бағытталған. 

Оқуды критериалды бағалауды зерделеуге бағытталған. «Бағалау» термині «жақын 

отыру» деген сөзді білдіреді. Бір адам басқа адамның не айтып, не істегенін немесе өзін 

өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін, тәртібін мұқият бақылауы 

болып табылады. Бұл ресми тестілер, емтихандардан бастап, мұғалімдер күніне жүз рет 

өткізетін бейресми бағалауға дейінгі бүкіл бағалау түрлерін қамтиды. Бір тестілер қолдағы 

қарындаш пен қаламның көмегімен жүргізілсе, басқалары сыныптағы әдеттегі сөйлесу 

кезінде сұрақ қоюға негізделеді. Бағалаудың барлық түрлеріне жалпы сипаттамалар тән 

және олар төмендегілерді қамтиды: қадағалау;   алынған мәліметтер интерпритациясы; 

бұдан арғы іс-әрекеттерді анықтауға бағытталған қорытынды. 

 Критериалдық бағалау — бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, 

оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын 

анықталған, ұжыммен шығарылған, білім процесінің барлық қатысушыларына алдын ала 

белгілі критериялармен оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс. 

Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты: 

✓ Мектепте оқыту сапасын жоғарлату 
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✓ Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру. 

Критериалды бағалаудың міндеттері: 

✓ Сабақтың әр бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға; 

✓ Бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті; 

✓ Жеке оқушының даму жетістігін бақылауға; 

✓ Оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын айқындауға; 

✓ Әртүрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының әділдігіне көзін жеткізуге; 

✓ Оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға; 

✓ Сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және ата-ана 

арасындағы кері байланысты қамтамасыз ету. 

        Критериалды бағалау жүйесінің міндеттері: 

1. Оқу үдерісінде бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктері аясын кеңейту; 

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

жетілдіріп отыруына жағдай жасау; 

3. Бірыңғай стандарттарды, сапалы бағалау құралдарын, механизмдерін 

қалыптастыруға көмектесу; 

4. Қолжетімді, нақты, үздіксіз: 

– білім алушыларға олардың оқу сапасы туралы; 

– мұғалімдерге білім алушылардың ілгерілеуі туралы; 

Тәжірибелік маңызы: 

✓ Тек қана оқушы жұмысы бағаланады; 

✓ Орындалған жұмыс алдын ала белгілі үлгі (эталонмен) салыстырылады; 

✓ Оқушы өзінің жұмысын бағалауға мүмкіндік беретін нақты бағалау алгоритмін 

біледі және ата-анасына ақпарат бере алады; 

✓ Критериалды бағалау белгілі оқу мақсаты бойынша бағаланады; 

Критериалды бағалаудың маңызы: 

Мұғалімдер үшін: 

▪ Сапалы нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға; 

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

▪ Сабақ берудің сапасын арттыруға; 

▪ Оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әр тұлғаға арналған 

ауқымын жоспарлауға; 

▪ Бағалауың әртүрлі әдістерін пайдалануға; 

▪ Оқу бағдарламасын қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге. 

Оқу жылы барысында оқудың ілгерілеуі, үлгерімі туралы мәліметті 

жинау үшін бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және 

жиынтық бағалау 

   Қалыптастырушы бағалау (Formative-күнделікті) 

1. Күнделікті жұмыс жасау;   

2. Білім алудағы олқылықтарды күнделікті түзеу;  

3. Қорытынды бағалауда есепке алынбауы; 

4. Оқушының күнделікті білім сапасы. 

 

Нақты немесе қорытынды бағалау (Summative / қорытынды) 

▪ Оқушының білім деңгейі мен негізгі құзіреттіліктерінің қалыптасуын нақты 

анықтау;  

▪ Оқушылардың негізгі жұмыстарының нәтижелері;  

▪ Қорытынды бағаның негізі; 

▪ Критерийлер санының  максимальды қолданылуы;  
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▪ Негізгі жұмыстар қайта жазылмайды және сыныпта мұғалімнің қатысуымен 

орындалады; 

▪ Дескрипторлардың (рубрикатор) болуы. 

Жаңа бағалау жүйесіне көшудегі, жеке алғанда өз тәжірибеме енгізуде жеткен 

жетістіктерімді айта кетуіме болар. Өз жұмысымды жоспарлауға көмегі көп болды: әр 

тарауға, бақылау, өздік жұмысын бағалауға, есеп шығаруды, зертханалық жұмыс 

орындауды, шығармашылық жобаларды бағалауға дескрипторлар мен рубрикаторлар 

жасалып, кейде оның жасалуына оқушылардың өздері де тікелей қатысып отырды. 

Осы айтылғандардың нәтижесінде оқушылар бағалау жүйесіне үйренді: өз 

білімдеріндегі олқылықтарды өздері байқап, уақытында жоюға тырысты, критерийлер мен 

дескрипторларға сай келуге тырысатын болды, яғни, бақылау жұмысын жазу барысында 

да, үй тапсырмасын орындау кезінде де, күнделікті тақтаға шығып сабақ айту, есептер 

шығару кезінде де оқушылар үнемі өздерін және құрбыларын қадағалап, бағалау жүйесі 

аясынан шықпауға әбден үйренді; сол себепті ата-аналардың бағаға наразылығы күннен-

күнге азайды, басқа мектептерде белең алып отырған көріністер жойылды, ол-тоқсан 

соңында оқушының өзі немесе оның ата-анасының біреуі пән мұғалімдерінен баға сұрап 

келуі деген мәселе; оқушылардың білім сапасының көрсеткіші жоғарылады; оқушының 

да, ата-ананың да жауапкершілігі артты. Бағалау жүйесінің негізгі мақсаты- білім сапасын 

арттыру болып табылады. Ал қазіргі заманғы білім сапасы дегеніміз ол білім алушының 

келешектегі өзінің әртүрлі жеке мәселелерін шешуге керекті, қажетті құзіреттіліктерін 

қалыптастыратын білім беру нәтижесі. 

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Шербаева А. Ш. Критериалды бағалау жүйесін енгізудегі бағалау критерийлерін 

құрастыру: мектеп мұғалімдеріне арналған әдістемелік нұсқаулық. — Қарағанды, 2018. — 

35 б.. 

2. Красноборова А.А.  Критериальное оценивание в школе. Учебное пособие 

3. Мұғалімге арналған нұсқаулық «Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» , 55-

бет, 107-бет 

 

 

 

 

УДК:371.2  

КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Аннотация:  В статье  подчеркивается   что  критериальное оценивание 

позволяет ученику планировать свою учебную деятельность, определять цели, задачи, 

пути их достижения, оценивать результат своего труда. 

Ключевые слова: критериальное оценивание, суммативное , формативное, 

дескрипторы 

 

Критериальное оценивание — это технология определения личных достижений 

ученика в освоении знаний и формировании навыков посредством сопоставления с 

эталоном — критериями, которые соответствуют задачам обучения и изучаемому 
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материалу. Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных 

достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее 

известными всем участникам образовательного процесса (учащимся, администрации 

школы, родителям, законным представителям и т.д.) критериями, соответствующими 

целям и содержанию образования, способствующими формированию учебно-

познавательной компетентности учащихся. 

Критериальное оценивание - способствует снижению тревожности ученика, 

формированию положительной мотивации. То обстоятельство, что оценки, получаемые за 

промежуточную работу, не выставляются в журнал, превращает эту работу в 

осмысленную деятельность по наращиванию своих знаний. Учитель превращается из 

сурового судьи в заинтересованного помощника и консультанта. Между учителем и 

учеником исчезает закон конфликта, оценивание превращается в совместную работу по 

критериям принятым обеими сторонами. Открытость. Прозрачность самого процесса 

оценивания, возможность высказать свою точку зрения помогают ученику стать 

настоящим субъектом своего обучения. 

Цель такого оценивания — объективно определить познавательные и учебные 

компетентности ребенка. Эта технология предполагает решение таких практических 

задач: Определение уровня подготовки учащегося на каждом этапе освоения материала по 

типу знание/незнание. Отображать индивидуальную результативность ученика. Контроль 

за динамикой личных достижений школьника, его прогресса. Это позволит 

корректировать развитие ребенка. Стимулировать ответственность детей за результаты 

обучения. Мотивировать детей к ученью. Распределить значимость оценок, выставленных 

за различные виды работ. Наладить связь между педагогами, школьниками и их 

родителями, чтобы получать объективную картину развития ребенка, его школьных 

достижений. Главные особенности такого оценивания — это: объективность; 

приоритетность самооценки; направленность на развитие; достоверность; ясность; 

обоснованность.  

Система оценивания должна определить, насколько успешно усвоен тот или иной 

учебный материал, сформирован тот или иной практический навык, то есть, возможность 

сверить достигнутый учащимся уровень с определенным минимумом требований, 

заложенных в учебный курс. Система оценивания должна фиксировать  изменения общего 

уровня подготовленности каждого учащегося, динамику его успехов в различных сферах 

познавательной деятельности (усвоение информации, обработка информации, творческое 

представление своих мыслей и т.д.), что позволяет получить более четкую картину 

успехов и неудач учащихся на пути получения образования. Быть совершенно прозрачной 

при выставлении текущих и итоговых отметок, в ней должен быть заложен механизм, 

поощряющий и развивающий самооценивание учащимися своих достижений, а также 

рефлексию происходящего с ним в ходе учебного процесса. При этом учащийся, 

производящий самооценивание, сопоставляет результаты, к которым он пришел, с 

оценкой учителя. Система оценивания должна обеспечивать постоянный контакт между 

учителем, учеником, родителями, классным руководителем, а также администрацией и 

педагогическим коллективом школы она должна быть единой применительно к 

конкретному школьному классу. Система оценивания должна как можно бережнее 

относиться к психике учащихся, избегать травмирующих ее ситуаций. При помощи 

критериев оценивается только конкретная работа, выполненная учащимся, но ни в коем 

случае, не он сам и не уровень его способностей. Разработан четкий алгоритм выведения 

оценки, по которому учащийся может сам определить свой уровень достижения и 

определить свою оценку. Оценивать можно только то, чему учат, поэтому критерий 
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оценивания - конкретное выражение учебных целей; общие учебные цели по предмету 

являются критериями оценивания достижений учащихся по данному предмету. 

Критериальное оценивание снижает (и это особенно важно) субъективность 

выставления отметки, обеспечивает учителя и учеников механизмами, одинаково 

эффективно работающими как при оценивании, так и при самооценивании, являющемся 

важнейшим компонентом образовательного процесса. Использование технологии 

критериального оценивания заключается в сравнении достижений учащегося с чётко 

определёнными, коллективно выработанными, заранее известными всем участникам 

образовательного процесса критериями. И учитель, и учащийся отталкиваются от этолона, 

который оценивается максимальным баллом, а по мере отхождения от него идет убывание 

балла по определенным критериям. Так, по предмету  казахский язык, руский язык, 

естествознание и т.к нами  используются три критерия: А (знание, понимание и 

оперирование знаниями), В (применение умений и навыков), С (организация информации, 

коммуникация). Каждому критерию соответствует свой максимальный балл.  

Дескрипторы составляются как на констатирующую (контрольную), так и на 

формирующую (текущую)работу, с той лишь разницей, что формирующие оценки не 

учитываются при выставлении итоговой (четвертной).  

Кроме того система критериального оценивания во многом позволяет избежать  

травмирующего эффекта неудовлетворительной оценки. Получаемые во время урока 

формирующие оценки  рассматриваются как замер уровня освоения того или иного 

навыка или фактического материала, который осуществляется с целью корректировки 

обучения, выявления "слабых мест" с целью их последующего устранения.  

Формативное. Проводится на протяжении всех занятий. Его задание — 

скорректировать деятельность ученика и педагога путем изменения учебных заданий, 

чтобы улучшить результаты ребенка. 

 Суммативное. Проводится по завершении конкретного учебного периода (разделов, 

четверти, семестра, учебного года). На протяжении четверти дети изучают несколько 

больших тем, за которые учитель выставляет итоговые оценки. В конце четверти ( и 

учебного года) педагог также выставляет суммарный балл. Оценка при критериальном 

оценивании перестает быть репрессивным способом контроля за учебной деятельностью 

ребенка. Она приобретает стимулирующее и корректирующее значение. Дети понимают, 

какого уровня достигли, и получают мотивацию к улучшению показателей. При такой 

технологии определения уровня знаний и умений детей повышается объективность 

оценивания, потому что сами учащиеся принимают непосредственное участие в этом 

процессе. 

Кроме фиксирующей оценки, выставленной учителем, есть еще такие виды оценок: 

рефлексивная оценка (или самооценка) определяется ребенком самостоятельно. Он четко 

видит, что умеет (согласно критериям) и к чему нужно стремиться; прогностическая 

оценка — это оценка, которую дает своим умениям и знаниям сам ученик, когда ему 

предстоит решить ту или иную задачу; ретроспективная оценка — оценка, которую 

выставляет сам себе ученик за уже выполненное задание; констатирующая оценка — 

оценка, которую получает школьник после выполнения контрольных, самостоятельных и 

прочих итоговых видов работ. Таким образом, дети четче видят учебные цели, учатся 

объективно оценивать свои возможности, получают мотивацию для роста и саморазвития.  

  Правильно подготовленные и регулярно проводящиеся критериальные оценивание 

и   самооценивание: 

▪ Дают учителю возможность точно оценить не только реальные, но и 

потенциальные достижения учеников, отраженные в их стремлении двигаться в перед; 

https://www.translatos.com/kz/ru-kz/%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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▪ Формируют ученическую самоорганизацию, предоставляя ученику возможность 

построить план дальнейших действий по собственному продвижению; 

▪ Предоставляют учителю и ученикам не размытые, объективные критерии оценки, 

пригодные для интерпретации, анализа и непосредственного использования во 

взаимодействии с учащимися и родителями; 

▪ Обеспечивают преемственность в работе разных учителей-предметников и создают 

основание для их коллективно распределенной работы; 

▪ Дают общие основания для оценки достижений учащихся на разных этапах 

учебного процесса применительно к разным задачам и ситуациями; 

  Формируют и поддерживают заинтересованность и уровень компетентностного 

участия родителей в учебном процессе; 

Критериальное оценивание является основной практически всех оценочных 

методик. 

Различные техники формативного оценивания помогут учителю в осуществлении 

непрерывного оценивания процесса обучения, предоставлении ученикам возможности 

включиться в этот процесс через взаимооценивание и самооценивание. 

Критериальное оценивание способствует снижению тревожности ученика, 

формированию положительной мотивации. То обстоятельство, что оценки, получаемые за 

промежуточную работу, не выставляются в журнал, превращает эту работу в 

осмысленную деятельность по наращиванию своих знаний. Учитель превращается из 

сурового судьи в заинтересованного помощника и консультант. Между учителем и 

учеником исчезает зона конфликта, оценивание превращается в совместную работу по 

критериям принятым обеими сторонами. Открытость, прозрачность самого процесса 

оценивания, возможность высказать свою точку зрения помогают ученику стать 

настоящим субъектом своего обучения. 

                                

ЛИТЕРАТУРА 

1.Оценивание учебных достижений учащихся: методическое руководство. / Сост. 

Р.Х.Шакиров, А.А.Буркитова, О.И.Дудкина. - Б.: Издательский центр «Билим», 2012. – 80 

с. 

2.Обновление содержания среднего образования: вопросы и ответы. – Астана, 2017 

г. – 18 стр. 

3. Аскарова М. А. «О системе критериального оценивания в обучении» журнал 

«Молодой ученый» Астана; 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

52 

ӘОЖ:371  

ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА МОДУЛЬДІК  ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 

ПАЙДАЛАНУ 

 

Абжанова Ж. М, Секетаева Т.М. 

№17 жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімдері 

Семей, Казахстан 

                                 

Аннотация: Бұл мақалада авторлар модульдік оқытудың  бір-біріне жақын 

пәндерге және жас деңгейлері бірдей оқушылармен жүргізілетін оқу-тәрбие 

жұмыстарына енгізілген жаңалықтар туралы сөз қозғайды. Бастауыш сыныптың 

пәндерін модульдік технологияларды қолдану арқылы оқыту оқушының жаңа 

білім,білік,дағдыларын қалыптастыру және дамыту,оны еркін игеруінде маңызы зор 

екендігін дәлелдейді. 

Түйін сөздер: инновация, модульдік технология, диалогтік сұхбат 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заныңда оқыту формасын, әдістерін , 

технологиялар таңдауда көп нұсқулық қағидасы бекітілген , бұл білім мекемелерінің 

мұғалідеріне , педагогтарының өзіне оңтайлы нұсқаны қолдануға , педагогикалық 

процесті кез-келген үлгімен, тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік береді. 

Мектептерде педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау ісі күрделі және 

шығармашылық мәселелердің бірі болып табылады. Педагогикалық тәжірибе - оқыту, 

білім беру және тәрбие тәжірибесі, дәлірек айтсақ нәтижесі оқушының жеке тұлғалық 

сапаларынан көрінетін, белгілі бір мақсатпен ұйымдастырылатын педагогикалық процесс. 

Көпшілік мұғалімнің педагогикалық тәжірибесі-бұл педагогикалық ғылымының 

жетістіктерін қолданып жұмыс істеп жатқан білім беру ұйымдарының тәжірибесі. 

Озат педагогикалық тәжірибе сөзін түрліше түсінеміз. Кең мағынада озат 

педагогикалық тәжірибе - мұғалімнің шеберлігінің жоғары деңгейі, тұрақты 

педагогикалық нәтиже беретін оқыту және тәрбие тәжірибесі. Мұғалімнің тәжірибесінде 

жаңалық болмауы мүмкін, бірақ ол ғылымда белгілі принциптерді, әдістерді табысты 

түрде қолданып, басқа мұғалімдерге үлгі болып, озат тәжірибесі басқа мектептерге 

таратылады. 

Педагогикалық озат тәжірбиенің тар мағынасы: шығармашылық ізденіс, жаңалығы 

бар тәжірибе, жаңашылдардың тәжірибесі. Мұндай педагогикалық тәжірибе өте құнды, 

себебі ол мектеп тәжірибесіне жаңалық енгізеді. Сондықтан, бірінші кезекте осы 

тәжірибені талдап, баға беріп, тарату керек. Жай шеберлік пен жаңашылдық арасындағы 

айырмашылықты көру қиын, себебі мұғалім ғылымда белгілі принциптер мен әдістерді 

қолданып, қол жеткен жетістіктермен шектелмейді, жаңа әдістерді қолданып, немесе ескі 

әдіс-тәсілдерді тиімді етіп үштас-тырып, бірте-бірте жаңашыл болады, олай болса кез 

келген жақсы тәжірибені мектептің тәжірибесіне енгізуге болады, біраң жаңашыл 

мұғалімдердің іс-тәжірибесін жан-жақты талдап, қорытындылап, тарату керек. Озат 

педагогикалық тәжірибенің белгілері, оған қойылатын талаптар. Бірінші белгісі – қоғам 

дамуының бағытына, әлеуметтік сұранысқа сәйкестігі. Озат мұғалімдер мен білім беру 

ұйымдарының қызметкерлері өмір талаптарына сай жұмыс істеп, педагогикалық процесті 

жетілдірудің тиімді жолдарын табады.  

Озат тәжірибенің екінші белгісі – педагогикалық қызметтің тұрақты, жақсы 

нәтижелері. Педагогикалық «өнім» - оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларының, жалпы 

дамуының, тәрбиелілігінің деңгейі. 
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Мұғалім сабақтарын дұрыс бағалап, оқушылардың білім сапасын тексеріп, жауап 

алынатын сұрақтар: 

• оқушылардың бағдарламадағы оқу материалын меңгеруі; 

• өз беттерімен білім ала білуі; 

• білімдерін шығармашылықпен тәжірибеде қолдануы; 

• оқушылардың жалпы дамуы. 

Білім сапасы оқушылардың байқампаздығынан, талдау, жинақтау, абстракциялау 

іскерлігінен, оқу материалымен жұмыс істеу жолдарын анықтаудан, іс-әрекеттің жүйесін 

белгілеуден, өз іс-әрекетін бақылап, оған керек жағдайда түзетулер енгізуінен көрінеді. 

Оқушылардың тәрбиелілігі олардың пікірлерінен, мінез-құлқынан, жүріс-тұрысынан 

байқалады.  

Озат тәжірибенің үшінші белгісі - оқыту, тәрбие, дамуда тұрақты, жақсы 

нәтижелерге жету үшін мұғалімдер мен оқушылардың өз күштері және құралдарын 

орнымен жұмсауы. Оқушыларға шамадан тыс қосымша тапсырмалар беріп, басқа 

пәндерді меңгеруге зиян келтіріп, білім сапасын көтеретін тәжірибе озат тәжірибе деп 

есептелмейді. 

Жаңалық – озат тәжірибенің төртінші белгісі. Педагогикалық озат тәжірибе оқу-

тәрбие жұмысын үнемі дамытып және жетілдіріп отырады. Сондықтан, әрбір мұғалім 

еліміздегі жаңашыл ұстаздардың бай тәжірибесін, белгілі педагогтар мен психологтардың 

ғылыми еңбектерін терең зерттеп, олардың ұсынбаларын өз ісінде шеберлікпен 

пайдаланғаны жөн. 

Инновация – педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенің жаңа 

тұжырымдамаларын, оқу жоспарларын және бағдарламаларын, түрлерін, әдістерін, 

құралдарын енгізіп, мақсатқа жету. Инновациялық процессіз мектептің дамуы мүмкін 

емес.  

Бастауышта сыныпта оқытудың әрбір кезеңінде оқушылардың  бағдармалық оқып 

үйренуі алдыңғы сыныптарда оқып үйренгенде қабылдаған тереңде де берік 

білімдеріне,іскерліктеріне және дағдыларына, сонымен бірге пәндерді оқытудағы 

қызығушылығын дамытуға байланысты болады 

Модульдік оқыту – білім мазмұны, білімді игеру қарқыны, өз бетінше жұмыс істей 

алу мүмкіндігі, оқудың әдістері мен тәсілдері бойынша оқытудың дербестігін қамтамасыз 

етеді. Ал «модуль» дегеніміз – іс-әрекеттің мақсатты бағдарламасы белгілеген деңгейіне 

(жоспарланған алдағы нәтиже) жету үшін сұрыпталған, дидактикалық өңделген білім, 

білік, дағдының белгілі мазмұнының бірлігі және оның әдістемелік нұсқауы немесе 

аяқталған оқу ақпараты болып табылатын модульдік бағдарламаның негізгі құралы. 

Басқаша айтқанда, адамның өзіндік дамуының шамасы. Жалпы «модуль» сөзі «оқытудың 

мазмұны мен технологиясын» білдіреді. «Модуль мазмұны» өзіндік мағына беретін оқу 

материалының көлемі ретінде ұсынылады. 

“Модульдік оқыту технологиясы” деп аталған педагогикалық технология 

нұсқасын жасағанда “толық меңгеру” әдітемесінің негізгі қағидалары ұстанылған. “Толық 

меңгеру” әдістемесінің негізгі идеяларын 1960 – жылдары американ 

психологтары Д.Ж.Кэррол және Б.Блум ұсынған. Олардың пайымдауынша бала қабілеті 

қолайлы жағдай жасаған кезде оның оқу темпімен анықталады.      

М.Жанпейісова жүргізген зерттеулер 7-12 сағаттан тұратын, оқу модулін өте тиімді деп 

тапты. Дегенмен эксперимент жүргізген мұғалімдердің модульдегі сағаты 4-тен 

(Қазақстан тарихы курсы бойынша) 22 сағатқа дейін (математика бойынша) ауытқыды. 

Сағаттар санына қарамай, кіріспе бөліміне 1-2 сағат жұмсау оқу модулінің ерекшелігі. 

Қорытынды бөлімге де 2-3 сағаттан көп берілмейді. Қалған сағат 3-17 сағатқа дейін 

барлығы диалогтық, сұхбат бөліміне беріледі. 
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Мәселен, мұғалім 9 сағатқа арнап оқу модулін құрса, 1 сағат кіріспе бөліміне, 2 сағат 

қорытынды бөліміне, 6 сағат сұхбат бөліміне арнап бөлінеді. 

Бұл әрбәр оқушының білімді меңгеру, дайындық деңгейіне қарай материалын 3 

деңгейде қарастыру қажеттігінен туындаған. 

Жаңа меңгерілген білімнің өзгертпей қайталау деңгеуінде материалды оқыту 

тақырып, тарау бойы оқу модулінің мазмұны бойынша жүргізіледі. 

Мазмұнды ілгерілей отырып, бірнеше дүркін оралу қарапайымнан күрделіге, 

репродуктивті білімнен шығармашылық ізденіске жетуге әрбір оқушыға оқу материалын 

“түсіну” деңгейінен “білімді тасымалдау, көшіру” деңгейіне дейін меңгеруге мүмкіндік 

береді. Диалогтік сұхбат бөлімінде танымдық процесс сыныпты 4-7 баладан тұратын 

топқа бөліп, оқушылардың өзара әрекетін ұйымдастыру негізінде, бұл бөлімге түрлі ойын 

технологияларын кіргізу арқылы оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынасы негізінде 

жүргізіледі. Мұғалім осылайша “ынталандыру” рөліне ауысады. 

Оқу моделін қарастырудағы екінші ерекшелік – мұғалімнің модуль құруға дайындық 

жүйесі. Мұғалім бір оқу модулі үшін сағат санын анықтап, оны құрастыруға кіріседі. 

Мақсатын, мазмұны мен нәтижесін анықтайды, сонымен қатар берілген модульдегі 

сабақтарды ұйымдасыру түрін ойластырады. 

Мұғалімнің дайындық жұмысы келесі қадам әрекеттерден тұрады: 

• Берілген курс бағдарламасында анықталған тарау,тақырыптар немесе тақырып 

бойынша меңгерілуі тиіс міндетті білім, білік, дағдыны, мақсат пен міндетті анықтау. 

• Модульдегі бүкіл оқу материалының мазмұнын зерттеу, пысықтау. 

• Модульдегі мағыналық “жүкті көтеретін” негізгі ұғымды бөлу, тақырыптағы негізгі 

ақпарат жасырынған сөздерді табу. Олардың өзара байланыс мен өзара тәуелділігін 

анықтау. 

• Тақырып бойынша тірек сызбаларды салу (анықталған негізгі ұғымдар бойынша). 

• Оқу модулінің бүкіл мазмұны бойынша 15-20 тапсырмадан тұратын тест 

құрастыру. 

• Сынақ немесе пән ерекшелігіне қарай алынатын бақылау жұмысы үшін модульдегі 

бүкіл оқу материалының мазмұны бойынша сұрақтар мен тапсырмалар блогын құрастыру. 

• Диалогтық сұхбат бөлімі. Мабақтарды өткізу түрі ойластырылады. Оқытылатын 

оқу материалының мазмұнына қарай жеңіл деңгейдегі тапсырмалар, орта деңгейдегі, қиын 

деңгейдегі – зерттеу элементтері бар күрделенген мапсырмаларды әр оқушы үшін 

дайындау. 

• Модульдің әрбәр құрылымдық бөлімдерінде пайдаларатын әдістемелер мен жұмыс 

жүйелерінің жинағын ұсынады: 

• проблемалық ситуация тудыру; 

Модульдік оқыту технологиясы – білім мазмұны, білімді игеру қарқыны, өз бетінше 

жұмыс істей алу мүмкіндігі, оқудың әдістері мен тәсілдері бойынша оқытудың дербестігін 

қамтамасыз етеді. Модуль дегеніміз –қандайда бір жүйенің,ұйымның нықталатын, 

біршама дербес бөлігі. 

Оқу модулі қайта жаңғыртушы оқу циклі ретінде үш құрылымды бөліктен тұрады: 

кіріспеден , сөйлесу бөлімінен және қорытынды бөлімнен тұрады. 

модуль» дегеніміз – іс-әрекеттің мақсатты бағдарламасы белгілеген деңгейіне 

(жоспарланған алдағы нәтиже) жету үшін сұрыпталған, дидактикалық өңделген білім, 

білік, дағдының белгілі мазмұнының бірлігі және оның әдістемелік нұсқауы немесе 

аяқталған оқу ақпараты болып табылатын модульдік бағдарламаның негізгі құралы. 

Басқаша айтқанда, адамның өзіндік дамуының шамасы. Жалпы «модуль» сөзі «оқытудың 

мазмұны мен технологиясын» білдіреді. 
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Бастауыш сыныптың пәндерін модульдік технологияларды қолдану арқылы 

оқытудағы негізгі мақсат – жаңа білім,білік,дағдыларын қалыптастыру және дамыту,оны 

еркін игеру. 

Тіл сабақтарын оқытуда интеративтік тәсіл,ойындар,екеуаралық 

пікірталастар,сонымен бірге ақпараттық технология,интернет,компьютер қолданылуда. 

Оқытудың модульдік технологиясын қолдану –бұл ақпаратпен жұмыс жасау үшін арнайы 

тәсілдер:педагогикалық технологиялар,бағдарламалық және техникалық құралдар 

(кино,аудио және видео құралдар,компьютерлер, 

 Модульдік оқыту технологиясының тиімділігі:  

- қысқаша сызбалар арқылы түсіндірілуі; 

- оқушылардың әрбір сабақта іс-әрекетін бағалау үшін диалогтық қарым-қатынас 

негізінде танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру, 

- барлық тақырыптар бойынша тест, сынақ жүргізу. 

- тақырыпты қарапайым білім мен түсінік деңгейде игеруді білдіреді. Олар шамамен 

мынадай түрде беріледі: білу, түсіну, қолдану, талдау, топтау, бағалау. 

Модульдік технологияның ерекшілігі: жадының алуан түрлерін (есту, көру, қимыл) 

ойлауды, ынтаны, қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу, сондай-ақ өзін-өзі бекіту, 

қарым-қатынас, шығармашылық қажеттіліктерін, сөздік қорын дамытуға бағытталған.  

Модульдік технологияларды оқытуда жаңа технологияларды,техникалық 

құралдарды сабақта жан-жақты қолдану,оқытушының көптеген қиындаған қызметтерін 

жеңілдетіп ,осы іскерліктің ұстанымды жаңа тәсілдерің пайда болуына мүмкіндік 

туғызады 

   Оқушыларға: 1) өз ойларын толқы жеткізе алмауы; 2) материалды мұғалімнің 

жеңілдетіп түсіндіруін қалауы; 3) нақты фактілерге мән бермеуі; 4) білімді жинақтауға 

мән бермеуі. 

Жүйелі түрде сабақта технологияның қолдану барысында төмендегідей 

жетістіктерге жетуге болады, тиімділігін байқауға болады. 

• оқушылар еркін сөйлеседі. 

• өз ойларын ауызша, жазбаша баяндай алады. 

• оқушылардың белсенділігін арттырады. 

• оқу мотивациясы артады. 

• неғұрлым аз шаршайды. 

• оқу қызметін көбінесе жағымды эмоциялар алады, қанағаттанады. 

Модульдік технология мұғалімнің алдында тұрған көптеген мәселелерді шешуге 

көмектеседі: 

• жалпы білім сапасын жоғарылату; 

• сабақтың тиімділігін жоғарылату; 

• - дарынды оқушылармен жұмыс жүйесін жасау; 

• - оқушылардың мақсаттарына жету жолындағы жетістіктерін есепке алу жүйесін 

жасау; 

• - жеке тұлғаның өзін-өзі реттеуі, өзін-өзі тәрбиелеуі, өзін-өзі дамытуы. 

Модульдік технология алға қойған мақсатқа оқушылармен бірлесе отырып 

проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. Модульдік оқыту білім мазмұны, білімді игеру 

қарқыны, өз бетінше жұмыс істеу алу мүмкіндігі, оқудың әдістері мен тәсілдері бойынша 

оқытудың дербестігін қамтамасыз етеді        Оқу моделі ақпараттардың аяқталған 

блогынан, бағдарламаны табысты жүзеге асыру үшін берілген оқытушының 

нұсқауларынан және оқушы іс-әрекетінің мақсатты бағдарламасынан тұрады Біз өзіміздің 

тәжірибемізде жаңа технологиялардың ішінде модульдік технологияны қолданамыз. Бұл 
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технологиямен жұмыс барысында мұғалім структуралық бөлімдерді мазмұнмен 

байытады, тәжірибе жинақтайды. Жаңа технологияны қолданудың нұскауы мен ережесін 

біліп, алгоритмін қалыптастырады. Бұл технологиямен жұмыс жаңашылдықты ендіру 

деңгейін көтеріп, мұғалімнің шығармашылық потенциалын толықтырып, кәсіби 

шеберлігін шындайды. Жаңа технологиямен жұмыс, пәнді жоспарлау ісіне де өзгеріс 

енгізеді.  

Қорыта айтқанда, .модульдік   оқыту   технологиясының  жеке тұлғаның өз-өзін 

дамытуға, шығармашылық қабілеттерін арттыруға қажетті іскерліктері мен дағдыларын 

қалыптастыратын бірден-бір технология. 
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Аннотация: Особенность профессионального образования заключается в том, что 

профессиональная деятельность подготовленных специалистов напрямую направлена на 

решение сложных задач с использованием постоянно совершенствующейся техники и 

технологий, производство конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. Поэтому парадигма профессионального образования радикально иная, то есть 

его цель, содержание, принципы управления гибко адаптированы к обновленной 

производственной системе. 

Ключевые слова: образование, технология, общие науки, дидактика, обучение. 

  

В целом, когда дело доходит до гуманизации и гуманизации профессионального 

образования, предполагается увеличение вклада гуманитарных наук в учебную 

программу. Для этого студентам преподают культурологию, историю искусств и 

различные другие гуманитарные науки, но они не всегда напрямую связаны с будущей 

деятельностью студентов. Однако это можно понимать как гуманизацию 

профессионального образования. Суть гуманитарного образования заключается в 

формировании у студента культуры творческих способностей и мышления на основе 

глубокого объяснения достижений цивилизации и культурного наследия. 
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 Сегодня работодателям важно иметь не только профессиональные знания и 

навыки, но и следующие личные качества: самостоятельное мышление и самостоятельное 

решение различных проблем; критическое и творческое мышление; глубокое знание 

социогуманитарных знаний, наличие словарного запаса; быстрая адаптация к 

меняющимся жизненным ситуациям; применять полученные знания на практике; 

самостоятельное критическое мышление, умение видеть проблему, использование 

современных дидактических средств обучения в своей профессиональной деятельности; 

умеют решать проблемы; возможность продвигать новые идеи; информационные навыки; 

общение и так далее. 

 Однако необходимы новые организационные и методические подходы в 

формировании личностных качеств. Поэтому разработка и применение новых 

образовательных технологий в образовательном процессе должны стать объектом 

актуальных педагогических исследований. Очевидно, что любая разрабатываемая 

технология должна иметь отношение к профессиональной деятельности будущих 

профессионалов. 

 В технических науках понятие «технология» охватывает, во-первых, процесс 

обработки и модификации для получения готового продукта, а во-вторых, нормы, которые 

определяют, что необходимо сделать для выполнения этих процессов и как их 

реализовать. Технология (как процесс) характеризуется следующими тремя 

характеристиками: разделение процесса на взаимосвязанные этапы; координация и 

поэтапная реализация мероприятий, направленных на достижение поставленных целей; 

выполнение технологических действий, которые являются необходимым и важным 

условием достижения поставленных результатов в соответствии с поставленными целями. 

 Технологии можно разделить на два типа: производственные и социальные 

технологии. К промышленным технологиям относятся технологии переработки 

природного сырья (нефть, газ) или получения из них готовой продукции (металлопроката, 

отдельных деталей). В «социальных технологиях» в качестве начального и конечного 

результата выступает человек, основным показателем является одна или несколько его 

характеристик. Особенность социальных технологий в том, что для них важна обратная 

связь, и даже на этапе коррекции возможно повторение определенных элементов 

технологического процесса. Они немного сложнее с точки зрения организации. В общем, 

любая технология - это промежуточное звено между определенной наукой и 

соответствующим ей производством. В педагогике «технология обучения» стала 

промежуточным звеном. 

 Технология обучения также описывается как организационно-методическая 

деятельность учителя, направленная на оптимизацию учебного процесса с помощью 

технических и медиа. Ряд научно-методических и научно-популярных источников 

пытается определить взаимосвязь этого понятия с «методикой обучения». Однако во 

многих случаях авторы пытаются противопоставить их друг другу. На наш взгляд, 

главное различие между ними состоит в том, что методика заключается в том, «как 

добиться желаемого результата при чтении?» «Каким образом можно гарантировать 

достижение результатов с помощью технологий?» ставит вопрос и ищет ответ. 

Технология обучения зависит от педагогического мастерства учителя. Технология 

обучения рассматривается не как педагогический процесс, а как специфический 

инструмент для проектирования, организации и реализации педагогической деятельности. 

В процессе обучения общепрофессиональной подготовке на основе современного 

дидактического инструментария могут быть внедрены два вида самостоятельной работы 

обучающихся: самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

самостоятельная работа студентов на основе современных дидактических средств 
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обучения. В свою очередь, самостоятельная работа студентов под руководством 

преподавателя организована в двух формах: непосредственно на занятиях; вне аудитории. 

Самостоятельная работа студентов на занятиях под руководством преподавателя 

предполагает работу с учебниками и первоисточниками, групповые задания, 

индивидуальную аналитическую деятельность на местах. Основная задача 

самостоятельной работы студентов - развитие у них навыков работы с научно-

методической литературой, самостоятельного поиска информации. Это позволяет им 

развивать свои исследовательские и творческие навыки. 

Поэтому изучение общего профессионального образования на основе современных 

дидактических средств обучения должно быть направлено на решение важнейшей задачи 

- повышение качества подготовки специалистов, соответствующих требованиям мировых 

стандартов. 

 Следует отметить, что подготовка будущих учителей профессионального 

образования к профессиональной деятельности на основе современных дидактических 

средств обучения должна основываться на гуманистических идеях образования. Речь 

идет, прежде всего, о формировании у них коммуникативных навыков, то есть студенты 

должны не только уметь общаться техническими средствами и налаживать духовное 

общение, но и оказывать на них социальное (положительное) психологическое 

воздействие. 

 Таким образом, концептуальная основа подготовки будущих учителей 

профессионального образования включает развитие специальных профессиональных 

навыков и компетенций, основанных не только на образовательном организаторе, но и на 

последних достижениях в области общего профессионального образования. 

Профессионализм учителей с такими качествами будет намного выше. Опыт повышения 

квалификации профессионалов разного уровня и специальностей показывает, что чем 

выше моральная ответственность и нравственность будущих учителей профессионального 

образования, тем лучше они приобретают специальные профессиональные знания, навыки 

и компетенции. Во время стажировки профессиональные компетенции формируются 

путем закрепления знаний, полученных студентами в процессе обучения, и приобретения 

практических навыков для решения конкретных задач. Стажировка имеет свою цель и 

предполагает систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у студентов навыков самостоятельной научной работы, исследований и 

экспериментов. Система профессионально-практической подготовки студентов - это 

длительный и многоступенчатый педагогический процесс, в котором у будущих 

специалистов формируются интегративные качества. 

 Совершенствование технологии обучения - важный фактор повышения 

эффективности образования. Поэтому будущий педагог профессионального образования 

должен досконально овладеть знаниями об организации учебного процесса. Любые 

технические средства, используемые в учебном процессе, в том числе современные 

дидактические средства обучения, используются для различных целей. 

Форма обучения учитывается при применении современных дидактических средств 

обучения в процессе преподавания общепрофессиональных дисциплин. Современная 

форма обучения имеет инвариантную структуру и осуществляется на следующих этапах: 

активация базовых знаний; формирование новых знаний и методов деятельности; 

применение знаний на практике; развитие практических навыков. 

На этапе «активации обучения» студентам предоставляется возможность запомнить 

необходимые базовые знания и методы работы с помощью современных учебных 

пособий. В результате будущий учитель профессионального образования будет иметь 

информацию об уровне активации знаний. Это будет основой успеха на следующем этапе 
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обучения. На следующем этапе ученику даются новые знания по предмету.  На 

«заявочном» этапе будущий педагог профессионального образования будет полностью 

ориентирован на самостоятельную работу. Они выполняют практические задания на 

основе полученных знаний. 

Для урока, организованного на основе современных дидактических средств 

обучения, можно описать следующую психологическую структуру: управление 

вниманием студентов во время урока; Уточнение содержания образовательной 

деятельности: постановка целей в партнерстве; выражение проблемы, т.е. цель 

деятельности; формирование систем учебной деятельности; разработка методов контроля 

деятельности; оценивать процесс своей учебной деятельности и ее результаты. 

Эффективность обучения, организованного с использованием современных 

дидактических средств обучения, зависит от многих факторов. К ним относятся: 

содержание учебных материалов, форма обучения, методы обучения, уровень активного 

развития интеллектуальной, мотивационной и других сфер у студентов, уровень 

методических навыков преподавателя и умение выбирать и применять педагогическое 

программное обеспечение. 

Сегодня обучение, основанное только на авторитарных методах управления, 

иллюстративно-пояснительных методах и механическом овладении доказательными 

знаниями, не соответствует современным требованиям. Поэтому одним из необходимых 

условий интеллектуального развития будущего учителя профессионального образования 

является использование в учебном процессе современных дидактических средств 

обучения. В то же время учащихся учат мыслить творчески, используя продуктивные 

методы, то есть методы решения проблем, эвристические, исследовательские методы. Их 

творческое мышление проявляется в: анализе данных; умение решать проблемы; 

комментировать ситуации; понимать и использовать формальный метод решения 

проблемы. У будущего учителя профессионального образования такие навыки 

формируются в процессе разработки программ и применения их на практике. Поэтому в 

процессе преподавания учебных материалов необходимо обращать внимание не только на 

доскональное усвоение знаний учащимися, но и на активацию их мышления. При 

преподавании общеподготовительных предметов важно достигать учебных целей не 

только за счет использования современных дидактических средств обучения, но и за счет 

их использования. Это требует анализа содержания учебных курсов, уровня активности 

студентов, степени вовлеченности в процесс обучения, конкретных целей обучения и 

ожидаемых результатов, основанных на выборе технологии обучения. Таким образом, 

определение дидактических условий, позволяющих применять современные 

дидактические средства обучения при обучении общепрофессиональной подготовке, 

является важным шагом в применении информационных и коммуникационных 

технологий в обучении. Дидактические условия внедрения современных дидактических 

средств обучения в преподавание общепрофессиональных дисциплин - это педагогически 

согласованное состояние сред «предмет-учитель», «предмет-компьютер», «предмет-

ученик», которые вводят интегрированные цели обучения. 

Интегральные цели образования возникают в результате инновационной 

деятельности педагогического коллектива. В результате внедрения современного 

дидактического инструментария в обучение в системе общего профессионального 

образования качественно изменится уровень подготовки будущих учителей 

профессионального образования. 

В повышении эффективности обучения, основанного на использовании 

современных дидактических средств обучения в системе общего профессионального 

образования, важны: наличие современных дидактических средств обучения в 
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образовательных учреждениях (электронные учебники, электронное обучение, 

мультимедиа, базовое обучение). информация и др.); психолого-педагогическая 

готовность образовательных субъектов к освоению нововведений, к использованию 

современных дидактических средств обучения при обучении в системе общего 

профессионального образования; создание интегративных курсов по предметам с учетом 

новых целей образования и происходящего в обществе процесса информатизации и др. 

Педагогический опыт показывает, что ряд положительных результатов достигается 

при использовании современных дидактических средств обучения при обучении 

общепрофессиональной подготовки в образовательном процессе, направленном на 

формирование личности будущего учителя профессионального образования. В частности: 

благодаря обновлению образовательной деятельности студенты становятся более 

мотивированными к обучению; активизируется логическое мышление будущего учителя 

профессионального образования; будущие учителя профессионального образования 

проходят индивидуальную подготовку на основе учебных программ; в процессе обучения 

возрастает самостоятельность и активность каждого будущего учителя 

профессионального образования; проводятся оперативные тренинги, опросы; повышается 

объективность оценки результатов обучения; стратифицированное образование и 

личностно-ориентированный подход; будущий педагог профессионального образования 

развивает навыки творческой работы, дизайна, совместной работы, повышает интерес к 

предмету; развивает культуру использования современных дидактических средств 

обучения; В сознании будущего учителя профессионального образования формируется 

уникальный информационный ландшафт мира. 

 Одной из актуальных педагогических проблем в преподавании 

общепрофессиональных предметов является организация и управление учебным 

процессом на основе современных дидактических средств обучения. С использованием 

современного дидактического инструментария в обучении общепрофессиональному 

образованию организация и управление учебным процессом поднимаются на качественно 

новый уровень. Использование современных дидактических средств обучения при 

преподавании общепрофессиональных дисциплин в определенной степени оптимизирует 

учебный процесс. не использовать современные дидактические инструменты обучения, а 

повысить эффективность обучения на их основе и добиться наглядного результата. 

Поэтому при определении стратегии, методов и приемов использования современных 

дидактических средств обучения учитывается, что они являются основным инструментом, 

позволяющим повысить качество и скорость управления. Несомненно, их практическое 

применение в процессе профессионального образования положительно скажется на 

повышении качества и эффективности обучения, решении актуальных проблем, стоящих 

перед образовательными учреждениями. 
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Аннотация: В контексте модернизации развитие информационного общества 

является одним из ее этапов, в основе которого лежит информатизация, повышение 

значения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в различных сферах 

жизни: технологической, социальной, экономической, политической. , культурные и 

другие. 

Информатизация общества - это глобальный социальный процесс, основанный на 

современных средствах информационно-коммуникационных технологий и 

информационных процессов (сбор, обработка, хранение, передача, использование 

информации). 

Ключевые слова: модернизация, информация, образование, информационно-

коммуникационные технологии, информационно-образовательная среда.  

 

 Одним из шагов по информированию общественности является информатизация 

образования, которая предполагает активное внедрение и использование 

информационных и коммуникационных технологий, высокий уровень информационных 

услуг, информационную прозрачность и использование надежных источников 

информации. Создание современной системы образования информационно-

образовательной среды - это эффективный и трудоемкий инструмент, необходимый для 

полноценной жизни человека в информационном обществе. 

 Информатизация образования приводит к изменениям в образовании в 

психологическом, функциональном, социокультурном и смысловом аспектах. 

Отличительной особенностью современной системы образования является то, что 

традиционные методы передачи и обработки информации все чаще заменяются 

информационно-коммуникационными технологиями. 

 Информатизация - это средство, с помощью которого учитель достигает своих 

целей, что позволяет организации сосредоточиться на ускорении процесса обучения, а 

информационные и коммуникационные технологии могут применяться на всех этапах 

обучения и во всех учебных дисциплинах. В связи с этим необходимо комплексно 

подходить к использованию современных информационных и коммуникационных 

технологий, в частности к проектированию и использованию ресурсов электронного 

обучения, которые не рассматриваются отдельно от других образовательных 

инструментов. 

 К основным направлениям информатизации образования относятся управление 

деятельностью образовательного учреждения и учебным процессом за счет использования 

материально-технического оборудования, информационных и коммуникационных 

технологий, развитие дистанционного обучения, обновление методики обучения и 

воспитания. Для реализации этих процессов в каждом образовательном учреждении 

создается образовательная среда, ориентированная на цели и современные тенденции 

развития национальной и мировой системы образования. 

 Следует отметить, что среда обучения создается осознанно и целенаправленно, 

поскольку для определения потенциала студентов всем участникам образовательного 
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процесса необходима целеустремленность в виде взаимодействия, интеграции, 

вариативности, организации специальной педагогической деятельности. Однако в зону 

обучения входят: 

 - «Взаимозависимость условий, влияющих на формирование человека»; 

 - Сети, зоны и каналы для реализации личностных преобразований людей через 

достижение образовательных целей, основанных на использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 - «Сумма объектов и субъектов обучения материальной информации, относящейся 

к образованию и развитию личности». 

 Создание единой информационно-образовательной среды (ИОС), включающей 

ресурсы и инструменты, обеспечивающие оптимизацию учебного процесса, направлено 

на развитие личностного потенциала студентов и повышение профессиональных навыков 

преподавателей. 

 Современное учебное заведение невозможно представить без постоянно 

развивающейся информационно-образовательной среды, необходимой для формирования 

интеллектуально развитой личности и самосознания. Определенный уровень развития 

информационно-образовательной среды рассматривается как предпосылка для 

достижения нового качества образования. 

 Изучение возможностей развития образовательной среды проводится в результате 

изменений в системе образования в связи с реализацией государственных 

образовательных стандартов, условий реализации основных образовательных программ и 

требований к разработке структуры. . В традиционной учебной среде новые результаты 

обучения не могут быть эффективно и полностью сформированы с помощью ее методов, 

форм и средств обучения. 

 При проектировании информационно-образовательной среды в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами каждое образовательное учреждение 

должно учитывать место и роль учителя как субъекта этой среды, анализировать его 

профессиональные компетенции и личностные возможности. 

 Анализируя такое многомерное явление, как информационно-обучающая среда, 

можно отметить различные взгляды на его сущность. В целом информационно-

образовательная среда понимается следующим образом: 

 - «Комплексный инструмент реализации образовательных процессов и 

образовательного сотрудничества, который под влиянием информатизации стал 

информационно-образовательным, информационно-познавательным, информационно-

деятельностным и информационно-коммуникативным»; 

 - «Результат взаимодействия субъектов образовательного процесса и 

информационно-образовательного пространства, представляющий собой систематически 

организованный комплекс информационного, технического, учебно-методического 

обеспечения и неразрывно связанный с человеком как субъектом обучения»; 

 - «Эффективная система образования, основанная на использовании компьютерных 

технологий и программного обеспечения, а также телекоммуникационной среды, ее 

элементы пригодны для обучения, внеучебной, научно-методической и исследовательской 

деятельности, измерения, мониторинга и оценки результатов обучения, а также 

управления образовательной учреждения »; 

 - «Система или набор систематически организованных инструментов, ресурсов и 

условий, направленных на обеспечение учебного процесса с использованием 

оборудования, программного обеспечения и телекоммуникационных возможностей, 

включая Интернет»; 
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 - «Информационная инфраструктура, созданная обществом и позволяющая 

осуществлять коммуникативную деятельность, в центре которой находится умение 

преподносить личные знания»; 

 - «Систематически организованный комплекс информационного, технического, 

учебно-методического обеспечения и человеческих ресурсов, обеспечивающих 

автоматизацию управленческих и педагогических процессов». 

 На основании вышеизложенного мы установили, что понятие информационно-

образовательной среды не совпадает с понятием «информационно-образовательное 

пространство». 

 Основными составляющими информационно-образовательной среды являются 

ценностно-ориентированный компонент, структурно-методический, коммуникативно-

психологический, организационно-управленческий, пространственно-технологический, 

информационные ресурсы, средства информационного взаимодействия и 

информационная инфраструктура. 

 Необходимо наличие постоянных компонентов, обеспечивающих 

функционирование информационно-образовательной среды: обучение (реализация 

учебного процесса), менеджмент (управление учебным процессом, студентами, 

педагогическим составом, учебными ресурсами). 

 Непрерывность процесса информатизации и развития информационно-

образовательной среды зависит от материально-технической оснащенности 

образовательной организации и проводимых программ обучения. 

 Сегодня большинство сотрудников высших учебных заведений обладают навыками 

в области информационных и коммуникационных технологий, но уровень знаний низкий. 

 Информационно-образовательная среда способствует повышению компетентности 

в области информационных и коммуникационных технологий. Использование 

информационных и коммуникационных технологий в высших учебных заведениях 

позволяет повысить эффективность процесса обучения и развития студентов, открыть 

новые возможности для обучения и воспитания в их взаимозависимости. 

 Один из уровней системы образования - дополнительное образование для этих 

студентов. Познавательная деятельность студентов высших учебных заведений, помимо 

образовательной среды, попадает в сферу различных социальных практик. Студенты и 

преподаватели получат социальный опыт конструктивного сотрудничества и эффективной 

работы в активных и увлеченных учебными сообществах. 

 Основные направления создания информационно-образовательной среды в высшей 

школе: «Организация учебного процесса с использованием информационно-

коммуникационных технологий; автоматизация информационных систем управления; 

использование информационных и коммуникационных технологий для эффективной 

организации внеклассной деятельности: участие в конкурсах, создание сайтов и 

публикация контента, публикация статей и развитие отношений с другими 

образовательными учреждениями; повышение квалификации и методическая поддержка 

учителей в использовании информационных и коммуникационных технологий. 

 Таким образом, информационно-образовательная среда расширяет ресурсные 

возможности преподавателей вузов по работе со студентами, их родителями, создает 

самостоятельную коммуникацию в системе образования. 

 Новые результаты обучения не могут быть эффективно и полностью 

сформированы в рамках предыдущей учебной среды и традиционных методов, 

организационных форм и учебных программ. Для индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса необходимо создание единого информационного пространства 

и внедрение современных информационно-коммуникационных технологий. 
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 Инструменты информационных и коммуникационных технологий следует 

использовать не только в классе, но и во внеклассной деятельности. Для достижения 

целей информатизации необходимо организовать консультации с учителями, 

использование информационных и коммуникационных технологий и ресурсов 

электронного обучения. 

 Основная задача информационно-образовательной среды высших учебных 

заведений - активная реализация тематического, организационного и межличностного 

аспектов. Чем разнообразнее среда вузов, тем эффективнее учебный процесс с учетом 

индивидуальных возможностей, интересов, склонностей, субъективного опыта, 

накопленного в процессе обучения и реальной жизни каждого студента. 

 Однако эффективность информационно-обучающей среды не может быть измерена 

только количественными показателями, поскольку одна и та же информационно-

обучающая среда может быть наиболее оптимальной для одновременного развития 

студентов, эффективной с теми же индивидуальными характеристиками студентов и 

других возрастов. поскольку другие индивидуальные особенности учащихся могут 

препятствовать его развитию. 

 Таким образом, информационно-образовательная среда высших учебных заведений 

позволяет всем участникам образовательного процесса участвовать в электронных 

обучающих ресурсах, интерактивном обучении, интернет-конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, используя возможности информационно-образовательного центра, новые 

технические средства. 

 Преподаватели образовательных учреждений должны быть готовы к 

использованию новых образовательных технологий, информационных и 

коммуникационных технологий, предоставляемых информационно-образовательной 

средой высших учебных заведений, иметь навыки проектирования электронных учебных 

ресурсов и методов организации учебного процесса с их использованием. 

 Задача модернизации системы высшего образования - создание единого 

информационно-коммуникационного пространства, обеспечивающего единый доступ ко 

всем образовательным ресурсам. 

 Информатизация высшего образования - это «система ресурсов информационно-

образовательной среды, направленная на автоматизацию учебного процесса, 

исследовательской, организационной и управленческой деятельности и интеграцию их в 

единую информационно-образовательную среду». При этом использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, дистанционное обучение, 

информационно-технологическое обеспечение учебного процесса, а также подготовка 

преподавателей, управленческого и инженерного персонала для эффективного 

использования информационных технологий важны при разработке единого 

информационно-образовательное пространство. 

 Сегодня студенты переходят в новую, современную информационную среду, 

активно используют Интернет-ресурсы, электронные библиотеки и электронные 

учебники, средства компьютерного тестирования. Современная информационно-

образовательная среда вуза представляет собой совокупность информационных ресурсов, 

программного и аппаратного обеспечения, сетевых структур, организационной и 

методической частей. Поэтому необходимо развивать у студентов навыки работы с 

современными информационно-коммуникационными технологиями, повышать их 

информационную культуру, развивать навыки навигации по технологиям, принятым 

обществом в процессе информатизации. Эффективность информатизации образования 

зависит от понимания преподавателями вузов информационной грамотности, технологий 
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дистанционного обучения, способствующих повышению качества образования, обучения 

и управления в высшей школе. 

 Таким образом, непрерывное образование с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, ресурсов электронного обучения реализует 

дидактические принципы обучения для информационно-обучающих сред. Эффективность 

внедрения информационных процессов и информационно-образовательной среды зависит 

от формирования у учителей компетентности в области информационно-

коммуникационных технологий, а технологическая база новых информационных 

технологий позволяет обеспечить открытость и преемственность системы образования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Облачные вычисления, краткий обзор или статья для начальника, 2011– Режим 

доступа: http://habrahabr.ru/post/111274/ 

2. Что такое облачные технологии, 2010 (Автор: HostDB.ru, источник: 

«Википедия»)– Режим доступа: http://hostdb.ru/articles/show/id/47 

3. Advanced Message Queuing Protocol. – Режим доступа: http://www.amqp.org/ 

4. Интерфейс программирования приложений (Источник: «Википедия»). – Режим 

до- ступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Интерфейс_программирования_приложений 

5. M.M. Usanov. Opportunities Use Of Cloud Technologies In The Educational Process. 

Electronic Journal Of Actual Problems Of Modern Science, Education And Training-2020. 

6. Usanov Mehriddin Mustafayevich. Using of Cloud Technologies in the Process of 

Preparing Future Specialists for Professional Activity. International Journal of Trend in 

Scientific Research and Development (IJTSRD)-2020. 

7. Ҳамидов Ж.А, Усанов М.М. Олий таълим муассасаларида булутли 

технологияларга асосланган ахборот таълим муҳитининг имкониятлари //Профессионал 

таълим тизимида ислоҳатлар, малака ошириш таълим турида инновацион ғоялар 

мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция, Педагогик иннавациялар, касб-ҳунар 

таълими бошқарув ҳамда педагог кадрларни қайта тайёрлаш вва уларнинг малакасини 

ошириш институти//- Тошкент-2020 й. 

8. Усанов М.М. Таълимдаги булутли технологиялар. НамДУ илмий ахборотномаси - 

Научный вестник -НамГУ 2020 йил 12-сон. 

 

 

 

 

МҰҒАЛІМНІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ 

ПРОЦЕСІНЕ ӘСЕРІ 

 

Баскеева Акмарал Муратовна 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университетінің «Педагогика және 

психология» мамандығының 3 курс студенті 
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Аннотация:  Бұл мақалада мұғалімнің жеке тұлғасы оқушылардың оқу процесіне  

әсерін  қалыптастыруға және табысты педагогикалық іс-әрекетке әсер ететін фактор 

ретінде қарастырылады. Педагогтың басты қасиеттері атап өтілді. Оқушылардың 
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жеке, психикалық және эмоционалды дамуы үшін қолайлы жағдай жасаудың 

маңыздылығы қарастырылады. 

Кілттік  сөздер: мұғалімнің жеке тұлғасы; білім беру мотивациясының қалыптасу  

деңгейі; педагогикалық қызмет. 

 

«ХХІ ғасырда білімін  дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. Біз 

болашақтың жоғары технологиялық және ғылыми қамтымды өндірістері үшін кадрлар 

қорын жасақтауға тиспіз. Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі алысты барлап, кең 

ауқымда жаңаша ойлай білетін осы заманғы басқарушыларсыз біз инновациялық 

экономика құра алмаймыз» 

Н.Ә.Назарбаев. 

Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі – білім қазынасы. Ал білім 

сипаты алуан түрлі. Ол ұрпақтан – ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем әдебиет 

арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл – ойының жемісі, тарихы 

мен тағылымының алтын сандығы. 

Білім – адамзаттың терең және үйлесімді дамуын бекітетін құралдардың бірі, 

прогрестік, әлеуметтік тұрақтылық пен ұлттық қауіпсіздіктің маңызды факторы. Қазіргі 

білім беру үрдісі адамның ішкі табиғи мүмкіндіктерін ашып, әр адамның өзінің «Менің» 

сезінуге, толықтыруға көмектесетіндей, сыртқы әлеммен әлеуметтік қарым-қатынастарда 

өз орнын табуға, өзін шығармашылықпен өзгертуге белсенділік танытуға ықпал етуі тиіс. 

Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап 

етеді. Білікті ұстаз, білімді маман болу үшін - әрбір мұғалім өз білімін үздіксіз көтеріп 

отыруы тиіс.Жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден – бір шарты – 

мұғалімнің жаңашыл болуы. Себебі, еліміздің болашағы бүгінгі жас ұрпақтың білім 

деңгейімен өлшенеді. 

Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты 

дамыған маман - уақыт талабы. Кеше ғана көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген егемен 

елімізді өркениетке жетелейтін білім бастауында мектеп, ал сол мектепте жас ұрпақ 

бойына білім негізінің мәңгілік іргетасын қалаушы- ұстаз тұрады. «Мұғалімдер - 

қоғамның ең білімді, ең Отаншыл, білгілеріңіз келсе, «ең сынампаз» бөлігі болып 

табылады», - деп Елбасы Н. Ә. Назарбаев бекер айтпаса керек. Сондықтан да бүгінгі таңда 

тәуелсіз елімізге білікті маман, өз ісінің шебері қажет. Ал, педагогикалық шеберліктің 

негізі неде? Шебер педагог білімді, тәжірибесі мол, жан-жақты бола отырып, оқушыларды 

жеке тұлға етіп қалыптастыру мақсатында білім мен тәрбиені ұштастыра алуы қажет. Әр 

оқушының дарындылығын айқындау, олардың дамуына қолайлы жағдайлар жасау, 

мектеп, жанұя, мұғалімнің рөлін анықтау, студенттер мен мұғалімдер ұжымын 

қалыптастыру - педагогикалық шеберлікті жетілдіруге негізделеді деп есептейміз. 

Қазақстанда білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік 

бағдарламасында мемлекетіміздің білім беру жүйесінде жүргізілетін реформалардың 

мақсаты – оның нарықтық экономика жағдайында ғаламдық ауқымға ие болуын ескере 

отырып, саналы өзгерістерін қамтамасыз ету деп көрсетілген. Білім беруді реформалау 

осы саладағы жинақталған оң әлеуетті жақтардың негізінде осы процесті тереңдету мен 

дамыту үшін жаңа құқықтық, әдістемелік, қаржы материалдық жағдайларын жасауды 

және тиісінше кадрлармен қамтамасыз етуді талап етеді. Елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаев: “Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім 

оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелер 

міндет ауыр,”- деген болатын. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болуы 

емес, тарихи танымдық, педагогикалық-психологикалық сауаттылық, саяси экономикалық 

білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде 
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жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, 

оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген педагог болуы керек. Қазақстан заңдары 

білім беруді қоғамның және мемлекеттің рухани, әлеуметтік, экономикалық, мәдени 

дамуының негізі деп жариялайды. Елімізде 1999 жылы қабылданған «Білім туралы» Заңда 

білім беру жүйесінің басым міндеттері көрсетілген: 

1.Білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау;  

2.Жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, 

адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке басының 

дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектілік байыту;  

3. Азаматтық пен елжандылыққа, өз отаны Қазақстан Республикасына 

сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, 

конститутцияға қайшы және қоғамға қарсы кез келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу;  

4. Әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктеріне баулу, қазақ халқы мен 

республикасының басқа да халықтарының тарихын, дәстүрлерін, тілдерін меңгерту; 

 5. Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу;  

6. Еңбек рыногында бәсекелесуге қабілетті білікті жұмысшылар мен мамандар 

даярлау, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Осы міндеттерді орындап, 

жүзеге асыруда мұғалімдердің рөлі өте зор. Бүгін мұғалімдердің еңбегінің нәтижесі 

қандай болса, ертең біздің қоғам сондай болады. Адам қажырлы еңбегімен табиғатты 

өзгертсе, мұғалім жалпы жасампаз еңбегімен жаңа адамды қалыптастырып, дамытып, 

жетілдіріп өмірге дайындайды. Оқушыларын тек біліммен қаруландырып қана қоймай, 

назарын, білгендерін жадында сақтауға, қабілетін, ойлауын, тіл шеберлігін ұштауға, 

дүниеге деген құштарлығын, өмірге деген көзқарасын дұрыс қалыптастырып, ықыласын, 

сенімін, төзімділігін, іскерлігін, ізденімпаздығын тағы басқадай танымдық қасиеттерін 

жетілдіріп, адамгершілігі мол азамат етіп тәрбиелеуді өзінің өмірлік мақсаты, ізгілік 

мұраты деп санайды. Еліміздің тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың қазақстандықтарға 

Жолдауында «Ғасырдағы экономикалық және әлеуметтік ұмтылыстағы негізгі жетекші 

күш – адамдар, олардың еркі, жігері, табандылығы, білімі» делінген. 

Білім берудегі мұғалімнің жеке тұлғасы – дегеніміз ол мәдениетті жеткізуші, оның 

атқарушысы оның мұрагері және әлемдік педагогикалық тәжірибенің жасаушысы болмақ. 

Әлемдік стандарттар бойынша – қазіргі заманғы мұғалім - ол шығармашылықты жеке 

тұлға, ол проблемалық-педагогикалық және критикалық ойды игерген, ол көп нұсқалық 

бағдарламаны құрушы, алдыңғы қатарлы әлемдік тәжірибеге және білім берудің жаңа 

технологиясына сүйенген, оларды ол нақты педагогикалық жағдайларда диагностикалық 

мақсатты рефлекция бойынша іске асырушы. Педагогтың әлеуметтік позициясы жалпы 

білім беру мектептеріндегі көзқарасынан, сенімнен және құндылықтық бағыттары арқылы 

қалыптасқан. Олардың негізінде кәсіби даярлау барысында педагогикалық кәсіпке оның 

мақсаты мен педагогикалық әрекетіне деген мотивациялық-құндылықтық қарым-қатынас 

құрылады.Қазіргі заманғы мұғілімнің алдында сыртқы әсерді жеңуге қабілетті, және 

өзінің жеке стилінің арқасында әлемдік педагогикалық ғылым мен практиканы жеткізу 

үшін оның нақты тәуелсіз және жауапты тұлға екенін көрсететін ғылыми болжамдарды 

жеңу міндеті тұр.Педагогикалық қызмет шындығында «жалпылық сипатта», ол 

«оқытушылық-оқушылық» феноменіңнің онтологиялық сипатта екенімен түсіндіріледі, 

оның адамзаттың өзінің өмір сүруі, адамдық мәдениеттің дамуының өзі мүмкін емес. 

Қандайда бір тіпті күнделікті жұмыстың өзінде адамдық қандайда бір әрекетке, 

операцияларға, оны орындау ретіне, нәтижеге жетуге, оны жетілдіруге үйрету керек. 

Қандай болмасын әрекетте жұмыста оқытатын адам мен оқитын адам болады. Біріншісі 
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соңғыны оқытушы, педагог болады. Қандай да болмасын басқа адамммен қарым-қатынас 

жасайтын кәсіби істе педагогикалық аспект бар. 

Қашан да білімді ұрпақ  – болашағымыздың кепілі. Егеменді еліміздің тағдыры – 

жас ұрпақтың тағдыры – бүгінгі ұстаздардың қолында. Сондықтан қазіргі ақпаратқа толы 

алмағайып заманда өз елінің адал ұлы болып қалу, ұлтының ұлылығын өзгелерге таныта 

білу – күрделі де қиын шаруа. «ХХІ ғасыр ұстазы қандай болу керек?» деген сұрақ 

тереңнен ойланып, толғануды қажет етеді. Өйткені, ұстаз алдынан тәлім-тәрбие алған 

бүгінгі балауса жас ұл мен қыз ертеңгі қазақ ұлтының атынан сөз сөйлеп, елімізді 

танытар, елдігімізді сақтар, айбынымызды асқақтатар, үлгі болар азаматтар болуға 

тиіс.Сұрағымызға жауап берсек ХХІ ғасыр ұстазы,нағыз педагог маман - кәсіпқой, терең 

білімді, мәдениетті, ізгілікті, жас ұрпақты дамыту, оқыту мен тәрбиелеуді басшылыққа 

ала отырьш, инновациялық бағытта жұмыс жасайтын, баламен мәдениетті қарым- қатынас 

жасай білетін, өзіндік мұғалімдік қызмет атқару стилі бар, зерттеу жұмыстарын жүргізе 

алатын тұлға. Білім сапасын арттыруда әрбір ұстаз қүндылықтарды меңгеріп, оқу мен 

тәрбие егіз екенін бір сәтте естен шығармаған жөн. Соның нәтижесінде ғана сапалы 

білімге қол жеткізуге болады. Білім - қоғамды түрақтандыратын, рухани мұраны 

сақтайтын, ұрпақтан - ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Барлық мүмкіндіктерді 

пайдаланып, оқытудың  жаңа әдістерін тиімді қолдану, жаңа технологияны қазіргі заманға 

бейімдеу, оқытуды жетілдіре түсу, жастарға білім берумен қатар әр оқушының біздің 

ертеңіміз, болашағымыз екенін терең ескере отырып, жеке тұлға ретінде қалыптастыру, 

олардың білім деңгейін мемлекетгік және халықаралық стандартқа жетулеріне күш салу 

біздің міндетіміз деп есептейміз. Қазіргі қоғам өміріндегі күрделі экономикалық 

өзгерістер, ғаламдану үрдісі, ақпараттық технологиялардың дендеп енуі, нарықтық 

қатынастардың қалыптасуы, демократиялық оң өзгерістер және т.б. білім жүйесін 

реформалауды, оның дамуына жаңа серпін енгізуді, соның ішінде оның әдіснамалық және 

тұжырымдамалық негіздері мен педагогика ғылымының парадигмасын қайта 

қарастыруды талап етеді. Егемендігімізді алған 27 жылдың ішінде Қазақстан 

Республикасында орта мектептің өмірі мен жұмыстарында көптеген езгерістер болды: 

 - орта мектептердің оқу-тәрбие жұмыстарын демократияландыру мен ізгілендіру 

үрдісі басталды; 

 - жалпы білім беретін орта мектептермен бірге жаңа бағыттағы инновациялык 

мектептер: гимназия, лицей, авторлық, атаулы мектептер пайда бола бастады;  

-мұғалімге оқу-тәрбие үрдісіне басшылық етуге толықтай құқық берілді: мұғалім 

мемлекеттік білім стандарты шеңберінде оқу бағдарламасы мен окулықты өзі таңдауға, 

өзінің авторлық бағдарламасы жөне технологиясымен жұмыс жасауға мүмкіндік алды.  

- Республикадағы білім беру жүйесі әлемдік білім кеңістігіне енуіне байланысты 

базалық білім беру негізі мектепте аяқталып, жоғары сыныптарды кәсіптік бағдарлы білім 

беру жүзеге асырылатын тұжырымдамалық негіз жасалды. Сол себепті қазіргі кезенде 

мектептің оқу-әдістемелік жүмыс қызметін жаңа жолға қою қажетгілігі туындап отыр. 

XXI ғасырда мектептердің алдьшда түрған басты міндеттері:  

- мұғалімдердің инновациялық даярлықтарын қамтамасыз ету; 

 - мүғалімнің әдістемелік деңгейін көтеру, педагогтың  өз білімін көтеруге және 

жетілдіруге жағдай жасау;  

- мұғалімдердің ғылыми-педагогикалық эксперименттік зерттеулер жасауларына 

тиімді жағдай туғызу және т.б. Жаңа ғасырға керегі - теориялық білімі жоғары, ұдайы 

ізденісте болып, әртүрлі ғылыми зерттеулер, экспериментгік тәжірибелер жүргізіп, жаңа 

педагогикалық технологияны меңгерген, өзінің жеке әдістемесі бар жаңашыл мұғалім. 

Қазіргі кезеңде көптеген мектептерде жүмыс жасап жатқан мүғалімдерді әдістемелік 

деңгейіне қарай 3 деңгейге бөліп қарастырады: - мүғалім-практик; - мүғалім-практик-
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зерттеуші; - жаңашыл-мүғалім - практик-экспериментатор. Мұғалім-практиктің негізгі 

қызмегі өзінің білген іс-тәжірибесін окушыларға үйрету; мүғалім-практик-зерттеуші 

негізінен ғылыми зерттеушілік қызметпен айналысады; ал жаңашыл мүғалім 

ғылымизерттеушілік, эксперименттік жүмыстармен айналысады. Бүгінгі таңда еліміздің 

білім беру саласында бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу үшін маңызды міндеттерді 

шешуге бағытталған күрделі бетбүрыс жасалуда. Еліміз дамуының барлық саласына, 

соның ішінде білім беру жүйесіне жаңа инновациялық үдерістердің енуі мұғалімнің 

жаңашылдығын дамытып, кәсіби өсуіне алып келді. Мұғалімнің кәсіби мүмкіндігі оның 

бойындағы өзін-өзі дамытып отыру  дайындығына тікелей байланысты. Бұл мәселеге 

әлеуметтікпедагогикалык тұрғыдан келу үшін мүғалімнің субьект ретіндегі алдына қойған 

міндеттерін орындауға деген әзірлік деңгейіне көз жеткізу қажет. Әрине, оның кәсіби өсуі 

жеке тұлға ретіндегі ерекшелігіне әбден қатысты. Сондықтан бұл жерде даралық-тұлғалық 

қалыптасу, іскерлікәдістемелік жетілдіру, кәсіптік-пәндік білімін толықтыру 

компоненттерінен өз қажетгілігін тани алу мүмкіндігі туады. Бұл жердегі «өз 

қажеттіктерін сезіну» - кәсіби қызметтің негізі. Өйткені, ол өзінің әлеуметтік бар 

мүмкіндігін дамытудың жолдарын  білу деген сез. Қазақстан Республикасында әлемдік 

білім кеңістігіне кіру үшін мемлекет тарапынан көп шаралар енгізіліп жатыр. Соның 

ішінде «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамьту 

тұжырымдамасы» ең маңызды орын алады. Бұл тұжырымдамада орта білім берудің 

мақсаты - жылдам өзгеріп отыратын алынған терең білімнің, кәсіби дағдылардың 

негізінде еркін бағдарлай білуте, өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше 

дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны 

қалыптастыру. Бұл мақсатта алға қойылған міндеттер: оқушылардың сапалы білім алуы, 

мұғалімдердің біліктілігі мен педагогикалық шеберлігін ұдайы арттыруы. Жаңа 

формациядағы ұстаз алдымен өз ісінің білгірі, болмысынан мұғалім, өз жұмысын, 

адамдарды, соның ішінде балаларды ерекше сүйетін, жаңа технологияларды, қарым-

қатынас психологиясын  меңгерген, адамгершілік тәрбиесін бойына сіңірген педагог бола 

білуі керек. Ол кез-келген пәнді үйрету кезінде сабаққа рухани-адамгершілік 

кұндылықтарын енгізіп отыруы қажет. Өз пәнін сүйетін мұғалім сабағының бір де біреуі 

тартымсыз, көрексіз болмайдьі. Жаңа заман талабына сай мұғалім бойында қандай 

қасиеттердің болуы керектігін атап өтсек, олар: •алдымен көптілді маман (қазақ, орыс, 

ағылшын т.б. тілдерін меңгерген) бола білуі; •пәнді оқытуда қолданылатын техникалық 

оқу құралдарын пайдалана алуы; •дербес компьютерді оқу құралы ретінде, психологиялық 

және педагогикалық зерттеу карталарын жасауға пайдаланып, жалпы алғанда оқу үрдісін 

ақпараттандыра алатындай дәрежеде бола білуі; • оқушыға білім беру үрдісінің субьектісі 

ретінде қарап, оның жеке және жас ерекшелігін, әлеуметтік даму факторын ескере 

алатындай, білім жүйесін меңгеруі керек. Өзінің педагогикалық-психологиялық кажеттігін 

анықтай алатын мұғалім өз мүмкіндігін ғана ескеріп қоймай, әлеуметтік жағдайды, ата-

ана, қоғам талабын, оқушылардың қызығушылығы мен ынтасын терең зерттей біледі. 

Соның нәтижесінде инновациялық жаңалықтардың оқу-тәрбие мазмұнына сәйкестігін 

талдау арқылы мұғалім жаңа деңгейдегі міндеттерді орындауға дайын болады. Жаңа 

формациядағы ұстаз үшін аса қажет әрі маңызды жәйттердің қатарына мыналарды 

жатқызуға болады: - ойлау мәдениетін игеру, ойлау қызметінің жалпы зандылықтарын 

білу, кұбылыстардың жекелеген ерекшеліктерін жазбаша, ауызша сауатты (қисынды) 

түрде жеткізе білу және өз байқауларының нәтижелерін сараптай білу, сондай-ақ 

оқушылардың мінез-құлқының жекелеген ерекшеліктерін білу; - танымның осы замангы 

ғылыми әдістерінің мүмкіндіктерін түсіну және оны кәсіптік міндеттерді шеше білу үшін 

қажетті деңгейде игеру; - сабақ берген кезде және сабақтан тыс уақытта түрлі үдерістер 

мен құбылыстарды байқап, ажырата білу, оларды талдап, нақтылап және қорыта білу, 
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салыстырып түсіндіре білу, пән бойынша ғылыми, оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді 

пайдалана білу.  Жаңа формациядағы ұстаздың ойлау икемділігі дамыған, жандүниесі 

терең, өмірге көзқарасы жоғары болуы тиіс, өйткені өзіндік рухани өсуін өзі басқара 

алатын адамның қолынан ғана шығармашылық, жасампаздық келеді. Ондай маман 

педагогикалық жаңалықтарды қабылдауға даяр, сондықтан өз әрекеттеріне өзгеріс енгізе 

алатынымен, ізденістік жұмыстар жүргізуге бейімділігімен, әр оқушының рухани өсуіне, 

өзіндік мүмкіндігін дамыту үшін жағдай туғыза алатындығымен құнды. XXI ғасыр - бұл 

ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның 

денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Бүгінгі білім мазмұны, 

мұғалім мен оқуышының арасындағы байланысты субъективті деңгейге көтерудегі 

демократиялық бастамалардың барлығы мұғалім арқылы жүзеге асырады. Бүгінгі 

мұғалімге тек пән мұғалімі ретінде ғана баға беру немесе пән мұғалімі ретінде қабылдау 

олқылық көрсетеді. Мұғалім - қоғам айнасы. Ертеңгі күнімізге аттамас бұрын бүгінгі 

ұстаздың кім екендігіне баға беріп көрелік. Бүгінгі мұғалім - ана, бала бағбаны, қоғам 

қайраткері, мұғалім - оқытушы, мұғалім - ұстаз, мұғалім - оқулық авторы, мұғалім - 

технолог, мұғалім - жаңалықты дәріптеуші, таратушы. Мұғалім-мәңгі нұрдың 

қызметшісі,ол барлық ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп , нұр құятын 

тынымсыз лаулаған жалын иесі. XXI ғасыр ұстазының тұлғасы мен іс-әрекетін жүйелі 

ұғыну үшін жаңа теориялық-әдіснамалық негізде талап қойылады және мұғалімнің жеке 

тұлғасы оның кәсіптік мәдениетінің өрістеуіне көмек көрсету, зерттеу жүмыстарын 

жүргізу керек.  

Қорыта келе “Ғылым қалғып кетсе, қараңғылық бас көтереді” -дегендей, заман 

талабына сай жаңа технологиялармен жұмыс жүргізу мұғалімнің жеке құзырында. Белгілі 

педагог К.Д.Ушинский: «Мұғалім - өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. 

Оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімділігі де тоқтайды» - деген. Сондықтан ұстаз 

- шәкірт - ұстаз болуы қажет. Белгілі ағартушы педагог ғалымдар: Г.Ахметова, 

Ә.Нысанбаев, ПІ.Т.Таубаева, Қ.Жарықбаев, Б.Барсай тағы басқа сынды ғалымдардың 

еңбектеріне сүйене отырып, мұғалімнің мәдениеті мен шеберлігін, интеллектуалдығын 

бірнеше бөліктермен анықтауға болады. 1. Мұғалімнің сыртқы келбетінің мәдениеті; 2. 

Мұғалімнің өзін-өзі басқару шеберлігі; 3. Мұғалімнің кәсіби мәдениеті, әдебі, сөйлеу 

шеберлігі, шешендік қасиеті, дем алуы, дауыс ырғағы, сазы; 4. Ілтипаттылығы,сенімі, 

әділдігі, төзіммен сабыр сақтауы. Ұстаздық қызметтің қыры мен сыры мол, сондықтан 

ұстаздар өз ісінің әрбір қыр-сырын жетік меңгеру, игеру жолында кәсіптік шеберлікті 

толық меңгерсе ғана бүгінгі қоғамымызды байытатын, дамытатын, жаңартатын адам 

тәрбиелеуге мол мүмкіндік ашылатыны күмәнсіз. Мұғалімнің кәсіби білік, дағдылары - өз 

кезегінде жеке кәсіби педагогикалық мәдениетін көрсететін өлшем. Олай болса, жаңаша 

өмірге бет бұрып, жаңаша ой түзеген егемен еліміздің ұрпағын білім нәрімен 

сусындататын саналы тәрбие, сапалы білім беретін жеке тұлға, мәдениеті мен кәсіби 

шеберлігі шындалған мұғалім - ғасыр көшін бастаушы болып табылады.  
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УДК 378.147-322  

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

 

Асаналиев Мелис Казыкеевич 

д.п.н., профессор, академик МАНПО РФ КГТУ им. Раззакова, 

 

Жумагалиева Жанар Женисхановна 

к.т.н., ст.преп. Каз.НПУ им. Абая 

 

Аннотация: Совершенствование образования в колледже во многом определяется 

внедрением в учебный процесс личностно-ориентированных технологий, интенсивностью 

и результативностью самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, образовательная 

технология, профессиональная направленность, уровень 

 

Сегодня особого внимания требует реорганизация системы самостоятельной работы 

студентов, перевод ее на творческий, исследовательский уровень. Для выполнения данной 

задачи необходимо использовать современные образовательные технологии, которые 

способствуют развитию самостоятельности обучающихся, дают возможность 

максимально реализовать их творческий потенциал. 

Наше исследование проводилось среди студентов 2 курса (число респондентов 98)  

колледжа по направлению – техник-технолог. В ходе проведения констатирующего 

эксперимента нами использовались следующие методы: анкетирование студентов; метод 

наблюдения; метод изучения продуктов учебной деятельности. 

Программа обработки результатов предполагала вычисление средних ста-

тистических значений, дисперсии и сопряженность полученных данных по отдельным 

факторам. В карту входили вопросы, направленные на изучение организационных 

аспектов проблемы, мотивационного обеспечения самостоятельной работы студентов  

Оценка студентами исследуемых факторов проводилась по следующей шкале: «1» 

— фактор не имеет значения; «2» — фактор имеет некоторое значение; «3» — фактору 

придается среднее значение; «4» — фактор имеет большее значение; «5» — фактору 

придается наивысшее значение; «О» — затрудняюсь ответить. В ниже приведенных 

таблицах приведены данные подсчетов среднего арифметического (X), которые 

вычислялись по формуле: 

где       Xj — различные значения или уровни наблюдаемого признака; 

п — общее число наблюдений. 

Разброс мнений определялся с помощью вычисления статистической дисперсии по

 форму  

 
 

Поскольку результативность учебной деятельности студентов, в том числе и их 

самостоятельные работы, во многом зависит от их удовлетворенности своим обучением, 

мы предложили студентам оценить, насколько их удовлетворяет учеба в колледже. Как 

видно из приведенной ниже данных, высказали определенную удовлетворенность 

обучением в среднем 15,3% испытуемых и 39,8% — «более или менее удовлетворены» 
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своей учебой. Причем можно проследить следующие тенденции : число студентов, 

удовлетворенных учебой, растет от 2019 до 2020 гг, (от 0% до 24,2%), а количество 

неудовлетворенных учебой падает от 44,4% до 24,3%. Количество же обучаемых, «более 

или менее» удовлетворенных своей учебой, находится приблизительно на одинаковом 

уровне. 

Такое положение, возможно, объясняется реформированием в последние годы 

системы СПО, направленным на усиление мотивации учения, осознание значимости 

получаемых знаний и умений.  

Эта позиция подтверждается ответами на вопрос: «Как дается Вам учеба в СПО?» 

[1]. 

Интересен тот факт, что в 2019и 2020 гг. нет ни одного из опрошенных студентов 2 

курса, которые бы считали, что учеба дается им с большим трудом. Только в 2019 году 

20,9% от числа опрошенных студентов отмечают высокую трудность учения, и в то же 

время, как было уже отмечено, удовлетворенность обучением в вузе у них возрастает.  

Из обобщенных ответов на этот вопрос, видно, что студенты высоко оценили 

объективную значимость для самостоятельной работы всех перечисленных в шкале 

умений (от 2,6 до 4,3). Наиболее высоко оценивается необходимость для продуктивной 

самостоятельной работы, умение определять цель задания, выбирать учебные действия и 

их последовательность.  

Вместе с тем студенты высоко оценили такое умение, как «владение техникой 

скорочтения».  

В шкале затруднений, препятствующих эффективной самостоятельной работе 

студентов первые места занимают чисто технические сложности: недостаточность 

учебной и дополнительной литературы, неравномерность распределения учебной 

нагрузки, отсутствие времени для регулярной самостоятельной работы.  

В колледже действительно необходим обмен мнениями (через конференции, 

методические издания) между преподавателями для того, чтобы иметь возможность 

использовать различные «находки» при разработке эффективной системы 

самостоятельной работы студентов, ее рациональной организации. 

Таким образом, проведя анализ организации самостоятельной работы студентов в 

СПО, мы разработали систему самостоятельной работы студентов[2,3]. по методическим  

дисциплинам, в которой постарались учесть данные диагностического исследования.  

Высокий уровень характеризуется проявлением устойчивого интереса к 

систематической умственной деятельности, стремлением к самоанализу и са-

мостоятельному выдвижению учебно-познавательных целей. 

Средний уровень определяется следующими параметрами: студент не всегда умеет 

определять цель заданий, затрудняется при выборе учебных действий и 

последовательности их выполнения, неустойчиво, недостаточно осознанно проявляет 

требуемые умения, не всегда осуществляет самоконтроль. 

Низкий уровень характеризуется несформированностью общественно-значимых 

мотивов учебно-познавательной деятельности, отсутствием познавательного интереса, 

неумением применять сформированные умения в новой ситуации, слабым проявлением 

потребности в саморазвитии; студент не может определять цель задания, не умеет 

выбирать учебные действия и последовательность их выполнения, не осуществляет 

самоконтроль. 

Оценка уровня сформированности умений самостоятельной работы осуществлялась 

на основе использования комплекса методов: наблюдение за деятельностью студентов на 

лекциях, практических занятиях, анкетирование, анализ выполнения практических 

заданий, хронометраж при определении затрат времени на самостоятельную работу. 
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Результаты констатирующего эксперимента сведены в таблице 1  

 

Таблица 1 — Уровень сформированности умений самостоятельной работы 

Уровни Результаты в эксперимен-

тальной группе (%) 

Результаты в контрольной 

группе (%) 

Высокий 14,8 13,8 

Средний 62,4 59 

Низкий 27,8 26,7 

 

Таким образом, мы выявили, что экспериментальная и контрольная группы близки 

по уровням сформированности умений самостоятельной работы. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента послужили основой для 

разработки формирующего этапа эксперимента, в котором были учтены предпочтения 

студентов при организации самостоятельной работы, созданы условия для ее оптимизации 

и совершенствования. 

Одним из основных педагогических условий организации самостоятельной работы 

студентов является процесс изучения методических  дисциплин. 

На формирующем этапе эксперимента была разработана и апробирована учебная 

документация для самостоятельной работы. 

Учетная карточка студента является его индивидуальным планом самостоятельной 

работы по учебному курсу. 

Таким образом, индивидуальный подход к студенту обеспечивается соблюдением 

интересов каждого из них, предоставлением возможности улучшения успехов в учении. 

Вторым документом, помогающим в организации самостоятельной работы 

студентов, является совокупная таблица, отражающая все виды самостоятельной 

деятельности студентов.  

Следующий учебный документ представлен в виде сводного рейтинг-листа по всему 

курсу. Данный документ является отображением всех учетных карточек студентов 

определенной группы[2,5].  

По мере усвоения учебного материала и сдачи текущего и промежуточного контроля 

студент может отмечать на графике собственные результаты (линия движения «реального 

учебного процесса»).  

При разработке данной технологической карты мы использовали деятельностный 

подход к процессу обучения. 

Таким образом, использование учебной документации является одним из 

педагогических условий обеспечения эффективной организации самостоятельной работы 

студентов. 

Среди различных путей совершенствования самостоятельной работы, студент 

отметили как организационные факторы (пополнение библиотечных фондов; тщательное 

изучение бюджета времени студентов и продуктивное использование научных 

лабораторий; повышение качества технического обеспечения самостоятельной работы и 

ее контроля; оснащение учебного процесса современными обучающими и 

контролирующими программами), так и развитие более четкой системы планирования 

самостоятельной работы.  
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Тоғыс Жанаркул Мырзағұлқызы 

 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер орталығы» 

 

Аннотация: 

Мақалада біліктілік арттыру курстарының қашықтықтан оқыту жағдайында 

бағалаудың ерекшеліктері қарастырылады. Халықаралық зерттеу нәтижелеріне сәйкес 

біліктілік арттыру курстарының сапасын бағалау стандарттарына шолу жасалады. 

COVID-19 пандемиясының таралуы кезінде педагог кадрлардың біліктілігін арттыру 

жүйесінің қашықтықтан оқыту жағдайына көшуіне байланысты бағалау рәсімдеріне 

енгізілген өзгерістер талданып, ерекшеліктері көрсетіледі.  

Түйін сөздер: Педагогтердің біліктілік арттыру курстары, сапаны бағалау, 

қашықтықтан оқу жағдайындағы бағалау 

 

Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесі басқа салалар сияқты үздіксіз 

дамуды қажет етеді. Осыған байланысты, біліктілік арттыру жүйесі үнемі дамып отыру 

үшін әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техниканың жетістіктерін кеңінен қолдануы 

шарт. COVID-19 пандемиясының таралуы кезінде педагог кадрлардың біліктілігін 

арттыру жүйесінің қашықтықтан оқыту форматына көшіп, даму үдерісін жеделдетуіне 

себепші болды. Пандемия кезінде қашықтықтан оқыту формасы адамдардың 

денсаулықтарын сақтау үшін, сонымен қатар перспективалы және экономикалық 

тұрғыдан ең оңтайлы шешім болып табылатыны сөзсіз. Біліктілікті арттыру курстарын 

қашықтықтан өткізу қаржылық шығындарды азайтуға мүмкіндік беретіні, үздіксіздікті, 

жүйелілікті қамтамасыз ететіні түсінікті. Біліктілікті арттыруды қашықтықтан өткізу 

формасы педагогикалық және ақпараттық-компьютерлік технологиялардың білім беру 
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үдерісі субъектілерінің өзара іс-әрекетінің интерактивтілігін және оның сапасын 

қамтамасыз етуді білдіреді. Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курстары 

тәжірибесін талдау негізінде қашықтықтан оқыту формасы кезінде үздіксіз білім берудің 

әлеуеті толық ашылмағанын айтуға болады. Бұл біліктілік арттыру курстарының, 

қашықтықтан оқытудың жекелей аспектілері бойынша зерттеулер жүргізілгенімен, 

қашықтықтан оқыту кезінде біліктілік арттыру курстарының сапасын бағалау, курс 

тыңдаушыларының алған білім деңгейін бағалау мәселелері зерттеуді қажет ететін 

бағыттар болып табылады. Бұл білім саласының бағалаушы эксперттері үшін 

қашықтықтан оқыту кезінде біліктілікті арттыру курстары нәтижесі бойынша бағалаудың 

тұжырымдамалық негіздері мен моделін құрастыруды өзектендіреді.  

Қазіргі уақытта қашықтықтан оқыту курстары бойынша ұсыныстардың көптігі 

олардың сапасына қатысты алаңдатушылық туындайтыны заңдылық (Allen & Seaman, 

2014) [1]. Қашықтықтан оқыту курстарының сапасын бағалау бойынша әдебиеттерді 

зерделеу нәтижесінде мынадай мәселелер анықталды: 

− қашықтықтан оқыту бағдарламаларын бағалау кезінде қолдануға болатын көптеген 

бағалау модельдері мен сапа стандарттары бар. Бұл сапаны қамтамасыз ету бойынша 

бірыңғай барлығы мақұлдаған жүйеленген теориялық әдістеменің жоқтығын көрсетеді 

(Kidney, Cummings & Boehm, 2007) [3]. Себебі, бағалау  - барлық пәндер мен ойлау 

тәсілдерін қамтитын өте күрделі үдеріс болып табылады. 

− оқыту орталықтары өзінің ішкі бағалауларын жүргізеді. Ол көбінесе курс 

тыңдаушыларының сабақтарға жүйелі қатысуымен, олардан алынған кері байланыстар 

арқылы жүргізіледі. Осы орайда, бұл бағалаудың негізділігі, валидтілігі туралы ойлану 

қажет болады. Бұл туралы Lowenthal (2015) [4] зерттеуінде қазіргі уақытта бағалаудың 

негізділігі зерттеуді қажет ететін маңызды сала болып табылатынын көрсеткен. Және де 

бұл білім беру курстарының немесе бағдарламаларының жалпы сапасын бағалау үшін 

пайдалануға болатынын  атап өткен.  

Біліктілік арттыру жүйесінде қашықтықтан оқыту курстарының сапасын бағалау 

курстардың нәтижелілігін арттыруға ықпал ететіні (Meyer, 2002) [2] көрсетіледі. Онда 

алдымен  сапа деген не және оны қашықтықтан оқытуда қалай бағалау керектігін анықтап 

алуымыз керек. Дегенмен, сапаға әмбебап анықтама беру қиын, өйткені «сапаның» мәні 

әртүрлі мүдделі тараптар үшін өзгеруі мүмкін. Яғни, сапа – бұл салыстырмалы ұғым, 

сондықтан әртүрлі мүдделі тараптар мәнмәтінге байланысты қарастырады. Мысалы, 

үкіметтер электронды оқытудың сапасын оның әлеуметтік-экономикалық пайдасына 

қарай көрсе, электронды оқыту мекемелері олардың менеджментінің сапасына, 

экономикалық тиімділігіне, білім алушылардың қанағаттануына, бітіру және бітіру 

көрсеткіштеріне көбірек алаңдауы мүмкін, ал оқытушылар электронды оқыту аспектілерін 

оқытудың сапасына көбірек қызығушылық танытуы мүмкін.  Сондықтан сапа 

анықтамасына тоқталған маңызды. Сапа сөзі латын тілінен quālis сөзінен бастау алады. 

Сапаны философиялық категория ретінде Платон, Аристотель, Гегель өз еңбектерінде 

қарастырған. Жалпы алғанда, сапа - мақсатына сәйкес белгілі бір қажеттіліктерді 

қанағаттандыруға жарамдылығын анықтайтын өнімге қойылатын минималды рұқсат 

етілген талаптардың жиынтығы деп анықталады. Сондықтан, сапа қашықтықтан оқыту 

кезінде біліктілік арттыру курстары бағдарламасының күтілетін нәтижелеріне сәйкес  

жалпы сипаттамаларға байланысты болады. Осыған сәйкес, біздің зерттеуіміз біліктілік 

арттыру курстары шеңберінде оқу нәтижелері күтілетін нәтижелерге сәйкестігін бағалау 

мәселелеріне бағытталмақ.  

Соңғы жиырма жылда бірқатар аймақтық және халықаралық ұйымдар қашықтықтан 

білім беру бағдарламалары үшін сапа стандарттарын әзірлеген. Соның ішінде Thompson 

және Irele (2007) және Shelton (2011) зерттеулерінде қашықтықтан оқыту сапасын 
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анықтайтын стандарттардың алты бағыттары анықталған: (1) курстың дизайны, (2) оқу 

үдерісі, (3) оқу технологиялары, (4) білім алушылар мен білім берушілерді қолдау, (5) 

институционалдық міндеттемелер және (6) оқу нәтижелері бағалау және мониторингілеу. 

Осыған сәйкес, қашықтықтан оқыту жағдайында оқу нәтижелерін бағалауды жүргізу 

мүмкіндіктерін қарастырып көрелік. 

Қашықтықтан оқыту жағдайында бағалауды өткізуде мынадай мәселелер 

туындайды: 

− объективті және субъективті бағалау құралдары; 

− деректер мәселесі; 

− деректерді жинау және олардың сенімділігі; 

− сапалы бағалау құралдарының шығындылық мәселесі. 

COVID-19 Юнеско зерттеулеріне сүйене отырып [5], әрбір мемлекет және әрбір оқу 

және бағалау орталықтары қашықтықтан оқыту жағдайында туындаған мәселелерді 

шешудің өзіндік жолдарын іздестіріп, тәжірибелеріне өзгерістер енгізгенін көреміз. 

Әртүрлі мемлекеттер 2020 жылдың көктемінде бағалауға қатысты мынадай 

стратегияларды ұстанғанын көреміз [6]:  

− бағалауды кешірек мерзімге ауыстыру; 

− бағалауды толық тоқтату; 

− бағалауды балама бағалау модельдерімен ауыстыру; 

− бағалауда қауіпсіздік шараларын күшейтуге баса назар аудару; 

− бағалауды онлайн форматында қашықтықтан өткізу. 

Әрбір мемлекетте бағалауды қалыптасқан тәжірибесін, сондай-ақ бағалаудың 

әділдігін барынша қамтамасыз ету үшін ықтимал тәуекелдерді ескере отырып, шешім 

тиянақты қабылданғанын байқауға болады.  

Қашықтықтан оқыту жағдайында жүргізілетін бағалауды валидтілік, сенімділік және 

әділдік қағидаларына сәйкес ұйымдастыру және өткізу қажет [7].  

Біліктілік арттыру курстарын қашықтықтан оқыту жағдайында бағалауды өткізу 

факторлары: 

− Техникалық қамтамасыз ету. Интернетке тұрақты және қауіпсіз қол жеткізу.  

− Жеткілікті өнімділігі бар компьютерлік құрылғылардың болуы. Емтихан 

бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімділік. 

− Техникалық қолдау қызметінің болуы. 

− Бағалау құралының мазмұны мен түрі онлайн форматқа бейімделген болуы: 

a) бағалау компьютерде жұмыс істеу дағдысын емес, біліктілік арттыру 

курстарының күтілетін нәтижесіне сәйкес бағаланатын құзіреттіліктерді бағалауы; 

b) ақпаратты дұрыс визуализациялау (мәтін, суреттер және т. б.); 

c) тапсырмаларды электрондық форматқа ауыстыру кезінде эквиваленттілікті 

қамтамасыз ету. 

d) әр түрлі әлеуметтік топтар өкілдері үшін тең мүмкіндіктерді ұйымдастыру. 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық 

өлшеулер орталығы» филиалының біліктілік арттыру курстарын қашықтықтан оқыту 

форматына ауысуына байланысты бағалауды ұйымдастыру және өткізу ережесіне, бағалау 

құралдарына қажетті өзгерістер енгізілді. Осылайша бағалауды өткізуді кейінге 

қалдырмай, талаптарға сәйкес бейімдеулер жасалу нәтижесінде біліктілік арттыру 

курстарына өткен педагог қызметкерлер уақытымен сертификатталуға қол жеткізілді. 

2020 жылы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық 

өлшеулер орталығы» филиалы мынадай курстар бойынша бағалау рәсімдерін 

қашықтықтын оқыту жағдайында бағалауды жүзеге асырды [8]: «Мектептегі мұғалім 
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көшбасшылығы» білім беру бағдарламалары, Орта білім мазмұнын жаңарту 

бағдарламасы, «Бағалау тапсырмаларын әзірлеу және сараптау» (пәндер бойынша) білім 

беру бағдарламасы,  мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің білім беру бағдарламасы. 1-

кестеге сәйкес аталған курстар бойынша бағалау ерекшеліктерін қарастырып көрелік [8]:  

 

1-кесте: Бағалау ерекшеліктері 

Біліктілік арттыру 

курсының атауы 

Бағалау құралы Бағалау өткізілген платформа 

Орта білім мазмұнын 

жаңарту бағдарламасы 

сабақты жоспарлау бойынша 

таныстырылым қорғау 

-Zoom бейнеконференцияларды 

ұйымдастыруға арналған 

бағдарлама. 

«Бағалау 

тапсырмаларын 

әзірлеу және 

сараптау» (пәндер 

бойынша) білім беру 

бағдарламасы 

құрастырылған 

тапсырмалардан тұратын 

портфолио жинақтайды 

http://cpi.nis.edu.kz/ порталы 

«Мектептегі мұғалім 

көшбасшылығы» 

-портфолионы жазбаша 

ұсыну 

-таныстырылым қорғау  

-тестілеу түріндегі біліктілік 

емтиханы 

 

-Zoom бейнеконференцияларды 

ұйымдастыруға арналған 

бағдарлама.  

-http://cpi.nis.edu.kz/ порталы 

Мектепке дейінгі 

ұйымдар 

педагогтерінің білім 

беру бағдарламасы 

-портфолионы жазбаша 

ұсыну 

-таныстырылым қорғау  

 

-Zoom бейнеконференцияларды 

ұйымдастыруға арналған 

бағдарлама.  

-http://cpi.nis.edu.kz/ порталы 

 

Орта білім мазмұнын жаңарту, «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы», «Бағалау 

тапсырмаларын әзірлеу және сараптау», Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің білім 

беру бағдарламалары бойынша бағалау үш критерийге сәйкес жүргізіледі: бағдарлама 

идеяларын білу және түсінуі, оларды тәжірибеде қолдана алулары және тәжірибесін 

рефлексиялауы. Бұл бағалау критерийлеріне сәйкес алынған құзіреттіліктерді өлшеу 

педагогтің рефлексиясын көрсететін жазбаша портфолио, таныстырылым қорғау арқылы 

жүргізіледі.  Әрбір курс тыңдаушысы бағалау критерийлеріне сәйкес жасаған 

таныстырылымын Zoom Video Communications компаниясы әзірлеген 

бейнеконференцияларды ұйымдастыруға арналған бағдарлама арқылы қорғайды. 

Таныстырылымды бағалауға курс тыңдаушылары, тренер және бағалаушы эксперт 

қатысады. Бағалаудың сенімділігін қамтамасыз ету үшін таныстырылым бейнежазбасы 

жасалып, ары қарайғы тәуелсіз бағалау, модерация рәсімдері жүргізіледі. Портфолионы 

cpi.nis.edu.kz порталына тіркеу әрбір курс тыңдаушысына жеке логин мен пароль беріліп, 

белгіленген уақытқа дейін өзінің жұмыстарын порталға тіркеуге мүмкіндік алады. 

Порталға тіркелген портфолиоларға оны бағалайтын тренер мен бағалаушы экспертке қол 

жетімді болуы бағалаудың қашықтықтан өткізілуіне мүмкіндік беретінін көреміз. 

«Мектептегі мұғалім көшбасшылығы» қашықтықтан өту жағдайына байланысты тестілеу 

түріндегі жазбаша емтиханы алынып тасталғаны бағалау жүйесінің осал тұстарын, қай 

http://cpi.nis.edu.kz/
http://cpi.nis.edu.kz/
http://cpi.nis.edu.kz/
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бағытта дамытуды жүргізу керектігін көрсетіп тұр. Бұл жөнінде Е.Ю.Карданованың 

тестілеуді алдымен компьютерлік тестілеуге, кейінгі қадамда қашықтықтан өткізу 

деңгейіне жеткізу бойынша ұсыныстары орынды екенін байқаймыз. Тестілеуді 

қашықтықтан өткізу жағдайында ақпаратты қорғау және жұмыс ортасын стандарттау үшін 

уақытша блоктайтын браузер қолданылады, оқушылардың компьютерлерін автономды 

жұмыс ортасына айналдырып веб-сайттарға, қосымшаларға қол жеткізуді шектейтін 

станциялар немесе жүйелік функциялар қойылады. Осы орайда прокторинг процедурасы 

өзекті болып отыр. Қазіргі уақытта көптеген беделді емтихан орталықтары прокторингті 

кеңінен қолдануда. Бұл машина алгоритмдерінің (жасанды интеллект) және бақылаушы 

ретінде прокторлар (синхронды немесе асинхронды) арқылы жүзеге асырылады. Әрине 

аталған мәселе уақыт пен қаржыны талап етеді. Дегенмен, бұл бағалау рәсімдерін ашық 

және әділ өткізуде маңызды шаралар болып табылады. 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық 

өлшеулер орталығы» филиалының 2020 жылы біліктілік арттыру курстарында 

қашықтықтан өткізген бағалаудан өткен педагогтердің бағалау туралы пікірлерін білу 

үшін сауалнама алынды.  Сауалнама нәтижесі ұсынылған 2-диаграммаларда көрсетілген. 

Респонденттердің 76,2% біліктілік арттыру курстарының соңында бағалаудың қажет 

екенін көрсетеді. Көптеген курс тыңдаушылары бағалау  - бағдарлама идеяларын 

тереңірек түсінулеріне, өздеріне деген сенімділіктерінің артуына және ақпараттық-

коммуникативтік құзіреттіліктерінің дамуына әсер еткенін атайды. Сонымен қатар, 

бағалау академиялық адалдықты қамтамасыз етуге ықпал ететін де көрсеткен. Біліктілік 

арттыру курстарын қашықтықтан оқыту жағдайында бағалаудан өтуде интернет 

жылдамдығының жеткіліксіздігі кедергі келтіргенін 81% респонденттер көрсеткен. 

Қашықтықтан оқыту жағдайында бағалау рәсімдерінің өткізілу деңгейімен 81% 

респондеттер қағанаттатынын көреміз.  

2-диаграмма: Курс тыңдаушыларының пікірлері 
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Біліктілік арттыру курстарын қашықтықтан оқыту жағдайында бағалаудың 

ерекшеліктерін қарастыра келе, қашықтықтан оқыту жағдайында бағалау басқа 

кезеңдерден қарағанда маңызды әрі өзекті екенін айтқымыз келеді. Соңғы мәліметтерге 

сәйкес, қашықтықтан оқыту кезінде оқу шығындары айтарлықтай екенін көреміз, ал 

бағалау нақты жағдайды түсінуге мүмкіндік жасап, оқу нәтижесін арттыруға ықпал 

ететінін білеміз. Қазіргі уақытта қашықтықтан оқу курстары үлесінің артуына байланысты 

талапқа сәйкес сапаны бағалаудың жаңа әдістері қажет болып табылады. Осыған 

байланысты, қашықтықтан оқыту жағдайында бағалауды жүргізудің теориялық, 

методологиялық негіздерін қамтитын әдістемелердің қажеттілігі туындап отыр. Бұл 

дегеніміз осы бағытта зерттеу жұмыстарын жалғастыруды қажет ететін көрсетеді.  
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Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия «исследовательская 

компетентность» учителя. Предлагается краткий обзор научной литературы ученых, 

занимавшихся изучением исследовательскими процессами педагога.   

Ключевые слова: исследовательская компетентность учителя, компетентность, 

теоретико-методологическая подготовка учителя. 

 

Понятие «исследовательская компетентность» учителя в научной среде не новый 

феномен. Однако, необходимо отметить, что его рассмотрение актуально сегодня, так как 

в мире происходят изменения, влияющие на все стороны жизни. Эти изменения  вносят 

свои коррективы на образование в целом, а, следовательно, и на его работников в том 

числе.  Поэтому педагогическая деятельность в современной школе претерпевает переход, 

направленный в сторону профессионального развития учителя. «Для обеспечения 

педагогического развития требуется определенный подход к пониманию 

профессионализма (Hoyle, 1974). Необходимо освободиться от состояния узко 

индивидуалистического и сосредоточенного лишь на классе, при котором учитель 

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-covid-19-ed-webinar-4-resources.pdf
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концентрирует внимание на обучении учащихся действовать в соответствии с 

установленными стандартами. Взамен этому необходим комплексный подход к 

профессионализму, согласно которому учитель является частью учебного сообщества 

(Bolam, McMahon, Stoll et al., 2005), в рамках которого его практика совершенствуется, 

основываясь на исследованиях и инновациях, инициируемых учителем-лидером (Frost and 

Durrant, 2003). При таком подходе профессионализм, знания, скорее создаются учителями, 

чем просто принимаются. Учителя, движимые нравственными целями, проявляют 

лидерские качества, чтобы оказать влияние на своих коллег и окружение. В центре их 

постоянного внимания – аутентичное обучение (Frost, 2011)» [1].  

Таким образом, исследовательская компетентность учителя в рамках 

профессиональной деятельности, является ведущим аспектом эффективности процесса 

преподавания и обучения и требует его внимательного рассмотрения. Еще 80-х годах  

В.Ф. Шаталов считал, что учитель должен уметь наблюдать и исследовать учебный 

процесс. Он писал: «Расширяя и углубляя свои знания учитель должен сочетать в себе 

качества педагога и научного работника – уметь детей наблюдать, исследовать, обобщать 

опыт, пропускать через свое сознание весь материал, с которым учитель работает с 

детьми... педагог наблюдатель и исследователь, вот тот тип, которого требует новая 

школа» [2]. 

Также, В.А. Сухомлинский считал, что учитель должен быть исследователем и в 

своем труде он отмечал «Настоящий творческий труд в школе – это, прежде всего, живая, 

пытливая мысль, исследование». По его мнению, высшим пилотажем  творческого 

преподавания будет  тогда, когда учитель соединит практику с исследованием: 

«повседневный труд как бы озорается светом теории,  обогащается теоретическим 

мышлением, и именно благодаря этому практика становится неисчерпаемым источником 

мысли, все новых и новых открытий» [3].  

Большая заслуга в области исследовательской компетентности учителя принадлежит 

В.И. Загвязинскому, который смог приблизить ее к функции педагога, работающего в 

аутентичном классе и  определить ее особенности. К особенностям исследовательской 

функции учителя он относит: выявление проблем исследования и их теоретико-

методологическое обоснование,  рассмотрение состояние практики по 

исследовательскому вопросу, быстрое реагирование на достижение фокуса исследования, 

творческое решение научных задач исследования, разработка рекомендаций и выводов по 

результатам проведенной работы по изучаемой проблеме, анализ условий проведенного 

исследования и внедрение полученных результатов  в школьную практику [4]. 

Еще один выдающийся ученый В.В. Краевский рассматривал исследовательскую 

деятельность с позиции педагога, работающего в общеобразовательной школе. Он 

утверждал, что учитель тоже может давать научное обоснование процессу преподавания и 

обучения. В.В. Краевский обосновал, что педагог может конструировать педагогический 

объект [5]. 

Начиная с 80-х годов в педагогической науке сложилось мнение, что учитель должен 

обладать теоретико-методологической подготовкой в рамках исследовательской 

культуры. Л.Ю. Горбунова рассматривала её  с позиции исследовательских знаний, 

умений и навыков. М.И. Станкин выделял исследовательскую культуру как научно-

педагогическую способность. Я.А. Пономарев приравнивал исследовательскую культуру с 

научным творчеством [6].  

И только в 90-х годах стали рассматривать исследовательскую деятельность учителя 

с позиции компетентностного подхода. Так, в работах А.К. Марковой мы находим 

понятия «компетенция» - как определенная сфера, круг вопросов, которые человек 
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уполномочен решать и «компетентность» - обладание человеком способностью и умением 

выполнять определенные функции [7].  

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией В.И. Ярцева слово 

«компетентность» трактуется как обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо; 

осведомленность, правомочность, авторитетность, полноправность [8]. Такое понимание 

компетентности совпадает с мнением Дж. Равина, который утверждал, что 

компетентность – это совокупность знаний, умений и способностей, которые проявляются 

в личностно - значимой для субъекта деятельности [9]. Тогда как И.А. Зимняя понимает 

под компетентностью интегрированную характеристику качества личности, как 

результата подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных 

областях (компетенциях) [10].  

Другая группа ученых, такие как В.И. Огарев, Е.Р. Поршнева считают что 

«Компетентность – категория оценочная, она характеризует человека как субъекта 

специализированной деятельности, где развитие способностей человека дает ему 

возможность выполнять квалифицированную работу, принимать ответственные решения 

в проблемных ситуациях, планировать и совершенствовать действия, приводящие к 

рациональному и успешному достижению поставленных целей» [11]. Таким образом, 

компетентность понимается как устойчивая деятельность знающего и 

квалифицированного специалиста своей работы.  

М. Мескон, П. Вейлл, М. Альберт, Ф. Хедоури определяют компетентность как 

способность интегрировать знания и навыки в быстро меняющихся условиях.  Значит, 

человек способен быть мобильным и сможет быстро задействовать свой опыт и знания 

[12].  

Итак,  компетентность происходит от латинского слова competere, что означает 

квалификацию или пригодность в какой-то должности. Компетентности присуще пять 

компонентов: 

-глубокое понимание существа выполняемых задач и разрешаемых проблем; 

-хорошие знания опыта, имеющегося в данной области, активное овладение его 

лучшими достижениями; 

-умение выбирать средства и способы действия, адекватные конкретным 

обстоятельствам места и времени; 

-чувство ответственности за достигнутые результаты; 

-способность учиться на ошибках и вносить коррективы в процесс достижения 

целей. 

Таким образом, мы определяем компетентность как способность на практике 

реализовывать знания, умения и опыт, личностные качества и др. для успешной их 

реализации в профессиональной сфере. 

Рассмотрим понятие «исследовательская компетентность», проанализировав 

научную литературу по данному вопросу. Е.М. Муравьев пишет в своей работе, что 

«Учитель может в совершенстве владеть «готовым», накопленным в педагогической 

теории и практике, но если эти знания не переплавлялись в собственном опыте и не 

превратились в «личностное знание», если у учителя не сформирована привычка 

постоянно искать на основе имеющегося знания свой психолого-педагогический путь, ему 

грозит опасность остановиться в своем развитии» [13].  Автор рассматривает  влияние  

исследовательской деятельности на саморазвитие учителя, на развитие рефлексивных 

навыков исследования собственной деятельности, уверенности и психологического 

комфорта.  

Г.Н Лицман в своей работе «Научно-исследовательская деятельность как средство 

профессионально-квалификационного роста учителя» указывал, что исследовательская 
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деятельность учителя является средством профессионального развития и одновременно 

является ее функцией. Кроме того, исследовательская деятельность может выступать как 

самостоятельный процесс, а может являться частью других процессов. Также, 

исследовательская деятельность учителя связывает теорию с практикой. 

Итак, большинство ученых, занимавшихся вопросами исследовательской 

деятельности учителя, определили её как самостоятельный компонент в структуре 

педагогической деятельности и  обосновали ее как фактор профессионального роста, что и 

стало основанием определения нового феномена – исследовательская компетентность 

учителя. 

Исследовательскую компетентность учителя можно определить как целостную, 

интегральную характеристику личности будущего учителя, проявляющуюся в его 

готовности занять активную исследовательскую позицию по отношению к своей 

деятельности и себе как её субъекту с целью переноса смыслового контекста деятельности 

от функционального к преобразующему [14].  

Таким образом, исследовательская компетентность учителя определяет стратегию 

овладения им специальными знаниями и опытом исследовательской деятельности. Она 

определяет стратегию, методы научного познания, средства реализации ценностных 

идеалов, установок и процессов исследовательской работы.  
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Аннотация: В данной статье речь пойдет об электронном учебнике, который был 

впервые разработанном преподавателями кафедры «Микробиологии и вирусологии им. 

Ш.И. Сарбасовой» НАО «Медицинского университета Астана» по дисциплине 

медицинской микробиологии для студентов 2 курса специальности «Общая медицина». 

Базовым источником информации при создании электронного учебника стало учебное 

пособие «Бактериологическая диагностика аэробных и анаэробных бактерий», которое 

выпущенное ранее в печатном варианте. 

Ключевые слова: медицина, педагогика, образование, инновационные методы, 

электронный учебник.  

 

Разработка и внедрение инновационных методов обучения в учебный процесс 

приобрело особую актуальность в современном мире. На сегодняшний день уже тяжело 

представить себе учебный процесс без использования интерактивных досок, 

мультимедийных лекций и прочих инструментов инновационных методов обучения.  

Современное развитие информационно-коммуникационных технологий оказало 

значительное влияние на формирование педагогического процесса в вузе. Педагогический 

процесс медицинского вуза имеет особую специфику. Применение активных форм 

обучения в преподавании медицинских дисциплин обусловлено тем, что студенты 

должны не только получить определенные знания, но и уметь применять их в конкретной 

практической ситуации [1].  

Инновационный процесс – комплексная деятельность по формированию и развитию 

содержания образования и организации нового. Инновационные методы обучения – это 

методы обучения, которые несут в себе новые способы взаимодействия «преподаватель – 

студент», определенное новшество в практической деятельности в процессе овладения 

учебного материала [2].  

Внедрение и развитие новых информационных технологий в процесс современного 

образования, позволяет существенно повысить поставленные цели и задачи обучения. В 
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настоящее время модернизация системы образования требует внедрения инновационных 

технологий, форм и методов преподавания, а также новых механизмов и подходов к 

процессу обучения. Чтобы идти в ногу со временем, нужно быть разносторонним 

человеком [3].  

Необходимость новых методов обучения приводит к появлению уникальных 

электронных изданий, которые вбирают в себя теоретическую информацию, практические 

задания, фото- и аудио - материалы. По утверждению автора Кобловой Д.В., электронный 

учебник – это учебное издание в электронном виде, которое содержит структурированный 

и систематизированный материал, используемый студентами в учебном процессе для 

освоения новых знаний и умений; оно характеризуется логичностью изложения, высоким 

техническим оснащением и высоким уровнем художественного исполнения. Электронный 

учебник имеет ряд преимуществ по сравнению с печатным аналогом: простота и удобство 

обращения; возможность обновления ресурса электронного учебника; автоматизация 

учебного процесса и увеличение скорости предоставления образовательной услуги; 

полнота передаваемой информации. Это способствует саморазвитию и самореализации 

студента, воспитывает организационные способности [4]. 

Основная задача каждого преподавателя ВУЗ - уметь идти в ногу с научно-

техническим прогрессом, перенимать, развивать и эффективно использовать новые 

педагогические инновации, чтобы подрастающее поколение могло получить осознанное и 

качественное образование. С этой целью кафедра микробиологии и вирусологии имени 

Ш.И.Сарбасовой внедрила ряд интерактивных обучающих технологий по TBL и опорные 

сигналы [5,6,7].  

Целью создания данного электронного учебника явилось желание повысить 

образовательный уровень обучающихся, закрепление навыков, умений по дисциплине 

медицинской микробиологии, повышение эффективности образовательного процесса 

средствами образовательных технологий. 

Работа над электронным учебником состояла из нескольких этапов. Первым этапом 

был сбор и анализ наглядной информации из различных источников: статьи иностранных 

авторов, учебная литература, электронные ресурсы на соответствующие 

микробиологические темы. Вторым этапом стало разработка тестовых вопросов и 

практических заданий для обучающихся, целью которых являлось закрепление 

пройденного материала. Одной из важной составляющий частью электронного учебника 

явилось создание видеозаписи, которая осуществлялась в студии звуко- и видеозаписи на 

базе университета НАО «МУА» по лицензионной программе Adobe Premiere Pro. 

Необходимо отметить, что  таким образом университет создает оптимальные условия для 

обеспечения обучающихся электронным образовательным контентом. 

На первых этапах создания электронного учебника мы задались вопросом: «Как 

преподнести электронный учебник для современных студентов?». Стало очевидным, что  

зачитывать готовый текст с презентации будет не актуально с нынешними тенденциями и 

не интересно слушателю, в связи с чем заменили объемный текст на качественную 

иллюстрацию (фото, картинки, схемы), отражающую смысл темы и ориентированную на 

зрительное восприятие. Нельзя не отметить труд преподавателей, которые проделали 

большую работу при создании данного электронного учебника, на каждом этапе 

проводились открытые обсуждения и толкования наиболее важных вопросов на 

платформе «Zoom». Безусловно, были трудности при создании видеоконтента, так как для 

всех нас этот опыт был первичным. Мы очень надеемся, что наш труд будет оправдан и 

данный электронный учебник станет подспорьем для обучающихся при прохождении 

общей части медицинской микробиологии.  
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Согласно основным требованиям к электронным учебникам автора Т.Ж.Кутебаева и 

соавторав (3), мы также включили в наш учебник такие принципы, как открытость, 

целостность, научность, системность и последовательность, интерактивность, 

устойчивость цветовых ассоциаций, наглядность представления материала и 

функциональность всех компонентов, которые отражают специфику изучаемого предмета.  

Хотелось бы отметить, что применение электронных учебников в обучающем 

процессе имеет как положительные, так и отрицательные стороны, об этом 

свидетельствует ряд научных публикаций, которые нами были проанализированы при 

написании данной статьи.  Автор Петрова И.А. определила следующие основные 

особенности электронного учебника, это: доступность теоретического материала по 

данному курсу; наглядное представление теоретического материала; визуальное 

представление учебного материала; возможность проверки решенной задачи [8]. 

По мнению автора Ланкин В., преимущество электронного учебника заключается в 

его доступности и оперативности использования и режиме реального «тиражирования» 

информации; электронный учебник можно за считанные минуты заказать в интернет-

магазине или «скачать» из электронной библиотеки; несомненное достоинство 

электронного учебника - его компактность. Недостатками же электронного учебника 

автор считает, что работать с электронным учебником можно, только владея 

компьютером, который негативно влияет на здоровье; кроме того, при чтении с экрана, по 

ряду данных, снижается его скорость и эффективность; возможность использования 

электронного учебника напрямую зависит от наличия сети Интернет и от подачи 

электричества; недостаток электронного учебника и в том, что электронные библиотеки и 

магазины на сегодняшний день ненадежны. Сервер, предоставляющий информацию, 

может быть отключен, испорчен, взломан в нужный читателю момент, в то время как с 

традиционным учебником подобных проблем не возникает [9]. 

В заключении хотелось бы отметить, что преимуществ применения электронных 

учебников больше чем недостатков.  Электронные учебники повышают интерес к 

изучению дисциплины, а также усиливают активность обучающихся. При работе с 

электронным учебником обучающийся способен самостоятельно ориентироваться в 

информационном пространстве. Мы очень надеемся, что создание и применение 

электронных учебников будет способствовать улучшению качества получаемых знаний, 

приобретению практических навыков и формированию логического мышления 

обучающихся.  
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Аннотация: В статье представлены результаты поисково-экспериментальной 
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В настоящее время переход к инновационным практико-ориентированным моделям 

подготовки педагогических кадров – это одна из стратегических задач развития 

педагогического образования в России. Эффективным инструментом усиления 

интеграционных связей педагогического университета и системы образования является 

создание базовых кафедр на площадках образовательных организаций. Базовые кафедры 
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создаются с целью развития научно-образовательной и инновационной деятельности вуза, 

усиления практической направленности образовательного процесса на основе 

привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов-практиков. 

Существующая нормативно-правовая база, прежде всего Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. с изменениями и 

дополнениями), а также Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 958, 

позволяет вузу создавать кафедры, обеспечивающие практическую подготовку 

обучающихся на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы. Мордовским государственным 

педагогическим университетом имени М. Е. Евсевьева в тесном взаимодействии с 

образовательными организациями региона разработано типовое положение о базовой 

кафедре, которое регламентирует ее деятельность, определяет цели и задачи, правовые 

нормы и гарантии, организационные формы и механизмы участия в функционировании 

образовательной, научной, экспертной, консультационной и иной деятельности 

педагогического университета и образовательной организации, на площадке которой 

разворачивается ее работа.  

В 2020 году в рамках поисково-экспериментальной работы между МГПУ имени 

М. Е. Евсевьева и образовательными организациями подписаны договоры о создании 

11 новых базовых кафедр, а именно:  лингвистики и методики преподавания иностранных 

языков (МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 24» г.о. Саранск), обществоведческого и правового образования 

(МОУ «Гимназия № 23» г.о. Саранск), исторического образования (МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38»), 

филологического образования (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

г.о. Саранск), родного языка и национальной культуры (МОУ «Лицей № 26» г.о. Саранск), 

естественнонаучного образования (МОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя 

общеобразовательная школа № 17», г.о. Саранск), методики преподавания физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 24» г.о. Саранск), педагогических 

технологий (МОУ «Гимназия № 20 имени героя Советского Союза В. Б. Миронова» 

г.о. Саранск), физического образования (МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» г.о. Саранск), математического образования (МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5», г.о. Саранск), инновационных практик дошкольного образования (МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.о. Саранск). 

Развитие деятельности базовых кафедр открывает для педагогического университета 

широкие возможности. В первую очередь – это усиление практической направленности 

подготовки будущего педагога на основе привлечения к образовательному процессу 

высококвалифицированных специалистов-практиков, которые могут не иметь ученой 

степени и ученого звания, или стажа научно-педагогической работы, но обладают 

достаточным практическим опытом. Реализация различных видов практик и отдельных 

занятий в рамках деятельности базовой кафедры на площадке общеобразовательной 

организации создает необходимые условия для ранней профессионализации студентов и 

последующего трудоустройства выпускников педагогического университета в системе 

образования. Важной задачей является повышение качества подготовки студентов за счет 

совершенствования содержания и технологий образовательного процесса, включения в 

него лучшего опыта региональных образовательных учреждений. Деятельность базовых 

кафедр расширяет возможности совместной разработки, апробации и продвижения 

научно- и учебно-методических продуктов и услуг, как для обучающихся, их родителей, 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

89 

так и для педагогических работников, на основе анализа запросов и потребностей 

реальной практики и рынка образовательных услуг [1].   

Разумеется, работа базовой кафедры должна быть основана на взаимовыгодных 

партнерских отношениях. Образовательные организации получают возможность 

непосредственного участия в выполнении научно-методических разработок, внедрении 

современных достижений педагогической науки, открываются новые каналы научно-

методической помощи и сопровождения педагогических работников. Важно отметить, что 

такой формат сотрудничества позволяет образовательной организации стать фактически 

активным субъектом в формировании траектории подготовки будущих 

квалифицированных специалистов сферы образования, восполнять тем самым свои 

кадровые дефициты [2]. 

В рамках решения организационных и процессуальных задач в настоящее время 

проводится работа по формированию штатного состава базовых кафедр из числа 

профессорско-преподавательского состава университета и педагогических работников 

образовательной организации, подготовка развернутого плана работы базовых кафедр на 

основе целевых показателей, профиля и основных направлений их деятельности. Наряду с 

различными практико-ориентированными формами образовательной работы со 

студентами планируются организация и проведение совместных с образовательными 

учреждениями научно-практических мероприятий (семинаров, конференций, мастер-

классов, практикумов и других форм), различные формы консультативной помощи и 

сопровождения школьных учителей, а также подготовка совместных научных и научно-

методических публикаций, учебных изданий, участие в конкурсных мероприятиях и 

другие.  

Коллективом базовой кафедры прорабатываются перспективные темы совместных с 

образовательными организациями научно-исследовательских работ в рамках Программы 

внутривузовских грантов МГПУ имени М. Е. Евсевьева, конкурсов грантов различных 

российских фондов. Проблематикой таких НИР является изучение и экспериментальная 

апробация механизмов и организационно-педагогических условий эффективной 

интеграции субъектов региональной системы образования в целях повышения качества 

образования; разработка и внедрение практико-ориентированных форм и технологий 

подготовки студентов; разработка научно-методического инструментария для 

мониторинга образовательного процесса, выявления социальных запросов 

образовательных организаций; проведение мониторинга проблем развития системы 

образования в регионе; разработка и внедрение новых образовательных технологий, 

обеспечивающих повышение качества общего и дополнительного образования, в том 

числе в условиях цифрового образовательного пространства. 

Одним из направлений деятельности базовой кафедры является разработка и 

реализация программ повышения квалификации педагогических работников, а также 

дистанционных дополнительных образовательных программ для обучающихся. Так, в 

условиях стремительной цифровизации особую актуальность имеет определение 

требований к базовым компетенциям педагога в области цифровых технологий обучения, 

тьюторского сопровождения развития личности в условиях цифрового образовательного 

процесса и разработка на этой основе программ повышения квалификации 

педагогических работников. Не менее значимой проблемой является разработка модели, 

содержания и технологий подготовки педагогических кадров к проектированию 

воспитательных программ и осуществлению воспитательной деятельности, направленной 

на достижение приоритетной национальной цели воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности [3]. 
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Важным направлениям работы базовых кафедр является работа с молодежью – 

студентами и выпускниками педагогического университета, а также обучающимися 

общеобразовательных организаций. Молодые специалисты, студенты и школьники, 

осуществляющие исследовательскую работу в образовательных организациях, получают 

необходимую научно-методическую помощь ведущих ученых, привлекаются к работе 

исследовательских коллективов университета в рамках реализации научных грантов и 

проектов. Выпускники педагогического вуза принимают активное участие в деятельности 

базовых кафедр МГПУ по разработке и внедрению новых образовательных форм и 

технологий работы с обучающимися. Для научных студенческих объединений 

предусмотрена возможность проведения исследований на площадках базовых кафедр в 

образовательных организациях. Сотрудники базовых кафедр активно привлекают 

школьников к участию в образовательных, научно-исследовательских, социокультурных и 

воспитательных мероприятиях вуза. Успешно реализуется образовательный проект 

«Навигатор поступления», имеющий целью профессиональную ориентацию и 

предпрофильную подготовку обучающихся. Среди значимых мероприятий, 

запланированных в 2021 году, в которых будут задействованы педагоги базовых кафедр и 

общеобразовательных организаций, студенты и школьники следует выделить следующие: 

онлайн-проект «Психолого-педагогический класс» (внедрение нового образовательного 

формата экспресс-подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; реализация в работе с обучающимися 

социально-образовательных практик личностного роста; реализация методик 

профессионального самоопределения; подготовка школьников к успешному поступлению 

в МГПУ имени М. Е. Евсевьева); конкурс технического творчества «YesTechno» 

(приобретение навыков технического творчества, формирование технической культуры, 

развитие системы предпрофильной подготовки); научно-практической конференции 

студентов и школьников «Жизнь в стиле ЭКО»; всероссийский с международным 

участием дистанционный конкурс исследовательских, проектных и творческих работ 

студентов, магистрантов, обучающихся, дошкольников организаций дошкольного, 

общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования «Панжема 

(Открытие) – 2021»; региональный конкурс для школьников «Юный переводчик»; 

республиканский конкурс ученических научно-исследовательских и проектных работ 

«Химический потенциал» и другие. 

Отметим, что модель интеграции педагогического университета и ведущих 

общеобразовательных организаций путем создания базовых кафедр позволяет оперативно 

реагировать на изменения, происходящие в сфере образования и на рынке 

педагогического труда, а значит проводить своевременную настройку образовательного 

процесса, в том числе с учетом задач опережающей подготовки педагогических кадров. 
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СТУДЕНТТЕРДІ  ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫ 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ 
 

Салимов Русланбек Ануарбекович 

Қостанай автокөлік колледжі, экономика пәнінің оқытушысы 
Қостанай, Қазақстан 

Маркабаева Гульшат Тулеуовна 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, 

журналистика және коммуникациялық менеджмент кафедрасының аға оқытушысы 

Қостанай, Қазақстан 

 

Аннотация: Бұл мақалада заман талабына сай туындап отырған білім 

саласындағы қашықтан оқыту мәселесі туралы сөз қозғалады. Тиімді байланыс орнату, 

нәтижелі коммуникацияға түсе білу бүгінгі оқытушыға қойылатын негізгі талаптардың 

бірі. Сонымен қатар, мақалада студенттерге қашықтан білім беруде қолданылатын 

ақпаратты-коммуникациялық, әдістемелік  құралдар туралы ақпарат берілген. 

Аталмыш құралдардың қолдану аясы мақалада жан-жақты қарастырылған. 

Түйінді сөздер: коммуникация, ақпаратты-коммуникациялық құралдар, қашықтан 

білім беру, ресурс, формат. 
 

Бүгінгі пандемия уақытында, ғылыми техниканың дамыған заманында 

студенттерге тиімді білім берудің жан-жақты салалалары қарастырылған. Солардың бірі 

компьютерлік немесе жаңа ақпараттық технологияның көмегімен білім беру. Аталмыш 

сабақтарда компьютер, интернет технологиялардың көмегімен жасалған презентация, 

слайттар қолданылады. Аудиториядан тыс, монитордың арғы жағындағы студентке тиімді 

білім беруде нәтижелі байланыс орнату оқытушыда жоғары шеберлікті талап етеді.  

«Коммуникация» латынның-«ортақ» деген мағынаны білдіретін сөзінен шыққан 

[2]. Коммуникация қарым-қатынас жасау, ой-мағлұматтар алмасу, танымдық еңбек 

қызметінде адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын танытатын ерекше форма. 

Зерттеушілер коммуникация сөзінің 130-дан астам анықтамасын есептеген. Олардың 

айтуынша барлық анықтамалар коммуникацияны қарым-қатынас процесі деп 

қарастырады. Коммуникация саласындағы тың өзгерістерді сараптай келе қазіргі қоғам 

өмірінде ақпараттың мәні ерекше екенін түсінеміз. Кейбір зерттеушілердің болжауы 

бойынша, ақпараттың адам санасына, әлеуметтік стратефикациясы  және мобильдігінің 

пішініне, өмір және тұрмыс саласына әсер етуінің қорытындысы адамның жаңа типінің 

пайда болуына әкеліп соғады.  
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 Коммуникация саласының белгілі теоретигі американдық Уилбур Шрамм келесі 

анықтама берген: «Коммуникация – бұл адамдармен жасалынатын іс. Адамдар әрекетінсіз 

коммуникация жүзеге аспайды. Сонымен, коммуникацияны зерттеуші  бір-бірімен, 

өздерінің топтарымен, ұйымдарымен және жалпы қоғаммен қатынасқа түскен адамдарды 

зерттейді. Әрқайсына тәуелсіз белгілер арқылы  адамдар бір-біріне ықпал етеді. Басқа 

адамдарды хабарландырады. Өз кезегінде өзі олардан ақпарат алып отырады. Адами 

коммуникацияның процесін түсіну үшін, адамдар өзара қалай тіл табысатынын түсіну 

қажет» [3].  

Коммуникация құралдары күрделене келе, тек адамды, қоршаған ортаны ғана 

өзгертіп қоймайды, сонымен бірге адамның өзінің де ойлау  жүйесіне, дүниетанымына, іс-

әрекетіне, менталитетіне өзгерістер енгізеді. 15-ші ғасырдың 2-ші жартысында Гуттенберг 

өзінің ойлап тапқан баспа станогын іске қосуының арқасында - басылып шыққан кітап 

дүниеге келді. Адамдар кітапты оқу арқылы өзінің жеке тұлға екендігін түсіне бастады. 

Соңғы 3-ші кезең немесе аудио-визуалды кеңістік кезеңі жаңа қарым-қатынас құралдарын 

– телеграфты, радионы, телефонды, телевизияны, компьютерді және тағы басқа ғылыми 

техникалық жетістіктерді ала келді. 40-шы жылдардың соңында ақпарат саласындағы 

ғалымдар К. Шеннон және У.Вейвер ұсынған коммуникацияның ең алғашқы үлгісі 

негізделді. Олардың пікірінше коммуникация процесі келесі элементтерді қамтиды: 

1. Ақпарат көзін  

2. Хабарландыруды  

3. Хабар таратушы құралдарды  

4. Байланыс жасау каналын. Бұл тәсіл көбінде телефонмен жұмыс істеуінің 

принципіне негізделген. Бұл үлгі бүгінгі таңда коммуникацияның қарапайым моделі деп 

аталады [4].  

Қашықтан оқыту ұғым жаңашыл болып көрінгенімен, тарихы әріде жатыр. Еуропа 

елдерінде бастапқы қолданылуы XIX ғ. ортасынан қарапайым пошталық 

тасымалдау  қызметінен басталса, XX ғ. радио мен теледидардың пайда болуына 

байланысты жүйелі түрде тұрақты дами бастаған. Осы оқыту түрі өзінің шынайы 

мағынасына әлемдік ғаламтор желісінің іске қосылуымен ие болды десек артық болмас. 

Қазіргі таңда білім беру саласында қашықтықтан оқыту түріне сұраныс күн сайын артып 

келеді. 

Қостанай автокөлік колледжінде қашықтан білім беру жүйелі жолға қойылған. Білім 

үрдісіне қатысушы әр студенттің виртуаль түрде «жеке кабинеті» болады және сол 

кабинет арқылы өзіне қажетті материалдар мен мәліметтерге қалаған уақытында қол 

жеткізеді. Білім алушылардың қажетті білім дәрежесін игеруі үшін пәндердің оқу-

әдістемелік кешенінің электронды нұсқасы жасақталған.  Қазіргі уақытта  MOODLE 

порталы бойынша жүргізілетін сабақтардың барлығынан оқу-әдістемелік кешендері 

жасақталып орналастырылған. Бір артықшылығы – осы кешендерді оқыту түріне 

байланыссыз барлық студенттер қолдана алады. MOODLE жүйесі тасымалдау талабын 

шектемейтіндіктен, оқытушы мен студент немесе студенттер өз-ара кез келген 

форматтағы файлдармен еркін алмаса алады, бұл сызба жұмыстардың орындалуын қажет 

ететін техникалық мамандықтар үшін өте үлкен жетістік болып табылады. 

Таңдалған мамандықққа сәйкес жүргізілетін сабақ пәні курс және семестр бойынша 

айқындалып, жүйеге апталық формат бойынша орналастырылады. Әрбір апта оқу 

жоспары бойынша бекітілген белгілі бір тақырыптың қысқаша сипатталуынан тұрады 

және оны игеру ресурстар мен элементтер арқылы іске асырылады. Ресурс ретінде 

ақпаратты берудің белгілі бір тәсілін түсінетін болсақ, элемент деп пән бойынша берілген 

материалды игеруді жеңілдететін кейбір механизмдерді айтамыз. 

MOODLE жүйесі бойынша қарастырылған ресурс түрлері: 
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Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен онлайн түрде семинар, 

презентация, дәріс, тренинг, кеңестерді нақтылы уақыт режимінде өткізу. 

  Чат–сабақтар–бұл желілік технологияны қолданып өткізетін оқу сабақтарының 

бір түрі.Чат-сабақтарда барлық қатысушылар (оқытушылар,  тьютор және 

студенттер) порталда бір-бірімен жазбаша  түрде сөйлеседі. Чатта сабақтың әртүрі 

болады, олар: мәтіндік чат кеңес сабақтары үшін қолданылады немесе белгілі өзекті 

тақырыпты талқылып, пікірсайыс өткізу үшін  жасалатын сабақтың түрі болып табылады. 

  Интернет-форум- бұл оқытушының білім беру барысында интернет 

аудиториямен, яғни студент/тыңдаушылармен интернет желісінде байланыстыра отырып, 

бағдарламалар арқылы тікелей байланысқа  шығуы. 

 Интернет-кеңестер: оқу материалын түсінгендігін бекіту үшін білім алу 

барысында студенттің оқытушыға сұрақ қоюы. 

Қашықтықтан оқыту қазіргі заман талабы болса, оны ұйымдастыруда ең бастысы 

электрондық курстар, қашықтан оқытудың дидактикалық жасалымы, педагог-

үйлестірушілерді дайындау болып табылады. Бұл біліктілігі жоғары, зияткерлік және 

кәсіби деңгейі дамыған, халықаралық дәрежедегі бәсекеге төзімді қоғам құруға зор 

көмегін тигізеді. 
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В данной статье рассматриваются вопросы разработки видео, как средства 

мультимедиа-визуализации для обучения.  Создание видео контента требует 

максимального использования достижений научно-технического прогресса, программно-

целевого и комплексного подхода к планированию учебного, научно-методического и 
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воспитательного процессов, приведения методов и форм обучения в соответствии с 

запросами дистанционного образования. 

Ключевые слова: мультимедиа-визуализации, организация учебного процесса, 

онлайн-обучение, дистанционная форма 

This article discusses the development of video as a means of multimedia visualization for 

training. The creation of video content requires the maximum use of the achievements of 

scientific and technological progress, a program-oriented and integrated approach to the 

planning of educational, scientific, methodological and educational processes, bringing methods 

and forms of training in accordance with the requirements of distance education. 

Keywords: multimedia visualizations, organization of the educational process, online 

learning, distance learning 

 

С учетом международных оценок и практик, взятых обязательств и достигнутых 

результатов, Казахстану необходимо в ближайшие 6 лет принять кардинальные меры по 

улучшению качества образования и науки. Согласно Государственной программе 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы, планируется 

поэтапное внедрение онлайн обучения с элементами прокторинга и дистанционных 

технологий с выработкой механизмов по их обеспечению качества [1]. 

С каждым годом дистанционная форма организации учебного процесса в Казахстане 

становится все более популярным. Поэтому, подготовка педагогических кадров со 

сформированными информационными компетенциями и способностями управления 

средствами мультимедиа-визуализации, это одна из важнейших задач, поставленных 

перед системой высшего образования.  

Дистанционное обучение, в особенности видео как средство мультимедиа-

визуализации для обучения стало широко использоваться. Сочетание видео с другими 

учебными услугами имеет большой потенциал для предоставления студентам 

интегрированного онлайн-учебного пространства [2]. 

Существует множество разнообразных приемов создания обучающих видео. Так как 

видео в целях обучения становится все более заметным в мире образования, то данное 

средство мультимедиа визуализации позволяет преодолеть практические ограничения 

реального мира и исследовать гораздо большие возможности, предоставляемые 

цифровыми пространствами. Они способствуют обучению, ориентированному на 

обучающихся, как в образовательном учреждении, так и дома. Видео также могут быть 

интегрированы в системы онлайн-обучения (LMS, portal, e-class и т. д.) и могут быть 

объединены с другими сервисами.  

Сейчас, университеты и электронные библиотеки включили видео в свои учебные 

материалы. Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) становятся все более важной 

частью образования. Для поддержки видео-обучения были разработаны различные 

технологические инструменты, такие как Matterhorn и Centra. Эти инструменты 

предоставляют обучающемуся, пропустившему лекцию, простой способ наверстать 

упущенное, но также позволяют другим, особенно медленным учащимся, пересмотреть 

сложные концепции.  

Большинство преподавателей в высших учебных заведениях внедряют видео 

различными способами, например, как трансляция видеолекций в режиме реального 

времени, дополнение записей лекций в аудитории с очными встречами в целях 

совершенствования образовательного процесса. Другие виды использования включают 

показ видео, демонстрирующих темы курса, и предоставление дополнительных учебных 

видеоматериалов для самостоятельного изучения. Хотя существует множество различных 
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способов создания обучающих видео, существует ограниченное понимание 

эффективности и полезности каждого метода их создания.  

Разработка видео для определенного учебного курса (видеокурс) - это 

затруднительный процесс, требующий тщательного планирования и четкой процедуры 

внедрения. Знание теоретических основ и учебных импликаций является необходимым 

условием для успешной реализации содержательной части с наиболее подходящими 

подходами обучения. Существует несколько моделей и теорий учебного проектирования, 

применяемых в дистанционной форме обучения [3, 4, 5].  

Например, для учебного проектирования в контексте видеокурсов нам необходимо 

указать простой, но в то же время эффективный способ внедрения этой техники в 

практику. В попытке дать четкие указания преподавателям и разработчикам учебных 

программ о том, как разрабатывать свои видеокурсы, рассмотрим некоторые важные 

ключевые принципы разработки учебного курса. Такой обзор может пролить свет на 

ключевые моменты разработки и привести к полезным руководящим принципам для 

создания эффективного и привлекательного курса.  

Видео не является новейшим средством обучения, но принципы разработки не 

получили широкого распространения. Большинство принципов, применимых к 

традиционному методу обучения в образовательном учреждении, также применимы и к 

обучению с помощью видео. Однако принципы должны быть расширены, чтобы 

приспособиться к быстрым изменениям в технологии и практике преподавания. 

 Важнейжим для создания видеоконтента в его мультимедийности, одно из основной 

свойств интерактивного медиа.  

Мультимедийность - много времени при разработке видеоконтента уходит на 

создания визуального дизайна. В контенте могут быть представлены одновременно 

комбинации статических и динамических средств, которые могут быть так же 

интерактивно управляемыми. Статические средства неизменны во времени по отношению 

к пользователю (графические символы, текст, изображения), динамические средства 

меняются во времени (звук, анимация, видео). Включение разнообразных 

мультимедийных средств в проект, может либо усилить его выразительность, либо 

привести к перегрузке зрителя информацией. Какие мультимедийные элементы будут 

формировать смысл повествования, зависит от задач, которые ставит создатель видео 

проекта при его производстве [6]. 

Видеокурсы, как и любой другой технологический медиа-продукт, должны 

соответствовать определенным условиям, касающимся качества звука и видео. Кроме 

того, дизайн экрана, текстовый поток и другие действия должны быть структурированы в 

разумном размере и продолжительности. При этом существуют определенные пороговые 

значения в отношении качества звука и видео [7]. Кроме того, существуют правила, 

касающиеся внешнего вида заголовков и изображений [8, 9]. Также следует отметить, что 

вся комбинация различных медиа (медиаинтеграция) должна производить эффективный и 

целостный конечный мультимедийный продукт (текст, графика, аудио, видео и т.д.).  

Знание когнитивных характеристик целевых обучающихся очень важно для 

разработки эффективной среды обучения [10]. 

Таким образом, создатель курса должен иметь в виду следующие важнейшие 

вопросы, касающиеся познания обучающихся:  

- Какими знаниями и навыками они уже обладают?  

- Какие знания и навыки они должны приобрести?  

Другие когнитивные характеристики обучающихся: визуальная грамотность - 

способность воспринимать графику, общая ориентация на технологию и функциональная 

грамотность - уровень чтения, должны быть приняты во внимание до разработки 
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видеокурса. Личностные качества обучающихся могут способствовать или препятствовать 

эффективному использованию стратегий обучения [11] и, таким образом, улучшать или 

ухудшать их производительность. Кроме того, личностные качества могут служить 

мотивационной основой для использования или неприменения тех или иных стратегий 

обучения [12].  

Знания о характеристиках обучающихся, касающихся мотивации (учиться с 

помощью компьютера) и отношения (к содержанию, технологии, обучению), 

потенциально могут помочь создателю курса разработать эффективный и адаптированный 

опыт обучения.  

В каждом методе обучения физические характеристики учащихся играют важную 

роль в общем успехе [13]. Существуют физические характеристики, такие как усталость, с 

которыми педагог может справиться только в синхронном обучении. Однако некоторые 

характеристики обучающегося, такие как зрительные и слуховые способности, возраст и 

пол, могут предоставить полезную информацию создателю курса, чтобы адаптировать 

видеокурс к их возможностям.  

Тем не менее, все еще остается много существенных неисследованных аспектов 

обучения на основе видео и связанных с ними проблем и возможностей; например, как 

использовать все данные, полученные от учащегося, как объединить данные из различных 

источников и так далее. Одна из главных задач состоит в том, чтобы понять опыт и 

практику пользователей, чтобы перепроектировать и оптимизировать настройки и 

системы видео обучения.  

Принимая во внимание то что учащийся имеет начальное задатки, понимание и 

умения той области в которой он занимается, их вовлеченность увеличивается с помощью 

видео, а это увеличит положительный эффект показателя скорости усвоения учебного 

материала. Этот фактор использования видео, по-видимому, помогают студентам лучше 

всего в каких-то сложных разделах и т. д. -  это повысить успешность усвоения материала. 

Теперь возможны новые направления исследований в процессе обучения, основанные на 

аналитике видео [14].  

В частности, руководящие исследовательские вопросы и темы могут включать в 

себя:  

- Как может выглядеть следующее поколение улучшенных инструментов видео-

обучения аналитики?  

- Как эти данные могут помочь нам лучше понять и повысить ценность обучения на 

основе видео?  

В заключении следует отметить какие возможности дает правильная подача видео 

материала для учайщийся, так как рассмотрели несколько примеров. Всё 

вышеперечисленное поможет понять, что необходимо к пути созданию эффективного 

видео материала, и повысить компьютерную компетенцию преподавателей. Видеолекции 

с развитием и все большим распространением дистанционной формы обучения становятся 

наиболее актуальным типом лекций. На сегодняшний день как образовательные 

платформы, так и университеты активно внедряют видеолекции в учебный процесс и, 

следовательно, занимаются написанием и публикаций статей, методических 

рекомендаций и разработок по методике подготовки видеолекций. Растет количество и 

разнообразие образовательных видеолекций в Интернете, но существует узкое понимание 

их эффективности с точки зрения обучения и их удобства использования дизайна в 

видеолекциях. Уже существующие принципы проектирования и модели из 

исследовательской литературы по образовательным технологиям и видео-взаимодействию 

всё больше помогают созданий видео и их характеристик. 
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Такие характеристики, как качество используемых визуальных эффектов, 

когнитивная нагрузка, вовлеченность преподавателей и тон голоса, а также темп, 

продолжительность и сегментация видеолекций, должны быть изучены более подробно, 

чтобы повысить общую эффективность видео как средства обучения [15]. Учитывая, что 

обучающие видео могут быть чрезвычайно разнообразны с точки зрения технологии, 

содержания, целей обучения и т.д. одной из самых больших проблем [16] является сбор 

информации из различных видео-учебных опытов и систематический вклад в разработку 

единой структуры для разработки видео для обучения.  
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Кыскача мазмуну: Макала коммуникативдик компетенттүүлүктү 

калыптандырууга арналган. Коммуникативдүү компетенттүүлүк жана ага 

байланыштуу түшүнүктөрдүн негизинде жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыгы менен 

"коммуникативдик компетенттүүлүк" түшүнүгүн төмөнкүдөй жолдор менен бөлүп 

көрсөтүүгө мүмкүндүк берет: билим жана чеберчилик, адамдар менен баарлашуу 

аркылуу адамга өз максатына жетүүдө ийгиликти камсыз кылуу; жөндөм менен 

социалдык байланыштарды түзүү, кайталануучу кырдаалдарды жөнгө салуу жана 

ошондой эле адамдар аралык мамилелерде көздөгөн коммуникативдик максаттарга 

жетишүү, баарлашуу мүмкүнчүлүгү. 

Ачкыч сөздөр: компетенттүүлүк, коммуникативдүү компетенттүүлүк, 

коммуникативдик көндүмдөр, коммуникативдик билим.  

 

 Азыркы убакта билим берүү тармагында болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн тенденциясы 

гуманисттик баалуулуктарга, коммуникативдүү маданиятка, өнүгүү процесстерине жана 

билим берүү тармагында жекече инсан катары өнүгүүсү чагылдырылат. Адамдардын жаш 

курагына, билимине, социалдык, улуттук, территориалдык абалына карабастан дайыма 
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бири-бири менен байланышып, коммуникативдүү ишмердикти жүргүзүшөт. 

Коммуникация- коммуникативдүү компетенттүүлүктү калыптандыруунун башаты десек 

болот. Коммуникативдүү компетенттүүлүктүн азыркы учурда актуалдуу экендиги, жаш 

муун өкүлдөрүнүн коммуникация билгичтиктерине ээ болуусу керек экендиги буга чейин 

баса белгиленип келген жана билим берүү системасында орду чоң. 

Коммуникативдүүлүк. Адамдын коммуникацияга башкача айтканда баарлашууга 

болгон жөндөмдүүлүгү психология илиминде коммуникативдүүлүк деп аталат. 

Коммуникативдүүлүк –бул сүйлөшүү учурунда маалыматты берүү жөндөмдүүлүгү жана 

адамдар ортосундагы карым-катнашты пайда кылып, байланышты бекемдейт. 

Инсандардын коммуникативдүүлүгү жөнүндө кеп кылсганда анын кызыгуусунун, 

баарлашуусунун бир максатка багытталгандыгы тууралуу билүүгө болот. 

Компетенттүүлүк, аларды калыптандыруу тууралуу да көп айтылып, жазылып келет.  

Дароо баса белгилеп кетсек ; компетенттүүлүктүн негизин билимдер, билгичтиктер, 

көндүмдөр түзөт, аларсыз компетенттүүлүк калыптанбайт. “Компетенттүүлүк 

билимдердин, билгичтиктердин түрдүү элементтерин жана ишмердиктин ыктарын окуу, 

инсандык, кесиптик кырдаалда өз алдынча колдонуу боюнча адамдын жуурулушкан 

(интеграцияланган) жөндөмү”.  

Компетенттүүлүк – (лат. ылайык келүү, шайкештик) – адамдын белгилүү бир 

кырдаалда (окуу, инсандык, кесиптик) билим, билгичтик жана ишмердүүлүк 

ыкмаларынын ар кандай элементтерин өз алдынча колдоно билүү жөндөмдүүлүгү. 

Өзөктүү компетенттүүлүктөр конкреттүү предметтин мазмунунда калыптанып, ишке 

ашырылган жана окуучунун социалдык тажрыйбасына негизделген билимдин 

натыйжалары болуп эсептелет. Өзөктүү компетенттүүлүктөр көп функциялуулулугу 

менен айырмаланат. Адам тарабынан жеке инсандык жана кесиптик чөйрөдө (маалымат 

булактары, башка кишилер же кишилердин тобу, кишинин инсандык сапаттары жана жеке 

мүмкүнчүлүктөрү) колдонулган булактардын категориялары боюнча караганда, өзөктүү 

компетенттүүлүктөрдүн катарына төмөнкүлөрдү киргизүүгө болот: 

 Маалыматтык компетенттүүлүк – ишмердүүлүктү пландоо, аткаруу үчүн, жана 

далилдүү жыйынтыктарды чыгаруу үчүн маалыматтарды колдонууга болгон даярдык. 

Маалымат менен иштөө шыгын талап кылат. Мисалы: жетпеген маалыматты максаттуу 

издөө, өзүнчө фрагменттерди салыштыруу, анализдөө, гипотезаларды коюу ж.б. Бул 

компетенттүүлүк кишинин критикалык мааниге ээ маалыматтарга таянып, туура 

чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүк берет. 

Социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк − өзүнүн умтулууларын башка 

адамдардын, социалдык топтордун кызыкчылыктары менен салыштыра билүүгө, көз 

караштардын ар түрдүүлүгүн моюнга алуунун, башка адамдардын баалуулуктарын 

(диний, этникалык, кесиптик, жеке инсандык) сыйлоонун негизинде зарыл учурда өзүнүн 

жеке көз караштарынын айрымдарынан кайтууга даяр болуу. Диалог учурунда зарыл 

маалыматты ала билүүгө, аны оозеки жана жазуу түрүндө баяндоого даяр болуу. 

Ресурстарды башка адамдардын жана социалдык институттардын пайдалануусуна 

мүмкүндүк берүү. 

Өзүн-өзү уюштуруу жана проблемаларды чечүү компетенттүүлүгү – 

маалыматтардагы, окуу жана турмуштук жагдайлардагы карама-каршылыктарды көрө 

билүү жана аларды түрдүү ыкмаларды колдонуп өз алдынча же башкалар менен 

биргеликте чече билүү, ошондой эле андан аркы иш-аракеттер жөнүндө чечим кабыл 

алуу. 

Коммуникативдүү компетенттүүлүк. Коммуникативдүү компетенттүүлүк адамдын 

жашоосунда өзгөчө маанини ээлейт, демек, аны калыптандырууга өзгөчө көңүл бөлүнүүсү 

керек. «Коммуникативдүү компетенттүүлүк» түшүнүгү «компетенттүүлүк» жана 
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«компетенция» түшүнүктөрүнүн маанилүү бир компоненти экендиги изилдөөлөр аркылуу 

далилденген. Көпчүлүк окумуштуулар компетенцияны бул белгилүү бир чөйрөдөгү 

ишмердүүлүктү эффективдүү жүргүзүү үчүн коюлган талап деп, ал эми 

компетенттүүлүктү инсандын белгилүү бир чөйрөдө топтогон тажрыйбасы жана анын 

өздүк сапаттарынын жыйындысы деп белгилешет. Бул учурда компетенттүүлүк 

компетенцияларга ээ болгондон кийин пайда болгон инсандык сапат. Компетенттүүлүк – 

билимдерди, билгичтиктерди жана ишмердик ыкмаларды өз алдынча белгилүү бир 

кырдаалда (окуу, инсандык, кесиптик) колдонууга ылайыкталган интеграцияланган 

жөндөм. Ошону менен бирге ар бир компетенттүүлүк когнитивдик жана практикалык 

билгичтиктердин, билимдердин, мотивдердин, баалуулуктардын, багыттардын, 

эмоциялардын жана башка социалдык жана жүрүм турумдук компоненттердин 

жыйындысынан (анын ичинде коммуникативдик компетенттүүлүк дагы) турат, булар 

эффективдүү аракеттерди аткаруу үчүн бирдиктүү түрдө ишке ашырылат. 

Коммуникативдүү компетенттүүлүк проблемасын изилдөө, аны калыптандыруунун жана 

өнүктүрүүнүн жолдорун иликтөө көптөгөн чет элдик изилдөөчүлөрдүн эмгектерине 

таандык. Коммуникативдүү компетенттүүлүктүн теориялык негизин жана 

уюштуруучулук-методикалык аспектилерин изилдөөдө И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, 

А.В.Хуторской, В.Г.Кочетова, А.П.Панфилова, Н. В. Кузьмина жана башкалар зор салым 

кошушкан. Коммуникативдүү компетенттүүлүк деп Л. А. Петровская адамдар менен 

зарыл болгон байланыштарды түзүү жана колдоо жөндөмү деп түшүнөт. 

Компетенттүүлүккө коммуникативдүү билимдерди жана көндүмдөрдүн белгилүү 

топтомун кошушат. 

Ю.Н.Емельянова коммуникативдүү компетенттүүлүктү адамдар менен 

байланышуучу жөндөмдүүлүк катары аныктайт, социалдык жүрүм-турумдун вербалдык 

жана вербалдык эмес каражаттарын максаттуу түрдө колдоно алат деп белгилейт. 

Бул маселе боюнча ата мекендик изилдөөчүлөрдүн ичинен компетенттүүлүк 

мамилеге арналган Т.Абдырахманов менен М.Ногаевдин «Компетентностный подход в 

современном образовании» аттуу эмгегин белгилей кетүүгө болот. Бул эмгекте авторлор 

Россиялык жана чет элдик изилдөөчүлөрдүн эмгектерине талдоо жүргүзүшүп, 

коммуникативдү компетенттүүлүктүн түрлөрүн, компоненттерин аныкташкан. 

Психологияда коммуникативдүү компетенттүүлүк билимдерге, билгичтиктерге жана 

көндүмдөргө, инсан аралык өз ара аракеттенүүсүнүн чөйрөсүндө индивиддин сезүү жана 

социалдык тажрыйбасына негизделген, баарлашуунун ар кандай кырдаалдарында 

ориентир алуучулук деп белгиленет. Социологиялык энциклопедияда коммуникативдүү 

компетенттүүлүк бул: индивиддин билимдерине жана сезүү тажрыйбаларына; курчап 

тургандар менен эффективдүү өз ара аракетенүү жөндөмдүүлүгүнө; инсан аралык 

катыштарга жана социалдык чөйрөнүн шарттарына негизделген баарлашуунун ар кандай 

кырдаалдарындагы инсандын багытталгандыгы деп белгиленет. Окумуштуулар жалпы 

жонунан коммуникативдүү компетенттүүлүктү адамдардын бири-бири менен 

аракеттенүүсү, инсандар ортосундагы карым-катнаштын алкагындагы билимдер жана 

билгичтиктер, маалымат менен алмашуу жана адамдардын бири-бирин таануу 

ишмердүүлүктөрүндөгү коммуникативдүү жана уюштуруу билгичтиктери, адамдын 

өзүнүн жана башкалардын жүрүм турумун башкаруу менен байланышкан сапаттар деп 

аныкташат. Көрүнүктүү психолог И.А.Зимняя коммуникативдүү компетенттүүлүккө 

төмөнкүдөй аныктама берет: коммуникативдүү компетенция – бул үйрөнүп жаткан 

тилдин каражаттары аркылуу кеп ишмердүүлүгүн ишке ашыруу жөндөмү, мында 

баарлашуунун милдетине ылайык, фонологиялык, лексикограмматикалык, 

социолингвистикалык, предметтик жана мекен таануучулук билимдердин, 

билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн негизинде кептик коммуникативдик жүрүм турум 
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ишке ашырылат. Мындан тышкары, коммуникативдүү компетенттүүлүк тилдерди, курчап 

турган адамдар менен баарлашуунун жана өз ара аракеттенүүнүн ыкмаларын билүүнү, 

группада, коллективде иштөөнүн көндүмдөрүн өздөштүрүүнү шарттайт. 

Коммуникативдүү компетенттүүлүк төмөнкүдөй структуралык элементтерди 

камтыйт: курчап тургандар менен өз ара аракеттенүүнүн ыкмаларын билүү; баарлашуунун 

шартына жараша оозеки кептин тил каражаттарын пайдалануу билүү жана көндүмдөргө ээ 

болуу; диалогдуу жана монологдуу кепке практикалык тажрыйбага ээ болуу; оозеки жана 

жазуу кептин маданиятына ээ болуу; окуу жана турмуштук баарлашуунун 

кырдаалдарында кеп этикетинин нормасына ээ болуу; группада, коллективде иштөөнүн 

көндүмдөрүнө ээ болуу; окуу кызматташтыгын ишке ашыруунун жөндөмүнө ээ болуу; ар 

кандай социалдык ролдорго ээ болуу; башка адамдардын ойлорун жана аракеттерин 

критикалык бирок чечкиндүү критикалык эмес баалоо билгичтиги. Бирок 

коммуникативдүү компетенттүүлүк түшүнүгүнүн курамына кептик жана тилдик 

билимдердин зарыл топтомун өздөштүрүү эле кирбестен, кеп ишмердүүлүгүндө тилди 

практикалык жактан пайдалануунун билгичтиктерин калыптандыруу дагы кирет. 

Жыйынтыктап айтканда коммуникативдүү компетенттүүлүк түшүнүгү боюнча 

талдоо жүргүзгөндө бизге билим берүү системасы үчүн эң керектүү түшүнүк экенине 

ынанабыз. Коммуникативдүү компетенттүүлүктү калыптандыруу маселесин окуу 

процессине киргизүү билим берүүдө маанилүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү шарттайт. 

Коммуникативдүү компетенттүүлүктүн калыптанышы бир канча этапты басып өтүүсү 

керек. Окуу процессине компетенттүүлүк мамиле кылуу керек деген талап, окуучунун 

өздөштүргөн билимдерин практикада колдонуу менен, анын билгичтиктери калыптануусу 

керектигин маселенин эң негиздүү бөлүгү деп эсептейт.  
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Аннотация: Данная статья посвящена нравственному воспитаниюдетей 5-6 лет в 

старших группах дошкольников, которая является на сегодняшний день актуальной 

проблемой в дошкольных образовательных учреждениях Республики Казахстан. В 

дошкольном возрасте через народные танцы ребенок входит в мир взрослых, овладевает 

духовными ценностями, усваивает предшествующий социальный опыт своего народа. 

Национальные народные танцы являются способом познания окружающего мира,особое 

внимание уделено национальному казахскому танцу «Қара жорға». В исследовании 

также рассматривается развивающее общее значениенародных  танцевв дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: Детский фитнес, нравственные качества,народные танцы, 

физическая подготовленность. 

 

Эффективность работы по нравственному воспитанию дошкольников во многом 

определяет знание руководящими педагогами психолого-педагогических особенностей 

детей и учет их при реализации на занятиях воспитательной работы. Важно также, чтобы 

воспитательное воздействие на детей не было эпизодическим, а носило системный, 

целенаправленный характер. Нравственная деятельность формирует у дошкольников 

нормы морали, принятые в обществе, способствует пониманию их значимости. Знание 

норм морали служит для подрастающего поколения основой нравственных действий, 

поведения, формирует привычку следовать этим нормам в повседневной жизни. 

Воспитание нравственности не может быть достигнуто красивыми словами и просто 

чувствами. Оно должно осуществляться на примерах и конкретных поступках, 

демонстрирующих то, что мы вкладываем в понятие нравственности [1].   

Главной целью нравственного воспитания у детей является обучение пониманию 

смысла человеческого существования, ценности своего существования и существования 

других людей, формирования у дошкольников понимания и осознания национального 

исторического прошлогои будущего и сохранениенационально-культурных традиций 

своего народа.   

Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность человека. 

Проблеманравственного воспитания детей дошкольного возраста как никогда актуальна в 

сложившейся ситуации в современном обществе Республики Казахстан, которыйтребует 

переосмысления сам процесс нравственного воспитания дошкольника.  

В дошкольном возрасте через народные казахские танцы ребенок входит в мир 

взрослых, овладевает духовными ценностями, усваивает предшествующий социальный 

опыт своего народа. Национальные народные танцы являются способомпознания 

окружающего мира, как один из форм фитнеса. 

Фитнес - это система занятий физической культурой включающие не только 

подержание хорошей физической формы но и интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное и духовное начало [2]. 
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Образцами древнего казахского танцевального искусства служат такие народные 

танцы, как: «Ормекби» - танец ткачей, «Камажай» - танец девушек, танцы-подражания 

животным - «Коян-беркут», «Аккулар», которые уже используют в старших группах 

дошкольных образовательных учреждениях нашей страны [3]. 

Под влиянием народных танцев у детей развиваются разнообразные интересы, 

расширяется их словарный запас казахского языка, воспитываются такие сложные 

чувства, как любовь кРодине, своему народу, то есть формируется личность будущего 

гражданина Республики Казахстан. Основноезначение народных танцев, связанной с 

деятельностью воображения образа, состоит в том, что у ребенка развивается потребность 

в преобразовании окружающей действительности, способность к созиданию нового через 

танцы. 

Отметим, что казахские народные танцы направлены на укрепление здоровья, 

улучшение общей физической подготовленности детей, удовлетворении их 

биологической потребности в движениях. Казахские народные танцы способствуют 

воспитанию сообразительности, наблюдательности,внимания, воображения, развитию 

положительных качеств. Активные образные движения в танцах помогают устранить у 

детей неуверенность в своих силах, застенчивость, робость. Детский фитнес через 

народные танцы, каки другие виды здоровьесберегающих технологии в дошкольных 

учреждениях, являются формой организации жизни детей в группе, имеют 

большоезначение в воспитании взаимоотношений детей, большая роль принадлежит здесь 

правилам организации и проведения этой программы[4,5]. 

Большое также значение казахских народных танцев в особенности «Қара жорға» в 

воспитании физических качеств у детей: быстроты, ловкости, силы, выносливости, 

гибкости. 

Важное значение имеют образные казахские народные танцыдля нравственного 

воспитания детей. В старших группах, где уже готовятся к школе, дети учатся действовать 

в коллективе, подчиняться общим требованиям. Наличие правил и требованиеих 

соблюдения, частая сменяемость исполнителей ставят участников танцев в положение 

равноправных партнеров, что способствует укреплению эмоциональных контактов между 

детьми. 

Дети в танце постепенно усваивают, что нельзя оставлять партнера, нельзя смеяться 

над чужой неловкостью в танце, потому что это может случиться с каждым. От действий 

взаимной помощизависит достижение общего успеха коллективного исполнения танца. 

Отличительнымпризнаком, большинство казахских народных танцев, является их 

осознанный характер исполнения. Перед танцорами всегда ставится цель - выполнение 

какого-либо движения в танце, то есть получение результата. Особенности казахского 

танца - это экспрессивность и резкость движений, сочетающаяся с гибкостью.   

У казахов свадьбы, праздники, встречи друзей не обходятся без песен и танцев, где 

выступают почти все возраста населения. Много танцев имитируют животных. Танец 

«Қара жорға» изображает бравый вид, мчащейся по степи, лошади: движения плеч, 

«конный шаг». Беркут - почитаемая казахами птица, отображена в народном танце 

«Беркут». Танцор, раскинув руки, подражает свободному парению беркута над степью. В 

отличие от мужских танцев, женские казахские танцы сдержанны и спокойны, главным 

выразителем выступают руки и глаза танцовщиц. 

Танец «Қара жорға»  - это набор пластичных движении тела, ног и рук в суставах, 

которые носят оздоровительный характер, они выполняются под музыку в ритмичном или 

спокойном, медленном темпе, с максимальной амплитудой и растяжением всех мышц 

тела. 
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Детей увлекают танцевальные образы сюжетных танца, которые отражают в 

условной форме жизненный или сказочный эпизод казахского народа. 

Казахские народные танцы содержать интересные двигательные движения, 

имитирующие образы в основном животных, неожиданные ситуации их в жизни. 

Существуют также народные танцы, направленные на развитие ловкости, координации 

движения, скорости и т.д. у детей. 

Путей и средств нравственного воспитания дошкольников много,одним из 

актуальных является приобщение детей через детский фитнес в формеказахских 

народныхтанцев. 

Казахские народные танцы - это, как правило, танцы, которые передаются из 

поколения в поколение,для дошкольников они просты и интересны, и без всяких на то 

усилий ребенокзнакомится с обычаями, особенностями характера своего народа, 

впитывает тот неповторимый колорит, который несет в себе народное творчество. 

Народные казахские танцы способствуют воспитанию сознательной дисциплины, 

воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и 

правдивыми. 

Казахские танцы являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания дошкольников разного возраста. Некоторые 

народные танцы из них развивают у детей ловкость, меткость,быстроту и силу; другие 

учат премудростям жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, любви и долгу, 

поэтому применение здоровьесберегающую технологию, как детский фитнес в форме 

танцев, формируют высокую нравственность. Воспитательное значение казахских 

народных танцев усиливается их коллективным характером,дети объединяются на основе 

своих переживаний и интересов. 

Исследования нравственного воспитания старших дошкольников проводили на базе 

ГККП «ясли-сад Болашақ» с. Шынгырлау Чингирлауского района Западно-Казахстанской 

области. В исследовании принимали участие 15 детей старшего дошкольного возраста: 8 

детей, посещающих занятия народного танца «Қара жорға» - экспериментальная группа и 

7 детей, не посещающие дополнительного занятия по танцам, - контрольная группа. 

Занятия танцами «Қара жорға»   позволяют ребенку дать адекватную нагрузку на 

необходимые группы мышц, которые в повседневной жизни практически не включаются в 

работу, оставаясь тем самым неразвитыми и неправильно проработанными. Содержание 

танцевальных занятий определяется для каждого возраста. У старших дошкольников 

происходит качественный скачок в развитии движений танца, появляется 

выразительность, плавность и точность. Дети быстро переключаются содного темпа танца 

на другой, лучше осваивают ритм движения в группе, могут различать в 

содержаниидвижения не только его основные элементы, но и мелкие детали танца, и 

начинают осваивать более тонкиедвижения в движении. 

В ходе исполнения народных танцевдошкольниками, мы воспитывали у 

детейопределенные волевые качества. К ним относятся такие понятия 

какдисциплинированность,ответственность, выдержка, самостоятельность, 

инициативность, настойчивость и решительность. Волевые качества личности не 

являются врожденными, они формируются в процессе всей жизни человека и, прежде 

всего, подвоздействием целенаправленного воспитания[6,7]. 

Воля - форма психического отражения действительности, позволяющая личности 

преодолевать препятствия, достигать субъективно поставленной цели, дающая человеку 

регулировать свои действия и психические процессы, реализовать способность к волевой 

регуляции.Специфика волевых действий состоит в сознательном саморегулировании 

своего поведения в затруднительных условиях, когда надо прилагать инициативные 
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сознательные усилия, чтобы не отступить от поставленной цели, достичь ее. Отметим, что 

возрастной особенностью старшего дошкольника, является общая недостаточность воли 

[8].  

Формирование воли - целенаправленный процесс, способствующий осознанию и 

саморегуляции у детей своего поведения в обществе в семье, формированию которого 

способствуют: подаваемый пример взрослого;наставление детей в позитивных поступках 

с целью создания эмоционального опережения ситуации, безответственного 

поведения;использования собственного удовлетворения, в результате ответственного 

выполнения порученного дела или самостоятельного определенной обязанности. 

Педагогами дошкольного учреждения использовалась по программе танец «Қара 

жорға» с учетом плана-тематики недели. Даннаяпрограмма применялся в течение 11 

месяцев на физкультурных занятиях, в ходе специально организованной деятельности с 

детьми в садике. 

В результате, нами изучены теоретические основы волевых качеств и выявлено 

положительное влияние разработаннойпрограммыдетского фитнеса в форме народных 

казахских танцев на показатели сформированности нравственных качеств детей 5-6 лет. 

В заключении можно сказать, что общий результат показателей сформированности 

нравственных качеств у детей 5-6 лет в нашем исследовании подтвердил необходимость 

разработки программы детского фитнеса в форменародныхказахских танцев на развитие 

нравственного воспитания у старших дошкольников Республики Казахстан. 
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Аннотация:  Сапалы аударманың өзектілігімен таныстыру. 

Кілттік сөздер: аударма, тіл, аудармашы, жазушы, ақын. 

 

Аударма - халықпен халықты, тілмен тілді, әдебиетпен әдебиетті қауыштырушы 

дәнекер. 

Аударма - өмір танытатын, білім тарататын, тәрбие беретін құрал ғана емес, ол 

сонымен қатар ұлтар арасындағы экономикалық, әлеуметтік, рухани, ғылыми қарым-

қатынастың тәрбие –тағылым алмасудың үлгісі. Бүгінгі күні халықтардың өзара достық 

қарым-қатынасында, олардың бір біріне етене жақындасуың да аударма шығармалардың 

орны ерекше. 

Аударма - бір тілдегі ойды (ауызша, жазбаша) екінші тілге беру. Қарым-қатынастың 

құралы ретінде әр түрлі тіл пайда болғанда, бір тілде сөйлейтіндердің екінші тілде 

сөйлейтіндермен түсінісу, сөйлесу қажеттілігінен туған, тіпті оның шығуын ғалымдардың 

пайымдауынша адамзат қауымының алғашқы даму дәуірімен, яғни тілдің шығуымен 

байланыстырады. Аударманың бірнеше түрі бар : 

1. Ауызша аудару. Әр түрлі сөйленген сөздер, баяндамалар ізбе-із ауызша 

аударылады, шетелдерден келген ресми өкілдермен, қонақтардың пікір алмасуына 

аудармашылар көмектеседі. Революциядан бұрын қазақ жерінде орыс ұлықтарының 

алдында жүретін аудармашылар - тілмаштар болған. 

2. Жазбаша аударма. Барлық хат-хабар, ресми құжаттар, ғылыми және көркем 

шығармалар жазба түрінде аударылады. Түп нұсқаның түрі мен мәтініне қарай 

аударманың да қолданылатын әр алуан амал-тәсілдері бар. Мысалы ресми документтерді 

аударғанда түп нұсқаны қаз қалпында бұлжытпай толық жеткізу көзделсе, ғылыми және 

техникалық шығармаларды аударғанда, белгілі пәндердің терминологиялық ұғымдарын 

дұрыс беру көзделеді. Осыны ескемегендіктің салдары депутаттардың заң шығару 

барысында көп кесірін тигізіп жүр. Заңның дұрыс аударылмауы көптеген қиындықтар 

туғызады.  

Ал көркем шығармаларды аударғанда бірінші кезекте түп нұсқаның көркемдік - 

эстетикалық әсерін беру міндетті тұрады. 

3. Компьютерлік (машинамен) аудару. Алдын ала жасалған программа бойынша 

кибернетикалық әдіспен сөзбе-сөз аударып, түпнұсқа туралы түсінік беру [1]. Қазіргі 

кезде аударманың қолданылмайтын саласы жоқ:мағлұматтар алмасудың және көпке 

таратудың, интернет жүйесіне қосылып ақпараттар алудың бірден-бір жолы - аударма 

жасау. 

Мәдени және рухани табыстарды ортақтастыруда, халықтардың өз ара қарым 

қатынасын ұлғайтуда аударма нағыз жалғастырушы күш болып табылып отыр. 

Бір кезде орыстың ұлы сыншысы В. Г. Белинский: «Орыс тіліне аударылған 

шығарма орыс әдебиетінің туындысы...» деген болатын [2]. Аударма қызметінің ең басты 

мақсаты Белинский айтпақшы, халықтардың бір бірімен танысып, өзара идеялар алмасуы, 

соған орай, әдебиеттердің гүлденіп өсуі, ақыл-ой өрісінің үлгілері бір халық әдебиетінің 
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екінші халық тіліне аударылуына негізделеді. Демек, қазақ тіліне аударылған әдеби 

туынды - қазақ әдебиетінің қазынасына қосылған дүниелік, ол қазақ әдебиетінің төл 

туындысымен туыстас. 

Аударма - әдебиет және бір жанр емес, ол – ана тіліміздің барлық жанрын қамтитын 

бел баласы, солардың ажырамас бір бөлігі. 

Аударма өнері –ұлылардың ұстамы. Қазақ тарихында аударма нұсқалары бағзы 

заманнан бар. Ежелгі Шығыс әдебиетімен даналық ой пікірлерін көне мұралары («Мың 

бір түн», «Камиламен Дамила» т.б.) аударма арқылы әр алуан нұсқаларда халқымызға 

жетіп отырған. 

Шығыс данышпандарының классикалық шығармалары н аударма не назира 

түрінде(желісін пайдаланып жаңа нұсқа жасау) қазақтың өз мұрасына айналған. Ал орыс 

әдебиетінің қазақша аударыла бастағанына екі ғасырдай уақыт болды. Он тоғызыншы 

ғасырдың соңына таман Л. Н. Толстойдың, И. А. Крыловтың, А. С.Пушкиннің, М. Ю. 

Лермонтовтың шығармаларын қазақшаға аударудың алғашқы үлгісін Абай Құнанбаевпен 

Ыбырай Алтынсарин жасады. 

Аударма тіл ұстартуға, көркем ойды ұштауға, себепші болып келеді. Эпостан 

эпопеяға дейін көтерілген қазақ әдебиетінің басты-басты шығармалары орыс тіліне 

аударылуы, орыс тілі арқылы әдебиетіміз дүние жүзіне өріске шықты. 

Орыс тіліне аудару – әлі де өте маңызды, әрі өте қиын міндеттердің бірі. Аударудың 

бұл саласында көңіл жұбатарлық табыстар аз емес әрине. Атап айтсақ М. Әуезовтің «Абай 

жолы» трилогиясы - үлкен талаптың иесі атақты жазушы Леонид Соболевтің 

халқымыздың тарихын, дәстүрін, әдебиетін жақсы білетін және қазақ ойын орыс тіліне өз 

деңгейінде жеткізуінің арқасында болды. Сондай - ақ Ә. Нұрпейісовтің «Қан мен тері», Ж. 

Жабаевтың «Ленинградтық өренім!» шығармалары осының дәлелі. 

Ойсыз, зерсіз жасалған аударма кез келген тіпті жоғары деңгейде жазылған 

туындының беделін түсіріп жібереді. Оған дәлел: басқасын айтпай-ақ, ұлы Абайды, 

Шәкәрімді әлемге өз керемет деңгейінде(олар Гёте, Байрон, Пушкин т .б ұлы ақындардан 

еш бір кем түспейтін даралар )жеткізе алмай отырғанымыз. Мақатаев, Сейфуллин, 

Жансүгіров, Байзақовтардың шығармалары неліктен әлем туындыларының қатарына 

енбей отыр, себебі, аудармалары сапасыз! 

Қазіргі кезде мұндай жауапкершілігі мол іспен шұғылданатын азаматтардың 

алдында тұрған ең басты мақсат - ол көркем аудармаға өнер деп қарау. Мұндай қиын да 

күрделі іске тілді аз-маз білетін әлдекімнің қолынан келетін іс деп білуден пайда болған, 

немесе бір жақты лингвистикалық көркем аударма жасау бел алғандық әсерін тигізіп 

отыр. Осы арада белгілі орыс жазушысы Л. С. Соболевтің мынадай сөзін айта кеткен жөн: 

«Егер орыс прозаигі, драматургі немесе ақыны әдебиетін орыс тіліне аударып отырған 

халыққа жанымен берілген болса, егер сол халықтың тарихын, дәстүрін, негізгі жұмысын, 

салтын жақсы білсе табиғатын сүйсе, осы халықты сезінсе, онда аударма ісінің нәтижесі 

де керемет болмақ». 

Ал енді аудармашы таланты жоқ немесе кәсіби қабілеті нашар адам болса, онда 

оның «географиямен» тілді білуінен пайда жоқ. 

Ал керісінше, аудармашы талантты, аудармашылығымен не ұлттық топырақты, не 

ұлттық тілді білмесе түп нұсқаның рухына кінәрат тимей қоймайды. 

Мұндайда аудармашыға ауадай қажет үш қағиданы ескеру керек: 

- Аудармашыға шығармашылық талант қажет. 

- Екі тілді және халық тарихын, тұрмысын, мәдениетін білу қажет 

- Аудармашы жазушының даралығын білу қажет [3]. 

Ұлы аудармашы болу үшін ұлы ақын, немесе ұлы жазушы болу шарт емес, немесе 

екі тілде еркін сөйлеп еркін аудару да емес. Аударып отырған шығарманың мазмұнын 
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жүрегімен қабылдап, , туған тілдей жазылған тілін сезіне білу керек. Сонда ғана аударма 

оқырманға аударма емес түпнұсқадай түсінікті әрі жақын болады. 

Қазақ әдебиетінің іргесін қалаушы, көркем сөздің көрнекті шебері ақын Абай 

қазақтың көркем әдебиетін жаңа жолға салуда, оның өркендетіп өсіруде үлкен үлесін 

қосқан кісі. Сондықтан да ол өзіне дейінгі ақындарға, өзіне дейінгі әдебиетке көз салады. 

Ол кезде қазақ елінде өлеңнің қадірі айтарлықтай емес еді. 

Ірі тұқымнан, байлардан, билерден шыққан жастар өлеңге әуестенбейтін, өлеңшілдік 

күн көру үшін әр сөздің басын қосып айтатын жарапазаны деген ұғымда болатын. Абай 

төңкеріліс жасады. Ол өлеңді өте қадірледі, өлеңнің таза өлең болуы үшін күресті. Абай 

мәдениетті ақын, ол шығыc әдебиетін зерттеп, шығыс ақындарының шығармашылығын 

оқумен бірге Еуропа мәдениетіне де, Еуропа әдебиетіне де сусындаған дана. Орыстың бай 

әдебиетін, ірі ақын жазушыларын қазақ халқына таныстырды. Ол орыстың белгілі 

жазушылары Толстой, Пушкин, Некрасов, Чернышевский, Лермонтов, Еуропа ақындары 

Байрон, Гете сынды жазушыларды оқыды.  

Ол Пушкиннен, Лермонтовтан, Крыловтан бірнеше аудармалар жасап оларды қазақ 

әдебиетінің қорына қосты. Әсіресе Абайдың сүйіп аударған ақыны Пушкин болды, оның 

өлеңмен жазған «Евгений Онегин»романынан, лирикалы өлеңдерінен аударма жасады. 

Оларды түсінікті етіп қазақ халқына жеткізіп берді.Қазақ халқы ең бірінші Пушкинді 

Абай арқылы таныды.Махаббат жырларының ішіндегі Абайдың ұлылығын асқан 

талантын танытқан Пушкиннен аударған «Евгений Онегиннің» үзінділері.Мұнда Абай 

жәй аудармашы емес. Алдымен, өлеңмен жазылған ұзақ романның өз ақындық кредосына 

керек жерін ғана таңдап алды. 

Пушкин Абайдың үлгілі ұстазы десе де болады. Бірақ, үзінділерді аударған уақытта 

тек Пушкиннің ықпалында, мәнер-машығында, өлең шеңберінде қалып, буынын санап 

отырмайды. Крыловты немесе Лермонтовты аударғандағы дәлділік мұнда 

қолданылмайды. Әдейі қолданбайды. Өзінше жырлап Пушкиннің арнасынан шығып кетіп 

отырады. Тақырыпты Пушкинмен жарыса толғайды. Соның нәтижесінде Абай бұл 

аудармасын өз өлеңдерінің нұсқасындай, өз оқырманының түсінігіне лайықтап шығарады. 

 Абайдың лирикасы – кең көлемді мол қазына, тереңі таусылмас сырлы мұра. 

Абай, ол - ақын. Ахмет Байтұрсынов айтқандай қазақта Абайға дейін мұндай ақын 

болған жоқ. Қазақта Абайдан кейін де мұндай ақын болған жоқ, болмайды да. Себебі 

Абай қайталанбас біртуар құбылыс - феномен. Ал Пушкиннің прозамен жазылған 

«Дубровский» атты шығармасын сонау он тоғызыншы ғасырда ақ қазақ тіліне өлең етіп 

аударған Шәкәрімнің өз өлеңдерін неге әлемге аударып танытпасқа. 

Қорыта айтсақ, осындай ұлы құндылықтарымызды әлем оқырманына танытып, 

оларды әлемнің ұлы ақын-жазушыларының қатарына енгізіп, оларды ұлы Байрон, Гете, 

Пушкин сынды ғаламдық деңгейге жеткізу қазіргі ұрпақтың еншісінде деп есептеймін. 
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ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ  АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ 

 

Байбукашева Айгерим Оразалиевна 

Алматы облысы № 15 мектеп-интернатының ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

   «Сабақтағы ойын элементтері оқу процесіндегі зерттеушілікті көруге көмектеседі, 

оқуышалардың білімін кеңейтуге, шығармашылық ізденімпаздығы мен зерделілігін 

арттыруға және оқуға деген ептілігін қалыптастыруға қызығушылығын және ынтасын 

арттыруға септігін тигізеді.» —Л.В. Занков. 

    Ойын арқылы оқыту – оқушының қызығушылығын арттырудың бірден – бір 

жолы. Сабақты ойын арқылы оқытудың танымдық әрекеттерге үлкен нәтиже беретініне 

мұғалімдердің немқұрайлылығы, мән бермейтіндігі ақиқат. Оқушылардың танымдық 

қабілеттерінің төмендігі білім сапасының нәтижелігіне кері әсерін тигізеді. Сондықтан да 

мұғалім сабақта дұрыс ұйымдастыра білуі керек және де бастауыш сыныптарда ойын 

технологиясын сабақта қолдану арқылы көптеген нәтижелерге жетуге болады. Қазақстан 

орта мектептерінің неғұрлым айқын міндеттерінің бірі «Білім мазмұнында оқушылардың 

білім, білік, дағдыларды игеруінен бірте – бірте оларды талдау, жинақтау, логикалық 

ойлау қабілеттерін дамытуға қарай өтуге бағытталу болып отыр». Мұндай 

тұжырымдамалық талдауларды іске асыруда мұғалімнің шеберлігінде ойынды, әсіресе тіл 

сабақтарында әрі білімдік, әрі тәрбиелік бағытта дұрыс ұйымдастыруды қажет етеді. 

Ойын түрін сабақта пайдалану арқылы жаңа материалды жеңіл де тиянақты, нақты 

түсіндіруге, меңгеруге жағдай жасалып, ол оқушының санасында берік сақталатын 

болады. 

   Ойын элементтері оқыту технологиясының  бір түрі болып табылады. Бұл әдістің 

артықшылығы оқушылардың белсенділігін және ағылшын тілі  пәніне  деген 

қызығушылығын арттырады . Оқудың алғашқы кезінде оқушының тілдік материалдарды 

оңай  меңгеріп кетуіне көмектеседі.Ойын түрлерін дұрыс өткізілген сабақта оқушылардың 

тілді үйренуіне қызығушылығы  артып, сол тілді білуге ынталанады. 

    Оқушының шаршауын азайтып, қызығушылығын арттыратын тек ойын 

элементтері болып саналады. Ойын оқушыны ұжым болып жұмыс істеуге бағыт береді, 

іздену дағдысының қалыптасуына жағдай туғызады. 

  Оқушыларды ағылшын тілінде сөйлеуге,қарым-қатынас жасауға әрбір мұғалім өз 

сабақтарында ойындарды жаттығудың бір түрі ретінде пайдаланып , сабақты қызықты 

өтуге, оқушылардың тілге деген қызығушылығын арттыруға білім деңгейін тексеру құрал 

ретінде қолдануға болады. 

   Таңдап алынған ойындар оқушылардың сөз байлығына, тіл қорына,жас деңгейіне  

сай болуы керек. Кез-келген ойынды өткізу үшін алдын-ала жоспар құрылуы қажет . 

Әрбір ұстаздың мақсаты — сабақ сапасын көтеру, түрлерін жетілдіру, сабаққа оқушының  

ынталарын арттыру. 

   Ойындар оқушылардың танымын, ақыл—ой өрісін қалыптастырудың маңызды 

құралы бола отырып, олардың бағдарлама материалының негізгі тақырыптары бойынша 

алған білімдерін тереңдете түсуді, әрі пысықтауды көздейді. Бұл ойындар балалардың 

сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі, олардың пәнге қызығушылығын оятып, ынта 

—ықылас қоюына баулиды және оқушылардың зейінін, ойлау қабілеттерін дамытады. 

Ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндеттерді шешеді. 

   Қызығуды туғызу үшін ойын түрлерін пайдаланудың орны бөлек. Тиімді 

пайдаланылған ойын түрлері мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын оқушылардың 

зор ынтамен тыңдап берік меңгеруіне көмектеседі. Өйткені төменгі сыныптағы 

оқушылардың аңсары сабақтан гөрі ойынға ауыңқырап отырады. Қызықты ойын түрінен 
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кейін олар тез серігіп тапсырманы ықыластана әрі сапалы орындайтын болады. Ойындар 

барлық сыныптарда пайдаланылады . 

Сонымен бірге сынып ішінде ойнайтын ойындар мен іс-әрекеттер арқылы да 

оқытуға болады. Біз сынып ішінде ойындарды қашан қолдануымыз керек. Мысалы сабақ 

үстінде жаңа сөздерді қайталау үшін, өтілген жаңа сабақты еске түсіру үшін қолданған 

жөн. 

Ойын сабақтың әр кезеңдерінде, тақырыбына қарай мұғалім өзі таңдап алып, 

қолданып отырады. Ойындар жігер береді, көңілді көтереді, үйретеді және жетік 

меңгеруді дамытады. Бұл айтылғандардың біреуі де көңіл толтырмаса да, ойындар шет 

тіліндегі проблемаларды ғана емес, сондай-ақ тілдің керемет сұлулығын сезінуге 

көмектеседі. 

  Ойындарды талқылағанда көңілге ойландыратын   факторлар өте көп. Бірінші 

фактор — үйлесімділік. Үйрену процесіне пайдалы ойын таңдағанда мұғалімдер мұқият 

болуы қажет.. Ойындардың нәтижелі болуы үшін, оқушының деңгейі, жасы және оқыту 

бағдарламасымен үйлесуі керек. Жас ерекшелігіне байланысты кейбір ойындар 

оқушының ойлау деңгейімен сәйкеспейді. Әр түрлі жас буындары әр қалай 

тақырыптарды, материалдарды және ойындардың да әр түрлі әдіс- тәсілдерін талап етеді. 

Мысалы, жас бүлдіршіндер қимыл-қозғалысты қажет ететін, еліктіретін, бір-бірімен 

сайысқа түсетін ойындардан көбірек үйренеді. Сонымен қатар тілдің белгілі 

грамматикалық жақтарын жаттықтыратын немесе нығайтатын құрылымдық ойындар 

оқушының қабілетімен біліміне байланыстырылуы қажет. Егер тақырыптар үйлеспесе 

немесе оқушының тәжірибе шеңберінің сыртында болса, ойын, біріншіден, қиындайды, 

екіншіден, маңызын жоғалтады. 

   Ойын әсерінің келесі факторы — ойынның ұзақтығы. Көп ойындардың уақыты 

шектеулі, алайда оқушының деңгейіне және біліміне байланысты ойын ұзақтығын ұзарту 

немесе қысқарту мұғалімнің өз  еркінде. 

  Ойындар көбінесе көңіл сергітерлік қысқа жаттығулар ретінде немесе сабақ 

соңында азғантай бос уақыт қалған кезде ойналады. Әйтседе, Лидің пайымдауы бойынша, 

«ойын оқушы мен оқытушының сабақ уақытында істейтін ісі қалмаған кезде 

қолданылатын тыс жаттығу ретінде бағаланбауы керек. Ойындар шет тілдік үйретудің 

жүрегі болуы керек» [4; 52]. Риксон «Ұқыпты әрі үйлесімді таңдалған ойындар 

дәрістердің барлық деңгейінде қолданылуы керек» [4; 54] деп, кеңес береді. Сабақтың әр 

түрлі кезеңдерінде ойынға байланысты мұғалімнің мақсаттары түрленуі мүмкін. 

   Ойындар көңілді, әрі ұнамды бағытта оқығандарын еске түсіру арқылы 

үйренушінің қайталау жаттығуларында жақсы қызмет атқарады.     Сөз ойындарының 

жиынтығы — шет тілін үйретуде ұстаздар үшін өте құнды қор. Ең алдымен, жиі 

кездесетін сөздіктер мен құрылымдарды қолдану арқылы тілдің өркендеуіне негізделе 

отырып, олар сынып дәрістерін нығайтады, қосымша емле ережесі мен сөйлеу мәдениетін 

дамытады. Сонымен қатар тыңдауға да жаттықтырады. 

Ең нұсқаулы тіл үйретуде ойындар — арнайы құрылымдарды айрықша екпіндейтін 

ойындар. Олар тек үйреншікті өрнектерді жаттықтырумен қатар жеңіл әрі ұнамды 

бағытта, грамматиканың қиындықтарын ұмыттырып, көңіл көтеруге негіз болады.. 

Мәселен, маңызына қарай Иә/Жоқ сұрақ ойыны, Wh-сұрақтар ойыны, салыстырмалы және 

күшейтпелі шырайлар ойыны, үстеулер ойыны т.с.с. ойындарын мысалға келтіруге  

болады. 

Шет тілін үйренуде грамматиканы меңгеру ең маңызды мәселе. Сол себепті 

оқушының назары мен күш-жігерін грамматикаға бағыттау үшін барлық жолдарды 

қарастыру қажет. Сол жолдардың бірі — балаларды емін-еркін атмосферада 

жаттықтыратын ойындар. Жасөспірімдер сыныптан, тақырыптан, бағдарламадан тыс 
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емін-еркін сезінуді ұнатады және білім беру процесінің объектісі емес субъектісі болуды 

қалайды. Ойындар жігер береді, көңілді көтереді, үйретеді және жетік меңгеруді 

дамытады. Бұл айтылғандардың біреуі де көңіл толтырмаса да, ойындар шет тіліндегі 

проблемаларды ғана емес, сондай-ақ тілдің керемет сұлулығын сезінуге көмектеседі. 

    Шет тілін оқытуда ойындарды қолданудың  себептері төмендегідей: 

1. Оқушының назарын арнайы грамматикалық құрылымдарға аударады. 

2. Тілді және ойды нығайту, қайталау және байыту қызметтерін атқарады. 

3. Қабілеттері әр түрлі деңгейдегі оқушыларды қатыстырады. 

4. Үйренушілердің жасына және тілдік білім деңгейіне байланысты өзгертуге болады. 

5. Сыныпта қызықты тартысты атмосфера болуына ықпал етіп, тілді тиянақты, 

тапқыр, әрі емін- еркін қолдануды қалыптастырады. 

6. Кез келген тіл оқыту жағдайларында, дәлірек айтатын болсақ, оқу, жазу, сөйлеу 

және тыңдау бағыттарында қолданыла алады. 

7. Оқушының тақырыпты түсініп-түсінбегенін бірден анықтайды. 

8. Оқытушының көп еңбегін қажет етпей, бүкіл оқушылардың қатысуына кепіл 

болады. 

9. Ойын оқытушының сабақ жоспарына жаттығулар және диалогтармен қатар алдын 

ала кіргізілуі қажет. Табан астында ойластырылған болмауы керек. 

Ойындар тілге деген қызығушылықты оятатын маңызды жол. Қызықты және көңіл 

көтерерлік болғанымен, оқыту процесінің бір бөлігі. Сол себепті, оқушылардың бұған 

мұқият болуын талап ету керек. Сонымен қоса оқушылар ойын уақытының шегі бар 

екенін білгені жөн. Ойынды сабақтың соңғы 5 минутында бастаудың пайдасы жоқ. 

Ойынның бітуіне 5 минут қалғанда ескерту керек, себебі оқушылар соған қарай сөздерін 

аяқтайды. 

Оқушылардың жасы өскен сайын, оқытушы ойналатын ойынды аса мұқият таңдау 

керек. Бүлдіршіндер қимыл, іс-әрекет ойындарын ұнатса, жоғары сынып оқушылары сөз 

жұмбақ, пазл, постер жарыстарын т.с.с. ойындарды ұнатады. 

Оқытушының ақылға тоқу керек нәрсесі, оқушының қызығушылықтары істің, 

ойынның формасында, қалыбынды емес, мәнінде әрі мазмұнында. 

Жоғарыда айтылған шет тілін үйрету тәсілдердің бәрі тек балалар үшін компетентті 

емес, сонымен қатар үлкен жастағы тіл үйренушілерге де арналған, өйткені заттарды 

тәжірибе арқылы үйрену адам табиғатында бар. Адамдар туған тілін есту, еліктеу, 

қайталау және өмірлік жағдайларда қолдану арқылы үйренеді. Дәл осы жол екінші тілді 

үйрену үшін де ең әсерлі жол.  

   Қорыта айтқанда, шетел тілі пәнінінің мұғалімдері оқушылдарды ойынға 

қызықтыра білсе, оқу-тәрбие үрдісінде ойын әдістерін тиімді ұйымдастыра алса, оқуға 

жағымды қарым-қатынас қалыптасады және өздігінен білім алу дағдысы, өз-өзіне сенімі, 

еңбек ету мәдениеті арта түсетіндігіне сенімділікпен қарауға болады. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

Риксон С. Как использовать игры в обучении языку (How to use games in language 

teaching). — London: Macmillan Pub- lishers Ltd, 1981. 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

112 

Байбукашева Айгерим Оразалиевна 

Алматы облысы № 15 мектеп-интернатының ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

Сабақ жоспары 

Lesson plan 

 

Unit of a short term plan “Healthy habits”  School: Almaty regional  boarding school №15 

 

 

 

15 
Date:09.10.2021 Teacher name: Baibukasheva Aigerim  

CLASS:7 Number present:14 absent: 

Lesson title Healthy habits 

Learning  

objective(s) that 

this lesson is 

contributing to: 

7.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of 

general topics, and some curricular topics 

W5. Develop with  some support  coherent arguments  supported  when  necessary 

by  examples and  reasons  for a limited  range of written  genres in familiar  general  

and curricular topics. 

R9. Recognise inconsistencies in argument in short, simple texts on a limited range 

of general and curricular subjects.                                                                                                      

Lesson objectives All learners will be able to  

 

Listen and divide words into healthy and unhealthy habits groups 

Most learners will be able to  

 

Give advice according to healthy and unhealthy habits. 

Some learners will be able to 

 

Discuss  and give their opinion according to the health problem using own words 

Assessment criteria  Should  recognize particular information and details about healthy and unhealthy 

habits. 

Should give advice according to healthy and unhealthy habits. 

Should discuss  and give their opinion according to the healthy habits using own 

words 

Values links  Educated  generations  formation  of a healthy  lifestyle ,trust ,respect  according to 

“Mangilik El ” 

Cross-curricular 

links 

Sport   

Previous learning Names of food and sport 

Plan 

Planned timings Planned activities (replace the notes below with your planned 

activities) 

Resources 

Start 

5 min 

➢ Greeting: Hello, children! How are you? 

The students are divides into two groups according to the  word with 

“Eating for health” and “ Drinking for sport ” 

The teacher introduces the objectives of today's lesson and 
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assessment criteria 

Checking up the home task: 

   What was your home task? 

Middle 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

2 min 

 

8 min 

 

Task 1 .  Make a sentences  

Speaking  

I/W 

Activity : Making  

Action : Learners should take a picture connected with healthy and 

unhealthy habits . First  group must find a picture connected with 

healthy habits  . Next group must find unhealthy habits  and put  

pictures  on a green board . Then make the sentences with should, 

shouldn’t modal verbs and say.   

What should/shouldn’t we do to have a healthy lifestyle? 

         I team “Healthy”               II team “Unhealthy”                             

1. Get a good night’s sleep     1. Eat too much junk food 

2. Have a hobby                      2. Eat late at night  

3. Do a physical activity         3. Surf the internet for too 

long 

4. Drink plenty of water          4. Play video games too 

often 

5. Eat fruit and vegetables       5. Watch too much TV  

6. Don’t smoke                         6. Smoke    

Example: We should get a good night’s sleep. 

                  We shouldn’t eat too much junk food. 

Descriptor a learner: 

Finds healthy and unhealthy habits. 

Makes right sentences with should/shouldn’t and say them  

Formative assessment : by comments   

 

Task 2  

Speaking  

I.W  

Activity : question  

Action :  Ex 1 page 92 

Learners look  at the eat well  plate . Learners should  say name the 

food  and  drinks and  which of them  do you   eat or drink  most 

often  

Formative assessment : by comments   

 

Descriptor a learner: 

Name the  foods and drinks  correctly  

Answer the question  

 

Task 3 Read the text  

Reading , speaking  

Individual Work  

Activity : Retelling  

Action :  Read the text and translate , retell and answer the question 

.Every group  should read  the text  connected  with your  team name  

Picture cards 

healthy and 

unhealthy 

habits    

 

 

Excel 7 grade 

Module 8 ex 

1/2 on page 87  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Excel 7 grade 

Module 8 ex 2 

on page 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

Leaves and 

tree 
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3 min 

and discuss it .  

Formative assessment : by  comments  

 

Descriptor a learner: 

Correctly read the text  

Retell the text  

Answer the question  

 

Task 4 Ex 3 Read the text and mark the sentences  

Writing  

Individual and pair work  

Activity : Choosing  

Action : Read the text and mark the sentences True \false , doesn’t  

say . Correct  the false  statements  

Formative assessment : by comments  

 

Descriptor a learner: 

Can correctly choose True \false  

 

Task 5 Make  a poster about “ Conversation pyramids” 

Speaking  

Group work 

Activity: Poster  

Action : Complete the pyramid and talk about their food pyramid.  

Which food/drinks give us a lot of energy? 

Which ones keep our muscles strong?   

Which food/drinks give us a lot of Harmful?  

What is the damage to the body? 

Fill in pyramids 

 

 

 

 Formative assessment : by comments  

 

Descriptor a learner: 

Make  a poster  

Give  opinion  using new words  

 

Pyramid 

puzzle 

End 

5 min 

Self-assessment: writing letter feedback 

Ask students to look at lesson objectives they set at the beginning of 

the lesson and think and say what they did well in the lesson and 

what needs improvement.  

❖ What have I learnt? 

❖ What have I found easy? 

❖ What have I found difficult? 

❖ What do I want to know?  

So, the lesson is over. Goodbye    

 

stickers   

Additional information  
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Differentiation – how do you plan 

to give more support? How do you 

plan to challenge the more able 

learners? 

Assessment – how are you planning to 

check  

Learner’s learning? 

Health and 

safety check 

 

 
Differentiation by outcome: more 

able learners will be given a task to 

make their own sentences about their 

future plans.  

Differentiation by support: less able 

learners will be given more support by 

given them key words:  eat, do 

morning exercises, go, run, drink  

Descriptor a leaner: 

 develops his/her 

personal objectives 

 writes their sentences  

 presents their words to 

the class 

“Brain storm”, “Self - assessment paper”, 

“stickers”  “Conversation pyramids”  

Physical  

exercises  

Reflection 

Were the lesson objectives/learning 

objectives realistic?  

Did all the learners achieve the lesson 

objectives/ learning objectives? If not, 

why? 

Did my planned differentiation work 

well?  

Did I stick to timings? 

What changes did I make from my 

plan and why? 

          

 

Summary evaluation 

What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

1: 

2: 

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)? 

1:  

2: 

What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson? 
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АҒЫЛШЫН  ТІЛІ САБАҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУ 

 

Байбукашева Айгерим Оразалиевна 

Алматы облысы № 15 мектеп-интернатының ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

   «Білім біліктілікке жеткізер баспалдақ, ол біліктік сол білімді іске асыру дағдысы» 

(Ахмет Байтұрсынов) 

 

Біздің мемлекетімізде жаңа телекоммуникациялық құралдың дамып келе жатқаны 

сөзсіз.Қазіргі заман мұғалімдеріне  компьютер және мультимедиялық құралдарды 

қолданудың сабақ өту барсында өте тиімді тәсіл екені белгілі. Елімізде білім беру 

саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану басты мақсат болып отыр. Ол тек 

қана техникалық құрал емес, сонымен бірге жаңа ақпараттық, коммуникациялық 

технология және білім беру жүйесіндегі сабақ берудің жаңаша әдісі болып отыр. 

Ағылшын тілі сабағында жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, 

оқушылардың сөздік қорын молайту, сөйлеу тілінің грамматикасын қалыптастыру, 

дыбыстарды дұрыс айту, диалогтік сөйлеудің қалыптасуы, түсінгенін айта білу, сауатты 

жазуға дағдыландыру, дүниетанымын, ой - өрісін кеңейту, өмірге деген көзқарасын жан - 

жақты дамытып, шығармашылық қабілетіне жол аша аламыз. Елбасымыздың Қазақстан 

халқына жолдауында ХХІ ғасырда ақпараттық қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін 

білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті: 

Компьютерлік техниканы, интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық және 

телекоммуникациялық құралдарды, мультимедиялық электрондық оқулықтарды оқу 

үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көрсету. Сонымен қатар тәуелсіз 

еліміздің болашағы - жарқын, білімді, парасатты, өз ана тілімен бірге шетел тілі 

«ағылшын тілінде» еркін сөйлеп,өз елін, халқын, мәдениетін шетелге таныстыра алатын 

үш тілде еркін сөйлейтін азамат болып шығуы керек деген еді.[1] 

Ағылшын тілі - ұлы әдебиет тілі деп түсінемін.Ағылшын тілі арқылы  біз өзге 

елдердің мәдениетімен, әлем жаңалықтарымен, өзгеде  мағлұматтармен танысамыз. Сол 

себепті де  ағылшын тілін  білудің  артықшылықтары көп . Ал  ағылшын тілін  үйрету  

үшін  мұғалімнің  алатын   орны зор . Ал мұғалім оқушыны  ағылшын тіліне оңай , әрі 

жылдам меңгерту үшін  жаңа инновациялық технологияларды  жетік меңгеріп, өз 

сабақтарында тиімді қолдана білуі қажет. Қазіргі заман мұғалімі тек өз пәнінің терең 

білгірі болу емес, тарихи - танымдық, педагогикалық - психологиялық сауатты, саяси - 

экономикалық білімді және ақпараттық - коммуникациялық білімді және ақпараттық - 

коммуникациялық технологияны жан - жақты меңгерген ақпараттық құзырлы маман болу 

керек. 

          Ағылшын тілі - бүгінгі заманымыздың кілті, компьютер технологиясының кілті 

екені белгілі.Ал инновация  терминінін түбегейлі мағынасын ашып көрсетер 

болсақ,инновация  ағылшын тілінің «innovation» деген сөзінен шыққан, «жаңашылдықты 

енгізу» деген мағынаны білдіреді. «Жаңа» деген түсінік, жақында пайда болған. 

Ашылмаған, ғылым аймағына және практикаға қатысты, жаңалық әртүрлі түрде 

қолдануы. Практикалық идея, лабораториялық іс – тәжірибе, мекемелер мен ұйымдарда 

жаңа идеяны іске асыру. Соңғы кезде жаңалық «новация» ұғымы ретінде кездеседі. 

Новация дегеніміз – бұл лабораториялық емес жаңа идеяны бірінші рет жүзеге асыру, 

ғылым жүзінде пайда болса да, практикада негізделген. Жаңалық енгізу – мекемеге, 

ұйымға және жергілікті аймақтық, мемлекеттік мекемелерге енгізілген үлгіге бағытталған. 

Инновацияда, жаңалық енгізу, новация бір – бірімен тікелей пән ретінде байланысты.  
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Инновациялық процесс түсінігі, ол барлық динамикалық процестерді қамтып, 

жаңалық аймағында процесуалдық аспектілер, барлық жаңалықтардың өзгеруіне 

байланысты.[2] 

         Білім беру жүйесіндегі инновация - білім мақсатына жаңашылықты енгізуді көздейді, 

оқыту мен тәрбиенің жаңа әдісі мен түрлерін, жаңа мазмұнын әзірлеуге, қолданылып 

отырған педагогикалық жүйені тарату мен енгізу мектепті басқарудың жаңа 

технологияларын әзірлеу, мектеп тәжірибелік орын ретінде мектептің принципі жаңа 

білімділік бағдары мақсатын, мазмұнын, әдісін түрлері мен басқа компоненттерін 

көздейтін жүйелі сипаттама білім мен тәрбие беруді көздейтіні сөзсіз  анық. Жаңа 

нәтижеге бағытталған білім – инновациялық білім. Құзіреттілік білім беру жағдайында 

қоғамның мәдени, әлеуметтік, экономикалық сұранысты қанағаттандыратын, әлемдік 

бәсекеге төтеп бере алатын, теориялық білімін кез келген жағдайда өз іс - тәжірибесінде 

пайдалана алатын білім.  Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық 

қызмет оқу ісін дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, оқытушының кәсіптік шеберлігін 

арттыруға басқа жаңа технологияларды енгізуге, пайдалануға және шығармашылық 

жұмыстар жүргізуге бағытталған. Ағылшын  тілі сабағынан жаңа инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып студенттер психологиялық тұрғыдан да 

жеңілдіктерге ие болады.  Атап айтқанда, студенттердің жасаған әрбір жұмысына 

берілетін бағаның,олардың жасаған қатесін қайталаулар негізінде көрсете отырып, яғни 

жұмыс нәтижесін мақұлдап немесе белгілі бір дәрежеде қоштамай, өз пікірін білдіріп 

отыратын оқытушының тікелей қатыспауы, студенттерге өз бетінше жұмыс жасап, өзіне 

сенімділік болуын қамтамасыз етеді.  Бұдан оқытушының  шетел тілі сабағындағы  орнын 

жоққа шығару деген түсінік туындамауы керек. 

  Керісінше, оқытушы тіл үйренушілердің жеке тұлға  ретінде өз тапсырмаларын 

орындап, жұмыс қортындысын белгілейтін әлеуметтік-психологиялық жағдай туындата 

алатын, олардың жүмысына бағыт-бағдар беретін бірден-бір субъект.Сондай-ақ өз 

тәжірбиемде  түсінгенім, мұндай технологияларды қолдану – біріншіден, оқытушы ұтады, 

яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пәнге деген 

қызығушылығы артады, екіншіден, оқушы ұтады, себебі оның тақырып бойынша танымы 

кеңейеді. Осылайша білім берудің қалыптасқан әдістемесіне оқытудың жаңа 

технологиясы тұрғысынан өзгерістер енгізілсе, білім сапасы да арта түспек.Сондай- ақ 

ағылшын   тілін  жаңаша  оқыту  соңғы  жылдары  жоғары  қарқынға  ие болып келеді.  

Ағылшын тілі ұстаздардарының 

сабақты  жобалаудағы   жауапкершілігі   студенттердің  шетел  тілінде  нәтижелі  тілдік  қа

рым-қатынас  жасауына  мүмкіншіліктер  туғызады және  жаңа технология  жәрдемінде 

үлкен  жетістіктерге  жете  алады.  Оқудың  дәстүрлі   үрдісіне  инновациялық 

технологияны  ендіру, оқытушылар  мен  студенттерге дәстүрлі  формаларды  және 

әдістерді жетілдіруге  мүмкіндік береді, сонымен  қатар  жаңаларды  да, атап  айтқанда: 

тренингтер, дөңгелек үстелдер, пресс-конференциялар  және  т.б.  

Оқытушылардың  біліктілігі  олардың  педогогикалық  қарым- 

қатынаста  жағдаят  жасауда  көрінеді, онда оқытушылар  да, студенттер  де таңдау 

және  бақлау мүмкіншілігіне  ие  болады.   Инновация  дегеніміз тек ғана жаңалық енгізу 

емес, сонымен  қатар жаңаны дәстүрлі  оқу- тәрбие  үрдісіне  қолдана  білу. 

Қорыта  айтқанда,   инновациялық  технологияларды сабақта  қолдану –  бұл оның 

нәтижелігіне  қолайлы  жағдайды  жасаудың бірден – бір  жолы, ал ол өз 

кезегінде  бірлесе  жұмыс  жасауға, адами  қарым – қатынастарға  себепкер 

болады.  Оқытуға жаңашыл көзқарасты  қолдану, 

тәжірибеге  бағытталған  оқытудың  үлкен  жетістігі болып  табылады, сондай- 
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ақ  оның  сапасы  алынған  білімнің нақты  жағдайда мақсатқа жетумен қатар 

өмірдің  сапасын  көтеруде  үлкен  сұранысты  қанағаттандыруды  қамтамасыз етеді. 

 

 

 

 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТИІМДІ 

ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

 

Байменова Айакоз Керимбаевна 

Қарағанды облысы  Приозерск білім басқармасының қалалық білім бөлімінің  

 «№1 жалпы білім беру мектебі» КММ бастауыш сынып мұғалімі 

 

«Қай салада болмасын ондағы жұмыстың нәтижесі сапамен өлшенеді. Сапалы 

оқыту және өздігінен оқып білім алып алуға баулу негізінде ғана оқушылардан 

парасатты азамат тәрбиелеп шығаруға болады. Білімнің сапалы болуы тікелей 

мұғалімге, оның білім дәрежесі мен іздену шеберлігіне байланысты.» 

«В любой отрасли результаты их работы измеряются по качеству. Обучать 

учеников разумному гражданину можно только на основе качественного образования и 

самовоспитания. Качество образования напрямую зависит от учителя, степени его 

знаний и навыков поиска.» 

"In any industry, the results of their work are measured by quality. It is possible to educate 

students to a reasonable citizen only on the basis of quality education and self-education. The 

quality of education depends directly on the teacher, the degree of his knowledge and search 

skills." 

 

Сапаны көтерудегі ең өзекті мәселелердің бірі – мұғалімдерді даярлау және кәсіби 

шыңдау мәселесі болып отыр. Жаңа заман мұғалімі «дайын» білім көзі ғана болмай, 

оқушылардың танымдық іс - әрекетінің ұйымдастырушысы және үйлестіруші бола білуі, 

білімнің құндылық ретіндегі сипатына терең мән беруі, нәтижеге бағытталған білім 

беруде жаңа жолдар мен әдістер табуға дағдыланған маман болуы қажет. 

       Білім беру үрдісінде оқытушы жаңа ақпаратты беріп қана қоймай, оқушысын 

шыңдай түсуде келесі міндеттерді орындауы тиіс:  

• оқушысын келелі мәселелерді шешуге баулу; 

• бір ғана түпнұсқаны пайдаланбай, әр түрлі әдістерді қолдана білуге үйрету; 

• берер білімнің ғылымилығын арттыру; 

• алған білімін өмір ағымында қолдана білуге үйрету; 

• оқушысының ой белсенділігін дамыту; 

• әр оқушының қабілетіне қарай дарындылығын, қызығушылығын дамыту 

білімді шығармашылықпен меңгеру дағдыларын қалыптастыру нәтижесінде 

жоғарғы сапаға жету; 

Кез - келген дамыған өндіріс қазіргі таңда шығармашылықпен жұмыс жасауды талап 

ететін адамды қажет етеді. Шығармашылықпен жұмыс жасайтын адамның негізгі іс - 

әрекеті ақыл - ойға, әрі алған білімді басқа таныс емес іс - әрекетте тасымалдай алуға 

негіздейді. 

       «Шығармашылық» ұғымы жөнінде Қазақстан Республикасы Орта білімді дамыту 

тұжырымдамасында: «Шығармашылық - бұл адамның өмір шындығында өзін - өзі тануға 
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ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түюі, өздігінен сапалы, 

дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. 

Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңының 5 - тарауындағы 41 - баптың 1 

- бөліміндегі “Педагог қызметкерлер өз біліктілігін артыруға міндетті” деп көрсетілуі, 

“Қазақстан - 2030” стратегиялық бағдарламасында елбасының “біз балаларымызға 

өзіміздің жақын және алыс көршілерімізбен достық қарым - қатынасымызды мұра етіп 

қалдыруымыз керек” деген сөзі бүкіл ағартушы қауым алдында “Оқу тәрбие үрдісіне жаңа 

педагогикалық технологияларды енгізу арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру, 

шығармашылық қабілетін дамыту” өзекті мәселелер енгізіп отырғаны белгілі. Осы 

мақсатты жүзеге асыруда мектеп басшысы, ұжымдағы мұғалімдердің кәсіби шеберлігі мен 

шығармашылық ізденісін дамытуға аса мән беру қажет. 

 «Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылығын арттыру»- тақырыбындағы өз 

баяндамамды ұсынамын. 

Егеменді елдің жас ұрпақтарын тәрбиелеу, талапқа сай білім беру, бүгінгі күннің 

уақыт күттірмес мәселелерінің бірі болып табылады. Сондықтан да бастауыш мектеп 

алдында балаға жүйеленіп, дайындалып берген белгілі бір білімді ғана беріп қоймай, оны 

жалпы дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, 

жағдайларды объективті түрде бақылап, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс жеткізе 

білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне, шығармашылық бағытта жұмыс істейтін, біртума 

ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр. 

Дамыта оқытудың да басты мақсаты - баланы оқыта отырып, оны шығармашылық бағытта 

жан - жақты дамыту. 

Б. Д. Эльконин шығармашылыққа мынандай анықтама береді: «Шығармашылық - 

бұл ерекше тұрғыдағы жасампаздық, жаңадан жасалған нәрсе бұрынғы нәрселердің 

механикалық қайталануы емес, өзінің сонылығымен, біртумалығымен ерекшеленетін 

болса, өзін - өзі куәландыратын, дәлелдейтін болса, онда бұл нәрсені туғызған 

шығармашылық акт туралы сөз қозғауға болады. 

Бір нәрсені жасауға, тудыруға деген қабілеттілік балаларда мектеп жасына дейін де 

көрінеді. Адам бойындағы қабілеттерді дамытып, олардың өшуіне жол бермеу адамның 

рухани күшін нығайтып, өзін - өзі табуына көмектеседі. Өйткені, адам туынды ғана емес, 

тудырушы, жаратушы да. Ол өзін - өзі шынайы болмысына бастайтын жол іздеуі керек. 

Адам өзін - өзі жетілдіруге де, сонымен қатар, сонымен қатар өзін - өзі жоюға да қабілетті 

болады. Адамның өз болмысын тануға ұмтылуға көмектесіп, тереңде жатқан, талап 

тілегін, қабілеттерін дамыту, сол арқылы оған толыққанды өмір сүру үшін жаңа рухани 

күш беру білімнің ең маңызды мақсаты болып табылады»-деп көрсетілген Қазақстан 

Республикасы Орта білімді дамыту тұжырымдамасының жобасында. Кез - келген дамыған 

өндіріс қазіргі таңда шығармашылықпен жұмыс жасауды талап ететін адамды қажет етеді. 

Шығармашылықпен жұмыс жасайтын адамның негізгі іс - әрекеті ақыл - ойға, әрі алған 

білімді басқа таныс емес іс - әрекетте тасымалдай алуға негіздейді. Оқушының 

шығармашылық іс - әрекеті және оның мәнін түсіну үшін жеке тұлғаның ғылыми - 

педагогикалық зерттеулердің обьектісі ретінде анықталу сипатын білу қажеттілік болып 

табылады. Шығармашылық іс - әрекет тұлғаны құраушы және оны айқындаушы фактор 

ретінде де қарастырылады. 

Жеке тұлғаның ерекшеліктеріне тән қасиеттер оның санасына, өзіне - өзінің сын 

көзімен қарауына, адам баласының есіне әсер ететін ішкі және сыртқы түйсік, 

түйсіктердің әсеріне және оның ерік - жігер күші мен әсерленушілік сезім дүниесіне 

байланысты құбылыс деген пікірді біздер қуаттаймыз. Оның себебі, ұлы ғұламаларымыз 

осы ой - пікірде болған деп білеміз. 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

120 

Оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастыруда сабақтарды 

түрлендіріп өткізудің маңызы ерекше. Мұндай сабақтардың тиімділігін атап өтсек: сабақ 

құрылымының ұйымдастырылуы, сыныптағы оқушылардың іс - әрекетін бақылауға 

қолайлылық, оқу - танымдық тапсырмаларды орындаудағы ұжымдық бірлескен әрекеттің 

жүзеге асуы, оқыту уақытының үнемделуі. 

Мектептегі оқу процесі оқушылардың іздемпаздығын, танымдылық белсенділігін 

арттырып, шығармашылық әлеуетін дамытуында жол ашуы қажет. Оқыту процесі - екі 

жақты процесс болғандықтан, оқушының өзіндік жұмысы, дербес іс - әрекеті мұғалімнің 

басшылығымен қатар, олардың іздемпаздығын, белсенділігін, өз ықыласымен жасайтын 

әрекетін де керек етеді. Осыған байланысты кейбір педагогтармен психологтар 

оқушылардың өзіндік жұмыстарының негізгі ерекшеліктері олардың ықыласына және өз 

еркімен әрекет жасауына байланысты деп пікір айтады. 

Оқушылардың өзіндік жұмысының жоғары формасына олардың өз еркімен амал - 

тәсілдер қолданып жасайтын шығармашылық жұмыстары жатады. 

Оқушылардың шығармашылығын, іздемпаздығын қалыптастыруда сыныптан тыс, 

жеке ұжымдық жұмыстар ұйымдастыруда шығармашылық, пәндік апталықтар мен 

ғылыми - шығармашылық апталық, жобалар, пәндік үйірмелер мен факультативтік 

сабақтардың маңызы зор. Барлық жұмыстарда оқушылардың қалауы, таңдауы мен 

ұсыныстарын ескеру қажет. Оқушылардың танымдық іздемпаздығы мен белсенділігін, 

шығармашылық бағыттылығына негізделген жұмыс түрлерін пайдалану - олардың 

танымдық қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. Сондай - ақ мектептегі пәндік 

олимпиадалар, сайыстар, көркем өнер және техникалық көрмелер, түрлі шығармашылық 

кештер оқушылардың ізденіс қабілетін ұштап, дербес оң нәтижеге жетуге ықпал етеді. 

           Шығармашылыққа үйрету тұлғаның интеллектуалдық аспектісі ғана емес, оның 

психологиялық, мінез - құлық ерекшеліктерін де көздейді. Оған жігерлілік, жаңа 

жағдайларға бейімделуге икемділік, қаржылық пен табандылық, тәуелсіздік пен 

адамгершілік сезімі, ынтымақтастық, қажырлы еңбекке қабілеті, белгісіз жағдайдағы өзіне 

сенімділік, ақиқаты іздеудегі және қарым - қатынастағы адалдық жатады. Әр сыныптағы 

әр оқушыға байланысты мұғалім өзінің мақсатқа жету жолдарын іздейді. Ол оның үстіне 

басты шарты аталған қасиеттерді көрсетуге тырысады. 

 Оқушылардың жоспарлы жұмыс істеуге және өз жұмысының нәтижесін өзі 

тексеруге, оларды тапсырманы орындаудың тәртібі мен әдістерін анықтай білуге, сабақта, 

бір күнгі, апта ішіндегі, ай ішіндегі өз жұмысын жоспарлай білуге ұсынылған 

критерийлер негізінде өз жұмысының нәтижесін талдау мен бағалауға, сондай - ақ мұндай 

критерийлерді өздері жасауға үйретуді көздейді. 

 Шығармашылық сабақтың базалық негізін анықтауда әр жағдайда сабақтың 

үйлесімді үлгісі таңдап алынды. Шығармашылық сабақтың мақсаты оқушылардың өзіндік 

білімділік нәтижесін құру болып табылады. 

Оқыту сабақтарының шығармашылық сипаты оқушының танымдық белсенділігін 

оятып оның шығармашылық қабілеттерінің дамуына адамгершілік қасиеттеріне әсер етеді. 

Ұжымдық сабақтарда өзінің сыныптасының кемшілігін көруге өзгелердің ісінен сабақ 

алуға танымдық әлеуметтік ұстанымының қалыптасуына өз ортасының пікірінің әсері зор. 

Мұндай сабақтарда оқушылардың ұжымдық ой - пікірлері қалыптасады. 

         Сабақ үстінде ұжымдық шығармашылық қалыптасуы үшін оқушылардың 

міндеттерін көрсетсек: 

• өзіндік пікірлерін дәлелдеу; 

• пікірталастар мен талқылауларға қатысуы қажет; 

• өзінің жолдасына мұғалімдерге сұрақ қоюы; 

• жолдасының жауабыңа пікір айту; 
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• сыныптасының жауабы мен жазбаша жұмысын бағалау; 

• үлгерімі нашар сыныптастарын оқытумен айналысу; 

• үлгермеушілерге түсініксіз жерін түсіндіру; 

• өз бетімен қиындау тапсырмаларды таңдау; 

• танымдық тапсырманың шешімдерін табуда бірнеше нұсқасын көрсету; 

• өзіндік бағалауға жағдай туғызу өзінің танымдық және практикалық әрекетін 

талдау; 

• танымдық тапсырмаларды шешуде бұрыннан білетін әдісті қолдану арқылы 

орындау. 

         Оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастыруда сабақтарды түрленіп 

өткізудің маңызы ерекше. Мұндай сабақтардың тиімділігін атап өтсек: сабақ 

құрылымының ұйымдастырылуы сыныптағы оқушылардың іс - әрекетін бақылауға 

қолайлылық оқу - танымдық тапсырмаларды орындаудағы ұжымдық бірлескен әрекеттің 

жүзеге асуы, оқыту уақытының үнемделуі. 

Шығармашылық сипаттағы сабақтар түрлерін жүйелі ұйымдастыру арқылы 

оқушылардың танымдық белсенділігі қалыптасып, ұстазы берген ақпаратты, іс - әрекет 

тәсілдері мен бағалау өлшемдерін қамтитын қоғамдық және ұжымдық тәжірибе 

тағлымдарын игеріп қана қоймай, оқушы барлық іс - әрекетте шығармашылық бағыт 

ұстанады, қабілет, білігін ұштай түседі. Шығармашылық сабақтардың оқушылар үшін 

мынадай маңызды жақтары бар: 

• оқушының танымдық іздемпаздығы қалыптасады; 

• сұрақтарды, мәселелерді терең талдауға үйренеді; 

• шығармашылық ой - өрісі артады: 

• кітаппен жұмыс, көркем және ғылыми әдебиеттер, баспа материалдармен жұмыс 

істеу біліктерін қалыптастырады; 

• ұжымдық ой - пікірлері жетіледі, топ мүшелерін пікірлерімен ортақ тұжырым 

жасауға үйренеді; 

• мұғаліммен оқушылардың қарым - қатынасы ынтымақтастыққа болып, 

сенімділіктері артады; 

• оқушы өз ойын еркін айтуға, сөз мәдениетіне үйренеді; 

• білімін жүйелі түрде толықтыруға; 

• өз әрекетіне сын тұрғысынан қарауға; 

• тұжырым жасап қорытындылауға үйренеді; 

• оқу міндеттерін тиімді шешу мүмкіндігін тудырады. 

 Жаңа материалдарды түсіндіруде ақпарат беруші қызметінде ғана қалмай, мұғалім 

баланың танымдық дербестігін қалыптастырудағы әрекеттерін негізгі міндеттеріне 

тоқталсақ: 

білімді шығармашылықпен меңгеру дағдыларын қалыптастыруы; 

білімді шығармашылықпен қолдануға дағдыландыру және оқу проблемаларын шешу 

шеберліктерін арттыру; ғылыми дүниетанымды қалыптастыру т. б. 

Шығармашылық сабақтардың өткізу оқушының танымдық іс - әрекетін арттырудың 

құралы, сапалы білім берудің шарты, оқу үрдісін ұйымдастыру факторы, оқытудың 

жекелік бағдары болып табылады. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда сыныптан тыс жеке ұжымдық 

жұмыстар ұйымдастырудағы: шығармашылық ай, пәндік апталықтар мен ғылыми 

апталық, жобалар, пәндік үйірмелермен факультатив сабақтарының маңызы зор. 

          Барлық жұмыстар оқушылардың қалауы бойынша жүргізіледі, оған әртүрлі сынып 

оқушылары қатыстырылуы мүмкін. 
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Осындай жүргізген жұмыстар арқылы оқушылар өздерінің әртүрлі танымдық және 

шығармашылық сұраныстарын қанағаттандырады. Сонымен қатар, мектеп ішіндегі 

оқушылардың арасынан дарынды балалардың шығуына ықпал етеді. 

“Баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін ең бастысы 

жағдайлар жасау қажет”. 

Көбінесе “дарынды оқушы – бұл жақсы оқитын оқушы” деген пікір қалыптасқан. 

Белгілі ағылшын психологы П. Торранстың зерттеулері бұл пікірдің мұғалімдер арасында 

жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, 

білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты және түсінікті жеткізе алатын оқушылар көбірек 

ұнайды. Ал қисынсыз сұрақ қоятын, өз жұмысымен ғана айналысатын, тәуелсіз, көбіне 

түсініспеушілік туғызатын, қияли, әр нәрсеге көзқарасы бөлек оқушылар ұнамайды. П. 

Торранстың зерттеулері нақ осы қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын 

көрсететін және оның нашар оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін 

айқындаған. Сондықтан мұғалімдер осы зерттеулердің нәтижесін есте ұстағаны жөн. 

Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты - олардың шығармашылық жұмыста 

өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету оқу 

бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы 

жүзеге асады. Дарынды оқушымен жұмыс жүйесіндегі мұғалім маңызды орын алады. 

Оқушының болашақтағы мамандығына байланысты, яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы 

мұғалімге байланысты. Бұл контексте болашақ мұғалімді жаңашыл педагогтердің 

инновациялық тәжірибесін шығармашылық ынтамен меңгеру және пайдалану арқылы 

даярлаудың келешегі зор деп ойлаймыз. Жаңашыл педагогтер оқушының жеке тұлғалық 

абройын барынша құрметтеуге, оның шығармашылық қабілеттері мен бейімділіктерін, 

өздігімен ойлау қабілетін дамытуға, жағымды эмоциональдық педагогикалық үрдісті 

қалыптастырып, одан педагогикалық зорлықтың барлық түрін аластатуға бағытталған 

ізгіліктік стратегиясымен сипатталады. Олардың тәжірибесі мына ережелерге негізделеді: 

• оқытуды мұғалім мен оқушының өзара шығармашылық қарым - қатынасы ретінде 

қабылдау. 

•Күрделі мақсат идеясы (оқушының алдына барынша күрделі мақсат қойылып, оны 

орындай алатындығына сенімін нығайту); 

• Өзіндік талдау (оқушылардың жұмыс нәтижелерін жеке және ұжымдық талдау); 

• Ерікті таңдау (мұғалімнің оқу материалының жақсы меңгерілуі мақсатында сабақ 

уақытын өз бетінше пайдалануы); 

• Оқушылардың өзін - өзі шығармашылық басқаруы; 

• Тәрбиеге жеке тұлға тұрғысынан қарау; 

• Ата - аналармен ынтымақтастық құру; 

Сонымен, жаңашыл педагогтердің инновациялық тәжірибесі тұлғаны дамытуда 

ізгілік және шығармашылық көзқарасқа негізделген әдістер мен жүйесін құрайды. 

Мұғалімнің біліміне қойылатын талаптар: 

• өзінің сабақ беретін пәнін мемлекеттік стандарт деңгейінен жоғары деңгейде білу; 

• оқушы дарындылығының моделін білу; 

• қазіргі заманға сай оқытудың жаңа технологияларын білу; 

• дарынды оқушыны оқыту, тәрбиелеу үрдісінде үлгірімге ғана көңіл бөлмей 

оның басқа да көрсеткіштерімен байланысына да көңіл бөлу; 

• дарынды оқушылардың ерекшелігін ескере отырып, оларға шығармашылықпен 

жұмыс жасайтын тапсырмалар дайындай білуі. 

Мұғалімнің іскерлігіне қойылатын талаптар: 

• дарынды оқушыны анықтау әдістерімен жұмыс жасай алуы; 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

123 

• дарынды оқушыларды (жекелей және топпен) оқытуға арналған бағдарлама 

құрастырып, сонымен тұрақты жұмыс істей білуі; 

• оқушы дарындылығын дамытуға қажетті зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы; 

• дарынды оқушыны оқытудың нәтижесін нақты бағалай білуі; 

• дарынды оқушының ғылыми – ізденіс жұмыстарымен айналысуына жетекшілік 

етуі; 

• дарынды оқушыны олимпиадалар мен сайыстарға дайындауда жетістікке жете 

алатындай деңгейде жұмыс жасауы. 

Сондай - ақ дарынды оқушылармен нәтижелі жұмыс жасайтын мұғалімнің кәсіби 

“бейнесі” мынадай қасиеттерден тұрады: жоғары кәсіби біліктілік, даралық қасиет, 

білімпаздық, ойлап табуға және ғылыми зертеу жұмысына қабілеттілік, кәсіби қызметін 

өздігінен жетілдіруге ұмтылушылық. Дарынды оқушымен жұмыс мұғалімнің өзіне, 

қызметіне және кәсіби біліктілігіне жаңа, жоғары талаптар қояды. Тіпті оның кәсіби 

жетілуіне өзгеше емтихан болып табылады. 

Ұлы ойшыл Плутарх кезінде былай депті: “Көптеген табиғи талант дарынсыз 

ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Олар дарынның табиғи құбылысына терең бойлай 

алмай, тұпарды есекке айналдырып құртып тынады”. Міне, ұстаз осындай келеңсіздікке 

жол бермеуі керек. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін сабақтарды 

мынадай жолдармен өткізуге болады: 

1. Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану; 

2. Сабақты түрлендіріп өткізу; 

3. Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, схемаларды пайдалану; 

4. Техникалық құралдарды тиімді қолдану; 

5. Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету. 

Дарынды балалардың психологиялық ерекшеліктері немесе «дарындылық белгілері» 

психологтар арасындағы пікір таластардың негізі болып табылады. 

Талантты балалардың өмірінде және іс - әрекетінде байқалатын ерекшелік белгілері 

айқындалған. Мұндай белгілерді балалардың іс - әрекет ерекшеліктерін бақылаған кезде 

баяндауға болады. Шығармашылық дарындылықтың белгілері әртүрлі болатындығы 

қиындық туғызады және де олар әлеуметтік ортамен тығыз байланысты. 

Бастауыш мектепте шығармашылық қабілеттілікті оқу әрекетінде көрінеді. 

Сондықтан әр бала бойындағы шығармашылық қабілеттері оқу әрекетінде көрінеді. 

Сондықтан әр бала бойындағы шығармашылық қабілеттерін бағыттап, тәрбиелеу қазіргі 

таңдағы ата - ана мен мұғалімнің тарапынан қолдау тауып отыруы қажет. 

         Оқу іс әрекетінде мұғалім мен оқушы тығыз байланыста болуы керек. Ол үшін 

мұғалім бар күш - жігерін, педагогикалық шеберлігін оқушы бойындағы табиғи 

мүмкіндіктерді ашуға, үйлесімді дамытуға бағыттауы, шығармашылық жағдай жасауы 

қажет. Ал оқушы өз тарапынан белсенділік, дербестілік көрсетуі, өзіне деген сенімділігі 

арқылы шығармашылық әрекетті қалыптастыра алады. Менің байқағаным, бастауыш 

сыныптарда шығармашылықпен жұмыс істеуге үйренген оқушы жоғары сыныптарда 

шығармашылық жұмыстың қай түріне болсын бейім болады және дұрыс жол табу үшін 

дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелдеді шешімдер қабылдай білуге тырысады. 

Бастауыш сыныпта «Ана тілі» және «Қазақ тілі» сабағында ұтымды уақыт тауып, 

шығармашылық жұмыс түрлерін жүргізуге болады. Ол үшін мұғалім мәтіннің, 

жаттығудың өн - бойынан шығармашылық тапсырмаға лайықты жағдайлар іздеп табуы 

керек. кейбір практикалық тапсырмаларды да шығармашылық арнаға бұрып, өзгертуге 

болады.  Бастауыш сынып оқушыларының қиялы әдеттегіден тыс, ерекше. Олар естіген 

әңгімелер, ертегі желісімен өзі де оларды құрастыра алады. Сондықтан мұғалім ертегіні 
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немесе әңгімені бастап беріп, оны аяқтауға оқушыға тапсыратын болса, балалар оны 

аяқтаудың түрлі жолдарын қарастырады. 

Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін, 

қызығушылығын арттыра түсу үшін шығармашылық қабілеттерін сабақта және сабақтан 

тыс уақытта дамытуда мен мынадай әртүрлі әдіс - тәсілдерді қолданамын. 

Олар мыналар: 

1. Мәтін, ертегіні, әңгімені өз ойларымен аяқтау. Мысалы; Қайсар атасымен 

қыдырып жүреді. Кенет қой қора жақтан түтіннің иісі келді. Қараса, қой қора өртеніп 

жатыр екен. 

- Қайсар не істеді? 

Бұл мәтінді бір - екі бала былай деп аяқтапты. 

Қайсар жүгіріп барып, өрт сөндіргіш машинасын шақырды. Жан - жақтан көмекке 

адамдар да келді. Өрт сөндірушілер мен көршілердің көмегімен өртті шығынсыз 

өшіріп алды. Қайсардың елгезектігіне атасы риза болды. 

Қайсар ойланбастан қораға жүгіріп кірді де, қойларды айдап шықты. Сол кезде 

қораның үсті құлап түсті. Қайсар қойларды аман алып қалды. Шопан Қайсарға риза - 

шылығын білдіріп, қошақан сыйлады. 

2. Ақын, жазушылардың мәтіндерін басқаша аяқтау. 

Мысалы: Шона Смаханұлының (Тәкаппар) мысалын Әлібек былай аяқтады: 

Балықты жағада ойнап жүрген Асқар тауып алды. Оның жағдайын көріп аяп кетті. 

Оны жүгіріп барып теңізге салып жіберді. Содан бері балық өзінің туған теңіңзін ешқашан 

жамандамайтын болыпты. 

3. Белгілі мақал негізінде әңгіме жазғызу. 

4. Мәтін бойынша мақал құрастыру. 

5. Табиғат құбылыстарына, заттарға жұмбақтар құрастыру. Мысалы: Дидардың 

құраған жұмбағы: 

Өзі жас, мұртты 

Сүтті ұрлап ішті. /мысық/ 

Әр үйде белін буған бір пысық бар. / сыпыртқы/ 

6. Әңгімелерді салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу. 

7. Шығарма, мәтін құрастыру. 

Тақырып бойынша. 

Жоспар бойынша 

Тірек сөздер арқылы 

8. Өлең құрастыру. 

Дайын өлең жолдарын бір, екі жолын беру арқылы. 

Дайын ұйқастарды ұсыну арқылы. 

09. Шығармадағы әңгімеге ұқсас оқиғалар айтқызу. 

10. Көлемі ұзақ шығармаларды жоспар құру арқылы қысқартып әңгімелету. 

11. Кейіпкерлерге мінездеме бергізу. 

12. Шығарма бойынша сурет салғызу, ауызша суреттеу, қиялдау арқылы суреттеу. 

13. Рөлге бөліп оқыту. 

14. Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешкізу 

(анаграмма, сөзжұмбақ, ребус, құрастырмалы ойындар т. б.) 

15. Қайталау сабақтарында, оқыған мәтіндері бойынша өз беттерінше тест 

тапсырмаларын құрастыру. 

16. Белгілі ақын, жазушы шығармасына еліктеп өлең, әңгіме, ертегілер жазғызу т. с. 

с. 
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Сабақтан тыс уақытта оқушылардың шығармашылығын дамыту үшін әр түрлі 

кездесулерден, саяхаттардан, жураналдардан оқығандардан алған әсерлерін әңгімелету. 

Шығарма ретінде жаздыруға, (Ана тілінен) оқытылып отырған шығармалардың авторлары 

туралы толық мағлұмат жинап, реферат жазғызуға болады. 

Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа баулуға, 

шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға, өз бетінше 

ізденуге зор әсерін тигізеді. 

Шығармашылық тапсырма түрлерін сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне, 

психологиялық таралым, шығармашылық қабілетінің даралығына қарап, әр сынып 

бойынша әрі қарай жалғастыра беруге болады. 

Қорытынды. 

       Егемендігін алған елімізде жаңа ғасыр алдында оқытудың жаңа жүйесі қалыптасуда, 

ертеңгі күнге бағытталған рухани жаңарудың іргетасы қалануда. Оқушылардың ақыл - 

ойын, шығармашылығын дамыту мәселелерін шешеді. Білімнің сапасын көтереді. 

Бастауыш сыныптың қай пәнінде болсын оқушылардың таным - дық, шығармашылық 

қабілетін дамыта оқыту олардың сабаққа деген қызығушылығын оятып, өз ойын ашық, 

қысылмай жеткізе білуін, ынтасын дамыта түседі. 

Шығармашылық дарындылықтың белгілері әртүрлі болатындығы қиындық 

туғызады және де олар әлеуметтің ортамен тығыз байланысты. Баланың қандай болса да 

кез келген шығармашылық талпынысын құптауымыз керек. Себебі оның астарында 

баланың таза, ашылмаған шығармашылық бастауы жатыр. О. Бальзактың “Ұдайы еңбек 

ету - өнердің де, өмірдің де заңы” дегеніндей, оқушылардың шығармашылық қабілеті мен 

белсенділігін арттыруда мұғалімге үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуді міндеттейді. Оқу 

әрекетінің мазмұны арқылы шығармашылық қабілетті ашу, жетілдіру. Оқушының білім 

мазмұнындағы ғылыми ұғымдардың үлесін арттыру арқылы оқушыны шығармашылық 

әрекет жағдайларына әкелетін ішкі байланыстарды ашуға мүмкіндік туғызып, жағдай 

жасау керек. Оқушы ойлауының барлық түрлерін диагностикалық бірлік арқылы дамыту 

керек. 

        Әрине, атқарылған істер аз емес. Дегенмен, әлі де болса бізді ойландыратын, 

толғандыратын істер жетерлік. Атап айтқанда, олар – білім сапасын арттыру, 

оқушылардың біліміне, ойлау қабілетіне сай деңгейлеп оқыту, ғылыми - ізденіс 

қабілеттерін қалыптастыру, т. с. с. Өйткені, ХХІ ғасыр - білімділер ғасыры. Ендеше бізге 

ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан - жақты парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте 

естен шығармағанымыз жөн деп ойлаймын. 
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ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА 

ҚОЛДАНҒАНДА КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

Юсупбаева Алтынай Жаксылыковна 

Қарағанды облысы  Приозерск білім  басқармасының қалалық білім бөлімінің  

  «№1 жалпы білім беретін мектебі» КММ ағылшын  тілі мұғалімі 

 

  

«Шетел тілін оқытудың басты мақсаты — оқушыларға шетел тілінде қарым — 

қатынас жасауды базалық деңгейде игерту.» 

«Основная цель преподавания иностранного языка – развитие контактов 

учащимися на иностранном языке в базовом уровне». 

"The main purpose of teaching a foreign language is to develop contacts between students 

in a foreign language at a basic level." 

 

        Компьютерлік телекоммуникациялар бүгінгі қоғамда үлкен қолданысқа ие. Мәселен 

бизнесте, ақпараттық құралдарда, ғылым мен білімде. Қазіргі заман мұғалімі тек өз 

пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи - танымдық, педагогикалық - психологиялық 

сауатты, саяси - экономикалық білімді және ақпараттық - коммуникациялық білімді және 

ақпараттық - коммуникациялық технологияны жан - жақты меңгерген ақпараттық 

құзырлы маман болу керек. 

Біздің мемлекетімізде жаңа телекоммуникациялық құралдың дамып келе жатқаны 

сөзсіз. Қазіргі заман педагогтарына компьютер және мультимедиялық құралдарды 

қолданудың сабақ өту барсында өте тиімді тәсіл екені белгілі. Бұл құралдың қуаттылығы 

соншалықты онымен бірге білім жүйесіне жаңа әдістермен бірге әлемдік ойлаудың жаңа 

идеологиясы (шығармашылығы) енгізілді. 

Компьютерлік және ақпараттық технологиялар заман талабы. 

Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін және мультимедиялық - электрондық 

құралдарды шет тілі сабағында тиімді қолдану, нақтылап айтқанда ағылшын тілі 

сабағында презентацияларды және мультимедиялық - электрондық құралдарды мектеп 

қабырғасында және білім беру процесінде терең қолдану.  

Елімізде білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану басты 

мақсат болып отыр. Ол тек қана техникалық құрал емес, сонымен бірге жаңа ақпараттық , 

коммуникациялық технология және білім беру жүйесіндегі сабақ берудің жаңаша әдісі 

болып отыр. 

Компьютерлік телекоммуникациялар бүгінгі қоғамда үлкен қолданысқа ие. Мәселен 

бизнесте, ақпараттық құралдарда, ғылым мен білімде.  

Соңғы жылдары адамзат интернет технологияларын баласының әр түрлі қызмет ету 

салаларында қолдану білім беру саласына әсерін тигізіп, өзгерістер әкелді. Оқыту 

үрдісінде заманауи коммуникативтік технологияларды қолдану дәстүрлі оқытуға 

қарағанда әр түрлі ақпарат көздерін тез қабылдауға оң нәтиже беруде. 

Ағылшын тілі сабағында жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, 

оқушылардың сөздік қорын молайту, сөйлеу тілінің грамматикасын қалыптастыру, 

дыбыстарды дұрыс айту, диалогтік сөйлеудің қалыптасуы, түсінгенін айта білу, сауатты 

жазуға дағдыландыру, дүниетанымын, ой — өрісін кеңейту, өмірге деген көзқарасын жан 

— жақты дамытып, шығармашылық қабілетіне жол ашу. 

1. Оқушылардың сөйлеу тілін жетілдіру. Тілдің грамматикасын білу арқылы 

оқушылар бір - бірімен сөйлесуді, сұрақ қоюды үйренеді. Олардың сөйлеу тілін дамыту 

үшін өздерін қоршаған заттарға, ортаға қатысты, қайда отыр, не көріп отыр, олар не үшін 
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қажет деген сұрақтарға жауап беретіндей жағдай туғызу қажет. 

            2. Ауызекі сөздің жалпы міндеті - сөздің мағынасын түсініп, оны өз сөзінде дұрыс 

қолдану және сөз қорын молайту. Әр сыныптың бағдарламасына қарай оқушылар жаңа 

сөздерді меңгереді, сөздерді жаттаумен тынбай, сол сөздерді қатыстырып, сөйлем және 

мәтін құрастыра 

Бүгінгі таңда ғылым мен білім, яғни тек қана өндірісте емес, сондай-ақ күнделікті 

қолданыстағы тұрмыстық технологияларға дейін қарқынды даму үстінде. Қоғамның 

қарқынды дамуы мен ұдайы өзгерісіне үнемі ілесіп отыру үшін әр түрлі орта мен 

мәдениетпен қарым-қатынас жасауға тура келеді, ал бұл үшін ең алдымен әрбір жеке 

тұлға өзін-өзі дамытып, сол қоғамның өзгерісіне сәйкес өзін-өзі басқарып отыруы тиіс. 

Сондықтан да білім беру барысында оқушы өзінің қабілеті мен білімін үнемі жаңартып 

отыру керектігін үйрету керек. Соның нәтижесінде студенттер өзін-өзі басқару қабілетіне 

ие болады. 

Қазіргі заман талабына сай әрбір маман өз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи-

танымдық, педагогикалық-психологиялық сауатты, саяси-экономикалық білімді және 

ақпараттық-коммуникациялық білімді және ақпараттық-коммуникациялық технологияны 

жан-жақты меңгерген ақпараттық құзырлы маман болу керек. 

Біздің мемлекетімізде жаңа телекоммуникациялық құралдың дамып келе жатқаны 

сөзсіз. Қазіргі заман педагогтарына компьютер және мультимедиялық құралдарды 

қолданудың сабақ өту барсында өте тиімді тәсіл екені белгілі. Бұл құралдың қуаттылығы 

соншалықты онымен бірге білім жүйесіне жаңа әдістермен бірге әлемдік ойлаудың жаңа 

идеологиясы (шығармашылығы) енгізілді. Компьютерлік және ақпараттық технологиялар 

заман талабы. 

Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін және мультимедиялық — 

электрондық құралдарды шет тілі сабағында тиімді қолдану, нақтылап айтқанда ағылшын 

тілі сабағында презентацияларды және мультимедиялық — электрондық құралдарды 

мектеп қабырғасында және білім беру процесінде терең қолдану. 

Интерактивті тақтамен презентацияны бірге қолдану оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылығын ерекше арттырады. Ағылшын тілі сабағында компьютерді, 

мультимедиялық және электрондық оқулықтарды және интерактивті тақтаны 

пайдаланғанда: 

Оқушылардың ағылшын тілі пәніне деген қызығушылығын арттыруда көп ізденіп, 

жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруді, әр-түрлі әдіс-тәсілдерді білуді қажет деп 

санаймын  және өз сабақтарымда қолданамын. 

Жаңа ақпараттық құралдарды ағылшын тілі сабағында қолданғанда күтілетін 

нәтижелер: 

• үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі; 

Көбіне мен ағылшын тілі пәнінде компьютерді жаңа сабақ түсіндіргенде, 

грамматикалық құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолданамын. 

Шетел тілін оқытудың басты мақсаты — оқушыларға шетел тілінде қарым — 

қатынас жасауды базалық деңгейде игерту. Осыған сәйкес оқыту мазмұнына қарапайым 

коммуникативтік біліктілікті, қажетті жағдайда ауызша және жазбаша (сөз, тыңдап түсіну, 

оқу, жазу) өзара мәдени қарым — қатынас процессінде қолдана алу қабілеттілігі мен 

дайындығын қалыптастыруды қамтамасыз ететін тілдік, сөздік, әлеуметтік-мәдени білім, 

білік дағдылар енеді. 

Еліміздің егемендік алып, басқа елдермен саяси, экономикалық және мәдени 

байланыстарға түсуі шет тілін оқытудың маңыздылығын көрсетіп, оның мақсатын 

анықтап берді. Шет тілін оқыту барысында оқушыларды өздеріне жат әлемді түсіне білуге 

үйрету керек. Олар өз әлемін, тілін, мәдениетін білмей, мәдениетаралық қарым-қатынас 
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біліктілігіне қол жеткізу мүмкін емес. Басқа тілді қоғамда, мәдениетте өз орнын таба білу 

үшін сол елдің тілін ғана меңгеру аз, сол тілде сөйлейтін халықтың мәдениетін де меңгеру 

керек. Әрбір тілді үйренушілер тек сол тілдің жүйесінде кездесетін ерекшеліктерге ғана 

емес, сондай-ақ сол тілді қолданушы елдің мәдениетіне тән үлкен ерекшеліктерге де 

жолығады. Шетел тілін білу өмірдің өзекті мәселесіне айналды. Сондықтан өскелең 

ұрпақты шетел тіліне оқытуда әр түрлі әдістемелік жаңа әдістерді түрлендіре, 

күрделендіре түсу қажеттілігі туындап отыр. Әрине, тілді меңгертуде әлі де көптеген 

қиыншылықтар жетерлік. Соның бірі сөйлеу әрекеті. Бәрімізге мәлім шетел тілін 

меңгерудің негізгі мақсаты – коммуникативтік қатынасты дамыту. Тілді меңгертудің 

негізі- есту, көру қабілеттілігінің байланысын түрлі жаттығулар арқылы дамытып, 

оқушымен жеке жұмыс дағдысын қалыптастыру. Яғни, жеке тұлғаны қалыптастыру жолы.        

Шетел тілін оқытуда жеке тұлғаны қалыптастыру гуманитарлық бағытқа 

негізделген. Бұл принциптің негізі: оқытуда ең бірінші негізгі түйін — оқушы, ал ұстаз – 

оқытушы ғана емес – ол тану әрекетінің дамытушысы. Оқушы көбінесе шынайы 

қиындыққа қарағанда психологиялық қиындықты жиірек кездестіреді. Сол себепті 

көбінесе үнсіз қалады.  Яғни — оқушы өз ойын білдіру үшін көмекші сөздерді, тілдік 

құралдарды таба алмағандықтан үндемейді, оқытушы мен топ алдында сөйлеуге 

қысылғандықтан  үндемейді,  өз білім дәрежесінің төмен екендігін көрсеткісі 

келмегендіктен үндемейді.   

Мұндай жағдайда оқушыны сөйлеу үшін қысым көрсетпей, оған сөйлеу үшін 

ыңғайлы, қолайлы мүмкіндік туғызылуы керек, оқушыны өз әрекеттерін тыңдай білуге 

үйрету керек. Оқытушы алдымен оқушыларды сөйлеуге үйретуде, соның  ішінде тілді 

қарым- қатынас құралы ретінде меңгеруге ұмтылуын, оқушыларда өз іскерлігі мен 

дағдысын қалыптастыру үшін оған сай ниетін оятып әрі оқу атмосферасын орната білу 

керек. 

Жаңа замандағы — Жаңа Қазақстанымыздың дамып келе жатқан қадамында оқу 

процессіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізілуі де, келешекте компьютер заманы 

болатынына көз жеткізеді. 

Менің айтарым, бүгінгі таңда мектеп қабырғасынан шығатын қазіргі заманғы буын 

бұрынғыдай бүкіл еңбек іс-әрекетінің ағымында өзіне бар болғаны бір кәсіпті иелік етуге 

мүмкіндік бермейді. Болашақ әркімнен жан-жақты болу дайындығын және ғұмыр бойы 

оқуды жалғастыруды талап етеді. Адамдардан, ағылшын мәтелінде айтылғандай, «to think 

globally and act locally» ауқымды түрде ойлау мен жеткілікті әрекет етуді талап ететін 

болады. Болашақ маманның тұлғалығын қалыптастыру үздіксіз білім беруді, кәсіптік іс-

әрекеттің білімдерін, мазмұны мен құрылымын тұрақты дамытуды қамтамасыз ететін 

процесс болуы тиіс. 

  Оқушы мен оқытушының арасындағы жаңа қарым-қатынас ұстанымы тіл 

үйренушінің жеке басын, оның жеке тұлғалық қабілеттерін, пікірлерін құрметтеуге 

бағытталған. Оқушылардың  ағылшын тілінде сөйлеуін қалыптастыру сабақтарында 

оқушы – субъект, яғни жеке пікірі, өз әрекеттеріне баға бере алатын адам тұрғысында 

танылады. Оқушылардың  ағылшын тілінде қатысымдық құзіреттілігін қалыптастыру 

сабақтарында тіл үйренуші білімді игеруде өз бетінше ізденістер, зерттеулер жүргізіп, 

өтілген материалдарды өздігінен меңгеруге ұмтылса, мұғалім оқушының әрекеттерін 

бағыттаушы рөлінде болып, оның ізденімдік, шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге 

ұмтылады. Сондықтан тілдік портфельді оқыту жүйесінде қолдану мұғалім мен студент 

арасындағы қарым-қатынастың жаңа қағидаларға негізделуіне түрткі болады. 

Оларынтымақтастық, өзара сыйластық, түсіністік сияқты қасиеттер. Тіл үйренуші өз ойын 

қорықпай, сеніммен айта алатындай ахуал болуы басты назарда ұсталынады. Ол үшін 

оның әрбір жауабы мұқият тыңдалып, дұрысы мақталып, қатесі еппен түзеліп отырылады. 
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Тілдік портфолио тіл үйренушілердің ағылшын тілін үйренудегі жетістіктері мен 

жинақтаған нәтижелерін сараптан өткізіп отыратын жеке құжаты болғандықтан олардың 

эмоционалдық көңіл-күйімен тығыз байланысты болады. Сондықтан ағылшын тілін 

үйретуде эмоционалдық көңіл-күйі оқушының   іс-әрекетіне, табиғи даму заңдылығына 

байланысты өрбиді.  Сондықтан да, әрбір тіл үйренушіге өзінің жасаған кемшілігін немесе 

жетістігін өзіне саралап, ой елегінен өткізуге мүмкіндік берсек, онда әр тіл үйренушіде 

өзінің жеке ойы қалыптасып, өзінің болашақта дамуына өзі нақты жоспар құра алады.  

Білім беру саласында түрлі технологиялар енгізілген, бірақ оқытушы міндеті 

олардың ішінен қажеттісін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану , тұлғаны 

нәтижеге бағыттай білім беру. Біздің күнделікті сабағымызда көрнекілік пен техникалық 

құралдарды қолдану әдісін ақпараттық-коммуникативтік технологияның өзі атқара 

алады. Тілді ақпараттық - коммуникативтік технология арқылы оқыту – тіл үйренушінің 

өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе болып 

табылады.  

  Ең тиімді программалардың бірі -Microsoft Power Point. Ол мұғалімге қысқа 

мерзімде өзінің үлкен дидактикалық материалдармен қамтамасыз етіп, компьютерлік 

білімін даярлауға көмектеседі. Және ол оқушылардың түрлі қабілеттерін ашады.Олар: 

есте сақтау, көру, есту, ойлау, эмоционалды, автоматты және т.б. 

Ағылшын тілді оқытуда жаңа технологияларды, техникалық құралдарды сабақта 

жан-жақты қолдану, мұғалімнің көптеген қиындаған қызметтерін жеңілдетіп, осы 

іскерліктің ұстанымды жаңа тәсілдерінің пайда болуына мүмкіндік туғызады, мәтіндер 

мен ақпаратты білуге жол ашады. Сонымен қатар оқушылар интелектуалдық, 

шығармашылық және коммуникативтік істерін дамыта алады, оқушының оқу белсенділігі 

артады, сабақтың негізгі кезеңдерінің бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты 

ұсынуға болады. 

Күтілетін     нәтижелері: 

үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі; оқушыларың сабаққа деген 

қызығушылығын арттырады; сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады; 

оқушылардың шығармашылығын арттырады; оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді; 

грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі;оқушылардың есте сақтау, есту, 

көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады;пікірталас, талдау, анализ жасау 

мүмкіндіктерін арттырады. 

 Танымдық бағыт бойынша: 

Оқушының лингвистикалық дүниетанымын қалыптастыру; тілдің қоғамдық-

әлеуметтік мәнін түсіндіру:(Қазіргі уақыт талабына сай шетел тілінің пән ретінде 

қажеттілігі күннен-күнге артып отыр.Ол қоғамның әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-

техникалық және жалпы мәдени алға басуында қозғаушы фактор болуда.) оқушының тілін 

дамыту, тілдік шығармашылық қабілеттерін жетілдіру;сөз мәдениетін таныту;пікірталас 

мәдениетін жетілдіру;сөйлеу түрін, сөйлеу тәсілін меңгерту;оқушылардың логикалық 

ойлауының бір ізді болуын қалыптастыру; 

Коммуникативтік, практикалық бағыт бойынша: 

Оқушыларға тіл нормаларын меңгерту;тілдік сауаттылығын арттыру; оқушылардың 

тілдік - эстетикалық талғамдарын қалыптастыру; этикет нормаларына сай тіл мәдениетін 

жетілдіру;сөйлеу әрекетіне қажетті заңдылықтар мен талаптарды 

меңгерту; шығармашылық қабілеттерін дамыту; қарым-қатынас талаптарына сай 

іскерліктерде қолдана білу; пікірталас түрлеріне сай сөз қолдану біліктілігін 

қалыптастыру; 
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Бұл міндеттердің жүзеге асырылуы тілдік білімнің (мұның қай - қайсысы да тіл 

арқылы баланың логикалық ойлауын дамытуға, қарым-қатынастық дағдыларын 

жетілдіруге, сөз әрекетінің түрлеріне) қатынасты машықтануына әсерін тигізеді. 

Ақпараттық қарым-қатынастар құралдарын қолданудың тиімді бағыттарының бірі – 

мультимедиа. 

Оқыту процесінде мультимедианы пайдаланып білім берудің әртүрлі аспектілерін 

дамытуға болады. Олар: ақпаратты өндеудің когнитивті аспектілері, оқытудың 

мотивациялық аспектілері, оқытудың коммуникациялық аспектілері, оқытудың танымдық 

аспектілері. 

Мультимедиалық технологияларды пайдаланып оқыту, атап айтқанда, мынадай 

нэтижелерге қол жеткізеді: оқу материалын терең түсінуге; оқу мотивациясының артуына; 

алынған білімнің ұзақ уақыт есте сақталуына; білім беруге жүмсалатын шығынның 

азаюына т.б. 

Білім беруде мультимедиялық технологияларды қолдану ерекшеліктері 

Қазіргі заманғы оқытушы үшін құралдар тек қызықты сабақ беру емес, сонымен 

қатар осындай сабақтарды құрастыру, білім алушыларды бақылау құралын құрастыру, 

үлгерімді және оқытудың мәселелік облыстарын қарау және зерттеу үшін қажет. 

Ақпараттық және коммуникативті технологияны қолдану оқу материалымен жұмыс 

істеуді жеңілдетеді және оқытудың жаңа әдістеріне көшуге мүмкіншілік тудырады. 

Мултимедиа технологиясын қолдану әдістемесі сабақтың әр кезеңдерінде білім беру 

жүйесін басқаруды жетілдіреді;оқу тәсілдерін күшейтеді; студенттердің ақпараттық 

мәдениетін жоғарылатуға мүмкіншілік береді, тәрбиелейді және оқыту санасын 

жақсартады;студенттердің қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар облысында білім 

алушыларды дайындау деңгейін жоғарылатады;компьютердің ойын құрылғысынан басқа 

мүмкіншіліктерін (демонстрациялау) көрсетеді; 

Мултимедиалық сабақтар келесі дидактиқалық міндеттерді шешуге 

көмектеседі: пән  бойынша базалық білімін бекіту; алынған білімді жүйелеу;өзіндік 

бақылау дағдыларын қалыптастыру; жалпы білім алуда, сонымен қатар арнайы пәндерді 

оқуда дәлелдерін қалыптастыру;оқу материалымен жұмыс істеуде студенттердің 

өзіндік жұмыс жасауына оқу-әдістемелік көмек көрсетуге. 

Бұл технология оқу материалын хабарлау және оқушылардың ақпаратты меңгеруін 

ұйымдастыру арқылы, көзбен көру жадын іске қосқанда арта түсетін қабылдау 

мүмкіндіктерімен қамтамасыз ететін әдіс. Оқушылардың көпшілігі естігенін 5%, көргенін 

20 % есте сақтайтыны белгілі. Ал біруақытта аудио және видеоақпаратты қолдану еске 

сақтауды 40-50% дейін арттырады. Мультимедиа бағдарламалар ақпараттарды әр түрлі 

формада беруді, сонымен қатар оқыту үрдісін әсерлі етеді.  

Мультимедиа технологиясын қолдану сабақ құрылымын түпкілікті өзгертпейді. 

Онда бұрыңғыдай барлық негізгі кезеңдер сақталады. 

Гипермәтіндік сілтемелерді қолданатын мультимедиалық презетацияның 

құрылымды тұтастығы жүйелік, аналитикалық ойлауды дамытады. Одан басқа, 

презентация көмегімен танымдық әрекетті ұйымдастыруда әртүрлі формаларды қолдануға 

болады: фронтальді, топпен, жеке. 

Сабақта қолданылған мультимедиалық құрал сабақтың дидактикалық мақсатының 

біртұтастығына тиімді және әсерлі сәйкес келетіндігін көрсетеді: 

Оқу үрдісінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін: 

• Монотондылықтан қашу керек, студенттердің әрекетінің деңгейлер бойынша: білу, 

қабылдау, қолдану ауысымын ескерген жөн; 

• Баланың ойлау қабілетінің мүмкіншілікеріне бағытталу; 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

131 

•  Сабақта мықты, орташа, нашар оқитын студенттердің барлығына мултимедиалық 

құралмен жұмыс істеуге мүмкіншілік беру. 

Сондықтан Қазақстанның болашағы үшін сауатты шешім қабылдай және орындай 

алатын қазіргі заманғы білім деңгейі бар мамандар даярлауда жаңа мультимедиалық 

құралдарды сабақта қолдану студенттердің түсіну қабілетін дамыту. Білім беруді 

ақпараттандыру жағдайында біліктілігін арттыру. Былайша айтқанда, арнайы сабақтарда 

заман талабына қарай ақпараттық мультимедиалық технологияларды қолдану студенттің 

де, оқытушының да белсенді дамуына бағытталған. 

Және де мультимедиялық технологияны қолданғанда интерактивті құралдардың 

төмендегідей ерекшеліктері назар аудартты: 

1. Бормен тақтаға қолмен жазғанға қарағанда интерактивті тақтадағы түрлі-түсті, 

анық, талғаммен жасалған презентациялар студенттерге басқаша әсер береді. 

2. Жай тақтада грамматикалық тақырытарды әр түрлі мысалдармен түсіндіру қиын; 

3. интерактивті тақтадағы слайдтарда, флипчарттағы қателерді түзете салуға 

болады; 

4. Сабақтағы көрнекілік сапасы мен қолданылу деңгейі жоғары болады; 

5. Сабақ нәтижелі өтіп, студенттердің білім деңгейі жоғарылайды 

6. Уақыт үнемдейді: 

7. Аctivote тестілеу жүйесі арқылы тест жұмыстарын, жазбаша жаттығуларды 

түрлендіріп өткізізе аласың. 

Қорытынды     

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

тәжірибелерін жалғастырып тың жаңалықтар іздеу, классикалық педагогиканың озық 

үлгілерін жаңашылдықпен дамыту қашанда жалғаса бермек. Қазіргі таңда жеке тұлғаны 

қалыптастыру оқушының өзі арқылы, оның іс - әрекетін ұйымдастыру арқылы ойлау 

дағдыларын дамыта отырып жүзеге асырылады. Білім - жолы қиында қастерлі жол. 

Болашақ жастарды оқыту, тәрбие беру, қазіргі өмір ағысына бейімдеу ұстаз алдында 

тұрған ең басты міндет. 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». 

Олай болса, оқушыны ағылшын пәніне қызығушылығын тудырып дамытуды және 

жемістің нәтижесін көруді мақсат тұтқан әрбір мұғалім жолдауға жедел үн қосу керек деп 

білемін. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУ 

 

 Эралиева Зулайхо Гузаровна 

Қарағанды облысы  Приозерск білім  басқармасының қалалық білім бөлімінің  

  «№1 жалпы білім беретін мектебі» КММ ағылшын тілі мұғалімі 

 

«Ағылшын тілі — бүгінгі заманымыздың кілті, компьютер технологиясының кілті 

екені белгілі. Ағылшын тілі — ұлы әдебиет тілі.» 

«Как вы знаете, английский язык является ключом к нашей современной жизни, 

ключ к компьютерным технологиям. Английский язык является большим литературным 

языком.» 

 «As you know, English is the key to our modern life, the key to computer technology. 

English is a great literary language.» 

 

«Халық пен халықты теңестіретін - білім» - деп қазақтың   заңғар жазушысы Мұхтар 

Әуезов айтқандай, білім бәсекесіне бейім шәкірт тәрбиелеу – біздің мақсатымыз. 

Сондықтанда жаңа жаңалықтардан қалмай  жаңалық жаршысы болуымыз керек.Бұл 

мақсаттарға жету үшін мұғалімнің ізденісі, жаңа тәжірибе, жаңа технологиялар қолдану 

қажеттілігі туындайды. 

Елімізде білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану басты 

мақсат болып отыр. Ол тек қана техникалық құрал емес, сонымен бірге жаңа ақпараттық , 

коммуникациялық технология және білім беру жүйесіндегі сабақ берудің жаңаша әдісі 

болып отыр. 

Тәуелсіз еліміздің болашағы -жарқын, білімді, парасатты, өз ана тілімен бірге шетел 

тілі «ағылшын тілінде» еркін сөйлеп, өз елін, халқын, мәдениетін шетелге таныстыра 

алатын үш тілде еркін сөйлейтін азамат болып шығуы керек. 

Қазіргі заман мұғалімі тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи-

танымдық, педагогикалық-психологиялық сауатты, саяси-

экономикалық білімді және ақпараттық-коммуникациялық білімді және ақпараттық-

коммуникациялық технологияны жан-

жақты меңгерген ақпараттық құзырлы маман болу керек. Біздің мемлекетімізде жаңа теле

коммуникациялық құралдың дамып келе жатқаны сөзсіз 

Қазіргі заман педагогтарына компьютер және мультимедиялық құралдарды 

қолданудың сабақ өту барсында өте тиімді тәсіл екені белгілі. Бірақ олардың ішінен 

қажеттісін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану басты талап. Мәселе 

технологияларды кеңінен пайдалану емес, мәселе - тұлғаны нәтижеге бағыттай білім 
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беруде. Қазіргі таңда айтар болсақ, көрнекілік әдісі мен техникалық құралдарды қолдану 

әдісін ақпараттық-коммуникативтік технологияның бір өзі атқара алады. Ақпараттық 

технология – ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу үшін бір технологиялық тізбекте 

біріктірілген әдістер мен өндірістік және бағдарламалық-технологиялық құралдардың 

жиынтығы. Қазіргі кезде сабақта ақпараттық технологияларды бәріміз кеңінен 

қолданамыз. Қазақ әдебиетінің классигі, ұлы атамыз Абай Құнанбайұлы: «Шәкірттерің 

жақсы оқу үшін, оның оқуға деген ынтасы және қызығушылығы зор болу керек», - деген. 

Расында да, тек қана жігерлі, әр нәрсені үнемі білгісі келген, табандылығын, 

шыдамдылығын көрсеткен адам ғана мақсатына жетеді. Ағылшын тілді оқытуда жаңа 

технологияларды, техникалық құралдарды сабақта жан-жақты қолдану, мұғалімнің 

көптеген қиындаған қызметтерін жеңілдетіп, осы іскерліктің ұстанымды жаңа тәсілдерінің 

пайда болуына мүмкіндік туғызады. 

Компьютерлік технологияны пайдалана отырып, шетел тілі сабағында интернет 

жүйесін қолдану мәселесі болмақ. Жаһанданған интернет жүйесін қолдану негізінде, тіл 

үйренушілердің сөз әрекетінің төрт түрінде де біліктілігін қалыптастыруға болады, жүйе 

материалдарын қолдану арқылы олардың сөздік қорын молайту, сөйлеу тілінің 

грамматикасын қалыптастыру, дыбыстарды дұрыс айту, диалогтік сөйлеудің қалыптасуы, 

түсінгенін айта білу, сауатты жазуға дағдыландыру, дүниетанымын, ой-өрісін кеңейту, 

өмірге деген көзқарасын жан-жақты дамытып, шығармашылық қабілетіне жол ашуына 

мүмкіндік туады . Интернет жүйесін пайдалана отырып, тілін үйренуші елдің өкілдерімен 

байланысқа түсе алады. 

Оқушылардың шетел тілін үйренуге деген ынтасын арттыру олардың төмендегі 

шараларға қатысуы негізінде жасалынады: диспуттар, байқаулар, олимпиядалар және т. б. 

«Интернет» деген термин ағылшынның «international net» деген сөзінен, 

аудармасында «халықаралық байланыс» деген ұғымды береді. Интернет жүйесі арқылы 

тіл үйренуші тіл өкілімен тура, тікелей байланысқа түсе алады, шетел тілі сабағында 

Интернетке қосылу арқылы шынайы қарым-қатынас үлгісін жасауға болады. Табиғи 

тілдік ортада тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана отырып, тіл үйренушілер 

айтылымдарға спонтанды түрде, түрлі тілдік формулаларды қолдана отырып, жылдам 

жауап беруге дағдыланады. 

Интернет жүйесінің келесі ақпараттық қоры мен ресурстарын шетел тілі сабағында 

пайдалану бірден-бір тиімді болмақ: 

• электрондық пошта (e-mail), телеконференция, видеоконференция; 

• жеке ақпараттарды жарыққа шығару мүмкіндігі немесе басқаша айтқанда Web 

• серверге жеке шығару; 

• ақпараттық каталогтар ( Yahoo, InfoSeek/ UltraSmart, Galaxy) іздеу жүйесі (Altta, 

Vista, HotBob, Open Text), жүйе ішіндегі әңгіме( Chat). 

Қазіргі кезде ағылшын тілімен компьютер, телекоммуникациялық құралдарды 

меңгеруді уақыттың өзі талап етеді, тіпті кейінгі жылдары олардың рөлі арта түсуде. 

Шетел тілі сабағында интерактивті тақтамен жұмыс жасай отырып, оқушылардың 

сабаққа деген қызығушылығын ерекше арттырады. Ағылшын тілі сабағында компьютерді, 

мультимедиялық және электрондық оқулықтарды және интерактивті тақтаны 

пайдаланғанда: 

• лексиканы оқып үйретеді; 

• сөйлеу ырғағын; 

• диалог, монолог және рөлдік ойындарды; 

• хат жазуға үйретеді; 

• грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп, оқушылардың есінде сақтауға 

көмектеседі. 
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Оқушылардың ағылшын тілі пәніне деген қызығушылығын арттыруда көп ізденіп, 

жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруді, әр — түрлі әдіс-тәсілдерді білуді қажет деп 

санаймын. Курстық жұмыстың көкейтесті тақырыбын зерттеу мақсатында мемлекеттік іс-

тәжірибеден өту кезінде теориалық материалдарды іс-тәжірибемде қолдандым. 

Іс-тәжірибе жұмысын Бесқарағай ауданы, Жыланды ауылы, Жыланды орта білім 

беретін мектебінде өткіздім. Мемлекеттік іс-тәжірбиесінен өткен кезде өз сабақтарымда 

қолдандым. Және мен өз сабағымда “English grammar for pupils», ’ “Enjoy english” 

электронды оқулықтарын жиі қолданамын. 

“English grammar for pupils”ағылшын грамматикасы мен фонетикасын оңай әрі 

тиімді жолмен түсіндіруге көмектеседі. 

“Enjoy English” электронды оқулығында оқушылардың ойлау, сөйлеу және олардың 

коммуникативті дамуына көп ықпал етеді.Бұл диск екі бөліктен тұрады. 

1-ойындар, жаттығулар және диалогтардан және караокелерден тұрады. 

2-Мультфильмдерден тұрады. Мультфильмдерді текстпен, диалогпен, аудирование 

және дауыс ырғағына берілген жаттығуларда қолдануға болады. 

Жаңа ақпараттық құралдарды ағылшын тілі сабағында қолданғанда күтілетін 

нәтижелер: 

• үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі; 

• оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын арттырады; 

• сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады; 

• оқушылардың шығармашылығын арттырады; 

• оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді; 

• грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі; 

• оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады; 

• пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады; 

Көбіне мен ағылшын пәнінде компьютерді жаңа сабақ түсіндіргенде, грамматикалық 

құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолданамын. 

А. Байтұрсынов айтып кеткендей: «….Мұғалім қандай болса, мектеп, пән сондай 

болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып 

шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан 

хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім».Әлемнің бірнеше елінен сынақтан өткізілген 

жаңаша оқыту төрт бағытты қамтиды. Олар мыналар: 

1. Модельдік технологиясы 

2. Рейтингтік жүйе 

3. Дамыта оқыту технологиясы 

4.Сын тұрғысынан ойлау 

Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді 

мұғалімдердің ізденісі арқылы оқушы қабілетіне қабылдау деңгейіне қарай іріктеліп 

қолданады. Технологияларды күнделікті сабақ үрдісіне пайдалану үшін мен өзімнің 

алдымдағы оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтік мақсат-мүддеме 

сай, өзімнің шеберлігіме орай таңдап алдым. 

Оқушының танымдық қабілеттерін дамытып өздеріне деген сенімін арттырып, 

істеген іс-әрекеттерінен жағымды эмоциялар алатындай дәрежеге жеткізуі керек. 

К.Роджерстің пікірінше, мұғалім: 

• Оқушыға сенім көрсету; 

• Оқушыға мақсаты мен міндетін белгілеуге көмектесу; 

• Оқушының шет тілін оқуға деген ішкі қызығущылығына мән беру; 

• Оқушы қиындыққа кездескенде кеңес беретіндей тұлға болу; 

• Оқушыға ұялмай өз пікірін айта алуға көмектесу; 
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Әрбір оқушының сезімі мен көңіл толқуларын түсініп, ыңғайлы жағдай жасау 

сияқты қағидаларды басшылыққа алуы тиіс. 

Осы мақсаттарға жету жолында Бесқарағай ауданы, Жыланды ауылы, Жыланды орта 

білім беретін мектебінде мемлекеттік іс-тәжірибе кезінде өзімнің сабақ беретін 

сыныптарымда біршама жұмыстар жасадым. Мысалы, оқушылардың бәрі үздік, екпінді 

оқушы емес. Ол кезде мен оқушылардың өз деңгейіне қарай тапсырмалар беріп отырдым. 

Соның арқасында сыныптағы барлық оқушы бағаланып, қатысып отырды. Оқушының 

дарындылығының дамуы қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің кәсіби біліктілігіне 

және оның тұлғалық қасиетіне байланысты. Оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты – 

оқушының шығармашылық, дарындылық қабілетін дамыту, жеке тұлғаны жетілдіру. Ал 

мақсатқа жету оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық 

белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады. Оқушының болашақтағы мамандығына 

байланысты, яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы мұғалімге байланысты. Жаңашыл 

педагогтар оқушының жеке тұлғалық қасиетін барынша құрметтеп, оның шығармашылық 

қабілеттер мен бейімділіктерін, өздігімен ойлау қабілетін дамыта отырып, ағылшын тілін 

жетік меңгертуде. Осы іс-тіжірбиеде мен өз сабағымда проект технологиясын қолдандым. 

Оқушылар бұл технологияны қолданғанда өз білімдерін өздігімен ізденіс қабілеттерін 

дамыту арқылы білім сапасын көтеруде мәні зор. Мысалы 5,6,7 сыныпта оқушылар 

әртүрлі тақырыптарға «I like sports», «My school» «How much is it?», «Which room do you 

live in» т.б. эссе жаза бастады. 

Мақсатқа жету оқушылар арқылы жүзеге асады. Оқушы басты тұлғаға айналады, ал 

мұғалім білімді беруші ғана емес, танымдық іс-әрекеттерді ұйымдастырушы, баланың 

қабілетін, көзін ашушы тұлға. Тілді үйретудегі негізгі мақсаты — ағылшын тілінің әлемдік 

тіл екенін ескере отырып оқушыларды осы тілде еркін ойлап-сөйлеуге үйрету; 

оқушылардың сөйлеу қабілетін жаңа технологияларды пайдалана отырып дамыту; 

оқушыларды өзге ұлттың мәдениетімен таныстыра отырып сөйлеу мәдениетін 

қалыптастыру.    

Оқушыларды сабақтағы белсенді іс-әрекеттерін ұйымдастыру, 

ойлау,шығармашылық, ізденіс қабілеттерін дамыту арқылы білім сапасын көтеруде жаңа 

технологияларды пайдаланудың мәні зор. Жаңа технологияны сабақта дұрыс қолдана білу 

керек. Санына емес сапасына назар аударған жөн. Ағылшын тілі сабағында жаңа 

технологияны пайдалану арқылы оқушының құзыреттілігі дамиды. Құзыреттілік – оқу 

нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім, дағдыны тәжірибеде қолдана білу, 

проблеманы шешу, дайындық сапасының құрылымдық сипатын анықтайтын жаңа сапа. 

Жаңа білім жүйесіндегі басты назар аударылатын мәселелердің бірі әр оқушының 

құзыреттіліктер жиынтығы білім нәтижелері ретінде игеруіне бағдарланған. Тиімді 

қолданылған кез келген технология білім сапасын арттыратыны ақиқат. 

Жаңа технологияны ағылшын тілі сабағында қолданғанда күтілетін нәтижелер: 

• үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі; 

• оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын арттырады; 

• сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады; 

• оқушылардың шығармашылығын арттырады; 

• оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді; 

• грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі; 

• оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады; 

• пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады; 

Көбіне мен ағылшын пәнінде компьютерді жаңа сабақ түсіндіргенде, грамматикалық 

құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолданамын. 
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Экономикадағы табыстар мамандардың біліміне, біліктілігіне байланысты екендігін 

білеміз. Ұлы ағартушы Ы.Алтынсарин: «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені 

жақсы мұғалім - мектептің жүрегі» деген екен. Онда «мектептің жүрегі» болумен қатар, 

жаңа егемен еліміздің ұрпағын жаңа білім нәрін сусындатып, саналы тәрбие, сапалы білім 

беретін білімді, білікті ұстаз болуымыз қажет. 

Қазіргі кезде ағылшын тілімен компьютер, телекоммуникациялық құралдарды 

меңгеруді уақыттың өзі талап етеді, тіпті кейінгі жылдары олардың рөлі арта түсуде. 

Компьютерлік оқыту бағдарламаларының қай қайсы болмасын өз мазмұнынан 

грамматикалық жұмыс жүргізуді тыс қалдырмайды, белгілі бір грамматикалық 

құрылымның жұмыстарын қамтиды. 

Қорыта келгенде ағылшын тілі сабағында компьютер және т.б. жаңа техналогияны 

пайдалану заман талабы. Жаңа замандағы — Жаңа Қазақстанымыздың дамып келе жатқан 

қадамында оқу процессіне жаңа технологияларды енгізілуі де, келешекте компьютер 

заманы болатынына көз жеткізеді. 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Ағылшын тілі. Аяпова Т. 7 сынып 

2. Ағылшын тілі. Т.Б. Клементьева. 

3. Шет тілі журналдары. 2008, 2009ж. 

4. Білім заңы. Алматы, 2007 ж. 

5. Полат Е.С. Интернет шет тілі сабағы. 2001ж. 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ В РЕЧИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ермолаева Алина Дмитриевна 

Студентка факультета педагогического и художественного  образования  

МГПУ имени М. Е. Евсевьева», 

Научный руководитель – Вершинина Наталья Викторовна 

Саранск, Россия 

 

Аннотация: статья раскрывает значение основ официально-делового стиля в речи 

младших школьников, внимание акцентируется на необходимости методического 

обоснования для обучения учащихся начальной школы данному стилю речи, в статье 

приводятся экспериментальные данные по уровню развития речи младших школьников в 

процессе учебной деятельности до проведения специально организованной работы по 

повышению уровня овладения официально-деловым стилем и после нее. 

Ключевые слова: официально-деловой стиль речи, речь младших школьников, 

учебная деятельность, стили речи. 

 

Одним из существенных показателей уровня культуры человека, его мышления и 

интеллекта является – речь, которая постепенно обогащается и усложняется в процессе 

взросления. 

Официально-деловой стиль – функциональный стиль речи, среда речевого общения 

в сфере официальных отношений. Отличительной чертой делового стиля является 

присутствие в нем бесчисленных речевых стандартов – клише. Названный стиль и его 
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основные характеристики подробно описаны в специализированной научной литературе, 

поэтому детальное его описание в данной статье не рассматривается. 

Изучив методическую и психолого-педагогические исследования [4, с. 317], мы 

сделали вывод о том, что на нынешнем этапе развития общества проистекает дальнейшее 

углубление и расширение представлений «общение», «деловое общение», «умение 

делового общения» в сферы теории и практики начального языкового общения. 

По мнению Н. В. Вершининой, - «В современной начальной школе функциональная 

стилистика не рассматривается как предмет изучения, поэтому особенно остро встает 

вопрос о своевременном развитии речи младших школьников, развития чувства стиля, на 

основе которого в дальнейшем будут формироваться стилистические умения и навыки. 

Для этого необходимо систематическое, регулярное использование заданий, в которых 

обращается внимание на стилистические особенности речи. И делать это следует не 

только на уроках русского языка и чтения, но и на материале всех других изучаемых в 

начальной школе дисциплин. Ясно, что теоретический минимум знаний по стилистике в 

младшей  школе должен подаваться в рамках изучения курса русского языка» [1]. 

Анализ учебной литературы для младших школьников позволил сделать вывод, что 

все учебники содержат в себе тексты, написанные в художественном, научном, 

публицистическом и разговорном стилях. Редко встречается в текстах для чтения и 

упражнений учебников только официально-деловой стиль. 

В связи с возрастающей потребностью информационно-коммуникативных, 

исполнительских и иных документов в современном мире появляется проблема 

формирования у младших школьников информативности в деловых документах [3, 4, 7]. 

Уже с начальной школы, педагогу необходимо показать младшим школьникам 

значение работы с документами, воспитать чувство ответственности за исполненную 

работу. Нынешние школьники – это будущее нашей страны. Кто-то из них обязательно 

станет перспективным руководителем, которому необходимо обладать навыками делового 

общения, уметь налаживать контакт с коллективом, компаньонами, правильно составлять 

документ. 

Выявить уровень сформированности умений использовать деловой стиль речи у 

младших школьников помогла опытно-экспериментальная работа в 3 классе. 

Диагностика состояла из двух этапов: 

I этап – определение уровня сформированности речевой культуры младших 

школьников. 

II этап – подбор упражнений, направленных на развитие официально-деловой стиля 

речи младших школьников. 

Детям был предложен фрагмент из произведения Астрид Линдгрен «Малыш и 

Карлсон» [2], где Малышу подарили щенка и мальчик спешит поделиться радостью со 

своим другом,  но Карлсон обижается: «А как же я, Малыш!? Ведь я же лучше!?» – и 

улетает». 

1. «Представьте себе, что Малыш поделился с вами своей бедой, и вы решили ему 

помочь. Составьте от имени Малыша письменное объявление о пропаже Карлсона. 

Подумайте, какую самую важную информацию вы сообщите. Уместны ли будут рисунок, 

фотография? Постарайтесь правильно расположить информацию в объявлении. Что вы 

подчеркнете в объявлении? А что напишите другим цветом?» 

2. «А теперь представьте, что щенок Малыша сбежал из дома и потерялся. Напиши 

объявление о поиске щенка. Подумайте, с чего начнете ваше объявление. Какие сведения 

напишите о щенке. Как закончите его». 

3. «Карлсон решил помочь своему другу Малышу найти его щенка, но он не может 

писать объявления, но может летать над городом. Составьте устное объявление, которое 
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Карлсон будет выкрикивать, пролетая над городом. Какие слова входят в устные 

объявления? Где их можно услышать?». 

4. «Малыш захотел продать некоторые вещи своего щенка, по причине, что щенок 

уже вырос, и эти вещи стали ему малы. Вам необходимо написать объявление о продаже 

вещей. С чего начнется ваше объявление? Где его опубликуете?». 

В ходе выполнения данных заданий, был определен уровень сформированности 

умений использовать деловой стиль речи у младших школьников (3 класс) по следующим 

показателям: логическая последовательность речи, активный и пассивный словарный 

запас. Анализ результатов позволил сделать вывод, что у учащихся экспериментального 

класса преобладает средний уровень сформированности стилистических умений, низкий 

уровень присутствует у половины учеников, высокий уровень наблюдается у 2 учеников 

класса. Поэтому мы считаем, что в данном классе необходимо усилить работу над 

формированием основ деловой речи. 

Для выявление уровня знаний о объявлених-запретах, был дан фрагмент из сказки 

Дж. Родари «Приключения Чиполлино» [6]. Детям было предложено, прочитать главу 7 и 

проанализировать, какие объявления они увидели при прочтении. Класс определил, что на 

протяжении всей главы, встречались только объявления-запреты. Были заданы вопросы: 

«Хорошо ли жить человеку среди объявлений-запретов? Подумайте, когда они 

действительно нужны?». 

При анализе произведения и ответов на вопросы, класс определил, что есть не 

только объявления-запреты, но и объявления-разрешения. На основе этого детям были 

предложены такие задания: 

1. «Представьте, что вы открываете свой магазин. В магазине находится несколько 

дверей. Есть входная дверь, запасная дверь и аварийная дверь. Напиши для каждой двери 

объявление для покупателей». 

2. «Напишите объявления-разрешения и объявления-запреты для зоопарка». 

3. «Напишите противоположные объявления, объявлениям синьора Петрушки». 

(«Запрещается Вишенке окунать руки в воду!» 

«Запрещается разговаривать с рыбами!» 

«Запрещается трогать цветы! Нарушитель будет оставлен без сладкого». 

«Тот, кто помнёт траву, должен будет написать две тысячи раз слова: «Я – 

неблаговоспитанный мальчик»). 

Эти задания позволили детям разграничить понятия о объявления-запретах и 

объявления-разрешениях, а так же выявить уровень словарного запаса и уровень 

сформированности основ официально-делового стиля в речевой культуре младших 

школьников. 

На основании выявленных данных, хотелось бы дать методические рекомендации по 

развитию функционального стиля речи младших школьников и развитию связной речи на 

уроках русского языка.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что данные 

методические рекомендации могут применяться учителем начальных классов в работе по 

формированию речевой культуры младших школьников, формированию элементарных 

стилистических умений на уроках русского языка.  

Подытоживая вышесказанное отметим, что необходимо приобщать младших 

школьников к деловому общению; показать структуру и свойства этого направления, 

помочь почувствовать особенности официально-делового стиля, его «сухость», 

безличность, лаконичность, клишированность и т.д. Работа в данном направлении, 

безусловно, должна проводиться уже с младшего школьного возраста, и помочь в этом, в 

первую очередь, призваны уроки русского языка. 
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Перед педагогами начальных классов стоит огромная работа, масса задач, для того, 

чтобы приобщить младших школьников к официально-деловому стилю речи. И тогда, 

этот труд будет не напрасным – будущие начальники и руководители скажут спасибо за те 

самые увлекательные деловые игры на уроках, ситуации телефонного и интернет-

общения, примеры оформления документов и в целом за полученные умения  применять 

официально-деловой стиль в собственной речи. 
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Ритмические явления у растений разнообразны (распускание почек, фазы роста 

побега, сроки цветения, листопад, покой и т.д.) и складываются как реакция на 

специфические условия их обитания [3]. Разные ритмы растений отличаются по срокам 

наступления и продолжительностью. Изучение ритмических явлений дает представление 

об экологических особенностях растений, включая время пожелтения и опадения листьев. 

Старению листьев предшествует пожелтение их пластинок и завершается их опадением. 

Листопад – ритмическое явление, характерное для многих древесных в различное время 

осенью у разных видов, тогда как у травянистых – происходит постепенное высыхание 

листьев по длине побега, после чего они или опадают или остаются прикрепленными в 

сухом виде. 

 Листопад – выработанное в процессе эволюции приспособление к снижению 

отрицательного воздействия неблагоприятных условий зимнего или засушливого периода 

[5,6], что сокращает потерю влаги и предотвращает поломку ветвей под тяжестью снега. 

Листопад и зимний покой – элементы естественного цикла развития растений. 

Пожелтение листьев играет роль биологических часов в связи с изменением 

продолжительности дня, что подготавливают растения к зиме. Сначала происходит 

опадение отдельных листьев. Затем наблюдается массовое опадение листьев в 

определенный период года (листопадные деревья) или он постепенно продолжается 

годами  (вечнозеленые растения) по мере роста побегов. Продолжительность листопада, 

так же как и период пожелтения листвы, у различных видов древесных отличается своей 

спецификой. В условиях Дагестана из древесных листопад, по-видимому, наиболее 

продолжителен у березы; длится около двух месяцев, в то время как липа успевает 

сбросить свою листву в течение 2-х недель.  

Установить сроки листопада у какого-нибудь вида не всегда легко, так как листья 

различных его особей по ярусам обнаруживают специфику в этом. Интересно отметить, 

что причина этого явления далеко не всегда лежит во внешних условиях. Нередко два 

дерева, растущие по соседству, на целую неделю различаются по времени пожелтения и 

опадения листьев. Причем эти особенности у отдельных деревьев ежегодно повторяются. 

Такие данные отчасти свидетельствуют о наличии генетических различий в листопаде у 

особей одного и того же вида. Во многих тропических и субтропических зонах, где 

температура в течение круглого года достаточно высока, но влажность подвержена 

сильным колебаниям, ежегодно при наступлении засухи деревья сбрасывают листву. 

Значение листопада в жизни лиственных деревьев особенно хорошо заметно при 

сопоставлении их с хвойными. Механизм листопада у двудольных древесных растений 

связан с появлением у основания листа или основания черешка отделительного слоя. У 

травянистых двудольных и однодольных растений отделительный слой не образуется, 

листовая пластинка постепенно желтеет и разрушается на стебле. 

Продолжительность жизни листьев, обусловленная генетически, может несколько 

меняться под влиянием условий среды. У листопадных древесных растений листья живут 

один вегетационный период. У большинства многолетних травянистых растений 

умеренной зоны листья также живут одну вегетацию в связи с ежегодным отмиранием 

надземной массы. Продолжительность жизни листьев родственных видов увеличивается с 

продвижением на север и при подъеме в горы [7]. 

Из-за трудности изучения старения интактных листьев больше внимания уделялось 

старению изолированных листьев в разных условиях [8,10-13]. Нами изучалось старение 

листьев одновременно в изолированном и интактном состояниях [1]. Здесь обращено 

внимание в основном на старение интактных листьев ряда травянистых и древесных форм 

из-за слабой изученности этого вопроса и методических трудностей, связанных с 

наблюдениями. 
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Наблюдения за листьями начинались с момента разворачивания листовой пластинки, 

они отмечались этикетками по датам формирования, пожелтения и отмирания для 

каждого листа в отдельности. Анализом этих данных выводили средние показатели для 

вида. Отдельно проводились наблюдения на листьях по ярусам 4 травянистых 

(Amaranthus caudatus L., Celosia cristata L., Calendula officinalis L., Rudbeckia hirta L.) и 4 

древесных (Salix alba L., Cydonia oblonga Mill., Syringa vulgaris L., Diospyros lotus L.) видов 

растений. Ввиду сложности проведения учетов и необходимости повышения 

достоверности наблюдений для каждого объекта было этикетировано минимальное число 

листьев, что в выборке составляло 12 штук. Кроме таких наблюдений в листьях 

определялось содержание хлорофиллов а и в спектрофотометрическим методом без 

предварительного разделения пигментов [2]. Критерием «зрелости» листа служила 

остановка роста листовой пластинки, а «старости»- пожелтение более 50 % поверхности 

листовой пластинки. 

Таблица 1. 

Средние сроки (сут.) опадения интактных листьев и их вариации у разных видов 

растений 

Объекты 

Ярус листьев 

нижний 
Cv, 

% 
средний 

Cv, 

% 
верхний 

Cv, 

% 

Амарант 81,2±0,6 2,45 126,3±0,7 1,98 107,6±0,7 2,36 

Целозия 84,1±0,6 2,35 98,8±0,7 2,55 98,5±0,7 2,35 

Календула 95,5±0,7 2,43 128,4±0,7 1,86 117,3±0,7 1,96 

Рудбекия 97,1±0,7 2,65 137,8±0,7 1,75 123,6±0,6 1,77 

Ива 200,5±1,1 2,83 221,3±1,3 1,98 209,5±1,0 1,67 

Айва 196,4±1,1 1,98 216,2±0,9 1,39 209,1±1,4 2,39 

Сирень 216,4±1,1 1,76 230,1±1,6 2,35 224,2±1,4 2,15 

Хурма 195,3±1,0 1,79 209,7±1,2 2,05 200,8±1,3 2,29 

Листопад у объектов начинается с листьев нижнего яруса. Дольше же всех на стебле 

остаются листья среднего яруса. Этому соответствует и продолжительность жизни по 

ярусам [4]. Так, например, у ивы листья нижнего яруса опадают на 200 сутки после 

разворачивания пластинки, а верхнего и среднего ярусов – на 209 и 221 сутки 

соответственно (табл. 1). 

Продолжительность жизни листьев разных ярусов у травянистых растений в целом 

оказывается ниже, чем у древесных. Особенно обращает внимание низкая величина 

коэффициента вариации (Cv %) продолжительности жизни листьев как древесных, так и 

травянистых форм. Эта величина колеблется в пределах 1,39 – 2,83, что свидетельствует о 

равномерности старения и отмирании листьев разных ярусов в пределах индивидуума и 

по объектам. Низкие эти величины свидетельствуют о специфике слаженного и 

эндогенного протекания старения листьев по ярусам. В то же время продолжительность 

их жизни неодинакова и преобладает у листьев среднего яруса у всех объектов, что также 

свидетельствует об эндогенной ее регуляции. Имея одинаковую наследственную основу, 

листья ярусов отличаются по срокам жизни. Это свидетельствует о роли взаимодействия 

структур в пределах индивидуума. Эндогенная регуляция старения видна и по 

результатам рисунка. Листья нижнего яруса у травянистых растений имеют несколько 
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укороченную продолжительность жизни чем у древесных. Листья нижних ярусов 

травянистых форм играют большую роль в росте листьев последующих ярусов. Листья 

верхних ярусов имеют продолжительность жизни большую, чем нижних ярусов в виду 

того, что они формируются на базе зрелых листьев среднего яруса. Поэтому они по 

продолжительности жизни также близки между собой. 

Таблица 2. 

Содержание хлорофилла в листьях нижнего, среднего и верхнего ярусов (1-3) по 

фазам развития (мг/г сырой биомассы) 

 

 Зрелый лист Начало пожелтения Полное пожелтение 

а в а/в а в а/в а в а/в 

Амарант 

1 0,35±0,0

1 
0,24±0,01 1,5 0,15±0,01 0,15±0,01 1,0 

0,01±0,00

3 
0,03±0,003 

0,

3 

2 0,71±0,0

1 
0,28±0,01 2,5 0,25±0,01 0,18±0,01 1,4 0,13±0,01 0,12±0,01 

1,

1 

3 0,82±0,0

1 
0,47±0,01 1,7 0,21±0,01 0,23±0,01 0,9 

0,04±0,00

3 
0,15±0,01 

0,

3 

Хурма 

1 0,53±0,0

1 
0,23±0,01 2,3 0,16±0,01 0,09±0,01 1,8 

0,02±0,00

3 
0,04±0,003 

0,

5 

2 0,70±0,0

1 
0,32±0,01 2,2 0,22±0,01 0,12±0,01 1,8 

0,03±0,00

3 
0,07±0,01 

0,

4 

3 0,78±0,0

1 
0,37±0,01 2,1 0,21±0,01 0,14±0,01 1,5 

0,03±0,00

3 
0,07±0,01 

0,

4 

Содержание хлорофилла служит одним из показателей физиологического состояния 

листьев [5,9,11]. Об этом свидетельствуют и наши данные о снижении содержания 

хлорофилла по мере старения листьев. Например, в листьях амаранта показатели 

содержания хлорофиллов а и в в зрелом состоянии составляют по ярусам 0,35 и 0,24 

(нижнего), 0,71 и 0,28 (среднего) и 0,82 и 0,47 (верхнего), а в начале пожелтения 

соответственно 0,15 и 0,15, 0,25 и 0,18, 0,21 и 0,23 мг/г сырой биомассы (табл.2). У 

представителя древесных растений, хурмы, эти же показатели в зрелом состоянии 

составляют 0,53 и 0,23, 0,70 и 0,32, 0,78 и 0,37, а в начале пожелтения – 0,16 и 0,09, 0,22 и 

0,12, 0,21 и 0,14 мг/г сырой биомассы соответственно. 

На разных этапах роста листа меняется содержание хлорофилла а и в. В зрелом 

листе величины а и в довольно высокие. К началу пожелтения эти показатели снижаются, 

а еще больше снижаются при полном пожелтении. Интересно и то, что происходит 

изменение соотношения а/в по мере пожелтения. Возрастание общей доли хлорофилла в 

объясняется деградацией хлорофилла а. 

Таблица 3. 

Средние данные по продолжительности жизни у интактных (А) и изолированных (Б) 

листьев нижнего, среднего и верхнего (1-3) ярусов амаранта и хурмы 

 

Объекты 
Продолжительность жизни 

1 2 3 

А
м

ар

ан
т 

А 79,3±0,6 123,5±0,7 105,0±0,6 

Б 38,3 ±0,4 44,9 ±0,5 47,3 ±0,5 
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Б/А,% 48,3 36,4 45,0 
Х

у
р
м

а 

А 189,1±0,9 203,0±1,1 195,1±1,0 

Б 15,7±0,4 18,7 ±0,4 20,1 ±0,4 

Б/А,% 8,3 9,2 10,3 

 

Между продолжительностью жизни растений, содержанием хлорофилла и 

продолжительностью жизни листьев нет прямой связи. При продолжительности жизни 

древесных растений, превышающей таковую у травянистых во много раз, 

продолжительность жизни листьев у них не так значительно отличается. По содержанию 

хлорофилла в листьях травянистых и древесных растений тоже нет существенных 

различий, нередко травянистые (амарант) имеют такое же содержание хлорофилла, как и 

древесные (табл. 3 и 4). 

Таблица 4. 

Средние данные по содержанию хлорофилла у интактных (А) и изолированных (Б) 

листьев нижнего, среднего и верхнего (1-3) ярусов амаранта и хурмы 

 

Объекты 

Содержание хлорофилла в зрелых листьях 

1 2 3 

а в а в а в 

А
м

ар

ан
т 

А 0,35±0,01 0,24±0,01 0,71±0,01 0,28±0,01 0,82±0,01 0,47±0,01 

Б 0,93±0,01 0,47±0,01 1,28±0,01 0,57±0,01 1,31±0,01 0,73±0,01 

Б/А% 265,7 195,8 180,3 203,6 159,8 155,3 

Х
у
р
м

а 

А 0,53±0,01 0,23±0,01 0,70±0,01 0,32±0,01 0,78±0,01 0,37±0,01 

Б 0,98±0,01 0,47±0,01 1,20±0,01 0,50±0,01 1,24±0,01 0,63±0,01 

Б/А% 184,9 204,3 171,4 156,3 159,0 170,3 

 

Продолжительность жизни изолированных листьев оказывается в целом ниже, чем у 

интактных. Она несколько возрастает в случае развития корней у изолированных листьев 

(амарант). Изолированные листья хурмы не укоренялись и рано отмирали. У 

изолированных листьев содержание хлорофилла несколько выше чем у интактных, что 

обусловлено более ранними сроками его определения по сравнению с интактными. 

Между сроками пожелтения, содержанием хлорофилла и продолжительностью 

жизни интактных и изолированных листьев отсутствует связь, т.к. эти величины у разных 

объектов меняются по-разному. 
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Introduction: 

Currently, an integrated approach to teaching a foreign language is a necessary condition to 

the formation and growth of a versatile personality.  

The term «integration» is the concept of connectedness (merging) of separate differentiated 

parts into a single whole, as well as the pedagogical process itself leading to this state. [1] 

Accordingly, the main feature of an integrated lesson is that such a lesson is based on a 

single subject, which is the main one. The rest of the subjects integrated with it help to study its 

connections, processes and the possibility of applying the acquired knowledge in practice. The 

structure and content of the lesson does not change.  

One of the main functions of integration in education is properly organized learning 

conditions in the classroom, stimulating analytical activity of students, developing the ability to 

transfer knowledge from one industry to another, which contributes to the development of 

metacognitiveness in students. 

Taking into account the changed status of a foreign language as a means of communication 

and reciprocal understanding in the world community, the modern methodology especially 

emphasizes the need to strengthen the pragmatic aspects of language learning. This means that 



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» 

NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, FEBRUARY 2021 

 

 
 

145 

during learning, it will be important not only to achieve high-quality results in mastering foreign 

language communication, but also to find a real way out to a different culture and its native 

speakers. 

Hence, linguo -cultural aspect as a component of integrative teaching enhances the study of 

a foreign language through the history, literature, science, art, traditions, customs and traditions 

of another country or language. 

Linguo-cultural aspect in learning English. 

According to V. Maslova’s research the term “linguoculturology” means the science, 

which appeared at the intersection of linguistics and culturology. This science investigates the 

question of reflection and consolidation of nation’s culture in language [2]. So, we should 

emphasize that linguoculturology concerns both the science of culture and the science of 

language. 

 It represents a certain unity of knowledge about national-cultural peculiarities of nation 

and their reflection in language.  

The aim of linguoculturology is to study the methods which the language embodies in its 

units, to keep and to transmit culture. 

Therefore, the existence of a sufficient number of cultural elements in the language 

increases the educational and developmental role of integrated foreign language teaching, and 

the educational process. To a certain extent, a foreign language connected with all other school 

disciplines and opens the way for students to gain additional knowledge in history, geography, 

literature and other subjects. 

The extra-linguistic information included in the teaching content is largely determined by 

the information from different areas of life, science, literature, and art, which is reflected in the 

texts for listening, reading, and speaking exercises, as well as in the content of students' 

statements. 

As we mentioned above, we can establish extra-linguistic inter-subject relations of the 

subject “English language” with subjects of the humanitarian field. (Picture1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pic.1 Inter subject bond of “English language” with subjects of the humanitarian field. 

Consequently, the linguocultural aspect consists of branches of culture and language that 

are closely related and rooted in the study of foreign languages. In addition, making parallels, we 

see that this is one fundamental component of the integrative approach. 

As we took point on inter subjects above let’s look further to the levels of integrated 

lessons[3]: 

1. At the first level, the main source of integration is direct inter- subject communication. It 

is especially important to define the proposed material in a single program to ensure a 

coordinated choice of vocabulary and topics of English language classes. 

2. The second level involves the integration of basic education (the so-called "basic 

element") and additional classes in subjects (the «school element"). 

 In addition to expanding the material, the second level involves a higher quality of 

interdisciplinary connections. This means inclusion of material from other subjects, and direct 

didactic synthesis-conducting in two or more disciplines on the basis of new material. 
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Thereby, the second level allows us to logically and effectively solve the problems of 

strengthening the socio-cultural orientation of foreign language education, expanding 

background knowledge in a foreign language, upgrade the lexical base and reinforcement of the 

motivational aspect of teaching foreign languages. 

3.  The third level is associated with a certain thematic limitation of subject courses. 

Therefore, the third level assumes the highest level of integrated learning, associated with 

the transition from coordination to a deep synthesis of knowledge. The subject of the 

analysis is multidimensional objects, information about the essence of which is contained 

in various disciplines, while maintaining the independence of each subject with its own 

goals, objectives and program. 

So, we can claim that integrated lessons combine disciplines and explore the content, 

purpose, topic, concepts, knowledge, and skills within individual academic subjects or two or 

more disciplines. 

The range of academic disciplines that can provide significant support in teaching a foreign 

language includes the following subjects: 

a) Russian language, literature, arts, which have a complex impact on a foreign language; 

b) Physics, geography, history, biology, music, physical education-subjects whose content 

in a foreign language is periodic, for example, the use of geographical data (population, world 

map, etc.) when passing the topic "People around the world".  

And at the present stage of training, the goal is to use these subjects as integrated lessons of 

teaching a foreign language and transform them into the category of subjects that have a complex 

impact on a foreign language. 

Let's look closer of integrated lessons with linguocultural aspect in English language class: 

Inter- subject integration between subjects history, geography and English, a close 

connection with these subjects can be traced when studying the topics of regional studies “Great 

Britain”, “USА”, “Australia”,“Africa” etc., students get acquainted with the history of countries, 

geographical and political structure, historical and political figures (O. Cromwell, Admiral 

Nelson, US presidents, Nelson Mandela), great travelers (H.Columbus, D. Cook), and such 

topics as «Giant leap for mankind» where students introduced by astronauts . 

Students can easily lose stimuli in daily lessons. But when two or more subjects are 

connected in one lesson  this make it more entertaining .Therefore, the lessons can use different 

activities like interviews, debates, sing songs and play games that should be according to the 

theme of these subjects. For instance, in our example would be quiz game that consist of 

historical questions and geographical ones, for example, guess who it was said and on what 

occasion: 

1. Conspiracy theory about moon (Neil Armstrong and Buzz Aldrin, men on the moon) 

2. He called the ocean the Pacific. (Ferdinand Magellan) 

3. He was the man who gave his name to the New World, which has since been called 

America. (Amerigo Vespucci) 

4. The first African-American president of the United States (Barack Obama) 

5. One of the most famous activists for human rights during the period of apartheid, for 

which he was imprisoned for 27 years. (Nelson Mandela) 

So, in this case linguocultural aspect in integrated approach reinforcements to learning 

language deeply through historical events, role –models as explores, politicians and culture 

background. The main point should be emphasized that activities are based on real-life situations 

and organized in proper way may enhance motivation of students to learn and personality 

growth. 
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Conclusion 

Linguocultural aspects as component in integrated approach provides increased cognitive 

activity of students, considering their communicative abilities, encourage their communication 

skills and positive motivation gives stimulus to work independently on language, and contributes 

to the solution of educational problems. The main purpose of learning a foreign language is the 

development of student's personality in close connection with the teaching of culture of the 

studied language and proper organized plan, aim and objectives. 

In conclusion, we may point that linguocultural aspect is interrelation of culture and 

language as well as integrated lesson interrelation of one subject with another, so they are 

common components of integrated approach that reinforces learning and personal growth of 

students. 
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