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Құрметті конференцияға қатысушылар! 

 

Сіздерді Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық 

институтында дҽстҥрлі тҥрде жыл сайын ҿткізілетін «Заманауи тҽсілдер жҽне білім 

мен ғылымның ҿзекті мҽселелері» тақырыбында «Тҿлегенов оқулары - 2020» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция барысында кездесіп 

отырғанымызға қуаныштымын. 

Құрметті зиялы қауым! Тҽуелсіз Қазақстан жер жҥзіне меймандос, 

бейбітшіліктің жаршысы, ҿркениетке қҧштар ҽрі жаңғыруға бейім мемлекет 

болып танылды. Дегенмен даму бір орнында тҧрмасы анық. Білім мен ғылым 

жаңаланбай, ел қажетіне толық жарамай, жаңғырудың болмасы да ақиқат.  

Осы тҧрғыдан алып қарағанда, Сіздердің бҥгінгі ғылыми-практикалық шара 

аясында еліміздің дамуына аса қажетті, толғағы жеткен келелі мҽселелер 

жҿніндегі зерделі толғамдарыңызды ортаға салып, ой бҿлісіп, тың ҽрі тиімді 

тҽжірибелеріңізбен алмасатындарыңызға кҽміл сенеміз. 

Кҽсіби дамуға ҧмтылатын бҽсекеге қабілетті маман ҿзінің негізгі 

қызметінен ажырамай жаңа білім алу жолдарын іздестіреді. Ал жоғары оқу 

орындары мамандарға қойылатын талаптардың ҿсуіне байланысты оқытудың 

жаңа формалары мен ҽдістерін енгізеді.  

Қазіргі қоғамды ақпараттандыру ҥдерістері жҽне олармен тығыз 

байланыстағы білім беру жҥйесінің барлық формаларын ақпараттандыру, жаңа 

ақпараттық жҽне қатынастық технологияларды меңгеру жҽне жаппай тарату 

ҥдерістерімен сипатталады. Ақпараттық заманның ағыны білім берудің жаңа 

жҥйесін алып келді. 

Құрметті әріптестер! Институтымыздың қабырғасында ҧйымдастырылып 

отырған бҧл конференцияға алтын уақыттарыңызды қиып, ҿз ойларыңызды 

ортаға салғандарыңыз ҥшін Сіздерге зор алғыс айта отырып, ғылыми 

ізденістеріңіз бен қызметтеріңізге толайым табыстар мен ҥлкен жетістіктер 

тілеймін! Конференция жҧмысы жемісті болсын! 
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПҼНДЕРІНДЕГІ  

САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІ 
 

 

МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МҼТІНДІК 

ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ ТҼСІЛДЕРІ 

 

Абдрахманова Мейрамкул Турганбаевна 

Аға оқытушы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Оразымбет Назерке Сайдуллақызы 

Математика мамандығының 4 курс студенті 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. Решение экологических задач способствует формированию активной 

жизненной позиции, учит сопереживать и размышлять. Решение задач экологического 

содержания будет способствовать получению учащимися знаний об окружающем мире и его 

экологических проблемах, развитию интереса к окружающей среде и на воспитание 

патриотического духа учащихся. 

Ключевые слова. Решение экологических задач, применить знания при решении задач 

экологического содержания, воспитывать экологическую культуру.  

Annotation. Solving environmental problems contributes to the formation of an active 

lifestyle, teaches empathize and reflect. Solving environmental issues will help students gain 

knowledge about the world and its environmental problems, develop interest in the environment and 

foster the patriotic spirit of students. 

Keywords. Solving environmental problems, apply knowledge in solving environmental 

problems, educate ecological culture. 

 

Математиканың табиғатты мҽңгілікке таза, мол қазыналы, сҧлу қалпында 

сақтап қалуға қосатын ҥлесі мол. Демек, математика ғылымын қолданбай 

табиғатты ҧрпақ игілігіне сақтап қалу мҥмкін емес. Сондықтан табиғат пен 

жер-ананы аялап, оларды қамқорлық пен қорғау - ҽрбір адамзаттың міндеті. 

Адам - табиғат пен жер-ананың ҿз перзенті. Табиғат пен жер-анаға ҿз 

перзенті адамның аялы алақаны, жҥрек жылуы қажет. Табиғат пен адамдардың 

арасындағы байланыстың нҽзік сезімдерін, оны нақты материалдар арқылы 

сезіндіру, табиғатты қорғау проблемаларын математикалық есептеулер арқылы 

кҿрсетіп, туған ҿлкеміздің табиғатын таза, уланбаған кҥйде сақтап қалуға ҥлес 

қосу. Тамаша табиғат - денсаулық пен қуаныш негізі. Табиғи ортаға жанашыр 

кҿзқарасты, табиғатты қорғау, кҿркейту, оның сҧлулығын ҧғынатын 

жауапкершілікті сезіну мақсатында келесі есептерді оқушыларға тҥсіндіре 

отырып шығарамыз [1]. 

1. Егер Қазақстан Республикасындағы тҧратын адамдардың ҽрқайсысына 

0,7 гектар ағашты жерден келетін болса, ҿздерің тҧратын қала мен облыс 

халқына қанша гектар ағашты жер қажет?  Мысалы қала халқы 375 мың. Облыс 

кҿлеміндегі халық 673 мың. 
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Шешуі: 

га2625007,0375000  

га4711007,0373000  

Жауабы: 262500 га қала халқына, 471100 га облыс халқына ағашты жер 

болуы қажет. 

2. Орманшы 2875 га жерге ағаш отырғызды. Барлық жердің 80 % қайың, 

қалған жердің 75 % -іне емен, одан қалған жердің 24 % қарағай, қалған жерге 

жеміс ағаштарын отырғызды. Жеміс ағаштары қанша ауданға отырғызылды? 

Шешуі. 

га2300
5

4
2875

100

80
2875  қайың; 

га
4

1
431

3

4
575

100

75
575  емен; 

га
4

3
143

4

1
431575  қалған аудан; 

га
2

1
34

25

6

25

6

4

575

100

24

4

3
143  қарағай; 

га
4

1
109

2

1
34

4

3
143  жеміс ағаштары; 

Жауабы: га
4

1
109  жеміс ағаштары отырғызылды 

3. Мектеп айналасын кҿгалдандыру ҥшін ағаш кҿшеттерін ҽкеліп, 

сыныптарға таратты. 5 сынып оқушылары барлық кҿшеттердің 20-ін, 10-і 6 

жҽне 7 сынып оқушыларына таратылды. Жоғарғы сынып оқушылары 5-сынып 

оқушыларына қарағанда 120 тҥп ағаш артық отырғызды. Барлығы неше тҥп 

ағаш ҽкелінді? 

Шешуі. 

20+10=30% 

100-(20+30)=50% 

50-20=30% 

х=400 

Жауабы: 400 тҥп ағаш ҽкелінді. 

4. 1 гектар жерге егілген самырсын орманы 1 гектар тозаңды жҧтады. 

Қарағаш самырсынға қарағанда 6 есе шаң тозаңды артық жҧтады екен. 3,2 

гектар самырсын орманы қанша, 2,3 гектар жерге егілген қарағаш қанша шаң 

тозаңды жҧтады? 

Шешуі. 

1) 3,2∙6=192 (т қарағаш) 

2) 3,2∙32=102,4 (т шаң тозаңды самырсын орманы жҧтады) 

3) 192∙2,3=441,6 (т шаң тозаңды қарағаш орманы жҧтады) 

Жауабы: 3,2 гектар самырсын орманы 102,4, ал 2,5 гектар жерге егілген 

қарағаш 441,6 т шаң тозаңды жҧтады. 

5. Бір адамның таза ауамен дем алуы ҥшін 45 м жерге ҿсімдік ҿсіруі керек. 

Сонда ол ҥшін ҿлшемдері натурал сандар болатын қандай тік тҿртбҧрыш жерді 

кҿгалдандыру керек? 
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Шешуі. Орман шаруашылығының ережесі бойынша жылына 1 га орман 

алқабынан 1,38 м
2
 кҿлемде ғана ағаш кесуге болады жҽне оның орнына ағаш 

отырғызылуы тиіс. Егер бір гектар орман алқабынан 5,52 м ағаш кесілсе: 
1) ол нормадан неше есе артық? 

2)10 жылда орман алқабының ҽр гектарынан нормадан тыс қанша кҿлемде 

ағаш кесіледі? 
Шешуі 

1) 5,52:1,38=4 (есе артық) 

2) 5,25-1,38∙10=41,4 (м
2
)  

Жауабы: 10 жылда ҽр гектардан 41,4 м
2
 кҿлемде ағаш кесіледі. (нормадан тыс) 

6. Кҿгалдандыру ҥшін екі кҿше бойына ағаштар отырғызылды. Бірінші 

кҿшедегі ағаштар саны екінші кҿшедегі ағаштар санынан 1,4 есе кҿп. 13 ағашты 
бірінші кҿшеден екінші кҿшеге ауыстырып отырғызғанда, екі кҿшедегі ағаштар 

саны бірдей болады. Алғашқыда ҽр кҿшеге қанша ағаш отырғызылды? 

Шешуі. Алғашқыда ҽр кҿшеге х ағаш отырғызылды деп алайық. Есептің 
шарты бойынша теңдеу қҧрып, оны шешейік. 

13134,1 xx  

13134,1 xx  

264,0 x  

65x  
Жауабы: 65 ағаш отырғызылды. 
7. Ағаш білеушінің (тікбҧрышты параллелепипед тҽріздес) ҧзындығы 5,5 

дм, ені 2,6 дм, биіктігі 1,2 дм. Ағаштың 1 дм-нің массасы 0,7 кг. Ҿлшемдері 

берілген ағаш білеушенің массасын тап. 

Шешуі. 
16,172,16,25,5 дм 

012,127,016,17 кг 

Жауабы: 12,012 кг. 

8. Саяжайдағы ағаштардың 30-ы жеміс ағаштары. Бҧл барлық ағаштардың 
75 %-і. Саяжайда барлығы қанша ағаш бар? 

Шешуі. 

100

7530

x
 

40x  
Жауабы: 40 ағаш 
9. Бақтағы 120 ағаштың 1/5-і шырша ағаштары. Бақта неше шырша ағашы бар? 

Шешуі. 

24120x  
Жауабы: 24 шырша ағашы. 

10. Балалардың отырғызған ағаштарының 80-і кҿктеді. Бҧл барлық 

отырғызылған ағаштардың 5/6-дей еді. Балалар неше ағаш отырғызды? 
Шешуі. 

96
5

6
80

6

5
80 ағаш 

Жауабы: 96 ағаш.  
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11. Қалада 150 мың адам тҧрады. Биіктігі орташа 1 ағаш 3 адамды 
оттегімен қамтамасыз етеді. Ағаштың қоректену ауданы 12 шаршы метр. Қала 
халқын оттегімен қамтамасыз ету ҥшін қалада қанша ағаш ҿсіру керек жҽне ол 
ағаштар қандай ауданға (га) егілмек? 

Шешуі. 

500003150000  

6000005000012  
Жауабы: 150000 адамды 50000 ағаш оттегімен қамтамасыз етеді.  

Ол ағаштар 60 га ауданға егілу керек. 
12. Ҧзындығы 12,5м ағаштың 2,15м-і жерге кҿмілді. Ағаштың жердің 

бетіндегі бҿлігінің ҧзындығы қанша? 
Шешуі. 

35,1015,25,12 м 

Жауабы: 10,35 м 
13. Алаңға отырғызылған тал қайыңнан 3 есе артық. Барлығы 72 ағаш 

отырғызылған болса, қанша тал, қанша қайың отырғызылған? 
Шешуі. 

723xx  

18x  
Жауабы: 18 қайың, 54 тал отырғызылған. 
14. Адам демімен бірге тҽулігіне 400 л кҿмір қышқыл газын шығарады.  

1 м
3
 кҿмірқышқыл газының массасы 1,98 кг. Адам демімен тҽулігіне неше 

килограмм кҿмір қышқыл газын шығарады? 
Шешуі. 

33 4,0400400,3,11 мдмлдмл  

792,098,14,0 кг 

Жауабы: 0,792 кг 
15. Ересек адам бір дем алғанда 0,5 литр ауа жҧтады. 1 литр ауаның 

массасы 1,23 грамм болса, ересек адам 1 минутта неше грамм ауа жҧтады? 
Шешуі. 

л85,016  

г84,923,18  

Жауабы: 9,84 грамм. 
16. 1 м

3
 ауаның массасы 1,3 кг. Бҿлменің ҿлшемдері: 7,5 м; 5,4 м; 3,2 м. 

Бҿлме ішінде ауаның массасын табыңдар. 
Шешуі. 

33,1292,34,55,7 м  

кг48,1683,16,129  

Жауабы: 168,48 кг. 
17. 1 га орман жаздыгҥні тҽулігіне 280 кг кҿмірқышқыл газын жҧтады да, 

одан 1,28 есе аз оттегі бҿліп шығарады. 5 га орман жаздыгҥні тҽулігіне қанша 
оттегін бҿліп шығарады? 

Шешуі. 
кг75,21828,1280  

кг75,1093575,218  

Жауабы: 1093,75 кг. 
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18. Ауаның 21% -ін оттегі қҧрайды. Ҧзындығы 5 м, ені оның 0,9 -ына тең, 
биіктігі енінен 1,5 м кем бҿлмедегі ауаның қҧрамында қанша оттегі бар? 

Шешуі. 
5,49,05 м (бҿлменің ені); 

35,15,4 м (бҿлменің биіктігі); 

5,6735,45 м
3
 (ауаның кҿлемі); 

175,1421,05,67 м
3
 (оттегінің кҿлемі); 

Жауабы: 14,175 м3 
19. Адам ауыр жҧмыс орындаған кезде, оның дем алуы 5 есе жиілейді. 

Қалыпты жағдайда адам 1мин уақытта 10,32 г ауа жҧтады. Адам 1 сағат уақыт 
ауыр жҧмыспен айналасқанда қанша ауа жҧтады? 

Шешуі. 
6,51532,10 г; 

3096606,51 г; 

Жауабы: 3 кг 96 г. 
20. Кҿлемі 122,5 м3 бҿлмедегі ауаның салмағын есептеңдер. 
Ескерту: 1 м3 ауаның салмағы 1,3 кг. 
Шешуі: 
122,5 х 1,3 =159,25 (кг) 
Жауабы: 159,25 кг 
21. Сынып бҿлмесінің ҿлшемдері 8м х 5м х 3м. Бҿлмеде ауаның 78%-і -

азот, 21%-і-оттегі. Сынып бҿлмесіндегі азоттың, оттегінің кҿлемдері қанша? 
Шешуі. 

5,144358 м
3 
(бҿлменің кҿлемі); 

71,11278,05,144 м
3 

(азоттың кҿлемі); 

345,3021,05,144 м
3 
(оттегінің кҿлемі); 

Жауабы: 112,71м
3
 — азот; 30,345м

3
 — оттегі. 

Математика ғылыми танудың ҽдістерін кең жҽне терең қолданады. Бҧл 
пҽнді оқыту оқушыларды ғылыми ойлау ҽдістерімен қарулаңдырады. 
Сондықтан да саналы тҥрде таным ҽдістерін ҥйрету мектеп математикасының 
айрықша мақсаттарының бірі болып саналады. Экологиялық тҽрбие беруде 
оқушылардың табиғатқа эмоциялық қатынасын қалыптастыра білудің ҥлкен 
мҽні бар. Эмоция психологиясында адамның жан дҥниесін қозғаушы жерге 
лайықты жауап ретінде қарастырылады. Табиғат тағдырына ортақтаса білу 
қасиетін ескермей, оқушылардың экологиялық санасын қалыптастыру мҥмкін 
емес. Ҿйткені адамгершілік заңдылықтар ҧғынумен де, есте сақтаумен де 
меңгерілмейді. Математикаға оқыту кезінде экологиялық мҽдениетті 
қалыптастыру ҥрдісінің табыстылық критерийлері оқушылардың экологиялық 
мҽдениет компоненттерінің қалыптасуы жҽне математикадан оқушылардың 
пҽндік жҽне тҧлғалық нҽтижелерге қол жеткізуі [2]. 

  
Ҽдебиеттер 
1. Логофет Д.О. Что такое математическая экология. - М.: Наука, 2010. 
2. Зверев И.Д.,  Суравегина И.Т. и др. Экологическое воспитание школьников.- М., 

Просвещение, 2007. 
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Аннотация: В работе рассматриваютсязначимость и особенности инновационных 

технологий о образований,основные проблемы трехязычия. Актуальной проблемой в сфере 

образования является получение знаний, соответствующих современным требованиям и 

практическая реализация полученных знаний. Умение в совершенстве владеть 

инновационными технологиями, применять современные методы. Найти путь к сложному 

решению, внести свой вклад в сферу образования. 

Ключевые слова. Инновационные технологии, современные методы, трехъязычие. 

Annotation. The paper discusses the significance and features of innovative technologies of 

educational institutions, the main problems of trilingualism. An urgent problem in the field of 

education is the acquisition of knowledge that meets modern requirements and the practical 

implementation of this knowledge. The ability to master innovative technologies and apply modern 

methods. Find a way to a difficult decision, make a contribution to education. 

Keyword. Innovative technologies, modern methods, trilingualism. 

 

XXI ғасыр — озық технологиялар ғасыры. Қазіргі жастардың заманға деген 

кҿзқарастары сан алуан. Бҽсекеге кабілетті озық елдердің кҿшінде болу ҥшін, жаңа 

техналогияларды жетік  меңгере алуды талап етеді. Сондықтан білім беру 

жҥйесінде жаңа технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Ҽсіресе шет тілін 

ҥйренуде мҧның пайдасы ҿте зор. Себебі тіл ҥйрену арқылы адам бҥкіл бір ҧлттың 

мҽдениеті мен ҽлеуметін қатар ҥйренеді. Адам кҿру, есту арқылы тіл 

қолданушылардың мҽдениетін тезірек сезінеді [1]. Яғни ҿзінің де сол тілді 

меңгергендердің қатарына қосылуы жеңілдей тҥседі. Қазіргі таңда ҥш тілде 

оқытылу кең етек ала бастады. Соның ең маңыздысы ағылшын тілі. Ҽрҧлт 

тҽуелсіздігін алғаннан бастап, келер ҧрпақтың кҿзі ашық, кҿкірегі ояю болуы ҥшін 

білімге аса мҽн берді. Осы тҧста бір мақал еске оралады. Тҽуелсіз ел тірегі – білімді 

ҧрпақ. Жаңа дҽуірдің кҥн тҽртібінде тҧрған мҽселе - білім беру, ғылымды дамыту.  

Ҿркениет біткеннің ҿзегі, ғылым, тҽрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. 

Осы орайда білім ордасы – мектеп, ал мектептің жаны – мҧғалімдердің басты 

міндеті – ҿз ҧлтының тарихын, мҽдениетін, тілін қастерлей жҽне оны жалпы 

азаматтық деңгейдегі рухани қҧндылықтарға ҧштастыра білетін тҧлға 

тҽрбиелеу. Мҧғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі – 

оқытудың ҽдіс – тҽсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру жҽне заманауи 

педагогикалық технологияларын меңгеру. 

1.Заманауи технологияларда басты міндет – оқушының оқу – танымдық 

ҽрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету. Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің басым 

міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 
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ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп 

атап кҿрсетілген. Қазіргі таңда статистика бойынша ғаламда Жапония, АҚШ, ҚХР, 

Германия т.б. мемлекеттер кҿш бастап келеді. Олардың техналогиялары озық, 

қолдану ҽдістері тым қиын, дегенменде жалынды жастар жаңа техналогияларды 

жетік меңгере алғандығы [2], олардың кҥн санап мемлекеттерінің дамуына алып 

келеді.Біздің мемлекетте білім саласына зор мҽн қойған. 

2.Қазақстан Республикасында техникалық жҽне кҽсіптік білім беруді 

дамыту бағдарламасындағы басты міндет – еліміздің экономикасына 

қҧзіреттілігі жоғары, бҽсекеге қабілетті жҽне оқуын жалғастыруға білімі 

жеткілікті мамандар даярлау.Ал білім беру жҥйесінің алдындағы жаңа 

міндеттердің бірі инновациялық педагогикалық оқыту технологияларын 

пайдаланып білім сапасын арттыру. Жаңаша оқытудың «Кембридждік» жҥйесі 

бойынша балаларға білім дайын кҥйінде берілмейді, керісінше оқушылардың 

ҿздерін еркін ҧстауға,  ойлануға мҥмкіндік жасалады.  Олар ҿз беттерімен жҽне 

ҿзара ҽрекеттесе оқып-ҥйреніп, ортақ бір шешімге келуге бағытталады.  

3.Сондықтан да қазіргі таңдағы ҽрбір ҧстаздың да, оқушының да іс-ҽрекеті 

ерекше шығармашылық сипатта болуы керек.Бҽсекеге тҥскен дамыған қоғамда 

адамзат баласын алға жетелеуде білімнің алар орны ерекше. Дҽл қазіргі уақытта 

білім беру ҥдерісінде болып жатқан тҥрлі ҿзгерістер адамның мҥмкіндіктеріне 

жол ашу, дамуына, ҿзіне-ҿзі сенуіне мол мҥмкіндіктер беріп отыр. Ал ҥйреніп 

келе жатқан жас буынға жол сілтеп, бағыт-бағдар беру жан-жақтылықты талап 

етеді. «Мҧғалім ҽрдайым ізденісте болса ғана, шҽкірт жанына нҧр қҧя алады» - 

деп Ахмет Байтҧрсынов айтқандай, мҧғалімнің ізденісі жан-жақтылығы, 

қҧзіреттілігі арқылы айқындалады. Бҥгінгі кҥні білім берудегі ҿзекті 

мҽселелердің бірі - педагогтың білімін кҿтеру, оның заманауи технологияларды 

жете меңгеріп, сындарлылыққа, кҿшбасшылыққа бейімдеу. Ҽр педагогтар ҿз 

сабақтарында инновациялық техналогияларды пайдаланып, оқушылардың 

білімге қабілеттіліктерін арттыру маңызды. 

4.«Инновация» ҧғымының терминдік мҽнін ашып, анықтама берген 

отандық ғалымдарыдың бірі – Н. Нҧрахметов. Қазіргі таңда оқу ҥдерісіне 

«жаппай» енгізіліп жатқан инновациялық технологиялар кҿкейкесті 

мҽселелердің тоғысында пайда болып, оқу ҥдерісіндегі ҽдістемелерге жаңаша 

тҧрғыдан қарап, оны ҥздіксіз жаңғыртуға бағытталады. Осыған орай кез-келген 

студенттің қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тҽрбиелеуді жҥзеге асыратын заманауи инновациялық 

технологияны меңгеруге ҧмтылуы керек.Инновациялық білім беру – іскерліктің 

жаңа тҥрі. Инновациялық қызмет оқу ісін дамытуға, пҽндердің мҽнін 

тереңдетуге, оқытушының кҽсіптік шеберлігін арттыруға басқа жаңа 

технологияларды енгізуге, пайдалануға жҽне шығармашылық жҧмыстар 

жҥргізуге бағытталған [3]. Мҧндай технологияларды қолдану – біріншіден, 

оқытушы ҧтады, яғни ол сабақты тиімді ҧйымдастыруға кҿмектеседі, 

оқушының пҽнге деген қызығушылығы артады, екіншіден, оқушы ҧтады, себебі 

оның тақырып бойынша танымы кеңейеді. Осылайша білім берудің 

қалыптасқан ҽдістемесіне оқытудың жаңа технологиясы тҧрғысынан ҿзгерістер 

енгізілсе, білім сапасы да арта тҥспек. 
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Инновациялық техналогиялардың басты алғышарттарының бірі ҥш 

тілділік,сауаттылық. Б.Момышҧлы «Тіл дегеніміз - қай халықтың болмасын, 

кешегі, бҥгінгі ғана емес, ертеңгі де тағдыры.» - дегеніндей, тіл – ҽрбір 

адамзаттың ҧлттық абыройы мен болмысы. Ал, кҿптілділік – болашақ 

азаматтардың ҥш тілде бірдей сауатты сҿйлеуі, ойлауы. Қажет болған жағдайда 

алма-кезек қолдана білуі. Бҧл бҥгінгі заман талабы. Ал біз бен сіз, жалпы 

мемлекетіміз  осы заманға сай азамат тҽрбиелеп шығаруымыз қажет. Сол 

себепті «заманың тҥлкі болса, тазы боп шап», деген мақалды ҧрандатып, 

кҿштің ізін суытпай дара жолда дарабоз атану бізге шарт..Қазақ тілі, орыс тілі 

жҽне ағылшын тілін жетік меңгеру болашақ ҧрпағымыздың жеке тҧлғалық 

жҽне кҽсіби деңгейін арттырады. Сҿзімнің соңын  Дистервегтің «Жаман ҧстаз 

шындықты ҧсынады, жақсы ҧстаз оны іздеп табады» деген сҿзімен аяқтағым 

кеп тҧр. «Басқаны ҥйреткен кісі қайталау арқылы меңгерген білімдерін 

нығайтумен ғана емес, пҽнге ҥңілуге мҥмкіндік алумен де ҿзін - ҿзі ҥйретеді. 

Ҧлы ағылшын ағартушысы Уильям Уарт жай мҧғалім хабарлайды, жақсы 

мҧғалім тҥсіндіреді, керемет мҧғалім кҿрсетеді, ҧлы мҧғалім шабыттандырады 

деген екен. Ал XXI ғ. нағыз ҧстазы қандай болмақ, кҽзіргі заманда Егеменді 

еліміз тҽуелсіз жеріміздің болашағы жас ҿсіп келе жатқан ҧрпақ қолында. 

Сондықтан мен ҿз елімнің патриотымын жҽне ҿз еліме ҿз ҥлесімді қосуға, 

артымыздан еріп келе жатқан кҿзінде от, жҥрегінде жалыны бар жастарға жол 

кҿрсету менім парызым, абыройым, еліме қосқан ҥлесім деп білем. 
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ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА SMART ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН БІЛІМ 

БЕРУ МАЗМҦНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚОЛДАНУ 

 

Алиева Гулим Сабитхановна 

 Аға оқытушысы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Жанабаева Толкын Маралкызы 

Информатика пәні мұғалімі 

Ы.Алтынсарин атындағы гимназия 

Арқалық, Қазақстан  

 
Аннотация. Рассматриваются основные положения инновационных подходов в 

преподавании Информатики. Повышение активности учащихся путем внедрения 

компьютерных технологий на уроках информатики с внедрением педагогических 

технологий, внедрения мультимедийных программ в учебный процесс и выработки 

положительных результатов творческой деятельности с использованием.  
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Abstract. The basic provisions of innovative approaches in the teaching of computer science 

are considered. Increasing student activity through the introduction of computer technology in 

computer science lessons with the introduction of pedagogical technologies, the introduction of 

multimedia programs in the educational process and the development of positive results of creative 

activity using. 

Keywords. Information and communication technologies, computer technologies, 

pedagogical technologies, presentations. 

 

Елбасымыздың басты міндеті-бҽсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылу, 

тҽуелсіз еліміздің болашағы жастардың білім алуына ерекше кҿңіл бҿлу. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 

беру жҥйесінің басты міндеті - оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, 

ҧлттық жҽне жалпы адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке тҧлғаны қалыптастыруға, дамытуға жҽне кҽсіби шыңдауға 

бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау» - деп атап кҿрсеткендей, 

қазіргі кезеңде ҽрбір мҧғалімнің алдына қойып отырған басты міндеттерінің 

бірі- оқытудың ҽдіс-тҽсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру жҽне жаңа 

педагогикалық технологияны меңгеру [1]. 

Білім беру ҥрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық технологияларды 

пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тҧлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын 

жҥзеге асыра отырып, оқу - тҽрбие ҥрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі 

мен сапасын жоғарылатуды кҿздеймін. Біріккен ҧлттар ҧйымының шешімімен 

«ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп аталды. Қазақстан Республикасы да 

ғылыми - техникалық прогрестің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру 

болатын жаңа кезеңіне енді. 

Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңінде, бҧл кезең 

ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық 

ақпараттық - коммуникативтік технологиялар педагогтар қызметінің барлық 

салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. «Білім берудегі 

ақпараттық - коммуникативтік технологиялар» ҧғымы «оқытудың жаңа 

инновациялық технологиялары», «қазіргі ақпараттық оқыту технологиялары», 

«компьютерлік оқыту технологиялары» жҽне т. б., тіркестермен тығыз 

байланысты [2]. 

Инновациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жҧмыс 

істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық 

оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жҧмыс істеуге, 

компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделген. Ақпараттық ҽдістемелік 

материалдар коммуникативтік байланыс қҧралдарын пайдалану арқылы білім 

беруді жетілдіруді кҿздейді. Жедел дамып отырған ғылыми –техникалық 

прогресс қоғам ҿмірінің барлық салаларын ақпараттандырудың ғаламдық 

процесінің негізіне айналды. Ақпараттық технологиялық дамуға жҽне оның 

қарқынына экономиканың жағдайы, адамдардың тҧрмыс деңгейі, ҧлттық 

қауіпсіздік, бҥкіл дҥниежҥзілік қауымдастықтағы мемлекеттің рҿлі тҽуелді. 
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Заман ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану айтарлықтай 

нҽтижелер беруде. Кез келген сабақта электрондық оқулықты пайдалану 

оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау 

жҥйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасаймын. 

Инновациялық технологияны бҽсекеге қабілетті ҧлттық білім беру жҥйесін 

дамытуға жҽне оның мҥмкіндіктерін ҽлемдік білімдік ортаға енудегі 

сабақтастыққа қолдану негізгі мҽнге ие [3]. 

Информатика пҽнін білім мазмҧнын жаңарту жағдайында оқытудың 

мақсаттарын алға қоямын: 

Информатика пҽнінің білім мазмҧнын жаңарту жағдайындағы 

мақсаты: 

 Оқу-ҽдістемелік электронды кешендер қҧру, ҽдістемелік пҽндік Web-

сайттар ашу; 

 Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; 

 Білім мазмҧнын жаңарту жағдайында инновациялық ҽдістерді 

пайдаланып, бағдарламалық сайттар, қҧралдар жасау (мультимедиалық 

жҽне гипермҽтіндік технологиялар). 

 Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында ҿздігінен қосымша білім 

алуды қамтамасыз ету. 

 білім мазмҧнын жаңарту жағдайында Smart технологияларын ҧғыну 

арқылы информатика мҧғалімдерінің кҽсіби біліктіліктерін арттыру. 

Оқу ҥдерісі кезеңдерінде информатика пҽнін оқытуда Smart 

технологияларын қолдану қажеттілігіне негізделеді. Кҽсіби қызметтің 

мазмҧнына ҿзгеріс енгізіп, білім беру мазмҧнын жаңарту жағдайында 

информатика пҽнін оқытуда сандық білімдік қорларын, интернет сервистерді 

қолдану қабілеттерін қалыптастыруға мҥмкіндік береді [4]. 

Міндеттері: 

 Smart learning жҥйесін қолдану бойынша халықаралық тҽжірибені 

талдау; 

 білім мазмҧнын жаңарту жағдайында Smart learning енгізу жҥйесі 

мҽселелерін анықтау; 

 информатика сабақтарында Smart енгізу бойынша SWOT-талдауын 

қҧрастыру; 

 мектептердің Smart learning жҥйесі мҥмкіндіктерін жҽне материлды-

техникалық базасын есепке ала отырып информатика бойынша 

сабақтарды жобалауды ҥйрету; 

 тҽжірибеде сандық білім контенттерін дайындау жҽне енгізу; 

 информатиканы оқытуда заманауи мультимедиа-қорларын, ғаламтор 

қызметтерін қолдану техникасын меңгеру [5]. 

Кҥтілетін нҽтиже 

Білім беру мазмҧнын жаңарту жағдайында информатика пҽнін оқытуда: 

 Smart технологияларын қолдану қажеттілігіне негіздеу, 

 кҽсіби қызметтің мазмҧнына ҿзгеріс енгізу, 

 мультемедиа-қорларды, Internet желілерін қолдану, қашықтықтан оқыту 
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 оқу-ҽдістемелік электронды кешендер қҧру, ҽдістемелік пҽндік Web-

сайттар ашу; 

SMART технология – жаңа заманның қҧралы. Білім беру мазмҧнын 

жаңарту жағдайында информатика пҽнін оқытуда шығармашылыққа кҿп 

мҥмкіндік береді. 

SMART тақтаның ерекшелігі: 

 екі қолданушы бір уақытта қолдана алады, яғни, тақтада бір уақытта 

жазып, сурет салуға жҽне жасалған жҧмысты файлда сақтауға мҥмкіндік 

береді; 

 интерактивті тақтаның жҧмыс жасау кеңістігі ҥлкейтілген; 

Интерактивті тақтамен жҧмыс жасаудың артықшылықтары: 

 Барлық жастағы оқушыларға тиімді; 

 Оқытушыға Web-сайттар жҽне басқа да ресурстармен жҧмыс жасай 

отырып, материалдарды оқушыларға жеткізуді кҥшейтеді; 

 Сыныпта талқылау мен араласуға кең мҥмкіндік береді; 

 Кҿптеген тҥрлі жҽне динамикалық материалдарды қолдану арқасында 

оқушы мен оқытушыға сабақты қызықты етіп ҿткізуге кҿмектеседі. 

SMART қҧрылғылар не ҥшін қажет? 

 SMART телефон, планшет сияқты соңғы технологияларды қолданып 

жҥрген оқушыларға бҧл тақта тҥсінікті, ҽрі сабаққа деген 

қызығушылығын арттырады; 

 Сенсорлық экран тез жҧмыс жасаумен қатар, бір уақытта бірнеше 

оқушының жҧмыс жасауына кҿмектеседі; 

 Технология жаңартылған сайын ол кешендендіріліп, сабаққа керекті 

материалдар да толықтырыла тҥседі. 

 Сабаққа қажетті қҧралдарды ресурстар сайтынан алуларына немесе 

интернетпен жҧмыс жасауға болады; 

 3D объектілерді тҥсіндіруге кҿп кҿмегі тиеді; 

 Оқушылардың сабаққа қызықты, ҽрі белсенді қатысуына ықпал етеді; 

 Оқушылардың бір уақытта бірнеше оқушы жҧмыс жасай алуына 

байланысты,  топпен жҧмыс жасауды да ыңғайлы; 

 Сабаққа керек материалдар ҽзір болса, жақсы ҿтуіне септігі тиеді; 

 Смарт экранда объектілер мен жазбаларды қозғауға, суреттер мен 

диаграммаларға комментариилер қосуға мҥмкіндік береді. 

Ҿз іс-тҽжірибеме тоқталатын болсам, «SMART» технологиясының 

элементтерін пайдалана отырып информатика пҽнін қызықты, ҿзгеше ҿткізу 

ҥшін, смарт телефон, планшет сияқты соңғы технологияны қолданып, сабаққа 

деген қызығушылығын арттырамын [6]. 

Білім беру мазмҧнын жаңарту жағдайында информатика пҽнін оқытуда 

оқушыларды жеке, топпен жҧмыс жасау негізінде білім алуымен ҧштасады. 

«SMART»технологиясын пайдалану барысында оқушылардың пҽнге деген 

қызығушылықтары ҿзгеріп, ҿз бетінше ізденіп, сыни тҧрғыдан ойлау 

қабілеттерінің артқаны байқалды. 
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«SMART» технологиясын пайдаланудың мҽні компьютерлік техниканың 

мҥмкіндіктерін баланың жеке тҧлғасын дамыту проблемасының маңына 

топтасқан дидактикалық-ҽдістемелік проблемалық міндеттерді шешуге 

бағындыру болып табылатындай. Сондай-ақ оқушының компьютерлік 

сауаттылығы артады. 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мҽлімет алмасуына, қарым-

қатынасына «SMART» технологияларының кеңінен қолданысқа еніп, жылдам 

дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті 

шартқа айналып отыр. Осы орайда келешек қоғамымыздың мҥшелері – 

жастардың бойында ақпараттық мҽдениетті қалыптастыру қоғамның алдында 

тҧрған ең басты міндеті [7]. 

Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – ҿсіп келе жатқан 

жеке тҧлғаны жан –жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, ҿзгеріс 

енгізу, жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды ҿмірге ҽкелу. Бҧрынғы 

оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, осы технологияларды пайдалану 

барысында қазіргі оқушы – ҿздігінен білім іздейтін жеке тҧлға, дҥниетаным 

қабілеті жоғары, дарынды, ҿнерпаз, іздемпаз, талапты, ҿз алдына мақсат қоя 

білетін тҧлға екендігін байқауға болады [8]. 
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Аннотация. Когда у звезды заканчивается ядерное топливо, она может сжиматься 

сильнее, превращая их в белых карликов, нейтронных звезд или черных дыр. Вы можете 

примерно рассчитать их массу и размер. Полученные расчеты позволяют определить их 

основные свойства. Законы физики, основанные на явлениях микромира, достаточны для 

расчета астрономических объектов. Многие космологические теории объясняют образование 

звезд и планет как образование газообразного водорода. Тяжелые элементы также 

образуются в звездах в результате взрывов. Образование звезд, как и карликовых звезд, 

начинается со сжатия холодных водородных облаков под действием силы тяжести. 

Ключевые слова: Звезда, атом, сила, белый карлик, нейтрон, черная дыра, масса, 

размер, гравитация. 

Annotation.In the case of nuclear fuel depletion in the star, it can be stronger than 

compressed, which also changes to white dwarfs, neutron stars or black holes. You can quickly 

calculate their mass and size. The calculations obtained allow them to define their basic properties.  

The laws of physics that are essentially subject to micro-phenomena are sufficient to calculate 

astronomical objects. Most cosmological theories explain that the formation of stars and Planets is 

due to the fact that gas is hydrogen atoms. Stars also contain heavy elements as a result of 

explosions. The appearance of stars and white dwarf stars begins with the compression of cool 

hydrogen clouds under the influence of gravitational pull.  

Keywords. Star, nuclear, force, white dwarf, neutron, black hollow, mass, dimension, 

gravitation. 

 

Ҿшкен салқын жҧлдыздардың толық энергиясын Е есептеу маңызды 

деректер береді. Ол толық энергия жҧлдыздың радиусының R функциясы 

болып табылады. Ҿзінің ядролық отынын тауысса да бҧндай жҧлдыздар сҽуле 

шығара береді жҽне Е(R) мҽні ең аз шамаға жеткенге дейін сығыла береді.   

Жҥйенің толық энергиясы оны қҧрайтын барлық бҿлшектердің энергиясынан 

(пК
5

3
пК f ) жҽне гравитациялық потенциалды энергиядан U тҧрады. Массасы  

М сфералық қабықшаның потенциалды энергиясы U=-GM 2 /2R. Біртекті қатты  

шар жағдайда U=(315)GM 2 /R. Массаның саны А атомдардан тҧратын жҧлдызды 

қаралтырайық. Ондағы толық нуклондар саны п болсын. Сонда жҧлдызда  

п/А ядро болады. Оның ҽр бірі Z протоннан А-Z нейтроннан тҧрады. х=Z/А 

болсын жҽне берілген жағдайда х~½ деп есептейміз. Жҧлдыздың толық массасы 

М~пmp, мҧндағы  mp-протонның массасы. Электронның толық саны И e =хn. 

Термиядролық отын таусылған соң да сығыла беретін массасы аз 

жҧлдыздарда электрондардың (ядролардың) энергиялары релятивистік емес 
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кҥйінде қалады. Бҧл жағдайда электрондардың квантты механикалық 

кинетициалық энергиясы (К
f
) e  келесі тҥрде анықталады. 

                                                 
3

1

)
1

(
2

1

V
hcCPK ff

                                           (1) 

Егер жҧлдыздар салқындаған жағдайда, яғни олардың жылулық 

энергиясын квантты механикалық энергиямен салыстырғанда ескермесек, онда 

жҧлдыздың толық энергиясы 

                                           R

GM
KnUKnRE efeee

2

5

3
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5

3
)(                             (2) 

Келесі ҿрнекті ескере отырып, 3
2

2

)
3

(
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2

V

n

m

h

m

P
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f

f
   жҽне 

алмастырулардан  соң  emm , п=хп,    3)413( RV    аламыз        

R
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Gxn
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h

R

xn
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e

22

3
2

2

2

2 5

3
)

4

9
(

85

3
)(                                            (3)                                

(3) ҿрнектің графигі 1-суретте кҿрсетілген.  

 

 
1-сурет 

 

Жоғарғы тҧтас кисық-электрондардың толық кинетикалық энергиясы, ал 

тҿменгі-гравитациялық потенциалды энергия; ҥзінді қыйсық – осы 

энергиялардың қосындысы, ол R=R аз  жағдайында минимал мҽнге ие болады. 

Сонымен ядролық отыны толық жанып бітсе де жҧлдыз жарық шығара 

сығыла береді, яғни оның толық энергиясы Е(R) энергияның аз мҽнін dE/dR=0 

теңдеуді шешу арқылы анықтаймыз. 

                              
2

3
2

2

2 1
)

4

9
(

4
pe

аз
Gnm

xn
m

xh
R                                               (4) 

Қҽдімгі ақ ергежейлі ҥшін, массасы Кҥннің массасынан 15% аз (п=10 57  

жҽне x=½) (4)  ҿрнек  R аз ~8000 км шаманы  береді. Бҧл шама 36 /103 смгS

тығыздыққа сҽйкес. Бҧл ақ ергежейлінің массасы Жердің ҿлшеміне жуық, ал 

массасы миллион  есе  кҿп. (4)  ҿрнек график тҥрінде 2-суретте кҿрсетілген 
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2-сурет 

 

Радиусы R жҧлдыздың М массасына тҽуелділігі.  n-нің критикалық мҽні 

ҥшін  n кр  келесі шартын жазуға болады. 

                                  

3
1

2
)

4

9
(

24

3
кр

кр
xn

hc

R

xИ
~

R

pmnкр

22

6
5

3
                               (5) 

Бҧдан                                  крn ~ 2
3

2

2
2

1

)(
4

)125(

pGm

hc
x  

мҧндағы                              2
3

2
)(

pGm

hc
~ 0n ~ 57104.2                                                      (6) 

бірліксіз шама.                            

Дҽлірек есептеулер  келесі мҽнді береді. 

                                               0

2)5.0/(7.0 nxnкр
                                                     (7) 

Осыған сҽйкес критикалық масса pкркр mnm шекті масса деп аталады 

жҽне ол ақ ергежейлілердің максималды массасын береді. Бҧл масса Кҥн 

массасынан М pk mn049.0  (40%) кҿп. Осындай есептеулердің нҽтижесінде ақ 

ергежейлі жҧлдыздардың басқа да қасиеттерін зерттеуге болады. 
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Аннотация. Концепция виртуального означает, что это возможно и применимо в 

определенных ситуациях. Виртуальность - это явление, которое в соответствующих случаях 

является обязательным или возможным для любых целей посредством предметов, 

предметов, категорий, отношений, действий, подражания. 

Ключевые слова.  Виртуал, компьютер, 3D моделирование, 3D анимация, блендер 

Annotation. The concept of virtual means that it is possible and applicable in certain 

situations. Virtuality is an event that occurs in the corresponding cases is obligatory or possible for 

any purpose by means of objects, objects, categories, relations, actions, imitations. 

Keywords. Virtual, computer, 3D modeling, 3D animation, blender 

 

Қазіргі уақытта біз виртуалдық, нақтылық деген ҧғымды жиі еститін 

болдық. «Виртуалдық» термині латынның «virtualis» - сҿзінен шыққан, белгілі 

бір жағдайларда мҥмкін болатын, қолданылатын деген мағынаны білдіреді. Бҧл 

ҧғым ортағасырлық христиан философиясында абсолютті жалпы мҽннің жалқы 

заттармен байланыстылығын тҥсіндіру ҥшін қолданылған. Содан бері ҧмыт 

бола бастаған терминді физиктер жалған элементарлық бҿлшектерді атау ҥшін 

қайта жаңғыртқан. Олар виртуалды бҿлшектер деген тіркесті «мҥмкін ҽлем» 

тҥсінігімен байланыстырған. 70-жылдырдың соңына дейін бҧл терминнің 

электронды ҽлемге де ақпараттық технологияға да еш қатысы болмаған еді. 

«Виртуалды шындық» ҧғымы 70-жылдардың соңында Массачусетс 

технологиялық институтында ойлап тапты деген де дерек бар. Ол шындықтың 

компьютер кҿмегімен берілген ҥшҿлшемді макроҥлгісін анықтау ҥшін 

пайдаланған. Бастапқыда ол ҥлгілер ҽскери салада ҽлдебір техниканы сынақтан 

ҿткізу алдында қолданылған қҧрылғыларға қатысты айтылған. Ал Жарон Ланье 

терминді жаңа компьютерлік ҿнімдерге байланысты пайдаланып, ол кҿпшілік 

айналымға компьютермен бірге еніп ҥлгерді. Виртуалды шындық, шын ҿмірге 

зиянын тигізбей, ҿз алдына балама ҽлем жасап алу мҥмкіндіген берді. 

Виртуалды шындық, шындықты имитациялайды, оны симуляциялайдын яғни, 

сол шындыққа ҧқсас, бірақ ҿмірде жоқ ҿзіндік бір шындықты туғызады [1]. 

Виртуал ҧғымы – белгілі бір жағдайларда мҥмкін болатын, қолданылатын 

деген мағынаны білдіреді. Виртуалдық деп – тиісті жағдайларда қандай да бір 

мақсат ҥшін нысандар, субъектілер, санат, қарым-қатынас, ҽрекеттер, еліктеу 

кҿмегі арқылы міндетті немесе болуы мҥмкін қҧбылыстарды айтамыз.  

Виртуалды ҽлемде қандай болмасын кез келген заңдылық қолданылса да, 

ол нақты ҿмірге ҧқсайтын жағдайда біз оны мойындаймыз. Ҽдетте біз бала 

кҥнімізден оттың кҥйдіретінін, допты қабырғаға лақтырсақ, оның кері 

секіретінін, тас пен қауырсынның ҽртҥрлі жылдамдықпен қҧлайтынын білеміз. 
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Егер осының бҽрін виртуады ҽлемде дҽл осылай ойгатсақ, онда бҧл ҽлемге 

тҥсен адам ҿзін нақты ҿмірдегідей сезінетін болады. 

Ҽрине мҧндай нақтылыққа тек компьютер ойындарындағы ҧқсастықты 

алатын болсақ, онда ол соншалықты принципті болмайды. Бірақ физикалық 

ҽлемде ҧқсастықтар қоршаған ортаны танып-білу мен оны талдауда маңызды 

орын алады. Мысалы, кҿз алдарыңа дауыл жиі соғатын аймақта қала тҧрғызу 

керектігін елестетеіп кҿріңдерші. Мҧндай аймақта тҧрғызылатын ҥйдің 

мықтылығы қандай болуы керек? Адам ҿміріне қауіпті болмайтындай етіп, 

қателіктерді жібермей қалай есептеуге болады? Мҥмкін компьютерге ол 

аймақтың физикалық сипаттамасын сала отырып, ҥйдің ҥлгісін жасау 224 керек 

болар. Содан кейін желдің анықталған кҥшінің ҥлгісін жасап жҽне оның 

ғимаратты қирату ҽсерін қарастыру керек. Егер виртуалды дауыл виртуалды 

ҥйлерді қиратса, оның еш қорқынышы жоқ, ҿйткені ғимараттың сипаттамасын 

ҿзгертіп, қайтадан дауылдың ҽсерін тексеруге болады. Нҽтижесінде ол жерге 

ҥйлер салу экономикалық тҧрғыдан пайдалы ма,жоқ па екенін алдын ала білуге 

болады. Компьютер арқылы нақытылықтың кҿрінісін ҧсыну тҽжірибелік 

мағынаға ие болатыны анық [2].  

Компьютерлік техниканың негізінде кеңістік – уақыттық континиумды 

адам тілектеріне сай ҿзгертіп, жаңа ҽлемді, шындықты – қолдан жасалған 

қҧрылымды қалыптастыру нҽтижесін виртуалды шындық деп атаймыз. 

Бірқалыпты кеңістік жҽне ҥшҿлшемді орта. Декарттың кеңістіктің кҿрінісі 

ҿзара перпендикуляр ҥш ось: Х, Y, Z сияқты екені белгілі. Бҧл біздің 

қабылдауымызда нысанның ҧзындығын, биіктігін жҽне енін кҿрсетеді. Алайда, 

осы сипаттамаларға ие болса да нысан тағы да ҿзгере алады. Нысанның ҿзгеруі 

ҥшін тҿртінші ҿлшем – уақытқа байланысты болады. Осылайша біз нақты 

нысандары бар бірқалыпты кеңістікке ие боламыз. Бірқалыпты кеңістікті 

компьютерде модельдеу ҥшін ҥшҿлшемді модельдеу орталары бар. Мҧндай 

орта кеңістктің ауқымын пішіндеп, оны ҽртҥрлі нҥктелерден бақылауға, 

нысанды қозғалтып жҽне ҿзгертуге мҥмкіндік бреді. Ҥшҿлшемді модельдеу 

ҽртҥрлі деңгейдегі кҥрделілікті қамтиды: 

- Қарапайым 3D модельдеу. Ҥлгіні ықшамдалған пішінде қҧруға болады.  

- Кҥрделі 3D модельдеу. Қҧрылатын ҥлгінің ҧсақ-тҥйек детальдарының 

барлығы қамтылады.  

Ҥшҿлшемді модельдеу ортасында нысандарды ҧҥрып қана қоймай, оларды 

анимациялауға да(уақыт бойымен орнын, қасиетін ҿзгерту) болады. 3D 

анимация дегеніміз не? 

3D анимация - бҧл ҿлшемді сахна мен нысандарға негізделген қазіргі 

уақтыттағы анимация бағыты. 3D анимациясы мультфильмдерде, жарнама 

роликтерін қҧруда, кҿрмелер мен ҿрнекті суреттерде қолданылады. Ҥшҿлшемді 

графика ғылыми есептеулер, инженерлік жобалау жҽне физикалық нысандарды 

компьютерде ҥлгілеу облыстарында кең тарлаған, жалпы қазіргі ақпараттанған 

уақытта ҥшҿлшемді графика адаммен байланысты саланың барлығында 

қолданылады десек артық болмас. Ҥшҿлшемді графика қҧратын компьютерлік 

программалар ҿте кҿп. Олар: blender 3D, 3D max, K-3D, Wings 3D, Panda 3 D, 

Sweet Home 3D, Maya жҽне т.б. Ҥшҿлшемді графика қҧруға мҥмкіндік беретін 
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бағдарламалардың арасында Blender пакетіне толығырақ тоқталып ҿтсек. 

Себебі, мектеп бағдарламасына сҽйкес информатика пҽні бойынша  

10-11 сыныптарда ҥшҿлшемді графиканы ҿңдеуде осы пакет қолданылады. 
 

 
 

Сурет 1 Blender бағдарламасының интерфейсі 
 

Blender – ҥшҿлшемді компьютерлік графиканы қҧруға арналған еркін 

пакет, ол ҿзіне модельдеу, анимация, рендринг, видеоны постҿңдеу мен қатар 

интерактивті ойын қҧру қҧралдарын қоса қамтиды. Кҽсіби жасаушы 

пҽрмендердің (команда) арқасында жҽне жылдам ҽрі тҧрақты дамуының 

ҽсерінде бҧл пакет қазіргі таңда тегін 3D редакторлары арасында айырықша 

қолданысқа ие [3]. 

Blender ҥшҿлшемді компьютерлік графиканы қҧруға арналған пакеті 

мҥмкіндіктері ретінде басқа атақты 3D-модельдеу пакеттерімен 

салыстырғанында Blender пакетінің сипаттамалық ерекшелігі – кҿлемі жағынан 

шағындығы. Базалық жеткізілімге кең ҿрісте алған қҧжаттамалар жҽне кҿп 

мҿлшерде демонстрациялық кҿріністер кірмейді. Ендігі кезекте Blender 

пакетінің нақты мҥмкіндіктерін ерекшелеп кҿрсетейік: 

- Ҽртҥрлі геометриялық қарапайымдықты, полигондық модельдерді қоса 

алғандағысын, subdivision surface (SubSurf) тҽртібіндегі жылдам моделдеу 

жҥйесін, Безье қисығын, metaballs (метасфера) мҥсін моделдеуді жҽне 

векторлық шрифттерін қабылдауы;  

- Универсалды кіріктірме механизмдерінің рендрингі жҽне сыртқы YafRay, 

LuxRender рендермен жҽне басқаларыменен интеграциалануы; 

 - Анимация қҧралдары, солардың арасынан инверстік кинематика, 

қаңқалық анимация жҽне торлық деформация, негізгі кадр бойынша анимация, 

сызықтық емес анимация, тҿбені салмақтық коэфициент редакциясы, шектегіш, 

жҧмсақ денелердің динамикасы, физикалық Bullet қозғалтқышының негізіндегі 

қатты денелердің динамикасы, бҿлшек негізіндегі шаш жҥйесі жҽне шаш 

негізіндегі бҿлшек жҥйесіне бҿлінуі;  
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- Python–ды қҧрал мен тҥптҧлғаларды амалмен қҧрғанға, ойындардағы 

логиалық жҥйелерді амалмен қҧрғанға, импорт/экспорт файлдарын (Мысалы, 

COLLADA) амалын қҧрғанға, есептерді автоматтандыруды қҧрғанға 

қолданылады;  

- Сызықты емес редакциялаудың базалық функциясы жҽне видеоны 

қҧрамдастыру; 

- Game Blender - Blender–дің «қосымша» жобасы, ол коллизияны 

анықтайтын, динамиканың «қозғалтқышы» жҽне программалайтын логиканың 

интерактивті функциясын ҧсынады. Жҽне де ол сҽулеттік визуализациядан бастап 

видео ойынға дейін бҿлек reak-time «қосымшасын» қҧруға жағдай тҧғызады. 

Қосымша ерекшеліктері. Blender бағдарламасында объект (болмыс, 

сыртқы дҥниемен ҿзара байланысу) жҽне оның мҽліметтері (форма жҽне объект 

функциясы) болып бҿлінеді. Объект – Мҽлімет қатынасы 1:n қатынасын 

кҿрсетеді жҽне ҿз-ҿзімен динамикалық байланыста болады. Сол себепті кейбір 

процесстер ҥшін Blender жылдам ҽрі бірегейлі. Blender пакетімен жҧмыс жасау 

басқа бағдарламаларға қарағанда жеңіл ҧйымдастырылған, оған мысал: 

 - Тегін; 

 - Кодтің ашықтығы;  

- Ойын қҧрастыруға мҥмкіндігі болуы;  

- Кроссплатформалық;  

- Кҿп мҿлшеріндегі Модификаторлар ; 

 - Анимация жасауға мҥмкіншілік;  

- "Сҥйектермен" жҧмыс істеу;  

- Фон баптаулары;  

- Ішкі файлды жҥйесі, ол бірнеше кҿріністерді (сценаны) бір файлға сақтай 

алады. (.blend файл деп атайды)  

- ".blend" файлы ескі нҧсқада болсын, не жаңа нҧсқалы Blender болсын, 

барлығына ҥйлеседі. Сондай-ақ, бір платформадан басқа платформаға кҿше алады. 

 - Барлық жҧмыс уақытысында Blender жобалардың резервтік кҿшірмесін 

жасап тҧрады, демек тҿтенше жағдайда мҽліметтерді дереу сақтап отырады. 

- Барлық кҿріністерді (сцена), объектерді, материялдарды, текстураларды, 

дыбыстарды, суреттерді, post-production эффектілерін бірыңғай ".blend" 

файлына сақтай алады. 

 - Жҧмыс ортасының икемдеуін ".blend" файлында сақтауға болғандықтан, 

соның арқасында файлды қайта жҥктегенде, сол сақтаған жҧмыс ортасы 

қайтадан шығады. 

 Blender бағдарламасын қолданғанда оның артықшылықтарымен бірге 

кемшіліктері де жоқ емес. Олар: 

- Қҧжаттаманың базалық жеткізілімнің жоқтығы;  

- HiDpiні қолдауының жоқтығы; 

 - Актуаторлар, контреллерлер жҽне сенсорлар мҿлшерінің аздығы;  

Кез келген 3D модельдеу ортасы дайын шаблон нысандарымен шектеулі 

қамытылғандықтан ҽрбір бағдарламаларда мҧндай қателіктер кездесіп отырады [4]. 
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Қорытындылай келе, ҥш ҿлшемді графика деп ҥшҿлшемді сақына мен 

нысандарға негізделген қазіргі уақыттағы графика бағытын айтамыз.  

Ҥш ҿлшемді модельдеу ортасында нысандарды қҧрып қана қоймай, оларды 

анимациялауға да (уақыт бойымен орнын, қасиетін ҿзгерту) болады.  

Ҥш ҿлшемді модельдеуді Blender бағдарламасында жҥзеге асыруды жеңілдету. 

Басқа атақты ҥш ҿлшемді модельдеу пакеттерімен салыстырғанда Blender 

пакетінің сипаттамалық ерекшелігі – кҿлемі жағынан шағындығы. Қазіргі 

уақыттағы дамып жатқан ҥшҿлшемді анимация бағытының осы бағдарламада 

жеңіл жҥзеге асуы. Blender «алғашқы» ашық кодты жоба болып саналады жҽне 

Blender fonundation активті демеуіменен ары қарай дамып жатыр. 
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Жобалау ҽдісі оқытудың жаңа ҽдісі болып табылады. Жобалау ҽдісі – оқу 

ҥрдісін жекешелеуге, оқушыға жоспарлау барысында ҿзінің тҽуелсіздігін 

кҿрсетуге, тапсырмалар орындағанда шығармашылығын кҿрсетуге мҥмкіндік 
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беретін кешенді оқыту ҽдісі. Жобалар ҽдісін технология деп есептеуге 

болмайды – ол басқа ҽдіс- тҽсілдермен бірге нақты бір мақсаттарға жету ҥшін 

қолданылады.  

Жобалау ҽдісінде ең алдымен оның болашақ жоба аумағы таңдалады. 

Келесі маңызды мҽселе – жобаның ҧзақтығы. Жоба бір сабаққа немесе одан да 

ҧзақ уақытқа (1 айға) есептелуі мҥмкін. Бірінші жағдайда жобаға тек бірнеше 

оқушы қатысуы мҥмкін, ҧзақ уақытқа есептелген жағдайда ҽрбір оқушы немесе 

оқушыларды алады. Ҥштен кҿп оқушыдан тҧратын топты қҧрған қолайсыз – 

ҥлкен топтардың жҧмысын қҧру мҽселелер тудырады [1].  

Жобаның ортақ тақырыбы мҧғалімнің тапсырмаларына байланысты 

таңдалады. Оқушыға немесе топқа берілген нақты тақырып жалпы тақырыппен 

ҥйлесуі керек.  

Жобаны жҥргізуге уақытты қалай табуға болады. Ең алдымен, жоба 

формасында қайталауды, ҽсіресе оқу жылы соңында жалпылама қайталауды 

ҧйымдастырған жҿн. Сонымен қатар, бағдарламалау тілдерінде жоба жасау ҿте 

тиімді болып табылады.  

Жобамен жҧмыс жасау кезінде мҧғалім консультант рҿлінде болады, бҧл 

жерде оған біршама даярланған оқушылар кҿмектеседі. Ең дҧрысы, егер 

оқушылар есептің қойылымын анықтауды ҿз бетінше жҥргізсе. Ол ҥшін 

мҧғалім оларды бҧрын орындалған жобалармен таныстырса жеткілікті.  

Жобамен жҧмыстың нҽтижелері міндетті тҥрде аудиторияда жариялануы 

керек. Жҧмысты кҿпшілік алдында қорғау жобалар ҽдісінің ең маңызды бҿлігі 

болып табылады, себебі ол оқушыларға жҧмыс барысында алынған білімдерін 

қорытындылап, жҥйелеуге мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, сабақты ҿткізу 

формасы классикалық семинар болу міндетті емес, ойын да болуы мҥмкін. Егер 

жазбаша есеп беру қарастырылса, онда оған қойылатын талаптар алдын ала 

қҧрылады. Жобалардың кҿпшілік алдында қорғалуы емтиханды ҿткізу формасы 

да болуы мҥмкін.  

Жобалау ҽдісі оқытудың топтық формаларымен сҽйкес келеді, бҧл ҽдіс 

ҽрқашан қандай да бір мҽселенің шешімін болжайды. Бағдарламалаутілдерінде 

жобалау ҽдісі есептің шешімін табудың жҥйелік тҽсілінің дағдыларын 

қалыптастырумен, жҧмыс ҥрдісі кезінде тҽуелсіздігінің артуымен жҽне мҧғалім 

мен оқушының арасындағы қатынас стилін орнатумен сипатталады [2]. 

Жобалау мен шығармашылық. Жобалауды шығармашылықпен 

байланыстыратындар кҿп, олар жобалауды жаңа шығармашылық 

мҥмкіндіктерді ашу деп тҥсінеді. Алайда бҧл тҥсінік дҧрыс емес. 

Шығармашылық бҧл - жаңаның пайда болуы. Бҧл жерде жобалаумен 

байланысы бар, бірақ шығармашылықтың жобалауға айналуы ҥшін уақыт 

факторы негізге алынып, нақты нҽтижені елестету керек. Алайда 

шығармашылықты нақтылықпен байланыстыру мҥмкін емес.  

Жобалау мен басқару. Практиканың қандай бір тҥрінде ҿзгерістерді 

жобалап, іске асырып, оларды басқарғанда ғана біздің жҧмысымыз алға басады. 

Қазіргі кезде менеджмент сҿзі пайда болды, ол басқару дегенді білдіреді. 

Білімде де менеджмент сҿзі қолданылады. Қазіргі таңда білім алу тҥрлері де 

кҿбейді, ол территория мен уақытқа қарай бҿлінеді. Осыған орай ҿзінің білім 
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алу процесін басқару, білім алғандағы нҽтижені жобалау міндетті тҥрде қажет 

болды. Сонымен практика нысанында пайда болған жобалау ҥлкен ҽлеуметтік 

контекстке шығады. Осының бҽрі ҽлеуметтік ғылымдардың басты мҽселесіне 

жобалаудың білімдегі орнын жатқызады.  

Жобалау мен даму. Жобалау теориясында белгілі бір мҽселенің дамуына 

ҽкелетін ҿзгерістер айтылған, яғни біз тек мҽселенің ҿзгеруіне ҽкелетін 

жобаларды қолдануымыз керек. Бірақ бҧл тек теорияда қолданылады, яғни біз 

жасаған жҧмысымыз оның нҽтижесіне тең емес. Мысалы, гҥл отырғызу 

мақсаты, отырғызатын орны, жасалған жҧмыстар мен гҥлдердің ҿзі жобалау 

болып табылады.  

Жобалаудың қҧрылымы:  

- нақты нҽтиже шығару жобасы; 

 - нақты мҽселенің талдауы;  

- нақты уақыт белгілеу;  

- жҧмыс жҥргізу жобасы; 

 - нҽтиже шығару.  

Жоба белгілі бір тақырып бойынша қҧрастырылады. Ол 

оқушыныңқызығушылығына орай таңдалуы мҥмкін.  

Жобалау жҧмысын орындаудағы талаптар тҿмендегідей:  

- Оқыту жобасының классификациясын таңдау; 

 - Жоба презентациясын дайындау;  

- Жобаға баға беру критериилерін айқындау;  

- Жасалған жобаның нҽтижесіне баға беру; 

 - Жобалау ҽдісін оқытудағы мҧғалімдердің мақсаты мен міндеттерін 

айқындау [3].  

Жобамен жҧмыс жасаудың кезеңдері : 

Іздеу кезеңі:  

- Мҽселені іздеу жҽне талдау.  

- Жоба тақырыбын таңдау.  

- Кезеңдер бойынша жобалау іс-ҽрекетін жоспарлау.  

- Жоба тақырыбы бойынша ақпаратты жинақтау, зерделеу, ҿңдеу. 

Конструкторлық кезеңі: 

 - Жоба тапсырмасының оңтайлы шешімін іздеу.  

- Дизайн талаптарын ескере отырып, қҧрылым нҧсқаларын зерттеу. 

Қорытынды кезең:  

- Жобаның орындалуының сапалық бағасы. 

 - Жобаның орындалуындағы нҽтижелерді талдау.  

- Жобалаудың нҽтижелерін қолданудағы мҥмкіндіктерді зерделеу (кҿрме, 

сату, жобалар банкіне қосу, жариялау) [4].  

Біз жобалаудың екі тҥрін осы мақалада қарастырмақпыз. Олар 

демонстрациялық жҽне ҥйретуші жобалау. Бҧл жоба тҥрлерін Visual Basic 

бағдарламасында жасадық жҽне «Бағдарламалау» пҽніндегі «Графикалық 

объектілерді программалау» тақырыбына арналған. Демонстрациялық жобалау 

– демонстрациялаушы жоба кҿп жағдайда оқушылардың фантазиясына 

байланысты қҧрылады.  
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Оларды орындау нҽтижесінде қандай да бір демонстрациялаушы 

программа алынуы керек. Ҥйретуші жобалау – бҧндай жобалау оқушыға жаңа 

білімдерді ҿз бетінше ҽрі қызықты тҥрде меңгеруге мҥмкіндік береді. Тҿмендегі 

2-суретте «Графикалық объектілерді программалау» тақырып бойынша тест 

тапсырма берілген. Қорыта айтатын болсақ, жобалау ҽдісі - бҧл оқу жҥйесі, оқу 

ҥрдісінің ҧйымдастырылған моделі, ол оқушылардың интеллектуалды жҽне 

физикалық 172 мҥмкіндіктерін жаңа жобаларды қҧру ҥрдісінде шығармашылық 

қабілеттерін дамыту жолымен ҿзіндік тҧлғаны жҥзеге асыруға бағытталған.  
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Аннотация. В статье предусматривается использование в учебном процессе цифровых 

технологий, соответствующих современным течениям. О дистанционном обучении, о 

пользах и выгодах дистанционного обучения. Более подробно объяснить влияние и выгоду 

дистанционного обучения на учителей и обучающихся. 
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Аnnotation. It provides for the use of digital technologies in the educational process that 

correspond to modern trends. About distance learning, the benefits and benefits of distance learning. 

Explain in more detail the impact and benefits of distance learning on teachers and students. 

Keyword. Distance learning, online classes, chat classes, Internet, information, education, 

digital technologies, web classes. 

 

Білім – инемен қҧдық қазғандай демекші, қай заманда болмасын елдің 

дамуына қомақты ҥлес қосқан осынау білімді адамдар. Білім кҿне заманда тасқа 

қашалып берілді, ауыздан-ауызға тарады, қҧмға жазылды, иленген теріде кҿрініс 

тапты. Бҧл адамзат баласының білімді ҿте жоғары бағалағанының белгісі. 

Философ, қазақтың Ҧлы ақыны Абай атамыздың жетінші қара сҿзінде: «Жас бала 

анадан туғанда екі тҥрлі мінезбен туады: біреуі - ішсем, жесем, ҧйқтасам деп 

тҧрады. Бҧлар - тҽннің қҧмары, бҧлар болмаса, тҽн жанға қонақ ҥй бола алмайды. 

Һҽм ҿзі ҿспейді, қуат таппайды. Біреуі - білсем екен демеклік. Не кҿрсе соған 

талпынып, жалтыр-жҧлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дҽмін татып 

қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай-керней болса, дауысына ҧмтылып, 

онан ержетіңкірегенде ит ҥрсе де, мал шуласа да, біреу кҥлсе де, біреу жыласа да 

тҧра жҥгіріп, «ол немене?», «бҧл немене?» деп, «ол неге ҥйтеді?» деп, «бҧл неге 

бҥйтеді?» деп, кҿзі кҿрген, қҧлағы естігеннің бҽрін сҧрап, тыныштық кҿрмейді. 

Мҧның бҽрі - жан қҧмары, білсем екен, кҿрсем екен, ҥйренсем екен деген»-деп 

айтады. Адамның қай заманда болмасын білім алуын жоғары бағалаған. Білімді 

адам – қанатты қҧспен тең екеніне кҿзіміз талай жетті. [1] 

Қазіргі заманда білім алу, кешегі Ҽл-Фараби заманындағыдай қиын емес. 

Сандық технологиялардың дамуына байланысты интернеттен қалағаныңды 

жҥктей алатын заман. Абайдың: «интернатта оқып жҥр талай қазақ баласы» 

деген сҿзін бҥгінде: «интернеттен оқып жҥр талай қазақ баласы» десек артық 

айтқанымыз емес. Білгің келгенің қазірде тҿртбҧрышты кҿгілдір экраныңа 

шыға келеді. 
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Сандық технологияның пайдасы ҿте кҿп, қазіргі кезде білім берудің жаңа 

формасы қашықтықтан оқыту. Қашықтықтан оқыту студенттер ҥшін ҿте тиімді, 

себебі білім алушы оқып жатқан оқу орнына бармай-ақ білім ала береді. 

Онлайн сабақтардың тағы бір пайдалы тҧсы адам уақытының кҿбеюі.    

Қашықтықтан оқыту-бҧл қашықтықтан білім беру процесінің бір формасы. 

Оқытушылар мен оқушылардың қарым-қатынасы қазіргі заманғы 

коммуникация қҧралдары: компьютерлер, веб-камералар, бейнематериалдар, 

пошта жҿнелтілімдері жҽне т. б. арқылы жҥзеге асырылады. 

Мҧндай білім беру сапасы кҥндізгі немесе сырттай оқу нысанында кем 

емес. Сондай-ақ студентке оқу ҥшін дҽріс материалдарын береді, ол курстың 

белгілі бір кҿлемін ҿз бетінше оқып, бірқатар тексеру жҧмыстарын (тестілеу, 

бақылау жҽне курстық жҧмыстар, дипломдық жоба жазады) орындайды. 

Онлайн оқыту интернет, білім, компьютерге немесе интернетке қосылған 

басқа гаджетті пайдаланып білім мен дағдыларды игеру. Бҧл форма қашықтан 

оқыту саласында пайда болды жҽне интернеттің жҽне цифрлық 

технологиялардың дамуымен оның логикалық жалғасы болды. 

90-шы жылдардың соңында интернет желісінде дҽріс видео пайда болды, 

бірақ олар 2010 жылдан кейін танымал болды. Сол кезде Coursera, Udacity жҽне 

Udemy сияқты компаниялар ақшаны тартуға жҽне ҿз курстарын жаппай жҽне 

тегін жҽне ақылы пайдалануға қол жеткізе алды. Содан бері, онлайн курстар 

тек білім алуға жҽне онлайн емтихандардан ҿтуге ғана емес, мҧғалімдер мен 

оқушылар арасындағы тікелей байланыс арнасына айналды. 

Онлайн-білім беру оқушыларға білім беру ортасына толығымен енуіне 

мҥмкіндік береді - дҽріс оқып тыңдау, тапсырмаларды орындау, мҧғалімдермен 

кеңесу жҽне желіге қосылу арқасында сыныптастармен сҿйлесу. 

Интернеттегі оқытудың бір семантикалық байланысында «e-learning» 

сҿздері мен сҿйлемдері қолданылады. Олар студенттің тҥрлі форматта білім алу 

мҥмкіндігін кҿрсетеді: аудио, видео, гиперсілтемелермен мҽтін, инфографика, 

бағдарламалар, ойындар, қҧралдар мен материалдар, толықтырылған шындық 

арқылы білім алуға жҽне т.б [2]. 

"Қашықтықтан оқыту" термині жаңа білім мен дағдыларды алуға, 

қызметкерлерді қайта оқытуға бағытталған жҽне онлайн-семинарлар, 

вебинарлар, бейнеконференциялар жҽне т. б. пайдаланатын бағдарламалар мен 

курстардың кең спектрін қамтиды. 

Қашықтықтан оқыту оқушыларға демалуға мҥмкіндік бермейді. Заманауи 

технологиялар оқу ҥдерісінің барлық кезеңдерін қашықтықтан оқыту 

формасына аударуға мҥмкіндік береді. Іс жҥзінде барлық мектептерде 

бҧрыннан электронды журналдар жҥйесі енгізілді, олардың кҿмегімен 

оқушылар тапсырмалар алады. Алайда қашықтықтан оқыту формасына жаппай 

ауысуды  дҧрыс деп те атауға болмайды: кенеттен ҥлкен жҥктемеден 

электрондық журнал жаңылыс береді, оқушылар техникалық ақаулармен бетпе-

бет келеді. Бірақ бҧл жағдайда да шешім бар: мамандар туындаған мҽселелерді 

жойып жатқанда, оқушыларға ҧялы телефонға кҿшіріп алуға болатын арнайы 

қосымшалар кҿмектеседі. 
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Қашықтықтан білім беру формаларын айта кетсек. Ҽрбір портал немесе білім 

беру мекемесі арнайы ҽзірленген жҽне бекітілген бағдарлама шеңберінде оқу ҥшін 

материал ҧсынады. Курс дҽрістік материалды оқып ҥйренуді, практикалық 

тапсырмаларды орындауды жҽне ҿз бетінше білім беруді қарастырады. 

Чат-сабақ. Бҧл формат оқу материалына топтың барлық оқушылары мен 

педагогтары қол жеткізе алады деп болжайды. Бҧл жағдайда оқытушыға 

тақырыпты барлығына бір рет тҥсіндіруге, барлық қызықтыратын сҧрақтарға 

жауап беруге ыңғайлы. Бҧл функция барлық студенттер немесе олардың 

кҿпшілігі болған кезде ғана онлайн мҥмкін. Ҽдетте оқытушы чат-сабақ 

уақытын алдын ала анықтайды. 

Веб-сабақ. Оқытудың бҧл тҥрі ақпаратты алудың синхронды жҽне 

асинхронды нҧсқасы ҥшін де қолайлы. Студенттер онлайн қатыса алады немесе 

жҧмыстан бос уақытта материалды оқи алады. 

Телеконференция. Білім алушылардың оқытушылармен ҿзара іс-қимылының 

бҧл тҥрі электрондық пошта негізінде жҥзеге асырылады. Ол Еуропа елдерінде 

ҿте танымал. Студенттер ҥнемі электронды пошта арқылы тапсырмалар алады, 

оларды орындайды жҽне қатаң белгіленген мерзімде жібереді. 

Тікелей эфир. Бҧл оқыту тҥрі студентті "виртуалды кабинетке" кҿшіреді. 

Білім алушы аудиториядан тыс жерде болады, бірақ оның ЖОО-да ҽдеттегі 

дҽріске немесе сабаққа қатысатынын сезінеді. Бҧл оқыту ҽдісінің ең танымал 

тҥрі-видеоконференция, интерактивті телевидение, оқытушылар мен 

студенттер ара қашықтықта сҿйлеседі жҽне бір-бірін кҿреді [3]. 

Қашықтықтан оқыту артықшылықтары: 

Қол жетімділік. Қашықтықтан білім ала отырып, біз жер шарының кез 

келген нҥктесінде білім ала аламыз. Интернет бар жерде (ҥйде, саяхатта, 

дҽмханада, саяжайда) оқуға болады. Ҽлемнің кез келген ЖОО-да білім алуға 

мҥмкіндік бар. Мҧндай қолжетімділік — Қашықтықтан оқытудың басты 

артықшылығы. Онлайн-сабақтар екі форматта ҿтеді — бҧл алдын ала жазылған 

бейне сабақ немесе тікелей эфирде ҿтетін вебинарлар. Офлайндағы ҽдеттегі 

кездесулерден еш айырмашылығы жоқ тікелей эфирдерді оқытушы мен 

презентацияны кҿруге, сҧрақтар қоюға, сыныптастармен сҿйлесуге болады. 

Икемділік. Қашықтықтан оқыту барысында материалдың кҿп бҿлігін 

оқушы ҿз бетінше меңгереді. Демек, сабақты ыңғайлы уақытта оқуға ерік 

береді. Оқушыларды қашықтықтан оқыту қандай да бір себептермен сабақты 

жібермеуге мҥмкіндік береді. Мысалы, егер оқушы ауырып қалса, тек 

компьютерді қосу, виртуалды конференцияға қосылу жеткілікті жҽне бҧл кҿп 

қиындық тудырмайды. Қашықтықтан оқыту тіпті ҧзақ ауру кезінде де, басқа 

оқушылардан қалыс қалмауға кҿмектеседі. 
Ақпарат. Кҿбінесе балалар ғана емес, ересектер де оқу орнына барарда 

қиындықтар туындап жатады. Егер ҥйде материал жақсы болса, қашықтықтан 

оқыту-тамаша таңдау. Ол ҿздігінен білім алуға мҥмкіндік беріп қана қоймай, 
ҽрдайым байланыста болуға мҥмкіндік береді, бірақ ешқандай ыңғайсыздық 

тудырмайды. Оқу ҥшін барынша ыңғайлы жағдай жасай аламыз, содан кейін 

жай ғана дҽрістер мен сабақтар тыңдауға болады. Рас, ата-аналар кіші 
сыныптарда оқитын балаларын қадағалауы керек. Олар ҽлі бір орында ҧзақ 
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уақыт отыра алмайды жҽне ҿздігінен білім алумен айналыса алмайды. 

Қашықтықтан оқыту студенттер, мектеп оқушылары жҽне ҧстаздар ҥшін ҿте 

тиімді болып табылады. 
Нақты білім. Қашықтықтан оқыту білім алушыға білім мен дағдылардың 

нақты жиынтығын, сондай-ақ оқу материалдарының қолжетімділігін береді. 

Электронды тҥрде кез келген оқулықты оқуға болады. Қажет болған жағдайда 
барлық ақпаратты интернеттен табу қиын емес. Оқулықтарды, ҽдістемелік 

материалдар жҽне басқа да оқуға керекті материалдарды сатып алуға жҽне 

іздеуге кҿп уақыт пен ақша жҧмсаудың қажеті жоқ. 
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Аннотация. Содержание современного образования было обновлено, появился новый 

подход и появились новые технологии обучения. То есть понятие педагогическая технология 
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Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Келер ҧрпақ алдында зор жауапкершілік жҥгін 

арқалап келеміз», - деген сҿзі ҧстаз қауымына ҥлкен тапсырыстарды артып 

отыр. Еліміздің болашағы кҿркейіп, ҿркениетті елдердің қатарына қосылуы 

бҥгінгі ҧрпақ бейнесімен кҿрінеді. Дҥниежҥзілік озық тҽжиірбелерге сҥйеніп, 
жаңа типті оқыту, яғни ҽр баланың табиғи қабілетін дамыту ҥшін қолайлы 

жағдайлар жасай отырып, оны жан-жақты дамыту керек. Сонымен қатар 

халыққа Жолдауында ел дамуының негізгі кепілі - білім саласын ешуақытта 
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назардан тыс қалдырған емес. Білім сапасын кҿтеріп, мҧғалім беделін арттыру, 

жаңа мектеп, балабақша салу сынды жҧмыстар елбасының тікелей 

тапсырмасымен кезең-кезеңімен жҥзеге асырылуда. Алдағы ҥш жылда мектеп 
жетіспеушілігін жойып, білім ордаларын мҥмкіндігінше екі ауысымға 

ауыстыру керектігін алға тартты.Сондай-ақ, ҥлгерімі жоғары студентер мен 

оқушылардың қолдау кҿрсетудің тиімді жҥйесін қҧру қажеттігін айтып ҿтті. 
«Мҽңгілік Ел» стратегиясын қолдаушы да, жалғаушы да осы ҧстаздар қауымы 

болмақ. Ҿйткені,мҧғалімдер оқушыларға дҧрыс бағыт –бағдар бере отырып 

еліміздің болашағын қалауға атсалушы. Елбасы Жолдауын жҥзеге асыруда 
ҧстаздарға артылар міндет зор [1]. 

Қазіргі білім беру мазмҧны жаңарып, жаңа кҿзқарас пайда болып, 

оқытудың жаңа технологиясы ҿмірге келді. Яғни педагогикалық технология 
ҧғымы іс-ҽрекетімізге кеңінен еніп, қолданылуда. Білім саласындағы 

міндеттерді жҥзеге асыру ҥшін, мектеп ҧжымында ҽр мҧғалім кҥнделікті ізденіс 

арқылы барлық жаңалықтар мен ҿзгерістерді сабақтарында енгізіп отырады. 
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

меңгермейінше жан-жақты сауатты маман болу мҥмкін емес. 

Жаңа технологияны меңгеру мҧғалімнің интеллектуалдық, кҽсіптік, 
адамгершілік жҽне кҿптеген адами қабілеттің қалыптасуына игі ҽсерін тигізеді. 

Ҿзін-ҿзі дамытып, оқу-тҽрбие ҥрдісін тиімді ҧйымдастыруына кҿмектеседі. 

Нҽтижесінде тҧтас педагогикалық ҥрдістер ҿзгертіліп, білім берудің тиімді деп 

танылған жаңа технологиялары дҥниеге келді. Кез-келген оқыту технологиясы 
мҧғалімнен терең теориялық, психологиялық, педагогикалық, ҽдістемелік 

білімді, ҥлкен педагогикалық шеберлікті, шҽкірттердің жан дҥниесіне терең 

ҥңіліп, оны ҧғына білуді талап етеді. Сондықтан оқушының рухани ҿсуіне 
жағдай туғыза алатын, жаңалықтарды қабылдауға даяр, ҿз ҽрекетіне ҿзгеріс 

енгізе алатын педагогтар ғана бҥгінгі қоғамның мҥддесімен ҽр баланың 

ҥрдісінен шыға алады. Ойы жҥйрік, ақылы жетік, бҽсекеге қабілетті, 
ҿзгерістерге бейім, жеке тҧлғаны тек қана педагог қалыптастыра алады. 

Оқытудың негізгі міндеті – баланың жеке басының жан-жақты қалыптасуын 

қамтамасыз ету, оның қабілетін анықтау мен дамыту, білімдерін ашу, дҧрыс 
тҥсінік қалыптастыру [2]. 

Білім берудің кешенді міндеттерін жҽне мҧғалімдердің ҽртҥрлі 

жағдайларда жҧмыс істейтіндігін ескерсек, тиімділік деген сҿзге аса мҽн беріп 
курста оқыған модуль туралы қысқаша тоқталайық. 

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тҽсілдер 
Білім беру – жекелеген қҧбылыс немесе дағды емес, ол оқушылардың 

оқуға қабілетін жақсартуға мҥмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің бір 

тҧтас кешені деп айқындалған. Бағдарламаны жалпы алғанда ҽлемдік дҽрежеге 

жету мақсатын кҿздей отырып, жаңаша қырда қолданылатын технологияларды 
тиімді пайдалану. 

2. Сыни тҧрғыдан ойлауға оқыту. 
Сыни тҧрғысынан ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып, оқушының ҿз 

ойымен ҿзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, 

реттеп, сҧрыптап, жҥйелеп, білмегенін ҿзі зерттеп, дҽлелдеп тҧжырым жасауға 

бағыттау. Ҿз бетімен жҽне бірлесіп, шығармашылық жҧмыс жасау. 



32 

3. Оқыту ҥшін бағалау жҽне оқытуды бағалау 

Бағалау – одан арғы білім туралы шешімді қабылдау мақсаты мен 

оқытудың нҽтижелерін жҥйелі тҥрде жиынтықтауға бағытталған қызметті 

белгілеу ҥшін қолданылатын термин. Мҧғалімдер мен оқушылар ҿздерінің 

қандай мақсатқа жететіндерінің ҿлшемдерін тҥсіну. Осыған байланысты 

бағдарлама критерийлі бағалау тҽсілдерін қарастырады. 

4. Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану. 

Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану – 

қоғамдағы ҿзгерісті танып білуге жҽне оларды тез қабылдауда мол мҥмкіндік 

береді. Жоспарланған сабақты тиімді ҿткізуге кҿмектеседі, оқушының ой-

ҿрісінің дамуына, зерттеулік жҧмыстар жҥргізуіне ықпал етеді. 

5. Талантты жҽне дарынды балаларды оқыту 

Талантты жҽне дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың инклюзивті 

тҽсілі негізінде осындай балаларды анықтау туралы ой-пікірлер мен зерттеулер 

жасау. Оқушылардың қабілеттерін дер кезінде анықтай білген ҧстаз болашақ 

талантты да тани біледі. 

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сҽйкес білім беру жҽне оқу 

Белгілі бір шарттық кезеңге тҽн анатомиялық-физиологиялық жҽне 

психиологиялық ерекшеліктерді ҽдетте жас ерекшеліктері деп атайды. 

Сондықтан педагогика жҽне психология балалардың жас ерекшеліктігінде 

ширақтықты, ҿзгерімпаздықты айқындайды, тҽрбиеленушінің жҽне қоршаған 

ортамен жасайтын қарым-қатынастар жҥйесіне тҽуелді болатынын атап 

кҿрсетеді [3]. 

7. Білім беруді басқару жҽне кҿшбасшылық 

Аталған модуль білім берудің кез келген жҥйесіндегі тҧрақты даму мен 

ҿзгерістердің сырттан енгізілуі мҥмкін емес, олар нақты сыныптардағы 

мҧғалімдердің тҽжірибесі мен тҥсініктеріндегі ҿзгерістерден бастау алу керек 

деген тҧжырымға сияды. Қандай жағдай болмасын, ҿзіңіздің ҿмірлік 

ҧстанымызды таңдай білу, адамдық кҿшбасшылыққа негізделеді  

Оқытудың ақпараттық технологиясын оқу ҥрдісінде тиімді қолдану ҥшін 

мҥмкіндігі шектеулі оқушыларының оқу іс-ҽрекеті, психологиялық тҧлғалық 

ҽлеуметтік жҽне физиологиялық даму ерекшеліктерін есепке алу керек. 

Арнаулы мектеп бағдарламасы баланың жеке тҧлғасын қалыптастыруға, оның 

ҿзіндік оқу-танымдық ҽрекетін дамытуға бағытталған. Оқушыларының ҿз 

мҥмкіндігін кҿрсете білу ҥшін, ақпаратты ҿзіндік іздеу, жоспарлау, біріктіру, 

суреттеу, жалғастыру жҽне тиімді пайдалану. Ҿз іс-ҽрекетінің дҧрыстығын 

тексеріп, бақылау икемділігін бойына сіңіру ҽлде қайда маңызды. 

Шығармашылық ойлау мен ҿз ойын еркін жеткізе білу икемділіктерінің 

дамуы негізінде оқушыларының дҥниетанымы мен дарындылығы жетіле тҥседі. 

Мҽселен, басқа пҽндермен ҧштастыра отырып оқушылардың алған білімдерін 

ҿмірде қолдана білуге қҧштарлығы басым екендігі айқын кҿрінеді. 

Жаңа технологияларды енгізу барысында мҧғалімнің даярлығы мен 

жаңаша оқыту мазмҧны жайында білген жҿн [4]. 
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«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты ҽлемдік 

стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру ҿте қажет» деп, Елбасы оңтайландыру 

мен тиімділігін арттырудың маңызы ҿте зор. Осы технологияларды тиімді 

пайдалану арқылы ҽр мҧғалім ҿз тҽжірибесін жетілдіре тҥспек. 

К.Д.Ушинскийдің ―Мҧғалім — ҿзінің білімін ҥздіксіз кҿтеріп отырғанда 

ғана мҧғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мҧғалімдігі де жойылады‖ – 

деген. Бҧл ―Ҧстаз‖ атты ҧлы сҥрлеуге соқпағын салып жол тартқан кҿкірегі ояу, 

кҿзі ашық ҽрбір адамға берілген елеулі ескерту. Сабақты тартымды ҿткізіп, 

оқушылардың қызығушылығын арттыру ҥшін ҽр сабағымызды тҥрлендіріп 

отыру шарт. Ол ҥшін тек бір технологиямен шектеліп қалмай, ҽртҥрлі 

технологияның элементтерін пайдалану қажет [5]. 
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Аннотация. Подготовка учащихся к выбору учебного направления осуществляется в 

общеобразовательных школах. В то же время необходимо определить интересы, 

способности, способности студентов, сформировать их практический опыт в различных 

областях познавательной и профессиональной деятельности, а также поощрять усердие, 

трудолюбие, ответственность, целеустремленность. Очень важно, чтобы студенты выбрали 

правильный курс обучения. Поскольку физика является сложным предметом, большинство 

студентов стараются не изучать ее хорошо. 

Ключевые слова. Физика, учебный процесс, школа, студенты, усердие 

Annotation. Preparing students for the choice of educational direction is carried out in 

secondary schools. At the same time, it is necessary to determine the interests, abilities, abilities of 

students, to form their practical experience in various fields of cognitive and professional activity, 

as well as to promote diligence, diligence, responsibility, determination. It is very important that 

students choose the right course of study. Since physics is a complex subject, most students try not 

to study it well. 
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Оқушыларды оқыту бағдарын таңдауға дайындау негізгі мектептерде  

жҥзеге асырылады. Бҧл кезде оқушылардың қызығушылықтарын, 

икемділіктерін, қабілеттіліктерін айқындау, олардың ҽр тҥрлі танымдық жҽне 

мамандық қызмет салаларындағы практикалық тҽжірибелерін қалыптастыру 

жҽне еңбексҥйгіштікке, жігерлілікке, жауапкершілікке, мақсаткерлікке баулу 

қажет. Оқушылардың оқыту бағдарын дҧрыс таңдауы ҿте маңызды. Физика 

пҽні кҥрделі пҽндердің бірі болғандықтан мектеп оқушыларының кҿпшілігі оны 

жақсы оқуға талпынудан қашқақтайды. Соңғы жылдары техникалық 

мамандықтардың мҽртебесі артты, ал физика оқушыларға алынбас қамал 

секілді болып кҿрінеді. Бірақ бҧл олай емес. Егер оқушылардың кҥшті ішкі 

мотивациясы болса, бағдарлы оқыту оларды барлық талаптарға сҽйкес 

техникалық мамандық бойынша оқуға тҥсуге дайындайды. Сондықтан оң-

солын ескеріп, барлығын таразылап, шешім қабылдаған жҿн. Дҧрыс таңдау 

жасамаса аз уақытын болса да текке ҿткізіп алады.  

Қазіргі кездегі  физикадан сапалы білім беру ҿзекті мҽселе болып отыр. 

Солардың негізгілері:  

 Ең  бірінші,ол оқушыны физика пҽніне қызықтыра білу; 

 Оқушылардың бойында ҽртҥрлі физикалық есептерді шығаруға деген 

жағымды мотивацияны қалыптастырып, кҥрделілігі ҽртҥрлі  эксперименттік, 

сандық, сапалық есептерді шығара білуді ҥйрету ; 

 Лабараториялық қҧрал – жабдықтардың жҽне демонстрациялық 

кҿрсетілімдердің  жетіспеушілігі. 

Оқушыларды физика пҽніне қызықтыру мҧғалімнің қызметі. Мҧғалім ҿз 

білімі мен біліктілігін жаңа практикалық жағдайларда қолдана біліп ҽрбір 

оқушының жеке ерекшеліктерін: қызығушылықтарын, оқу мотивациясын, 

қабілеттіліктерін, ағымдағы оқу ҥлгерімінің деңгейін, оқудағы ҿзекті 

қиыншылықтарын, білімі мен біліктілігіндегі қалыстарын жҽне т.б. анықтап, 

есепке ала отырып, оның физиканы меңгеру траекториясын қҧру, оқушы 

орындаған тапсырмаларды тексеріп, бағалау жҽне оқушы жіберген қателерді 

талдау негізінде оның оқу қызметін тҥзету ,жіберген қателерін оқушының 

ҿзінің тҥзетуін ҧйымдастыру, қажет болған жағдайда кҿмектесу, оқушының 

физиканы зерттеу жҧмыстарымен айналысуын ҧйымдастыру, ҿзбетімен 

жҧмыстану жҽне шығармашылық қабілеттерін дамытуы керек.Мен болашақ 

педагог ретінде  ҥш ережені ҧстанар едім. 

Бірінші ереже- сабақтың мақсатын анықтау, яғни сабақта оқу-тҽрбиелік 

процестің білім беру, тҽрбиелік функциялары жҥзеге асатындықтан, соған 

байланысты сабақ мақсаттарын анықтап, тҧжырымдау. 

Екінші ереже- сабақтың мақсатына, оқушылардың қабілеттері мен 

мҥмкіндіктеріне сҽйкес оқу материалының мазмҧнын, жаңа материалдың 

бҧрынғы оқылған материалдармен байланысын,оқушылардың ҿз бетімен 

орындайтын материалдарды дайындау, сабаққа қажетті кҿрнекілік қҧралдарды 

ҽзірлеу. 

Ҥшінші ереже- сабақтың типі мен тҥрі нақтылау.Дидактикалық 

міндеттерді шешудің жҥйелігі сабақтың барлық мақсаттарына жетуге ҽкеледі.  
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Осы ережелер арқылы мен оқушыны сабаққа қызықтырып, оның білімін 

тереңдете тҥсемін деп ойлаймын. 

 Физикалық есептерді шығара білу кҥрделі біліктілік жҽне ол ҿздігінен 

қалыптаспайды. Тек қана теорияны білу есептер шығарудың табысты жҥруінің 

кепілі бола алмайды. Кҿптеген оқушылар мен мектеп тҥлектері бҧл оқу 

қызметін ҿте қиын, тҥсініксіз жҽне қызықты емес деп есептейді.Сондықтан 

есептер шығару мотивациясы ҿзекті мҽселелер қатарында тҧр. Бҧл алдымен ҽлі 

де барлық оқушылар оқыту бағдарын саналы тҥрде дҧрыс таңдай алмауымен 

байланысты. Оқушылардың бір бҿлігінде жағымды ішкі мотивация болса, 

екінші бҿлігінде тек тҧрақсыз сыртқы мотивация (ата-аналарының, 

мҧғалімдердің, қҧрбыларының жҽне тағы басқалардың ҽсерлерінен туындайтын 

мотивация) болады. Жағымды мотивацияны туғызу ҥшін оқушылардың табиғи 

ҽуестіліктеріне сҥйеніп, оларды ынталандыру тҽсілдерін қолдануға болады: 

―Жаңалық эффектісі‖  

Ҽрбір физикалық есепте жаңа ақпарат болуы керек.  

Егер есептегі ақпарат оқушыларға таныс болса, онда шығару ҽдісі, тҽсілі 

жҽне оқушылардың логикалық қызметтері жаңа болуы қажет.  

―Жҧмбақ эффектісі‖  

Есеп мҽтінінің берілу тҥрі оқушының жағымды эмоционалдық 

реакциясын туғызуы тиіс (проблема, жҧмбақ жҽне т.б. тҥрінде).  

―Қарама-қайшылық эффектісі‖  

Оқушылар қоршаған дҥниенің мҽнін тҥсініп, тҽртіпке келтіруге тырысады, 

ал олардың ҿмірлік тҽжірибесінде кездескен жағдайларды баяндайтын есептердегі 

қарама-қайшылықтар оларды тҥсіндірме іздеуге итермелейді. 

―Тҽуекелдік эффектісі‖ 

Оқушылар тҽуекел ҽрекеттер жасауды жақсы кҿреді, сондықтан есептер 

тым жеңіл болмауы керек.  

Сонымен бірге оқушылар ҿздерін табысты сезінуі ҥшін есептер тым 

кҥрделі де болмауы қажет [1, 35 б]. 

Жалпы алғанда физикалық есептерді шығару тҽсілдерінің мынадай 

тҥрлер кездеседі: 

1. Арифметикалық тҽсілде есептер математикалық теңдеулер қҧрылмай, 

арифметикалық амалдардың жҽрдемімен, сҧрақтарқою арқылы шығарылады. 

Бҧл тҽсіл, мысалы жылу мҿлшерінанықтауда кҿп қолдапылады. 

2. Алгебралық тҽсіл физикалық формулалардың негізіндематематикалық 

теңдеулер қҧру арқылы есептер шығарғандақолданылады. Мҧндай есептер 

физиканың ҽр тарауында кҿп.Кҥрделі, қиын есептердің кҿбісі осы тҽсілмен 

шығарылады. 

3. Геометриалық тҽсіл физикалық есептерді шығаруда фигуралардың 

геометриялық жҽне тригонометриялық қасиеттерінқолдану қажет болған жағдайда 

пайдаланылады. Мҧндай тҽсілкинематика, статика, электростатика, фотометрия, 

геометриялық оптика тарауларына есептер шығаруда кҿп қолданылады. 

4. Арнаулы қҧралдардың жҽрдемімен физикалық процестерді 

демонстрациялап кҿрсету жҽне оқушылардың ҿздерінің істеп бақылауы 

физикалық оқу эксперименті деп аталады. аталады. Олфизиканы оқытудағы ең 
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негізгі кҿрнекі қҧрал болып саналады,себебі оны пайдаланудың нҽтижесінде 

физикалық ҧғымдар қалыптастырылады, қҧбылыстарарасындағы ҿзара 

байланыстар тағайындалады,физикалық заңдар тексеріледі.  

Енді, физика пҽнінің кинематика бҿлімінен мысал ретінде мына есепті 

шығарып кҿрсетуге болады: 

Мысалы: Дене горизонтқа 
030  бҧрыш жасай 10 м/с жылдамдықпен 

лақтырылған. Дененің кҿтерілу биіктігін,  ҧшу қашықтығын анықтау керек  

[2, 16-18 б]. 

Берілгені:                                              
030  

см /10  

?h , ?X  
Шешуі:        

Бастапқы жылдамдықтың координат   ҿстеріне проекцияларын аламыз: 

sin00

00

y

х сos
 

Дененің кҿтерілу биіктігін, ҧшу қашықтығын анықтау  ҥшін 6 суретті 

қарастырамыз. 

 
1  сурет. Жоғары бағытталған дененің қозғалысы. 

 

Сонда сызбада кҿрсетілгенде t - уақыттан кейінгі жылдамдықтарының 

координат ҿстеріне проекциялары:  

gtgtуу sin00  

траекторияның ең жоғарғы нҥктесінде 0y  болса, онда бастапқы жылдамдық: 

0sin0 gt  

бҧдан дененің кҿтерілу уақыты:    

g

v
t

sin0
                                                          (1)                                   

Дененің координалары: 

2
sin

2

0

0

gt
tY

tсostХ х

                                                (2) 

Дене жерге тҥссе 0Y  болады, яғни: 0
2

sin
2

0

gt
t  

бҧдан                     

g
t

sin2 0
                                                     (3) 
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Сонда  дененің ҧшу қашықтығы: 

gg
tX

sinsin2
coscos

2

00
00

                              (4) 

Дененің кҿтерілу биіктігі: 

gg

g

g
h

2

sinsin

2

sin
sin

22

0

2

22

00

0                           (5) 

(4) жҽне (5) ҿрнектеріне  сан мҽндерін қойып есептейміз: 

мh 28,1
8,92

25,0100
 

мX 85,8
8,9

867,0100  

Жауабы: ,28,1 мh ,  мX 85,8 . 

Осындай есептерді шығарып кҿрсеткен соң, оқушылар физикалық 

есептерді шығаруға қалыптасады. Кҥрделі сапалық есептерді шешуде  осы 

жолдарды қолданып шешуге болады, бірақ есептің шартымен танысқанда 

басты сҧраққа, шешудің соңғы мақсатына кҿңіл аударады  есепті шешудің 

жоспарын қҧрғанда аналитикалық тҽсілде  есептің мазмҧны сҧрақтан бастап 

шарттың біреуіне дейін жіктеледі  жоспарды жҥзеге асырғанда синтетикалық 

тҽсілмен сҽйкес заңдардың тҧжырымдамасынан бастап,  есептің шарты 

бойынша қойылған сҧрақтарының  жауабына дейін жетеді.  Жалпы сапалық 

есептерді жаңа материалдарды қарастырарда  проблемалық жағдайлар туғызып, 

оларды шешуде, жаңа материалды бекітуде, ҿткен материалды қайталап, 

оқушылардың білімін тексеруде қолдануға болады. 

Физикадан сапалы білім берудің келесі мҽселесі, мектепте физикалық 

экспериментті тиісті дҽрежеде ҿткізудіңең басты шарты - физика кабинетін 

жабдықтау жҽне оныңжҧмысын жоспарлы тҥрде дҧрыс жолға қоя білу.     

Демонстрациялық эксперимент немесе тҽжірибелер сабақҥстіңде кҿрсетіледі, 

сондықтан, ол сабақтың бір бҿлігі болыпесептелінеді жҽне оқытудың басқа 

тҽсілдерімен (ҽңгімелеу, дҽріс, проблемалық баяндау,т.т.) бірігіп қолданылады. Ауыл 

мектептерінің кҿпшілігінде лабаратоиялық сабақты  тек теория жҥзінде ғана ҿтеді, 

бҧл оқушының физикаға деген қызығушылын жҽне білімін кемітеді [3, 78 б]. 

Физикада зертханалық жҧмысты ҧйымдастыру. Физика – эксперименттік 

ғылым болғандықтан, онда теорияны практикамен ҧштастыру мақсатында кейбір 

тақырыптардан кейін зертханалық жҧмыстар ҿткізу қажет. Осы зертханалық 

жҧмыстарды ҿткізу мектептің материалдық-техникалық базасына байланысты 

болады. Егер қажетті қҧралдар жоқ болған жағдайда, қолда бар қарапайым 

қҧралдарды пайдаланып, зертханалық жҧмысты орындауға болады. Қолда бар 

қҧралдардың мҥмкіндігіне қарай, сыныптағы барлық оқушы бір тҽжірибе 

жасамай, мақсаты бір, бірақ анықтау жолы ҽр тҥрлі тҽжірибелер жасауына 

болады. Бҧл оқушының пҽнге деген қызығушылығын арттырады [4, 23 б]. 
Қорыта келгенде бҧл физиканы сапалы оқыту барысында қолданылған 

дидактикалық ҽдістер оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыруға 

арналған айла-тҽсілдері. . Сабақты ойын тҥрінде ҿткізу ҿзінің оң нҽтежиелерін 

береді. Ойын арқылы сабақты ҿткізу оқушылардың жаңа метериалды есте 
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сақтауына жҽне де сабақ кезінде уақыт ҥнемдеуге қол жеткізіледі. Сабақта ҽр 

тҥрлі ойын тҥрлерін пайдалану оқушылардың ой-ҿрісін, танымдық белсенділігін 

арттырады. Теорияны практикамен ҧштастыруға жол ашады. Осылайша, 
физикадан білім беру ҥрдісінде оң нҽтижелерге қол жеткізуімізге болады.  
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Аннотация. Развитие творческого мышления представляет собой комплекс, который 

предполагает развитие всех важных механизмов мышления, создание инноваций. Мы 
ориентируемся на развитие креативного мышления. Система творческих упражнений 

является важным инструментом для самообразования. В целях повышения интереса  
учащихся рассмотрим способы решения задач по теме «Магические квадраты». 

Ключевые слова. Творческие задания, творческое мышление, магические квадраты, 

пути решения задач. 
Annotation. The development of creative thinking is a complex that involves the 

development of all important mechanisms of thinking, the creation of innovation. We focus on the 

development of creative thinking. The system of creative exercises is an important tool for self-
education. In order to increase the interest of students, we will consider ways to solve problems on 
the theme of ―Magic Squares‖. 

Keywords. Creative tasks, creative thinking, magic squares, ways to solve problems. 

 
Шығармашылық ойлауды дамыту – ойлаудың барлық маңызды 

механизмдерін дамытуды қамтитын, жаңалық ашуды тудыратын кешен. Біз 

шығармашылық ойлаудың тҽсілдерін дамытуға басты назар аударамыз. 
Шығармашылық жаттығулар жҥйесі ҿзіндік білім алудың маңызды қҧралы, 

болып табылады. Шығармашылық тапсырмалары аналогия, симметрия, 

қайтымдылық, бір бҥтіндік сияқты жемісті ойлаудың басты категорияларымен 
тығыз байланыста болады. Білім алушылардың шығармашылық ҽрекетінің 

нҽтижесі оның бойындағы бҧрыннан бар ҽрекеттің тҽжірибесімен, қҧралымен 

қосылып жаңа, бҧрынғыдан кҿлемді шығармашылық ҽрекетті дамытатын қҧрал 

пайда болады. Осыған ҧқсас ҽрекеттер жиынтығын қалыптастыру қажет. Оның 
нҽтижелілігі ҧйымдастыруға, ҽрекеттер жиынтығының мазмҧны мен ҽдістеріне 

тікелей байланысты.  
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Оқушылардың шығармашылық ҽрекетін дамыту – олардың 

шығармашылық қабілетінің дамуы мен қызығушылығының, дҽлел-себептердің 

ынтасына байланысты. Пҽнге деген қызығушылықты, дҽлелді-себепті 

ынталандыруды, қабілетті дамыту, олардың пҽрменді тҥрдегі шығармашылық 

ҽрекеті кҿзделген нысанды тануға байланысты ҽсерленсе, онда ол таным 

қуанышы, білуге қҧмарлық болады. Осындай ҽрекеттер арқылы оқушылардың 

шығармашылық ҽрекетінің дамуына қол жеткіземіз. Алайда бҧл жеткіліксіз. 

Егер бірінен бірі туындайтын уақытша, тҧрақсыз қызығушылықтарды біртіндеп 

бір-біріне «жалғастырсақ», онда оқушылардың пҽнге уақытша (тҧрақсыз) 

қызығушылығы мен жеке тақырыптар мен дербес мҽселелерге 

қызығушылығынан ғылымға деген тҧрақты қызығушылыққа кҿшуге болады. 

Оқушылар қызығушылығын арттыру мақсатында «Сиқырлы шаршылар» 

тақырыбындағы есептердің шығарылу жолдарын қарастырамыз [1]. 

1. 3х3 сиқырлы шаршыны жасау  ҥшін осы шаршының ортасында тҧратын 

сиқырлы тҧрақты санды тауып алуымыз керек (1-суретке сҽйкес).  

1-ші ҽдісі 

1+2+3+4+5+6+7+8+9=(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5=45 

 

 
 

1-сурет. Тұрақты санды табу 

45÷3=15 

M=15 

15÷3=5 шаршының ортасына жазылатын санды таптық. 

2-ші ҽдісі. 

Сиқырлы тҧрақтыны келесі формуланы қолдану арқылы табуға болады, 

мҧндағы n- жолдың санын білдіреді. 
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Табылған мҽндерге сҽйкесті сиқырлы шаршыны тҧрғызамыз. Ол ҥшін 

шаршының бҧрыштарына жҧп сандарды 2, 4, 6, 8 жҽне ортасына 5 санын 

жазамыз. Сосын қарапайым арифметикалық жолмен 15-6=9; 15-14=1; 15-8=7; 

15-12=3 екендігін табамыз (2-суретке сҽйкес). 

 

 
 

2-сурет. Шаршылар 
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2. 4х4 сиқырлы шаршыны жасау  ҥшін осы шаршының ортасында тҧратын 

сиқырлы тҧрақты санды тауып алуымыз керек.  

1-ші ҽдісі. 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16=(1+16)+(2+15)+(3+14)+(4+1

3)+ (5+12)+(6+11)+(7+10)+(8+9)=17х18=136 

136÷4=34 

2-ші ҽдісі. 

Сиқырлы тҧрақтыны келесі формуланы қолдану арқылы табуға болады, 

мҧндағы n- жолдың санын білдіреді. 
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Осы формулаларды пайдану арқылы келесі есептер топтамасын 

оқушылардың ҿздеріне шығаруға ҧсынамыз 

1). Сиқырлы шаршыдағы сандардың кҿлденең, тігінен, диагональ бойынша 

қосындысы 34 санына тең болу керек (3-суретке сҽйкес). 
 

 

 
3-сурет. Сандардың кӛлденең, тігінен, диагональ бойынша қосындысы 

 

2). Тҥзу бойында орналасқан 3 цифрлардың қосындысы 15 санына тең 

болатындай етіп, 1-ден 9-ға дейінгі цифрларды дҿңгелектің ішіне орналастыру 

керек (4-суретке сҽйкес). 
 

 
4-сурет. Цифрларды дӛңгелекке орналастыру 

 

3). Тҥзу бойында орналасқан 3 цифрлардың қосындысы 21 санына тең 

болатындай етіп, тізбектей орналасқан он натурал сандарды дҿңгелектің ішіне 

қалай орналастыруға болады (5-суретке сҽйкес). 
 

 
 

5-сурет. Цифрларды дӛңгелекке орналастыру 
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4). 1-ден 8-ге дейінгі сандарды тҥзу жҽне шеңбер бойымен қосындысы 

бірдей болатындай етіп орналастыру керек (6-суретке сҽйкес). 
 

 
 

6-сурет. Сандардың шеңбер бойымен қосындысы 
 

5). 1-ден 10-ға дейінгі сандарды ҥлкен шеңбердің ішіндегі сандардың 

қосындысы бірдей болатындай етіп орналастыру керек (7-суретке сҽйкес). 

 

 
 

7-сурет. Үлкен шеңбердің ішіндегі сандардың қосындысы 
 

6). 1-ден 9-ға дейінгі натурал сандарды 4 кішкене шеңбер мен бір ҥлкен 

шеңбердің жҽне ортадағы квадраттың тҿбесіндегі сандардың қосындысы 60-қа 

тең болатындай етіп орналастыру керек (8-суретке сҽйкес). 

 
8-сурет. Квадраттың тӛбесіндегі сандардың қосындысы 

 

7). 1-ден 16-ға дейінгі сандарды 4 радиустың қосындысы жҽне 4 шеңбердің 

қосындысы 34-ке тең болатындай етіп орналастыру керек (9-суретке сҽйкес). 

 
 

9-сурет. Радиустың және шеңбердің қосындысы 
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8). 1-ден 8-ге дейінгі сандарды ҽрбір шеңбердегі сандардың қосындысы 

бірдей болатындай етіп орналастыру керек (10-суретке сҽйкес). 

 
10-сурет. Әрбір шеңбердегі сандардың қосындысы 

 

9). 1-ден 12-ге дейінгі сандарды ҽрбір бес квадраттың тҿбелеріндегі 

сандардың қосындысы жҽне тҿрт тҥзу бойындағы сандардың қосындысы тең 

болатындай етіп орналастыру керек (11-суретке сҽйкес). 

 
11-сурет. Әрбір бес квадраттың тӛбелеріндегі сандардың қосындысы 

 

10). 1-ден 8-ге сандарды ақпен боялған ҥшбҧрыштардың тҿбелерінің 

қосындысы 12-ге, ал қоңыр тҥспен боялған квадрат пен ҥшбҧрыштың 

тҿбелерінің қосындысы 11-ге  тең болатындай етіп орналастыру керек (12-

суретке сҽйкес). 

 
12-сурет. Үшбұрыштардың тӛбелерінің қосындысы 

 

Оқушылар оқу ҥрдісінде есептердің ҽр алуан тҥрлерімен – математикалық, 

физикалық, саяси, ҿндірістік, білім беру, тҽрбие жҽне басқа да тҥрлерімен 

кездеседі. Басқаша айтқанда, оқушы қызметі ҽр тҥрлі есептермен байланысты. 

Есептерді шығару процесінде оқушы қызметінің ҽр алуан аспектілері 

сипатталады. Кҿптеген есептерді шешу ҥшін олардың алгоритмі болмайды: 

осындай есептерді шығару оқушылардың шығармашылық сипаттағы қызметке 

дайындығының деңгейіне байланысты болады [2].  
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Аннотация. В настоящее время в нашей республике развивается новая система 
образования, и предпринимаются смелые шаги по выходу на мировое образовательное 
пространство. Необходимо обновить содержание образования и усовершенствовать его 
технологически и педагогически. Целевое обучение использованию передовых технологий 
на образовательном уровне.  

Ключевые слова. Передовые технологии, образование, педагогические исследования, 
информатизация. 

Annotation.  At present, a new system of education is being developed in our Republic, and 
bold steps are being taken to enter the world educational space. There is a need to update the 
content of education and improve them technologically and pedagogically. Targeted learning to use 
advanced technologies at the educational level.  

Keywords. Advanced technology, education, pedagogical research, informatization. 

 
Жас ҧрпақ-ел тірегі ертеніміздің кепілі. Ҽрбір ҧстаздың міндеті мектеп 

оқушыларын отан сҥйгіштікке, ақыл-ойын жан-жақты дамытуға, ҧмтылуға 
тҽрбиелеу. «Қыран-тҥлегіне қайыспас қанат сыйлайды, ҧстаз-шҽкіртіне талап 
сыйлайды» деген халқымыздың қанатты сҿзі ҧстаз арқылы дарыған талаппен 
ҧрпақтың алысқа ҧшатынын меңзеген. 

«Еліміздің ертеңі бҥгінгі жас ҧрпақтың қолында, ал жас ҧрпақтың тағдыры 
ҧстаздың қолында» деп білім қызметкерлерінің бірінші қҧрылтайында сҿйлеген 
сҿзінде Елбасы айтқандай ҧстаздарды ҿз Отанын шексіз сҥйетін, еліміздің 
болашығына, оның гҥлденуіне аянбай ҥлес қосатын білімді жеткеншектерді 
даярлау міндеттері кҥтіп тҧр. 

Қазіргі танда біздің Республикада білім берудің жаңа жҥйесі дайындалып, 
ҽлемдік білім беру кеңістігінде енуге батыл қадамдар жасалынуда. Білім 
берудің мазмҧны жаңарып, оларды технологиялық-педагогикалық тҧрғыдан 
жетілдіру қажеттігі туындауда. Білім беру деңгейіндегі озық технологияларды 
пайдаланудың мақсатты тҥрде ҥйрете жҥріп, ҥйрену [1]. 

Білім беру саласында озық технологиялардың енуі мҧғалімнің ойлану 
стилін, оқтыу ҽдістемесін ҿзгертеді.Менің биология пҽнін оқытуда озық 
технологияларды пайдаланудың басты мақсаты - оқушыларға білім беру 
процесінде кҿмектесу. Оған: оқыту бағдарламалары, оқытуда қолдануға 
арналған электрондық оқулықтар, тексеру бағдарламалары мен тестік, ҿзіндік 
жҧмыстар ерекше орын алады. 

Сабақта жаңа технологияларды тиімді пайдалану оқушылардың пҽнге 
деген қызығушылығын арттырады, шығармашылық қабілетін дамытады, 
қоршаған ортаны танымдық зерттеу барысында дидактикалық мақсаттар іс 
жҥзінде асырылады. 
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Педагогикалық ізденіс барысында оқушыларды тҽрбиелеу мен оқытуда 

жаңа ҽдістемелерді қолдануды оқу ҥрдісіне енгізудің маңызы ерекше. 

Сабақтың тиімділігін оқушылардың танымдық қызуғушылығын арттыру 

ҥшін тақырып материалдарын оқып ҥйренуде, олардың ҽртҥрлі ізденушілік 

бағыттағы тапсырмаларды орындауларынан байқауға болады.. Оқытудың 

осындай жаңа ҽдіс-тҽсілдерін пайдалануда мҧғалімде, оқушыда табысқа жетіп, 

білімін шыңдай тҥседі [2]. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында»: «Білім беру 

жҥйесінің негізгі міндеттерінің бірі - оқытудың жаңа технологияларын енгізу, 

білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» - деп кҿрсетілген. Бҧл міндеттерді жҥзеге асыру барысында 

білім ордаларында жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың негізгі 

мақсатын айқындап алуда, яғни «берілген ҥлгі бойынша ҿнім алу», оқытудың 

тиімділігін, сапасын кҿтеру. 

Оқыту технологиясы білім берудің тиімді жолдарын зерттейтін ғылым 

ретінде оқыту ҥрдісінде қолданылатын тҽсілдер, принциптер мен айқындаушы 

жҥйе, нақты оқыту процесі ретінде сипатталады. Осыған орай, бҥгінгі кҥні 

білім беру мекемелері мен педагогика ғылымы алдында білім берудің 

философиялық негіздеріне, білім жҥйесінің стратегиялық бағыттарына, 

мақсаты мен мазмҧнына, оны орындаудың ҽдіс-тҽсілдеріне деген жаңа 

кҿзқарастар қалыптасуда. 

Сондықтан білім беру саласы да ҿзінің дамуы ҥшін жаңа қадамдарға 

баруда. Осыған байланысты тҧлғаға ақпараттар кеңістігінде дҧрыс бағытты 

таңдауға мҥмкіндік жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда болып 

отыр. Жаңа ақпараттық технологиямен орындалатын қызмет ҿзінің кез келген 

нақты формасында тиімдірек орындалады, адам ҿркениетті бола бастайды. 

Білім беру жҥйесінің барлық саласында жаңа технологияны жоспарлы 

тҥрде енгізіп, жҥйелік интегралды ҿткізу немесе қамтамасыз ету қажеттілігі 

туындап отыр. Қазіргі замандағы технология ҽрбір тҧлғаның білім алу 

ҥдерісінде шығармашылық қабілетін дамытуға айқын мҥмкіндіктер береді. Дҽл 

осы жаңа технология мен ҽрбір тҧлғаның ҿзіндік білім алу траекториясын 

таңдауына жол беретін анық білім беру жҥйесін қҧруды, оқу 

бағдарламаларының бағдарламалануы жҽне ҿзгермелі бейімделінуі есебінен 

оқу ҥдерісінің біртҧтастығын сақтай отырып оны дараландыруға мҥмкіндік 

беретін компьютердің маңызды дидактикалық қасиеті негізінде тҧлғаның оқу 

ҥдерісінде танымдық қызметін тиімді ҧйымдастыру арқылы жаңа білім алу 

технологиясын тҥбегейлі ҿзгертуді тығыз байланыстырады [3]. 

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мақсаты Қазақстан 

Республикасында бiртҧтас бiлiмдiк ақпараттық ортаны қҧру болып табылады. 

Олай болса, бiлiм беру саласында жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға, 

Қазақстан Республикасындағы ақпараттық кеңiстiктi ҽлемдiк бiлiм беру 

кеңiстiгiмен сабақтастыруға мҥмкiндiк бередi. 

Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерi: 

- ақпараттық жҽне телекоммуникациялық техникалық қҧралдармен 

қамтамасыз ету; 
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- бiлiм берудi ақпараттандыру бойынша практикалық шараларды анықтап, 

жҥзеге асыру; 

- оқу-тҽрбие ҥдерісіне жаңа ақпараттық технологияны енгiзудi қамтамасыз 

ету бойынша ғылыми-iзденушiлiк жҽне оқу-ҽдiстемелiк жҧмыстарын жҥргiзу; 

- пҽндер бойынша жасақталатын жалпыға мiндеттi бiлiм стандарттарының жҽне 

оқу-ҽдiстемелiк кешендерiнiң мазмҧнын ақпараттық технологияны пайдалану 

мҥмкiндiктерiмен жетiлдiру бiлiм берудi басқаруда ақпараттық жҥйенi қҧру; 

- бiлiм беру мекемелерiнiң қызметкерлерi ҥшiн бағдарламалық-техникалық 

қҧралдарды қамтамасыз ету жҽне мультимедиялық бағдарламаларды, 

электрондық оқулықтарды жасақтау; 

- педагог кадрларды жаңа ақпараттық технологияны ҿз қызметтерiне еркiн 

пайдалана бiлуге дайындау жҽне жҥйелi тҥрде бiлiктiлiктерiн кҿтеру. 

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагог мамандардың 

біліктілігін кҿтеру - бҥгінгі кҥннің негізгі міндеттерінің бірі екендігі даусыз. 

Педагог мамандардың біліктілігін кҿтеруді ақпараттандыру, қажеттілікті шешу 

барысында педагог мамандардың біліктілігін ақпараттық технологияны ҿз 

қызметтеріне пайдалану, педагог мамандардың ақпараттық сауаттылығын, 

ақпараттық мҽдениетін жҽне ақпараттық қҧзырлығы сияқты қабілеттіліктерді 

қалыптастыру мҽселесі бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесіне айналып отыр. 

Ҽлемдік ҿркениетке қадам басқан Қазақстанның қоғамдық-саяси, 

экономикалық, мҽдени дамудағы жаңа бастамалар мен тҥбегейлі ҿзгерістер 

білім беру жҥйесіне ҿз ҽсерін тигізіп, білім деңгейін, оқыту ҽдіснамасын 

жетілдіруде тың ізденістер жасауға мҥмкіншілік туғызып отырғандықтан 

алдыма мынадай мақсаттар қойдым. 

- жаңа технологияны қолдану арқылы бiлiмнiң сапасын кҿтеру; 

- жаңа ақпараттық жҽне телекоммуникациялық технологияларды енгiзу 

арқылы бiлiм беру мазмҧнын жаңарту; 

- жаңа технологияны қолдану саласы бойынша оқушылардың мамандыққа 

баулу механизмiн қҧру; 

- бiздiң елiмiздегi жинақталған ақпараттық ресурстарға жедел ену; 

- мультимедиялық электрондық оқулықтарды пайдалану. 

- отандық бiлiм беру жҥйелерiн бiртҧтас ҽлемдiк ақпараттық бiлiмдiк 

кеңiстiкке ену арқылы сабақтастыру жҽне т.б. 

Қазір «Ғасырдың мектебі мен мҧғалімі қандай болу керек?» деген негізгі 

сҧраққа жауап ізделуде. Білім берудің ҧлттық моделіне кҿшкен қазіргі мектепке 

ойшыл, зерттеуші, тҽжірибелік қызметте педагогикалық ҥйлестіруді шебер 

меңгерген іскер мҧғалім қажет екендігі аз айтылып жҥрген жоқ. Қазір заман да, 

қоғам да ҿзгерген. Бҥгінгі балалардың мақсаттары да, қҧндылықтары да, идеялары 

да бҧрынғыдан мҥлде басқаша. Ҿйткені олар - ҿзінің болашағына тиімділік 

тҧрғысынан қарайтын, іскерлікке бейім, жоғары талап қоя білетін адамдар. 

Олай болса, бҧл қоғам кез келген педагогтан ҿз пҽнінің терең білгірі ғана 

болу емес, теориялық, нормативтік - қҧқықтық, психологиялық - 

педагогикалық, дидактикалық ҽдістемелік тҧрғыдан сауатты жҽне ақпараттық 

компьютерлік технология қҧралдарының мҥмкіндіктерін жан - жақты игерген 

ақпараттық қҧзырлығы қалыптасқан маман болуын талап етіп отыр. 
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сындарлы саясатының арқасында бҥкіл мектеп компьютермен қамтамасыз етілді. 

Компьютер оқушы ҥшін қоршаған ҽлемді танудың табиғи қҧралы болып 

табылады. Олай болса барлық сабақтарды компьютердің қуаттануымен 

жҥргізуді ҥйрену - бҥгінгі кҥннің кезек кҥттірмейтін ҿзекті мҽселелерінің бірі. 

Біздің №1 орта мектептің жаратылыстану жҽне математика пҽндерін оқыту 

қҧралы ретінде компьютерді қолдану - оқу ҥрдісін белсенділігін, оқытуды 

жекешелендіруге, оқушының ҿзін-ҿзі бақылауына мҥмкіндік туғызып отыр. 

Білім беру жҥйесін ақпараттандыру дегеніміз - берілетін білім сапасын 

кҿтеруді жҥзеге асыруға бағытталған процесс, яғни еліміздің ҧлттық білім 

жҥйесінің барлық тҥрлерінде кҽдімгі технологияларды тиімді жаңа комплекстік 

технологияларына алмастыру, оларды сҥйемелдеу жҽне дамыту болып табылады. 

Электрондық есептеуіш технологиясымен жҧмыс істеуге, оқу барысында 

компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, 

интерактивті қҧралдарды қолдануға, интернетте жҧмыс істеуге, компьютерлік 

оқыту бағдарламасына негізделеді. Ақпараттық ҽдістемелік материалдар 

коммуникациялық байланыс қҧралдарын пайдалану арқылы білім беруді 

жетілдіруді кҿздейді. Интерактивті тақтаның мҥмкіндіктері мҧғалімдерге 

баланы оқытуда бейне жҽне ойын бағдарламаларын тиімді пайдалануға 

мҥмкіндік береді. 

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы - оқушыларға ақпараттық білім 

негіздерін беру, логикалық - қҧрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, 

ақпараттық технологияны ҿзіндік даму мен оны іске асыру қҧралы ретінде 

пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Демек, 

ақпараттық бірліктердің білімге айналуы ҽлемнің жҥйелік - ақпараттық 

бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен қҧндылық 

бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды кҿздейтін, адамның 

дҥниетанымының қҧрамдас бҿлігі болып табылатын интеллектуалды дамуды 

қалыптастырудың бір жолы. 

Қазіргі білім беру жҥйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік 

коммуникацияларды белсенді қолдануда. Ҽсіресе қашықтан оқыту жҥйесі 

жедел қарқынмен дамуда, бҧған бірнеше факторлар, ең бастысы - білім беру 

мекемелерінің қуатты компьютер техникасымен қамтылуы, оқу пҽндерінің 

барлық бағыттыры бойынша электрондық оқулықтар қҧрылуы жҽне 

Интернеттің дамуы мысал бола алады. 

Оқытудың ҽр сатысында компьютерлік тесттер арқылы оқушыны жекелей 

бақылауды, графикалық бейнелеу, мҽтіндері тҥрінде, мультимедиалық, бейне 

жҽне дыбыс бҿлімдерінің бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды іске 

асыруға кҿп кҿмегін тигізеді. Электрондық оқулықтарды қарапайым 

оқулықтарға қарағанда пайдалану ыңғайлы жҽне оларда ҿзін - ҿзі тексеру 

жҥйесі бар. Осы электрондық оқулықтың артықшылығы болып табылады. 

Сондықтан, ҿзін - ҿзі тексеру жҥйесі оқушы мен оқытушының арасындағы 

байланысын алмастырады. 
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Электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылардың, танымдық 

белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жҥйесін қалыптастыруға 

шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. 

Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мҧғалімнің айтқандарын 

немесе оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды. 

Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында бҧл оқулықтарды пайдаланбай 

алға жылжу мҥмкін емес. 

Оқыту ҥрдісінде оқыту ҽдістерін тиімді пайдалану, білім беру жҥйесін тҧтастай 

жаңа оқыту технологиясын енгізу оқыту процесінде толыққанды дамуына мҥмкіндік 

жасайды. Оқыту процесінде компьютерге негізделген жеке ҽдістемелер оқу 

мақсаттары мен жағдайларына байланысты тиімді қолданылуы қажет. 

Оқытудың тиімділігі оқытудың жеке тҧлғалық стиліне, яғни, оқушыға оқу 

материалын тиімді сипаттайтындай қабылдау механизміне тҽуелді болады. 

Осыған байланысты оқу іс-ҽрекетін тиімді қамтамасыз ету бҽрінен бҧрын 

оқушылардың ҿзіндік іс-ҽрекетін, оқытушының ҽрбір оқушымен жеке тҧлғалық 

оқу іс-ҽрекетін сҥйемелдеуді жҽне жобалар мен оқу жҧмыстарын 

оқытушылармен бірге ҧйымдастыруды жобалайды [4]. 

Осылайша жаңа технологиялардың дамуы жаңа ҽдіс-тҽсілдердің пайда 

болуына кҿмектеседі жҽне сонымен бірге оның сапасын жоғарылатады. 

Жас ҧрпақтың жаңаша ойлануына, олардың біртҧтас дҥниетанымының 

қалыптасуында ҽлемдік сапа деңгейіндегі білім, білік негіздерін меңгеруіне ықпал 

ететін жанаша білім мазмҧнын қҧру жалпы білім беру жҥйесіндегі ҿзекті мҽселе . 

Бҥгінгі орта білім беру ісіне қойылар талаптар қай кездегіден де кҥрделі маңызды. 

Ҿйткені бізді дамудың жаңа кезеңі кҥтіп тҧр. Сол кезеңге лайық ҧлттық санасы 

жаңғырған жаңа ҧрпақ тҽрбиелеу міндеті мойынымызда. Барлық кедергілерді 

жеңу табысқа талпыну ҿз қолымызда деп білемін. «Оқусыз - білім жоқ, білімсіз 

кҥнің жоқ» деген халық даналығы ешқашан мҽнін жоғалтпайды. 
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Аннотация. В статье представлена методика преподавания раздела «Электростатика» с 

использованием новых информационных и коммуникационных технологий. Показаны пути 

развития информационной компетентности будущих учителей физики и учеников с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, показаны 

особенности и важность использования информационных и коммуникационных технологий 

в преподавании физики. 

Ключевые слова. Электростатика, информационно-коммуникационная технология, 

учитель физики, компьютерная технология. 

Annotation.The article presents the teaching methodology of the section "Electrostatics" 

using new information and communication technologies. The ways of developing the informational 

competence of future physics teachers and students using information and communication 

technologies are shown. In addition, the features and importance of the use of information and 

communication technologies in the teaching of physics are shown. 

Keywords. Electrostatics, information and communication technology, physics teacher, 

computer technology. 

 

Оқытудың жаңа ақпараттық- коммуникациялық технологияларын (АКТ) 

меңгеру – қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. 

Қазіргі қоғамдағы білім жҥйесін дамытуда ақпараттық – коммуникациялық 

технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру жҽне пҽндерді 

ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. 

Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, 

ҽрі білікті жҧмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып 

табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-

жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тҧлға қалыптастыруды талап етеді. 

Физика сабағында АКТ пайдалану арқылы оқушылардың ақпараттық 

қҧзіреттілігін қалыптастыру атты баяндамамда қазіргі заман талабына сай  

ақпараттық технологияларды, электрондық оқулықтарды жҽне Интернет 

ресурстарды пайдалану оқушының білім беру ҥрдісінде шығармашылық 

қабілетін дамытуға мҥмкіндік беретіндігі  туралы баяндалады [1]. 

Оқушылардың ақпараттық қҧзырлылығы мен ақпараттық мҽдениетiн 

қалыпастыру қазiргi таңда ҥздiксiз педагогикалық бiлiм беру жҥйесiндегi ең 

кҿкейтестi мҽселелердiң бiрiне айналып отыр. 

Физика сабақтарында АКТ-ны пайдаланудың тиімділігі:  

 оқушының ҿз бетімен жҧмысы; 

 аз уақытта кҿп білім алып, уақытты ҥнемдеу; 

 білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 
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 шығармашылық есептер шығару кезінде физикалық  қҧбылыстарды  

тҥсіндіру арқылы жҥзеге асыру; 

 қашықтықтан білім алу мҥмкіндігінің туындауы; 

 қажетті ақпаратты жедел тҥрде алу мҥмкіндігі; 

 экономикалық тиімділігі; 

 іс-ҽрекет, қимылды қажет ететін пҽндер мен тапсырмаларды оқып ҥйрену; 

 қарапайым кҿзбен кҿріп, қолмен ҧстап сезіну немесе қҧлақ пен есту 

мҥмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен ҽр тҥрлі 

тҽжірибе нҽтижелерін кҿріп, сезіну мҥмкіндігі; 

 оқушының ой-ҿрісін дҥниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Оқытушы сабағында АКТ-ны пайдалану арқылы оның тиімділігін жҥйелі 

тҥрде кҿрсете біледі. АКТ-ны пайдалану оқытудың тиімді ҽдістерінің бірі деп 

ойлаймын. 

Физикалық процестер мен қҧбылыстарды модельдеу оқу процесін дамыту 

мен жетілдірудің болашағы болып табылады, ҽсіресе оқушылардың 

шығармашылық белсенділігін арттыруда, зерттеу жҧмыстарын дамытудағы 

ролі ерекше. Физикалық эксперименттерді модельдеу – оқытушыға  сабақта 

физикалық ҧғымдардың мағынасын тереңірек ашуға, оқушыларды физиканың 

қазіргі эксперименттік базасымен таныстыруға, физикалық қҧбылыстармен  

зерттеу ҽдістерін толық тҥсіндіруге мҥмкіндік береді. 

Электрондық оқулықтың тиімділігі зор. Электрондық оқу қҧралы – бҧл оқу 

курсының ең маңызды  бҿлімдерін, сонымен бірге есептер жинағы, анықтамалар, 

энциклопедиялар, карталар, атластар, оқу эксперименттерін жҥргізу нҧсқаулары, 

практикумға, курстық жҽне дипломдық жобаларға нҧсқау жҽне т.б. білім беруді 

басқаратын мемлекеттік органдар тағайындаған арнайы статусы бар берілген 

тҥрдегі баспаларды қамтитын электрондық оқу басылымы [2]. 

Енді осы АКТ-ны қолданып «Электростатика» бҿлімін оқыту 

ҽдістемесіне қысқаша тоқталсақ.  

Электродинамика – бҧл материяның ерекше бiр тҥрiнiң – 

электромагниттiк ҿрiстiң табиғатының заңдылықтары мен қасиеттерi туралы, 

жҽне электрлiк зарядталған денелер немесе бҿлшектердiң арасында ҿзара 

ҽсерлесуiн зерттейтiн ғылым [3].  

Ғылымда ашылған (белгiлi) iргелi ҽсерлесудiң тҿрт тҥрi бар: 

гравитациялық, электромагниттiк, кҥштi (ядролық) жҽне ҽлсiз (элементар 

бҿлшектердiң ҿзгеруiн тудырады). Олардың арасында ҽр алуан ҽрi кең тараған 

электромагниттiк кҥштер – иiмдi кҥштер, ҥйкелiс, бiздiң бҧлшық еттерiмiздiң 

кҥшi жҽне басқалар.  

Электростатика деп тыныштықтағы электрлiк зарядталған денелердi 

зерттейтiн электродинамиканың бҿлiмiн айтады.  

Электростатика бҿлімі бойынша теориялық материалдарды келесі тҥрде 

электронды оқулық кҿмегімен ҧсынуға болады: 
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1-сурет 

 

Физика пҽнінің электр бҿліміне теориялық материалдарды электронды 

оқулықтың кҿмегімен беруге болады: электр зарядының сақталу заңы; кулон 

заңы; электростатикалық ҿріс жҽне оның кернеулігі; электрлік диполь; 

кернеулік векторының ағыны; электрлік ығысу; Остроградский-Гаусс 

теоремасы; электростатикалық ҿрістің потенциалы; электр ҿрісіндегі жҧмыс; 

диэлектриктер жҽне олардыңполяризациясы; сегнетоэлектриктер; электр 

ҿрісіндегі ҿткізгіштер; электр сыйымдылық; конденсаторлар жҽне оларды қосу; 

электр ҿрісінің энергиясы; тҧрақты электр тогы; электр тогы жҽне ток кҥші; ом 

заңдары; металдағы жҽне вакуумдағы электр тогы; электронның металдан шығу 

жҧмысы; сҧйықтардағы электр тогы; газдардағы электр тогы.  
Теориялық материалдардың жинақталып бір жҥйеге келтіріліп берілуі 

оқытушы мен оқушыға да ҿте ыңғайлы, қол жетімді болып табылады.  

Оқытушы ҥшін  электрондық оқулық – бҧл кҥнбе – кҥн дамытылып 

отыратын ашық тҥрдегі ҽдістемелік жҥйе, оны ҽрбір оқытушы ҿз 

педагогикалық тҽжірибесіндегі материалдармен толықтыра отырып, ҽрі қарай 

жетілдіре алады. Электрондық оқулық арқылы ҥй тапсырмасын, жаңа сабақты 

тҥсіндіруге жҽне тест тапсырмаларын орындауға болады (2-3 суреттер).  

 
2-сурет  
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3-сурет 
 

Тҿменде АКТ-ны қолдану арқылы есеп шығару ҥлгісі кҿрсетілген (4-сурет). 

Мҧнда конденсаторлардың (жазық, шар тҽрізді, сфера тҽрізді) 

сыйымдылықтарын табуға болады. Ҥш типтегі конденсаторларды табу ҥшін 

GroupBox компоненті арқылы ҥш бҿлікке бҿлдік. Ҽр бҿліктің жоғарғы жағында 

Сheckbox компоненті орналастырылған. 
 

 
 

4-сурет. Есептің шығарылу жолы  
 

Бҧл компонент белгі қою ҥшін. Егер белгілері болмаса бҧл бҿліктегі 

есептер шығарылмай қалып кетеді. 

Сондықтан пайдаланушы ҿзіне қажетті есепті шығару ҥшін белгі қоюы 

керек. Сҽйкесінше полялар толтырылғаннан кейін «есептеу» батырмасы 

басылғанда, белгісі бар бҿліктегі есептердің нҽтижесі экранға шығады.  
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Сонымен қатар, АКТ-ны қолданып есептер мен тесттерден басқа бақылау 

жҧмыстарын да орындауға болады. Бҧл оқытушы ҥшін уақытты ҥнемдеуге, 

ҽділ бағалауға мҥмкіндік туғызады [4]. 
 

 
 

5-сурет 
 

Зертханалық жҧмыстарды орындау барысында компьютерлік 

технологияны қолдану оқушылардың ҿз бетімен шығармашылық бағытта 

жҧмыс істеуіне, ҽсіресе қҧбылыстарды зерттеуге, басқаруға мҥмкіндік береді, 

басқа пҽндерден алған білімін бекітуге кҿмектеседі, табиғи жағдайда кҿзге 

кҿрінбейтін кейбір қҧбылыстарды экранда кҿруге мҥмкіндік береді. 
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Бҧл мақалада жаңа ақпараттық технологияларды қолданып физика 

сабақтарын жҥргізу, физика ғылымының бҥгінгі кҥнгі жетістіктері мен 

тҽжірибелік маңызын ашық тҥрде кҿрсетіп студенттердің (оқушылардың) 

бойында ғылыми білімді сіңіру бҥгінгі заман талабы. Жоғары жетістікті 

ақпараттық технологияларды қолданып физикадағы кҿптеген ғылыми 

теорияларды ҿмірдегідей ашық тҥрде бейнелеп, модельдеп кҿрсету 

студенттердің (оқушылардың) физикаға қызығушылығын арттырады жҽне 

оларды шығармашылықпен, ынта қойып меңгеруге жетелейді. 
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ЖОҒАРЫ ДҼРЕЖЕЛІ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУДЕ ГОРНЕР СХЕМАСЫН 

ҚОЛДАНУ 

 

Еркебай Гулбахар Абайқызы 

Математика мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: Узакова БоранкульЗиядиновна 

Аға оқытушы, магистр 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается использование схемы Горнера при 

решении уравнений высокого порядка  

Ключевые слова. Схема Горнера, многочлены, коэффиценты, целое число, делитель, 

комплексные числа 

Annotation . This article discusses the use of Horner soil in solving a high order equation 

Keywords.  Goner  scheme, polynomials, coefficients, integer, divisor, complex numbers 

 

Горнер схемасы 01

1

10 ... axaxaxaxP n

nn

n  кҿпмҥшенің cх  

екімҥшесіне бҿлгенде шығатын толымсыз бҿліндіні жҽне қалдықты анықтауға 

арналған ҽдіс, (мҧндағы nn aaaac ,,...,,, 110

   
коэффициенттерінің барлығы бір 

ҿрісте, мысалы, комплекс сандар ҿрісінде жатады).  

Кез келген кҿпмҥше xPn  жалғыз ғана ҽдіспен мына тҥрде ҿрнектеле 

алады: .1 RxQcxxP nn  

Мҧндағы 12

1

01 ... nn

n

n bxbxbxQ  толымсыз бҿлінді, ал R -қалдық, Безу 

теоремасы бойынша бҧл cPn  -ке тең.  

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%96%D0%BC%D2%AF%D1%88%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%A9%D0%BB%D1%83
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7_%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D1%96%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BF%D0%BC%D2%AF%D1%88%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8B
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1nQ  кҿпмҥшесі мен R -қалдық рекурренттік формулалар арқылы 

есептеледі: 121101100 ,,...,, nnnnn cbaRcbabcbabab  

Есептеу жҧмысында ҥстіңгі жолына берілген кҿпмҥшенің 

коэффициенттері жазылатын, ал астыңғы жолына формула бойынша есептелген 

мҽндер жазылатын 1-кестені пайдаланылады. 

 

1-кесте  

Горнер схемасы 
 

0а  
1а  ...  

1nа  nа  

с 
0b  

1b  ...  
1nb  nb  

 

Осы тҽсілді орта ғасырлық Қытай математиктері пайдаланып келген. Бір-

біріне тҽуелсіз тҥрде 1819 жылы ағылшын математигі Уйльям Горнер жҽне 

итальян математигі Паоло Руффини (1765-1822) қайта ашқан (1804 жылы). 

Енді осы Горнер схемасын қолданып мысалдар қарастырайық. Жоғарыда 

кҿрсетілген ,)()()( RxQaxxP  яғни 

Rbxbxbxbaxaxaxaxaxaxa nn

nn

nnn

nnn )...)((... 12

2

1

1

01

2

2

2

2

1

10   
жазуындағы xQ

 
кҿпмҥшесінің коэффициенттері мен R қалдығын Горнер 

схемасының (2-кесте бойынша) кҿмегімен оңай табуға болады. 

 

2-кесте  

Горнер схемасы бойынша жіктеу 

 0a  
1a  2a  ... 1na  na  

ax  00 ab  011 bab  122 bab  ... 211 nnn bab  1nn baR  

 

Бҧл кестенің бірінші жолында xP
 

кҿпмҥшесінің коэффициенттері, ал 

екінші жолда xQ
 
бҿлінді кҿпмҥшенің коэффициенттері мен қалдық [1]. 

Енді теңдеулер шешуді нақты мысалдармен кҿрсетейік. 

№1-мысал. 0810185 23 xxx   

Шешуі: Берілген кҿпмҥшенің шешімін табу ҥшін, 1-ші салдарға сҥйеніп, 

егер бар болса, бос мҥше бҿлгіштері 8;4;2;1  сандары ішінен бҥтін 

тҥбірлерін іздейміз. 4x  тҥбірі болатынына кҿз жеткізуге болады. Горнер 

схемасын пайдаланып теңдеудің сол жақ бҿлігіндегі кҿпмҥшені 4x  екімҥшеге 

(3-кестеде кҿрсетілгендей) бҿлеміз. Демек кҿпмҥшені Горнер схемасының 

қасиеттері бойынша шешеміз. 

3-кесте  

Кҿпмҥшені 4x  екімҥшеге бҿлу 

 5 18 -10 -8 

4x  5 -2 -2 0 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Сонда 1 дҽрежеге тҿмендеген 0225 2 xx  квадрат теңдеуі шығады. Оны 

шешіп, 
5

111
x  тҥбірлерін табамыз. Табылған шешім осы берілген 

кҿпмҥшенің шешімдері болып табылады. 

Жауабы: 
5

111
;

5

111
;4 321 xxx  

№2-мысал. 040201892 2345 xxxxx  

Шешуі: Енді берілген кҿпмҥшені 2-ші салдарға сҥйеніп келтірілген бҥтін 

коэффициентті теңдеудің бҥтін тҥбірлері бар болса, бос мҥше бҿлгіштері 

ішінен іздейміз.  

Тексеру: 2x саны тҥбір болатынын кҿрсетеді. Горнер схемасын 

пайдаланып теңдеудің сол жақ бҿлігіндегі кҿпмҥшені 2x  екімҥшеге (4-кесте 

бойынша) бҿлеміз. 

4-кесте  

Кҿпмҥшені 2x  екімҥшеге бҿлу 
 1 -2 -9 18 20 -40 

х=2 1 0 -9 0 20 0 
 

Осылайша 0209 24 xx  биквадрат теңдеуін аламыз. Бҧл теңдеуді 

шешіп, 5;2 xx  тҥбірлерін табамыз. 

Жауабы: 5;5;2;2 54321 xxxxx  

Математиканы тереңдетіп оқитын 11 сыныптардың емтихан есептері 

жинағында комплекс сандар жиынында шешуге бірнеше теңдеулер берілген.  

Алгебраның негізгі (Гаус теоремасы) теоремасына сҥйеніп, комплекс 

сандар ҿрісінде n-ші дҽрежелі теңдеудің n тҥбірін табуға болады.  

№3-мысал. 012561071075612 2345 xxxxx  

Шешуі: Берілген кҿпмҥшені алгебраның негізгі аталған теоремасына сҥйене 

отырып, бос мҥше бҿлгіштерінен 11x  тҥбірін (5-кестеде кҿрсетілгендей) оңай 

табамыз.  

5-кесте  

Горнер схемасы бойынша жіктеу 

 12 -56 107 -107 56 -12 

х=1 12 -44 63 -44 12 0 
 

1x  екімҥшеге бҿлгенде 01244634412 234 xxxx  теңдеуі шығады. 

2-мысалдағыдай теңдеудің екі бҿлігін х²-қа бҿліп, y
x

x
1

 белгілеуін 

енгізсек, 0394412 2 yy  теңдеуі шығады.  

Бҧдан .
2

3
;

6

13
21 yy  Белгілеудегі орнына қойсақ, келесі теңдеулер 

жиынын аламыз:  
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4

73

3

2
;

2

3

0232

06136

2

31

6

131

5/4

32

2

2

i
x

xx

xx

xx

x
x

x
x

 

Жауабы: 
4

73
;

3

2
;

2

3
;1 5/4321

i
xxxx

 
[2]. 

 

№4-мысал. 451147120212 23456 xxххxх  берілген кҿпмҥшенің барлық 

бҥтін шешімдерін Горнер схемасын қолдана отырып табайық. 

Шешуі: Ол ҥшін ҽуелі бос мҥшеге бҿлінетін сандарды табайық.  Берілген 

кҿпмҥшеде бос мҥшеміз 45-ке тең. 45-ке бҿлінетін санадар: 45; 15; 9; 5; 3; 1 

жҽне −45;−15;−9;−5;−3;−1. Ҽуелі 1 санын (6-кестеде кҿрсетілгендей) қойып 

тексеріп кҿреміз. 

6-кесте  

Кҿпмҥшенің шешімдерін Горнер схемасы арқылы есептеу 

 1 2 -21 120 71 114 45 

1 1 3 -18 -38 33 147 192 

 

11924511471202121:1  саны кҿпмҥшенің тҥбірі болмайды. 

Енді (7-кесте бойынша) есептеуді жалғастырамыз. 

 

7-кесте  

Кҿпмҥшенің шешімдерін Горнер схемасы арқылы есептеу 

 1 2 -21 120 71 114 45 

1 1 3 -18 -38 33 147 192 

-1 1 1 -22 2 69 45 0 

 

Демек, -1 кҿпмҥшенің тҥбірі болады. 

Яғни берілген кҿпмҥшеміз бином бойынша 11 хх  бҿлінеді. Осыдан:

45692221451147120212 234523456 xxххxхxxххxх  тҥрінде 

жіктеледі. Бҥтін тҥбірлерін табуды жалғастырамыз. Енді біз 

)4569222( 2345 xxххx  кҿпмҥшесінің тҥбірін табамыз. Мҧнда да бос мҥшеге 

бҿлінетін сандарды тауып кҿпмҥшені кҿбейткіштерге жіктейміз. Тағы да  

-1 санын кҿпмҥше тҥбірі бола ма соны тексеріп кҿреміз. Берілген 7-кестеге тағы 

да бір баған қосамыз (8-кестеде кҿрсетілгендей). 

8-кесте  

Кҿпмҥшенің шешімдерін Горнер схемасы арқылы есептеу 

 1 2 -21 120 71 114 45 

1 1 3 -18 -38 33 147 192 

-1 1 1 -22 2 69 45 0 

-1 1 0 -22 24 45 0  



57 

-1 кҿпмҥшенің тҥбірі бола алады. Кҿпмҥшені мына тҥрде жіктейміз:  

.45242214569222 342345 ххххxxххx Шыққан бірінші жҽне екінші 

теңдіктерді мына тҥрде жазуымызға болады. 
 

452432242
145243224111

45692232245145114
2

71
3

20
4

21
5

2
6

хххххххххх

xxххxхxxххxх

 

 

Енді бізге 452422 34 xхх  кҿпмҥшесін жіктейік. Бҧл кҿпмҥшенің де, бос 

мҥшесі 45-ке тең. Тағыда -1 санын Горнер схемасы бойынша кҿнмҥшені 

кҿпмҥшеге бҿлу арқылы қойып тексеріп кҿрейік (9-кестеде кҿрсетілгендей). 

9-кесте  

Кҿпмҥшенің шешімдерін Горнер схемасы арқылы есептеу 
 1 2 -21 120 71 114 45 

1 1 3 -18 -38 33 147 192 

-1 1 1 -22 2 69 45 0 

-1 1 0 -22 24 45 0  

-1 1 -1 -21 45 0   
 

Демек, −1 кҿпмҥшенің тҥбірі бола алады. Кҿпмҥшені мына тҥрде 

жіктейміз: .45211452422 2334 ххххxхх  Шыққан теңдіктерді мына 

тҥрде жазамыз: 

45211452111

4524221451147120212

233232

34223456

ххххххххх

ххххxxххxх
 

 

Енді 452123 xхх  кҿпмҥшесін жіктейік. Тағы да −1 санын қойып 

тексеріп кҿрейік (10-кесте бойынша): 

10-кесте  

Кҿпмҥшенің шешімдерін Горнер схемасы арқылы есептеу 
 1 2 -21 120 71 114 45 

1 1 3 -18 -38 33 147 192 

-1 1 1 -22 2 69 45 0 

-1 1 0 -22 24 45 0  

-1 1 -1 -21 45 0   

-1 1 -2 -19 64    

 

Демек, -1 саны кҿпмҥшенің тҥбірі болмайды. Енди 45-ке бҿлінетін екінші 

санды қойып тексерейік. Ол сан бізде 3-ке тең (11-кестеде кҿрсетілгендей). 

11-кесте  

Кҿпмҥшенің шешімдерін Горнер схемасы арқылы есептеу 
 1 2 -21 120 71 114 45 

1 1 3 -18 -38 33 147 192 

-1 1 1 -22 2 69 45 0 

-1 1 0 -22 24 45 0  

-1 1 -1 -21 45 0   

-1 1 -2 -19 64    

3 1 2 -15 0    
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Яғни, 3 саны кҿпмҥшенің тҥбір бола алады. Енді 452123 xхх

кҿпмҥшесін мына тҥрде жіктейміз. .15214521 223 хххxхх   

Енді осы теңдікті мына тҥрде жазамыз: 

15231451147120212 2323456 ххххxxххxх  

)152( 2 xх  кҿпмҥшесіне 3-ті қойып тексеріп кҿреміз (12-кестеде 

кҿрсетілгендей): 

12-кесте  

Кҿпмҥшенің шешімдерін Горнер схемасы арқылы есептеу 
 1 2 -21 120 71 114 45 

1 1 3 -18 -38 33 147 192 

-1 1 1 -22 2 69 45 0 

-1 1 0 -22 24 45 0  

-1 1 -1 -21 45 0   

-1 1 -2 -19 64    

3 1 2 -15 0    

3 1 5 0     

Шыққан шешімді мына тҥрде жазуға болады: 

53115231451147120212
232323456 хххххххxxххxх  

Сонымен 451147120212 23456 xxххxх  кҿпмҥшесін кҿбейткіштерге 

жіктегенде мына тҥрге келеді. −1;3;5 сандары кҿпмҥшенің шешімдері болады. 

Горнер схемасын қолданып мектеп бағдарламасындағы квадрат теңдеулер жҽне кез-

келген жоғары дҽрежелі теңдеулерді шешуге болады [3]. 
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жҧмыстарын ҧйымдастыру жҽне студенттерді математика курсын меңгеруге дайындаудың 

маңызды кезеңдері негізінде шешім шығарады. 

Кілт сҿздер. Математика, кҽсіби бағыт, ҿзіндік жҧмыс, медиабілім, мотивация. 
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Annotation. This article addresses the issue of the psycho-pedagogical foundations of 

vocational-oriented teaching of engineering students to the higher mathematics course. A number of 

reasons are analyzed, as a result of which the general level of mathematical education of graduates 

of technical universities decreases. The authors cites a solution based on the synthesis of the main 

didactic principles of teaching, the organization of students' independent work and the key stages of 

preparing students for mastering the course of mathematics. 

Keywords: Higher mathematics, technical college, professional orientation, independent 

work, media education, motivation. 

 

Математика является особой образовательной дисциплиной, изучаемой в 

вузе, она служит фундаментом для изучения других общеобразовательных, 

общеинженерных и специальных дисциплин. Ей отводится особая роль в 

становлении и развитии научного мировоззрения студентов, воспитании их 

интеллекта, в совершенствовании умственных способностей. Поиск 

эффективных методов обучения курсу математики – одно из важнейших 

направлений работы преподавателей вузов.  

В современном обществе активно идет развитие инновационных 

технологий, в связи с чем возрастает потребность в высококвалифицированных 

специалистах с техническим и математическим уровнем подготовки. Но в вузах 

наблюдается проблема недостаточной подготовки студентов инженерных 

специальностей в области математики. Данная ситуация может быть 

обусловлена рядом причин: 

-недостаточно усвоенный материал школьного курса математики;  

-значительное повышение уровня абстрактности в курсе математики 

инженерных специальностей по сравнению со школьной программой; 

-довольно низкий уровень мотивированности студентов в изучении многих 

разделов курса математики;  

-стремительное возрастание доли самостоятельной работы студентов или 

неумение выполнять данную работу; (не достаточно сформированы навыки 

самостоятельной работы по выполнению/составлению/ разбор или анализ 

материала у студентов) 

-переход на кредитную технологию обучения (лекционно-семинарскую 

систему занятий), что является нововведением для поступивших 

первокурсников; 

-тесная взаимосвязь, наличие преемственности между разделами 

математического курса, и как следствие, затруднительное восприятие нового 

материала в случае отсутствия достаточных знаний и навыков по 

предшествующим разделам. 

 В связи с тем, что у студентов возникает психологический барьер в 

освоении материала целесообразно разделить их на группы по уровню 

подготовки:  

1. Высокий: студент свободно владеет математическим аппаратом, 

предусмотренный учебной программой; 

2. Средний: студент владеет основными фундаментальными 

математическими знаниями и умениями для решения прикладных задач; 
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3. Низкий: студент владеет лишь некоторыми математическими знаниями 
и умениями. 

Так как многие студенты первого курса не готовы изучать полный курс 
высшей математики, рекомендуется вначале ввести экспериментальный 
корректирующий курс «Введение в высшую математику». 

Обоснованием данной стратегии служит роль преемственности, 
позволяющая связать знания, полученные первокурсником в школьной 
программе и в начале первого курса.  Также данная преемственная связь 
предполагает соблюдение научности, последовательности, систематичности, 
взаимосвязанности и согласованности не только в содержании, но и в методах 
обучения. К тому же при введении данного курса возникают некоторые 
методические вопросы в процессе реализации преемственности: определение 
содержания материалов для диагностики знаний и умений студентов и 
определение содержания проводимых занятий различных групп для 
выравнивания знаний первокурсников [1]. 

Можно «разбить» процесс создания методической модели 
корректирующего курса на несколько этапов: 

1. Первый этап – диагностирующий, который необходим для выявления 
уровня усвоения опорных знаний школьного курса и установления 
психологических особенностей студентов. Данный этап помогает разделить 
студентов на группы, что является важным условием для осуществления 
дифференцированного подхода. Для выявления уровня усвоения необходимо 
иметь систему заданий, где обучающимся необходимо будет не только 
применить уже имеющиеся знания в стандартных ситуациях, но и 
продемонстрировать свои умения применять их в связке с другими знаниями в 
новых ситуациях. 

2. Второй этап – мотивационный, который способствует формированию у 
студентов мотивации на необходимость приобретения знаний и умений для 
решения прикладных задач. 

3. Третий этап можно охарактеризовать как детализирующий, т. е. в 
процессе осуществления данного этапа производится «погружение» студентов 
в содержание преподаваемого материала, даются определения необходимых 
понятий, утверждений и их доказательств, а также обозначается список 
типовых задач и методов их решения. 

4. Четвертый этап является формирующим, в процессе которого студенты 
овладевают материалом и формируют навыки по применению полученных 
знаний. Поэтому необходимо построить организацию учебного процесса таким 
образом, чтобы преподаватель смог отслеживать усвоения студентами 
выполняемых заданий, регулировать уровень сложности заданий и оказывать 
необходимую методическую помощь, то есть необходим дифференцированный 
подход к каждому студенту. 

5. Пятый этап – контролирующий, где предусматривается осуществление 
контроля и выявления уровня усвоения материала при помощи тестовых 
заданий, в которых проверяется знание формулировок основных понятий и 
умение решать типовые задачи, а также контрольных аудиторных работ и 
типовых расчетов. Данный этап необходимо осуществлять одновременно с 
третьим и четвертым, чтобы обеспечить контроль на всех этапах обучения. 
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6. Шестой этап – аналитико-корректирующий, предназначенный для 

анализа результатов работы студентов и выработки общей и индивидуальных 

стратегий дальнейшего изучения курса, проверка эффективности выбранной 

методики обучения и, при необходимости, ее изменения [2]. 

В обучение студентов математике существует еще такая проблема, как 

недостаток мотивации, которая является одним из важнейших стимулов к 

изучению материала. Можно выявить три уровня учебной мотивации студентов: 

-низкий: характеризуется направленностью на теоретические знания на 

репродуктивные виды мыслительной деятельности; 

-средний: характеризуется направленностью на теоретические, прикладные 

знания и продуктивные виды мыслительной деятельности; 

-высокий: характеризуется направленностью на прикладные знания, на 

продуктивные виды мыслительной деятельности, на способы применения 

знаний и способы практических действий. 

Для того чтобы учебная программа была достаточно эффективной, 

рекомендуется построить педагогическую модель формирования учебной 

мотивации студентов, соответствующую таким признакам как: активность 

(способность модели к преобразованию объекта с учетом внешних и  

внутренних условий), целенаправленность, системность, структурность, 

динамичность (возможность отслеживать прогресс на разных этапах процесса), 

гибкость (возможность изменения в организации в случае изменения условия 

происходящего процесса), последовательность и управляемость; в этой модели 

студент выступает субъектом (а не объектом) учебной деятельности [3]. 

Целью курса математики в современной системе образования является не 

только закрепление знаний и навыков обучающихся, но и формирование у 

будущих специалистов математического и логического мышления, а также 

развитие у них математической интуиции при выполнении практических 

профессиональных задач.  

При обучении математике и формировании учебной мотивации 

необходимо учитывать профессиональную направленность изучаемого 

учебного материала. Выделяют несколько основных дидактических принципов, 

которым должна соответствовать методика преподавания: 

-принцип научности, требующий соответствия учебного предмета и 

определенной системы знаний, формирования у студентов способов научного 

мышления, а также организации усвоения в определенной степени; 

-принцип доступности, обеспечивающий адекватное ограничение задач 

обучения, объема и содержания информации, соответствующей предметной области; 

-принцип систематичности и последовательности обеспечивает 

структурированность учебного материала; 

-принцип наглядности предполагает представление модели, отражающий 

суть материала в наглядном виде, что особенно важно в разделах с высоким 

уровнем абстракции; 

-принцип системности предполагает существование системы понятий и 

объектов, которыми необходимо оперировать в определенной области 

(необходимо также формирование особого мышления); 
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-принцип развивающего обучения, который тесно связан с принципом 

системности; 

-принцип информатизации, который обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому студенту; 

-принцип профессиональной направленности, предполагающий 

практическое применение полученных знаний [4]. 

Анализ практики обучения студентов математике показывает, что при 

механической передаче знаний от преподавателя к обучающимся, область 

применимости данных знаний оказывается очень ограниченной для будущих 

специалистов. С целью избежать этот негативный факт возникают такие 

подходы к обучению математике, в которых упор делается не на 

содержательную часть математики, а на процессуальную сторону еѐ обучения. 

Так в частности, возникает потребность ввода компетентностно-

ориентированной направленности образовательных программ, где компетенция 

– это интегративная форма представления конкретных теоретических сведений 

и практических умений, обеспечивающая практическое применение 

полученных знаний, а компетентность бакалавра – ожидаемый результат 

обучения в виде усвоенного комплекта компетенций [5]. 

Еще одним важным фактором успешной подготовки студентов при обучении 

математике является организация самостоятельной работы студентов выполнению 

комплекса таких самостоятельных работ. Основной задачей является создание 

психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы 

студента и его мышления. Существуют разные виды самостоятельной работы: 

внеаудиторная (без участия преподавателя), аудиторная под руководством 

преподавателя и творческая, в том числе научно-исследовательская.  

Если в основу классификации самостоятельных работ студентов положить 

долю их самостоятельности, то можно выделить такие виды самостоятельных работ: 

- самостоятельные работы по образцу; 

- самостоятельные работы вариативного характера; 

- самостоятельные работы с указанием к их выполнению; 

- самостоятельные работы исследовательского характера. 

Таким образом, говоря о внутрипредметной и межпредметной интеграции 

в процессе освоения основ высшей математики, необходимо искать ответ в  

психолого-дидактических основаниях продуктивности усвоения данного курса.  

Также для повышения эффективности обучения математике и для 

обеспечения саморазвития студентов в процессе еѐ усвоения имеет смысл 

традиционное обучение связать с элементами медиаобразования, что обеспечит 

более тесную связь учебной информации с «внешними» информационными 

потоками, а это в свою очередь будет направлено на формирование у студентов 

медиакомпетентности, т. е. умения находить и отбирать нужную информацию [6]. 
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В целостной учебной программе подход к обучению, используемый 

учителями (то есть методика обучения), является важным для обеспечения 

высоких стандартов для учащихся. Хэтти (Hattie, 2011) использовал свыше 

9000 мета-анализов 60155 педагогических исследований для анализа влияния 

образовательных мер на результаты учащихся. Они закономерно указывают на 

то, что после обучения в начальной школе на прогресс учеников наибольшее 

воздействие имеет качество подготовки учителя. Используемые учителем 

подходы имеют существенное значение на то, какой эффект они оказывают на 

обучение, и в связи с этим обновление учебной программы без одновременного 

улучшения методики обучения снижает эффективность обновления 

образовательных стандартов. По предложению Хименес-Александре (Jiménez-

Aleixandre, 2008) примером выстраивания учебной программы, методики 

обучения при оценивании с оптимальной средой обучения в построении 

аргументов (цитируется по Katchevich et al, 2011) является то, что: 

1) учащиеся принимают активное участие в процессе обучения. Они 

должны оценить знания, представить доказательства своих выводов и 

критически относиться к другим; 

2) учителя используют методику обучения, в центре которой стоит 

учащийся, и действуют в качестве ролевых моделей для построения и анализа 

аргументов; 

3) учебная программа должна включать в себя подход к разрешению 

проблем; 

4) учащиеся и учителя должны быть квалифицированы в оценке 

утверждений и учащиеся не должны оцениваться исключительно по 

письменным тестам; 

5) учащиеся должны рефлексировать свои знания и уметь анализировать 

процесс их приобретения; 

6) учащиеся должны иметь возможность участвовать в диалоге и 

совместном обучении. [1, 17] 

Основу концепции деятельностного подхода к обучению составляет 

положение: усвоение содержания обучения и развитие ученика происходит в 

процессе его собственной деятельности. Ещѐ Сократ говорил о том, что 

научиться играть на флейте можно, только играя самому. Точно так же 

деятельностные способности формируются у ребѐнка лишь тогда, когда он не 

пассивно усваивает новое знание, а включѐн в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. 

Физика является лидером естествознания и определяет уровень и стиль 

научного мышления. Именно физика наиболее полно демонстрирует 

способность человеческого разума к анализу любой непонятной ситуации, 

выявлению ее фундаментальных, качественных и количественных аспектов и 

доведения уровня понимания до возможности теоретического предсказания 

характера и результатов ее развития во времени. 

Предлагаю систематизацию моих действий по модернизации технологий 

обучения физике. 
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А. Личностно-ориентированный подход. 

Всему в школе научить нельзя, поэтому важно научить мыслить, 

самостоятельно действовать, ориентироваться в ситуациях, знать подходы к 

решению проблем. 

Основные принципы такого обучения: 

• каждый человек от рождения наделен способностями; развить их – 

важнейшая задача школы и любого учебного учреждения; 

• знания, умения и навыки – это база, информационный фундамент для 

развития ученика; 

• учебный процесс должен опираться на зону актуального развития и 

стимулировать продвижение в зону ближайшего развития; 

• развитие и приобретение знаний осуществляется через учебную 

деятельность; 

• учет индивидуальных психических особенностей учеников; 

• создание положительного эмоционального настроя и доверительной, 

деловой атмосферы в классе. 

Принципами личностно-ориентированного обучения считаю: 

• использование проблемных творческих заданий: в качестве домашнего 

задания часто предлагаю провести домашний эксперимент и объяснить 

полученный результат (например, при изучении темы «Инерция» 

предлагаю на горлышко бутылки положить лист бумаги, а сверху 

монету, и первый раз резко удалить бумагу, а второй раз медленно); 

• применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать вид и 

форму материала: например, слабый ученик может дома составить план 

рассказа и по нему отвечать; во время фронтального опроса использую 

карточки разных цветов, соответствующие разному уровню заданий 

(цвет и уровень заранее оговорены), ученик сам выбирает уровень 

сложности вопроса; [2,15] 

• общая постановка цели урока, критериев оценивания, на основе цели 

обучения, темы урока; 

• создание положительного эмоционального настроя на работу у всех 

ребят, постоянная обратная связь, поддержка, 

• обсуждение с детьми в конце урока что «получилось» или «не 

получилось» и причины и пути достижения поставленных целей. 

Б. Регулятивные учебные действия, также как и коммуникативные в 

большей мере формирую на уроках «Лабораторная работа». Изучив дома 

необходимый материал, должны понять и сформулировать цель работы, сами 

составить ее план, выполнить необходимые измерения, вычисления, 

проанализировать полученный результат и сделать вывод. Так как 

лабораторная работа выполняется в паре, то в процессе ее выполнения 

развиваются коммуникативные навыки. 

В. Познавательные учебные действия. 

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он 

всегда будет только подражать» Л.Н.Толстой 
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Успешное развитие творческих способностей возможно на основе системы 

заданий, требующих от ученика творческого подхода. Задания должны быть 

посильны для учащихся, чтобы воспитывать у них уверенность в своих 

возможностях. 

К творческим самостоятельным заданиям относим такие как: составить 

кроссворд, усовершенствовать прибор, придумать схему. Например, при 

изучении темы «Мощность электрического тока» предлагаю ребятам 

исследовать дома бытовые приборы, узнать их мощность и составить 

рекомендации для безопасного их применения. Одним из видов 

самостоятельных творческих заданий заключается в написании небольшой 

сказки, куда необходимо «вплести» главную физическую информацию об 

изучаемом объекте или явлении, что развивает творческое воображение, 

образное видение физических явлений. Получив задание, учащиеся 

анализируют и систематизируют знания по физике, накопленные ими ранее и в 

результате возникают образы, отображающие физические явления. [3, 23 ] 

Средствами развития творческих способностей могут служить отрывки из 

литературных произведений. Зачитывая литературный фрагмент, предлагаю 

дать ответы на вопросы: 

- определите физические явления, о которых идѐт речь; 

- укажите отличительные особенности и условия протекания явлений, 

описанных в отрывке и объяснить их; 

- как будут протекать явления, если условия изменить и др. 

Литературные фрагменты способствуют видению физических явлений, а 

это углубляет восприятие и понимание физики. 

Также организую самостоятельную творческую деятельность учащихся 

через исследовательскую деятельность. 

Исследовательский метод я также начинаю применять с 7-го класса, когда 

учащиеся начинают заниматься физикой. Обычно такие задания предлагаю как 

итоговую работу по прохождению той или иной темы. В основе этого метода 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности ―универсальных учебных действий‖, 

обеспечивающих компетенцию ―научить учиться‖, а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. 

Обучение физике начинается в период, когда ребѐнок переживает самый 

сложный период своей жизни - подростковый возраст. Этот особый статус 

возраста связан с изменением социальной ситуации развития подростков, в их 

стремлении приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на нормы и 

ценности этого мира. 

Главной задачей педагогов является усиление мотивации обучения, 

вовлечение их в работу над учебными проектами, формирование у них 
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способностей самостоятельно усваивать новые знания, развивать их умения и 

компетентности. 

Г. Информационные технологии 

Рассмотрим некоторые способы применения информационно-

коммуникационных технологий на уроках физики : 

• компьютерное моделирование; 

• компьютерные демонстрации; 

• лабораторно – компьютерный практикум; 

• решение задач в электронной таблице Excel; 

• компьютерное тестирование. [4, 36 ] 

Компьютерные демонстрации. 

 Основным достоинством этой технологии является то, что она органично 

вписывается в любой урок и эффективно помочь учителю и ученику. Другим 

немаловажным обстоятельством является то, что существуют такие физические 

процессы или явления, которые невозможно наблюдать визуально в 

лабораторных условиях, например, движение спутника вокруг Земли. В данном 

случае компьютерные демонстрации имеют неоценимое значение, так как 

позволяют «сжать» временные и пространственные рамки и в то же время 

получать выводы и следствия, адекватные реальности. С другой стороны 

достоинство этой технологии заключается в том, что она не требует большого 

числа компьютеров. Достаточно одного компьютера, видеопроектора, или 

комплекса – компьютер плюс телевизор, чтобы начать работать по этой 

технологии. 

Компьютерное моделирование. Применение этой компьютерной 

технологии в школе, особенно в специализированных классах, имеет большое 

будущее, так как компьютерное моделирование является мощным 

инструментом познания мира. Применяется как индивидуальная, так и 

групповая форма создания компьютерных моделей учащимися. 

Компьютерное тестирование. В учебном процессе тестирование в той или 

иной форме используется давно. Использование компьютеров делает процесс 

тестирования технологичным. 

Компьютерный практикум. Эта технология более трудоемка для учителя и 

требует специальной подготовки. Так как изначально в технологии заложена 

активная роль ученика, этот вид занятий необычайно эффективен для его 

творческого развития. Пока одна подгруппа выполняет практикум с 

использованием виртуальной лаборатории, другая делает -такой же практикум, 

но с использованием традиционного физического оборудования. Затем можно 

подгруппы поменять местами. 

Решение задач в Microsoft Excel. Такая методика повышает 

познавательный интерес учащихся, эффективна в плане экономии учебного 

времени. В данном случае охотно откликаются все на предложенные варианты 

использования Excel на уроках, что в конечном итоге повышает 

результативность обучения. Бесспорно, что в школе компьютер не решает всех 

проблем, он остается всего лишь  многофункциональным техническим 

средством обучения.  
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Таким образом, суть деятельностного подхода в обучении физике состоит 

в том, что на любом занятии организуется деятельность самих учащихся по 

созданию и (или) применению отдельных элементов или системы физических 

знаний. Сегодня в преподавании необходимо перейти от объяснения нового 

знания к организации ―открытия‖ его детьми. Учитель при таком обучении 

является партнером. Гибкость и быстрота мышления- главные помощники.  
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Аннотация. Мы можем узнать о ядерных силах, изучая рассеяние частиц.  

В экспериментах Резерфорда рассеяние α-частиц показало, что радиус действия ядерных сил 

был очень мал. Рассеяние нейтронов в протонах дает важные результаты. Для этого 

нейтроны направляются через газообразный водород. В результате изучения этого рассеяния 

мы получаем много важной информации о природе ядерной энергетики. Рассеяние протона в 

протоне также дает вышеуказанные значения, но необходимо внести коррективы в 

электрическое взаимодействие. Опыт рассеяния нейтронов (взаимодействия) в нейтронах в 

основном проблематичен. Наблюдение показывает, что и в этом случае мы достигаем 

определенного результата. Эксперименты показали, что рассеяние нуклонов является 

обменным. Зная потенциал взаимодействия нуклонов, мы можем глубже изучить природу 

сильных взаимодействий в ядрах. 

Ключевые слова. Нуклон, взаимодействие, потенциал, протон, нейтрон, α-частица, 

электричество, рассеяние, обмен. 

Annotation. We can learn about nuclear forces through particle scattering. Rutherford's 

experiments showed that the scattering of α particles was smaller than the radius of radiation 

exposure. Proton neutron scattering leads to significant results. For this, neutrons are pumped 
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through the gas in the form of hydrogen. As a result of this scattering, we learn a lot of important 

information about the nature of nuclear forces. Proton fragments in the proton give these values, but 

correction of electrical noise is required. The experience of neutron scattering (interaction) in 

neutrons causes difficulties. In this case, we can also achieve a certain result. According to 

experiments, the scattering of nucleons is characterized by exchange. Knowing the potential of the 

interaction of nucleons, we can investigate the nature of the strongest interaction in the nucleus. 

Keywords. Nucleon, interaction, potential, proton, neutron, α-fractional, electric, scattering, 

exchange. 

  

Ядроның тҧрақты болып тҧруы ҥшін жалпы таза нуклон-нуклондық кҥш 

болуы тиіс жҽне ол Кулон кҥшінен ҽлдеқайда кҥшті болуы қажет, бірақ ол 

барлық бағытта тартыла алмайды, ҽйтпесе ядро ҿзінен-ҿзі кҥйрейтін еді. 

Сондықтан ҿте қысқа қашықтықта оның орта бҿлігі тебу қасиетіне ие болуы 

керек. Алайда, тебуші орталық тҿменгі энергиялар кезіндегі ядроның  

қҧрылымдық мҽселелерін қарастырған кезде ескерілмейді, себебі тҿменгі 

энергиялы бҿлшектер потенциалдық қысқа қашықтықтағы ҿзгеруі туралы 

мҽлімет бере алмайды. Ең тҿменгі ретте потенциалды, негізінен, центрлік 

мҥшемен сипаттауға болады ( яғни, бҿлшектің радиалды таралу функциясы 

ретінде ), десек те одан да тҿмен, нҿлдік –центрлік бҿлігі,бар.Біз нуклон-

нуклондық шашырау тҽжірибелерінен нуклон-нуклондық кҥштің   ядроның 

ҿлшемімен шамалас қысқа қашықтықты екенін жҽне іргелі кҥшті 

ҽсерлесудегідей глюон алмасуына жатпайтындығын білеміз. Алынған 

потенциалдық сызбалық диаграммасы 1-суретте кҿрсетілген [1]. 

 
1-сурет. Ойдан шығарылған бұл тӛртбұрыш күшті әсерлесудегі нуклон-нуклондық 

потенциалдық кӛрнекі кӛрінісі болып табылады. R-ядролық күштің әсер ету радиусы, 

-қысқа қашықтықтағы тебілу рӛлін атқара бастайтын қашықтық.  

Потенциалдық терңдігі шамамен 40 МэВ. 

 

Тҽжірибе жҥзінде, ҽрине, потенциалдық шеттері жатық болып келеді жҽне 

протондар жағдайында ҽсерлесу потенциалы Кулондық потенциалмен бірігуі 

тиіс. жҽне шашырауы нҽтижелерін салыстырғанда ( кулондық ҽсерлесуді 

ескергеннен кейін), ядролық кҥштің зарыдттық симетриялы ( ) жҽне 

зарядтан тҽуелсіз ( ) екендігі анықталды. Зарядттық симметрия 

айналық ядроның энергетикалық деңгейлерін салыстырған кезде байқалады, ал 

зарядтан тҽуелсіздік А саны бірдей ядролармен байланысты триплет 

энергетикалық деңгейден шығады. Бірақ нуклон-нуклондық кҥштер спиннен 
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тҽуелді болып табылады. Жалпы спині 1-ге (спиндері параллель) тең протон 

мен нейтрон арасындағы кҥш ҽлсіз байланысқан кҥйдің (дейтрон) пайда 

болуына жеткілікті болып табылады, алайда спині 0-ге (спиндері 

антипараллель) тең кҥйдің потенциалы байланысқан кҥйді қҧрай алмайды. 

Соңында, ядролық кҥштер қанығады. Бҧдан қарапайым ядродағы белгілі бір 

нуклонның басқа нуклондардың шектелген санымен ғана тартыла 

ҽсерлесетіндігі жҽне кҥштің қысқа қашықтықты екендігі шығады. Мҧның 

дҽлелі-ядронық байланыс энергиясының қисық сызықты болуы қияли тҧрғыдан 

нуклон-нуклондық потенциалды кварктер арасындығы іргелі кҥшті ҽсерлесу 

деп қарастыруға болар еді. Бҧл бағытта толық тҥсіндірме беру осы уақытқа 

дейін қиын болып отыр, десек те ол бағытта жҥрудің бір жолы бар. Егер 

атомдық жҽне молекулалық қҧрылымда ҧқсатып кварктерді электрондар деп 

ойласақ, ондағы мҥмкіндігіміз: иондық тҥрдегі байланыс, Ван-дер-Ваалсь кҥші, 

ковалентті байланыс [2.28 б]. 

Біріншісін ескермеуге болады, себебі шектеуші кҥш кварктердің бір 

нуклоннан екінші нуклон арасында « ҥлестірілген » болуы ҥшін аса кҥшті 

болып табылады, екіншісін де ескеремеуге болады, себебі орын алатын екі 

глюондық алмасу ҽлсіз болып табылады [3]. 

Бҧл сутегі молекуласын байланыстырып тҧрған ковалентті байланыс 

секілді нуклондардың арасында ортақ бір кварктің алмасуынан болған 

ковалентті байланысты білдіреді. Алайда нуклондар осы ҿдеріс барысында 

«тҥссіздікті » сақтауы керек, сондықтан да бір нуклоннан шыққан ортақ 

кварктің тҥсі басқа нуклоннан шыққан ортақ кварктің тҥсімен бірдей болуы 

керек. Мҧның нҽтижесі эффективті кҥштің кемуіне алып келеді (себебі ҥш 

тҥрлі тисті кҥй бар ) жҽне ол ҿз алдында потенциалдық тереңдігін тҥсіндіре 

алмайды. Нуклондағы ҥш валентті кварктерге қоса вакуумдық флуктуация 

ҽсерінен болатын кварк-анти-Кварк жҧптары бар. Ондай жҧптар тҥссіз бола 

алатындықтан, нуклондар арасында жҥре алады [4]. 

Мҧндай кварктер ядролық кҥшті ҽсерлесудің туындауында жеке 

кварктерге қарағанда анағҧрлым маңызды рҿл атқарады. Ондай дикварктердің 

ең жеңілі пиондар болып табылады жҽне аталған алмасу нуклон-нуклондық 

тартылу кҥшіне зор ҥлес қосады(Фейнман диаграммасы). Негізінде, қысқа-

қашықтықты тебілу ауыр дикварктердің ( мезондар ) алмасуы себепті, сондай-

ақ тҥрлі спиндік кҥйлерден де болуы мҥмкін. Тҽжірибеде кварктік модельдің 

болжамдарымен сҽйкес келетін бірқатар мезондарды анықтады жҽне спині 0-ге 

тең мезондар алмасуынан болған Юкава потенциалына ҧқсас нуклон-

нуклондық потенциалға арнайы ҥлес қосады. Ондай тҥрлі алмасу 

моделдеріндегі нуклон-нуклондың шашырау нҽтижесінен тамаша сҽйкестік 

алуға болады. Олай болса, бҧл ҽдіс қанағаттанарлық потенциалдық модельді 

береді, бірақ ол нуклрн-нуклндық шашырау нҽтижесін сҽйкестендіру арқылы 

анықталатын алмасу бҿлшегінің ҽрқайсысының қысқа қашықтықтағы тебілудің 

бір себебі: кварктік модель бойынша, кварк-кварктік кҥшті ҽсерлесудің 

спинінен тҽуелділігі болып табылады, ол феноменологиялық нуклон-

нуклондық ҽсерлесу сияқты қатаң тҥрде спиннен тҽуелді болып табылады. Егер 

екі нуклон бір-біріне ҿте жақын келетін болса, онда толқындық функция 
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араларындағы бҧрыштық моменті нолге тең 6 кварктік жҥйеге жазылады, яғни 

симметриялы кеңістіктік толқындық функция болып табылады. Тҥсті 

толқындық функция антисиметриялы болуынан спиндік толқындық 

функциянық симметриялық екендігі шығады,алайда барлық кварктер спиндері 

бағыттас болып L=0 кҥйде қалатын болса, онда потенциалдық энергия артады: 

Екі нуклондық жҥйе ҿзінің « хромомагниттік » энергиясын минималды 

деңгейге жеткізуге тырысады, бірақ симметриялы толқындық функцияға ие 

болу қажеттілігі бҧған кері ҽсер етеді. Қысқа қашықтықтағы оңтайлы 

конфигурация кварктердің бір жҧбы L=1 болған кезде орын алады, алайда қозу 

энергиясы хромомагниттік энергияның артуы жалғасады. Кварк-глюондық 

ҽсерлесудің ядролық  ҽсерлесудегі атқаратын рҿлі, мысалы, терең серпімсіз 

лептондық шашырау кезіндегі аз ядролық эффектілер. Сонымен қатар кҥшті 

нуклон-нуклондық ҽсерлесудің табиғатын іргелі кварк-глюондық  ҽсерлесуі 

арқылы зерттейтін елеулі тҽжірибелік бағдарлама бар( мысалы, СЕBAF-та, 

Джефферсон лабораториясындағы асқын ҿткізгішті ҥдеткіш, Виржиния АҚШ, ) 

ҽрі бҧл саладағы ары қарай жылжу жақын келешекте жақсы нҽтиже беруі 

мҥмкін. Десек те, ядролық  кҥшті сипаттайтын іргелі теорияның арнайы 

модельдері мен теориялары бар [5]. 

 

 
 

2-сурет. Протондық және нейтрондық потенциал. 

Ферми-газ моделіндегі күйлер. 

 
Ҽдебиеттер 

1. Жҧманов К.Б Атомдық физика негіздері.-Алматы,Қазақ университеті,2000  

2. Қадыров Н. Ядролық физика негіздері.-Алматы,Қазақ университеті,2000                        

3. Жҧманов К.Б. Атомдық физика.-Алматы,Қазақ университеті,2006     

4. Мартин Б. Ядролық физика жҽне элементар бҿлшектер физикасы.1,2 том-

Алматы,2013     

5. Наурызбаев А. Атом жҽне атом ядросының физикасы.-Алматы,2012       

  



72 

УДК 533.9.01  
 

ТЕРМОЯДРОЛЫҚ РЕАКЦИЯ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Жумақан Ақберен 

Физика-информатика мамандығының 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: Умбетов Абилхан Умбетович 
ф- м. ғ.к., профессор 

Ы.Алтинсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 
 

Аннотация. Явление, которое является источником энергии для звезд, является 
термоядерной реакцией. Во время термоядерной реакции температура звезды намного выше, 

что может ускорить некоторые процессы. В результате звезда может взорваться, как 
водородная бомба. Но многие звезды стабильны. В физике известно, что с ростом 
температуры объем вещества увеличивается и расширяется, поэтому термоядерные реакции 
в звездах не могут протекать со свободной скоростью. Скорость ее прохождения 

определяется структурой звезды. Разложение некоторых элементов в звездах приводит к 
повышению температуры до более чем десяти миллионов градусов, что, в свою очередь, 
приводит к слиянию некоторых легких элементов. Звезды являются источником энергии. 

Ключевые слова. Звезда, синтез, реакция, термоядерная энергия, энергия, 
температура, водород, вещество, бомба. 

Annotation The phenomena that are the source of the stars’ energy are thermonuclear 

reactions. Thermodynamic reactions can cause the star to accelerate some processes. As a result, the 
star will be able to crack like a hydrogen bomb. However, many stars are stable and therefore have 
mechanisms to regulate their internal energy. It is known that the amount of matter increases with 
the increase in temperature. Therefore, the thermonuclear reactions in the stars can not move freely. 

This is a process that in turn entails the synthesis of some light elements. This energy-thermo-
nuclear synthesis energy is the energy of the star energy source.   

Keywords. Star, synthesis, reaction, thermonuclear, energy, temperature, hydrogen, 

substance, bomb. 

 

Кҥннің энергиясы ядролық синтез реакцияларынан шығады, ал олардың 
бастыларының бірі болып протон-протондық цикл табылады. Осы циклдің 

бірнеше тармағы бар, алайда солардың ішіндегі басымдысы болып 

ppIтабылады. Дейтерий ядросын ҿндіру сутегі ядроларының синтездік 
реакцияларынан басталады 

                                       МэВvеННН e 42.02

1

1

1

1

1                               (1) 

Ал 3

2 Не ядросын алу ҥшін дейтерий қосымша сутегімен қосылуы тиіс: 

                                          МэВНеНН 49,53

2

1

2

1

1                               (2) 

Содан соң екі,        Не ядросының қосылуынан     не ядросын аламыз: 

                                     МэВННеНеНе 86,12)(2 1

1

4

2

3

2

3

2                          (3) 

Соңғы реакциядан салыстырмалы тҥрде кҿп мҿлшерде энергия 

бҿлінеді,ҿйткені Не4

2 ядросы екі ретті магиялық жҽне оны қҧрайтын бҿлшектер 

тығыз байланысқан. Осы реакциялардың біріншісі арасындағы « ең ҽлсізі » 

болғандықтан, баяу жылдамдықтарда жҥреді ҽрі Кҥннің жарық шығару 
мерзімінің ҧзақтығын қамтамасыз етеді. Осы теңдеулерді біріктіріп, жалпы 

тендеуін жазайық: 
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                                       4 ( Н1

1 ) МэВvНе t 68.242224

2
                 (4) 

  Кҥннің температурасы - 10 7 К болғандықтан, ондағы барлық материал 

иондалған, яғни плазма болып табылады. Жоғарыда кҿрсетілген позитрондар 

плазмадағы электродтармен аннигиляцияланып, ҽрбҽр позитрон қосымша 1,02 

МэВ энергияны береді. Сондықтан шығатын толық энергияның шамасы 26,72 

МэВ болады. Алайда солардың ішіндегі ҽрбір нейтрино ҿзімен бірге орташа 

0,26 МэВ алып кетеді де, оны космоста жоғалтады. Осылайша, Кҥндегі 

протон-протондық ( ррI)тізбегіндегі ҽрбір протон орташа есеппен 6,55 МэВ 

электромагниттік энергияның бҿлінуіне ҽкеледі.  рр тізбегі Кҥннен шығатын 

энергияның синтездік цикліне ҿзінің ҥлесін ғана қосып қоймай, сонымен 

қатарол ең маңыздысы болып табылады. Одан басқа тағы қызықты кҿміртегі 

циклі бар, оны ҽдетте CCNO тізбегі деп атайды. Осы цикл Кҥннен бҿлінетін 

энергияның бар-жоғы шамамен 3% ғана қҧрағанымен, оның басқа да 

жҧлдыздық обьектілерінің эволюциясында маңызды роль атқарады. Келесі

NССС ,,, 14

7

13

6

12

6 немесе N15

7 ядроларының кез келгені табылған жерде сутегі 

олардың тҿмендегі реакциялар арқасында ҿртенуінің катализаторы болады: 

                                                 МэВNHC 95.113

7

1

1

12

6  

                                             
МэВvеС t 20.113

6                                              (5) 

                                                  МэВНС 55,714

7

1

1

13

6                                             (6) 

Ядролық физика жҽне элементар бҿлшектер физикасы 

                                                  
14

7 N+ 1

1 H МэВО 34,715

8                                       (7) 
15

7 N+e +v е +1.68 Мэв  

немесе  

                                                  96.44

2

12

6

1

1

15

7 HeCHN Мэв                                     (8) 

Сонымен, CNO цикліндегі барлық реакциялардың жалпы тҥрін жазайық: 

                             4 (1

1 Н) 68.243224

2 evеНе Мэв                       (9) 

 Синтездің осы жҽне ҿзге де тізбектеріндегі барлық ҿнімдердің ақтық 

кҥйлерінде электрондық нейтринолар болады жҽне Кҥннің егжей-тегжейлі 

модельдерінің кҿмегімен Жер бетіндегі осындай нейтринолардың ағынын 

алдын ала болжауға мҥмкіндігі табылады. Алайда іс жҥзінде нейтрондардың 

саны теория жҥзіндегі есептеуден ҽлдеқайда аз болды. Мҧны Кҥн 

нейтриноларының мҽселесі деп атайды. Осы мҽселенің шешімі нейтринолық 

осцилляциялары болып табылады, онда кейбір  нейтриноларының Кҥннен 

Жер бетінде дейнгі аралықтағы олардың басқа ароматтарына тҥрленулерімен 

байланысты. Осы мҽселенің шешімі тек нейтриноның массасы нҿлге тең емес 

болғанда шешілуі. Сондықтан Кҥн нейтриноларының мҽселесін толығымен 

шешу ҥшін нейтриноның нақты массасын ҿлшеумен аяқталатын болар. 

Жеңіл ядролардың синтезделу реакцияларының нҽтижесінде ауыр 

элементтердің (олардың қатарында С бар, ол CNO циклі ҥшін қажетті ядро ) 

пайда болуының ҥдерісі жоғарыда кҿрсетілген реакциялардан соң да жалғасуы 

мҥмкін. 11  Мысалы, егер сутегінің қоры аяқталған соң, онда гелий 

ядроларының жоғары температураларында олардың бірігуінен. 
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 Ядролық физиканың қолданысы  89  

                                                   
4

2 Не+ 4

2 Не 8

4 Ве                                     (10) 

  Реакциясына сҽйкес тепе-тең қоспасында 8 Ве ядросы бар жерде келесі 

сирек реакцияға жол ашылады 

                                                    
4

2 Не+ 8

4 Ве 12

6
С * ,                                      (11) 

Мҧндағы С * - кҿміртегі ядросының қозған кҥйі. Оның кішігрім бҿлігі негізгі 

кҥйге ҿтеді, сондықтан жалпы бізде 12  

                                                     3( 4

2 Не) 12

6
С+7,27МэВ                          (12) 

  Ал 12

6  С ядросы табылатын болса, CNO цикліне қосымша тағы да бір 

синтездік реакциясының жҥруіне мҥмкіндік пайда болады. 

 Осылайша 

                                                      Не+ 12

6 С 16

8 О+                                        (13) 

Ракциясының кҿмегімен 16

8 О элементін  аламыз жҽне одан ҽрі неон, натрий 

жҽне магний ядролары 

                                                       
12

6 С+ 12

6 С 20

10 Ne+ 4

2 Не,           

                                                       
23

11 Na+p ,         

                                                       23

12 Mg+n.                                                   (14)  

Реакцияларының арқасында тҥзіледі. Ядролардың бірігуі ҥдерістері жалғаса 

отырып, нҽтижесінде ауыр элементтерін синтездей береді. Бҧл жҧлдыздық 

обьектісі негізінен А 56 ядроларынан қҧрылғанға дейін жалғасын табады, 

яғни байланыс энергиясы қисығының шыңына жеткенге дейін жалғаса береді. 

Одан пайда болады, алайда бҧл сҧрақ астрофизика пҽніне тиесілі. 
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GEOMETER’S SKETCH PAD БАҒДАРЛАМАСЫН ҤШБҦРЫШТАР 

ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНУ 
 

Иманберлина Кызылгул Мылтыкбаевна 

6D10900-Математика 

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы, Қазақстан 
 

Аннотация. Организация учебного процесса на современном этапе развития системы 

средней школы требует совершенствования учебных программ, выбора содержания, методов 

и форм организации их организации с увеличением удельного веса самостоятельной работы, 

направленной на активизацию учебной деятельности учащихся. Систематизация задач 

основана на составлении по постепенному повышению уровня сложности и определяется по 

величине повышения проблемности задач. Воспользовавшись компьютером, geometrу's 

нарисовал геометрические фигуры в sketch pad. 
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Ключевые слова. Многоугольник, треугольник, квадрат, площадь, формула Герона, 

пятиугольник, параллелограмма. 

Annotation. The organization of the educational process at the present stage of development 

of the secondary school system requires improvement of educational programs, the choice of 

content, methods and forms of organization of their organization with an increase in the proportion 

of independent work aimed at activating the educational activities of students. The systematization 

of tasks is based on the compilation of a gradual increase in the level of complexity and is 

determined by the amount of increase in the problem level of tasks. Using a computer, geometry's 

drew geometric shapes in a sketch pad. 

Keywords. Polygon, triangle, square, square, Heron's formula, Pentagon, parallelogram. 

 

Планиметрияның мектептік курстарында кҿпбҧрыш ҧғымы ҽртҥрлі 

беріледі. Оқулықта nAAAA ...321  кҿпбҧрышы ортақ ҧшы бар кез келген екі 

113221 ,,,..., AAAAAAAA nnn  кесінділерінің ҽрқайсысы бір тҥзудің бойында жатпайтын 

фигура ретінде пайымдалады. Бҧл жағдайда кҿпбҧрыштың ауданын 

қарастырғанда (тік тҿртбҧрыштың, параллеграмның, ҥшбҧрыштың жҽне т.б.) 

олардың ҽрқайсысы туралы сҽйкес жазық кҿпбҧрыш деп қарастырылады, яғни 

кҿпбҧрышпен шектелген жазықтықтың шекті бҿлігі. Стереометрия курсында 

кҿпбҧрыш (ҥшбҧрыш, тҿртбҧрыш жҽне т.б.) пайым сынық сызықпен шектелген 

жазықтың бҿлігі ретінде пайымдалады.  

Кҿпбҧрыштардың планиметрия курсына оқылған қасиеттері мен белгілері 

стереометрия курсында кең қолдану табады. Сондықтан мҧғалім мҧны ҽрқашанда 

еске сақтап, ҧдайы қайталау жҧмысын ҧйымдастырып отыруы керек.  

Егер курста қаралатын мҽселелер тізімі алдын ала бағдарламен анықталған 

болса, онда оқулықтарда оқушының практикалық іс-тҽжірибесін пайдалану, 

оқылатын теорияның ҽртҥрлі қолданулары кең орын алған. 

Ҽдетте кҿпбҧрыштар бҧрыштарының саны бойынша сарапталады: 

ҥшбҧрыш, тҿртбҧрыш, бесбҧрыш жҽне т.б. Кҿпбҧрыштар бҧрыштарының 

ішіндегі ең «ҥнемді» тҥрі. Оны беру ҥшін оның ҥш тҿбесін - тҥзудің бойында 

жатпайтын ҥш нҥктені немесе ҿзара екі-екіден қиылысатын ҥш тҥзуді беру 

жеткілікті.  

Ҥшбҧрыш олардың симметриялық дҽрежесі немесе тең қабырғалары 

санына байланысты сарапталады.  

Тең қабырғалы: симметрия осі де, тең қабырғалар жҧбы да ҥшке тең:  

Тең бҥйірлі: симметрия осі де, тең қабырғалар жҧбында бірге тең; Ҽртҥрлі 

қабырғаларда бҧлардың ҽрқайсысы нҿлге тең. 

Сонымен қатар мектепте ҥшбҧрыштар бҧрыштары бойынша да: сҥйір 

бҧрыш, тік бҧрышты жҽне доғал бҧрышты болып сарапталады.  

Ҥшбҧрыштарды оқу толымсыз орта мектеп геометрия курсының барлық 

сыныптарында да қарастырылады, ал VІІ сынып шын мағынасында – 

ҥшбҧрыштар курсы деуімізге болады. 

Ҥшбҧрыш мектептегі планиметрия курсының жҧмыс аппараты ретінде 

пайдаланылады, сeбебі тең ҥшбҧрыштар тізбегін тҧрғызу арқылы ҽртҥрлі 

геометриялық тҧжырымдар дҽлелденеді [1, 38].   
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Үшбұрыштың ауданы 

Айталық, №7. ABC - берілген ҥшбҧрыш болсын. Осы ҥшбҧрышты,  

1.12-суретте кҿрсетілгендей, ABCD  паралеллелограмына дейін толықтырамыз. 

Паралеллелограмның ауданы ABC  мен CDA  ҥшбҧрыштары аудандарының 

қосындысына тең. Бҧл ҥшбҧрыштар тең болмағандықтан параллелограмның 

ауданы ABC  ҥшбҧрышының екі еселенген ауданына тең болады. 

Параллелограмның AB  қабырғасына сҽйкес биіктігі ABC  ҥшбҧрышының AB  

қабырғасыны жҥргізілген биіктігіне тең болады. 

 

 
 

Сурет 1.1 Үшбұрыштың ауданы 

 

Бҧдан шығатын қорытынды: ҥшбҧрыштың ауданы оның қабырғасы мен осы 

қабырғаға тҥсірілген биіктіктің жартысының кҿбейтіндісіне тең болады (1.1). 

ahS
2

1
                                                    (1.1) 

Енді ҥшбҧрыштың ауданы кез-келген екі қабырғасын олардың арасындағы 

бҧрыштың синусына кҿбейткенге тең болатынын дҽлелдейік. 

Айталық, №8. ABC  берілген ҥшбҧрыш болсын (1.1-сурет). 

Сонда  

AACABS sin
2

1
  

болатынын дҽлелдейік. 

ABC  ҥшбҧрышының BD  биіктігін жҥргіземіз. 

Мҧнда белгілі   

BDACS
2

1
 

Тік бҧрышты ABD  ҥшбҧрышына  бҧрышы сҥйір болғанда (1.2- сурет) 

sinABBD   бҧрышы доғал болғанда. 
0180sinABBD  sin180sin 0  болғандықтан, қай жағдайда да 

sinABBD  болады. Олай болса, ҥшбҧрыштың ауданы (1.2). 

sin
2

1
ABACS                                               (1.2) 

Дҽлелдеу керегі осы болатын. 
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                 а)                                                        б) 

 

Сурет 1.2 Үшбұрыштың ауданы 

 

Ҥшбҧрыштың ауданы ҥшін Герон формуласы 

Есеп-1. Ҥшбҧрыштың ауданы ҥшін Герон формуласын (1.3) қорытып 

шығарыңдар: 

cpbpappS                                    (1.3) 

Мҧндағы cba ,,  - ҥшбҧрыштың қабырғаларының ҧзындықтары, ал  

2

cba
p                                                      (1.4) 

(1.4)  жарты периметр. 

Шешуі. Мынау берілген: 

sin
2

1
abS   

Мҧндағы  - ҥшбҧрыштың c қабырғасына қарсы жатқан бҧрышы. 

Косинустар теоремасы бойынша  

cos2222 abbac  

Бҧдан              
ab

cba

2
cos

222

 
Демек,  

cbacbabacbac
ba

ab

cba

ab

bac

ab

cbaab

ab

cbaab

22

2222222222

22

4

1

222

2

2

2

cos1cos1cos1sin

 

Енді apbacbpbcacpcbapcba 22,22,22,2  

Екенін ескеріп, мынаны табамыз: 

cpbpapp
ab

2
sin  

Сонымен,  

cpbpappabS sin
2

1
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1) Берілген ҥшбҧрышқа іштей сызылған шеңберді салу тҽртібі [2, 81]. 

1. АВС ҥшбҧрышының тҿбелерін жазықтықта белгілейміз: 

 Нҥктені салу/Построение точки  батырмасын таңдап, курсивтің 

кҿмегімен жазықтықта ҥш нҥктені белгілейміз; 

 Мҽтін енгізу/Ввод текста  батырмасын таңдап, курсивтің кҿмегімен 

нҥктелерді атау беріп, белгілейміз.   

2. АВС ҥшбҧрышының қабырғаларын салу (1.14-сурет): 

 Бағыт/Стрелка  батырмасын таңдап, А жҽне В нҥктелерін тізбектей 

белгілейміз; 

 Салу/Построения мҽзірінен Кесінді/Отрезок командасын таңдаймыз; 

 Дҽл осылай ҥшбҧрыштың қалған екі қабырғасын саламыз. (жҧмысты 

жылдамдату ҥшін барлық ҥш нҥктені белгілеп, Кесінділер/Отрезки командасын 

орындаймыз). 

 

 
 

Сурет 1.3 "Geometer's Sketchpad" бағдарламасында салынған үшбұрыш 

  

3. АВС ҥшбҧрышының ВАС жҽне ВСА биссектрисаларын саламыз (1.15- сурет): 

 Бағыт/Стрелка  батырмасын таңдап, ретімен нҥктелерді белгілейміз: 

бірінші В, екінші А жҽне ҥшінші С; 

 Салу/Построения мҽзірінен Биссектриса командасын таңдаймыз; 

 Дҽл осылай ВСА бҧрышының биссектрисасын саламыз. 

4. АВС ҥшбҧрышының ВАС жҽне ВСА биссектрисаларының 

қиылысуында орналасқан шеңбердің центрі болатын D нҥктесін салу: 

 Бағыт/Стрелка  қҧралын таңдап, ретімен биссектрисаларды 

белгілейміз; 

 Салу/Построения мҽзірінен Қиылысу/Пересечение командасын 

таңдаймыз; 

 Мҽтін енгізу/Ввод текста  қҧралын таңдап, жаңа нҥктені белгілеп, 

атау береміз. 
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Сурет 1.4 "Geometer's Sketchpad" бағдарламасында салынған үшбұрыштың 

биссектрисалары және биссектрисалардың қиылысу нүктесі  

 

5. Іштей сызылған шеңбер АС қабырғасымен жанасатын Е нҥктесін 

саламыз (1.5-сурет): 

 Бағыт/Стрелка  қҧралын таңдап, тышқан кҿмегімен D нҥктесі жҽне 

АС кесіндісін ретімен белгілейміз;  

 Салу/Построения мҽзірінен  Перпендикуляр командасын таңдаймыз; 

 Бағыт/Стрелка  қҧралын таңдап, АС кесіндісімен салынған 

перпендикулярды белгілейміз; 

 Салу/Построения мҽзірінен  Қиылысу/Пересечение командасын 

орындаймыз; 

 Мҽтін енгізу/Ввод текста  қҧралын таңдап,  жанасу нҥктесін Е деп 

белгілейміз. 

 
Сурет 1.5 "Geometer's Sketchpad" бағдарламасында салынған үшбұрыштың 

биссектрисалардың қиылысу нүктесінен түсірілген перпендикуляр 

 

6. АВС ҥшбҧрышына іштей сызылған шеңберді салу (1.6-сурет): 

 Бағыт/Стрелка  қҧралын таңдап, алдымен шеңбердің центрін кейін 

шеңбер бойында жатқан Е нҥктесін белгілейміз;   

 Салу/Построения мҽзірінен Центрі жҽне нҥктесі бойнынша шеңбер 

салу/Окружность по центру и точке командасын таңдаймыз. 
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7. Сызбаның қосымша элементтерін жасырып қою: 

 Бағыт/Стрелка  қҧралын таңдап, ҥшбҧрыш биссектрисаларын жҽне 

Е нҥктесіне тҥсірілген перпендикулярды белгілейміз;  

 Тҥр/Вид мҽзірінен  Объектілерді жасыру/Спрятать объекты 

командасын орындаймыз [3]. 

  

 
Сурет 1.6 "Geometer's Sketchpad" бағдарламасында салынған үшбұрышқа 

іштей сызылған шеңбер  

 

Geometer’s Sketch Pad – динамикалық геометрия туралы жалпы мағлҧмат 

берілді. Бҧл бҿлімде Geometer’s Sketch Padбағдарламасы туралы негізгі тҥсінік 

бере отырып, бағдарламаның математика сабағында алатын орны анықталды. 

Geometer’s Sketch Pad бағдарламасын ҥшбҧрыштар жҽне «Геометриялық 

тҥрлендірулер» тақырыбын оқытуда қолдану мҽселелері туралы теориялық 

материалдар берілді. Сонымен қатар мектеп курсы геометриясында 

дидактикалық материал ретінде қолдануға ҧсыныстар жасалды [4]. 
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УДК 378.016:517 

О ПРОБЛЕМАХ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КУРСУ АЛГЕБРЫ 

И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА В ШКОЛЕ И В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Капарова Рымкул Мукатаевна 

Старший преподаватель, магистр педогогических наук 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая Алматы, 

Казахстан 
 

Аңдатпа. Мақалада болашақ математика мҧғалімдері ҥшін алгебра жҽне анализ 

бастамалары пҽні мен математикалық анализ курсының сабақтастық мҽселелері 

қарастырылады. Жалпы білім беретін орта мектепте жҽне педагогикалық жоғары оқу 

орнында «Функция графигіне жҥргізілген жанама», «Функцияның туындысы мен 

интегралы» тақырыптары бойынша сабақтас тапсырмалар қҧрастырылады.  Алгебра жҽне анализ 

бастамалары мен математикалық анализ курсын оқыту ҥдерісінде мазмҧны, ҽдістері, 

формалары арасындағы тығыз байланыстар зерттеледі. 

Тҥйін сҿздер. Сабақтастық, функция, функцияның шегі, функцияның туындысы, 

анықталмаған интеграл, интегралдар кестесі, анықталған интеграл.  

Annotation This article is devoted to the continuity of the course of algebra and the 

beginning of analysis in high school and the course of mathematical analysis for future teachers of 

mathematics. The task of developing and using successive tasks on the topic is set and studied: 

"Tangent to the graph of a function", "Derivative and integral of a function" in General education 

schools and pedagogical universities. The close links between the content, methods, and forms in 

the process of teaching courses in algebra and mathematical analysis in high school and 

mathematical analysis in higher educational institutions are studied. 

Keywords. Continuity, function, limit of a function, derivative of a function, indefinite 

integral, table of integrals, definite integral. 

 

В настоящее время существующая в Казахстане многоуровневая и 

многоступенчатая система высшего образования требует своего 

совершенствования. Особое место в совершенствовании системы высшего 

образования занимают вопросы преемственности во всей системе образования, 

начиная от начальной школы и заканчивая послевузовским образованием.  

В исследованиях С.М. Годника[1] рассматривается три направления 

реализации преемственности между средней и высшей школой: 

совершенствование школьной подготовки молодежи к последующей учебе в 

вузе; совершенствование педагогического процесса в высшей школе для 

решения проблем адаптации выпускников общеобразовательной школы; 

совершенствование процесса обучения в высшей и средней школе в их 

взаимодействии. Преемственность в обучении математике есть категория 

теории и методики обучения математике, исследующая проблемы соответствия 

процессов обучения математике в школе и педвузе и способы их согласования 

[2]. Если основной формой обучения в школе является урок, который может 

включать в себя и изучение нового материала, его закрепление, а также 

контроль [3], то основная система обучения в ВУЗе - лекционно - семинарская, 

предполагающая четкое деление: изучение нового материала на лекционных 

занятиях и его закрепление на практических занятиях.  
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В процессе обучения алгебре и началам анализа учащиеся приобретают 

определенное количество опорных знаний и умений, составляющих тот 

фундамент, на котором согласно принципу преемственности может 

базироваться их дальнейшее обучение в педвузе. Программы по алгебре и 

началам анализа для учащихся в средней школе и математическому анализу для 

студентов первого курса в педвузе имеют много общего, в частности разделы: 

«Функции», «Производная функции», «Первообразные и интеграл» и др. 

являются проведевтическим курсом математического анализа. 

В процессе обучения алгебре и началам анализа учащиеся приобретают 

определенное количество опорных знаний и умений, составляющих тот 

фундамент, на котором согласно принципу преемственности может 

базироваться их дальнейшее обучение в педвузе. Программы по алгебре и 

началам анализа для учащихся в средней школе и математическому анализу для 

студентов первого курса в педвузе имеют много общего, в частности разделы: 

«Функции», «Производная функции», «Первообразные и интеграл» и др. 

являются проведевтическим курсом математического анализа. 

Преемственность в обучении математическому анализу предполагает 

обеспечение неразрывной связи между знаниями, полученными студентами 

первого курса в школе и в вузе. В результате знания, умения, навыки, 

полученные ранее, должны расширяться и углубляться, а отдельные 

представления и понятия получать дальнейшее развитие. Основной формой 

реализации обучения в системе «школа - педвуз» является заключительный 

школьный курс математики. Цель этого курса состоит в ликвидации пробелов в 

знаниях и умениях учащихся 11-х классов. Содержание занятий 

заключительного курса математики для учащихся 11-х классов средних школ, 

методика их проведения осуществляют ликвидацию пробелов в знаниях, 

проводят своевременную пропедевтическую подготовку учащихся к условиям 

обучения в педвузе.  

Процесс обучения студентов в педвузе традиционно осуществляется в 

различных организационных формах: на лекциях, на практических и 

лабораторных занятиях, во время выполнения учебно-исследовательских работ, 

в различных видах деятельности во внеаудиторное время. 

Процесс обучения в высшей школе в традиционном представлении 

моделируется схемой (рис.1):  

 

Рис. 1 - Схема процесса обучения в высшей школе 

 
 

Аудиторная самостоятельная работа в этой схеме осуществляется на 

практических и лабораторных занятиях, а внеаудиторная при написании 

курсовых, дипломных работ, а также в процессе выполнения специальных 

заданий.  
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На занятиях заключительного курса происходит формирование навыков 

самостоятельной работы, которые необходимы при продолжении обучения в 

педвузе. Следующая форма реализации преемственности в обучении - 

самостоятельная работа студентов (СРС). 

Предложенная модель (рис.2) связей лекций, практических занятий, 

самостоятельной работы, контроля исследователем И.В. Харитоновой [4] 

наиболее полно отвечает требованиям преемственности обучения математике в 

системе «школа - педвуз», т.е. процесс обучения в высшей школе должен 

развиваться по иной схеме, отличной от традиционной. Эту направленность мы 

представляем следующим образом:   

   

Рис.2 - Схема процесса обучения в высшей школе 
 

Лекция                                                  Практические и лабораторные занятия  

 

 

 

 

СРС                                                        Контроль и самоконтроль  

 

Связи «лекция - контроль и самоконтроль» позволяет достигнуть того, что 

большая часть первокурсников прорабатывает материал лекции систематически 

в первые дни после его прослушивания.  

Связь компонентов системы «самостоятельная работа - практические и 

лабораторные занятия» способствует своевременной подготовке студентов к 

практическому занятию, что создает условия для решения задач не только 

алгоритмическое, но и эвристическое. 

Покажем некоторый алгоритм по теме: «Касательная к графику функции» 

в общеобразовательной школе и  в педагогическом вузе можно отобразить в 

следующей таблице 1 [5,7,8]. 

 

Таблица 1 - Касательная к графику функции 

 
Алгоритм решения задач по теме: 

«Касательная к графику функции» в 

общеобразовательной школе 

Алгоритм решения задач по теме: 

«Касательная и нормаль к плоской 

кривой» в педагогическом вузе  

Составьте уравнение касательной к графику 

функции 
x

x
xf

12

 

в точке с абсциссой 

.2
0

x  

Решение:  

Вычислим значения функции 0
xf : 

;
111 22

x
x

xx

x

x

x
xf

 

Составьте уравнения касательной и нормали 

к кривой 
14 2xexf
 

в точке с абсциссой 

.5,0
0

x  

Решение: 

Вычислим значения функции 0
xf : 

;15,0 15,04

0

2

efxf
 

Находим производную заданной 

функции:
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;
2

3

2

1
22

0
fxf

 
Находим производную заданной функции:

 

;
1

1
2x

xf
 

Вычислим значения функции 0
xf : 

.
4

5

4

1
12

0
fxf  

Подставим полученные значения в уравнения 

касательной .
000

xfxxxfy   

Искомые уравнения имеют вид:  

касательной: 

.1
4

5

2

5

4

5

2

3
2

4

5

2

3
xxxy  

Ответ: .1
4

5
xy  

14 214 2

xexf x  

;8 14 2xxe  

Вычислим значения функции 0
xf : 

.45,085,0 15,04

0

2

efxf

Подставим полученные значения в 

уравнения касательной 

000
xfxxxfy  и нормали 

.
1

00

0

xfxx
xf

y   

Искомые уравнения имеют вид: 

касательной:  

;3415,04 xxy
 

нормали:
 

.
8

7

4
15,0

4

1 x
xy

 

 Ответ: ;34xy .
8

7

4

x
y  

 

Покажем некоторые задания по теме: «Производная и интеграл функции»  

в общеобразовательной школе и в педагогическом вузе можно отобразить в 

следующей таблице 2[5,6,7,8]: 

 

Таблица 2 - «Производная и интеграл функции»   
 

Задания по теме: «Производная и 

интеграл функции» в 

общеобразовательной школе 

Задания по теме: «Производная и 

интеграл функции» в педагогическом 

вузе 

1. Найти производные функции: 

1. .
4

cos
3

sin2
3x

xy
 

Решение:  

При нахождении производных 

используем таблицу производных 

элементарных функции и 

основные правила 

дифференцирования:  

- производная алгебраической 

суммы нескольких функций 

равна алгебраической сумме 

производных этих функции; 

- постоянный множитель можно 

выносить за знак производной; 

1. Найти производные функции: 

1. .arcsin5ln3 xshxxy
 Решение: 

При нахождении производных 

используем таблицу производных 

элементарных функции и основные   

правила дифференцирования:  

- производная произведения трех 

функций; 

- производная константы равна нулю. 

xshxxy arcsin5ln3

 
shxxxshxx 5lnarcsin5ln 33

xshxxx arcsin5lnarcsin 3
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- производная константы равна 

нулю. 

4
cos

3
sin2

3x
xy

 

4
cos

3
sin2

3x
x

 

4
cos

3

1
cos2 3xx

 

.cos20
3

3
cos2 2

2

xx
x

x  

               Ответ: .cos2 2xxy  

2. .7 2xy  

Решение:  

Результат дифференцирования 

будем записывть сразу, 

последовательно проделывая в 

уме все промежуточные 

выкладки: 

-применяя правила 

дифференцирования и формулу 

производной сложной функции, 

найдем производную:  

2

2

2 7
72

1
7 x

x
xy

.
772

2
22 x

x

x

x

 

                         Ответ:

 

.
7 2x

x
y

 
 

 

 

 

3. Вычислить интегралы: 

1) Найти общий вид 

первообразной для функции

.sin2 xxf
  Решение:   

Применяем условию  

xfxF
 

находим 

xchxxxshxx arcsin5lnarcsin3 32

.
1

1
5ln

2

3

x
shxx  

Ответ:
  chxxxshxxy 5lnarcsin3 32

xarcsin .
1

1
5ln

2

3

x
shxx  

 

 

 

 

 

 

2. 32ln 2 xxy  
Решение:  

Результат дифференцирования будем 

записывть сразу, последовательно 

проделывая в уме все промежуточные 

выкладки: 

- применяя правила 

дифференцирования и формулу 

производной сложной функции, найдем 

производную:  

32

1
32ln

2

2

xx
xxy  

32

1
32

2

2

xx
xx  

32
322

1 2

2
xx

xx
 

.
32

1

322

22
22 xx

x

xx

x
 

                              Ответ: .
32

1
2 xx

x
y

 
3. Вычислить интегралы: 

;53cos dxx
 

Решение:   

Интеграл находим   с тремя способами:  

Способ 1. Применяя формулу 

,sin
1

cos Cbax
a

dxbax
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первообразную  

,cos2 CxxF
 
т.к.  

xxxF sin2sin2
 .cos2 Cx  

2) Вычислить интеграл: 

.15cos dxx
 

Решение:  

Применяя свойству   

CbkxF
k

dxbkxf
1

 

получим  

.15sin
5

1
15cos xdx

 

Ответ: .15sin
5

1
x

 
 

 

 

 

4. .
5,05

18

8

dx
x

 

Решение:   

Применяя формулу

:1,
1

1

mC
m

x
dxx

m

m

 

 
dxxdx

x

8

8

2

18

8

5,05
5,05

1

 

8

8

8

8

2

1

5,054

2

1

5,052
x

x

 

Ответ: .8
 

при  
,5;3 ba  

получим  

.53sin
3

1
53cos Cxdxx

 

Способ 2. Применяя преобразования 

дифференциала и табличный интеграл, 

получим    

5353cos
3

1
53cos xdxdxx

 

.53sin
3

1
Cx

 

Способ 3. Воспользуемся подстановкой  

,53 tx ,3 dtdx .
3

1
dtdx   

Тогда получим
 

tdtdxx cos
3

1
53cos

 

.53sin
3

1
sin

3

1
CxCt

 

Ответ: .53sin
3

1
x

 

4. .
31

5

0 x

xdx
 

Решение:  

Применяя формулу

,dtttfdxxf
  

где  

.tx    
 

Полагая .31 tx  Отсюда находим 

,31 2tx ,13 2tx  

,
3

12t
x tdtdx

3

2
 и новые пределы 

интеграла:  

1
1
t  при ,0

1
x  4

2
t  при .5

2
x  

Подставляя, получим 
4

1

35

0

4

1

2

39

2
1

9

2

31
t

t
dtt

x

xdx
 

.414
3

164

9

2
1

3

1
4

3

64

9

2

 
Ответ: .4  
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Самостоятельная работа студентов является ведущей формой реализации 

преемственности в системе «школа - педвуз». 

Таким образом, учитывая преемственность в обучении в школе и 

педагогическом вузе, можно усовершенствовать учебно - воспитательный 

процесс в целом, свести к минимуму различия в подготовке учащихся старшей 

ступени средней школы и студентов первых курсов вуза. Вуз может и должен 

выступать в роли инициатора творческого начала и неформального 

организатора в возможном расширении и углублении школьного обучения. 
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ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ ШЕКТЕРІ ТАҚЫРЫБЫНА ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 

КАРТАНЫҢ МАЗМҦНЫН ЖОБАЛАУ 

 

Капарова Рымкул Мукатаевна 

Аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Алматы., Қазақстан 

 
Аннотация. В работе раскрыта роль содержания технологической карты при 

профессионально-ориентированном обучении будущих учителей математики. Подготовлен 

проект технологической карты темы «Пределы функций» в курсе «Математического 

анализа». В информационной карте практического занятия указаны его цели, тщательно 

спланированы действия студента и преподавателя, создана учебно-познавательная 

структура занятия. Предложена методика профессионально-ориентированного обучения на 

практическом занятии по теме «Пределы функций».  
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Ключевые слова. Учебный процесс, технологическая карта, планирование, 

дидактическое пособие, информационная карта практического занятия, профессионально-

ориентированное обучение.   

Annotation. In work the role of contents of the   technological map is opened for vocational-

oriented training of future mathematics teachers. In the course of «Mathematical analysis» 

prepared a draft technological map of the theme «The limits of functions» in the course of 

«Mathematical analysis».  The information map of the practical training shows its objectives, 

carefully planned actions of the student and the teacher, created educational and cognitive structure 

of the lesson.  The technique of  vocational - oriented training on a practical   training on «The 

limits of functions» is offered. 

 Keywords. educational process, technological map, planning, didactic manual, information 

map of practical training, vocational - oriented training. 

 

Болашақ математика мҧғалімінің кҽсіби қалыптасуында математикалық 

анализ курсының орны ерекше. Мақаламызда  «Функциялар. Функциялардың 

шектері» тақырыбына технологиялық картаның мазмҧнын жобалауды жҥзеге 

асырамыз. 

Жобалау дегеніміз белгілі ретпен талдауға, сынауға, ҽдістемелік 

тҽжірибеге сҥйеніп біртіндеп мақсатқа жету ҥдерісі. 

Педагогикалық жоғары оқу орнында кҽсіби-бағдарда оқытудың 

ҽдістемесінің бір бағыты - ол ҥдерісті педагогикалық жобалау.  

Жобалау - педагогикалық жоғары оқу орнында оқу ҥдерісінде білім беруді 

дамытудың негізгі факторы болып табылады. Оқу ҥдерісі - оқыту мен 

студенттің арасындағы білім алу ҥшін қойған мақсатқа бірлесіп жететін ҽрекет. 

Сапалы білім беру ҥшін математикалық анализ курсын кҽсіби-бағдарлы 

оқытудың ҽдістемелік жҥйесін жасап, оны тҽжірибе жҥзінде іске асыру қажет. 

Жобаланған технология бес компоненттен тҧрады: мақсат қою, болжам, ҥй 

тапсырмасын мҿлшерлеу, оқу ҥдерісінің логикалық қҧрылымы, тҥзету [3]. 

Технологиялық карта оқытушының жаңаша педагогикалық ойлауын 

қалыптастыратын дидактикалық қҧрал. 1-суретте технологиялық картаны 

қҧрастырудың толтыру реті кҿрсетілген.   

 

Технологиялық карта                                                                      В.М. Монахов 

Тақырыбы                                                                                          Оқытушы 

4. Логикалық қҧрылым 

1. Мақсат тҥзу 2. Болжау 5. Қателер мен кемшіліктерді тҥзету 

3. Ҥй тапсырмасын мҿлшерлеу 
 

Сурет 1 - Технологиялық карта - оқу үдерісін жобалау 

 

Технологиялық картаның қҧрамының атқаратын қызметін кҿрсетейік[3]: 

Мақсат түзу. Оқытушының ҽдістемелік шыңдалуы - оның мақсатты 

нақты бере білуі.  

Болжау. Студенттердің білім деңгейін болжау. Тақырыпты мақсатттарға 

бҿледі, осы мақсаттарға байланысты болжау жасалады. 
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Студенттердің аудиториядан тыс іс-ҽрекетінің кҿлемін мҿлшерлеу 

бҿлігінің тҽжірибелік мақсаты - оларды болжау тапсырмаларына дайындау. 

Ҥй тапсырмасының ҽрқайсысын деңгей бойынша анықтап, студенттердің 

қай деңгейді таңдап орындайтынын ҿз еркіне беру керек. 

Логикалық құрылым. Тақырыпты оқытудың логикалық қҧрылымы 

мақсаттың саны мен мазмҧнын, дамыту міндеттерін қҧрайды. 

Түзету. Тҥзету - педагогтік ақау жҿніндегі ақпарат.  

Сабақтың ақпараттық картасында оқытушы сабақтың мақсатын, сабақ 

барысындағы студент пен оқытушы ҽрекетін, сабақ тҥрінің оқу-танымдық 

қҧрылымын жоспарлау керек. Қойылған мақсатқа жетудің тиімді жолдарын, 

ҽдістерін оқытушы ҿзі анықтайды.  
 

Технологиялық карталар жиынтығы 

Технологиялық карта 

Тақырыбы: «Функциялар. Функциялардың шектері.  

Функциялардың үзіліссіздігі» 
 

Функция ҧғымымен студенттер мектеп курсынан таныс. Шек 

математикалық анализ курсының ішіндегі студенттерге қиынға тҥсетін 

тақырыпдың бірі болып табылады. Бҧл тақырыпты меңгеру барысында 

студенттер бҧрын кездеспеген жаңа ҧғымдармен: шек, бір жақты шектер, ҥзіліс 

тҥрлері, тамаша шектер, шексіз аз, шексіз ҥлкен шама, т.с.с.  танысады.  

Негізгі мақсат студенттерге функциядан шек ала білуге ҥйрету. Тақырып 

бойынша кездесетін негізгі ҧғымдар: функция, шек, шексіз аз шама, шексіз 

ҥлкен шама, тамаша шектер. Сондықтан бҧл ҧғымдарды студенттердің меңгеруі 

негізгі мҽселе болады.  

Негізгі теоремалар мен ережелер:  

Ҧғымдарды, теоремалар мен ережелерді басшылыққа ала отырып, 

мынадай топтастырылған мақсат анықтаймыз: 

М1. Функция. Функцияның шегі. Біржақты шектер.  

М2. Шексіз аз жҽне шексіз ҥлкен шамалар. 

М3. Бірінші жҽне екінші тамаша шектер. 

М4. Функцияның ҥзіліссіздігі. 

Осы мақсаттарға жету ҥшін мынадай шағын мақсаттар анықтадық: 

студенттерге шек анықтамасын тҥсіндіру (есеп шығаруға қолдануды ҥйрету), 

біржақты шектерді таба білуге ҥйрету, шексіз аз жҽне шексіз ҥлкен шама 

туралы тҥсінік қалыптастыру, бірінші тамаша шекті жҽне оның салдарларын 

шек есептеуде қолдана білуге ҥйрету, екінші тамаша шекті жҽне оның 

салдарларын шек есептеуде қолдана білуге ҥйрету, шексіз аз функцияларды 

салыстыруға ҥйрету. 

Мақсаттарға сҽйкес ҥй тапсырмасын мҿлшерлейміз [1,2]. Ҽр мақсатқа 

сҽйкес бақылау ҧйымдастырамыз. 
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Оқу процесінің 
логикалық 
құрылымы    

Технологиялық карта №1 
Тақырыбы: «Функциялар. 
Функциялардың шектері» 
   М1        М2          М3          М4 
л пр пр  л пр пр   л пр пр     л пр пр 

В.М. Монахов 
 

1 курс 
Оқытушы:  
Капарова Р.М. 

Мақсат қою 
М1. Функция, 
функцияның берілу 
тҽсілдері 

 
 
 
 
 
 

М2. Функцияның 
шегі. Біржақты 
шектер. Шексіз аз 
жҽне шексіз ҥлкен 
шамалар 

 
 
 

 
М3. Бірінші жҽне 
екінші тамаша 
шектер. Шексіз аз 
функцияларды 
салыстыру  

 
 
 

М4. Функция 
ҥзіліссіздігі. Ҥзіліс 
тҥрлері 

Болжау 
Б1. 1. Функцияның анықталу облысын 
тап: 

а) ;42 xxy  

ҽ)

 

.
3

12
arcsin

x
y  

2. Функцияның жҧп, тақтылығын 
анықта  

а) ;5cos3 xxy
  

ҽ)

 

.142 xxy  

Б2. 1. Шекті есепте: 

а) ;
2

4
lim

2

2 x

x
x

   

ҽ)

 

.
142

235
lim

2

2

xx

xx
x

 

2. Мына ,
3

6
lim

03 xx
 

,
3

6
lim

03 xx
 

шектерді есептеп, таблица қҧрып 
тҥсіндір. 
 
Б3. 1. Шекті есепте:  

а) ;3
sin

lim
0 x

x

x
  

ҽ)
 

.
1

1
lim

x

x x

x
 

2. Берілген 3 xx
  

жҽне xx  

екі шексіз аз шамаларды салыстыр. 
Б4. Функцияны ҥзіліссіздікке зертте 

а) ;
6

x
y

  

ҽ)

 

.
4

4
2x

y
 

М1, М2, М3, М4 бойынша бақылау 
жҥргізіледі. 

Түзету 
Графикті салудың оңай 
жолын таңдай білу, 
графиктік тҽсілмен 
теңдеуді, теңдеулер 
жҥйесін шешуге кҿңіл 
аудару керек. 

 
 

« » тіліндегі шек 
анықтамасын есеп 
шығаруға дҧрыс 
қолдана білмейді. 
Функция қай уақытта 
шексіз аз шама 
болатынына мҽн 
бермейді. 
Екінші тамаша шек 
салдарын есеп 
шығарғанда дҧрыс 
қолдана білмейді. 

 
  
 

 
Тҥзетілген ҥзілісті 
дҧрыс қабылдай 
алмайды  

Ҥй тапсырмасын мҿлшерлеу 

Қанағаттанарлық 
(стандарт) 

Жақсы Ҿте жақсы 

Г.Н. Берман 
М1.  
М2.  
М3.  
М4. 

Г.Н. Берман 
 

Г.Н. Берман 
 

 
Ескерту: Ҥй тапсырмасында кҿрсетілген есептер Г.Н. Берманның 

«Сборник задач по курсу математического анализа» атты оқулықтан [4].  
Технологиялық картаның соңғы бҿлігі тҥзету. Бҧл бҿлікті жобалауды ҥш 

бағытта жҥргізуге болады: 1) жаңа материалды меңгеру кезіндегі студентке 
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тҥсетін қиындық; 2) студенттер жҧмысында жиі жіберілетін қателіктер; 3) 
студентті білім стандарты деңгейіне жеткізетін педагогикалық ҽдістер жҥйесі.  

Технологиялық картаның келесі бҿлігі - оқу процесінің логикалық 
қҧрылымы. Қарастырып отырған тҿрт мақсатты меңгеруге сағаттар саны 
жоспарланған. 

 
Тәжірибелік сабақтың ақпараттық картасы  

Тақырыбы: «Бірінші және екінші тамаша шектер» 
Сабақтың мақсаты: 
1. Бірінші тамаша шек пен оның салдарын шек есептеуде қолдана білуге ҥйрету. 
2. Екінші тамаша шек пен оның салдарын шек есептеуде қолдана білуге ҥйрету. 
3. Анықталмағандықтарды аша білуге ҥйрету. 
Сабақ барысындағы студент пен оқытушы әрекеті. 
Теориялық материал. 
Сабақ тақырыбын таныстырып, қажетті теориялық материалды 

студенттерден сҧрап бҿлек тақтаға жазып аламыз. 

1. .1
sin

lim 
0 x

x
x

 

Салдары.  1
0
. ;1lim 

0 x

tgx
x   

2
0
. ;1

arcsin
lim 

0 x

x
x   

3
0
. .1lim 

0 x

arctgx
x

 

2. e
x

x

x

1
1lim  немесе  ex x

x

1

0
1lim , .71828,2e    

Салдары. 1
0
. ;1

1
lim

0 x

e x

x
  

2
0
. ;ln

1
lim

0
a

x

a x

x
 

3
0
. ;1

1ln
lim

0 x

x
x

 
4

0
. ;log

1log
lim

0
e

x

x
a

a

x
  

5
0
. 

x

x
x

11
lim

0
 0 .  

Анықталмағандықтар: 0   ;   .1  

Тәжірибелік материал. 
Тәжірибелік сабаққа жинақталған есептер.  

1. Функцияның шегін есепте: .
3sin

lim 
0 x

x
x    

2. Функцияның шегін есепте: .3
sin

lim 
2

2

0 x

x

x
 

3. Функцияның шегін есепте: .
sin

sin
lim 

0 bx

ax
x  

4. Функцияның шегін есепте: .
3

2cos1
lim

20 x

x
x

 

5. Функцияның шегін есепте: .
39

sin
lim 

0 x

x
x  

6. Функцияның шегін есепте: .
3sin

lim 

2

0

x

x x

x
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7. Функцияның шегін есепте: .
3

1lim

x

x x
 

8. Функцияның шегін есепте: .
1ln

lim
0 x

x
x

 

9. Функцияның шегін есепте: .
3

2
lim

x

x x

x
 

10. Функцияның шегін есепте: .
13

13
lim

12x

x x

x
 

11. Функцияның шегін есепте: .
74

14
lim

32

2

2
2x

x x

x
 

12. Функцияның шегін есепте: .72lim 16

3
2x

x

x
x  

1. Алдыңғы сабақта болған болжам (Б1,Б2) қорытындысын шығарып 
студенттерге болжам жазған парақтарын таратамыз. 

2. Тҽжірибелік сабақтың 1-12 есептерін жақсы оқитын студенттерге 
кезекпен тақтаға шығарып, оқытушы ҥнемі есептердің шығарылу барысын 
талдап, тҥсіндіреді. 

Кейбір есептердің шығарылу жолын кҿрсетейік: 

1. Функцияның шегін есепте: .
3sin

lim 
0 x

x
x  

Шешуі:   .313
3

3sin
lim3

3

3sin3
lim

3sin
lim 

0300 x

x

x

x

x

x
xxx  

Жауабы:3 

2. Функцияның шегін есепте: .3
sin

lim 
2

2

0 x

x

x
 

Шешуі:  .
9

1

3

13
sin

lim3
sin

lim3
sin

lim 

2

2

0

2

02

2

0 x

x

x

x

x

x

xxx  

Жауабы: 
9

1
 

5. Функцияның шегін есепте: .
39

sin
lim 

0 x

x
x  

Шешуі: 
     

99

39sin
lim

3939

39sin
lim

0

0

39

sin
lim 

000 x

xx

xx

xx

x

x
xxx

 

 

.633139lim
sin

lim
00

x
x

x
xx

 

Жауабы: 6  
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8. Функцияның шегін есепте: .
1ln

lim
0 x

x
x

 

Шешуі: .1ln1ln
11ln 1

xxx
xx

x
 

.1ln1limln1lnlim
1ln

lim
1

0

1

00
exx

x

x
x

x

x

xx
 

Жауабы: 1 

11. Функцияның шегін есепте: .
74

14
lim

32

2

2
2x

x x

x
 

Шешуі: 1  тҥріндегі анықталмағандықты аламыз, яғни 

.1
7

4

1
4

lim
74

14
lim

2

2

2

2

x

x

x

x
xx

 

Алгоритмін кҿрсетейік: 
1. Негізіне бірді қосамыз жҽне алып тастаймыз. 
2. Соңғы екі қосындыны ортақ бҿлімге келтіреміз. 
3. Дҽреже кҿрсеткішін алынған бҿлшекке кері етіп аламыз. 
4. Квадрат жақшадағы ҿрнек екінші тамаша шек  бойынша e  санына 

ҧмтылады. Сосын дҽреже кҿрсеткішінің шегін аламыз.  
32

2

32

2

2
32

2

2
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6
1lim1
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1lim1
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x
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.0498.0
74

6
1lim 374
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6

6
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2
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22

ee
x

x

x

x
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Жауабы: .0498.03e  
3. 3-4, 7, 9-10, 12 есептер кезекпен тақтаға шығартылады. Шекті жақсы 

тҥсінген студенттер ҿз бетімен шығарады. Олар ілгері озып шығарғаны ҥшін 
баға(балл) қойылады. Сондықтан негізгі кҿңілді нашар студенттерге бҿлеміз.  

Есептерді ерте бітірген студенттерге ҿзіндік жҧмыс ҧйымдастырылады.  
4. Тақырыпты меңгергендігін тексеру ҥшін болжам жҥргіземіз(Б3).  
5. Сабақ соңында болжам нҽтижесі талданып, парақтар студенттерге қайта 

таратылып беріледі. Келесі тҽжірибелік сабақта бақылау жҧмысы  болатыны 
ескертіледі.   

Қорыта келгенде, оқыту ҥдерісінде функция, функцияның шектері, тамаша 
шектер тақырыбына технологиялық картаның мазмҧнын жобалауды жҥзеге 
асыру болашақ математика мҧғалімдерін математикалық анализ курсынан 
кҽсіби-бағдарлы оқытуға зор мҥмкіндік береді.   
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Научный руководитель: Умбетов Абилхан Умбетович 
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имени И.Алтынсарина 

Аркалык, Казахстан 

 
Аңдатпа. Электромагниттік толқынның еркін электронмен шашырауы жиіліктің 

тҿмендеуімен бірге жҥреді. Шашыраңқы электромагниттік сҽулеленудің жоғары жиілігін 

байқау эффектісі. Бҧл рентген сҽулелерін еркін электрондармен шашырау туралы алғашқы 

тҽжірибелерде кҿрінді. Комптон фотонның серпімді шашырауын электронды бос демалу 

арқылы зерттеді. Фотонның шашырауы толқын ҧзындығының ығысу формуласын алған 

энергия мен импульстің электронды бҿлігіне ҿтеді. 

Тҥйінді сҿздер. Шашырау, толқындар, электрон, бҿлшек, сҽуле, жарық, фотон, энергия, 

импульс. 

Annotation The scattering of an electromagnetic wave by a free electron is accompanied with 

a decrease in frequency. The effect of observation for high frequencies of scattered electromagnetic 

radiation. It manifested itself in the first experiments on the scattering of x-rays on free electrons. 

Compton considered the elastic scattering of a photon on a free electron at rest. The scattering of the 

photon transfers the electron part of the energy and momentum, he received the formula for the 

wavelength shift. 

Keywords. Dissipation, waves, electron, frequency, emission, light, photon, energy, impulse. 

 

Используя классическую электродинамику, свет переносящий энергию Е, 

должен обладать импульсом  . Следовательно, и световой квант 

энергий  должен иметь импульс . Если заменить  на  то  

                (1) 

Эйнштейн предсказал, что световые кванты или фотоны будут вести себя 

подобно материальным частицам с импульсом . В случае этот 

ничтожный импульс передается всему образцу металла и испущенному из него 

электрону. Импульс приобретенный металлом в таких условиях, слишком мал и 

не поддается измерению; однако при столкновении фотона со свободным 

электроном величину передаваемого импульса уже измерить. Этот процесс-

россеяние фотона на свободном электроне - называется эффектом Комптона. 
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Впервые он был экспериментально подтвержден А.Комптоном в 1923 г. Этот 

эффект аналогичен соударению биллиардных шаров [1, c.210]. 

 Выведем теперь соотношение, связывающее длину волны рассеянного 

фотона с углом рассеяние и длиной волны фотона до соударения. Пусть фотон 

с импульсом  и энергией  сталкивается с неподвижным электроном, энергия 

покоя которого . После соударения импульс фотона становится равным  и 

направлен под углом θ, как показано на рис. 1(24-5) [2, c.98]. Импульс 

электрона отдачи будет равен , а полная релятивистская энергия . Здесь 

мы используем релятивистскую механику, поскольку скорость электрона может 

достигать значений, близких к скорости света. Согласно закону сохранения 

энергии, полная начальная энергия равна полной энергии после соударения; 

таким образом, 

,    (2) 

, 

Закон сохранения импульса дает    . 

Возводя обе части в квадрат:            

и вычитая последнее равенство из (2), имеем  

 

Из (1) мы видим, что правую часть здесь можно заметить на : 

, 

До  

 
После  

 
 

Рис. 1. Эффект Комптона. Соударение фотона со свободным электроном. 

 

оттуда находим  

 . 

Воспользовавшись тем, что , получаем 
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, 

или  

 (эффект Комптона)  (3) 

В своем опыте Комптон использовал рентгеновские излучение с 

известной длиной волны и обнаружил, что у рассеянных фотонов 

увеличивается длина волны в соответствии с предсказаниями по формуле (3). 

 Эффект Комптона, фотоэффект и множество других экспериментов с 

участием света и атомов подтвердили, что свет действительно ведет себя так, 

как если бы он состоял из частиц с энергией  и импульсом  [3, c.136]. 
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ЖОҒАРЫ РЕТТІ СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР 

ТЕОРИЯСЫ 
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Аға оқытушы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются способы решения линейных 

дифференциальных уравнений высокого порядка. Приведены примеры решения линейных 

дифференциальных уравнений с однородными и неоднородными постоянными 

коэффициентами. 

Ключевые слова. Линейные дифференциальные уравнения, интегрирование, 

коэффициенты постоянные уравнения 

Annotation. This article discusses methods for solving high-order linear differential 

equations. Examples of solving linear differential equations with homogeneous and inhomogeneous 

constant coefficients are given. 

Keywords.  linear differential equations, integration, coefficients and constant equations 

 

Дифференциалдық теңдеу - ізделінетін функция мен оның туындылары 

бойынша сызықтық болатын n ретті дифференциалдық теңдеу N ретті 

сызықтық дифференциалдық теңдеу деп аталады.  

Дифференциалдық теңдеудің реті деп теңдеудегі туындының ең жоғарғы ретін 

айтады. Жалпы жағдайда n-ретті дифференциалдық теңдеу тҿмендегідей жазылады: 

0))(....,),(,( )( xyxyxF n
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Дифференциалдық теңдеудің шешімі деп қайсыбір (а,b) интервалында 
анықталған, реті дифференциалдық теңдеулердің ретіндей болатын 

туындылары ҥзіліссіз жҽне х бойынша вах ,  теңдеуді тепе-теңдікке 

айналдыратын  x  функциясын  айтады. 

Реті бірден ҥлкен болатын дифференциалдық теңдеулерді жоғары ретті 
теңдеулер деп атайды. Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулерді шешу 
ҥшін ретін біртіндеп тҿмендету арқылы есептейміз.  

I. Алдымен n ретті қарапайым дифференциалдық теңдеулерді 
қарастырамыз: 

xfy n
                                              (1) 

мҧндағы xf  функциясы ba,  интервалында ҥзілісісз.  

(1) теңдеуді n рет интегралдап жалпы шешімін аламыз. 

 nn

nn

n

cxc
n

x

n

x
cdxdxxfxy

1

21

1 ...
)!2()!1(

...)(...)(  

ІІ. Берілген теңдеудің алғашқы бірнеше ретті туындылары жоқ: 

0),...,,,( )()1()( nkk yyyxF                (2) 

Бҧл теңдеуде  

)()( )( xyxz k
                               (3) 

алмастыру жасаймыз. 
Сонда  

0))(),...,('),(,( )( xzxzxzxF kn
 

Ретті kn  болатын дифференциалдық теңдеу алдық. Бҧл теңдеуді шешсек: 

),...,,,( 21 kncccxz  

Енді z -тің орнына (3) қойсақ (1) тҥрдегі дифференциалдық теңдеуді 
аламыз, мҧны бірден интегралдап берілген теңдеудің жалпы шешімін аламыз. 

ІІІ.  Берілген теңдеуде тҽуелсіз айнымалы болмайды. 

0),...,,,( )(nyyyyF                   (4) 

Бҧл теңдеудің ретін тҿмендету ҥшін 

)(' yzy                                  (5) 

алмастыру жасаймыз. 
n-ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу жалпы тҥрде былай жазылады: 

)()(...)( )1(

1

)( xfyxpyxpy n

nn
                 (6) 

Егер 0)(xf , онда теңдеуді біртекті емес деп атайды, ал 0)(xf  оны 

біртекті немесе (6) теңдеуге сҽйкес келетін біртекті теңдеу деп атайды: 

0)(...)( )1(

1

)( yxpyxpy n

nn
              (7 

Алдымен біртекті тендеулерді шешу жолдарын  қарастырайық [1]. 

Мысал 1 .   

Шешуі: Бірден сипаттаушы теңдеуді қҧрамыз.  

0485 yyyy
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0485 23 kkk  ,032 kk  демек 221 kk - еселі тҥбір. Сондықтан 

берілген теңдеудің фундаменталды шешімдері:      
xey1 , ,2

2

xey  

Жалпы шешім мына тҥрде жазылады:               .2

321

xx exссecy  

Мысал 2 . 0134 yyy  

Шешуі: Бірден сипаттаушы теңдеуді жазамыз.  

0134 23 kkk   немесе  01342 kkk  

онда ,01k ,323,2 ik   яғни .3,2  

Берілген теңдеудің фундаменталды шешімдері     ,1  ,3cos2 xe x
 .3sin2 xe x

 

Жалпы шешім  
xexcxccy 2

321 3sincos  тҥрде жазылады. 

Коэффициенттері тҧрақты біртекті емес сызықтық (6) дифференциалдық 
теңдеуді қарастырайық. Мҧндағы a1,a2…,an      an – const. 

Біртекті емес теңдеудің жалпы шешімі (7) теңдеудің жалпы шешімі мен 
біртекті емес (6) теңдеудің қайсыбір дербес шешімінің қосындысы тҥрінде 
ҿрнектелетіні белгілі. Демек, (6) теңдеудің интегралдау біртекті емес теңдеудің 
қайсыбір дербес шешімін табуға келтіріледі, себебі (7) теңдеудің жалпы 
шешімін де қарастырайық. 

Енді осы жағдайларды қарастырамыз. 
ІV. Айталық (6) теңдеудің оң жағы  

ax

n exPxf                                                           (8) 

тҥрде берілсін, мҧндағы xPn   n-ші дҽрежелі кҿпмҥше. 

Мысал 3. xxyyyy 2
 теңдеулердің жалпы шешімін 

табындар 

Шешуі: Берілген теңдеугe сҽйкес біртекті теңдеу  0yyyy  

сипаттаушы теңдеуін жазайық, ол ҥшін   ,kxey  ,kxkey  
kxeky 2

,  
kxeky 3

 тауып сипатаушы теңдеуге қоямыз: 

023 kxkxkxkx ekeekek  емес  1101 223 kkkkk  

Демек, ,1k      ,3,2 ik    онда сипаттаушы теңдеудің жалпы шешімі 

.sincos 211 xcxcecy x
 

Берілген тендеуде xxxf 2 , мҧндағы 0   кҿреміз. 

Сондықтан (8) формула бойынша    32

2

1* AxAxAy   

A1, A2, A3 белгісіз коэффициенттер. 

Енді *,*,* yyy  анықтап берілген теңдеуге қойып, белгісіз коэффициенттерді 

анықтаймыз:               212* AxAy         ,   
0*y

 

                                     

.02

,12

,1

312

21

1

0

2

AAA

AA

A

x

x

x

 

xxey 2

3

12* Ay

xxAxAxAAxAA 2

32

2

1211 22
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Дербес шешімді анықтаймыз: .13* 2 xxy  

Берілген  теңдеуінің жалпы шешімі  

V. Айталық  (6) теңдеудің оң жағы мына тҥрде болсын. 

,sincossincos xxQxxPexexQxexPxf xxx
          (9) 

мҧндағы xP жҽне  xQ  кҿпмҥшелер [2]. 

Мысал 4 . xyyy 3sin3612  теңдеулердің жалпы шешімін табайық. 

Сҽйкес біртекті теңдеу былайша табылады.  

03612 yyy  
kxkxkx ekykeyey 2,,  

теңдеудің сипаттаушы теңдеуі   ,603612 21

2 kkkk  

Онда                                          .21

66

2

6

1 xccexececy xxx
 

Берілген теңдеудің дербес шешімін (9) формуласы бойынша 

xBxAy 3cos3sin*  

тҥрде іздейміз.Туындыларын табамыз: 
xBxAyxBxAy 3cos93sin9*,3sin33cos3*  

**, yy   пен *y  теңдеуге қоямыз. 

xxBxAxBxAxBxA 3sin3cos363sin363sin363cos363cos93sin9  
немесе 

0327

13627
3sin3cos)3627(3sin)3627(

AB

BA
xxABxBA  

225

4
,

75

1
BA  

Онда,  теңдеудің дербес шешімі .3cos43sin3
225

1
3cos

225

4
3sin

75

1
* xxxxy  

Берілген теңдеудің жалпы шешімі   .3cos43sin3
225

1
21

6 xxxccey x
  

Жоғары ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулер теориясы 

студенттердің белгілі бір математикалық мәдениетін немесе олардың ғылыми, 

әсіресе математиканы оқытудың практикалық және қолданбалы бағыттарының 

мәнін түсіну, сол сияқты математикалық модельдеудің әдістерін меңгеру мен 

пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру іскерлігі сияқты көзқарастырын 

қалыптастыру тұрғысынан болсын болашақ мұғалімдердің іргелі 

математикалық дайындықтарына атқаратын ролі аса зор.  
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1,3,1 321 AAA

13sincos 2

321

* xxxcxcecyyy x
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ЗАМАНАУИ ТҼСІЛДЕР ЖҼНЕ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ҾЗЕКТІ 

МҼСЕЛЕЛЕРІ 
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Ш.Уәлиханов атындағы №1 жалпы орта білім беретін мектеп 

Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения интереса студентов к 

предмету, развития их творческих способностей, распознавания окружающей среды, а также 

результаты практической реализации дидактических целей в их исследованиях за счет 

использования инновационных технологий и методов в обновленных методиках 

преподавания учителей физики. 

Ключевые слова. Методы, инновации, современное образование, результат 

Annotation. In this article, you will learn the interest of students in their prediction, the 

development of a highly creative personality, the dilution of the educational process, the result of 

the practical implementation of the method of teaching the language of learning.н 

Keywords. Methods, innovation, modern education, outcome 

 

Қазіргі таңда біздің Республикада білім берудің жаңа жҥйесі дайындылып, 

ҽлемдік білім беру кеңістігіне енуіне батыл қадамдар жасалынуда. Білім беру 

мазмҧны жаңарып, оларды педагогикалық-технологиялық тҧрғыдан жетілдіру 

қажеттігі туындауда Н.Ҽ.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында: "Жаңа 

формация мҧғалімі- рухани дамыған ҽрі ҽлеуметтік тҧрғыдан есейген, 

педагогикалық қҧралдардың барлық тҥрлерін шебер меңгерген, білікті маман, 

ҿзін-ҿзі ҽрдайым жетілдіруге ҧмтылған тҽжірибелі, шығармашыл тҧлға.Ол 

жоғары білімді, шығармашыл тҧлғаны қалыптастырып, дамыту ҥшін жауапты" 

деген болатын. Білім беру деңгейіндегі озық технологияларды пайдаланудың 

мақсаттарын ҥйрете жҥріп ҥйрену ҿзекті болып отыр. Жаңартылған білім 

бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмҧнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жҥйесін енгізу мен оқытудың ҽдіс-тҽсілдерімен ҽртҥрлі 

қҧралдардың қолдану тиімділігін арттыруды талап етеді. Оқыту жҥйесі ҿзгерді. 

Шындығында мҧғалімнің алдында оқушыға білім мен тҽрбие беруде ҥлкен 

жауапкершілік тҧр. Заманауи білім беру бағдарламасының бізге берері кҿп. 

Заманауи қоғамның зиялы азаматына білім беру- сана ҽлеуеті жоғары, сын 

тҧрғысынан жҽне жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, ҿз білімін қоғамның 

алға басуына жҧмсай алатын адамды тҽрбиелеу. Заманауи білім беру 

машықтануында инновациялық технологиялар мен ҽдіс-тҽсілдерді  тиімді 

пайдалану оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын арттырады, 

шығармашылық қабілетін дамытады, қоршаған ортаны танымдық, зерттеу 

барысында дидактикалық мақсаттар іс жҥзінде жҥзеге асады. Дҽстҥрлі оқытуда 

оқушылардың кҿзқарасына мҽн берілмей келгені шындық. Ал, заманауи білім 

беруде оқушылардың ҥніне қҧлақ асып, кҿқарасын оң шешіммен қарауымыз 

керек.Олай болса, оқу бағдарламасының мазмҧнына тоқталсақ:  
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І. Жалпы мәлімет 

1. Пҽннің маңыздылығы; 

2.Оқу бағдарламасының  мақсаты; 

3.Ҥштілділік саясатын жҥзеге асыру; 

4.Оқу ҥдерісін ҧйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Педагогикалық ҽдіс-тҽсілдер; 

6. Тҥрлі мҽдениет пен кҿзқарастарға қҧрмет сезімін қалыптастыру; 

7. АКТ қолдану қҧзыреттелігі; 

8.Коммуникативті дағдыларды дамыту; 

9.Оқу жетістігін бағалау. 

ІІ.Оқу мақсаттарының жүйесі 

1.Пҽннің мазмҧны; 

2.Оқу мақсаттарының жҥйесі; 

3.Ҧзақ мерзімді жоспар . 

Заманауи жетілдіруге кҿптеген талаптар қойылады. Білім беру сапасы 

жоғары болып, кҽсіби шеберлігі шыңдалған жҽне жаңа білім беру жҥйесінің 

негізінде бҽсекеге қабілетті тҧлға қалыптастыра білуіміз керек.Білім берудің 

жаңа ҽдіс-тҽсілдерін қолдануда мҧғалімде, оқушы да табысқа жетіп, білімін 

шыңдай тҥседі [1]. 

Қазақстан Республикасының "Білім" туралы Заңында: "Білім беру 

жҥйесінің негізгі міндеттерінің бірі-оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу,білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу"-деп кҿрсеткен. Бҧл міндеттерді жҥзеге асыруда білім 

ордаларында жаңа педагогикалық технологияларды қолданудың негізгі 

мақсатын айқындап алу, яғни "берілген ҥлгі бойынша ҿнім алу", оқытудың 

тиімділігін, сапасын кҿтеру ісіне ерекше ден қоюды қажет ететіін мҽселе. Ең 

алдымен  бҧл бағдарламамен жҧмыс істеу барысында мҧғалімнің, оқушының 

іс-ҽрекеті кеңінен қолданылады. Қазір бҽріміздің алдымызда "Қалай оқу 

керектігін ҥйрету" сҧрағы тҧр. Ол ҥшін "Қалай оқу керектігін" ҥйретуді 

қозғаушы  кҥші метатану болып табылатынын білуіміз керек. Метатану 

индивид қалай ойлайтынын қадағалау,бақылау, ҿзін-ҿзі бағалау арқылы, реттеу, 

ҿзгеру деп тҥсінеміз.Заманауи білім беру машығында инновациялық 

технологиялар оқу мазмҧнын ҿңдеуге, кҿлемі мен мақсатын тҧжырымдауға 

арналған ҽдістер мен қҧралдардың жиынтығы болса, екінші  жағынан 

оқушының оқыту ҥрдісіне қажетті ақпараттық, технологиялық қҧрал-

жабдықтарды пайдаланып, оқушыға оң ҽсер ететін ҽдістерді зерттейтіндігін 

кҿруге болады. Жаңартылған оқу бағдарламасында оқушылардың бойында 

қалыптастыру кҿзделетін тҿмендегідей  қҧндылықтар мен дағдылардыда 

байқауға болады. Анықталған дағдылар мен қҧндылықтарға тоқталсақ: 

 
Қҧндылықтар Дағдылар 

- шығармашылық жҽне сын тҧрғысынан 

ойлау; 

- қарым-қатынас жасау қабілеті; 

-ҿзгелердің мҽдениеті мен кҿзқарасына   

- сын тҧрғысынан ойлау; 

-білімді шығармашыл тҧрғыда қолдана 

білу қабілеті; 

-проблемаларды шешу қабілеті; 
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қҧрметпен қарау; 

- жауапкершілік 

-денсаулық, достық,айналадағыларға 

қамқорлық кҿрсету; 

- ҿмір бойы оқуға дайын болу 

- ғылыми-зерттеу дағдылары; 

-қарым-қатынас дағдылары; 

-жеке жҽне топта жҧмыс істей алу 

қабілеті 

- АКТ саласындағы дағдылар 

 

Елбасымыз "Рухани жаңғыру" мақаласында қазіргі заманды жҽне 

болашақты терең тҥсіне алатын білімді адамдар ауадай қажет" деп кҿрсеткен 

болатын.Мҧғалім қаншалықты білімді, шығармашыл болса, оның қҧзыреттілік 

аясы соғҧрлым кең болмақ. Қҧзыреттілік дегеніміз ҿзін қазіргі заман талабына 

сай педагог қауымының ҿзі-ҿзін ҿзгерте алу қабілеттілігі.Ол білім беру 

кеңістігіне енуге батыл қадамдар жасатады [1]. 

 
№ Қҧзырет Не істей алады? 

1 Басқарушылық Жағдаяттарды шеше білу 

2 Ақпараттық Білімді ҿз бетінше тауып, таңдап алуы,ҿзіндік таным 

қабілетін дамытуы 

3 Коммуникативтік  Ҥш тілде ауызша, жазбаша, нҽтижелі қарым-қатынас жасау 

4 Ҽлеуметтік Ҽлеуметтік ҿзара іс-қимыл жасау 

5 Тҧлғалық Ҿзін-ҿзі жетілдіру, ҿмірлік жҽне кҽсіби ҿзін-ҿзі анықтау, 

тҿзімді болу 

6 Технологиялық Ғылыми, сандық технологияларды қолдануы 

7 Пҽндік  Оқу пҽні шеңберінде меңгерілген берік білім, іскерлік, дағды 

 

Жалпы білім алушының бойында білім нҽрін сіңіруде, ең бастысы 

оқушының жас ерекшеліктерін ескеру қажет.Топтық жҧмыс немесе диалог 

барысында мҧғалім ойластырылған жан-жақты шеберлігі қажет. Оқушылардың 

ҿз бетімен ізденуі негізінде шығармашылығы шыңдалады, қызығушылығы 

артады [2]. 

 
 

Мҧғалімнің кҿшбасшылық қабілеті, ең біріншіден сабаққа даярлықтан 

басталады.Ҿтілетін сабақтың жоспарын қҧру, оны ҿткізу ҽдістемесі, 

оқушылардың қабілеттерін,жас ерекшеліктерін ескере отырып, техникалық 

қҧралдарды, дидактикалық материалдарды қолдану. Жаңартылған білім беру 

бағдараламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Заманауи білім 

беру машықтануында инновациялық технологиялар мен ҽдіс-тҽсілдердің 

нҽтижесі бізге не береді?  
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- Оқушы барынша еңбек жасайды, іздене отырып, ҿз жҧмысына ҿзі баға 

береді, ҿзін-ҿзі бағалайды. Барлық оқушылар тепе - тең дҽрежеде болады, 

бірдей тапсырмалар,бірдей уақыт.  

- Мҧғалім оқушының білімді ҿзі алу мҥмкіндігі болатындай етіп 

ҧйымдастырады.  

- Оқушы бір ғана тақырыпты ғана қамтымай, ҿз ҿмірімен салыстырады, 

тҧжырым жасайды, ҿзінің қасиеттері шегінде барынша белсенді ҽрекет етеді 

жҽне ҿзі ҥшін пайдалы да маңызды бірдеңе алады.  

- Ҿз елінің қоғамының талаптарына сҽйкес оқушы қалыптасатын,заманауи 

ҿмірге ену ҥшін қажетті қҧзыреттіліктер қалыптастыратын, мҧғалімнің 

сыныпта жҥзеге асыратын, мақсаттарға жетуге, баланың жаңа ҽлеуметтік - 

педагогикалық жағдайда ҿмір сҥруге дайын тҧлғасын қалыптастыру мен 

дамытуға бағытталған сабақ болып шығады [3]. 

Заманауи сабақ білім алушыны (оқушыны) неге дайындайды?деген 

сҧраққа жауап: - Білім алушыларды ҿмірдің ҥнемі ҿзгеріп отыратын 

жағдайына дайындайды,жаңа ақпараттық мҽдениетін қалыптастырады. Ҿзін - 

ҿзі тҽрбиелеу ҥрдістерін басқара алады 

- Ақпараттық ресурстарды, информатиканың заманауи қҧралдары мен 

ақпараттық технологияларды ҿзінің ҿмірі мен дамуын қамтамасыз ету 

мҥддесімен қалыптастыру мен пайдалану қабілетін сипаттайды. 

 - Білім алушыны Жер шарындағы ҿркениеттің тҧрақты даму мҽселелері 

контекстінде дамыту мен қалыптастыру – бір жағынан, бҧл қҧлықтың қажетті жҽне 

жеткілікті стандартталған тҥрін (қҧзыреттіліктер) қалыптастыру, екінші жағынан – 

интеллектуалдық жҽне шығармашылық ҽлеуетті барынша дамытады [4]. 

Заманауи сабақты ҿткізгенде мҧғалім нені жетекшілікке алуы қажет? 

 -Ҽр оқушы жеке интеллектуалды жҽне шығармашылық ҽлеуетке ие екенін 

жетекшілікке алу жҽне білім алуға қҧқығы барын есінен шығармау, интеллектуалды 

жҽне шығармашылық мҥмкіндіктерін анықтай алатынына сену. 

 - Білім беру ҥрдісі (сабақ) бҧл шарт (орта), ол оқушыға ҿзінің 

интеллектуалды жҽне шығармашылық ҽлеуетін барынша жҥзеге асыруға 

кҿмектесетіндей етіп жобалау, оқыту ҽдістері мен тҽсілдерін жетік білу.  

- Сабақты Блумның таксономиясын пайдалана отырып жобалау.  

- Оқушының интеллектуалды жҽне шығармашылық ҽлеуетін дамыту ҥшін 

сабақта оқытудың фронталды ҽдісін қолдану,ҽр оқушының қызметін бағалауға 

ҥлгіру,оқушыға ҿзінің интеллектуалды жҽне шығармашылық ҽлеуетін жҥзеге 

асыруға кедергі жасауға ешкімнің қҧқығы жоқ екенін естен шығармау. 

Заманауи сабақ мҧғалімнен нені талап етеді? 

- шығармашылық ізденісті,мамандықты білумен қатар педагогиканың 

теориялық жҽне практикалық білімін тиісті оқу материалын оқушының 

қабылдау ерекшелігіне бейімдеуін; 

-  сыныптағы ҽр баланың мҥмкіндіктері шегінде белсенді ҽрекет ететініне 

жағдай жасауын; 

- оқу жоспарлары мен материалдардың ҥнемі жаңартылуын, қажетті 

ақпаратты іріктей алуын, ҥнемі ізденіс ҥстінде болуды, ҽр тақырыптың 

мағынасын аша алуды; 
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- сабақ барысында мҧғалімнің жҧмысқа жағымды эмоционалды кҿңілінің 

болуын; 

- сабақтың мақсатын ашуда тҥрлі ізденіс тапсырмаларының жҥйелілігін; 

- Сабақтың мақсатына жетуді қамтамасыз ететін қажетті жҽне жеткілікті 

мазмҧнның оқулықта болуын анықтай алуын, берілген оқулықтағы ақпаратты 

қажетті жҽне жеткілікті ақпаратпен салыстыра алуын, қосымша ақпараттық 

карточканы ҽзірлей алуын; 

-сабақта оқушыларға білім алуға кедергі жасалмауын,  берілген сабақтың 

алдында ҿткізілген сабақпен салыстырмалы талдауын жасауын. Ҽр оқушының 

оқу траекториясына назар аудару қажеттілігін;  

- рефлексивтік талдаудың нҽтижесінде алынған барлық тҥзетулерді сабақ 

жоспарына жазуын жҽне оларды ҽрі қарайғы жҧмыста ескеру қажеттігін [5]. 

В.А.Сухомлинский айтқандай, бҥгінгі біздің елімізде жҥргізіліп жатқан 

жаңа білім мазмҧнын нақты жҥзеге асырудағы басты міндет  мҧғалімдерге 

жҥктеледі. Сондықтан мҧғалімнің ҿз мамандығын ҥздіксіз жетілдіріп отыруы 

аса зор маңызға ие.Бҥгінгі мҧғалімнің рухани ҽлеміне қойылатын талдаулардың 

бірі- оның ҿз ісіне  сыни кҿзбен қарай білуі. Мҽселен,ҿз сабағына талдау жасау, 

сабақтың сҽтті, сҽтсіз ҿткен тҧстарын, сабақта кеткен ағаттықтарын 

айқындаудың ҿзі мҧғалімнің инновациялық мҽдениеттілігің,кҽсіби дамуының 

кҿрінісі. Сабақты тҥрлі формалармен жҽне ҽдіс-тҽсілдермен толтырып жіберу 

сабақтың тиімділігінің,нҽтижелілігінің кепілі бола алмайды. Сабақта 

қолданылатын барлық тҽсілдердің  ҿзіндік орны, сабақтың ҽр кезеңінде 

лайықты қолдану орайы болады. Оны дҽл анықтап, жоспарлай білу- сҽтті сабақ 

кепілі. Ақпараттық технология дамыған ҥштілділікті (қазақ-орыс-ағылшын) 

ҥйрену қиындық тудырмайды, қайта кҿп тілді білгеннің ешбір зияны жоқ.Озық 

ҽдістеме іс жҥзінде оның қисынын тауып орындай алғанда ғана жақсы нҽтижесі 

болады."Қарапайымнан кҥрделіліге","теориядан тҽжірибеге", яғни оқушының 

функционалдық сауаттылығын дамытуға қарай негізделген спиралді 

қҧрылымда білімнің біртіндеп артуы мен тереңдеуін жҽне білім алудың бір 

сатыдан екінші сатыға кҿшуін кҿруге болады.Инновциялық технологияларды 

физика, химия пҽндерінде қолданудың нҽтижесі: оқушылардың ҿздігінен 

бақылауды ҥйренеді. Тапсырылған істі орындаудағы жауапкершілік сезім, 

еңбексҥйгіштік, табандылық, ҧйымшылдық, бір-біріне деген жолдастық кҿмек 

қалыптасады.Сондықтан білім беру барысында біз идеяларды дайын кҥйде 

бермей, оқушылардың ҿз идеяларын ҧсынатындай етіп ҧйымдастыруымыз 

керек.Ол айналаны танып біліп, одан ҿзіне қажеттісін таңдай алу, ҿз бетінше  

іздену тҽжірибесін молайту жағдайына дейін ҥйренетіндігіне кҿз жеткізуге 

болатынын ҿз тҽжірибелерімізден кҿруге болады [6]. 

Қорыта келгенде, жаңартылған білім беру мен білім алудағы 

инновациялық тҽсілдер оқушылардың алған білімдерін ҿмірде қолдана білуі, 

олардың функционалдық сауаттылығын арттыру арқылы еліміздегі ғылым мен 

білімді дамыту мҽселелеріне басымдық берілуі тиіс. Заманауи білім беру 

машықтануында тҥрлі инновациялық технологиялар мен ҽдіс-тҽсілдерді 

қолдану білімнің нҽтижелілігін сан қырынан танып білуге молынан септігін 

тигізеді. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения диалогового обучения, 

стратегия и методы при организации учебного процесса в высших учебных заведениях в 
соответствии с требованиями развитых стран и современного общества. Предложены 
правила организации интерактивного обучения, отрывок проведенного занятия с 
использованием диалогового обучения.  

Ключевые слова. Инновационное обучение, интерактивные методы, диалоговое  обучение. 
Annotation. The article discusses the features of the use of interactive learning, strategy and 

methods .n organizing the educational process in higher educational institutions in accordance with 

the requirements of developed countries and modern society. The rules of the organization of 
interactive training, an excerpt of the lesson using interactive training are proposed. 

Key words. Innovative learning, interactive methods, interactive learning. 
 

Қазіргі кезеңде уақыт талабы  педагогикалық жоғары оқу орындарында 
оқыту ҥдерісін жоспарлауда  инновациялық оқытудың интербелсенді ҽдістерін 

қолдана отырып студенттерге меңгертілетін теориялық білімдердің олардың 

кҽсіби қолданбалық бағытын қамтитындай деңгейде қарастырылуын жҽне 

білімді қажетсіне отырып ҿздігінше ҽрекет етуіне мҥмкіндік жасайтындай 
оқытудың ҧйымдастырылуын  қажет етеді. 

 Ал ол ҿз кезегінде пҽнді оқытуды жоспарлауда студенттердің  білімді 

меңгеру ҽрекеттерін белсенді етуді, жеке кҽсіби тҧлғалық қабілеттерін 
жетілдіруді қамтамасыз  ететіндей ҧйымдастыруды қажет етеді. 

Сондықтан білімді меңгеру ҽрекеттерін белсендендіру мақсатында 

студенттердің ҿзіндік  іс-ҽрекетін олардың бір-бірімен тілдік сҿйлесу қарым-
қатынасына тҥсіре алатындай ҧйымдастырудың маңызы зор. 
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Ғалым зерттеушілердің адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас 

жасауының ҥштен бір бҿлігі тілдік сҿйлесу қарым-қатынасына тҥсуден 

тҧратынын анықтағанын жҽне тілдік сҿйлесу қарым-қатынасына тҥсудің  
диалогтық сҿйлесу екенін ескерсек, оны белгілі бір уақыт аралығында 

студенттердің ҿзіндік  іс-ҽрекетін бір-бірімен тілдік сҿйлесу қарым-қатынасына 

тҥсіре алатындай қҧрал ретінде қолдануға болатынының  ақиқаттығына ҿз 
тҽжірибемізден де кҿз жеткізіп жҥрміз. 

Оның бір мысалы ретінде диалогтық оқытудың стратегиялары мен 

ҽдістерін пҽнді оқытуда қолдану деп айта аламыз. 
Диалогтық оқыту – оқыту мен оқудағы ҧстаным, ол оқытушының оқу 

материалын даярлаудағы қолданатын ережелері жҽне студенттердің меңгеру 

барысындағы қолданатын ережелері болып табылатыны белгілі [1] жҽне диалог 
терминін Э.Д.Сҥлейменованың тҥсіндірмесінде гректің dialogos-ҽңгіме, сҧқбат  

сҿзінен келген жҽне диалогтық сҿйлеу (сҧхбаттасу) ҿзара тілдесу негізінде 

ауызша сҿйлеу формасы деп берсе [2],   оны қазақ тілі энциклопедиясында – екі 
адамның тіл қатысуы деп нақтылаған [3]. 

Сонымен қоса, диалог ҧғымын М.М.Бахтин, С.Ю.Курганов, Р.Ф. 

Литовский  тҧлғаның жаңа мҽдениетін қҧру ҽдісі,  Г.С.Батищев, М.М.Бахтин  
ерекше коммуникативті орта деп, З.А.Васильева, В.С.Ильина ерекше қызмет 

ҥрдісі, онда тҥсінісу, ҧғыну, субъектілердің бір-біріне эмоционалды ҽсер етуі, 

В.Н.Курбанов, Л.Б.Туманова пікірталас, аргументтермен алмасу, дискуссия деп 

тҧжырымдаған. Г.М.Андреева, Л.С.Выготский сҿздік қарым-қатынас 
(коммуникация) деп қарастырып, оның негізін сҿздік қызмет қҧратынына 

тоқталған[4]. 

Сабақты ҧйымдастыруда ҧстанатын кілттік идеялардың: 
-ҽңгіме негізгі қҧрал болып саналатынын, оның кҿмегімен оқытушы 

студенттердің оқу ҥдерісін қолдап жҽне дамытып отыратынын; 

- оқытушы диалогты қолдану кҿмегімен студенттердің білім сапасына 
тиімді ҽсер ете алатынын; 

- диалогтық оқыту идеясына сҽйкес анкета жҽне топтық жҧмыстар 

студенттердің білімдерін жетілдіре алады жҽне бірлескен ҽңгіме тиімді нҽтиже 
беретінін: 

-ҽңгіме тақырыпты кім қалай тҥсінгендігін анықтауға мҥмкіндік 

беретінін; 
-ҽңгіме, тҥрлі оқушыларда тҥрлі ойлар болатындығын анықтауға 

мҥмкіндік беретінін; 

-ҽңгіме,  идеялар мен ойлар дҽлелдемелеріне аргументтер табуға 
кҿмектесетін; 

-ҽңгіме, ҽрбір студенттің қабілетін анықтауға кҿмектесетінін[1] ескерсек, 

диалогтық оқытудың  стратегиялары мен ҽдістерін қолданудың жолдарын 
қарастырудың кҿкейкесті мҽселелердің бірі екендігінің кҥмҽнсіздігіне дау жоқ  

болатынын кҿреміз. Ендігі мҽселе пҽнді оқытуды ҧйымдастыруда «Диалогтық 

оқытудың  стратегиялары мен ҽдістерін қолданудың жолдары қандай?» деген 
сҧраққа жауап іздеуге келіп тіреледі. 

Диалогтық оқытудың стратегиялары мен ҽдістерін қолдануға болатынын 

2 курс 5В070300-ақпараттық жҥйелер мамандығының студенттеріне 
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«Ықтималдықтар теориясы жҽне математикалық статистика» курсының дҽріс 

сабағының мысалында қарастыруға болатынын баяндаймыз. Ҥш бҿліктен 

тҧратын сабақ жоспарында «Тҽуелсіз сынақтар. Бернулли схемасы, 
Пуассонның жуықтап есептеу жҽне Муавр – Лапластың локальдық 

теоремалары» тақырыптары қарастырылды. 

Сабақта тҽуелсіз тҽжірибелер тізбегі, Бернулли формуласы, Пуассонның 
жуықтап есептеу формуласы, Муавр-Лапластың локальдық (тҿңіректік –

шектік) теоремасының дҽлелденуі жҽне мысалдармен тҥсіндіру міндеттерін 

шешу қажет болды. Міндеттерді шешу ҥшін сабақта проблемалық жҽне 
интерактивті дҽріс, жазбаша жҧмыс, Джигсо ҽдісі, кері байланыс (рефлексия), 

KWL chart (know, want, learn) оқыту ҽдістері  қолданылды. Ал меңгерілетін 

білімдерге диалогтық оқытудың  стратегиялары мен ҽдістерінің  қҧралдарының 
бірі ретінде  Тarsia программасының мҥмкіндігін қолдану аса нҽтижелі болды. 

Бірінші бҿлімде «Комбинаториканың қандай элементтерін білесіңдер?», 

«Тҽуелсіз тҽжірибелер тізбегі дегеніміз не?» деген сияқты сҧрақтарды,  екінші 

бҿлімде Бернулли формуласын  қалай тҥрлендіреміз?, 

ҥшінші бҿлімде  Стирлинг формуласы туралы не білесіңдер?,  ln(1+z), ln(1-z) 
қатарға жіктелуін қолданудың тиімділігі қандай» деген сияқты проблемалық 

сҧрақтың шешімін табу бағытында ҽңгіме,  идеялар мен ойлар дҽлелдемелеріне 

аргументтер табуға кҿмектесетін қҧрал бола алды. 
Сҿйтіп, студенттермен ҽңгімені ҧйымдастыру арқылы проблемалық 

сҧрақтар шешімін табу ҥшін барлық негізгі кілттік идеялар айқындайтын 

сҧрақтар талданып, жауаптар алынды. Негізгі кілттік идеялар болатын сҧрақтар 
анықталынып алынғаннан кейін, студенттердің қызығушылықтары мен даму 

бағыттарын айқындау мақсатында,  оқытушы тарапынан  Джигсо ҽдісін 

қолдана отырып, Tarsia бағдарламасы ортасында «Ҥшбҧрыш қҧрау»  
тапсырмасы дайындалды. Джигсо ҽдісі бойынша  студенттер  санау ҽдісімен 4 

топқа бҿлініп, ҽр топ студенттеріне  тҿмендегідей тапсырмалар ҧсынылды: 

ықтималдықтың классикалық анықтамасы, ықтималдықтың 

геометриялық анықтамасы, тҽуелсіз екі оқиғаны қосу теоремасы, тҽуелсіз ҥш 
оқиғаны қосу теоремасы, тҽуелді екі оқиғаны қосу теоремасы, тҽуелді ҥш 

оқиғаны қосу теоремасы, = тағы басқа да тҿмендегі 1-суретте жҽне 2-

суретте  сҧрақтарды программаға енгізудің мысалдары, 3-суретте оның кестелік 

енгізілуінің кҿрінісінен ҥзінді кҿрсетілгендей болып берілді. 
 

 
 

Сурет -1 
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Сурет-2 

 

 
Сурет-3 

 

Нҽтижесінде студенттер тапсырмаларды орындау ҥшін ҿзара тілдік 

сҿйлесу қарым-қатынасына тҥсіп, тапсырманы орындауға  белсене атсалысты. 

Джигсо ҽдісі бойынша студенттердің тапсырманы орындау  нҽтижесі 

келесі 4-суретте келтірілген:  
 

 
Сурет-4 
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Студенттер сабақ аяқталғаннан кейін сабақтың ҧйымдастырылуының, 

білімнің меңгерілуі ҥшін  ҧсынылған тапсырмалардың ҧнағандығын  айтып,  

пікірлерін білдіріп жатты, ҽрбір студенттің кҿзқарастары тыңдалды. 

Нҽтижесінде студенттердің ҿзіндік іс-ҽрекетін бір-бірімен тілдік сҿйлесу 

қарым-қатынасына тҥсіре алатындай қҧрал ретінде диалогтық оқыту ҽдістерін 

оқу ҥдерісінде қолдануға болатынына, студенттерге тақырыпты меңгертуде 

қолданудың тиімділігі, ҿзектілігі, маңызды екендігі нақтыланды. 
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ЖАҢА БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА 

САРАЛАП ОҚЫТУ 

 

Қамарадин Айнҧр Ғибатуллақызы 

Математика мамандығының 2-курс магистранты 

М.Ӛтемісов атындағы БҚМУ 

Орал, Қазақстан 

 
Аннотация. В статье на основе теоретического материала представлены особенности 

дифференцированного обучения, раскрывается значение дифференциации обучения на 

уроках математики. Опираясь на опыт учителей по обучению учащихся разного уровня 

способностей и потребностей, аудитории даются теоретические рекомендации. А также 

плюсы и минусы дифференцированного обучения. 

Ключевые слова. Дифференцированное обучения, демонстрация, элемент. 

Annotation. The article on the basis of theoretical material presents the features of 

differentiated leaning, reveals the significance of differentiation of instruction in mathematics. 

Based on the experience of teachers in teaching students of different levels of abilities and needs, 

theoretical recommendations are given to the audience. As well as the pros and cons of 

differentiated leaning. 

Keywords. Differentiated leaning, demonstration, element. 
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Сабақта мұғалімнің ӛзінің не біліп, не істейтіні маңызды-ақ, 

бірақ оның ықпалымен шәкірттерінің не біліп, 

не істейтіні одан да маңыздырақ. 

Цицерон 

 

Бҥгінгі жаһандануға қадам басқан заманда еліміздің білім беру жҥйесінің 

басты міндеті – білім берудің ҧлттық моделіне ҿту арқылы жас ҧрпақтың білім 

деңгейін халықаралық дҽрежеге кҿтеру. 

Ҿркениетті елдермен тереземіз тең болуы ҥшін еліміздің білім беру 

саясаты оқытуды демократияландыру, ізгілендіру арқылы жаңа сапалық 

деңгейге кҿтеруді кҿздейді. Сондықтан қазіргі жалпыға бірдей білім беретін 

иектептер ҽр оқушының қажеттіліктеріне сай жеке тҧлғаға бағдарлап оқуыту 

ескеріле бермейтін оқытудың бҧрыннан қалыптасқан тҥрінен бас тартуда. 

Осыған байланысты білім берудегі бірсарындылықтың орнына кҿп нҧсқалы 

білім алу жҥйесіне бет бҧрып отырған жағдайда оқушылардың топтық 

ерекшеліктерімен қоса жеке танымдық ерекшеліктерін ескеріп, саралап 

оқытуды ҧйымдастыру – бҥгінгі мектеп ҿміріндегі ҿзекті мҽселе. 

Қазіргі кезде мектептерде математикалық білім беруге баса назар 

аударылуда. Мектептегі білім беру жҥйесіндематематика пҽнҽнің орны жеке 

тҧлғаның қалыптасуындағы математиканың рҿлімен анықталады. Сондай-ақ 

математика – мектеп курсында басқа пҽндерді, атап айтқанда жаратылыстану 

бағытындағы пҽндерді оқытды қамтамасыз ететін негізгі пҽндердің бірі. 

Сондықтан математика пҽні мектептерде бір буыннан екінші буынға ҿту ҥшін, 

мемлекеттік қорытынды аттестаттау ҥшін міндетті пҽндердің бірі болып 

табылады.  

Мектеп деңгейіндегі математикалық білім беруді ҧйымдастырудың негізгі 

ережесі математика сабағында ҽртҥрлі тҽсілмен жҥзеге асырылатын терең жҽне 

жан-жақты саралау болып табылады. 

Саралау латын тілінен аударғанда бҥтінді тҥрлі формаға, элементке, 

бҿлшекке мҥшелеп бҿлу, саралау дегенді білдіреді. 

Саралап оқыту дегеніміз – оқушылардың қажеттіліктері мен қабілеттеріне 

сҽйкес ҽртҥрлі сыныптар, топтар, мектептер ҥшін ҽртҥрлі оқу ортасын қҧру 

жҽне ҽртҥрлі топтарда оқуды қамтамасыз ететін ҽдістемелік, психологиялық-

педагогикалық жҽне ҧйымдастыру шараларының кешені. 

Соңғы кездері жалпыға бірдей білім беретін мектеп мҧғалімдерін білім 

мазмҧнын жаңарту бағдарламалары аясындағы курстарда оқыту кезінде жҽне 

мектеп мҧғалімдеріне курстан кейінгі қолдау кҿрсету барысыныда 

мҧғалімдердің басым кҿпшілігі оқыуды саралауда кҿп қиналатындығына 

кҿзіміз жетіп отыр. Сондықтан негізгі мақсатымыз – саралап оқыту бойынша 

мҧғалімдердің теориялық білімдерін жетілдіріп, математика пҽні мҧғалімдеріне 

нақты тапсырмалар негізінде оқытуды саралау арқылы оқушылардың 

қажеттілктеріне қарай оларға қалай кҿмектесуге болатынын, оқушының нақты 

деңгейін олардың ҽлеуеті жететін деңгейге қалай кҿтеруге болатынын тҥсінуге 

кҿмектесу [1, 3]. 
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Соңғы жылдары мемлекетіміздегі білім беру ҥдеріснде кҿптеген ҿзгерістер 

болып жатыр. «Ҿзгеріс мҥмкін ғана емес, олардан қашып қҧтылу мҥмкін емес» 

деп америкалық психолог Милтон Эриксон айтқандай, алдымызда отырған XXI 

ғасыр оқушыларын оқытуда бҧрынғы дҽстҥрлі оқыту тҽсілдеріне ҿзгеріс 

енгізбей ҿткізу мҥмкін емес екенін бҥгінгі кҥні мҧғалімдер ҿте жақсы тҥсінеді. 

«Сабақты қалай қызықты жҽне тартымды ҿткізуге болады?», «Ҿз пҽніме 

оқушылардың қызығушылығын қалай арттырамын?», «Ҿз сабағымда ҽр 

оқушыға арнап жетістік жағдайын қалай туғызамын?», «Оқыту стилімді ҽр 

оқушыға бағыттап қалай ҿзгертемін?» деген сияқты сҧрақтар толғандырмайтын 

мҧғалімдер кемде-кем. Кез келген жаңашыл мҧғалім ҿзінің сабағында 

оқушылардың табысты деңгейде шығармашылықпен, ҿз еріктерімен жҧмыс 

жасағанын армандайтын шығар. 

Сондықтан біздің алдымыздағы оқу материалдарын қабылдау деңгейлері, 

темпераменттері, денсаулықтары ҽртҥрлі оқушыларға бірыңғай білім 

стандартын меңгерту ҥшін оқушылардың физикалық жҽне психикалық 

денсаулығына зақым келтірмейтіндей оқыту ҥдерісін ҧйымдастыру міндеті тҧр. 

Ол ҥшін мҧғалім ҽр балаға кҿмектесуі керек екенін тҥйсіне отырып, оқу 

қызметін нҽтижеге жетуге бағыттайтындай, оқушы оқу тапсырмасын орындау 

барысында ҿзіне бҧрын таныс емес мҥмкіндікке кҥтпеген жерден қол жеткізіп, 

қуанышты сезімге ие болатындай жағдай жасау керек. 

Оқушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың жетістікке 

жетуіне мҥмкіндік туғызатын тиімді тҽсілдердің бірі – саралап оқыту 

технологиясы. 

Саралап оқытудың мақсаты – ҽрбір оқушының қабылдау қабілетінің 

барынша дамуына жағдай жасау, танымдық қажеттіліктерін қанағаттандыру.  

Саралап оқыту дегеніміз: 

- оқыту мен оқуға қатысты анықталған ортақ қасиеттерін ескере отырып 

дайындалған оқушылар тобына мҧғалімнің оқу ҥдерісін ҧйымдастыру нысаны; 

- ҽртҥрлі оқушылар тобы ҥшін арнайы оқу ҥдерісін қамтамасыз ететін 

дидактика жҥйесінің бір бҿлігі. 

Саралап оқыту – білім алуға бағытталған ҽрекет. Ол оқушының ҿз бетінше 

де, мҧғалімнің жетекшілігімен де жҥзеге асады. Саралап оқытуды ҧтымды 

ҧйымдастырғанда ғана бала ақыл-ой деңгейімен белсенді ҽрекет арқасында 

репродуктивті емес ҿнімді нҽтижеге қол жеткізеді. «Егер ҽр оқушыға ҿзінің 

қабілетіне сай уақыт жҧмсалса, онда олардың мектеп бағдарламасының негізгі 

деңгейін меңгеруіне кепілдік беруге болады» деп З.И. Калмыкова, Дж. Кэрролл, 

Б. Блум айтқандай, саралап оқыту жағдайында ҽрбір оқушыны оқыту оған 

қолжетімді деңгейде жҽне оңтайлы қарқында жҥзеге асырылуы тиіс.  

Қарастырылып отырған саралап оқытудың жҥйелік негізін Л. Выготский, 

А. Леонтьев, Б. Ананьев, С. Рубинштейн т.б. ғалымдар жасаған. Бастауыш 

мектеп кезеңіндегі саралап оқыту ҽрекеті В.Давыдов, Л.Занков, Ш.Амонашвили 

жҽне т.б. ғалымдардың зерттеулерінде кездеседі. Ал саралап оқыту 

проблемасының дидактикалық жайын Ю.К. Бабанский, А.А. Бударный,  

Л.И. Груденева, И.Я. Лернер, Н.И. Скаткин жҽне т.б. ғалымдар толық зерттеген. 

Зерттеу барысында математиканы тереңдетіп оқытатын мектептер мен 
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сыныптарға арналған зерттеулері елеулі орын алады. Кэрол Анн Томлинсонның 

зерттеуі бойынша, мҧғалімдер саралап оқытуды тҿрт тҥрлі жолмен жҥргізе алады. 

Мазмұн бойынша. Мҧғалім оқу мазмҧнын Блум таксономиясы (тҿменгі 

ойлау деңгейінен жоғары ойлау деңгейіне дейінгі зияткерлік деңгейлер 

жіктемесі) бойынша ҽртҥрлі деңгейді қамтитын оқушылар тобына ҽртҥрлі оқу 

ҽдістерін ҧйымдастыруы керек. 

Үдеріс бойынша. Визуалды оқулықпен қамтамасыз ету, аудиалдарға аудио 

жазбаларды тыңдату, кинестетиктерге тапсырмаларды ҿздерінің жасап кҿруіне 

мҥмкіндік беру. 

Нәтиже бойынша. Нҽтиже дегеніміз – сабақтың соңында мазмҧн 

бойынша оқушының алған білімін басқаларға кҿрсету (демонстрациялау) 

ҽрекеті. Мҧғалім мазмҧнды меңгерту мақсатында тапсырма береді, барлық 

оқушылар бір тапсырманы орындасада олардың нҽтижелері ҽптҥрлі болады. 

Бірақ жалғыз «дҧрыс» жауаптың бағытында жҧмыс істеуден гҿрі оқушылар 

ҿздерінің мықты жҽне ҽлсіз тҧстарына қарай жауап береді жҽне жетпей тҧрған 

білімдерін жетілдіру туралы ойланғандары маңызды. Сабақта мҧғалім барлық 

оқушыларға бағытталған нҧсқау бере отырып, олардың ҽрқайсысының 

ҿздерінен не кҥтетіндігін тҥсінгендеріне кҿз жеткізулеріне ҽрекет жасайды. 

Оқу ортасы бойынша. Психологиялық тҧрғыдан айтқанда мҧғалімдер 

сыныпта қауіпсіз жҽне қолайлы оқу ортасын қамтамасыз ететіндей оқу ҥдерісін 

ҧйымдастыруы қажет. Осы мақсатта мҧғалім оқушыларды ойландыру ҥшін 

жҽне бірқатар жауаптар алу ҥшін алдын ала дайындалған сҧрақтарды қоюына 

болады. Бҧл ҽдісті қолдану барсысында сҿзбен қолдау кҿрсету жҽне 

ынталандыру да маңызды рҿл атқарады [2, 56]. 

Саралап оқытудың басты қағидасы – білім берудегі ең маңызды элемент 

болып табылатын оқушылар ҥшін жайлы психологиялық орта қҧру. Осы 

технологиямен жҧмыс жҥргізу мҧғалімге оқушылардың білім деңгейлерін 

теңестірместен, сыныптағы барлық оқушылармен жҧмыс істеуге мҥмкіндік 

береді. Ҽлсіз оқушыларға ҿзінің жетістік деңгейін кҿруіне, мықты оқушыларға 

шығармашылық тҧрғыдан ҿсудің мҥмкіндігіне кҿз жеткізуге жағдай жасайды. 

Яғни оқушы оқыту ҥдерісінің субьектісіне айналып, белсенді рҿлде жҧмыс 

жасайды. Бҧған тапсырмалардың кҿлемі мен кҥрделілігі бойынша саралау 

арқылы, сондай-ақ оқушылардың сабақтағы ҽрекетін ҧйымдастырудың ҽртҥрлі 

тҽсілдері мен тҥрлерін жҥзеге асыру арқылы қол жеткізуге болады, яғни 

саралап оқытудың мақсаты – оқушыларға психологиялық жҽне ҽдістемелік 

кҿмек кҿрсету арқылы табысты оқуына қол жеткізу. 

Саралап оқытуды жҥзеге асырудың негізгі тҽсілдерінің бірі ретінде 

оқушылардың топтарын қалыптастыру ҧсынылады. Оқушыларға таоптарға 

біріктіру негізінен олардың міндетті дайындық деңгейлерін анықтайтын 

критерийлер арқылы жҥргізіледі. 

Мектеп мҧғалімдерінің тҽжірибесіне жҽне ҽртҥрлі ақпарат кҿздеріне 

сҥйеніп, саралап оқыту тҽсілінің тҿмендегідей оң акспектілерін атауға болады: 

 белгілі бір дҽрежеде ҥлгермеушілік мҽселесі шешіледі, ол жалпы оқыту 

деңгейінің тҿмендеуін жояды; 

 оқушыларда психологиялық жайсыздық, алаңдаушылық болмайды; 



113 

 оқушының ҿз қадір-қасиетін сезінуіне, ішкі уҽжінің артуына мҥмкіндік 

беріледі; 

 қиын балалармен жҧмыс істеудің тиімді мҥмкіндіктері пайда болады; 

 балаларды орынсыз салыстыруға жҽне теңгермешілікке жол берілмейді; 

 мҧғалімнің нашар оқитын оқушыларға кҿмектесуге, мықты оқушыларға 

кҿңіл бҿлуге мҥмкіндігі артады; 

 мықты оқушылардың білім алуда терең жҽне тез алға ілгерілеуге деген 

ынтасы жҥзеге асады; 

 «Мен-тҧжырымдамасының» деңгейі артады: мықтылар ҿз қабілеттерін 

кҿрсете алады, ал қабілеті тҿмен оқушылар оқу жетістігін сынауға мҥмкіндік 

алады, ҿзінің келеңсіз мінез-қҧлықтарынан арылуына мҥмкіндік туады; 

 мықты топтардың ынталану деңгейі артады; 

 бірыңғай балалар жиналған топтарда балаға оқу жеңіл болады. 

Саралап оқытудың тҿмендегідей келеңсіз аспектілері де орын алуы мҥмкін: 

 балаларды даму деңгейіне қарай бҿлу дҧрыс емес, ол оқушылардың 

арасында ҽлеуметтік-экономикалық теңсіздікке ҽкеп соғуы мҥмкін; 

 нашар оқитын оқушылар мықтылардың соңынан ере алмайды, олардан 

кҿмек те ала алмайды, жарыса да алмайды; 

 балаларды нашар топтарға ауыстыру олардың абыройын тҥсірген сияқты 

болып кҿрінеді; 

 дҧрыс жҥргізілмеген диагностика нашар оқушылардың қатарына 

қабілетті оқушылардың араласып кетуіне ҽкелуі мҥмкін; 

 «Мен-тҧжырымдамасы» деңгейінің тҿмендеуіне ҽкеледі: жақсы 

оқушылар іріктелген топтарда балаларда «біз кереметпіз» деген ҿзін жоғары 

қою сезімі пайда болады, нашар оқитын оқушылар тобында оқушылардың ҿзін-

ҿзі бағалау деңгейі тҿмендейді; 

 Нашар оқитын оқушылар тобында оқушылардың ынта-уҽжінің деңгейі 

тҿмендейді [3, 45]. 

Бҧл келеңсіздіктер кҿбінесе мҧғалім тҽжірибесінің аздығынан, педагогикалық-

психологиялық, пҽндік білімінің, кҽсіби біліктілігінің тҿмендігінен, кей жағдайда 

баланы оқытуға деген немқҧрайлылығынан туындайды. Егер мҧғалімді балалардың 

дамуы, ҽр оқушының оқудағы жетістігі толғандырса, ҿз кҽсібіне деген сҥйіспеншілігі 

жоғары, қызметіне адал болса, онда ол міндетті тҥрде оқытуда жекелеу жҽне саралау 

тҽсілдерін жҥзеге асырады. 
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Аннотация. В данной статье говорится о взаимосвязи предметов физики и математики. 
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Пҽнаралық байланыс – қазіргі білім беру жҥйесінде оқушыларды дамыту 

мен тҽрбиелеудің негізгі факторларының бірі. Ҿйткені ғылыми техникалық 

ҥрдістің ҥдемелі дамуы адамзаттың ғылыми жҽне техникалық іс-ҽрекет 

аймақтарындағы интеграциялау жҽне дифференциациалау ҥдерістерінің де ҿзара 

байланыстарында жҥзеге асуда. Осылайша жалпы ғылыми теориялар: жҥйелер 

теориясы, ақпараттар теориясы, кибернетика, бионика, нанотехнология, т.б. пайда 

болды. Мҧндай теорияларды меңгеруде бір ғана ғылым саласын ғана емес ҿзара 

байланысты ғылымдар жҥйесін жақсы білуіміз керек. 

Пҽнаралық байланыстар қоғамда тҥрлі ғылымдардың қалыптасуымен 

бірге пайда болды. Себебі табиғат бҿлінбейтін біртҧтас, оның заңдарымен тҥрлі 

қҧбылыстары да ҿзара себеп-салдарлы байланыста. Бірақ табиғаттағы сан 

қҧбылыстарды топтарға бҿліп, жеке пҽндер бойынша оқып-ҥйретілді, оларға 

арнайыҿзіндік ҽдіс-тҽсілдер қолданады [1]. 

Пҽнаралық байланыс туралы Я.А.Коменский «Ҿзара байланыста 

болатындардың барлығы, сондай байланыста оқытылуы тиіс», - десе И.Г.Песталоцци 

«Ҿзара байланысқан нҽрселердің барлығы ҿз зердеңде, олар табиғатта қандай 

байланыстар тҥрінде болса, сондай байланыс тҥріне келтір»  – деді [2]. 

Пҽнаралық байланыс қызметі бойынша тҥрлі сипатта кҿрінеді, сондықтан 

оны топтастыру қажеттігі туындайды.  

Біріншіден, оны хронологиялық белгілері бойынша ажыратып: ілеспелі, 

ілгерілемелі жҽне келешектегі деп бҿледі. Бҧл ҥшеуі бірінен-бірі ҽрекет 

уақытымен ажыратылады. Ілеспелі байланыс 1-2 оқу жылына, ілгерісі 2-3 оқу 

жылына, ал келешектегісі 4-6 оқу жылына бағдарланған. 

Екіншіден, пҽнаралық байланысты ақпараттық белгілері бойынша: 

ғылыми деректер, ҧғымдар жҽне теориялар болып бҿлінеді. Бҧлар оқу 

пҽндерінің мазмҧнын қҧрайды да, сабақ ҥдерісінде оқушылар тарапынана 

меңгерілуі тиіс болады. Осыдан барып, пҽнаралық байланыстың негізгі ҥш: 

деректік, ҧғымдық жҽне теориялық тҥрлері енгізіледі. 
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Ҥшіншіден, пҽнаралық байланыс жҥйе қҧраушылық белгісімен 

анықталады, яғни пҽнаралық байланыс оқу ақпараттарын ҥйлестіруге 

себептесіп, оған жинақтаушыға бағыт береді. 

Пҽнаралық байланыстың ҥш қызметін атап кҿрсетуге болады: білім 

берушілік қызметі, тҽрбиелеушілік қызметі, дамытушылық қызметі. 

Пҽнаралық байланыстар, тҥрлі пҽндердегі ортақ білімдерді қамти 

отырып, белгілі бір танымдық мҽселелерді шешуге бағытталған сабақтың 

ҥзіндісіне немесе сабақтың арнайы бір кезеңіне жоспарлануы мҥмкін. Мҧндай 

жағдайда сабақ, пҽн аралық баналыса негізделген сабақ болып табылады. 

Мысалы, физикадан «Қатты денелердің механикалық қасиеттері» тақырыбын 

ҿткенде табиғаттағы денелердің беріктік, серпімділік, иілгіштік, морттық, 

қаттылық сияқты қасиеттерінің білінуі туралы мҽліметтер беріледі.  Бҧдан 

кейін оқушылармен мҧндай қасиеттердің ҿсімдіктер мен жануарлар ҽлемінде 

білінуі: ҿсімдіктер жапырақтарынығ беріктігі, жҽндік қанаттары, бидай 

сабағының жеңіл жҽне иілгіштігі, пілдің сойдақ тісінің беріктігі жҽне т.б. еске 

тҥсіріледі. Бҧдан кейін адамның жамбас сҥйегінің тігінен қойғанда 1500кг 

масса салмағына шыдас беретінін айтып, зат беріктігінің оның қҧрылысына 

тҽуелді болатындығын атап ҿтеді. Ал, зат қҧрылысы, оның химиялық 

қҧрамымен анықталатындығы белгілі. Бҧдан кейін, кейбір заттардың химиялық 

қҧрылымы мен қҧрамды бҿліктеріне талдау жасалады. Сонымен физикадан 

мҧндай пҽнаралық байланысқа негізделген сабақта зат қҧрылысының 

механикалық қасиеттері физика, биология, химия, технология пҽндерін 

байланыстыра отырып тҥсіндіріледі. 

Пҽнаралық байланысқа негізделген сабақтарға мынадай талаптар 

қойылады: 

1. Басқа пҽндерден білімдерді пайдалана отырып шешуге болатын 

пҽнаралық байланыстағы сабақтың оқу-танымдық мҽселелері айқын 

тҧжырымдалған болуы керек. 

2. Мҧндай сабақта оқушылардың басқа пҽндерден білідерді пайдалануға 

қызығушылығы мен ынтасының аса жоғары болуын қамтамасыз ету. 

3. Пҽнаралық байланыстың сипаты сырткҿздік немесе жасанды тҥрде 

емес, ол оқушылардың оқып-ҥйренетін ҧғымдар мен қҧбылыстардың мҽнін 

терең тҥсінуіне мҥмкіндік туғызу керек. 

4. Пҽнаралық байланыстар негізінде оқушылардың ғылыми кҿз-

қарастарын қалыптастырып, ҽлемнің материалдылығы жҽне оны танып білуге 

болатындығы жҿнінде тҧжырым жасауға кҿмектесуі тиіс. 

Матеметика мен физика ғылымдарының ҿзара байланысы, осы пҽндердің 

мектеп оқулықтарында да кҿрініс тапқан. Бҧл пҽнаралық байланыстың 

дидактикалық шарттарының бірі болып табылады. Математика мен физика 

пҽндеріне теориялық тҧрғыдан жасалынған талдаулар осы пҽндерде жиі 

қолданылатын ортақ ҧғымдар мен ережелердің ҿзара келісіле отырып 

қалыптастырудың қажеттілігін кҿрсетеді жҽне бҧл жҧмыстар жҥйелі тҥрде екі 

пҽнде де қатар жҥргізгенде ғана тиімді болады. 
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Қазіргі қолданыстағы оқу бағдарламаларын басшылыққа ала отырып 

жҽне психология-педагогика талаптарын қанағаттандыратындай оқу 

материалдарының оқушыларға ҧғыну деңгейін ескерсек, онда математикалық 

білім беру мазмҧнын шартты тҿрт кезеңге ал физикада ҥш кезеңге бҿліп 

кҿрсетуге болады.  

Физикалық білім берудің 1-2 кезеңдері математикалық білім берудің  

1-3 кезеңдерімен байланысы екі жақты болып келеді. Мҧнда ҿзара байланыс, 

негізінен математика сабақтарында ҧғымдар мен операциялар физика 

сабағының нақты жағдайларында жҥзеге асырылады. Сонда ҿзара байланыс екі 

бағытта жҥргізіледі: 1 – физиканың кейбір ҧғымдары, математикада оқып-

ҥйретілетін ережелердің нақтылануы болып табылады, 2 – физика сабағында 

математикалық білімдердің қажеттілігі пайда болады. Сондай-ақ физиканы 

оқып-ҥйрену барысына математикалық білімдерді бекіту жҽне оларды 

практикалық іс-ҽрекетте пайдаланудың дағдылары қалыптастырылады. 

Енді, екі пҽнге де ортақ болатын ҧғымдарға тоқталып, оларды пҽнаралық 

байланыстар негізінде қалыптастырудығ негіздерін қарастырайық. Шама 

ҧғымы тек математикада ғана емес, сонымен бірге физика, химия тағы басқа 

ғылыми пҽндердегі негізгі ҧғымдардың біріне жатады. Кез келген нысанның 

арнайы шамамен анықтайтын тҥрлі қасиеттері бар. Мысалы, дененің инерттілік 

қасиетін масса деген шама, кеңістіктің созылыңқылығын ҧзындық, ҿткізгіштің 

тоққа қарсылығын кедергі шамасы анықтайды. 

Шаманы материалдық нысаннан жҽне нысанның қасиеттерінен бҿліп 

кҿрсетуге болмайды. Шама – ҿлшеу ҧғымымен терең байланысты. Ҿлшеу 

нҽтижесі шаманың сандық мҽнімен ҿрнектеледі. Математикада шама ҧғымы 

туралы Н.Я.Виленкин «Математиканың қолданбалылығы туралы сҿз болғанда 

шама ҧғымы негізгі ҧғым болып табылады» - деді. 

Шама ҧғымы физикада да маңызды рҿл атқарады. Физикалық 

қҧбылыстардың сан алуан қасиеттерін сандық тҥрде жазып кҿрсету ҥшін тҥрлі 

шамаларды пайдаланады. Бҧл жҿнінде В.Н.Мощанский «Физика тілі – негігі 

заңдар, ҧстанымдар жҽне теориялар тқжырымдалатын физикалық шамалар 

тілі» - деген еді. [3] 

Шамалар арасындағы байланыстарды оқып-ҥйрену, оқушыларға шынайы 

болмыстың жан-жақты сапалық байланыстарын кҿруге ғана емес, сонымен 

бірге оны сандық тҧрғыдан бағалауға мҥмкіндік береді. Ал мҧның 

математиканың басқа жаратылыстану ғылымдары мен байланысын дҧрыс 

кҿрсетуде ҥлкен мҽні бар. Оқушылардың  мектепте нақты шамаларды оқып-

ҥйренумен қатар, шамалар туралы толық, жетклікті сонымен бірге тҥсінікті 

болатын мынадай: жалпы шама деген не; оның қасиеттері қандай; тҥрлері; 

табиғатты танудағы шаманың орны мен рҿлі; шама қалай ҿлшенеді; ҿлшеу 

нҽтижелерін математикалық ҿңдеудің міндеттері; т.с.с. мҽліметтерді алулары 

қажет. Мҧндай мҽселелерді оқушылардың дҧрыс тҥсінуі, оларда дҥниеге 

ғылыми кҿз-қарастардың қалыптасуына мҥмкіндік береді. 
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Физиканың ҽдістемелік ҽдебиеттерінде шама ҧғымының тҥрлі 

анықтамаларын кездестіруге болады. Физикалық шамалар деп, физикалық 

нысандардың немесе қҧбылыстардың қасиеттерінің сандық сипаттамаларын 

айтады. Олардың кҿпшілігінде мынадай екі жағдай:  

1.Физкалық шама дененің, қҧбылыстың немесе ҥдерістің ҽйтеуір бір 

сипаттамасы. 

2.Физикалық шаманы ҿлшеуге болады. 

Шаманың физикалық мағынасы – кҿп-жақты терең ҧғым. Оны бір ғана 

ҽдіспен: тек формуламен немесе тек ҿлшеумен немесе ҿлшеу бірлігімен тану 

мҥмкін емес. Шаманың физикалық мағынасын тҥсіну физиканың дамуымен 

бірге жетілдіріліп, ҿзгеріп отыруы мҥмкін. Айталық, температура шамасының 

мағынасы алғашында «дененің қызулық дҽрежесін сипаттайтын шама», - деп 

анықталса, кейін «жылулық қозғалысқа қатысатын молекулалардың орташа 

кинетикалық энергиясымен анықталатын шама» тҥрінде тқжырымдалады. 

Сондай-ақ физикада біратаулы жҽне ҽратаулы, біртекті жҽне ҽртекті шамалар 

кездеседі. Кейбір шамалардың ҿлшеу бірліктері бірдей болып, физикалық 

мағынасы тҥрліше болып келеді. Мысалы, дененің қозғалу уақыты,  маятниктің 

тербеліс периоды, жартылай ыдырау периоды, т.с.с. ҿлшеу бірліктері – секунд. 

Физикада шамалар скаляр жҽне вертоклық бҿліп бҿлінеді. Тек сан 

мҽнімен сипатталатын шама – скаляр шама. Мысалы: уақыт, масса, 

сыйымдылық, кернеу, т.б. Сан мҽнімен қабат бағыттары да болатын шамалар – 

вектор шамалар деп аталады [4]. 

Ҿлшем бірліктері негізгі бірліктер ретінде алынатын шамалар – негігі 

шамалар. Негізгі шамалар: ҧзындық, масса, уақыт, температура, зат мҿлшері, 

ток кҥші, жарық кҥші. 

Қосымша шамалар: жазыңқы бҧрыш, денелік бҧрыш. 

Ҿлшем бірліктері негізгі бірліктердің туындысы болса, мҧндай шамалар 

туынды шамалар деп аталады. Математикалық тҥрде ҿрнектелген физикалық 

шамалардың ҿзара қатынасынан ҿлшем бірліктер арасындағы байланыстар 

анықталады. 
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Шамалар арасындағы қатынастарды сипаттайтын мҧндай формулада 

денелердің, қҧбылыстардың, т.б.с.с шынайы байналыстары кҿрсетілген. 
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ҧзындығы м1 , ені м1 , биіктігі м1  текше кҿлеміндегі зат массасы кг1  екендігін 

білдіреді.  
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Аннотация.Жаһандану дҽуірінде энергетикалық сҧранысты қанағаттандыра алатын 

энергия кҿзі – кҥн энергиясын қолдану аясын кеңіту  жҽне оның мҥмкін келешегін зерттеу 

ғылыми жаңалық болып отыр. Кҥн – энергияның аса қуатты кҿзі, оның энергиясы 

электромагниттік толқындар спектрінің барлық бҿлігінде – рентген жҽне ультракҥлгін 

сҽулелерден бастап радиотолқындарға шейін ҧдайы сҽуле шығарып, таратып тҧрады. Кҥн 

сҽулесі болашақтың сарқылмас энергиясы.  

Ключевые слова. Кҥн,  сҽуле,  энергия, жер, инновация, электромагниттік толқын. 

Annotation. Able to meet the energy demand in an era of globalization, the scope of the 

expansion of solar energy as a source of energy and can research the future of news is. The sun is a 

powerful source of energy, its energy to all parts of the spectrum of electromagnetic waves from the 

ultraviolet radiation up to radio reports from the constant radiation. Solar beam energy of the future. 

Key words. Solar, beam, energy, earth, innovations, electromagnetic waves. 

 

Бҥгінгі кҥнде адамдардың тҧрмыс тіршілігі табиғатты басқару арқылы, 

жақсартуға ҧмтылу жҽне жаңа ҿндірістерді дамытудың салдары айнала 

қоршаған ортаға экологиялық проблемалар тудыруда. Адам баласына кейінгі 

кезде энергия жетпейді. Газет, журнал беттерінде энергетикалық кризис жайлы 

мақалаларды жиі кездестіреміз. Мҧнай ҥшін кейбір мемлекеттер бір-бірімен 

жауласып жатса, ал кейбіреулері экологиялық дағдарысқа, қҧлдырауға 

ҧшырайды екен.  

Елбасы 2012 жылдың 5 қыркҥйегінде Назарбаев университетінде оқыған 

интерактивті дҽрісінде: кҽсіби, білімді, ойлы, жаңалыққа қҧмар маман болып 

шығуды міндеттеді. Инновациялық жобаларды жҥзеге асыру арқылы біз 

еліміздің бҽсекеге қабілетті экономикасын қалыптастыруға жағдай жасаймыз. 

Бҧл істе Елбасы жастарға ҥлкен ҥміт артуда. 

Қазіргі заманға сай ҿмір сҥру ҥшін инновациялық жобаларды ҿзімізде 

ойлап табу қажет. 1930 жылы бҥкіл ҽлемде 300 млрд кВт-сағат энергия 

ҿндірілсе, ал қазір 60 000 млрд кВт-сағат энергия  ҿндірілуде.  Бҧл ҿте ҥлкен 

кҿрсеткіш! Адамның энергетикалық сҧранысы кҥннен-кҥнге ҿсуде.  

Бҥгін біздің пайдаланып отырған энергия кҿздері - жер асты пайда қазба 

қорлары - мҧнай, кҿмір, табиғи газ барлық энергоқорлардың 90% қҧрайды. 

Американдық зерттеушілердің айтуынша жер бетіндегі мҧнай 2025 жылға дейін 

жетеді. Қашан болса да, ол бітеді жҽне ҽрі қарай не болады?  

Жаһандану дҽуірінде энергетикалық сҧранысты қанағаттандыра алатын 

энергия кҿзі – кҥн энергиясын қолдану аясын кеңіту  жҽне оның мҥмкін 

келешегін зерттеу ғылыми жаңалық болып отыр[1]. 

Кҥннің ғаламшараралық кеңістікке шығаратын бҥкіл энергиясының  Жер 

атмосферасы шекарасына жуықтап алғанда екі миллиардтан бір бҿлігі жетеді. 
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Жер бетіне тҥсетін Кҥн энергиясының ҥштен біріне жуығы шағылысып ғалам- 

шараралық кеңістікке тарайды. Кҥн – энергияның аса қуатты кҿзі, оның 

энергиясы электромагниттік толқындар спектрінің барлық бҿлігінде – рентген 

жҽне ультракҥлгін сҽулелерден бастап радиотолқындарға шейін ҧдайы сҽуле 

шығарып, таратып тҧрады. Бҧл сҽулелер Кҥн жҥйесіндегі барлық денелерге 

кҥшті ҽсер етеді: оларды қыздырады, планеталардың атмосферасына  ҽсер 

етеді, жердегі тіршілікке қажетті жарық пен жылу береді. Кҥннің орташа 

температурасы 8∙10
6
 К-ге жақын, ал Кҥн бетінде  6000 К-ге тең. Неғҧрлым дҽл 

есептеулер Кҥн центріндегі температура 15 млн Кельвинге жететінін кҿрсетті. 

Оның ядросының тҥйреуіштің басындай бір тҥйірін Жер бетіне орналастырар 

болсақ, бҧл «шағын пешке» 140 шақырымнан артық жақындай алмаған болар 

едік! Кҥн ҽр секунд сайын жҥздеген миллион ядролық бомбаның жарылысына 

тең энергия бҿліп шығарады. Кҥннің ірі болғаны соншалық, оның ішіне біздің 

Жеріміз сияқты 1 300 000 планета сиып кете алады. Кҥннің бір килограмм 

затының бір секундта шығаратын энергиясы, бір қарағанда 2∙10
-4

 Вт/кг – ға тең, 

бҧл шама кҿп емес, ол шамамен бір килограмм шіріген жапырақтардан шыққан 

жылу мҿлшеріне тең. Бірақ жапырақта жинақталған химиялық энергия 

осылайша энергия бҿлгенде, бір жылға ҽзер жетеді.  

Қазіргі мҽліметтерге қарағанда Кҥн 5 млрд жыл шамасында ҿмір сҥрді, 

бҧл уақыт оның жарықтығы пҽлендей ҿзгерген жоқ, Кҥн затының ішкі 

энергиясын-дағы қор ҽлі миллиардтаған жылдарға жетуге тиіс.  

Қазіргі кезде Кҥн энергиясы халық шаруашылығында – гелиотехникалық 

қҧрылғылар (жылыжай, саяжай, суқайнатқыш, сужылытқыш, кептіргіш сияқты 

ҽр тҥрлі қондырғылар) ҿте жиі қолданылады. Ойыс айнаның фокусында жинал- 

ған Кҥн сҽулесі ең берік деген металдарды балқытады. Кҥн электр бекеттерін 

жасау, ҥйлерді жылытуда Кҥн энергиясын қолдану т.с.с. жолында жҧмыстар 

атқарылуда. Кҥн энергиясын тікелей электр энергиясына айналдыратын шама 

ҿткізгіштерден қҧрастырылған Кҥн батареялары кҥнделікті ҿмірде қолданылу- 

да. Біздің заманымызда табиғи таза энергия қоры – Кҥн энергиясын 

пайдаланудың негізгі екі бағыты бар: 1) кҥн энергиясын ішкі энергияға 

тҥрлендіру арқылы жылумен қамтамасыз ету жҽне 2)кҥн энергиясын электр 

энергиясына тҥрлендіру. 

Кҥн энергиясын ішкі энергияға айналдыруды қалай жҥзеге асыруға 

болады?  Бҽрімізге белгілі кҥн сҽулесі денеге ҿткенде жҧтылады, кері жағдайда 

жҧтылған энергия қоршаған ортаға сҽулесін шығарады (сҽулеленеді). Біздің 

жағдайымызда осы энергияны пайдалану мақсаты кҿзделіп отыр[2]. 

 Жинағыш линзаның  фокусына кҥн сҽулесін жинақтау арқылы қағазды 

жандыруға болатынын бҽрімізге бала кезден белгілі, ал линзадан жасалатын 

гелиоконцентраторлар ҿндірісте қолданбайды, себебі линза дайындау 

технологиясы қиын жҽне салмағы ауыр болып келеді. Қазіргі кезде ойыс 

сфералы айна қолданады, егерде кҥн сҽулесін ойыс айнаның фокусына 

бағыттасақ, кҥшті сҽулелер ағынын туғызады. Ойыс сфералы айна 

гелиоконцентратордың негізі деп атайды. Егерде айнаның фокусына суды 

қоятын болсақ жылығанын байқай- мыз. Концентраторлардың айнасын 

шыныдан немесе жылтыратып ҿңдеп қаптаған алюминийден жасайды. 
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 Жаз маусымындағы кҥн энергиясына ҿндірілген мҿлшерден тыс артық 

энергия жалпы тҧтынушыдағы электр жҥйелеріне беріледі. Ал қысты кҥндері, 

ҽсіресе тҥн сағаттарында энергия тегін гелиоқондырғының иесіне қайтарылады. 

Бірқатар елдердің кҥн энергиясын пайдаланудағы тҽжірбиелері, бір елдің бҥкіл 

тҧрғын ҥйлерінің электр мҧқтаждықтарын қамтамасыз ететінін дҽлелдеді[3]. 

Кҥн сҽулесі болашақтың сарқылмас энергиясы.  

«Адамдардың табиғатсыз кҥні жоқ, мҧны айтуға табиғаттың тілі жоқ» – 

демекші ҿткен ғасырда ғылыми техникалық прогресстің арқасында адамзат 

біраз табыстарға қол жетті. Табиғаттан алатынынымыз кҿп, беретініміз аз 

болды. Қазіргі мемлекеттерде энергия тапшылығы байқалуда. Бҧрыннан 

пайдаланып келе жатқан кҿмір, мҧнай, табиғи газ сынды энергия кҿздерінің 

сарқылуы немесе қорының азаюы, қоршаған ортаға тигізетін зиянды ҽсерінің 

кҥн санап артуы адамдарды бей-жҽй қалдырмады. Бҥкіл ҽлем Энергия 

тапшылығынан қҧтылып, қоршаған ортаны ластамайтын альтернативті энергия 

кҿздеріне қол жеткізуге кірісіп кетті. Бҥгінгі таңда ҽлемнің ғалымдары 

энергияның жаңа кҿзін жыл ҿткен сайын іздестіріп келуде. Сарқылмайтын 

дҥние жоқ. Уран да сарқылатын отынға жатады. Атом энергетикасының 

келешегіне қауіп тҿніп, кҿптеген елдер баламалы қуат кҿздері туралы ойлана 

бастады. Ҽрине, кҿгілдір отын жҽне кҿмірмен жҧмыс істейтін стансаларда 

ҿндірілетін қуат арзан, бірақ олардың қоры шектеулі. Сондықтан кҥн 

батареялары мен жел стансаларының қымбаттығына қарамастан, энергия 

ҿндіру бағытында жаңғыртылатын қуат кҿздерін қҧру бҥгінгі жҽне болашақ 

ҥшін ҿте маңызды. Менің ойымша, елімізде кҥн сҽулесі болашақтың сарқылмас 

энергиясы бола алады. Мысалы кҥн энергиясын пайдалануға толық 

мҥмкіндігіміз бар. Оңтҥстік облыстарда бір жылдың ішінде 180-250 рет кҥн 

ашық болып, орташа температура 370С қҧрайды. Бҧл дегеніңіз біз ҥшін, ең 

тҧрақты, ең арзан, таусылмайтын энергия кҿзі кҥн сҽулесінің энергиясы болмақ 

деген сҿз. Кҥн сҽулелерін шоғырландырып, оларды кремний батериясына 

бағыттау жарық сҽулесін ҿзгертіп, электр энергиясына айналдырады [4]. 

Еліміздің энергетика саласындағы кешенді мҽселелерді шешу тек 

пайдаланыстағы активтерді қалпына келтіріп, кҿмірсутегі шикізаттарына 

тҽуелді жаңа энергетикалық қуаттарды ашып қана қоймай, еліміздің 

энергетикалық балансын баламалы қуат кҿздерімен толықтыруға да тікелей 

байланысты. Қазақстанның географиялық қоныстану аймағы жел, кҥн жҽне су 

энергиясын молынан пайдалануға мҥмкіндік береді. Сонымен бірге, қазақ 

даласында геотермальдық энергия кҿздері де жетерлік. Дҥние жҥзінде 

энергетикалық қуат кҿздерінің балама тҥрлерін пайдалануға деген бетбҧрыс 

ҽлдеқашан басталған. Ғалымдардың болжамы бойынша, ХХІ ғасырдың 

ортасына таман жаһандық энергетикалық баланстағы баламалы қуат кҿздерінің 

ҥлесі 30 пайызға дейін жетпек.  

Кҥн энергиясын қолданысқа енгізу оңай емес. Ол ғылыми-зерттеу мен 

осы бағытта ерен физикалық еңбекті талап етеді. Сондай-ақ ауқымды 

инвестиция да қажет. Ҿйткені кҥн энергиясын алатын тиімді қондырғылардың 

қҧны да қымбат.  
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Қазақстанда кҥн энергиясын, қайтарымды қуат кҿздерін дамытуға 

толықтай негіз бар. Жағрафиялық, кҥн сҽулесінің тҥсу мерзімі мен ҧзақтығы 

жағынан да мҥмкіндіктер жеткілікті. Ҽсіресе еліміздің оңтҥстік аймағына 

токтың осы балама кҿзін пайдаланған ҧтымды.  Ҧзақ уақыт бойы бҧл энергия 

тҥрін дамытуға Еуропа мен АҚШ атсалысып келеді. Алмания ғалымдары 2050 

жылы ҿз елінде пайдаланатын энергияның 80 пайызы қайтарымды қуат 

кҿздерімен, соның ішінде кҥн энергетикасымен қамтылатынын мҽлімдеді. 

Мемлекетіміз кҥн энергиясын дамытуға қатысты арнайы бағдарлама қабылдап, 

ғалымдарды осы іске жҧмылдырып, жағдай жасаса жеткілікті. Ондай жағдайда 

кҥн энергиясын елімізде дамытуға толықтай мҥмкіндік бар. 

Қуат жетіспеушілігі  мҽселесін шешудің бір амалы – қуатты ҥнемдеу. 

Қуатты ҥнемдеуге бағытталған шаралар Қазақстандағы нағыз балама қуат 

кҿздері болып табылады. Энергия мен қорларды ҥнемдейтін технологияларды 

дамыту барған сайын ҿзекті мҽселеге айналып барады [5]. 
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Аңдатпа. Мақала GeoGebra ортасында анимациялық суреттер жасауға арналған, олар 

спутниктік жҥйелер тҥріндегі полиномдардың физика-геометриялық модельдері болып 

табылады. Математиканы оқытудың заманауи дидактикасының бҿлігі болып табылатын 

анимациялық суреттерді қолданудың ҿзектілігі білім беруді цифрландыру аясында 

талқыланады. Анимациялық суреттер физика мен математикадағы жаңа заңдылықтардың 

эксперименттік ашылуын қамтамасыз ететін оқытудың зерттеу стилін қолдайды. 

Кілт сҿздер. Компьютерлік анимация, GeoGebra ортасы, анимациялық сурет, 

математиканы оқыту, физика-геометриялық модельдер, спутниктік жҥйелер, полиномиялар. 

Annotation. The article is devoted to the creation of animated drawings in the GeoGebra 

environment, which are physico-geometric models of polynomials in the form of satellite systems. 

The relevance of using animated drawings, which are part of the modern didactics of teaching 

mathematics, is discussed in the light of the digitalization of education. Animated drawings support 

the research style of teaching, providing the possibility of experimental discovery of new laws in 

physics and mathematics. 

Keywords. Computer animation, GeoGebra environment, animation drawing, teaching 

mathematics, physical-geometric models, satellite systems, polynomials. 

 

Компьютерная анимация, обеспечивая наглядность, способствует 

пониманию и более прочному усвоению изучаемого материала. Например, 

появляется возможность моделирования движения, задаваемого данной 

функцией. Это объединяет физику, изучающую различного рода движения, 

математику, как средство изучения движений, и информатику, как средство 

моделирования движений. Компьютерная анимация становится частью 

технологии решения математической или физической задачи, обеспечивая 

экспериментирование с данными и поиск решения. Анимационные рисунки 

являются элементом цифровизации математического образования [1]. Роль и 

значение анимационных рисунков в обучении математике обсуждается в [2]. 

Рассматриваемые в статье задачи можно отнести к физике, так что статья 

является продолжением публикации [3]. Одновременно материал статьи может 

пополнить арсенал исследовательских задач проекта, анонсированного в [4]. 

Этот проект, начатый в 2018 г., имеет сайт «Пишем сами» [5]. Ныне 

участниками проекта являются команды учащихся Болгарии, Казахстана и 

России, которые работают под руководством своих наставников. Изложенный 

ниже материал помимо математического и физического содержания актуален 

также в свете формирования у обучаемого знаний цифровых технологий для 

будущего. Книги [6-8] содержат сведения по технологии создания 

анимационных рисунков и по теории многочленов. При создании 

анимационных рисунков используется программа GeoGebra [9]. 
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Построим на плоскости спутниковую систему следующим образом. Пусть 

дан многочлен с ненулевыми комплексными коэффициентами от комплексной 

переменной nq
n

q
zazazs ...)( 1

1 , где  
10 ... nq q , | | 1z . Построим его 

коэффициенты },..,{ 1 naa  в виде точек комплексной плоскости. Построим 

единичную окружность и на ней точку Z , которая будет изображать 

комплексную переменную z  и отсчитывать время. Начало координат 
0 0S  

назовем звездой. Для каждого  1,...,j n  построим (строкой ввода) точку 

1

1 ... jqq

j jS a z a z  и назовем ее спутником для 
1jS  (в строку ввода 

записываем выражение jjj qZaqZaS ^*...^* 11 ). Построенную 

совокупность объектов },...,{ 0 nSS  назовем спутниковой системой порядка n . 

При анимации точки Z  спутник 
jS  будет вращаться по круговой орбите с 

центром в точке 
1jS  и радиусом | |j jr a , при этом за время одного оборота 

точки Z  вокруг начала координат точка 
jS  совершит 

jq  оборотов по своей 

орбите (рис. 1). Отсюда заключаем, что показатель степени 
jq  можно 

трактовать как скорость вращения спутника 
jS  по своей орбите (например, 

jq  

оборотов в единицу времени). В этом состоит анимационно-геометрический 

смысл показателя степени при переменной соответствующего одночлена. 

 

 
 

Компьютер вычисляет и выводит на экран радиусы орбит спутников и 

модули коэффициентов в каждый момент движения. По этим данным делаем 

вывод, что модуль каждого коэффициента равен радиусу орбиты 

соответствующего спутника. Чтобы выяснить геометрический смысл аргумента 

каждого коэффициента, совмещаем точку Z  с единичной точкой E  оси 

абсцисс. В этом положении компьютер вычисляет аргумент коэффициента и 

угол наклона соответствующего вектора к оси абсцисс и убеждает нас, что эти 

величины равны. Это обнаруживает геометрический смысл аргумента j  

коэффициента ja . В результате получаем геометрический смысл каждого 

коэффициента многочлена: )arg(arg 1jjj SSa .  
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Таким образом, спутниковая система является анимационной физико-

геометрической моделью функции nv
n

v
zazazs ...)( 1

1  с произвольными 

неотрицательными действительными показателями, в частности, многочлена 

без свободного члена при условии | | 1z . 

Приведем простой и естественный способ построения спутниковой системы 

по многочлену (рис. 2). 

 

 
 

Строим коэффициенты данного многочлена в виде точек плоскости, 

единичную окружность с точкой Z  на ней, задаем ползунками показатели 

степеней переменных и строим (строкой ввода) каждый одночлен данного 

многочлена. Получаем совокупность точек на концентрических окружностях. 

Затем последовательно складываем эти точки по правилу параллелограмма. 

Прочтение построения спутника 3S  по 2S  и 3O  на рисунке 2 приводит к 

следующей задаче. 

Задача. Построить две окружности, вращающиеся вокруг центров O  и 1O  

со скоростями соответственно v  и 1v . На первой окружности взять точку A , а 

на второй точку B , построить параллелограммы OACB  и ADBO1  и 

охарактеризовать движение точки  C  относительно точки B , а также движение 

точки D  относительно точки A  (рис. 3). 

Ответ: точка C  ( D ) вращается по круговой орбите вокруг точки B  

(соответственно вокруг A) со скоростью v  (соответственно 1v ). 

Совмещая на рисунке 3 центры окружностей O  и 1O , получаем решение 

соответствующей задачи, когда данные вращающиеся окружности 

концентрические. В этом случае построения на рисунке 3 можно трактовать как 

построения на рисунке 2 спутника 2S  по одночленам 1O  и 2O . 
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В заключение отметим, что статичные рисунки в статье не могут передать 

всю наглядность движения. Во время доклада автор продемонстрирует 

соответствующие анимационные рисунки в движении. Предполагается, что 

заинтересованный читатель по описаниям сам сможет осуществить построения. 

Анимационные рисунки использовались при экспериментальном открытии 

новых закономерностей, они сопровождают изложение новых знаний, 

обеспечивая их наглядность. Автор уверен, что эти проявления цифровизации 

математического образования в скором времени войдут в арсенал средств 

обучения так же естественно, как ныне используются классная доска и мел, 

бумага и шариковая ручка. 
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Аңнотация. Гравитационное поле является фундаментальным удаленным 

взаимодействием в природе. Все материальные тела в природе подвержены этому 

взаимодействию. Концепция гравитации играет важную роль в космических измерениях. В 

современной классической физике гравитация рассматривается подробно, это общая теория 

относительности. Гравитационное взаимодействие является одним из фундаментальных 

взаимодействий в природе. В классической механике гравитационные взаимодействия 

входят в закон всемирного тяготения. Слабое гравитационное взаимодействие. Но это самое 

важное взаимодействие в мире, потому что все массы положительно влияют на любое 

расстояние. Большие космические тела - это планеты, звезды и галактики, которые имеют 

очень большую массу, поэтому их гравитационное поле очень велико. Гравитационные 

эффекты являются общими для всех материальных тел и ответственны за крупномасштабные 

явления, такие как состав галактики, черные дыры и расширение Вселенной.  

Ключевые слова. Гравитация, взаимодействие, природа, современность, модерн, 

классика, физика, мир, законы гравитации. 

Annotation Fundamental interactions gravitational field is a remote tabiata. All of this is 

subject salespe tabiatha body material. A vital role in measuring the concept of cosmic gravity. In 

modern classical physics gravitatiei comprehensive provided that the General theory of relativity. 

Gravitational interaction in the nature of fundamental interactions one of the contract. In the 

framework of gravitational interaction in classical mechanics the law of gravity involved in the 

framework. Weak gravitational interaction. But as it positively influences all interactions in the 

world of the masses is the most important at any distance. Large cosmic bodies planets, stars and 

galaxies, the gravitational field has mass, so it is very big, very big. The gravitational effect on the 

galaxy, inherent phenomena of all sizes, large and telephone lines in the composition of the material 

responsible for the increase and the cut of the black world. 

Keywords. Gravitation, interaction, nature, advanced, modern, classical, physics, the world, 

the laws of attraction. 

 

Гравитациялық ҽсерлесудің ерешелктері табиғаты гравитвциялық 

кҥштердің ҽсерінен берілген дененің толық энергиясының ҿспейтіндігінде. 

Мысалы ерн қҧлайтын берлген дененің толық энергиясы ҿзгермейді,ол 

бастапқы толық энергияға тең ккҥйінде қала береді, тек оның қҧраушыларының 

арасында энергияның жіктелуі жҥреді. Егер қозғалыс басында берілген дененің 

толық энергиясы оның тыныштық массасына сҽйес болса, онда қҧлама 

қозғалысы езінде толық энергияның кҿп бҿлігі оның массасының кинетиалық 

қҧрамына сҽйкес келеді. Гравитациялық ҽсердің бҧл ерекшелігі гравитациялық 

кҥштер мен инерция кҥштерінің айырмашылығынан шығады.  Инерция қасиеті 

денелер ҿзара тікелей ҽсерлескенде туындайды. Бҧдан кез келген дене қосымша 

кинетикалық энергияны алады. Немесе оны басқа денелерге беріп жоғалтады. 
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Гравитациялық ҥш берілген дене шеңберінде энергияны бір тҥрден екінші 

тҥрге жіктейді. Мысалы тыныштық энергиясын ішкі энергияға, кинетикалық 

энергияның кҿлденең қҧраушысын оның қума қҧраушысына. Осы жіктелуден 

дененің қозғалс мҿлшері ҿзгереді [1.27б.]. 

Шама гравитациялық ҿрістің ҽсерінің нҽтижесі бола тҧра дененің қҧлау 

бағытындағы инерциясын арттырады, бірақ ҿзі гравитациялық ҿрісінің ҽсерінде 

болмайды. Кинетикалық энергияның қума қҧраушысының  кҿбірек  

жағдайында g ҥдеудің шамасы гравитацциялық ҿрістің g кернеулігінен қалып 

отырады. g-ҿрісте вертикаль қҧламалы денеге ҽсер етуші кҥш оның m0 

тыныштық массасына пропорциональ жҽне m0g  тең  болады [2.57б.].  

Фотон тасымалдайтын энергия тең оның кинетикалық энергиясымен 

анықталады. Ол тікелей ҽсерлесу кезінде беріледі. Бҧл фотонның инертті 

массасына сҽйкес оның инерттік қасиетінің болатындығын кҿрсетеді. 

Фотонның гравитациялық массасы тҧрақты шама емес. Вертикаль бағытталғвн 

еркін фотонға g-ҿрісі ҽсер етпейді. 

Қозғалыс тҧрақтылығы гравитациялық шамасының ілгері тҧрақтысының 

болуымен анықталады. Шама жағынан ол ҽсер квантына (Планк тҧрақтысы) тең 

болу  қажет. Ҽсер квантының мҽні теориялық есептеулер мен тҽжірибе 

ҿрсетулерінің мҥмкіндігінше дҽл келуімен таңдап алынған. 

Қозғалыстың жойылмайтындығы мен тҧрақтылығы гравитациялық 

ҽсерлесуде қозғалыс мҿлшерінің тҧрақты берлуін кҿрсетеді. Бҧл 

гравитациядағы (қозғалыстағы) жҥйе уақыт бірлігінде белгілі бір жҥйелер 

мҿлшеріне қозғалыс мҿлшерінің сақталу заңына сҽйкес бірдей қозғалыс 

энергиясы берілуі тиіс.  

Гравитациялық ҽсерлесудің басқа ҽсерлесулерге ҧқсамайтын 

ерекшеліктері бар.  

Бірінші, дененің ҥдеуі гравитациялық ҿрісте оның массасына тҽуелді 

емес. Сондықтан барлық денелер гравитациялық ҿрісте бірдей ҥдеумен 

қозғалады. Бір жағынан дененің ҥдеуі оған ҽсер ететін кҥшке пропорциональ, 

олай болса оның гравитациялық массасына пропорциональ. Екінші жағынан 

дененің ҥдеуі оның инертті массасына кері  прпорциональ. Бҧдан Фейнманның 

айтуынша қай жерде тексеруіне байланыссыз инертті жҽне гравитациялық 

массалардың қатынасы тҧрақты шама. Бҧл гравитациямен байланысы маңызды 

дерек [3.25б.]. 

Екінші, гравитациялық ҽсерлесу ҿте ҽлсіз. 

Гравитациялық ҽсерлесудің маңызды ерекшелігінің бірі – оның 

универсалдығы. Яғни табиғаттағы барлық заттар гравитациялық ҽсерлесуде 

болады. Сонымен бірге гравитация тек тартылуды қамтамасыз етеді.  

Қорыта айтарымыз, Ҽлемді  басқаратын заңдар ҿзінің негізінде – квантты 

механика заңдары. Басқаша айтқанда барлық физикалық ҽсерлесудің негзінде 

«анықталмағандық принцип» жатады. 

Бірақ Ньютонның тартылыс заңында жҽне оның жалпы салыстырмалы 

теориясындағы Эйнштейннің жетілдірген ҿрнегінде айтылған ілгері принцип 

ескерілмейді. 
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Квантты механикадағы анықталмағандық принцип жҥйені сипаттайтын 

екі кванттық шаманың бір мезгілде анықталуының дҽлдік шегін анықтайтын 

қатынас. Мысалы, координаталар мен қозғалыс мҿлшерлерін, ток пен кернеуді, 

электр жҽне магнит ҿрістерін т.с.с. Дҽлірек айтқанда анықталмағандық қатынас 

бойынша бҿлшектің бір сипаттамасын дҽлірек анықтасақ, оның екіншісін 

дҽлірек анықтай алмаймыз. 

Гравитациялық ҿрістің болатындығы 1916 жылы ҿзінің жалпы 

салыстырмалық теориясына А.Эйнштейн жорамалдаған болатын. 

 

 
 

2016 жылы гравитациялық толқындардың тіркелгендігі туралы 

жаңалықты L160 тҽжірибелік зертханасының ғалымдарының қҧралған 

халықаралық топтың ҿкілдері жария етті. Бҧл жаңалық табиғаттағы барлық 

ҽсерлесулерді біріктіретін жалпы ҿрнекті алуға кҿп мҥмкіндіктер беретіні 

сҿзсіз. 
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Аннотация. Процесс оценки является одним из важнейших элементов современного 

преподавания и обучения. Эффективность управления учебным процессом зависит от 

правильной организации оценки. Текущая оценка должна быть гибкой, много  

инструментальной, понятной, психологически приемлемой и состоять из двух частей: 

формирующей и суммирующей. 

Ключевые слова. Формирующая оценка, обучение, критерий 

Annotation. The assessment process is one of the most important elements of today's 

teaching and learning. The effectiveness of the management of the educational process depends on 

the correct organization of assessment. The current assessment should be flexible, multi-

instrumental, understandable, psychologically acceptable, and have two parts: formative and 

summative. 

Keywords. Formative assessment, training, criteria 

 

Оқыту процесінде оқушылардың білім, білік, дағдыларын есепке алу, 

бақылау жҽне бағалау оның аса қажет қҧрамдас бҿлігі болып есептеледі. 

Мҥғалімнің сабақ жҥйесінде оны дҧрыс ҧйымдастыра білуі, кҿптеген жағдайда 

оқу-тҽрбие процесінің табысты болуының оң кепілі. Ол ҥшін мҥғалім 

оқушының оқу материалын меңгеру дҿрежесін, сапасы мен кҿлемін ҥнемі 

анықтап отыруы тиіс. Бҧл бағытта оқушылардың оқу жҥйесінде білім, білік, 

дағдыларын есепке алу, бақылау жҽне бағалаудың маңызы ерекше. Бақылаудың 

кҿмегімен теориялық білімді меңгерудегі сапа, біліктілік пен дағдының 

қалыптасу дҽрежесі анықталады [1]. 

Бағалау ҥдерісі – бҥгінгі оқыту мен оқудың маңызды элементтерінің бірі. 

Оқу ҥдерісін басқарудың тиімділігі бағалауды дҧрыс ҧйымдастыруға 

байланысты. Қазіргі бағалау икемді, бірнеше аспапты, тҥсінікті, психологиялық 

тҧрғыдан қолайлы, екі бҿлікті: формативті жҽне суммативті болуы керек. 

Формативті бағалау оқушылардың қай кезеңде, қай бағытта екенін анықтау 

жҽне одан да зор жетістікке қалай жету керектігін жоспарлау ҥшін қолданылады. 

Формативті бағалау: 

 Кҥнделікті тҽжірибеде қолданылады (сабақ сайын); 

 Алға басуды қамтамасыз ететін кері байланыс; 

 Оқушыға да, мҧғалімге де қолайлы бағалау формасы; 

 Мҧғалімге сыныптың ҥлгірімін қадағалауға кҿмектеседі; 

 Қалыптастырушы, ынталандырушы функцияларды атқарады. 

 Нҽтиженің дамуы мен ҿсуіне тікелей ҽсер ететін ҥрдіс. 

 Ауызша мадақтаулар, мҧғалімнің қолдауы, кҿтермелеуі жҽне жылы 

сҿздер. 
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Сондықтан бҧл бағалау тҥрі оқыту мен оқудың маңызды факторларының бірі. 

Бҥгінгі білімде оқушылардың ҿзін-ҿзі бақылаулары, ҿзін-ҿзі бағалаулары 

жҽне ҿзара бағалаулары ынталандырылады. Бағалаудың алуан тҥрін пайдалану 

жеке жауапкершілікті кҿтереді. Формативті бағалау мен оқыту біртҧтас.  

Оқыту процесінде оқушылардың ҿзін-ҿзі бақылауы ҿте қажет. Ҿзін-ҿзі 

бақылау, олардың оқу бағдарламасы материалы мен игерген іскерлігі жҽне 

дағдысының беріктігі жайлы ақпарат алуын қамтамасыз етеді. Ҿзін-ҿзі тексеру 

арқылы оқушылардың алған біліміне сенімі артады, орындаған жаттығу, есеп 

шығару жҽне тҿжірибе жҧмыстарының нҽтижесін бағалайды. Баға білімді 

есепке алу ғана емес, ол тҽрбиелік қҧрал, сондықтан, оқушы білімін бағалауда 

немқҧрайлылыққа салынуға болмайды [2]. 

Қалыптастырушы бағалау тҥрін қолдану тиімді оқытудың болмысы болып 

табылады, ол оқытуды оңтайландырудың кҥшті қҧралы бола алады. Бағалаудың 

бҧл тҥрінің қалыптастырушы болып аталатындығы - бағаның нақты бір 

оқушыға, оның білім мазмҧнын меңгерудегі кемшіліктерін анықтауға жҽне 

ҿзіндік орнын барынша тиімді толықтыруға бағытталғаны.  

Мҧғалім бҧл бағалау ҽрекеті арқылы пҽнді меңгерудің мақсатын нақты 

анықтай алады. Оқушының ҿткен тақырыптарды біртҧтас, ҥйлесімді сурет 

тҥрінде елестетуіне, нҽтижені бақылаудың сҽйкес тҽсілдерін ҿзі анықтай 

білуіне, жоғары деңгейге жетуге ынталануына ықпал ете алады.  

Мҧғалім тапсырмаларды берген соң ҽрбір топ белсенділіктерін бақылап, 

кестені толтырып отырады. Оқушылар тапсырмаларды орындап жатқан кезде 

мҧғалім кестедегі «Топтық бірлестік» пен «Тҽртібі» деген қатарларды 

толтырады. Ал ҽр топ ҿз жҧмыстарын баяндап жатқанда, келесі екі катарды 

толықтырып отырады. Осылайша процесс жалғаса береді. Ең соңында 

қорытындысын шығарып жҽне нҽтижелерді талқылайды. Бҧл кезде мҧғалім 

қатысушыларға тҿмендегідей сҧрақтар қоюына болады. 

Формативті бағалаудың мақсаты - оқу материалын меңгергендігі жҿнінде 

объективті ақпарат алу, білім алушының кемшіліктерін дер кезінде анықтау, 

мҧғалім-оқушы арасында кері байланысты орнату.  

Формативті бағалаудың ерекшеліктері - оқушының кҥнделікті білім 

сапасы; білім алудағы олқылықтарды кҥнделікті тҥзеу; «5» балдық бағалау 

жҥйесінің жақсы қасиеттерін сақтау; оқушының қиындық тудыратын 

сҧрақтарын анықтау жҽне оны жою; оқушының бағалаудан алған эмоционалды 

негативінің азаюы, психологиялық жайлы ортаның болуы; бағалаудың 

объективтілігі, анықтылығы жҽне ашықтығы; ҿзін-ҿзі бағалау дағдылары. 

Формативті бағалаудың ең тиімді ҽдісі оқушыларды критерий арқылы 

бағалау болып табылады. Критерий арқылы бағалау бҥгінгі білім беру 

жҥйесінде зор маңызға ие [3].  

Ҿйткені қазір оқушылардың білімділігі ғана басты рҿлде емес, басты рҿлде 

оқушының қҧзіреттілігін, оның жеке тҧлғалық қасиеттерін дамыту, қоршаған 

ортамен дҧрыс қарым-қатынасу, ҿзін-ҿзі дамыту, ҿзіндік білімін кҿтеру сияқты 

мақсаттар қойылған. Критерий арқылы бағалау бҧл мақсаттар мен міндеттердің 

барлық талаптарына сай орайластырылған. 
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Критерий арқылы бағалау сабақтың ҿн-бойында жҥзеге асып отырады. 

Алдымен топтық жҧмысты бағалауда ҿте тиімді. Ҿйткені топ жҧмысын 

критерийлермен бағалау жҧмыстың нҽтижелілігіне жҽне оқушылардың ҿзара 

бағалау арқылы ҿз пікірлерін ортаға салып, еркін жеткізуіне алып келеді. Ҿз 

пікірін еркін айту, ҿзгелердің жҧмысына ҿзіндік бағасын беру ҿмірге 

бейімділіктерін арттыра берері сҿзсіз. Бағалау парағы топқа тапсырмамен бірге 

ҧсынылатын болғандықтан, оқушылар ҿзге топты бағалар алдында ҿз 

тапсырмаларын орындауда сол критерийді басшылыққа алады. 

Критерий арқылы бағалау жҥйесіне кҿшу пҽн мҧғалімінен басқа да 

қызметкерлердің жҧмыс міндеттерінің туындауына ҿз ҽсерін тигізді немесе 

олардың білім беру ҥдерісінде қарастырылған қызметтік міндеттерінің ҿз 

мҽнінде жҥргізілу қажеттілігін тудырды деп айтуға болады [4].  

Ең негізгі мҽселе болып, пҽн мҧғалімінің сабақта оқу материалын таңдап, 

іріктей білу біліктілігі кҥн тҽртібіне қойылды. Мҽселе баланың білімін бағалау 

ғана емес, ҽр баланың қабілет-мҥмкіндігін зерттеу, мҥмкіндігін дҧрыс 

пайдалануға бағыттау, бағалаудың жаңа жҥйесіне кҿшкен ҿтпелі кезеңдегі 

баланың кҿңіл-кҥйін реттеу сияқты міндеттер ҿз шешімін тапқанда ғана 

критерий арқылы бағалаудың мақсатына жете алатындығына кҿзіміз жетті. 

 
Критерий арқылы бағалауды пайдаланудың тиімділігі мен берер нҽтижелері: 

Оқушы Мҧғалім Ата-ана 

 Ҿзінің тақырыпты меңгеру 

дҽрежесін анықтайды 

 Ҿз жҧмысына сараптама 

жасауға ҥйренеді 

 Ҿзінің білім деңгейін 

алдын-ала болжайды 

 Ҿзінің жҽне 

сыныптастарының білім 

деңгейіне сын кҿзімен 

қарауға ҥйренеді, сын 

тҧрғысынан ойлау қабілеті 

дамиды 

 Критерийдің кҿмегімен ҿз 

білімін бағалауға 

мҥмкіндік алады 

 Оқушының білім деңгейін 

анықтайды, дамуын 

қадағалайды 

 Ҽр оқушының мҥмкіндік 

деңгейін біліп отырады 

 Оқушыға оқудың қай тҧсы 

қиындық туғызатынын 

анықтайды 

 Оқушының кемшіліктеріне 

назар аударта отырып, 

оның дамуына бағыт 

береді 

 Мҧғалім, оқушы жҽне ата-

ана арасында кері 

байланыс орнайды 

 Баласының білім деңгейі 

жайлы объективті дҽлелдеме 

алады 

 Баласының оқудағы 

жетістіктерін, оның дамуын 

қадағалайды, біліп отырады 

 Критерий кҿмегімен баласына 

оқуда қолдау кҿрсете алады 

 Баласының не ҥшін баға 

алғанын біліп отырады 

 Ата-ана мен мектеп арасында 

кері байланыс орнайды 

Баға ҥшін дау-жанжал туындамайды, баға критерий бойынша ҽділ қойылады 

 

Ҽдебиеттер 

1. Система критериального оценивания учебных достижений учащихся. Методическое 

пособие.-Астана:Национальная академия образования им.И.Алтынсарина, 2013-80с. 

2. Кохаева Е.Н. Формативное (формирующее) оценивания методическое пособие / Е.Н. 

Кохаева.-Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр 

педагогического мастерства, 2014-66с. 

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии –М.:Педагогика, 1989. 192 стр. 

4. Система оценивания знаний: Дэн Пинк об удивительной науке мотивации / 

Электронный ресурс.-Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/w/. 

  



132 

СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ –  

ТРЕНД СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ 
 

Майер Валерий Робертович 
Доктор педагогических наук, профессор 

Красноярский государственный педагогический университет  
им. В.П.Астафьева 
Красноярск, Россия 

 
Аннотация. Жҧмыста мектептегі математикалық білім беруді цифрландыруға 

байланысты мҽселелер талқыланады. Оның негізінде Динамикалық математика жҥйелерін, 
бірінші кезекте олардың анимациялық мҥмкіндіктерін оқытуда белсенді қолдану жатыр. 

Кілт сҿздер. Динамикалық математика жҥйелері, компьютерлік анимация, орта Тірі 
математика. 

Annotation. The paper discusses problems related to the digitalization of school mathematics 
education. The author's approach is based on the active use of dynamic mathematics systems in 
teaching, primarily their animation capabilities. 

Keywords. Dynamic mathematics systems, computer animation, The Geometer’s Sketchpad. 

 

Введение 
Цифровизация общества воспринимается безоговорочно почти всюду и 

почти всеми. Не является исключением и образование, в том числе 
математическое. Какие возможности предоставляет сегодня компьютер 
учителю математики? При всѐм уважении к электронному дневнику и 
цифровому портфолио мы обсудим лишь те его возможности, которые в 
первую очередь ориентированы на сам процесс обучения математике. 

Что принципиально нового может привнести компьютер в математическое 
образование? Если рассматривать методику обучения математике и как теорию, 
и одновременно как практико-ориентированное искусство обучения с опорой 
на интуитивное, чувственное восприятие математических понятий и 
утверждений, то в этом случае компьютер предоставляет мощнейшее средство 
обращения к интуиции, такое как анимация. Под компьютерной анимацией мы 
понимаем «компьютерную имитацию реального или идеального процесса с 
помощью изменения формы объектов, текста или показа последовательных 
изображений с фазами движения» [1, 8]. В работах многих исследователей 
убедительно обосновывается, что компьютерная анимация в обучении, или как 
еѐ ещѐ называют, ActionLearning, представляет собой перспективное 
направление в образовании. 

Особенно актуальна компьютерная анимация при обучении такой 
абстрактной учебной дисциплине как математика. По мнению Н.Н. Андреева, 
заведующего лабораторией популяризации и пропаганды математики 
Математического института им. В.А. Стеклова, «в ситуации снижения общего 
уровня образованности приходится идти на хитрость: показывать что-то 
красивое, где применяется математика, в надежде, что учащемуся станет 
интересно, и он захочет ее изучать» [2, 11]. Создаваемые в его лаборатории 
математические анимационные этюды умеют превращать абстракции «царицы 
наук» в наглядные истории о вещах, окружающих нас в повседневной жизни. 
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Одна из основных проблем, которая препятствует массовому участию 

математиков и программистов в подготовке подобных фильмов – большие 

трудозатраты. К программным средствам, предоставляющим возможность, не 

прибегая к помощи мощных специализированных графических систем, 

создавать и успешно использовать в обучении анимационные чертежи, 

относятся так называемые системы динамической математики. 

Системы динамической математики 

Система динамической математики (СДМ) – это программный продукт, 

позволяющий создавать динамические изображения математических объектов 

и использовать эти изображения для исследования свойств объектов.  

В настоящее время насчитывается около 50 таких систем. Появились они в 

середине 80-х годов прошлого столетия. Наиболее популярны такие программы 

как The Geometer’s Sketchpad, в России известна ее русифицированная версия 

5.0 «Живая математика», и СДМ GeoGebra. Обе системы используются при 

обучении математике в школах большинства стран. 

Для работы с системами динамической математики никаких специальных 

знаний по программированию не требуется. Основными инструментами 

являются линейка и циркуль. Если ограничиться только этими двумя 

инструментами, то конструирование динамических чертежей быстро 

превратится в утомительную процедуру. В связи с этим во всех СДМ 

предусмотрены дополнительные инструменты, позволяющие решать часто 

встречающиеся простейшие конструктивные задачи. Кроме этого для 

удовлетворения потребности любого пользователя во многие СДМ заложена 

возможность создавать собственные инструменты. 

Итак, пользователю СДМ предоставляется возможность на экране 

компьютера, как на листе бумаги, выполнять геометрические построения 

практически к любой теореме и любой задаче школьного курса геометрии. При 

этом, если построение выполнялось геометрически корректно, то чертѐж будет 

динамически устойчивым, т.е. при изменении положения исходных данных 

будут сохраняться все установленные ранее отношения. Связано это с тем, что 

система не только визуализирует рисунок, но и «запоминает» алгоритм его 

построения. Именно в этом и состоит изюминка идеи динамизма и анимации. 

Кроме этого система позволяет измерять элементы динамического 

чертежа, совершать необходимые вычисления, выполнять тестирование 

геометрических формул и соотношений, проводить всевозможные учебные 

экспериментальные исследования по многим разделам математики. 

Анимации в среде Живая математика 

В СДМ Живая математика имеется несколько способов задания анимации, 

к четырем основным относятся ручная, кнопочная, ползунковая и 

параметрическая анимации. 

Ручная анимация – самый простой и наиболее часто используемый способ 

анимационного воздействия на геометрический или текстовый объект. 

Отметим, что если при ручной анимации изменяется форма и структура 

объекта, от которого зависит другой объект, то любое новое состояние 

анимационного объекта сохраняет имеющуюся зависимость. 
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Кнопочная анимация позволяет для выбранного на экране объекта задать 

управляемую анимацию с помощью специальной кнопки. Для этого достаточно 

подсветить объект, зайти в меню «Правки» и выбрать команды «Анимация» 

или «Перемещение». На рабочем поле появится кнопка, после нажатия на 

которую, выбранный объект, а вслед за ним и все его «потомки», начнут 

перемещаться с заданной скоростью и по заданной траектории. 

Компьютерную анимацию в среде Живая математика можно задать с 

помощью ползунка, который перемещается по некоторому отрезку, окружности 

или ее дуге. Для этого необходимо построить один из перечисленных выше 

объектов, поместить на него точку и изобразить ползунок. Далее, задается 

необходимая единица измерения и строится динамическая модель исследуемой 

фигуры, зависящая от положения ползунка. 

Чтобы задать параметрическую анимацию на экран выводится 

необходимый параметр в виде самостоятельного текстового объекта, параметру 

присваивается конкретное числовое значение. Далее, строится фигура, форма и 

положение которой зависят от выбранного числового значения. Для задания 

анимации остаѐтся подходящим способом изменять значения параметра. 

Дидактические возможности среды Живая математика эффективно 

реализуются при конструировании динамических анимационных моделей, 

поддерживающих практически все темы и разделы курса геометрии в школе и 

педагогическом вузе. 

Типы анимационных чертежей 

Типы анимационных чертежей, с точки зрения целей обучения и методики 

их применения в школе, можно представить следующими тремя: анимационные 

чертежи-иллюстрации, анимационные чертежи для проведения учебных 

экспериментов и исследований, анимационные чертежи для реализации 

учебных проектов по математике. Эта классификация в некотором смысле 

аналогична общей типологии динамических чертежей В.Н. Дубровского [3, 27], 

и является достаточно условной. Охарактеризуем каждый из перечисленных 

выше типов, приведѐм конкретные примеры соответствующих чертежей. 

Анимационные чертежи-иллюстрации – один из наиболее популярных 

типов анимационных чертежей. В связи с этим он чаще других используется 

при обучении математике. Его преимущества: простота выполнения 

геометрических построений, практически не отличающаяся от традиционных; 

аккуратность чертежа; возможность редактирования и изменения начальных 

данных при сохранении самого алгоритма построения; наличие достаточно 

большого числа команд и опций, облегчающих в первую очередь 

геометрические построения. Рассмотрим применение анимационного чертежа-

иллюстрации при решении следующей планиметрической задачи. 

З а д а ч а 1. Окружность, вписанная в треугольник АВС, площадь 

которого равна 66 см
2
, касается средней линии, параллельной стороне ВС. 

Известно, что ВС = 11 см. Найдите АВ. 

Учителем заранее в среде Живая математика готовится чертѐж, на котором 

изображается треугольник АВС с основанием ВС = 11 см и вершиной А, 

помещенной на прямую, расположенную на расстоянии 12 см от основания ВС 
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(изображение прямой скрывается). Далее, изображается вписанная в 

треугольник окружность и средняя линия DE, параллельная ВС. Измеряются 

длины сторон АВ и ВС треугольника, его площадь, соответствующие текстовые 

объекты выводятся на рабочее поле. Анимационный чертѐж готов (рис. 1). 
 

 

Перемещая вершину А, можно проиллюстрировать обучающимся, что 

существует точно два случая, при котором вписанная окружность касается 

средней линии. Это обстоятельство учитывается при решении данной задачи. 

При необходимости текстовый объект, содержащий длину стороны АВ, можно 

скрыть и вывести на экран лишь для проверки найденного решения. 

Анимационные чертежи для проведения учебных экспериментов и 

исследований. Практикой применения в учебном процессе подтверждено, что 

исследовательский подход к изучению свойств фигур через компьютерный 

эксперимент увеличивает эмоциональную вовлечѐнность учащихся в процесс 

познания и создания нового знания, заодно он помогает лучше освоить 

изучаемый материал. Возможность работы с анимационными моделями фигур 

создаѐт комфортные условия по изучению свойств этих фигур в стиле 

экспериментальной математики, предоставляет большие возможности для 

проведения самостоятельных учебных экспериментов и исследований. 

Продемонстрируем методику применения анимационных чертежей при 

проведении учебных экспериментов на примере решения следующей задачи. 

З а д а ч а 2. Каждый из двух равных отрезков разбили на две части. 

Всегда ли среди полученных четырех частей существуют три, из которых 

можно составить треугольник? 

Схематично опишем создание анимационного чертежа для проведения 

учебного эксперимента. На рабочем поле среды Живая математика строится 

изображение произвольного отрезка АВ и равного ему по длине отрезка CD. 

Оба отрезка разбиваются точками-ползунками на две части: отрезок АВ на 

отрезки а и b, отрезок CD на отрезки с и d (рисунок 2). 
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Из полученных частей составляются четыре треугольника со всеми 
возможными комбинациями отрезков а, b, с и d. На экран выводятся длины всех 
четырѐх отрезков-частей, вычисляются модули разностей и суммы боковых 
сторон треугольников, изображаются четыре таблицы для проведения учебного 
эксперимента (рисунок 3). Перемещая с помощью мыши ползунки, можно 
провести серию испытаний и сформулировать правдоподобную гипотезу.  
В таблицах (в каждой строке) представлены результаты пяти испытаний, которые 
позволяют сформулировать гипотезу о том, что такой треугольник существует 
всегда. Завершиться занятие должно дедуктивным обоснование гипотезы. 

 
 

Анимационные чертежи для реализации учебных проектов. С помощью 
чертежей третьего типа можно проводить длительные по времени и достаточно 
трудоѐмкие исследования в стиле экспериментальной математики, которые 
удобно представить в виде учебных проектов. При работе над ними 
необходимо не только продумать и реализовать все циклы и этапы проекта, но 
и самостоятельно построить анимационные чертежи, вспомогательные фигуры, 
изучить с их помощью свойства моделируемых объектов. 

К работе над проектами обучающихся следует готовить. Если они впервые 
познакомятся с СДМ в старших классах, то мало кто из них сможет 
самостоятельно создавать не только сложные геометрические чертежи, но и 
простейшие анимационные рисунки. Связано это не с неумением находить 
нужные кнопки с нужными инструментами (здесь цифровое поколение даст 
фору своим учителям), сколько со слабым знанием самой геометрии вообще и 
конструктивной геометрии в частности, с отсутствием навыков и умений 
использовать циркуль и линейку для построения геометрических фигур. Для 
решения этой проблемы знакомить учащихся с Живой математикой нужно 
сразу после окончания начальной школы. Тем более, что концепция обучения 
геометрии в 5-6 классах в большей степени носит эмпирический характер, что 
вполне согласуется с парадигмой динамической математики. 

Продемонстрируем применение анимационного чертежа третьего типа при 
решении в рамках проекта «Система стереометрических задач на вычисление 
расстояний и углов с использованием анимационных чертежей» следующей задачи. 

З а д а ч а 3. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите двугранный угол AC2EM, где 
С2, Е и М - середины рѐбер СС1, CD и AD, соответственно? 

Для создания анимационного чертежа куба необходимо построить 
изображение подвижной системы координат пространства (3D репер). Алгоритм 
его построения представляет собой отдельный этап реализации проекта, который 
связан с методами изображения фигур и возможностями среды Живая математика. 
Необходимый для освоения алгоритма материал не выходит за рамки школьного 
курса геометрии и вполне по силам обучающимся. 

Рисунок 3 

c  d b c + d

2,97 см 1,81 см 13,23 см

2,97 см 11,57 см 13,23 см

2,97 см 10,41 см 13,23 см

2,97 см 9,37 см 13,23 см

2,97 см 6,12 см 13,23 см

c  d a c + d

2,97 см 11,42 см 13,23 см

2,97 см 1,66 см 13,23 см

2,97 см 2,82 см 13,23 см

2,97 см 3,85 см 13,23 см

2,97 см 7,11 см 13,23 см

b  d a b + d

6,29 см 11,42 см 9,91 см

3,47 см 1,66 см 19,67 см

2,31 см 2,82 см 18,50 см

1,28 см 3,85 см 17,47 см

1,98 см 7,11 см 14,22 см

b  c a b + c

3,32 см 11,42 см 6,94 см

6,44 см 1,66 см 16,70 см

5,28 см 2,82 см 15,54 см

4,24 см 3,85 см 14,51 см

0,99 см 7,11 см 11,25 см
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Наличие изображения подвижного 

репера позволяет в качестве следующего шага 

в решении задачи построить изображение 

куба, центр которого совпадает с началом 

координат, а каждое из рѐбер параллельно 

одной из осей координат. При его построении 

используются известные старшеклассникам 

инварианты параллельного проектирования. 

Изображение системы координат скрывается, 

остаются лишь точки и ползунки, 

регулирующие масштаб и положение 

скрытых осей координат, а вместе с ними 

масштаб и положение куба. 

Следующим очевидным шагом в решении задачи является построение 

сечения куба плоскостями АЕС2 и МЕС2 (рис. 4). В первом случае это будет 

равнобокая трапеция АЕС2В1, во втором – правильный шестиугольник 

МЕС2ТКS. При построении сечения, а также для контроля результатов 

построения, обучающиеся могут с успехом использовать анимационную 

подвижность куба. Для нахождения величины искомого двугранного угла 

осталось рассмотреть один из его линейных углов, например, LC2K, где L – 

ортогональная проекция С2 на АВ1. 

Подготовка кадров 

Самый оптимальный способ подготовить студентов – будущих учителей 

математики к использованию СДМ в своей профессиональной деятельности, 

это продемонстрировать применение систем динамической математики в 

соответствующих дисциплинах высшего учебного заведения. Именно такая 

подготовка нами реализуется в Красноярском педагогическом университете. 

В настоящее время нам уже трудно представить такие геометрические 

курсы и модули бакалавриата как элементарная геометрия, аналитическая 

геометрия, геометрические построения на плоскости и в пространстве, методы 

изображений, геометрические преобразования, проективная геометрия, 

основания геометрии и дифференциальная геометрия без Живой математики. 

Преподаватели, читающие дисциплины алгебраического цикла, во многих 

модулях и разделах также органично и естественно используют СДМ GeoGebra. 

В 2012 году в университете была разработана и в течение восьми лет 

успешно реализуется магистерская программа «Информационные и 

суперкомпьютерные технологии в математическом образовании». Всѐ это 

время ежегодно проводятся Всероссийские научно-методические конференции 

«Информационные технологии в математике и математическом образовании». 

Соответствующие направления представлены в научной тематике аспирантуры. 

Выводы 

Многолетний опыт использования систем динамической математики при 

обучении школьников и студентов математике позволяет нам сформулировать 

следующие положения: 
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1. Системы динамической математики обогащают процесс обучения 

математике экспериментальными и эвристическими методами познания, в 

основе которых лежит компьютерная анимация. 

2. Главной идеей применения на занятиях по математике любой системы 

динамической математики является самостоятельное «открытие» или 

«переоткрытие» обучающимися математических закономерностей. 

3. Система динамической математики - это обучающая и одновременно 

развивающая среда, которая в самое ближайшее время станет трендом 

современной цифровой школы. 
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Аңдатпа. Жаратылыстану ғылымдары болашақ дҽрігерлердің дҥниетанымы мен 

ойлауын қалыптастырып қана қоймай, терең дайындықтың сапасын арттыруға ықпал етеді. 

Сонымен қатар, қоғам мен ғылымның қазіргі даму деңгейінде теориялық біліммен қатар 

жаңа заманауи технологияларды қолдануға негізделген қолданбалы есептерді шешу де 

жетекші орын алады. Еліміздің білім беру жҥйесіндегі маңызды мҽселелердің бірі – оқытуды 

цифрландыру, яғни білім беру ҥдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану. Қазіргі уақытта елімізде білім беру жҥйесіндегі инновациялардың қатарына 

цифрлық кеңістікті қҧру енгізілді. Мақалада цифрлық технологияларды қолдана отырып 

студенттердің білім сапасын жетілдіру мҽселесі келтірілген. 

Кілт сҿздер. Жетілдіру, электронды оқулық, оқу ҥдерісі, цифрландыру, медициналық физика. 

Annotation. The worldview and thinking of future doctors is formed by the natural sciences, 

and also contribute to improving the quality of fundamental training. In addition, at the current level 

of development of society and science, a paramount role, along with theoretical knowledge, 

occupies a leading position in approaches to solving applied problems based on the use of new 

modern technologies. One of the most important issues in the country's education system is the 

digitalization of instruction, that is, the use of information and communication technologies in the 

educational process. Currently, the country has introduced the creation of a digital space among the 

innovations in the education system. The article presents the problem of improving the quality of 

students' knowledge using digital technologies. 

Keywords. Improvement, Electronic Textbook, studying proccess, digitalization, Medical Physics. 
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Введение  

Сегодня актуальной задачей не только казахстанского, но и мирового 

образования является повышения качества образования, как общего, так и 

профессионального. Для решения этой задачи переосмысливаются цели и 

результаты образования, меняется его содержание и методы обучение [1].  

Цифровизация является трендом, который держат все страны мира, 

нацеленные на развитие конкурентоспособной экономики и повышение 

качества жизни населения на новый уровень [2]. В условиях цифровизации 

объем знаний, умений и навыков, которые должны овладеть обучающимися, с 

каждым днем увеличивается и меняется содержание. Поэтому в сфере 

образования используются и совершенствуются эффективные методы 

модернизации образовательного процесса, повышения качества образования с 

использованием информационно-коммуникационных, цифровых технологий. 

Средством использования цифровых технологий является компьютерная 

технология [3]. Широкое внедрение новых компьютерных технологий обучения 

в учебный процесс в высших и специальных учебных заведениях развивает 

самостоятельную и творческую активность студентов и прививает к 

выполнению самостоятельной работы. Наиболее эффективным средством 

обучения медицинской физике с использованием этих компьютерных 

технологий является технология презентаций и электронный учебник. Прежде 

всего, остановлюсь на технологии презентаций [4].  

Во-первых, технология презентаций является средством наглядного 

представления нового материала для обучающихся, а во-вторых, облегчает 

подготовку и использование этих материалов преподавателям. Использование 

технологии презентаций повышает мотивацию обучающихся к изучению 

данного предмета и сокращает сроки подготовки к занятию, обеспечивая его 

интересным прохождением, т.е. поможет получить точную и краткую 

информацию по новой теме. Самое главное – привить преподавателям навыки 

использования новых компьютерных технологий. 

Формирование информационного уровня знаний и информационной 

компетентности обучающихся в настоящее время должно стать результатом 

работы преподавателей системы непрерывного педагогического образования. 

Эффективность использования цифровых технологий на уроках 

медицинской физики:  

- самостоятельная работа обучающегося;  

- постановка целей к самостоятельной деятельности;  

- экономия времени, получение конкретных знаний в кратчайшие сроки;  

- проверка знаний и умений по тестовым заданиям;  

- практическая реализация биофизических явлений;  

- возникновение возможности дистанционного обучения;  

- возможность оперативного получения необходимой информации 

посредством презентации;  

- проверка успеваемости через создание результатов различных 

экспериментов;  
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- повышение производительности работы обучающегося, развитие 

кругозора;  

- предварительная оценка уровня знаний обучающихся; 

- проведение корректирующих действий на основе обратной связи. 

Основная часть  

На уроке преподаватель систематически демонстрирует его эффективность 

посредством цифровых технологий. Мы думаем, что использование цифровых 

технологий на уроках медицинской физики является одним из эффективных 

методов обучения. Этот предмет является одним из сфер медицины. 

Сегодня вы можете узнать о чем угодно в интернете, в том числе и о 

сложной области медицинской физики. Мы предлагаем (1-таблица) вам 

использовать пять замечательных сайтов, которые помогут вам в области 

преподавания медицинской физики.  

 

Таблица 1 – Цивровые ресурсы образования  
Веб сайты Описание Ресурсы 

физика для  

21 века 

 

http://www.physics.org 

MIT онлайн 

 

https://ocw.mit.edu/courses/ 

physics/ 

Ричард 

Фейнман: 

забавно себе 

представить 

 

https://www.ted.com/talks/ 

richard_feynman 

физика для 

будущих 

президентов 

 

http://webcast.berkeley.edu 

Элементарный 

Эйнштейн 

 

https://www.einstein-

online.info/en/ 

https://ocw.mit.edu/courses/
https://www.ted.com/talks/
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Медицинская физика – это одна из развивающихся фундаментальных 
отраслей биологической науки, знание основ которой необходимо для врача. 
Эта область медицинской науки относится к таким фундаментальным наукам, 
как физика, математика, химия и биология. Каждый из его явлений, 
основанный на результатах эксперимента логической системой, определяет 
количественные и качественные величины каждого процесса, использует 
методы математического анализа, методы математического моделирования, 
применение сложных методов и аппаратов для исследования, сближает его с 
наукой физики, химии, математики и биологии. Такие тесные связи биофизики 
с другими науками включают его в число фундаментальных наук. 

Медицинская физика изучает на макромолекулярном уровне различные 
физические явления, протекающие в сложных системах (например, в организме), 
отдельные органы, ткани, клетки, субклеточные структуры, такие как биологические 
мембраны и миофибриллы, молекулы белков и нуклеиновые кислоты [5]. 

Моделирование биофизических процессов и явлений является перспективой 
развития и совершенствования учебного процесса, особенно в развитии 
исследовательской работы, повышения творческой активности обучающихся в 
области медицины. Моделирование биофизических экспериментов позволяет 
преподавателю глубже раскрыть значение биофизических понятий на уроке, 
познакомить обучающихся с современной экспериментальной базой биофизики, 
подробно объяснить методы исследования биофизических явлений.  

В последние годы, в соответствии с современными информационно-
коммуникационными технологиями, к ежедневным занятиям приносит 
ощутимых результат использование компьютера, электронного учебника, 
интерактивной доски. 

Только использование учебников или высказываний преподавателя не 
удовлетворяет современные требовании. Поэтому в современном обществе 
информатизации невозможно двигаться вперед, не используя электронные 
учебники. Эффективность электронного учебника – велика. Электронное 
учебное пособие – это наиболее важные разделы учебного курса, а также 
сборники отчетов, справочники, энциклопедии, карты, атласы, инструкции по 
проведению учебных экспериментов, указания к научным проектам и т. д. 

Электронный учебник для преподавателя – это открытая методическая система, 
где каждый преподаватель может совершенствоваться, дополняя материалами из 
своей педагогической практики. С помощью электронного учебника можно 
объяснить домашнее задание, новый урок и выполнить тестовые задания [6]. 

Основными задачами проведения занятий с электронным учебником, 
способствующим развитию обучающегося, являются совершенствование 
системы усвоения базовых знаний, умений и навыков учащихся, активизация 
познавательных способностей через теоретическую и продуктивную 
мыслительную деятельность в процессе обучения, развитие мотивации к 
обучению через познавательные интересы, стремление к осмыслению усвоения 
учебного материала и учебной деятельности, организация поисково-
исследовательских форм самостоятельной работы, применение компьютерных 
технологий в учебном процессе, раскрытие возможности освоения учебного 
материала различного масштаба и с разной быстротой. На основе этих задач, 
безусловно, результат традиционной системы образования составит 100%. 
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Электронный учебник для преподавателей-предметников – это постоянно 
развивающаяся методическая система открытого типа, ее применение на уроках 
позволяет педагогу творчески работать, повышать активность. 

Кроме того, при использовании электронных учебников на уроках 
обучающиеся расширяют полученные ранее знания и выполняют 
самостоятельные творческие задания. Каждый обучающийся должен 
выполнить тестовые работы по заданию и плану по выбранной теме и 
применять полученные знания на практике. 

Требования к электронному учебнику: 
- всесторонность; 
- гуманизации. Там любой исполнитель может получить необходимые 

ему знания. 
- склонность. Предлагаемый учебный материал должен быть 

однозначным для всех исполнителей. Но учебный материал может быть 
представлен в различных формах. 

- модульные. Разработка структуры любого электронного учебника на 
основе традиционных учебников. 

- экономическая эффективность. Потребность в данном учебнике должна 
быть больше и предусматривать соответствующую прибыль. 

- ориентация на потребителя. 
Заключение  
В целях развития информатизации системы образования преподаватели-

предметники полагают, что каждый преподаватель в своих руках использовать 
возможности информационно-коммуникационных технологий для всех 
дисциплин и информатизации учебно-воспитательного процесса университета. 

Для реализации вышеуказанных компьютерных технологий мы 
остановимся на следующих предложениях: 

- оснащение учебных заведений современным информационным 
оборудованием;  

- обеспечение интерактивными досками и мультимедийными кабинетами;  
- обеспечение электронными учебниками по специальным дисциплинам;  
- регулярная организация курсов повышения квалификации по 

использованию новых информационных технологий обучения. 
Цифровизация системы образования и использование информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе, 
несомненно, определит пути развития общества в подготовке 
конкурентоспособных специалистов на рынке труда, повысит интерес к своей 
профессии и качество профессии. 
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Аннотация. В статье освещаются принципы реализации цифровых технологий, 

рассматриваются современные технологии, применяемые для преодоления современных 

изменений, объяснаются отдельно. 

Ключевые слово: Технология, современный, образование, экономика, общество. 

Аnnotation 

In the article highlights the principles of implementing digital technologies, discusses modern 

technologies used to oversome modern changes, and explains separately. 

Keyword: Technology, modern, education, economy, society. 

 

Елбасының «Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: жаһандық бҽсекеге 

қабілеттілік» атты Жолдауында цифрлы қоғам қҧру арқылы халықтың ҿмір 

сҥру деңгейін жоғары сатыға кҿтеруге, кҿптеген ҽлеуметтік мҽселелердің оң 

шешімін табуға зор мҥмкіншіліктер жасалатынын тілге тиек етіп ҿткен. Осы 

орайда цифрлы қоғам дегеніміз не тоқтала ҿтсем. Цифрлық қоғам – халықтың 

тҧрмыс-тіршілігіне, олардың біліміне жҽне ҽлеуметтік жағдайына, сонымен 

қатар мемлекет, бизнес жҽне қоғам арақатынасына ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар арқылы шешуші ҽсер ететін,  қоғам ҿмірінің 

барлық салаларында білім мен ақпараттық басымдылық рҿлімен ерекшеленетін 

ҿркениет дамуының заманауи кезеңі. Елімізде жаңа технологияны жетік 

меңгере тҥсу ҥшін «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы қабылданды. Ол 4 бағыт 

бойынша жҥзеге асырылады. Бірінші бағыт – алыс-шалғай ауыл-аймақты 

интернет желісімен қамтамасыз етіп, Қазақстанның транзиттік ҽлеуетін 

арттыру. Екінші бағыт – кҿлік жҽне логистика, денсаулық сақтау, білім беру, 

ауыл шаруашылығы жҽне электронды сауда экономиканың салаларына цифрлы 

технологияны ендіру. Ҥшіншісі – мемлекеттік органдар жҧмысының сапасын 

арттыру жҽне тҿртінші бағыт – IT-мамандарды даярлау [1]. 
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Қарап отырсақ, бҧл жҧмыстардың барлығы атқарылып жатыр.  Интернет 

желісі қолжетімді болу ҥшін облыс, аудан орталықтарынан бҿлек, шалғайдағы 

ауылдарға да қолайлы жағдай жасалуда. Мҧның барлығы санды технологияны 

ендіру ҥшін жасалған қадамдар болатын. Ақпараттық технологияның қарқынды 

дамуы білім саласының да функциясын кеңейте тҥсуде. Бір бағытта, бір 

профильде білім алу бҥгін аздық етеді. Дҽстҥрлі оқыту жҥйесінің де 

қажеттіліктерді қанағаттандыра бермейтіні сондықтан. Бҥгін білім берудің 

парадигмасы ҿзгерді, білім берудің жаңа философиясы қалыптасты. «Ҿмірлік 

білім алудың» орнын «ҿмір бойы білім алу», білім, білік, дағдыны 

функционалдық сауаттылық алмастырды. Білім берудің дҽстҥрлі формасы 

ҿзгеріп, ҿздігінен білім алу, ҿздігінен білім жинақтауға басымдық берілді. Бҧл 

ҿзгерістер тікелей педагогикалық кадрларды даярлау, қайта даярлау 

жағдайында ғана табысты жҥзеге асырылады. 

«Заман ҿзгереді, адам ҿзгереді» деп Мҧхтар Ҽуезов атамыз айтқан 

болатын. Расында да, заман кҿші алға жылжиды. Сол кҿштің ҿзінің бір 

белестері болады. Кҥн сайын қарыштап дамып, адымдап алға жылжып, 

тҿрімізге шыққан қазіргі жаңа технология заманының адамзатқа қоятын талабы 

да ҿте жоғары болып отырғаны ақиқат. Негізі, адамзаттың дамуы 

инновациялық кҥштердің дамуының негізгі кҿзі болып табылады. Адамзат 

заман талабына сай дамымай қалған жағдайда мемлекеттің тҧтас 

экономикасының артта қалуына тікелей ҽсер етуі мҥмкін [2]. 

Қазіргі заман мҧғалімнен тек ҿз пҽнін жете білуді ғана емес, заман 

ағымына сай жаңалықтардан хабардар болып, болып жатқан ҿзгерістерге дайын 

болып, педагогикалық – психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық 

білімділік жҽне ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол ҿскелең ҧрпақтың 

тҽрбиешісі ретінде білім беру жҥйесіне жаңа технологияларды қолдана алуы 

тиіс - міне бҧл қазіргі педагогиканың басты ерекшелігі, педагогтың міндеті. 

Оқытушы заман ағымына сҽйкес білім беруде жаңалыққа жаны қҧмар, 

шығармашылықпен жҧмыс істеп, оқу мен тҽрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа 

технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары 

жетекші тҧлға ретінде ҧлағатты саналады [3]. 

Ҿзім тҽлім алып жатқан 48 жылдық тағылымды тарихы бар Ы.Алтынсарин 

атындағы Арқалық Мемлекеттік педагогикалық институты да Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 

кҿрсетілген мақсат-міндеттерді жҥзеге асыруға аянбай атсалысып келеді. 

Институт ҧжымы келешектің кірпішін қалайтын, еліміздің ертеңін жалғайтын, 

қоғамның қозғаушы кҥшіне айналатын жастарға жоғары сапалы білім беру ісіне 

ҥлкен жауапкершілікпен қарайды. Бізде білім беру процесінің барлық 

қатысушыларының ҥздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол 

жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында   арнайы электрондық оқыту бҿлмесі 

жабдықталған. Сондай-ақ институтымыз «электронды оқыту жҥйесімен» жҧмыс 

істейді, онда ҽр топ ҥшін сабақ кестесі кҿрсетіліп, бағалар тҥсіріліп, тапсырмалар 

кҿрсетіледі.  Студенттерге ҽр тҥрлі тестілік тапсырмаларды қҧру, тағайындау жҽне 

тексеру мҥмкіндіктері бар. Электрондық  оқытудың  оқытушы жҧмысына ең 

тиімдісі – студенттердің білім олқылықтарына ҥнемі зерттеу жасап, тҥзету 
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жҧмыстарын жҥргізуге пайдасы бар. Қазіргі заманның даму қарқыны мҧғалімдер 

шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу  бағытында қҧруды талап етеді. 

Педагогикалық  технологиялардың  тиімділігі жоғары деп есептеймін. 

«Қҧндылықтар жҥйесінде білімді бҽрінен биік қоятын ҧлт қана табысқа жетеді» 

деген ҧранды негізге алған институт ректоры Сейтбек Куанышбаев  заман 

мҧғалімі ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласындағы білімді ғана 

біліп қана қоймай, қазіргі уақытта білім беру орнында ҿзінің кҽсіби қызметінде 

цифрлық технологияларды кеңінен пайдаланатын кҽсіби маман болуы тиіс деп, 

сонымен қатар, оқытудың цифрлық технологияларының қарқынды дамуы 

болашақ мҧғалімдерден нақты бағдарламалық қҧралдарды ғана емес, олардың 

мҽні мен мҥмкіндіктерін, цифрлық технологияларды оқытудың болашағымен 

оларды пайдаланудың психологиялық жҽне дидактикалық негіздемесін оқып 

білуін талап етіп қана қоймай соған жету жолында зор мҥмкіншіліктер жасауда. 

Атап айтсақ, Физика жҽне математика кафедрасында жоғарыда айтылған алдыңғы 

қатарлы цифрлық технологияларды оқыту ҥшін STEM оқу кабинеттері ашылып, 

робототехника жҽне роботтандыру белсенді дамып келеді. Робототехниканы 

мектептерде оқыту басталып жатыр, ал болашақ педагог ретінде роботтар 

институтымызда  жиі қолданылуда. Осыған орай,  Смоленск Мемлекеттік 

университетінің білікті мамандарынан институтымыздың студенттері  

робототехника жҽне ғылым, техника, инженерия, математика - бҧл негізгі 

академиялық пҽндер, олардың бірлестігі STEM-білім беру бойынша курстан ҿтіп, 

арнайы сертификаттар алды. Осы алған білімдерін іс-жҥзінде кҿрсетіп, ҥлкен 

кҿрмелерге арнайы роботтар қҧрастырып, тҥрлі семинарлар ҿткізді [4].   

Қазіргі елімізде болып жатқан тҿтенше жағдайға сҽйкес барлық оқу 

орындары қашықтықтан оқыту режиміне кҿшті. Яғни, біз ҿзімізге қолайлы 

уақытта кез келген жерде сандық технологиялар кҿмегімен қашықтықтағы 

оқытушыдан  білім аламыз. Қашықтықтан оқыту, ҥйден шықпастан 24/7 

режимінде білім алу мҥмкіндігі. Аталған технологияның ерекшелігі студент 

университеттің білім беру порталын қолдана отырып білім алу процесін жҥзеге 

асырады [5]. 

Барлық білім алушылардың виртуалды «жеке кабинеті» бар, онда  

таңдаған мамандығы бойынша ҿз бетінше пҽнді игеруге арналған оқу-

ҽдістемелік, ҧйымдастыру материалдары мен тапсырмалар салынған. Пҽдерге 

байланысты материалдармен танысып, есептер шығарып, ҿздік жҧмыстарға 

байланысты нҧсқаулықтар алып, тесттер тапсырып, web сілтемелерді қолдана 

отырып, оқытушымен қиын сҧрақтарды талқылауға мҥмкіндіктері бар. 

Мемлекеттік басты байлығы – халық деп еліміздің Конституциясында 

кҿрсетілгендей, ҽр адамның жеке басының қамын ойлап, сонымен қатар білім 

алуын тоқтатпай жағдай жасап отырған ҥкімет шешімін қолдаймын. 

Біз бейбіт елде, мемлекеттік білімді жетілдіруге аса мҽн берген елде 

тҧрамыз. Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кҽсіби дағдылардың 

негізінде еркін бағдарлай білуге, ҿзін-ҿзі дамытуға адамгершілік тҧрғысынан 

жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыруға, 

ақпаратты технологияны терең меңгерген, жылдам ҿзгеріп жататын бҥгінгі 

заманға лайықты, жаңашыл тҧлғаны қалыптастыру. 
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Қазақстанның тҽуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру 

жҥйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қай халықтың, қай ҧлттың болсын 

толығып ҿсуіне, рухани ҽрі мҽдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, 

тҥп қазығы да –оқу орны. Оқу орындарының білім деңгейін кҿтеру жҽне онда 

интерактивті қҧралдарды пайдалану арқылы оқу – тҽрбие процесін тиісті 

деңгейге кҿтеру, мектеп ҧстаздарының, басшыларының, педагогикалық 

ҧжымның жҥйелі басшылыққа алған бағыты деп есептеймін [6]. 
 

Ҽдебиеттер 

1. Н.Ҽ.Назарбаев. «Болашақтың іргесін бірге қалайық» Қазақстан халқына Жолдауы. 

//Егемен Қазақстан, 29.01.2011. 

2. Қазақстан Республикасының «Ақпараттандыру туралы» Заңы. Астана, Ақорда, 2007 

жылғы қаңтардың 11-і, №217 – ІІІ ҚРЗ. 

3.  Бҿрібаев Б., Балапанов Е. «Жаңа ақпараттық технологиялар», Алматы, 2003. 

4. Істеміров Н «Қазіргі педагогикалық технологиялар мен оқыту қҧралдары», Алматы, 

2007. 

5.  2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы 

6. Ахметова Г.К., Қараев Ж.А., Мҧхамбетжанова С.Т. Білім беру ҧйымдарына 

электрондық оқыту жҥйесін енгізу жағдайында педагогтардың біліктілігін 

арттыруды ҧйымдастыру ҽдістемесі // Алматы, 2013. 

 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚТАҒЫ КОМБИНАТОРИКА 

ЕСЕПТЕРІН ШЕШУ 

 

Cабитбекова Гулмира 

Аға оқытушы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Жандосҧлы Бауыржан 

Математика және информатика мамандығының 2 курс студенті 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются математическая грамотность, в том 

числе способы применения простых и эффективных методов вычисления комбинаторных 

задач. 

Ключевые слова. Таблица вариантов, перестановки, размещения, сочетания, правила 

сложения, правило умножения. 

Annotation. This article describes mathematical literacy, including ways to use simple and 

effective methods for calculating combinatorial problems. 

Keywords. Able of options, permutations, placements, and combinations, the rule of addition, 

rule of multiplication. 

 

Тҽуелсіздік алған Қазақстан Республикасы ҥшін елдің ертеңі жарқын, 

болашағымыз кемелді, ҧрпағымыз сауатты болуы ҥшін ҽрине еліміздің 

дамуының басқа бағыттарымен қатар білім саласы да ерекше маңыздылыққа ие 

болуы қажет. Білім берудің бҥгінгі кҥнгі талабы- оқушының жан-жақты іс-

ҽрекеттік қабілетінің дамуы. Оқушыны дамытуда ежелгі замандардан бері 

математиканың алар орны ерекше. Математика ғылымының ҿзге ғылымдар мен 

техниканың қарқынды дамуына қосар ҥлесі аз болған жоқ. 
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Математика барлық ғылымдардың логикалық негізі болғандықтан да 

оқушының дҧрыс ойлау мҽдениетін қалыптастырады, дамытады, оны шыңдай 

тҥседі, оған қоса ҿзге салаларды дҧрыс қабылдауға кҿмек береді. 

Математикалық логиканы жетік тҥсінбейінше, оны меңгеру ҿте қиын. Себебі 

қазіргі кезде ғылым мен техника қарыштап дамыған сайын, ол -адамның ойлау 

қабілетінің ең ірі жетістіктері болып табылады. 

Математикалық тҧжырым жасау-жоғарғы математиканы ҥйрену кезінде 

жҽне алған білімдерді болашақта қолдануда ҿте пайдалы. 

Математикалық сауаттылық – ҽлемдегі математиканың рҿлін айқындау 

жҽне тҥсіне білу, математикалық тҧжырымдарды дҽлелді негіздей білу жҽне 

қызығушылығы бар, ойлы азаматқа тҽн қажеттіліктерді қанағаттандыру ҥшін 

математиканы қолдана білу қабілеттері болып табылады.  
Математикалық сауаттылық деген ҧғымға оқушылардың келесі 

қабілеттіліктері жатады: 

-қоршаған ортада пайда болатын жҽне математика арқылы шешуге болатын 

мҽселелерді тани білу 

-бҧл мҽселелерді математика тілінде қҧрастыру; 

-бҧл мҽселелерді математикалық айғақтар мен ҽдістерді қолдана отырып шешу; 

-шешімдерде қолданылған ҽдістерді талдау; 

-қойылған мҽселелерді есепке ала отырып нҽтижелерді тҥсіндіру; 

-шешімдердің нҽтижелерін қҧрастырып жазу [1]. 

Шотландық Непер (1550-1617) «Есептеу жҧмыстарымен шҧғылданғандардың 

кҿпшілігін математикадан ҥркітіп, шошытып жіберетін, қиыншылықтардан 

жалықтырып жіберетін жағдайлардан шама шарқым келгенше қҧтылуға 

тырысып бақтым» деген екен. Комбинаторикалық есептерді шешуде белгілі бір 

ҽдістер мен формулаларды пайдалану есептеу жҧмысын анағҧрлым жеңіл де, 

тез де орындалатын болады. 

Комбинаторика жиындарды жҽне олардың арасындағы қатынастарды 

зерттейтін математиканың бір бҿлімі. Комбинаторика математиканың кҿп 

салаларымен алгебрамен, геометриямен, ықтималдықтар теориясымен тығыз 

байланысты жҽне генетика, информатика, статистикалық физика салаларында 

кеңінен қолданылады. 

Комбинаторика терминін 1666 жылы Лейбниц енгізген. Комбинаторика 

(лат сombino жалғастырамын) комбинаторикалық анализ деп те аталады. 

Комбинаторикалық анализ комбинаторикалық математика. 

Комбинаторика математиканың кез келген шектеулі жиын бҿліктерінің 

орналастырылуы мен ҿзара орналасуына байланысты мҽселелерін зерттейтін 

бҿлімі. Математика мен оның қолданылу аясында ҽр тҥрлі шекті жиындармен 

жҽне олардың ішкі жиындарымен жиі-жиі істес болуға тура келеді. Бҧған 

олардың ҽрқайсыларының элементтерінің арасындағы ҿзара байланысты 

тағайындау, жиындар санын немесе немесе белгілі бір қасиетке ие болатын 

олардың ішкі жиындарын анықтау жатады. Осындай мҽселелерді қаланың ішкі 

қатынас жолын барынша тиімді пайдалануда,автоматты телефон байланысын, 

теңіз қатынасы жҧмысын ҧйымдастыруда,сондай — ақ лингвистикада, 

автоматты басқару жҥйесінде жҽне кҿп салалы математикалық статистиканың 
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барлығында да қарастырылады. Комбинаторика –ақырлы жиын элементтерін 

белгілі бір ретпен орналастыру, бҿліктеу т.с.с жҽне олардың арасындағы 

қатынастарды зерттейтін математиканың бір бҿлімі. 

Жиындардың қҧрамы мен саны жҽне ішкі жиындарды зерттейтін ҽдістер 

ілімі комбинаторика деп аталады [2]. 

Комбинаторикалық анализ есептері ерте кезден-ақ белгілі болған. 

Комбинаториканың тарихы ҿте ерте кезден басталады. Комбинаторикалық 

есептер дойбы, шахмат, домино секілді ойындардың нҽтижесінде 

қалыптасты.Адамдар ежелден-ақ комбинаторикалық есептерді қолданған. 

Ежелгі Қытай сиқырлы квадраттар жинағына қызықты. Ал ежелгі грекия ҿлең 

ҿлшемі ҧзын жҽне қысқа буындардың тҥрлі комбинация санының бҿліктерінен 

қҧрылуы мҥмкін деген теорияны қалыптастырды. XVII ғасырдың II 

жартысында Паскаль мен Ферма арасындағы хат алмасу кезінде ғалымдар 

қҧмар ойындарда кездесетін заңдылықтарды ғылыми тҧрғыдан негіздеп бақты. 

Тарихшы ғалымдар ықтималдық теориясының пайда болуын осы хат 

алмасулардан бастау алады деп бағалайды. 

Бҧл теорияның дамуына нидерланд математигі Х.Гюйгенс (1629-1695), 

неміс ғалымы Г.В. Лейбниц (1646-1716), швейцар математигі Я.Бернулли 

(1654-1705) жҽне ҿзгелер қомақты ҥлес қосты. XVIII ғасырда жаратылыстану 

жҽне тҧрмыс-тіршілік мҧқтаждықтары (бақылау қателіктері теориясы, оқ ату 

теориясы есептері, статистика мҽселелері жҽне т.с.с) ықтималдықтар 

теориясының дамуын жаңа сатыға кҿтерді. Оның дамуына кҿптеген 

математиктер елеулі ҥлес қосты. Бірақ, комбинаторикалық анализ ҿз алдына 

пҽн ретінде тек ХХ ғасырда ғана қалыптаса бастады. 

Комбинаторлық ҽдістерді физика, химия, биология, экономика, тағы басқа 

ғылымда қолдануға болады. Саны шектеулі элементтерден ҽртҥрлі 

комбинациялар қҧрастыруға жҽне белгілі бір ереже бойынша қҧрастырылған 

барлық мҥмкін комбинациялар санын есептеуге тура келетін жағдайлар жиі 

кездесіп отырады. Мҧндай есептер комбинаторлық есептер, ал оларды 

шешумен шҧғылданатын математика бҿлімі комбинаторика деп аталады. 

Кҿптеген комбинаторлық есептерді шешу ҥшін қосынды жҽне кҿбейтінді 

ережелерін қолданады. Комбинаторика есептерін шешуде қолданатын ҿзіндік 

заңдылықтар мен формулалар бар. Тҿменде қарастырылған комбинаторлық 

есептерді шешу жолдарын қарастыралық. 

Іс жҥзінде адамға заттардың ҿзара орналасуының барлық мҥмкін 

жағдайларын есептеуге немесе қандай да бір іс-ҽрекеттің барлық мҥмкін 

нҽтижелерін жҽне оны орындауға қажетті барлық мҥмкін тҽсілдер санын 

есептеуге тура келеді.  

Мысал 1. Ҽр тҥрлі 5 кітапты екі оқушыға неше тҥрлі тҽсілмен ҥлестіріп 

беруге болады? Футболдан ҽлем біріншілігінде жартылай финалға шыққан 4 

команда арасында алтын, кҥміс, қола медальдары неше тҥрлі тҽсілмен 

иемделінеді жҽне т.с.с. Бҧл есептерде заттардың ҿзара орналасуының немесе іс-

ҽрекеттің барлық мҥмкін комбинациялары қарастырылады. Сондықтан, мҧндай 

есептерді комбинаторикалық есептер деп атайды. 
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Комбинаторикалық есептердің шешу ҽдістерін былайша топтадым: 

Нҧсқалар кестесі, орналастырулар, алмастырулар, қосу ережесі, кҿбейту 

ережесі. 

Нҧсқалар кестесі ҽдісі арқылы тҿмендегі сияқты комбинаторикалық 

есептерді қарастырайық. 

Мысал 2. Шахмат турниріне 6 адам қатысқан. Ҽрқайсысы бір-бірімен 2 

партия ойнаған. Неше партия ойналды? Бҧл есепті нҧсқалар кестесі арқылы 

шығаруға болады 
 I II III IV V VI 

I – + + + + + 

II – – + + + + 

III – – – + + + 

IV – – – – + + 

V – – – – – + 

VI – – – – – – 
 

Сонда «+» таңбасын санасақ 15 партия, ал бір-бірімен 2 партиядан 15*2=30 

партия ойнаған. 

Негізгі  комбинаторика есептерін шешуде мына формула орындалады 

k

knnnn
C k

n
...3*2*1

)1...(21
 

Мысал 3. 10 сауын сиырға олардың сҥттілігіне не басқа да 

ҿзгешеліктеріне қарай екі сауыншыға тең етіп қанша ҽдіспен бҿліп беруге 

болады. 

Шешуі: «Мҧнда 10-нан 5 элементті алу» екендігін тҥсіну қиын емес. 

Сонда сҧрап отырған ҽдістер саны: 

50407*8*9*10
5*4*3*2*1

4*5*6*7*8*9*105

10C  

Жауабы: 5040 

Орналастырулар. n элементтен k-дан алынған орналастырулар дегеніміз 

– бір-бірінен ҿзгешеліктері ҽрі элементтерінде, ҽрі элементтердің ретінде 

болатын қосылыстар. Мҽселен, a,b,c,d тҿрт элементтерінен екіден жасалған 

орналастырулар мыналар: 

ab, ac ,ad, bc, cd, bd, 

ba, ca, da, cd, db, dc. 

Барлығы-12 сҿйтіп орналастырулар ҽрі теру болады. Практикалық 

есептерде орналастырулар «n элементтерден k элементі біртіндеп алғаннан»  

келіп шығады. 

N элементтен k-дан жасалған орналастырулар санын ҽдетте k

nA - деп белгілейді. 

Орналасулар саны ҥшін knnnnAk

n ).1)...(2)(1(  формуласы 

орындалады. 

Алмастырулар. n ретімен ғана ҿзгешеленетін комбинацияларды 

элементтен тҧратын жҽне бір-бірінен тек орналасу n элементтен жасалған 

алмастырулар деп атайды. n элементтен жасалған алмастырулар саны ҥшін 

мынадай формула қолданады жҽне алмастырулар санын есептеу деп Рn 

белгілейді.                                              Рn=n!  
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Алмастыру орналастырудың k=n мҽніне сҽйкес дербес жағдайы [3]. 

Мысал 4.  Шақырылған 8 қонақты 8 орындыққа неше тҽсілмен отырғызуға 

болады? 

Шешуі:  403208*7*6*5*4*3*2*1!88P  

Факториал (лат. factorіal, factor — кҿбейткіш) — бірден бастап белгілі бір n 

натурал санына дейінгі барлық натурал сандардың кҿбейтіндісі, яғни 

1•2•3•…•n. Ол n! деп белгіленеді. ―Факториал‖ терминін француз математигі 

Л.Арбогаст (1800), n! белгілеуін неміс математигі К.Крамп енгізген (1808). 

Факториал математиканың ҽр тҥрлі формулаларында қолданылады. 

Комбинаторика формулаларын пайдаланғанда мынадай екі ережені жиі 

пайдаланамыз. 

Қосу ережесі. Егер ҽртҥрлі А жҽне В элементтерді сҽйкес n жҽне m рет 

жолмен таңдап алатын болсақ,онда осы екі элементтің біреуін (А-ны, болмаса 

В-ны) m+n рет жолмен таңдап алуға болады. 

Кҿбейту ережесі. Егер бір группада m элемент,ал екінші группада n 

ээлемент болса,онда ҽрбір группадан бір элементтен алып қҧрылған 

қосақтардың саны кҿбейтіндігінен анықталады. 

Расында бірінші группаның бір элементі екінші группаның ҽрбір 

элементімен  қосақталынады жҽне керісінше, сондықтан қосақтардың жалпы 

саны кҿбейтіндісіне тең болады. 

Есептің жалпы тҥрі. 

Жҽшікте N шар бар, оның M-кҿк, (N-M) қызыл. Алынған n шардың m-ы 

кҿк болу ықтималдығы қандай? Ол мына формуламен есептелінеді: 

;)( mn

MN

m

M CCAP  

Мысал 5. Жҽшікте 15 шар бар, оның 5-еуі кҿк, 10-ы қызыл. Қалай болса 

солай алты шар алынды. Осы шарлардың 2-і кҿк болу ықтималдығын табыңыз. 

Шешуі. Жалпы жағдай 

.5005
654321

1011121314156

15

6

15 CC  

Қолайлы жағдай 

.2100
4321

78910

21

154

10

2

5 CC  

Екі кҿк шар алу ықтималдығы 

4196,0
5005

2100
P  

Мысал 6. Сыныпта 35 оқушы бар. Осы оқушылардың ішінен бір 

старостаны, бір орынбасарын, бір редколлегия мҥшесін жҽне бір спорт 

секторын сайлаудың неше тҽсілі бар? 

Осы есепті жоғарыдағы тҽсілдердің кҿмегімен бірнеше шығару жолын 

кҿрсетейік: 

Кҿбейту ережесі. 

Старостаны 35 тҽсілмен таңдаймыз 

Орынбасарын 35-1=34 тҽсілмен. 

Редколлегия мҥшесін 34-1=33 тҽсілмен 
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Спорт секторын 33-1=32 тҽсілмен таңдаймыз. 

Сонда бҽрін кҿбейтсек: 35•34•33•32=1256640 

Жауабы: 1256640 тҽсілі бар. 

 

Математикадағы комбинаторика кҿптеген логикалық есептерді оңай 

жолдармен шығаруға, есептерді шешуде жҽне олардың шығару жолдарын адам 

есіне лезде сақтап қалу ҥшін де кҿмектеседі. 

Математикалық сауаттылық- оқушының дҧрыс ойлау мҽдениетін 

қалыптастырады, дамытады, оны шыңдай тҥседі, оған қоса ҿзге салаларды 

дҧрыс қабылдауға кҿмек беретіндігін ескере отырып, жоғарыда қарастырылған 

есептер оқушының пҽнге деген қызығушылығын арттырады деп қорытындылай 

аламыз. Білімге, дағдыға, ептілікке ҥйрететінін атап кҿрсетуге болады. 

Сондықтан комбинаторика алған математикалық білімін нақты қолданатын, 

адам ҿмірінде маңызы зор математиканың бір тарауы ретінде қарастырылады. 

Математикадағы комбинаторика кҿптеген логикалық есептерді оңай жолдармен 

шығаруға, есептерді шешуде жҽне олардың шығару жолдарын адам есіне лезде 

сақтап қалу ҥшін де кҿмектеседі. Комбинаториканың қолданылу аясы ҿте кең. 

Белгілі бір тҽртіппен обьектілерді іріктеу жҽне орналастыру адам қызметінің 

барлық бағыттары бойынша кездеседі. Ол механизмдердің жаңа модельін 

қҧрастыратын конструкторшыға да, ауыл шаруашылық дақылдарын бірнеше 

жерге таратып егуді жоспарлау ҥшін агроіномға да, қҧрамында белгілі бір 

органикалық молекулалардың қҧрылымын зерттеуші химикке де керек [4]. 
Американдық педагог-математик Д.Пойа былай деген: «Математиканы 

білу деген не? Бҧл есептерді шығара білу, онда стандарттық есептерді ғана 

емес, ойлаудың еркіндігін, сананың сауаттылығын, ҿзіндік болмысты, 

тапқырлықты керек ететін есептерді шығару». Ҽрбір есептің ҿзіндік ҽдістемелік 

мақсаты да бар. Есеп шығарғанда, оны шығармашылықпен шешуге, шешімінен 

тиісті қорытынды жасай білуге тырысу қажет. 
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ҒЫЛЫМИ–ЖАРАТЫЛЫСТАНУ САУАТТЫЛЫҚ 

ҚҦЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
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Аға оқытушы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Сейілхан Гаухар Исабекқызы 

Математика және информатика мамандығының 2 курс студенті 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены пути формирования компетенций 

естественнонаучной грамотности и задания математической грамотности по 

естественнонаучному направлению.  

Ключевые слова. Естественно-научная грамотность, естествознание и техника. 

Annotation. This article discusses the ways of forming the competence of natural science 

literacy and tasks of mathematical literacy in the natural science direction. 

Keyword.  Is natural-scientific literacy, natural science and technology. 

 

Қазіргі уақытта «Жаратылыстану» білім саласы пҽндерінің Қазақстан 

мектептерінде оқытылуы заманауи талаптардан кенже қалғанын жҽне осыған орай 

бҥкіл білім жҥйесінде кешенді шаралар қабылдау қажеттігін кҿрсетіп отыр. 

Кейбір фактілермен қатар оқушылардың жаратылыстану ғылымы бойынша білім 

деңгейлерінің жеткіліксіздігі пҽн мазмҧнының тым теорияландырылып 

берілуімен, оқытудың практикалық ҿмірлік сҧраныстарымен жҽне одан ҽрі кҽсіби 

ҽрекеттерімен байланыстың ҽлсіздігімен негізделеді. Осының салдарынан 

оқушылар жобалаудың практикалық біліктері мен дағдыларын жеткіліксіз 

меңгеріп, химиялық ҥдерістерді моделдеу, химиялық ҿндірістегі тиімді жҽне 

инновациялық технологияларды мен олардың ҿнімдерін пайдалану туралы 

ақпараттарды аз қабылдайды. Сондықтан «Жаратылыстану» білім саласындағы 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша білім 

мазмҧнын жаңартуды келесі жолдармен жҥзеге асырылуды ҧсынамыз: химия, 

биология жҽне физика ғылымдарының, инновациялық технологиялардың жаңа 

жетістіктерін енгізу; қазақстандық компонентті кеңейту; 

Қазақстанның индустриалдық-инновациялық дамуын негізге ала отырып, 

оқытудың ҿндірістік, технологиялық ҥдеріспен байланысын ірілендіру жҽне 

жаратылыстану ҿндіріс саласындағы болашақ кҽсіби кадрларды дайындау; 

оқушылардың экологиялық мҽдениетін дамыту, олардың табиғат пен минералды 

ресурстарға, туған ҿлкесінің ҿсімдіктер мен жануарлар ҽлеміне ҧқыптылықпен 

қарау жҽне ҿз елінің табиғи байлығын қорғау мен кҿбейту негізінде 

жаратылыстану саласында білім берудің экологиялық қҧраушысын кеңейту; 

-мектептегі жаратылыстану-ғылыми білімді жетілдіру сҽйкесінше 

пҽндердің оқу бағдарламаларын кҥрделендіру арқылы жҥзеге аспауы тиіс, 

керісінше оқыту ҥдерісі оқушылардың практикалық жҽне зерттеушілік 

дағдыларын дамытуға, оқу жобаларын орындаудағы креативтілік ойлауын 

қалыптастыруға, алған білімдерін болашақ кҽсіби қызметтерінде қолдана білуге 

дайындауға бағытталуы тиіс; 



153 

 -ҿздігінен орындайтын тҽжірибелік, эксперименттік жҧмыстарды сан 

тҥрлі ҽдістер мен технологияларды қолдану арқылы функционалдық 

сауаттылықтарға жататын бҿлігіне ерекше мҽн беріп, жҥйелеп ҥйрету;  

-жазбаша жҧмыстарды, практикалық, зертханалық тҽжірибелерді, тҥрлі 

біліктерді, қҧзыреттіліктерді қажет ететін ҿздік жҧмыстар мен тапсырмаларды 

іс жҥзінде орындау. Осы айтылғандардан оқушылардың жаратылыстану саласы 

бойынша функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру ҥшін білім беру 

деңгейлеріндегі жаратылыстану пҽндерінің мазмҧнына ҽрекеттік сипаттағы 

келесідегідей білімдерді кіріктіру қажет: 

-химиялық элементтер мен заттардың, сонымен қатар химиялық 

реакцияларды қорыту жҽне топтастыру; 

-кҥнделікті ҿмірде бізді қоршаған химиялық, физикалық, биологиялық 

қҧбылыстарды, ҽртҥрлі заттар мен азықтарды қауіпсіз жҽне тиімді пайдалану; 

- химиялық технология жҽне полимерлер ҿндірісі, жаңа қҧрылыс жҽне 

қҧрастыру материалдары, тҧрмыстық химия, фармакология, ауыл 

шаруашылығы жҽне биотехнология жҽне т.б. облыстарындағы алғашқы 

практикалық дағдыларының болуы тиіс; 

- жаратылыстану пҽні бойынша практикалық жҧмыстарды жобалау, моделдеу 

жҽне орындау, диаграммаларды, рекация теңдеулерінің схемаларын оқи білу; 

- байқау немесе ҿлшеу нҽтижелерін кестелер, графиктер кҿмегімен кҿрсету; 

 -моделдердің кҿмегімен қоршаған ҽлемдегі табиғи қҧбылыстарды 

тҥсіндіру, мҽліметтерге талдау жасау негізінде қорытынды жасау; 

-жаратылыстану аймағындағы зерттеулердің негізгі ерекшеліктерін тҥсіну; 

-алған білімдері негізінде жаратылыстану-ғылыми қҧбылыстарды 

тҥсіндіру немесе суреттеу, сонымен қатар ҿзгерістерді болжау; 

-қорытынды шығару, оларды талдау жҽне негіздемесін бағалау ҥшін 

ғылыми дҽлелдеулерді жҽне мҽліметтерді пайдалану; 

-физикалық шамаларды анықтау (ҿлшеу), болжамдарды тексеру; 

Қазақстан Республикасының экономикалық жҽне ҽлеуметтік географиясы 

арқылы қазіргі кездегі ҧлттық саясаты жҽне экономикалық, ҽлеуметтік, 

қоғамдық, демократиялық дамуын; қазіргі ҽлемдегі орнын; мемлекеттік саяси 

жҽне конституциялық дамуын; мҽдениеті мен ҧлттық қҧндылықтарын; 

экономикасы, болашағы, қауіпсіздігі жҽне қазіргі геосаяси жағдайын; ішкі жҽне 

сыртқы саясатын; дҥниежҥзілік бҽсекеге қабілеттілігі; ҽлемдік 

қауымдастықтағы алатын орнын меңгеру; 

-жазылым бойынша глоссарий, эссе, кең кҿлемді зерттеу жҧмысының 

нҽтижесін жазу, есептер жҽне шағын диссертациялар, ҽр тҥрлі бҧқаралық 

ақпарат қҧралдарын пайдалана отырып кҥрделі презентациялар қҧрастыру; 

-оқылым бойынша блиц-аударма, мҽнерлеп оқу, презентация бойынша 

нақты сҧрақтарға жауап беру; оқушылар Қазақстанның сыртқы саясаты туралы 

ауызша презентация жасау; 

-тыңдалым бойынша дҽріс, аудио жҿне видеотаспаларды тыңдау 

(оқулықтарға қосымша ретінде авторлар тҥрлі аудиоматериалдар ҽзірлеу 

керек), сыныптастарының ауызша жҥмыстарын тыңдау, диалог, монолог 

қҧрастыру, рҿлдік ойындарға қатысу, тренинг, пікірсайыстарға қатысу. 
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Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық – ғылыми білім негізінде қоршаған 

ҽлемді танып білу жҽне оларды жаратылыстану-ғылыми қҧбылыстарды 

тҥсіндіруде, бақылау мен тҽжірибелерге негізделген қорытындылар алуда 

білімді қолдана білу қабілеті [1]. 

Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық: 

-қоршаған ҽлемде жҽне табиғатта болып жатқан қҧбылыстарды тҥсіну, 

салыстыру, талдау, жіктеу, жҥйелеу, жалпылау; 

- заттар мен қҧбылыстардың негізгі жҽне жанама белгілерін ажырату; 

-aлған білімін, қарапайым дағдыларын қолдану 

Оқушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын табысты ету ҥшін, 

тиімді жҧмыс жҥйесін қҧру қажет: 

1) ҽртҥрлі оқу пҽндерінің тақырыптық материалдарынан тапсырма даярлау 

керек, оның дҧрыс орындалуы білім мазмҧнының кіріктірілуін талап етеді; 

2) ҽртҥрлі ақпарат дайындау (мҽтін, кесте, графиктер) қажет; 

3)шығармашылық тапсырмаларды сабақта жҽне сабақтан тыс іс-шараларда 

қолдануды арттыру керек.  

Сонымен оқушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын қалыптастыру 

бойынша сыныптар мен білім беру деңгейлері арасында оқу пҽндері мазмҧнының 

сабақтастығын жҥзеге асырудың жолдарын тҧжырымдаймыз: 

- оқушылардың бастауыш сыныпта қалыптасқан жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылықтар жҥйесі келесі сыныптарда да қолданылатынын ескеріп, олардың 

ҿзара сабақтастығының сақталуын мҧқият қадағалау қажет; 

- жаратылыстану-ғылыми сауаттылықтың маңызын тҥсінген оқушы ҽрбір 

пҽндегі берілген білімге қол жеткізудің бірден бір тиімді қҧралы ретінде 

қабылдауы тиіс. 

-оқу ҥдерісін ҧйымдастыру, ҿздік жҧмыстар мен іс-ҽрекеттік, практикалық 

жҧмыстар орындату мҧғалімдердің негізгі міндетіне айналуы тиіс; 

-қазіргі 11 жылдық мектептің мҧғалімдері ҿз пҽндерінің кҿмегімен 

жаратылыстану-ғылыми сауаттылықтарды біліктілікпен байланыстырып 

жалпылауға жауапты болуы тиіс; 

-пҽн мҧғалімі жаңадан қосылған жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылықтардың бҧрынғылармен арасындағы байланысын оқу ҥдерісі кезінде 

ескертіп отыруы тиіс; 

-сыныптан сыныпқа кҿшкен сайын жаңа пҽндердегі молая ҽрі кҥрделене 

тҥсетін функционалдық сауаттылықтар жҥйесін меңгеру жҽне оларды тиімді 

қолдана білу оқушының мектептегі ең басты жетістігі ретінде қабылдануы 

заңды қҧбылысқа айналуы тиіс; молая ҽрі кҥрделене тҥсетін сауаттылықтар 

жҥйесін оқушылардың жҥйелі тҥрде жадында ҧстауын қадағалап, 

ҧмытылғандарды қайта есіне салып, осыған орай тапсырмаларды орындату 

ҧстаздардың басты міндетіне айналуы тиіс. 

Қазақстан PISA халықаралық зерттеуіне тҧңғыш рет – 2009 жылы 15 

жастағы оқушылардың білім сапасын анықтау ҥшін дҽйекті ақпарат алу 

мақсатында қатысты. Біздің еліміз қазақстандық білім беру жҥйесінің ҽлемдік 

білім беру кеңістігіне кірігуі негізгі себеп болды. 
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PISA зерттеуінің мақсаты – мектептің білім беру тиімділігін 15 жастағы 

оқушылардың математикалық сауаттылығы, жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылығы бойынша оқу жетістіктерін бағалау арқылы анықтау, яғни бҧл 

бағдарлама оқушылардың оқу барысында алған білімдері мен дағдыларын 

ҿмірлік жағдайларда қолдана білу машықтарын, нақты бір оқу пҽндерімен 

тікелей байланысты емес мҽселелерді шеше білу қҧзіреттіліктерін бағалауға 

бағытталған [2]. 

Жаратылыстану пҽні бойынша: 

– ҿмірдегі жаратылыстану; 

– денсаулық; 

– жер жҽне қоршаған орта; 

– жаратылыстану жҽне техника. 

Тапсырма 1. Биология сабағында мҧғалім: адам орманға барғанда тынысы 

кеңіп, жеңіл демалатынын айтты. Оның себебі ҿсімдіктер адамның тыныс 

алуына қажетті оттегін бҿледі. Ҿсімдіктердің оттегін бҿлетінін дҽлелдеу 

мақсатында келесі тҽжірибені ҧсынды. Ауа кіргізбейтін қақпағы бар биік, 

мҿлдір шыны ыдыстың ішіне арнайы ыдыста ҿсіп тҧрған ҿсімдікті (немесе 

ҿсімдіктің бір бҧтағын) салып қойды (суреттегідей). Оны жылы, жарық жерге 

қойды (егер ҿсімдік оттегін шығаратын болса, шыны ыдыстың ішінде ол кҿп 

болуы тиіс) (1-сурет). 

 
 

1-сурет. Шыны ыдыспен жабылған ӛсімдік.  

 

1-2 тҽулік ҿткеннен кейін мҧғалім оқушыларға «шыны ыдыстың ішінде 

оттегі жиналды ма?» деген сҧрақ қойды.  

Сҧрақ: оттегінің бар екенін дҽлелдеңіздер. 

 

Тапсырма 2. Кремний хлориді (ІV) SiCI4 – тҥссіз, ҧшқыш сҧйықтық. Ақ 

тҥтін пайда болуы ҥшін, бҧл сҧйықтық бар ыдысты ашу жеткілікті. Булану 

барысында кремний хлориді (ІV) ауадағы ылғалмен ҽрекеттеседі:  

SiCI4+4H2O=H4SiO4+4HCI.  

Бҧл реакцияның нҽтижесінде кремний қышқылының (H4SiO4) 

бҿлшектерінен тҧратын тҥтін пайда болады. 

Сҧрақ: бҧл тҥтінді қайда пайдалануға болады? 
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Тапсырма 3. Темір жолдарға металл рельстерді салғанда олардың 

қосылатын жерлеріне саңылаулар қалдырылады (2-сурет). Неліктен? 

Тҿменде берілген жауаптардың қайсысы дҧрыс? 

А. Металл рельстер ыстық кҥндері ҧлғаяды. 

В. Металл рельстер суық кҥндері ҧлғаяды. 

С. Металл рельстер саңылауларының арасындағы ауаның кҿмегімен суық 

кҥйге ауысады. 

D. Пойыздар жҥрген кезде металл рельстер тербеліске ҧшырайды. 

 

 
2-сурет.Темір жол  

 

Оқушылардың пҽндік білімдеріне, ептіліктеріне жҽне дағдыларына (БЕД) 

сҥйене отырып, оқу пҽндері арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту 

ҥдерісі ойлау дағдыларын қалыптастыру негізінде жҥзеге асады. Ойлау 

дағдыларын қалыптастыру жҽне дамыту қҧралдарына тапсырма тҥрінде 

берілген пҽндік БЕД жатады, ал ҧйымдастыру формасына– проблемалық 

жағдайлар жатады. Осыған байланысты, ойлау дағдыларының ҿзі БЕД-тердің 

қҧзыреттілікке кҿшуінің қҧралы ретінде қызмет атқарады, яғни олардың 

функционалдық сауаттылығы. В.Н. Максимованың ҧйғаруынша, пҽнаралық 

біліктер – бҧл «оқушының ҧқсас пҽндерден білім жҽне біліктерді тасу жҽне 

жалпылау процесінде байланыс орнату мен меңгеру қабілеті». 

Оқушылардың практикаға бағдарланған оқытуын ҧйымдастырудың 

дидактикалық шарты ретінде пҽндердің ҿзара байланысының жҥзеге 

асырылуын қарастыра отыра, пҽнаралық байланыстар теория мен практиканы 

біріктіретінін, білімді қоршаған шынайылықта (табиғатта, тҧрмыста, ҿндірісте) 

қолдануға ықпал ететінін атап ҿту керек [3]. 

Мҧғалім оқушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын 

қалыптастыру міндетін қойған кезде оның қҧзыреттілігіне де қойылатын 

талаптар туындайды. 

Біріншіден, мҧғалім ҿзі жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты қҧрайтын 

қҧзыреттіліктерді игеруі тиіс, ал ол кҿп жағдайда орын ала бермейді. Тек осы 

жағдайда ғана ол жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты оқу процесінде 

мақсатты тҥрде қолданады, тіпті ҿздігімен осындай тапсырмаларды ҽзірлей 

алады.Екіншіден, мҧғалім оқушылардың жоғарыда аталған нҽтижелі іс- 

ҽрекетінің ҧйымдастырушысы (немесе ҥйлестірушісі) болуы тиіс. Бҧл оның 

педагогикалық қҧзыреттіліктеріне белгілі бір талаптар қояды. 

  



157 

Ҽдебиеттер 

1. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жҿніндегі 2012-2016 

жылдарға арналған ҧлттық іс-қимыл жоспары /Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

2012 ж. 25.06 №832 Қаулысымен бекітілген. – Астана, 2012. 

2 Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы /Қазақстан Республикасы Президентінің 2010ж.07.12. 

№1118 Жарлығымен бекітілген. – Астана, 2010. 

3. Дуйсебек А.Т. Современные аспекты обновления содержания 

школьного образования //Сб.материалов Международной заочной научно-

практической конференции «Педагогические и психологические науки: актуальные 

вопросы». – Новосибирск, 31 октября 2012 г. 

 

 

МАТЕМАТИКА ПҼНІНЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены требования и задания к уровню подготовки 

учащихся к формированию функциональной грамотности школьников по математике. 

Представлены уровни математической компетенции. 

Ключевые слова. Математическая грамотность, математическая компетентность, 

задачи международного исследования PISA. 

Annotation. This article discusses the requirements and tasks for the level of preparation of 

students for the formation of functional literacy in mathematics. The levels of mathematical 

competence are presented. 

Keywords. Mathematical literacy, mathematical competence, problems of the international 

research PISA. 

 

Қазіргі таңдағы еліміздегі ҿзгерістер, тҧрақты дамудың жаңа стратегиялық 

бағыттары жҽне қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы, 

қарқындылығы білім беруге қойылатын талаптарды тҥбегейлі ҿзгертті.  

Білім берудің жаңа ҥлгісін ендіру тҧлғаны дамыту ҥдерісі ретінде тҽрбиеге 

басты назар аударылуда. Ҽлем тҽжірибесіне сҥйене отырып PISA халықаралық 

зерттеу бағдарламасы қҧрылды. Ең алғашқы PISA (Programme for International 

Student Assessment) халықаралық зерттеулері 2000 жылы ҿткізілді, оған  

32 мемлекет қатысты. Ал 2003 жылы- 43 мемлекет, 2006 жылы - 57 мемлекет, 

2009 жылы - 65 мемлекет, 2012 жылы - 65 мемлекет зерттеуге қатысты.  

Ал 2015 жылы 70-ке жуық мемлекет осы халықаралық зерттеулеріне қатысуға 

шешім қабылдады [1]. 

PISA бағдарламасының мақсаты: 

15 жастағы оқушылардың ғылыми жаратылыстану жҽне оқу сауаттылық 

деңгейін бағалау. 
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Оқушылардың мектепте алған білімдері мен тҽжірибелерін ҿмірде қолдана 

ала ма?- деген сҧраққа жауап іздеу. Оқушылардың білім жетістіктерін зерттеу 

негізгі ҥш бағыт бойынша жҥзеге асырылады: математикалық сауаттылық,  

жаратылыстану сауаттылығы, оқу сауаттылығы. 

Қазіргі таңда оқушының ҿзін-ҿзі дамытуға, алған теориялық білімдерін 

ҿмірмен байланыстыруға, оны қолдана білуге бағытталған жҧмыстарға кҿңіл 

бҿлінуде. Елбасының тапсырмасы бойынша оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамыту жҿніндегі Функционалдық сауаттылықты дамытудың 

жалпы бағдары Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында анық кҿрсетілген [2]. 

Функционалдық сауаттылық дегеніміз - адамдардың ҽлеуметтік, мҽдени, 

саяси жҽне экономикалық қызметтерге белсене араласуы, яғни бҥгінгі 

жаһандану дҽуіріндегі заман ағымына, жасына қарамай ілесіп отыруы, адамның 

мамандығына, жасына қарамай ҥнемі білімін жетілдіріп отыруы. Ондағы басты 

мақсат жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының 

зияткерлік, дене жҽне рухани тҧрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, 

оның ҽлемде ҽлеуметтік бейімделуі болып табылады. Мҧндағы басшылыққа 

алынатын сапалар: 

-белсенділік 

-шығармашылық тҧрғыда ойлау 

-шешім қабылдай алу 

-ҿз кҽсібін дҧрыс таңдай алу 

-ҿмір бойы білім алуға дайын тҧруы болып табылады. 

Бҥгінгі кҥн талабына сай жан-жақты дамыған, белсенді, ҿмірге талпынысы, 

қызығушылығы бар адамды мектеп табалдырығынан дайындап шығарудың ең 

бір тиімді тҽсілі ол – оқытудағы математикалық сауаттылық. 

Математикалық сауаттылық 

- математиканың ҽлемдегі рҿлін анықтау жҽне тҥсіну; 

- ҽртҥрлі формада берілген сандық ақпараттарды оқу, талдау, тҥсіндіріп беру; 

- дҧрыс негізделген математикалық пайымдаулар айту; 

- есептерді шығарудың тиімді тҽсілдерін табу, орындау, ҿзін-ҿзі тексеру, 

ҿмірмен байланыстыру; 

- математикалық білімді ҿмірлік жағдаяттарда кездесетін тҥрлі мҽселелерді 

шешуде еркін қолдану. 

Оқушылардың математикалық сауаттылығының қалыптасуы 

«математикалық қҧзыреттiлiктiң» даму деңгейлерімен (танымдық салалармен)  

сипатталады: 

-білу (еске тҥсіру); 

- қолдану (байланыстарды орнату); 

- ойлау (пайымдау). 

Математикалық қҧзыреттілік– нҽтижелерді тҥсіндіру, талдау жҽне 

тҥрлендіру, математикалық модель қҧрастыру, қатынастарды анықтау, шынайы 

ҿмірде пайда болған мҽселелерді шешу ҥшін математиканы дҽлме-дҽл қолдану 

қабілеттілігі. 
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Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар: «Алған білімдері 

мен біліктерін практикалық қызметтерінде жҽне кҥнделікті ҿмірлерінде: 

- қажеттілігіне қарай анықтамалық материалдарды жҽне қарапайым 

есептеуіш қҧралдарды пайдаланып, формулалар бойынша тҽжірибелік 

есептеулер жҥргізу; 

- ең қарапайым математикалық моделдерді қҧрастыру жҽне зерттеу; 

- нақты байланыстарды функцияның кҿмегімен суреттеу жҽне зерттеу, 

оларды график тҥрінде беру; нақты ҥдерістердің графиктерін тҥсіндіру; 

- геометриялық, физикалық, экономикалық жҽне т.б. мазмҧнды 

қолданбалы есептерді шешу; 

- диаграмма, графиктер, статистикалық сипаттағы ақпараттарды, сандық 

мҽліметтерді танып білу, талдау; 

- оқып игерілген формулалар мен фигуралардың қасиеттері негізінде 

қарапайым тҽжірибелік жағдайларды зерттеу (моделдеу); 

- шынайы объектілердің ҧзындықтарын, аудандарын жҽне кҿлемдерін 

есептеу» [3]. 

Математикалық қҧзыреттіліктің деңгейлері (танымдық салалар): 

Білу (еске тҥсіру): 

Терминдерді, сандарды қасиеттері бойынша суреттеу жҽне есептеу; график 

пен кестеден мҽліметтерді алу; қҧралдарды қолдану; классификациалау, 

математикалық объектілерді танып білу. 

Қолдану (байланыстарды орнату): 

Нҽтижелі шешу тҽсілін таңдау; математикалық ақпаратты талдау жҽне 

кҿрсету; модельдеу; тізбекке байланысты тапсырмаларды орындау; стандартты 

есептерді шешу. 

Ойлау (пайымдау, тҧжырымдау): 

Объектілердің арасындағы тҽуелділікке талдау жасау; қорытындылау, 

ҽртҥрлі шешу жолдарын синтездеу; дҧрыс/бҧрыс айтылғандарды дҽлелдеу; 

стандартты емес есептерді шешу. 

Зерттеу тҧжырымдамасына сҽйкес ҽрбір тапсырма математиканың 

мазмҧнды бҿлімдерінің біріне сҽйкес келеді: 

- сандар; 

- кеңістік жҽне форма; 

- ҿзгерістер мен қатынастар; 

- белгісіздік 

Оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыруда PISA есептерін 

қолданудың тиімділігі: 

PISA зерттеуіндегі математикалық тапсырмалар нақты ҿмірлік мҽселелерге 

жақын, қоршаған ҿмірдің тҥрлі аспектілерімен байланысты жҽне ҿз шешімдері 

ҥшін математикалық талдауды талап ететін, мектептің ҿмірі, қоғам, оқушының 

жеке ҿмірі, кҽсіби қызметі, спорт жҽне тағы басқалар туралы мҽлімет ҧсынады [4]. 
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PISA халықаралық зерттеуінің тапсырмалары: 

Мектеп асханасы 

Мектеп асханасында шаршы пішіндес ҥстелге айнала ҽр жақтан бір-бірден 

4 оқушы отыра алады. Мектеп кешені дҽл осындай 4 ҥстелді бір қатарға қойып, 

ҧзын ҥстел қҧрады. 

Ескерту: 1 ҥстелге 4 оқушы отырады 

Сҧрақ 1: Мектеп асханасы 

Осы ҧзын ҥстелді айнала қанша оқушы отыра алады? 

Жауабы: ______ оқушы 

Қҧрылымы: Қысқа жауапты 

Қҧзыреттілік: Байланыс орнату 

Математикалық аймағы: Кеңістік пен форма 

Жағдаяты: Жергілікті 

Деңгейі: Тҿменгі 

Дҧрыс жауабы: 

Код 1_____10 оқушы; 

Код 0_____басқа жауап 

Код 9_____жауап жоқ 

Сҧрақ 2: Мектеп асханасы 

Мектеп асханасының еденіне ҿлшемі 20х20 см болатын 1500 дана плитка 

тҿселген. Асхана еденінің ауданы қанша? 

Жҧмысыңызды кҿрсетіңіз. 

Жауабы:___________________ 

Қҧрылымы: Еркін жауапты 

Қҧзыреттілік: Елестету 

Математикалық аймағы: Кеңістік пен форма 

Жағдаяты:Жергілікті 

Деңгейі: Орташа 

Дҧрыс жауабы: 

Код 1(1): 20*20=400 см² 

1500*400= 600000 см² =60 м² 

Код 1(2): 20*20=400 см² =0,4 м² 

0,4* 1500 =60 м² 

Код 0(1) жартылай дҧрыс 

Код 0______басқа жауап 

Код 9______жауап жоқ 

Сҧрақ 3: Мектеп асханасы 

Бір мезгілде 50 оқушы тамақтану ҥшін асханаға осындай ҧзын ҥстелден 

неше қатар ҥстел қою қажет ? 

Жауабы: Қатарлар саны:____________ 

Қҧрылымы: Қысқа жауапты 

Қҧзыреттілік: Елестету 

Математикалық аймағы: Кеңістік пен форма 

Жағдаяты: Жергілікті 

Деңгейі: Тҿменгі 
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Дҧрыс жауабы: 

Код 1_____5 қатар; 

Код 0______басқа жауап 

Код 9______жауап жоқ 

Осындай бағыттағы есептерді сабақ барысында қолдану арқылы ғана біз – 

алған математикалық білімдерін тиімді пайдалана алатын, ҿмірдегі кез келген 

жағдаяттарда дҧрыс шешім қабылдайтын, ҿзінің математикалық сауатты екенін 

дҽлелдей алатын функционалдық сауатты тҧлға тҽрбиелеп шығамыз [5]. 

Математика сабағындағы негізгі сауаттылыққа мыналар жатады : 

1. Математика – ғылым болмысынан балама ҧғымдар. Сондықтан да 

математика барлық ғылымдардың логикалық негізі – кҥре тамыры ретінде 

қарастырылады. 

2. Математика ең алдымен оқушылардың дҧрыс ойлау мҽдениетін 

қалыптастырады, дамытады жҽне оны шыңдай тҥседі. 

3. «Математикалық сауаттылық» ауызша, жазбаша қабілеттерін 

қалыптастыру арқылы оқушының «математикалық сауаттылықты» меңгере 

білу қабілетін шыңдайды. 

4. Математика ҽлемде болып жатқан тҥрлі қҧбылысты, жаңалықты дҧрыс 

қабылдап, тҥсінуге кҿмектеседі. 

5. Математиканың болашақ тҧлғаны моральдық, эстетикалық жҽне 

этикалық тҧрғыдан қалыптастыруда да тҽрбиелік мҽні бар. 

Математикалық сауаттылықты қалыптастыру ҥшін: 

- теорияны білу, оны логикамен ҧштастыру 

- есепті шығаруда тиімді жағын кҿруге баулу 

- математикалық сайыс сабақ, пҽн кеші, апталықтарды математиканың 

даму тарихымен байланыстыру, 

Ақпараттық оқыту технологиясынан математика сабақтарында 

интерактивтік тақтаны қолдану. Интерактивті тақта арқылы оқушылар жаңа 

материалдарды арнаулы бағдарламалар кҿмегімен мҥмкіндігінше меңгерумен 

қатар функциональдық сауаттылығы да артады. 

Қазіргі таңдағы ақпараттандырылған заманда сабақта интерактивті тақтаны 

тиімді пайдалана отырып, оқушының білім сапасын шығармашылық негізінде 

арттыру - ҿмір талабы. Ол ҥшін мҧғалім тиімді интерактивті ҽдістер арқылы 

проблемалық ситуациялар туғызып, оқушылардың топтық жҧмысының 

нҽтижесінде олардың ҿз бетімен тақырыпты тҥсінуге қолайлы жағдай туғызады, 

танымдық қызметін басқарып, ілгері жетелеп отырады. Соңында оқушылар ҿздері 

қорытындысын шығарып, практикалық жҧмыстармен бекітеді. 

Жаңа технологияның тиімді ҽдіс- тҽсілдерін ҧрпақтың бойына сіңірте білу 

- ҧстаздардың басты міндеті. Жаңа технологияның тиімділігі сол, 

оқушы: 

•мақсат қоюға ҥйренеді; 

•есте сақтау қабілеттері дамиды; 

•басқалармен бірігіп жҧмыс жасайды; 

•кітаппен жҧмыс жасауға ҥйренеді; 

•қатарынан қалмауға тырысады; 
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•дарынды оқушылар ҿз қабілеттерін одан ҽрі бекіте тҥседі; 

•ҽлсіздер оқуға ниет білдіріп, ҿзіне деген сенімсіздіктен арылады. 

•кҥшті сыныптарда оқуға деген ынта артады. 

•білім дҽрежесі бірдей сыныптарда оқу жеңілдейді 

•ҿздігінен жҧмыс істеуге дағдыланады 

Мҧғалім: 

 жҥйелі тапсырма беруге ҧмтылады; 

 оқушыны жан-жақты танып біледі; 

 қарым қатынас орнатады; 

 оқушылардың ҿзара ҽрекеттесуіне жол ашады; 

 оларға шығармашылық еркіндік беріледі. 

Біздің заманымыз ғылым мен техниканың ғарыштап дамыған кезеңі, біз 

ҧстаздар сол заманмен бірдей қадам басуға міндеттіміз, себебі біз адам 

тағдырына, бала тағдырына жауаптымыз. Сондықтан оқушылардың 

функционалдық математикалық сауаттылығын арттыру ҥшін мынадай 

жҧмысын жҥргізуіміз керек: 

1. Сабақ берудің жаңа технологиясы негізінде қҧрастырылған сабақтың ҽр 

тарауы, ҽр тақырыбы бойынша ―білу – тҥсіну – қолдану – тҧжырымдау‖ 

деңгейлік тапсырмаларымен  жҥйелі жҧмыс жасауды кҥшейту; 

2. Сабақта практикалық мазмҧнды есептерді, ҽртҥрлі форматтағы тест 

тапсырмаларын, стандартты емес жағдайларда білімді қолдануға арналған 

қызықты есептер шығарту; 

3. Математика пҽні сабақтарында, таңдау курстарында алған білімдерін 

ҿмірмен ҧштастыруға, оны практикада қолдануға, логикалық есептер шығаруға 

ҥйрету; 

4. Халықаралық зерттеулер мен Ҧлттық емтихандардың нҽтижелері 

бойынша мектепте оқушылармен мақсатты тҥрде жҧмыс істеу; 

5. PISA, TIMSS, PIRLS халықаралық зерттеулерді жҥргізудің 

маңыздылығы мен ерекшелігі туралы ата – аналарды, оқушыларды, қоғамды 

кеңінен таныстыру; 

6. Мектеп оқушыларының оқу сауаттылығын дамытуға бағытталған 

белсенді оқыту стратегияларын пайдалануды ҥйрену. 
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Садыкова Базаргуль Сапарбековна 
Аға оқытушы. жаратылыстану ғылымдарының магистрі,  

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 
Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. Большая часть сложных задач по физике требует решения в общем виде с 

последующим анализом полученной рабочей формулы. Поэтому рекомендуется больше 
решать задач не с численными, а с буквенными данными. А если задача содержит численные 
значения, то вначале необходимо получить рабочую формулу, обязательно проанализировать 
ее и затем уже делать необходимые вычисления. Очень часто встречаются задачи с 
буквенными данными. Важной деталью работы над задачей является проверка правильности 
ее решения. 

Ключевые слова. Эксперимент, явления, графики. 
Annotation. Most of the complex problems in physics require solving in a general way, 

followed by analysis of the obtained working formula. Therefore, it is recommended that more 
problems be solved not with numerical, but with alphabetic data. And if the task contains numerical 
values, then first you need to get a working formula, be sure to analyze it and then do the necessary 
calculations. Very often there are problems with alphabetic data. An important part of working on a 
task is to verify the correctness of its solution.  

Keywords. Experiment, phenomena, graphics. 
 

Есептерді шығарудың басты шарты – оқушылардың бойында физикалық 
заңдылықтар жайында білім қорының болуы, физикалық шамаларды дҧрыс 
тҥсінуі, сондай-ақ оларды ҿлшеу тҽсілі мен ҿлшем бірлігін білуі болып 
табылады. Есептерді шығарудың міндетті шартына оқушылардың 
математикалық дайындығы да жатады. Есептерді шығару физикалық 
қҧбылыстарды бақылауды жҽне эксперименттерді жҥргізуді қажет ететін 
белсенді танымдық ҥрдіс. Эксперимент пен бақылау есептердің шартын 
анықтауға, жетіспейтін мҽліметтерді алуға, шамалар арасындағы 
байланыстылықты тағайындауға мҥмкіндік береді. Мҧндай мақсаттарға 
суреттердің, графиктердің де септігі бар. Есептерді шығару ойлау ҥрдісі 
болғандықтан – бҧл талдау мен салыстыру ҥрдісі. Есеп шартын талдау – есепте 
берілген қҧбылыстың жалпы суреттемесін кҿзге елестетуге мҥмкіндік береді, 
осының салдарынан қарастырылып отырған есепте қандай жағдайлар маңызды, 
қандай мҽліметтер арасында байланыс орнату керектігі анықталады. Берілген 
қҧбылысты тҥсіну ҥшін есеп шартына байланысты кейбір мҽселелерді 
қысқартуға болады. Мысалы, механикада кҿбіне ҥйкеліс, геометриялық 
оптикада «жҧқа» линзаның қалыңдығы ескерілмейді жҽне т.с.с. Оқушыларда 
есеп шығару дағдысын қалыптастыруда есептің шартын жазу техникасына 
қойылатын талаптың маңызы зор [1]. Есеп шығару ҥрдісі кҥрделі, оны мынадай 
кезеңдерге бҿлуге болады:  

1) есептің берілгенін оқып, жаңа терминдердің, қиын ҧғымдардың 
мағынасын тҥсіну;  

2) есептің шартын қысқаша жазу, суреті болса салу;  
3) есепті талдау, берілген есепте қарастырылатын физикалық процестер 

мен заңдылықтарды тҥсіну, фиизкалық шамалардың арасындағы 
тҽуелділіктерді қарастыру, физикалық мағынасына кҿңіл аудару;  
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4) есеп шығарудың жоспарын қҧру (тҽжірибе жасау), есепке керекті 
тҧрақтыларды жҽне кестелік мҽндерді жазу;  

5) физикалық шамаларды СИ жҥйесінде жазу;  
6) ізделініп отырған физикалық шамамен берілген шамалардың 

арасындағы заңдылықты тауып, оны жазу;  
7) теңдеулерді қҧру жҽне оларды шешу; 
8) ізделініп отырған шаманы есептеу;  
9) алынған жауапты талдау.  

Физикада есептерді кҿптеген белгілері бойынша классификациялайды: 
мазмұнына, қойылуына, сұрақты зеттеу тереңдігіне, шығару тәсіліне, 
қиындық дәрежесіне байланысты жҽне т.б. Тҿменде физикадан есептерді 
шығарудың ерекше ҽдістері келтірілген [2]. 

1 есеп.Тау етегінде орналасқан қарудан L қашықтықта, тау баурайында 
орналасқан объект атқыланды.Егер таудың кҿкжиекке еңкею бҧрышы β, ал 
атқылау кҿкжиекке α=2β бҧрышпен жасалса, нысанаға тигізу ҥшін снарядтың 
υ0 жылдамдығы қандай болуы тиіс? 

Шешуі: 
Снарядтың қозғалысы шамасы мен бағыты тҧрақты болатын еркін тҥсу 

ҥдеуімен жҥзеге асады. 
Снарядтың қозғалыс заңын векторлық тҥрде жазайық 
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Егер координат басын қару тҧрған нҥктеге орналастырса, онда r0=0 жҽне 
теңдеу келесі тҥрге ие болады: 
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Векторлардың қосындысы суретінде кҿрсетілген. 

 
Сурет  Векторлардың қосындысы 

 
(1) теңдеуінің скаляр тҥрге ауысуы ҥшін координат осьтерін тау 

баурайын жағалай жҽне оған перпендикуляр бағыттайық.Бҧндай осьтер 
міндетті болмаса да, олар орынды болады (ол есептің шешімін жеңілдетеді). 

(1) теңдеу келесі тҥрде болады 
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Бҧл теңдеулер х жҽне у осьтері бойынша қозғалыс сҽйкес айнымалы 
ҥдеулі екенін кҿрсетеді 

ах=-gsinβ, ay=-gcosβ. 
Нысанаға тигізу ҥшін, снаряд координаттары хВ=L, уВ=0В нҥктесіне тиюі тиіс. 
Бҧл шарттарды (1) теңдеуіне қойып, α=2β екенін ескеріп, алатынымыз 
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(3) 

Бҧндағы tB – снарядтың В нҥктесіне дейін ҧшу уақыты. 
(3)-тен tB-ны тауып жҽне (2)-ге қойып, алатынымыз: 
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2 есеп. Екі автомобиль тҥзу бҧрыш жасап қиылысатын жолдармен, 

тҧрақты v1 жҽне v2 жылдамдықтарымен қозғалып келе жатыр. Бірінші 
автомобиль қиылысу бҧрышына жеткенде, екінші автомобильге қиылысу 
бҧрышына жету ҥшін l арақашықтық қалды. Қандай t уақыттан кейін 

машиналардың арақашықтықтары ең кішкентай болады? Бҧл қашықтық smin 
нешеге тең? 
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Сурет. Екі автомобильдің қозғалысы 

Нҧсқау. Есепті екі машинаның бір уақыттағы қозғалысы 
қиындатады.Егер олардың біреуіне байланысты санақ жҥйесіне кҿшсе (мысалы, 
біріншімен – суретті қарау), шешуі кҿпке жеңілдейді. Бҧл санақ жҥйесінде 
екінші автомобиль V2= v2  –v1 жылдамдығымен қозғалады [3]. 
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Аннотация. ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, 

обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети 

Интернет, а также средство доставки и хранения информации. Использование ИКТ в 

учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и усилить 

образовательные эффекты. 

Ключевые слова. Электронные учебники, телекоммуникационные технологии, 

мультимедийные и гипертекстовые технологии, дистанционное обучение, коммуникативные 

компетенции. 

Abstract. ICT can be considered as a means of accessing educational information, providing 

opportunities to search, collect and work with the source, including on the Internet, as well as a 

means of delivering and storing information. The use of ICT in the educational process can improve 

the quality of educational material and enhance educational effects. 

Keywords. Electronic textbooks, telecommunications technologies, multimedia and hypertext 

technologies, distance learning, communication competence. 

 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мҽлімет алмасуына, қарым-

қатынасына ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа 

еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру 

қажетті шартқа айналып отыр. Ақпараттық қоғамның негізгі талабы - оқушыларға 

ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық ойлау-қҧрылымдық ойлау қабілеттерін 

дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастыру жҽне 

оқушы ҽлеуметінің ақпараттық сауатты болып ҿсуі мен ғасыр ағымына бейімделе 

білуге тҽрбиелеу, яғни ақпараттық қоғамға бейімдеу. 

Ақпараттық-коммуникативтік технология жағдайындағы жалпы оқыту 

ҥрдісінің функциялары: оқыту, тҽрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжамдау жҽне 

шығармашылық қабілеттерін дамытумен анықталады. 

Оқытудың ақпараттық-коммуникативтік жҽне интерактивтік 

технологиялары бағыттары: 

 электронды оқулықтар; 

 телекоммуникациялық технологиялар; 

 мультимедиалық жҽне гипермҽтіндік технологиялар; 

 қашықтықтан оқыту (басқару) Интернет. 

Ақпараттық-коммуникативтік технологияны оқу-тҽрбие ҥрдісіне енгізуде 

мҧғалім алдына жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады: 

 Ҿз пҽні бойынша оқу-ҽдістемелік электронды кешендер қҧру, 

ҽдістемелік пҽндік Web - сайттар ашу; 

 Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; 
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 Бағдарламалау ортасында инновациялық ҽдістерді пайдаланып, 

бағдарламалық сайттар, қҧралдар жасау (мультимедиалық жҽне 

гипермҽтіндік технологиялар). 

Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында ҿздігінен қосымша білім 

алуды қамтамасыз ету. 

Интерактивтік оқыту технологиясы - бҧл коллективтік, ҿзін-ҿзі 

толықтыратын, барлық қатысушылардың ҿзара ҽрекетіне негізделген, оқу процесіне 

оқушының қатыспай қалуы мҥмкін болмайтын оқыту процесін ҧйымдастыру. 

Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық жҽне интерактивтік 

технологияларын пайдалану - педагогикалық іс-ҽрекеттердің мазмҧны мен 

формасын толықтыру негізінде оқыту ҥрдісін жетілдірудің бірден бір жолы. 

Компьютерлік желілерді, интернет жҥйесін, электрондық оқулықтарды, 

мультимедиалық технологияларды, қашықтан оқыту технологиясын пайдалану 

оқу орындарында ақпаратты-коммуникациялық технологиялар кеңістігін 

қҧруға жағдай жасайды. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір 

бҿлігі. Соңғы жылдары заман ағымына сай кҥнделікті сабаққа компьютер, 

электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы нҽтиже беруде. Білім 

беру жҥйесі электрондық байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық 

пошта, телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда. 

Бҥгінгі кҥні инновациялық ҽдістер мен ақпараттық технологиялар қолдану 

арқылы оқушының ойлау қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, 

қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең негізгі мақсат болып 

айқындалады. 

Ҽсіресе қашықтан оқыту жҥйесі жедел қарқынмен дамуда, бҧған бірнеше 

факторлар, ең бастысы - білім беру мекемелерінің қуатты компьютер 

техникасымен қамтылуы, оқу пҽндерінің барлық бағыттыры бойынша 

электрондық оқулықтар қҧрылуы жҽне Интернеттің дамуы мысал бола алады. 

Бҥгінгі таңда білім беруді ақпараттандыру формалары мен қҧралдары ҿте кҿп. 

Оқу процесінде ақпараттық жҽне телекоммуникациялық қҧралдар мҥмкіндігін 

комлексті тҥрде қолдануды жҥзеге асыру кҿп функционалды электрондық оқу 

қҧралдарын қҧру жҽне қолдану кезінде ғана мҥмкін болады [1]. 

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың ақпараттық 

сауаттылығын, ақпараттық мҽдениетін жҽне ақпараттық қҧзырлығы сияқты 

қабілеттіліктерді қалыптастыру мҽселесі бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесіне 

айналып отыр. 

Ақпараттық құзіреттілік: 

- сын тҧрғысынан ҧсынылған ақпараттар негізінде саналы шешім 

қабылдауға; 

- ҿз бетінше мақсат қоюға жҽне оны негіздеуге, мақсатқа жету ҥшін 

танымдық қызметті жоспарлауға жҽне жҥзеге асыруға; 

- ақпаратты ҿз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта қарауға 

сақтауға, тҥрлендіруге жҽне тасмалдауға, оның ішінде қазіргі заманғы 

ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың кҿмегімен жҥзеге асыруға;  
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- логикалық операцияларды (талдау, жинақтау, қҧрылымдау, тікелей жҽне 

жанама дҽлелдеу, аналогия бойынша дҽлелдеу, моделдеу, ойша 

эксперименттеу, материалды жҥйелеу) қолдана отырып, ақпаратты ҿңдеуге; 

- ҿзінің оқу қызметін жоспарлау жҽне жҥзеге асыру ҥшін ақпаратты 

қолдануға мҥмкіндік береді. 

Ақпараттық-коммуникациялық қҧзырлылық - бҧл оқу, тҧрмыс жҽне кҽсіби 

бағыттағы міндеттерді шешуде ақпараттық-коммуникациялық технологияның 

мҥмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті. 

Коммуникативтік құзіреттілік: 

- нақты ҿмір жағдайында ҿзінің міндеттерін шешу ҥшін қазақ жҽне басқа 

тілдерде ауызша жҽне жазбаша коммуникациялардың тҥрлі қҧралдарын қолдануға; 

- коммуникативтік міндеттерді шешуге сҽйкес келетін стилдер мен 

жанрларды таңдауға жҽне қолдануға; 

- ҽдептілік ережелеріне сҽйкес ҿзіндік пікірін білдіруге; 

- нҽтижелі ҿзара іс-ҽрекетті, тҥрлі кҿзқарас жҽне ҽртҥрлі бағыттағы 

адамдармен сҧхбат жҥргізе отырып, шиелініскен ахуалдарды шешуді жҥзеге 

асыруға; 

- жалпы нҽтижеге қол жеткізу ҥшін тҥрлі кҿзқарастағы адамдар тобымен 

қатынас (коммуникация) жасауға мҥмкіндік береді. 

Информатика сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 

оқушылардың ақпараттық қҧзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына 

сай ақпараттық технологияларды, электрондық оқулықтарды жҽне Интернет 

ресурстарды пайдалану оқушының білім беру ҥрдісінде шығармашылық 

қабілетін дамытуға мҥмкіндік береді. Оқушылардың ақпараттық қҧзырлылығы 

мен ақпараттық мҽдениетiн қалыптастыру қазiргi таңда ҥздiксiз педагогикалық 

бiлiм беру жҥйесiндегi ең кҿкейтестi мҽселелердiң бiрiне айналып отыр [2]. 

Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың 

тиімділігі: 

 оқушының ҿз бетімен жҧмысы; 

 аз уақытта кҿп білім алып, уақытты ҥнемдеу; 

 білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 

 шығармашылық есептер шығару; 

 қашықтықтан білім алу мҥмкіндігінің туындауы; 

 қажетті ақпаратты жедел тҥрде алу мҥмкіндігі; 

 экономикалық тиімділігі; 

 іс-ҽрекет, қимылды қажет ететін пҽндер мен тапсырмаларды оқып ҥйрену; 

 қарапайым кҿзбен кҿріп, қолмен ҧстап сезіну немесе қҧлақ пен есту 

мҥмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен ҽр 

тҥрлі тҽжірибе нҽтижелерін кҿріп, сезіну мҥмкіндігі; 

 оқушының ой-ҿрісін дҥниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Қазіргі білім беру ісінің басты шарттарының бірі болып оқушының ҿзіне 

керекті мҽліметті ҿзі іздеп табуына ҥйретіп, олардың ҿз оқу траекторияларын 

ҿзінің таңдай білуі есептеледі. Менің ойымызша, ақпараттық - білім беру 

ортасын жобалаудағы басты мақсат оқушының ҿздігінен оқуға талаптандыру, 

яғни ізденімпаздыққа ҥйрету болып саналады. 
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Ақпараттық технологияларды пайдаланудың артықшылықтары мынадай: 

1. Олар оқытудағы тақырып шеңберіндегі немесе белгілі бір уақыт 

аралығында айтылуға тиіс мҽліметтер кҿлемін ҧлғайтады. 

2. Білімге бір - бірінен ҥлкен ара қашықтықта орналасқан ҽр тҥрлі оқу 

орнында отырып қол жеткізуге болады. Жоғары сынып оқушыларын 

емтихандар мен ҦБТ даярлауға арналған жаттықтыру бағдарламаларын 

пайдалану. 

3. Оқытудың жҥйесінің кҿп денгейлі жетілдіруі олардың таралымдалуы 

мен оқу сапасын арттырады. 

4. Оқушы ҿз бетінше немесе ҿзге оқушылармен топтасып бірге жҧмыс 

істеуге мҥмкіндік алады. 

5. Оқушының танымдық іс-ҽрекеттері кҥшейіп, ҿзіндік жҧмыстарды тез 

орындау мҥмкіндіктері артады. 

Осылайша оқыту қҧралдарының бірі - электрондық оқулық. Ол 

оқушыларды даралай оқытуда жаңа ақпараттарды жеткізуге, сондай-ақ 

игерілген білім мен біліктерді тесттік бақылауға арналған программалық қҧрал.  

Білім беру жҥйесінде электронды оқулықтарды пайдаланып, ҥлкен 

табыстарға жетуге болады. Электронды оқулықтарды пайдалану барысында 

оқушы екі жақты білім алады: біріншісі -пҽндік білім, екіншісі - компьютерлік 

білім. Электронды оқулықтарды пайдалану оқушының ҿз бетінше 

шығармашылық жҧмыс жасауына, теориялық білімін практикамен 

ҧштастыруына мҥмкіндік береді. Электронды оқулық арқылы оқушы кҿптеген 

қосымша материал ала алады, осы алған мҽліметтерін компьютерден 

кҿргендіктен есінде жақсы сақтайды, ҿз бетінше жҧмыс жасау қабілеті 

қалыптасады. Осылайша жас ҧрпақты оқытуда инновацияны пайдаланудың - 

шығармашылық жетістіктің негізгі кҿзі [3]. 

Ақпараттық технологиялар орталарын пайдаланудың мақсаттары: 

1. Ақпараттық технологияларды қолдану негізінде оқу-тҽрбие процесінің 

барлық деңгейін жетілдіру: 

- оқыту процесінің ықпалы мен сапасын арттыру, 

- пҽнаралық байланысты тереңдету, 

- қажетті ақпаратты іздеуді оңайлату жҽне кҿлемін ҧлғайту. 

2. Оқушы тҧлғасын дамыту, ақпараттық қоғамда ҿмір сҥруге даярлау. 

- коммуникативтік қабілеттерді дамыту, 

- кҥрделі жағдайда оңтайлы шешім немесе шешу нҧсқаларын қабылдау 

дағдыларын қалыптастыру. 

- компьютерлік графика, мультимедиа технологиясын пайдалану арқылы 

эстетикалық тҽрбие беру, 

- ақпараттық мҽдениетті қалыптастыру, ақпаратты ҿңдей білу: 

3. Қоғамның ҽлеуметтік тапсырысын орындау: 

- ақпараттық сауаты бар тҧлғаны даярлау; 

- компьютерлік орталарды пайдаланушыны даярлау: 

Оқыту ҥрдісінде компьютерлік технологияларды пайдадалану келесі 

мақсаттарға бағытталады: 
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- компьютерлік технологиялардың мҥмкіндіктерін іске асыру арқылы 

оқыту ҥрдісінің ықпалдығы мен сапасының деңгейін кҿтеру; 

- танымдық ҽрекеттердің белсенділігін арттыратын ынталарды қамтамасыз ету; 
- қазіргі заманғы ақпарат ҿңдеу орталарын пайдалану негізінде пҽнаралық 

байланысты тереңдету. 

Біріншіден, құрал-сайман, кем дегенде бір компьютер, оқытушының 
идеалды тҥрде автоматтандырылған жҧмыс орны, бірнеше оқушы жҧмыс орны, 

видеопроектор жҽне интерактивті тақта. 

Екішіден, компьютерде жҧмыс істеу дағдысы бар мұғалім мультимедиялық 
проектор ережелерімен жҽне интерактивті тақтамен таныс болуы қажет. 

Үшіншіден, білім беру ӛнімдері бар цифрлық компакт-дискілер болуы қажет. 

Тҽжірибе кҿрсеткендей, компьютерлік жҥйе қолданылатын сабақтар мҧғалімнің 
орнын баспайды, керісінше, мҧғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты 

неғҧрлым мазмҧнды, жеке тҧлғалы жҽне ҽрекетті етеді деп ойлаймын. 
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Аннотация. Уравнения Максвелла являются системами дифференциальных и 

интегральных уравнений. Эти уравнения описывают электромагнитное поле. Определяет его 
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возникающих при взаимодействии электромагнитных волн с различными средами. 
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Annotation. Abstract System of differential and integral equations Maxwell's equations. 

These equations give rise to an electromagnetic field. It defines its connection with electrical 

charges, currents and attraction in solid media. Together with the laws of Lorentz and Ampere's 

equations, Maxwell equations form a complete class of classical electrodynamics. Maxwell 

equations form a complete equation system. Maxwell's equations have had a great impact on the 

development of theoretical physics, electromagnetism and other fundamental theories. It has greatly 

contributed to the discovery of the theory of relativity, the study of the nature, origin, distribution 

and interaction of electromagnetic waves. Maxwell's equations consist of four-vector and integral 

differential equations and two material equations. Plays an important role in the study of 

phenomena and phenomena arising in the interaction of electromagnetic waves with different 

environments.  

Keywords. Maxwell, Equations, Physics, Electric, Magnetic, Wave, Differential, Integral, 

Lorentz, Ampere, laws, phenomena.   

 

Электромагнитті толқындар теориясына қатысты Фарадей заңы мен 

Ампер заңындағы ығысу тоғының ҿрнектерінің негізінде Максвеллдің тҿрт 

теңдеуін алуға болады. Максвелл теңдеулерінің жалпы тҥрдегі жазылуы (CИ 

жҥйесінде) (1)-ҿрнекте кҿрсетілген. 

                                                                       

                                                                                (1)  

 

                                                                     

ҿрнектердің кҿмегімен  жҽне  ҿрістерінің кез келген уақыт сҽтіндегі 

кеңістіктің кез келген нҥктесіндегі мҽндерін анықтауға болады, егер ҿрістерді 

тудыратын зарядтардың координаттары мен жылдамдықтары белгілі болса. 

Сонымен бҿлшек орналасқан ҽрбір нҥктеде  жҽне  ҿрістері белгілі болады 

жҽне осы бҿлшектерге ҽсер ететін кҥштерде белгілі болады  [1]. 

(1)  

                                                                                                 (2)  

 

(2)  ҿрнектің кҿмегімен ҽсерлесетеін зарядталған бҿлшектердің 

координаталары мен жылдамдығынесептеуге болады. 

Сонымен электромагнитті теория кҿмегімен кез келген ҽсерлесетін 

зарядталған бҿлшектер жҥйесі ҥшін координаталары мен жылдамдықтарын 

анықтай аламыз. Жҽне Максвеллдің анықтауынша сҽуле шығаратын ҿрістің 

энергиясы мен қозғалыс мҿлшері болады. 

Ҿрнектер Кулон заңы мен арнайы салыстырмалық теориясының 

кҿмегімен алынған. Сондықтан бҧл ҿрнектерді Кулон заңының регятивистік 

кҥрделі жазылуы деп қарастыруға болады.      

 Максвелл теңдеулері вакуумда жҽне басқа орталарда да орындалады, тек 

g жҽне j шамаларындағы ҿрнектерге ішкі атомды зарядтар жҽне токтар, 

сонымен қатар магнит моменттері енулері тиіс. Жҽне бҧл теңдеулер ҽр тҥрлі 

беттер мен контурлар ҥшін де орындалады. Оның берілген заряд (g) пен тоқтың 
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(j) жіктелуінде бір ғана шешімі болады.  жіктелуінде бір ғана шешімі болады. 

Бір ғана шешімнің болуы оның тҥрін таңдауға мҥмкіндік береді. Таңдап 

алынған шешімді Максвелл теңдеулеріне қойып, оның шынымен де 

теңдеулерді қанағаттандыратынын білуге болады. Егер алынған математикалық 

ҿрнектерМаксвелл теңдеулерін қанағаттандырса, онда интегралдану беттері 

мен кентурлары қандай болса да, ол ізделген шешім болып табылады  [2]. 

(1)  

(2) Максвелл ҿзінің тҿрт теңдеулерінің кҿмегімен барлық электрлік 

қҧбылыстарды тҥсіндіріп қана қоймай, олардың салдарларында болжай білді. 

Мысалы ол 1864 жылы ҥдемелі қозғалатын заряд кеңістікте 

жылдамдық қозғала отырып, электр жҽне магнит ҿрістері ҿзара 

перпендикуляр жҽне толқынның таралу бағытына перпендикуляр болады. Жҽне 

оның дҽлелдеуінше шығарылатын толқында Е=сВ, сонымен ҥдемелі 

қозғалатын заряд шығаратын ҿріс те энергиясы мен қозғалыс мҿлшері болады. 

Егер заряд тербеліс жасайтын болса, онда толқын жиілігі заряд тербелісінің 

жиілігімен сҽйкес келеді. Максвеллдің жорамалдауынша жарық белгілі бір 

жиіліктер аралығындағы (4÷7) 10
14

 Гц электромагнитті ҿріс жҽне жиіліктері 

кҿрсетілген аралықтан жоғары жҽне тҿмен электромагнитті толқындар болуы 

тиіс. 1-суретте электромагнитті толқындар спектрінің шкаласы кҿрсетілген. 

 
1-сурет. Электромагнитті толқындар спектрінің шкаласы. 

Максвелл жарық табиғатының сырын ашумен қатар, тербелмелі 

контурдағы зарядтың тербелісі электромагнитті толқындардың шығарылуына 

жҽне оны тіркеуге болатындығын болжады. Яғни ол радиотолқындар ашылмай 

жатып, радиобайланыстың мҥмкін екендігін жорамалдады. Ҽр тҥрлі физикалық 

қҧбылыстарды біріктіретін Максвелл теңдеулері класскалық физиканың ҥлкен 

жетістігі болып табылады. Максвеллдің электромагнитизмдегі жеткен 

жетістігін Ньютонның тартылыс теориясындағы жетістігімен теңестіруге 

болады. Кҿптеген физикалық қҧбылыстарда графитациялық ҽсерлесуден 

электромагнитті ҽсерлесулердің басым екендігін ескерсек Максвелл 

теориясының артықшылығын аңғарамыз. Максвелл толық аяқталған 

электромагнитті ҽсерлесудің регятивистік теориясын қҧрды.Ол ҽсерлесуді 

қашықтыққа тасымалдаудың мҽселесін шешетін ҿріс теориясын қҧрды. 

Максвелл теңдеулерінен шығатын жҽне бір мҽселе электр жҽне магнит ҿрістері 

толқын кҿздері тоқтатылған жағдайда да жойылып кетпейтіндігі. 



173 

 Максвелл теңдеулерінсіз қоғамның дамуы тіптен мҥмкін емес. Электр 

тоғын ҿндіру, оны тасымалдау, барлық тҥрдегі ақпараттарды алу жҽне жеткізу, 

техниканы дамыту оны адамзат мҥддесіне қолдану Максвелл теориясының 

кҿмегінсіз жҥзеге аспайды. Максвелл теориясының ҽлі де жаңалықтарды 

ашудағы рҿлі жоғары [3]. 
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Аңдатпа. Мақалада қоғамды цифрландырудың негізгі процестері, білім берудегі 

цифрлық технологиялардың шарттары мен артықшылықтары қарастырылады. Сандық 

технологиялар ҿмірдің барлық салаларына ҽсер етеді: бизнес, білім беру, денсаулық сақтау, 

ҿнеркҽсіп, ҿмір сапасын арттырады, ҽлеуметтендіру мен коммуникацияның жаңа 

нысандарын қҧрады. 

Кілт сҿздер. Сандық технологиялар, білім беру, қазіргі заманғы технологиялар. 

Annotation. The article considers the main processes of digitalization of society, conditions 

and advantages of digital technologies in education. Digital technologies already have an impact 

on all spheres of life: business, education, health care, industry, improve the quality of life, create 

new forms of socialization and communication. 

Keywords. Digital technologies, education, modern technologies. 

 

Современная образовательная среда – это приоритетный проект в области 

образования. Его важным составляющим компонентом является цифровая среда. 

В области цифровой среды современному педагогу есть что предложить 

учащимся. 

В современном образовании, мы понимаем, что быстро изменяющийся 

мир вокруг нас обязывает школу так же стремительно меняться. Сегодня в мире 

происходит рывок в цифровую эпоху.  

Посудите сами: планшеты, айпады, мобильные телефоны, смарт - часы, очки 

виртуальной реальности прочно вошли в повседневную жизнь сегодняшних 

учениковнового поколения. Наша цифровая жизнь стремительно развивается.  

И на уроках показ презентаций, видеороликов, аудио приложений- это уже не 

новинка. Современная образовательная среда - основа образования 21 века. 

Каждый современный учитель понимает, что учить надо по-новому, 

используя инновационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе [1].  
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Педагог, заинтересованный в поддержке мотивации к обучению, должен 

быть в курсе новинок электронных образовательных ресурсов, уметь выбирать 

собственный инструментарий и совершенствовать алгоритмы его использования. 

Необходимо научить современных школьников пользоваться информационными 

технологиями. Созрела новая парадигма образования: научить школьников 

добывать знания самостоятельно с помощью интернет технологий. А учитель 

выступает в роли тьютора, который направляет и корректирует деятельность 

учеников. И сейчас, вместе с высокотехнологическими пособиями в современной 

школе идѐт активное внедрение цифровых технологий. 

Цифровые технологии в обучении позволяют более красочно с 

использованием анимации преподнести изучаемый предмет, что дает 

возможность лучше его понять и, что немаловажно, мотивировать 

обучающихся к изучению материала. Цифровые технологии меняют наш образ 

жизни, способы общения, образ мыслей, чувства, каналы влияния на других 

людей, социальные навыки и социальное поведение. Окружение хайтека – 

компьютеры, смартфоны, видеоигры, интернет-поисковики – перекраивает мозг 

человека и дает возможность ему самостоятельно найти любую интересующую 

его информацию. Поэтому воспитание цифровой грамотности у обучающихся, 

начиная со школьной скамьи, является одним из важных условий 

формирования современной личности [2]. 

И сегодня я бы хотела обратить ваше внимание на цифровые 

образовательные платформы, которые помогают учить по-новому, очень 

эффективно, креативно, а главное-доступно и понятно для всех учеников. 

Множество возможностей и только самые необходимые функции — это 

одна из причин, почему сервис «Kundelik kz» быстро стал в Казахстане 

востребованным. Все инструменты, которые можно на нем найти, сейчас 

являются бесплатными. Они предназначены не только для учащихся и их 

родителей, но и для преподавателей.  

Kundelik.kz- представляет собой современный и удобный инструмент 

взаимодействия учителей, родителей и учащихся, то с помощью сервисов 

системы пользователь, имеющий к нему доступ, может оперативно получить 

необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения. 

«Kundelik.kz» реализует следующие возможности: 

- ведение электронных дневников,  

- ведение электронного журнала,  

- выдача и получение домашних заданий,  

- использование ресурсов библиотеки художественной литературы, медиатеки. 

В «Kundelik.kz» есть все основные функции социальных сетей, которые 

адаптированы для использования в школах, и позволяют общаться между собой 

ученикам, учителям, родителям [3]. 
Потенциальные пользователи электронного дневника, электронного 

журнала успеваемости – это родители, школьники, учителя.  

Для родителей электронный дневник «Kundelik.kz» дает возможность 
наладить эффективное взаимодействие с образовательным учреждением, в котором 

учится их ребенок. Он позволяет оперативно получать самую свежую и 
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достоверную информацию обо всех мероприятиях и событиях школьной жизни, 

ознакомиться с новостями, а также уточнить расписание занятий или домашнее 

задание по любому из предметов. При помощи электронного дневника родители 
смогут смотреть оценки своего ребенка, узнавать о его успехах и достижениях, 

контролировать посещаемость занятий.  Также дает общение с другими 

участниками автоматизированной информационной системы «Kundelik.kz». На 
сайте организована закрытая и удобная web-среда для общения. В ней можно 

создавать тематические форумы, обмениваться с другими людьми фотографиями с 

прошедших учебных мероприятий, связываться с преподавателем или другим 
родителем для уточнения каких-то вопросов. Также существует возможность 

интерактивного общения родителей с администрацией школы. 

Преподавателям более удобно, практично и быстро выставлять отметки в 
электронный журнал. В электронной версии можно к тому же изменять данные, 

если они вдруг были проставлены неверно, вносить их сразу за большой 

период, красиво оформлять страницу, добавлять комментарии и так далее. 
Также управление домашними заданиями. На сервисе установлен 

интерактивный модуль, который позволяет выдавать задания всему классу и 

отдельно взятым ученикам, прикреплять к ним файлы и контролировать ход 
выполнения работ учеников [4]. 

Для учащихся ведение электронного дневника, что гораздо удобнее и 

практичнее, чем аналогичное ведение дневника в бумажном варианте. С помощью 

данной опции можно быстро записать или посмотреть домашнее задание, узнать 
оценки, важные учебные материалы, средний балл, пройденные темы и так далее. 

Также есть доступ к объемной онлайн - библиотеке, с помощью чего можно 

оперативно получить почти все произведения, которые проходятся в школе, 
скачать видеофайлы, аудиофайлы, презентации и прочие материалы. 

Проект «Bilimland.kz» - крупнейший образовательный интернет-проект в 

Казахстане, разработка отечественной компании BilimMediaGroup (BMG), 

которой сейчас оснащены все школы страны.  
«Bilimland.kz» является базой для размещения методических материалов и 

разработок, с помощью которых учителя могут делиться опытом или, наоборот, 
искать идеи среди работ своих коллег. Проект предлагает бесплатные 

видеоуроки по основным предметам школьной программы, проводит вебинары 

на актуальные и интересные темы.   
В рамках проекта проводятся самые массовые конкурсы- «Учитель - 

новатор», различные проектные работы, вебинары. Также дает возможность 

учащимся подготовиться к ЕНТ и ВОУД. Это – прекрасный виртуальный 
тренажѐр для тех, кто хочет подготовиться к тестам. Причѐм, не только в форме 

«пробного тестирования»: здесь есть внушительная «база знаний» – полные 

конспекты по 13 предметам. Кроме того, после каждого пробного тестирования 
сайт предлагает провести эффективную работу надошибками.  

Работая с сайтом «Bilimland.kz» главное для учителя -умение в 

многообразии электронных ресурсовотобрать тот материал, который можно 

использовать на уроке или предоставить ученику в качестве домашнего задания. 

И, конечно, воспитывать в ребѐнке такие качества, как уважение, доброта, 

отзывчивость, воспитывать гуманное отношение к обществу, к человеку. 
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Ресурс Online Test Pad.  

Это бесплатный многофункциональный конструктор. 

При создании тестов предусмотрено большое количество различных 

настроек, чтобы создать свой уникальный тест. В сервисе есть возможность 

создавать вопросы различных категорий: одиночный и множественный выбор, 

ввод числа или текста, установление последовательности и соответствий.  

Online Test Pad обладает понятной навигацией, его можно освоить 

самостоятельно. Удобно использовать видео-уроки по созданию тестов. 

После освоения программы, создание теста не требует большого объема 

времени. 

Работа с данным сервисом будет полезна в любой предметной области. 

Чтобы учащиеся активно не списывали друг с друга ответы, тест дает 

возможность составить много заданий, например, 20, и при этом ограничить 

выдаваемое ученику количество, например, 5 заданиями, которые выпадут в 

случайном порядке. 

Другой способ – создавать группы вопросов, например, выберите из 

списка полномочия ГД, и другое задание – выберите из списка полномочия СФ. 

Это задания одной темы, помещаем их в одну группу, и они никогда 

одновременно не выпадут в тесте. Программа будет выдавать один из вопросов 

случайным образом. 

Но главное - удобная обработка результатов. Учителю доступен просмотр 

ответов каждого учащегося, статистика набранных баллов по каждому вопросу. В 

табличном виде представлены все результаты, ответы учитель можете сохранить в 

Excel. Есть возможность ручной проверки и корректировки отметки. 

Специальный html-код позволяет встроить тест на собственный сайт, блог 

(слайд), вКонтакт(слайд), в электронный журнал Параграф (слайд) или послать 

ученику по электронной почте (слайд). 

Можно воспользоваться QR кодом (распечатанным или выведенным на экран). 

Перейдя по ссылке, ученик сразу начинает выполнять задание. 

Следующим шагом, при необходимости, может стать создание своего офиса, 

т.е. формирование групп (или класс целиком). Для педагога это аналог электронного 

журнала, в котором отмечается прохождение заданных Вами тестов этой конкретной 

группе. Вам доступен журнал успеваемости группы (с возможностью выгрузки в 

Excel), просмотр каждого результата, подробная статистика по всем элементам 

задания и результатам, графики потраченного времени. 

Ученик, зарегистрированный в группе, получает отдельный тренинг-

кабинет. Это некий прообраз контрольной и проверочной тетради. Ученик 

входит в кабинет под своим логином и паролем. В нем он настраивает свой 

профиль, выполняет поставленные задания, просматривает свои результаты, 

видит журнал успеваемости. Один ученик может получать задания от 

несколько преподавателей (по математике, русскому языку , истории…), но 

тренинг-кабинет для него один. Создавать офис удобно, когда несколько 

преподавателей на параллели работают в данной программе. 

В нем он видит список контрольных и тренировочных задач, список всех 

выполненных задач с результатами по предметам. 
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Что привлекает учеников при выполнении заданий в данном ресурсе? 

- возможность использовать телефон как образовательный инструмент, 

- получение оценочного результата о своей работе, 

- рост результативности, которая может быть обусловлена многократным 

прохождением теста за рамками урока. 

На сегодняшний день составляемые нами тесты  

- используются в классе для быстрой проверки усвоения материала. Здесь 

мы для себя определили 2 условия: остановились на оптимальном числе 

вопросов – 5, и на необходимости максимально простой формулировки 

вопросов. При этих условиях тест не занимает у учащихся много времени, и 

дает возможность ученикам без телефонов поочередно быстро пройти его на 

учительском компьютере. 

- используем тесты для проведения суммативной оценивание за раздел.  

Дети, находящиеся на больничном не отстают от прохождения программы, 

они в срок дистанционно выполняют работы, имеют возможность накапливать 

отметки по предмету. 

В условиях карантина этот ресурс обеспечит системный контроль 

отработки программных вопросов. 

Данный ресурс помимо тестов дает возможность составить задание в 

форме диалога. В чем особенность этого инструмента. Оформив карточки 

вопросов, вы самостоятельно настраивается переход от одного задания к 

другому, в зависимости от ответа ученика. Ответил правильно – перешел к 

следующему вопросу. Неверно – перешел на текстовую карточку, где повторил 

материал или прочитал комментарий педагога, в чем ошибочность ответа, 

после чего заново вернулся к вопросу, в котором была допущена ошибка. 

Online Test Pad стал эффективным инструментом при подготовке к 

проектной работе. Этот сервис позволяет составлять электронные опросы. Все 

учащиеся школы пишут проекты, каждый второй из них составляет опрос по 

актуальности своего исследования. Представьте, какая экономия бумаги, а 

также сил и времени для подсчетов голосов респондентов. 

Представленный нами многофункциональный сервис – это эффективный 

инструмент для организации образовательного процесса. 

Подводя итоги, можно сказать что, педагогу в настоящее время 

необходимо научиться пользоваться компьютерной техникой, так же, как он 

использует авторучку или мел для работы на уроке, владеть информационными 

технологиями и умело применять полученные знания и навыки для 

совершенствования методики урока. 
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Аннотация. FISCHERTECHNIK - это уникальные механические и электронные 

обучающие конструкторы, созданные знаменитым немецким профессором Артуром 

Фишером (Arthur Fisher). Уникальность этих конструкторов заключается в том, что, сочетая 

детали из разных наборов, можно создавать любые модели и проекты, которые только 

возможно себе представить. Линейка конструкторов включает наборы для разных возрастов 

- от дошкольников до студентов, и благодаря широкой функциональности и множеству 

различных элементов, эти наборы позволяют конструировать не только развлекательные и 

образовательные модели, но и прототипы реальных сложных устройств и механизмов. 

Ключевые слова. Контроллер ROBO TX, аккумулятор, среда программирования 

ROBO Pro, периферический процессор, датчик температуры, фототрансистор. 

Annotation. FISCHERTECHNIK is a unique mechanical and electronic learning constructors 

created by the famous German Professor Arthur Fisher. The uniqueness of these constructors is that 

by combining parts from different sets, you can create any models and projects that you can 

imagine. The line of designers includes kits for different ages - from preschoolers to students, and 

thanks to the wide functionality and a variety of different elements, these kits allow you to design 

not only entertainment and educational models, but also prototypes of real complex devices and 

mechanisms. 

Keywords. ROBO TX controller, battery, ROBO Pro programming environment, peripheral 

processor, temperature sensor, phototransistor. 

 

Fischertechnik - 1964 жылы профессор Артур Фишер ойлап тапқан. 

Балалар, сонымен қатар жасҿспірімдер мен студенттерге арналған дамытушы 

дизайнер (дҽлірек айтқанда, ҽр тҥрлі деңгейдегі дизайнерлер сериясы). 

Фишертехникалық дизайнерлер ҽлемнің ҽртҥрлі елдерінде орта, арнайы 

жҽне жоғары оқу орындарында механизмдер мен машиналардың жҧмыс 

принциптерін кҿрсету, сонымен қатар ҿндіріс процестері мен презентация 

мақсаттарын модельдеу ҥшін қолданылады. 

Бҧл дизайнерлер (ҽсіресе «жетілдірілген» жҽне кҽсіби нҧсқалар) ҥй 

робототехникасы болып табылады. Технологияға қызығушылық танытатын 

балалар ҥшін ойластырған бҧл дизайнерлердің негізгі элементі - ойықтары мен 

саңылаулары бар блок. Бҧл форма элементтерді кез келген комбинацияда 

қосуға мҥмкіндік береді. Сондай-ақ, бағдарламаланатын контроллерлер, 

қозғалтқыштар, тҥрлі сенсорлар мен қуат кҿздері дизайн жиынтығына кіреді, 

бҧл сізге механикалық қҧрылымдарды орнатуға, роботтарды жасауға жҽне тіпті 

оларды компьютермен бағдарламалауға мҥмкіндік береді.  



179 

ROBO TX контроллеріне арналған басқару бағдарламаларын жасау ҥшін 

ROBO Pro визуалдық бағдарламалау ортасы қолданылады. Бағдарламалар 

контроллерге USB немесе Bluetooth арқылы жҥктеледі. 

Бастапқыда дизайнер сериялық ҿндіріске жоспарланбаған жҽне бекіткіштер 

шығаратын компанияның инженерлері мен серіктестеріне ерекше Рождестволық 

сыйлық ретінде ойластырылған. Бірақ сҽттілік сол болды: 1965 жылы 

Рождествода дизайнер ресми тҥрде теледидарда кҿрсетілді, ал ҿнертапқыш 

Диффузиялық балаларды қолдау қоғамына 1000 дизайнер сыйлады. Келесі 

кҿктемде бҿлшек саудада жаңа балық аулау техниктері пайда болды. 

Алғашқы фитчерник дизайнерлері кҥрделі болды жҽне олар негізінен 

мектептер мен институттарда механика, электроника жҽне робот техникасының 

принциптерін кҿрсету ҥшін қолданылды. Блоктар кез келген нысанды қабылдай 

алатын қҧрылымда тығыз байланысты болды. Уақыт ҿте келе дизайнерлер жаңа 

техникалық керек-жарақтардың (доңғалақтар, беріліс қҧралдары, 

қозғалтқыштар, батареялар, тҥймелер, фотодиодтар жҽне т.б.) пайда болуы мен 

енгізілуіне байланысты кеңейе бастады [1]. Бҧл жиналған қҧрылымдарға толық 

архитектуралық кҿріністі, мысалы, кҿпірлерді беруге мҥмкіндік берді.  

 

 
 

1-сурет. Алғашқы фитчерниктік дизайнері 

 

Содан кейін жҧмыс кҥшейткіштері, микрочиптер, пневматикалық 

қҧрылғылар бар негізгі электрондық блоктар келді. 

1980 жылдары белгілі бір тапсырмаларды орындауға бағдарламаланатын 

процессорлармен жабдықталған электронды бҿліктер пайда болды. Сонымен 

бірге, компания балаларға арналған қарапайым тҥсті жинақтарды шығаруды 

бастады, олардың қҧрамына тҥрлі-тҥсті бҿліктер кіреді жҽне кҿлік қҧралдары 

сияқты қарапайым қҧрылғыларды жинауға арналған. 

Fischertechnik дизайн жиынтықтарын Германияда орналасқан fischertechnik 

GmbH компаниясы шығарады. 

Fischertechnik GmbH компаниясы неміс фишерверке GmbH & Co.KG 

холдингінің қҧрамына кіреді, оның еншілес компаниялары бекіткіштер, бекіту 

қҧралдары, автомобиль бҿлшектері жҽне пластиктен жасалған бҧйымдардың 

кҿптеген тҥрлерін шығарады: 
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 Кіші жас - 5 жасар балаларға арналған қызыл жолақ салынған 

дизайнерлер. 

 Негізгі жҽне жетілдірілген - 7 жасқа дейінгі балаларға арналған кҿк 

жолақты дизайнерлер. 

 9 жасар балаларға арналған қара жолағы бар кҽсіби дизайнерлер - серия 

электроника, механика, статика, пневматика негіздерін, сонымен қатар 

жаңартылатын энергияның негіздерін ҧсынады. 

Есептеуіш - бағдарламаланатын контроллері бар 10 жасар балаларға 

арналған сҧр жолақпен дизайнерлер 15х15х30 мм стандартты сҧр тҥсті 

тҥпнҧсқа блок - бҧл дизайнерлер ҥшін тҥпнҧсқа сҧр тҥсті стандартты блок. 

FISCHERTECHNIK роботты дизайнерлерінің ерекшеліктері 

Робототиктердің TXT Discovery жиынтығының дизайнері біздің 

қолымызда бар. Оның ҥлгісін қолдана отырып, біз алдымен FISCHERTECHNIK 

роботтық платформасының жалпы ерекшеліктеріне тоқталып ҿтеміз. 

Бізге назар аудару керек бірінші нҽрсе - бҿлшектерді біріктірудің бірегей 

жҥйесі. Негізгі бҿліктер барлық алты беттен бекітілетін етіп жасалған. Бҧл 

бастапқыда ҽдеттен тыс болып кҿрінуі мҥмкін, бірақ біз осы қосылу ҽдісінің 

функционалдығын тез бағалаймыз. 

Негізгі блоктардың басты ерекшелігі - ҽр блоктың ішінде арматураланған 

болат элементтің болуы. Осының арқасында жиналған қҧрылымдардың 

беріктігі мен қаттылығы қамтамасыз етіледі.  

Стандартты жиынтықта кҿптеген бҿлшектер бар - редукторлар, осьтер, 

доңғалақтары бар дҿңгелектер жҽне сҽндік элементтер [2]. 

 

 
 

2-сурет. Бӛлшектер 

 

FISCHERTECHNIK дизайнерімен жҧмыс істеу нақты даму процесіне ҿте 

жақын. Сонымен, қосқышта (тҥймеде) ҥш ашық контакт бар, бҧл қалыпты жҽне 

ашық жабық контактілерді пайдалануға мҥмкіндік береді. Бҿлшектерді қосу 

ҥшін ҽмбебап коннекторлары бар стандартты екі сымды кабель қолданылады.  

Жинақта ҽртҥрлі ҧзындықтағы сымдар, штепсельдер мен бҧрағыш бар. 

Электр тізбегіндегі дҧрыс қосылудың ыңғайлылығы ҥшін штепсельдер ҽртҥрлі 

тҥстермен беріледі. 
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Дизайнермен жҧмыс істеу ҥшін FISCHERTECHNIK аккумулятор жинағын 

қосымша сатып алу керек. Оған NiMH 8.4V/1500mAh бір батареясы мен 

зарядтау қҧрылғысы кіреді. Қҧрылғы корпусындағы нҧсқаулық зарядтау 

ҥрдісінің кҥйін кҿрсетеді. Батарея толығымен зарядталғанда, микроконтроллер 

автоматты тҥрде зарядтау режиміне ауысады. 

Бағдарламалау ортасы ROBO Pro 

FISCHERTECHNIK платформасында ROBO Pro визуалды бағдарламалау 

ортасы бар. 

Қоршаған орта графикалық жҽне ағымдық сызбаларды дайындау 

ережелеріне сҽйкес орындалады. Бҧл, бір жағынан, бағдарламалау тілдерімен 

ҽлі таныс емес адамдарға роботтарды бағдарламалауға мҥмкіндік береді, екінші 

жағынан, болашақта бағдарламалауды ҥйренудегі пайдалы дағдыға айналатын 

ағын сҧлбаларын дҧрыс жобалауға жҽне жасауға ҥйретеді. ROBO Pro блок-

схемаларында қолданылатын сандар ГОСТ 19.701-90 сҽйкес келеді. 

 

 
 

3-сурет. ROBO Pro визуалды бағдарламалау ортасы 

 

Дайын бағдарламалар контроллерге USB немесе Bluetooth арқылы 

жҥктеледі. 

ROBOTICS TXT контроллері 

FISCHERTECHNIK - ROBOTICS TXT бҥгінгі контроллері кішкентай 

ҿлшемге ие жҽне кҿптеген артықшылықтарға бар. Ең алдымен кҿзге тҥсу - 

контроллердің дисплейі. Оның диагоналы - 2,4 дюйм (6 см) жҽне 

ажыратымдылығы 320x240 пиксель. 

Контроллерде моторларды, жарықдиодты шамдарды жҽне басқа 

қоздырғыштарды қосуға арналған сегіз порт жҽне тҥрлі датчиктерді қосуға 

арналған сегіз порт бар. Осылайша, бір уақытта 16 тҥрлі электрондық 

компоненттерді қолдануға болады. 

ROBOTICS TXT контроллерінің техникалық сипаттамалары: 

 ARM Cortex A8 негізгі процессоры: екі ядро, 32 бит, 600 МГц; 

 перифериялық процессор: Cortex M3; 

 жад: 128 MB DDR3 жедел жады, 64 МБ FLASH; 
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 дисплей: тҥсті сенсорлық экран 2,4 дюйм (320x240 пиксель); 

 сыртқы жад: microSD флэш-жад картасы; 

 ҽмбебап кіріс: 8 дана сандық/аналогтық 0-9В немесе 0-5 кОм; 

 кірістерді санау: 4 дана (Фин <1 кГц); 

 Bluetoot/WiFi аралас сымсыз модулі: BT 2.1 EDR + 4.0, WLAN 802.11 b / g/n; 

 «Қашықтан басқару жиынтығы» жиынтығынан қашықтан басқару 

пультіне арналған ИК фотодекторы; 

 ДК-ге қосылуға арналған мини-USB қосқышы; 

 USB камерасы, USB флэш-дискісі жҽне басқа қҧрылғыларды қосуға 

арналған хостты басқару функциясы бар USB USB-A қосқышы; 

 бейнекамераны USB арқылы қосу, Linux ҥшін драйвер; 

 I2C интерфейсімен кеңейту модульдерін қосуға арналған 10 істікшелі 

коннектор; 

 бекітілген динамик; 

 белгіленген уақыт аралығында ҿлшеуге арналған ауыстырылатын 

батареясы бар нақты уақыт режимі; 

 смартфондарға/планшеттерге Bluetooth немесе WiFi арқылы қосылу оларды 

контроллерге арналған терминал ретінде пайдалануға мҥмкіндік береді; 

 электрмен жабдықтау: аккумулятордан 2,5 мм стандартты тығындар 

немесе 9 В қуат кҿзінен 3,45 мм цилиндрлік коннектор арқылы; 

 ҿлшемдері: 90x90x25 мм. 

FISCHERTECHNIK ROBOTICS 524328 txt ашу жиынтығы 

ROBOTICS TXT Discovery жиынтығы (немесе ROBOTICS TXT Discoverer 

жиынтығы, aka Fischertechnik Robotics 524328 TXT) - FISCHERTECHNIK 

роботтық желісіндегі жаңалық.  

Жинаққа мыналар кіреді: 

 ROBO Pro бағдарламалық жасақтамасы; 

 ROBOTICS TXT контроллері; 

 USB бейнекамерасы 

 Компьютерге қосылуға арналған мини-В USB кабелі; 

 2 двигатель (сервос); 

 XS қозғалтқышы (шағын қозғалтқыш); 

 Резина шиналары бар 2 доңғалақ; 

 4 жарық диоды 

 2 батырма; 

 1 фотосенсор (фототрансистор); 

 1 температура датчигі; 

 робот конструкцияларын қҧрастыруға арналған ҽртҥрлі бҿліктер 

(шамамен 300); 

 жарыстарға дайындық алаңдары; 

 робо-футболға арналған доп; 

 қҧрастыру нҧсқаулары; 

 робототехника бойынша дидактикалық материалдары бар шағын оқулық; 

 негізгі модельдерге арналған бағдарламалар мен қҧрастыру схемалары 

(дискіде) [2]. 



183 

Жинақ қорапта сатылады, оның ішінде бҿліктері бар екі пластикалық 

контейнер бар. Аккумулятор мен зарядтағыш (тҿмендегі суретте кҿрсетілген) 

жинаққа кірмейді (оларды бҿлек сатып алу керек). 

«ROBOTICS TXT Discovery жиынтығының» егжей-тегжейлерінен 

нҧсқауларға сҽйкес немесе оларды ойлап табуға байланысты ҽртҥрлі 

модельдерді жинап, қҧрастыруға болады. Жинаққа бекітілген нҧсқаулық 14 

тҥрлі модельді сипаттайды, соның ішінде бағдаршам, желдеткіш, тосқауыл, 

температураны қолдау жҥйесі, доңғалақ базасындағы ҽртҥрлі автомобильдер 

мен модельдер, соның ішінде робот-футболшы. 
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Аннотаци. Процесс совершенствования неизбежно связано внесением определенных 

изменений, преобразований, принципиально важно в работе лидеров в образовании, 

требующей тщательного осмысления, является проблема управления, вносимыми в практику 

преподавания и обучения изменениями, направленными на подготовку учеников к 21 веку.  

Ключевые слова. Aнализ, абстракция, моделирование, алгоритмизация, визуальное 

программирование. 

Abstrac.: The process of improvement is inevitably associated with the introduction of 

certain changes, transformations, it is crucial in the work of leaders in education, which requires 

careful reflection, is the problem of management, introduced into the practice of teaching and 

learning changes aimed at preparing students for the 21st century. 

Keywords. Analysis, abstraction, modeling, algorithmization, visual programming. 

 

Ақпараттық технологиялар адам қызметінің барлық салаларына енуімен 

қоса біздің кҥнделікті ҿміріміздің ажырамас бҿлігі болып табылады. 

Ақпараттық технологияларды қолдану сандық тҥрлерде кҿрсетілген ҽртҥрлі 

ақпараттың тҥрлерімен жҧмыс істеу процесін тездетеді жҽне жеңілдетеді. 

Кҿптеген елдерде білім берудің басым бағыттарының бірі - оқушылардың 

компьютер сауаттылықтарын қалыптастыру болып табылады. Егер бір 

жағынан, бҧл қҧзыреттіліктерді меңгеру уақыттың талабы болса, екінші 

жағынан, ҽртҥрлі білім салаларымен кіріктіру ҥшін ресурстар мен техникалық 

қҧралдарды ҧсына отырып, басқа да оқу пҽндерін оқытуда ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар жаңа қҧрал ретінде пайдаланылады.   

http://www.fischertechnik.de/desktopdefault.aspx/tabid-54/
http://web.archive.org/web/20101203075241/http:/www.fischertechnik.de/desktopdefault.aspx/tabid-54/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
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«Информатика» пҽні бойынша бағдарламаның мазмҧны оқыту 
бҿлімдерінен тҧрады. Бҧл бҿлімдер дағды немесе тақырып, білім немесе тҥсінік 
деңгейіне қарай бҿлімшелерге бҿлінеді.  

Ҽрбір бҿлімшенің ішінде бірізділікті сақтай отырып қҧрастырылған оқу 
мақсаттары бҿлімше аясында оқушылардың қаншалықты алға ілгерілегенін 
кҿрсетеді, бҧл мҧғалімдерге жҧмысын жоспарлап, оқушыларды бағалап жҽне 
алдағы уақытта олардың қандай шешім қабылдаулары қажеттігін анықтап, оны 
оқушыларға жеткізуге негіз болады. Сонымен қатар, «Информатика» пҽні 
бойынша оқу бағдарламасына негіз болған маңызды қағидат білім беру 
бағдарламасының спиральділік қағидаты болып табылады.   

Спиральді білім беру бағдарламасы Спиральділік қағидаты бойынша 
қҧрылған білім беру бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру ҥдерісі» 
(1962)  атты еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді [1].  

Оның пікірінше, ең кҥрделі материалдың ҿзі дҧрыс қҧрылымдалып, дҧрыс 
ҧсынылатын болса, оны тіпті кішкентай балалар да тҥсіне алады. Сонымен 
қатар, «жҧмыстау негізіне баланың бҧрынғы ҿз тҽжірибесі перне қоры, 
мағлҧматы салынып, дҽл айтқанда, балаға танымал жақын нҽрседен 
басталғаны» (Аймауытҧлы, 1929) абзал.  

Брунер адамның танымдық қабілеті шартты тҥрде бҿлінген ҥш сатыдан 
тҧрады деп тҧжырымдайды:   

 белсенді (жҧмыс ҥдерісінде білім алу);  
 бейнелік (суреттер мен бейнелердің кҿмегімен білім алу);  
 таңбалық (сҿздер мен сандардың кҿмегімен білім алу).  
Бҧл спиральді білім беру бағдарламасы тҧжырымының дамуына себеп 

болған. Джером Брунердің жҧмысына негізделген спиральді білім беру 
бағдарламасының негізгі ерекшеліктері:  

 оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты немесе пҽнді бірнеше рет 
қайталап оқиды;  

 ҽрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пҽннің кҥрделілігі 
арта тҥседі;  

 жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты жҽне бҧған дейін 
алынған ақпарат тҧрғысынан қарастырылады.  

Спиральді білім беру бағдарламасын жақтаушылар оның тҿмендегідей 
басымдықтарына назар аударады:  

 оқушы пҽнді қайталап оқыған сайын ақпарат толықтырылып бекітіліп 
отырады; 

 спиральді білім беру бағдарламасы қарапайым идеялардан анағҧрлым 
кҥрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға мҥмкіндік береді;  

 оқушыларды межеленген оқу мақсаттарына қол жеткізу ҥшін бҧрын 
алған білімдерін қолдануға жетелеу ҧсынылады.  

Орта білім мазмҧнын жаңарту аясында ҽзірленген оқу бағдарламалары 
оқушылардың бір сыныптан екінші сыныпқа ҿтуі кезінде білімі мен дағдылары 
қайталанып, одан ҽрі дамытылып отыратын спиральді білім беру бағдарламасы 
моделіне негізделген. Оқу ҥдерісінің алға ілгерілеуі айқын кҿрінуі ҥшін, оқу 
мақсаттары ҿзара тоғысқан бҿлімдер мен бҿлімшелерге топтастырылған. 
Оқушылардың сыныптан сыныпқа кҿшу барысында алға ілгерілеуіне орай, 
олар ҿздерінің дағдыларды меңгеріп, тҥсінуіне анағҧрлым сенімді бола тҥседі.   
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Спиральді білім беру бағдарламасы «Информатика» пҽні бойынша оқу 

бағдарламасындағы оқу мақсаттарының жҥйесінен анық кҿрінеді. Мысалы, 

«Компьютерлік жҥйелер» бҿлімінің «Бағдарламалық қамтамасыз ету» 

бҿлімшесі бойынша  оқушылардың спиральді білім беру бағдарламасы арқылы 

алға ілгерілеуі айқын кҿрінеді, себебі сыныптан сыныпқа жоғарылаған сайын 

оқу материалы кҥрделеніп отырады:  

Кесте 1.  

 
5-сынып 5.1.2.1 «Бағдарламалық қамтамасыз ету» 

6-сынып 6.1.2.1 Операциялық жҥйенің негізгі міндеттерін атап ҿту 

7-сынып 7.1.2.1 «Бағдарламалау жҥйесі» жҽне «бағдарламалау тілдері» ҧғымдарын 

ажырата білу 

7.1.2.2 Ҽртҥрлі форматтағы мҧрағаттарды қҧру жҽне бумадан шешу 

7.1.2.3 Файлдарды сақтау кезінде ҽртҥрлі форматтарды қолдану 

8-сынып 8.1.2.1 Жҥйелік, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету жҽне 

бағдарламалау жҥйесін ажырату 

9-сынып 9.1.2.1 Қолданушының қажеттілігіне байланысты бағдарламалық қамтамасыз 

етуді таңдау 

10-сынып 10.1.2.1 Қолданбалы программалық қамтамасыз етуді тҥрлері бойынша жіктеу 

10.1.2.2 Тҥрлі операциялық жҥйелердің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

таңдау 

11-сынып 11.1.2.1 Операциялық жҥйенің утилиттерін қолдану 

 

Сыныптан сыныпқа ҿткен кезде алға жылжу арқылы оқушылар оларға 

дҥниетанымдар аясын кеңейтуге кҿмектесетін, оларды қалай жҽне неліктен 

пайдаланатыны тҧрғысынан мойындап жҽне бағалап, олар сҥйенуі мҥмкін 

дереккҿздер аясын кеңңейтуге кҿмектесетін, кҿбірек тҽжірибе мен терең 

білімдер алады. Жасы мен тҽжірибесі де оқу ҥдерісінде дербес шешімдер 

қабылдауға жағдай жасайтын болады [2].  

«Информатика» пҽні бойынша спиральділік қағидатына негізделген білім 

беру бағдарламасында тҿмендегідей мақсат, міндеттер қарастырылған:  

«Информатика» пәнін оқытудың мақсаты - оқушыларды қазіргі заманауи 

технологиялармен тиімді жҧмыс істеу ҥшін базалық білім, білік жҽне дағдымен 

қамтамасыз ету болып табылады.  

Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: 

 оқушыларда ақпараттық ҥдерістердің қоғамдағы ролінің тҥсінігін, 

ақпараттық технологияларды адам іс-ҽрекетінің ҽртҥрлі салаларында 

пайдаланудың техникалық мҥмкіндіктері мен перспективаларын 

қалыптастыру;  

 оқушылардың ақпараттық технологияларды кҥнделікті ҿмірде, оқуда 

жҽне келешек еңбек іс-ҽрекетінде тиімді қолдануларына ҽрекет ету;  

 оқушыларды жҥйелерді талдауға, шешімдерді, бағдарламалық 

қосымшалар жасауға, оларды дамытып жетілдіруге, сонымен қатар, 

ҿздерінің ҿнімдерін бағалауға мҥмкіндік бере отырып, олардың 

компьютермен жҧмыс істеудің негізгі қағидаларын тҥсінуін дамыту;  

 талдау, абстракция, модельдеу мен программалау арқылы оқушыларға 

ҽр тҥрлі тапсырмаларды шешуді ҥйрету;  
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 оқушыларда логикалық, алгоритмдік, сонымен қатар, жалпылау мен 

ҥйлестік, тапсырмаларды қҧрамдас бҿлікке ажырату мен ортақ 

заңдылықтарды бҿлу, қойылған тапсырмаларды шешуге тиімді жҽне 

рационалды тҽсілдер табу мҥмкіндіктерін қосатын есептік ойлауды дамыту; 

 оқушыларда ақпараттық мҽдениетті қалыптастыру - жалпы ережелерді 

ҧстану жҽне жеке тҧлға мен бҥкіл қазақстандық ҽлеуметтің мҥддесін кҿздеу; 

 оқушылардың ғылыми тілді меңгеруіне жҽне пҽн бойынша ҧғымдық 

аппаратты байытуға септік жасау.  

Осы белгіленген міндеттер негізінде пҽннің оқу бағдарламасында 

информатиканы оқытудың дидактикалық міндеттері айқын кҿрсетілген. 

Негізгі орта білім беру деңгейінде информатиканы оқыту абстракция, 

модельдеу жҽне бағдарламалау жолдары арқылы ақпараттық технологиялар 

қҧралдарын пайдалана отырып, оқу ҥдерісінде оқушылардың тҽжірибелік 

дағдыларын дамытуға баса назар аударуды кҿздейді. 5-9-сыныптарда 

информатиканы оқытудың ҽдістемелік ерекшелігі қарқынды дамып келе жатқан 

қоғам жағдайында оқушылардың ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

саласындағы қҧзыреттілігін дамыту болып табылады. Пҽнді оқыту 

оқушылардың ақпараттық сауаттылық деңгейін кҿтеруге, ақпараттық 

технологиялар саласындағы біліктілік негіздерін білу жҽне тҥсінуге, 

алгоритмдік жҽне логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталады [3].   

Жалпы орта білім беру деңгейінде информатиканы оқытуда (10-11-

сыныптар) қазіргі кездегі ақпараттық технологиялардың теориялық негіздері 

бойынша базалық білім жҥйесін жҽне визуалды программалауды меңгеру, 

оқушылардың ақпараттық мҽдениетін қалыптастыру, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар қҧралдарымен жҧмыс істеу дағдысын 

қалыптастыру, оқушыларды жаңа ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды тиімді пайдалануға дағдыландыру, танымдық жҽне зияткерлік 

қабілеттерін дамыту кҿзделеді.  

Жаратылыстану - математикалық бағыттағы сыныптарға арналған 

информатика курсында есептерді шешу негізінде жҥйелік жҽне алгоритмдік 

ойлауды дамыту жалғасады. Қоғамдық - гуманитарлық бағыттағы 

сыныптардағы информатика курсының ерекшелігі ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды тереңдете оқыту болып табылады. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

 

Сундетбаева Айнур Жаукеевна 

Старший преподаватель, магистр технических наук 

Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина 

Аркалык, Казахстан 

 
Аңдатпа. Білім беруді дамытудың қазіргі кезеңі теория мен практикада жаңаны қарқынды 

іздеумен сипатталады. Бҧл процесс бірқатар қарама – қайшылықтарға негізделген, ең бастысы – 

білім беру жҥйесін дамытудың жаңа ҥрдістеріне оқыту мен тҽрбиелеудің дҽстҥрлі ҽдістері мен 

нысандарының, бірқатар объективті инновациялық ҥдерістерді тудырған қоғамның қазіргі 

ҽлеуметтік-экономикалық даму жағдайларына сҽйкес келмеуі. Оқушылардың танымдық 

белсенділігінің дамуы, мҽселесі теория мен практикада жаңасын іздестіруді, оқу-жаттығудағы 

белсенділік принципін іске асыруға бағытталған оқытудың мазмҧнын, нысандарын, ҽдістері мен 

тҽсілдерін одан ҽрі жетілдіруге жаңа тҽсілдерді талап етеді. 

Кілттік сҿздер. Сандық білім беру ресурстары, электрондық білім беру ресурстары, 

ақпараттық білім ресурстары, инновациялық процесс. 

Annotation. The present stage of development of education is characterized by an intensive 

search for a new one in theory and practice. This process is caused by a number of contradictions, 

the most important of which is the incompatibility of traditional methods and forms of training and 

education to new trends in the development of the education system, the current socio-economic 

conditions for the development of society, which gave rise to a number of objective innovation 

processes. The problem of the development of students' cognitive activity requires the search for a 

new one in theory and practice, new approaches to further improvement of the content, forms, 

methods and ways of teaching aimed at the implementation of the principle of activity in learning.  

Keywords. Dgital educational resources, electronic educational resources, information and 

educational resources to the innovation process. 

 

В современный век развивающихся технологий, информационного и 

технического прогресса обучение зачастую все еще остается на уровне устного 

преподавания с элементами использования мультимедийных средств обучения, 

которые представляют собой электронные презентации, проектируемые с 

помощью мультимедийных проекторов. Использование компьютера при 

обучении позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую 

интерес и пытливость ребѐнка. Компьютер становится электронным посредником 

между учителем и учеником. Он позволяет интенсифицировать процесс обучения, 

делает его более ярким и наглядным, предоставляет возможность вести обучение 

в индивидуальном для каждого ученика темпе, а также позволяет освободить 

учителя от ряда утомительных функций, например, бесконечных записей на 

доске, отработки элементарных умений и навыков, проверки знаний. Такое 

обучение стало возможно благодаря цифровым образовательным ресурсам. 

В системе образования в течение не одного десятка лет с помощью 

компьютера  применяются цифровые образовательные ресурсы для повышения 

эффективности  процесса обучения. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

- совокупность данных в цифровом виде, применимая для использования в 

учебном процессе как единое целое.  
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«Электронный образовательный ресурс» – этот термин в настоящее время 

слышал каждый преподаватель. Это то, что требуют от педагога реалии 

сегодняшнего дня. 

Современные подходы к обучению в средней школе предполагают, что 

учащиеся овладеют не просто определенной системой знаний, умений и навыков, а 

приобретут некоторую совокупность компетенций, необходимых для продолжения 

образования, в практической деятельности и повседневной жизни. Процессы 

информатизации современного общества и тесно связанные с ними процессы 

информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются 

процессами совершенствования и массового распространения современных 

цифровых и электронных образовательных ресурсов (ЦОР и ЭОР) [1, 35]. 

Главной целью использования цифровых и электронных образовательных 

ресурсов, обеспечивающих изучение любого предмета на уровне основного 

общего образования, является повышение качества образования и увеличение 

степени его доступности. 

ЭОР - это представленные в цифровой форме фотографии, 

видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 

реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и 

иные учебные материалы(электронные приложения), необходимые для 

организации учебного процесса. ЭОР бывают разные, и как раз по степени 

отличия от традиционных полиграфических учебников их очень удобно 

классифицировать. 

 Самые простые ЭОР – текстографические. Они отличаются от книг в 

основном базой предъявления текстов и иллюстраций – материал 

представляется на экране компьютера, а не на бумаге. Хотя его очень 

легко распечатать, т.е. перенести на бумагу. 

 ЭОР следующей группы тоже текстографические, но имеют 

существенные отличия в навигации по тексту. В данном случае 

навигация по тексту является нелинейной (вы просматриваете 

фрагменты текста в произвольном порядке, определяемом логической 

связностью и собственным желанием). Такой текстографический 

продукт называется гипертекстом. 

 Третий уровень ЭОР – это ресурсы, целиком состоящие из визуального 

или звукового фрагмента. Формальные отличия от книги здесь 

очевидны: ни кино, ни анимация (мультфильм), ни звук для 

полиграфического издания невозможны. 

 Наиболее существенные, принципиальные отличия от книги имеются у 

так называемых мультимедиа ЭОР. Это самые мощные и интересные 

для образования продукты, и они заслуживают отдельного 

рассмотрения. Английское слово multimedia в переводе означает «много 

способов». 
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В нашем случае это представление учебных объектов множеством 

различных способов, т.е. с помощью графики, фото, видео, анимации и звука. 

Иными словами, используется всѐ, что человек способен воспринимать с 

помощью зрения и слуха. 

ЦОР - образовательный ресурс представляет собой законченный 

интерактивный мультимедиа продукт, направленный на достижение 

дидактической цели или на решение определенных учебных задач. 

Современные информационные технологии требуют от всех учебных заведений 

внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих развитие 

коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в 

самообразовании. Внедрение информационных технологий в учебный процесс 

школы переходит на новый этап - внедрение мультимедийных учебных 

материалов, таких как цифровые образовательные ресурсы [2, 18]. 

Идея цифровых образовательных ресурсов заключается в использовании 

различных способов подачи информации, включение в программное 

обеспечение видео- и звукового сопровождения текстов, высококачественной 

графики и анимации позволяет сделать программный продукт информационно 

насыщенным и удобным для восприятия, стать мощным дидактическим 

инструментом, благодаря своей способности одновременного воздействия на 

различные каналы восприятия информации. 

Цифровые образовательные ресурсы можно представить в виде 

следующих групп: информационные источники и учебно-методические 

системы. 

Информационные источники: 

 оригинальные тексты (хрестоматии; тексты из специальных словарей и 

энциклопедий; тексты из научной, научно-популярной, учебной, 

художественной литературы и публицистики…) не повторяющие 

стабильные учебники; 

 статические изображения (галереи портретов ученых соответствующей 

предметной области; «плакаты» - изображения изучаемых объектов и 

процессов и пр.); 

 динамические изображения (изучаемые процессы и явления в 

пространственно-временном континиуме – кино- и видеофрагменты, 

анимационные модели на CD, DVD); 

 мультимедиа среды (информационно-справочные источники, 

практикумы (виртуальные конструкторы), тренажеры и тестовые 

системы, программированные учебные пособия («электронные 

учебники», виртуальные экскурсии и пр.) [3, 45]. 

Учебно-методические системы рассматриваются как сложные структуры, 

которые включают в себя:  

 цифровые информационные источники;  

 цифровые информационные инструменты;  

 систему организации учебного процесса, включая методические 

указания по использованию комплекса (например, формулировки 

исследовательских заданий и методические рекомендации по их 
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выполнению с использованием предлагаемых источников и 

инструментов и внешнего материала, или поурочное планирование и 

тестовые задания и т. д.), в том числе цифровые компоненты такой 

системы; 

 нецифровые, прежде всего бумажные учебные пособия, в частности – 

учебник; 

 информацию о необходимом цифровом и нецифровом учебном 

оборудовании. 

Цифровые образовательные ресурсы должны удовлетворять следующим 

содержательным требованиям:  

 соответствовать документам Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующим содержание образования (как определяющим задачи 

модернизации образования, так и действующим в настоящее время), и 

примерным программам;  

 соответствовать содержанию и структуре конкретного учебника;  

 обеспечивать новое качество образования, ориентироваться на 

современные формы обучения, высокую интерактивность, усиление 

учебной самостоятельности школьников;  

 обеспечивать возможность уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения (это относится как к уровню формирования 

предметных умений и знаний, так и интеллектуальных и общих умений);  

 учитывать возрастные психолого-педагогические особенности учащихся 

и существующие различия в культурном опыте учащихся;  

 обеспечивать организацию учебной деятельности, предполагающую 

широкое использование форм самостоятельной групповой и 

индивидуальной исследовательской деятельности, формы и методы 

проектной организации образовательного процесса;  

 содержать варианты планирования учебного процесса, которые должны 

предполагать модульную структуру, позволяющую реализовать 

согласованное преподавание при делении на предметы, классы и темы [4, 53]. 

Полноценное внедрение электронных образовательных ресурсов, с их 

встраиванием в учебный процесс позволит гармонично дополнять и сочетать 

традиционные методы преподавания с новыми, использующими 

информационные технологии, расширять возможности учащегося в 

самостоятельной учебной работе и рост творческой составляющей в 

деятельности учителя [5, 16]. 

Я считаю, что использование ЭОР позволяет: 

 заинтересовать детей, путѐм яркого, наглядного представления материала; 

 привлечь учащихся к созданию собственных ЭОР при выполнении проектов; 

 осуществлять объективный контроль за уровнем успеваемости обучающихся. 

Все эти составляющие, по моему мнению, должны заинтересовать 

обучающихся в изучении предмета и, как следствие, к повысить уровень 

успеваемости. 
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ МАТЕМАТИКА – ИНФОРМАТИКА 

БАҒЫТЫНДАҒЫ ПҼНДЕРДІ ОҚЫТУ ҤДЕРІСІНДЕ САНДЫҚ БІЛІМ 

РЕСУРСТАРЫН ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН МҤМКІНДІКТЕРІ 
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Аннотация. В настоящее время в мире есть национальные ценности и конкуренция 

государства. Объективная информация о способностях интеллектуального капитала 
определяется по размеру. В этой статье рассматривается, как  достичь высокой способности 
конкуренции представлены особенности и возможности применения современной, 
эффективной системы образования. 

Ключевые слова. Цифровые образовательные ресурсы, картографические материалы, 
виртуальная реальность.  

Annotation. Currently, there are national values and state competition in the world. Objective 
information about the capabilities of intellectual capital is determined by size. This article discusses 
how to achieve high competitive ability and presents the features and possibilities of applying a 
modern, effective education system. 

Keywords. Digital educational resources, cartographic materials, virtual reality. 
 

Тҽуелсіз ел тірегі –білімді ҧрпақ десек, жаңа дҽуірдің кҥн тҽртібінде тҧрған 
ҿзекті мҽселе –білім беру, ғылымды дамыту. Ҿркениет ҿзегі –білім, ғылым. Осы 
орайда білім ордасының жаны -ҧстаз екендігі баршамызға мҽлім. Білім беру 
жҥйесіндегі негізгі талап-сабақта білім берудің жаңа технология ҽдістерін 
қолдана отырып, оқушыларды ҿздігінен шығармашылықпен жҧмыс істей 
алатын деңгейге жеткізу.  

«Білім беру» ҧлттық жобасының басым бағыттарының бірі - АТ базасында 
оқыту жҽне тҽрбиелеудің замануи ҽдістерін дамыту,  жабдықтармен, 
электрондық қҧралдармен жарақтандыру, білім беру қызметкерлерінің 
ақпараттық қҧзыреттілігін арттыру, Интернет мҥмкіндіктерің пайдалану 
арқылы қазіргі заманға сай білім беру технологияларын енгізуі болып 
табылады. Оқу ҧрдесінде бір тҧтас болып қолданудағы сандық тҥрдегі қол 
жетімді деректер жиынтығы ретінде танылатын сандық білім беру ресурстары 
(СБР) бҥгінгі кҥні ең перспективалы болып табылады.  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Сандық білім беру ресурстары – бҧл цифрлық нысанда ҧсынылған 

фотосуреттер, бейнефрагменттер, статистикалық жҽне динамикалық моделдер, 

виртуалдық шындық жҽне интерактивтік моделдеу объектілері, 

картографиялық материалдар, дыбыс жазбалар, таңба объектілері жҽне іскерлік 

графика, мҽтіндік қҧжаттар жҽне оқу ҧрдісін ҧйымдастыруға қажет басқада 

оқыту материалдары [1, 18]. 

Сандық білім беру ресурстарына қойылатын жалпы талаптар: 

Заманауи сандық білім беру ресурстары: 

 Қазақстан Республикасының Білім жҽне Ғылым Министрлігінің 

нормативтік актілеріне, оқулық мазмҧнына сҽйкес болуы тиіс; 

 оқытудың замануи формаларына бағдарлауға, оқытудың жоғары 

интерактивтілігін жҽне мультимедиялығын қамтамасыз ету тиіс; 

 оқытудың деңгейлік саралауының жҽне даралауының мҥмкіндігін 

қамтамасыз ету, оқушылардың жас ерекшеліктерін жҽне тиісті айырым 

мҽдени тҽжірибесін ескеру тиіс; 

 оқушының пҽн бойынша білім, білік жҽне дағдыға негізделген ҿмірлік 

мҽселелерді шешуде тҽжірибе жинақтауға бағытталған оқу іс- 

ҽрекеттерінің тҥрлерін ҧсыну тиіс; 

 ҿздігінше жҽне топтық жҧмыстарын пайдалануын қамтамасыз ету тиіс; 

 модульдік қҧрылымды қарастыратын білім беру жоспарлау нҧсқаулары 

болуы керек; 

 сенімді материалдарға негізделуі тиіс; 

 тақырыптық бҿлімдерді кеңейтпей отырып, оқулықтың тиісті 

бҿлімдерінің кҿлемінен асуы тиіс; 

 жарияланған техникалық платформаларда толыққанды қалпына келу тиіс; 

 СБР- ымен қатар басқа бағдарламаларды пайдалану мҥмкіндігін 

қамтамасыз ету тиіс; 

 ҽдістемелік жағынан орынды болғанда жеке баптауды жҽне жҧмыстың 

аралық нҽтижелерің сақтауды қамтамасыз ету тиіс; 

 қажеттілікке қарай кіріктірілген мҽтінмҽндік кҿмекке ие болу; 

 ыңғайлы интерфейсі болу тиіс. 

Жаратылыстану-математика - информатика бағытындағы пҽндерді оқыту 

мақсатында ЭОЖ жобасы аясында республикада Whizz Education 

(Ҧлыбритания), «Young Digital Planet» (Польша), SIVECO (Румыния) жҽне 

«Bilim Media Group» ЖШС (Қазахстан) компанияларының қатысуымен 

Ақпараттандырудың ҧлттық орталығы (Қазақстан) ҿңдеген сандық білім беру 

контенті қҧрылған. Е - кітапханаға жаратылыстану-математика - информатика 

бағытындағы пҽндер бойынша кҿптеген СБР ҿңделіп орналастырылған. СБР 

мазмҧны толығымен Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты мен 

оқу-тҽрбиелік міндеттерге сҽйкес келеді. 

СБР деген пҽн бойынша типтік оқу бағдарламасына сҽйкес нақты оқу 

тақырыбына арналған дидактикалық материалдарды білдіреді. Оларға 

мультимедиалық тҥсіндірмелер элементтері, интерактивті тапсырмалар, тестік 

сҧрақтар енеді. 
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СБР-дегі оқу материалының мазмҧны мҽтіндер, анимациялық мҽтіндер, 

фотосуреттер, суреттер, иллюстрациялар, анимациялар, бейнероликтер арқылы 

берілуі мҥмкін. Меңзерді жҥгірту арқылы мҽтін ҿзгерген кезде СБР-дегі 

мҽтіндер статикалық жҽне анимациялық болуы мҥмкін. СБР-дің ҽр беті ҿз 

мазмҧнға ие – мҽтін, видео немесе анимациялар. Анимациялар мен 

бейнероликтер анимацияның немесе видеоның уақытын кҿруге, 

демонстрацияны тоқтатып жҽне оны қайтадан қосуға мҥмкіндік беретін 

стандартты басқару ҥстеліне ие [2, 13]. 

Оқушылар бойында жаратылыстану-математикалық бағыттағы пҽндер 

бойынша дағды мен іскерлікті, тҥрлі саладағы қалыпты емес жағдаяттарды, 

проблемаларды, міндеттерді шешу дайындықтарын қалыптастыруда 

интерактивті тапсырмалардың маңызы зор. Ҽдеттегідей, олар СБР-дің ҽр 

бетінде бар, терезенің оң жағында орналасқан немесе толық терезені қамтиды 

жҽне бірнеше типте болуы мҥмкін: 

 сҽйкестікті орнатуға арналған (берілген элементтердің желімен 

байланысы, берілген кестеге қандай да бір пайымдауларды ҥлестіру); 

 тҥрлі типтегі физикалық тапсырмаларды шешуге арналған (дҽптерде 

есептеу жҥргізіледі, кейін жауап СБР тапсырмасына енгізіледі); 

 тапсырмалар мен мысалдарды шешуге арналған (осындай 

тапсырманың ҽр қайсысы нақты математикалық іскерлікті жаттығуға 

арналған тренажер ретінде болады.  

 СБР-дің экранда кездейсоқ таңдау ҽдісі арқылы пайда болатын кең ауқымды 

мысалдар базасына ие болуы маңызды ерекшелік болып табылады); 

 ҧсынылған жауаптардың ішінен дҧрыс жауапты таңдауға арналған (бір 

дҧрыс жауапты таңдау); 

 сҿйлемдерді толықтыруға арналған (тізімдегі ҧсынылған сҿздерден 

біреуін таңдау); 

 физикалық формулаларды қҧрастыруға арналған (физикалық 

формулаларды қҧрастыру ҥшін белгілерді дҧрыс қою); 

 сҿзжҧмбақтар мен т.б. шешуге арналған (сҿзжҧмбақ торларын дҧрыс 

толтыру); 

 ынталандырушылар (3D-графиканы қолданып, шынайы заттармен 

виртуалды жҧмыстың жаңғыртылуы, қандай да бір виртуалдық 

тҽжірибенің орындалуы). 

СБР-дің барлық тапсырмалары интерактивті болғандықтан, 

пайдаланушының кез келген ҽрекетіне жҥйе сҽйкес ҽрекетті орындайды немесе 

хабарламаларды шығарады. Біріншіден, тапсырмаларды орындаған кезде  

оқушының бҧрыс ҽрекетін бағдарлама қабылдамайтын тҽсіл қолданылады. 

Сҿйтіп, оқушы ҿзі ойлау, қателесу арқылы бір дҧрыс жауапты табуы керек. 

Тапсырмаларды батырмалар арқылы басқаша тексеруге болады: тексеру, 

тапсырманы қайтадан орындау, кері байланыс/ ҧсыныс немесе тексеріс, тастау,  

қате талпыныстар саны. Кері реакцияның тағы бір формасы тҥстермен 

ерекшелеу болып табылады: дҧрыс жауаптар жасыл тҥспен ерекшеленеді, 

алқатесі – қызыл тҥспен немесе дҧрыс орындалған тапс ырмаларға дҧрыс 

орындалған тапсырма туралы ауызша немесе жазбаша тҥсіндірмелер беріледі 
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(«Жарайсың») жҽне/немесе тапсырма шарты мен жауаптың қасында жасыл 

қанат белгісімен жҽне т.б. белгіленеді. 

Қазіргі заманғы электронды оқыту қҧралдары электронды оқулықтар, оқу 

бағдарламалары, тренажерлар немесе тестілеу бағдарламаларымен шектелмейді. 

Бағдарламалық қамтамасыз етудің ҽртҥрлі қҧралдарының кҿмегімен іске 

асырылатын барлық электронды оқыту қҧралдарын біріктіретін «компьютерлік 

оқыту материалдарының» жаңа жалпыланған ҧғымының пайда болуы туралы 

айтуға болады. Оларды тиімді пайдалану ҥшін білім беру ҥдерісінде осындай 

ресурстардың анықтамалық жҽне ҽдістемелік сапасы шешуші болып табылады. 

Оқу материалдарын оқушылардың нақты оқу жағдайларына, 

қажеттіліктері мен қабілеттеріне бейімделуі; желіде материалдарды тираждау 

жҽне орналастыруы- оқытушының кҥнделікті практикалық қызметі ҥшін 

электрондық оқу қҧралдарының мҥмкіндіктерінің ең маңыздысы. Қҧралды деп 

мҧғалімге автоматтандырылған оқу курстарының ҿз элементтерін қҧруға 

мҥмкіндік беретін бағдарламасы аталады. 

Қҧралдардың ең кҿп таралған тҥрі – компьютерді жетік білетін мҧғалімге 

ҿз оқу материалдарын берілген форматта енгізуге мҥмкіндік беретін қабық 

бағдарламалары. Қабық бағдармалары ҽмбебап мазмҧнына немесе белгілі бір 

саладағы білімге (мысалы, математика немесе шет тілі) бағытталуы мҥмкін. 

Оқу курсының кҿлемі мен оқу тапсырмаларының тҥріне қарамастан қҧралды 

бағдарламалар екі блоктан тҧрады: оқытушының жҧмыс блогы жҽне оқушының 

блогі. Қҧрал бағдарламалармен жҧмыс автономды тҧрде, сонымен қатар, 

барлық материалдар веб-сайттарда қҧрылып жҽне орналастырылған жағдайда, 

желіде (онлайн режимінде) болуы ықтимал [3, 43]. 

Заманауи оқу қҧралдарының маңызды ерекшеліктерінің бірі - ресурстарды 

біріктіру ҥрдісі. Кең таралған қолданудың ең ҥлкен қҧндылығы - мҧғалімге ең 

аз компьютерлік машықтануды жҽне оқушы жҧмысын барынша біріктіруді 

талап ететін ресурстар. Сондай-ақ, қҧралдар оқыту материалдарын желіге 

жіберіп жҽне оларды ҥнемі жаңарту ҥшін қарқынды пайданылады. 

Интернетте усынылған ақпараттық ресурстардың ең керемет мысалдары: 

-білім берудің нақты салаларына, пҽндік салаға, білім беру деңгейіне, білім 

беру ресурстарына арналған веб-сайттар; 

-веб-сайттар, оқу орындарының, білім беру ҧйымдарының ақпараттық 

кеңселері, баспалар, компьютерлік оқыту қҧралдарын ҿндірушілер жҽне т.б .; 

-білім беру мҽселелері бойынша электронды таратулар; 

-ақпараттық жҽне анықтамалық порталдар; 

-электронды кітапханалар жҽне мамандандырылған деректер базасынын 

ресурстары. 

Веб-сайттар мен порталдар арасында айқын шекара ҿткізу ҿте қиын. «Білім 

беру порталдарын қҧру тҧжырымдамасының негізгі ережелеріне» сай портал 

«жоғары жылдамдықты арналар арқылы Интернет желісіне қосылған тҥйіндер 

кешені» деп аталады, бҧл пайдаланушы интерфейсінің дамыған жҽне бірыңғай 

тҧжырымдамалық жҽне мазмҧндық белгілі бір аудиторияға бағытталған 

ақпараттық ресурстар мен қызметтердің кең спектрі».Веб-сайтты ҽдетте - 
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белгілі бір жолмен (http протоколында) пішімделген жҽне барлық Интернетті 

пайдаланушылар ҥшін қол жетімді ақпарат ретінде кеңірек анықтайды [4, 25]. 

Қорытындылай келе, біздің ойымызша, сипатталған қолдану ҽдістерді 

орындау барысында оқу ҥрдісіне кіргізіп СБР-ді толыққанды енгізуі оқытудың 

дҽстҥрлі ҽдістерін жаңа ақпаратты технологиялырының ҽдістерімен қатар 

пайдалануға жҽне толықтыруға, пҽн бойынша оқыту сапасын объективті 

бағалауға мҥмкіндік береді. 

Сонымен қатар, ҥлгерімнің тҧрақты жҽне кҿп нҧсқаулы мониторингін 

жҥзеге асыруға болады, ал ҿлшеу нҽтижелерінің ҥлкен саны салдарынан 

бҧрмаланған немесе дҧрыс емес бағалаудың ықтималдығы тҿмендейді жҽне, 

сайып келгенде, пҽн мҧғалімдері, сынып мҧғалімдері жҽне білім беру 

мекемесінің басшылығы статистиканы кҿрсететін ахуалды нақты алады, ол 

мекеме бойынша білім сапасын арттыруға жҽне ҧстап тҧруға мҥмкіндік береді. 
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Аннотация. Образование-ориентация на будущее, одна из главных задач учебного 

заведения, где готовят любой специалист.Компетенция-социальный заказ на 

образовательную подготовку, необходимый для успешной деятельности учащихся с целью 

удовлетворения потребностей общества и личности. Компетентность-результат знаний, 

выражающийся в всестороннем освоении учащимися способов деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности принимать, находить, 

хранить, осуществлять разнообразную информацию и всесторонне использовать 

возможности информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слово. Технология, современный, образование, экономика, общество. 

Annotation. Education-orientation to the future, one of the main tasks of an educational 

institution where any specialist is trained.Competence is a social order for educational training that 

is necessary for the successful activity of students in order to meet the needs of society and the 

individual. Competence is the result of knowledge, which is expressed in the comprehensive 
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development of students ' methods of activity. Information competence is the ability of an 

individual to accept, find, store, and implement a variety of information and make full use of the 

capabilities of information and communication technologies. 

Keyword.  Technology, modern, education, economy, society. 

 

Ертеңгі кҥннің бҥгінгіден гҿрі жарқынырақ болуына ықпал етіп, адамзат 

қоғамын алға апаратын қҧдіретті кҥш тек білімге ғана тҽн. Бҧл жайында 

Елбасы: "Табысты болудың басты факторы – білім. Жастарымыз басымдық 

беретін межелердің қатарында білім ҽрдайым бірінші орында тҧруы шарт. 

Себебі, қҧндылықтар жҥйесінде білімді бҽрінен биік қоятын ҧлт қана табысқа 

жетеді" деп кҿрсетеді. Ал осы білімді оқушылармыздың бойына дарытатын ол 

– ҧстаз. Егер еліміз ҿркениетті елдердің қатарынан орын алып, ҧрпағымыз 

қоғам қажетіне сай болып жатса, бҧл – біздің еңбегіміздің жемісі [1].  

Білім беру елдердің бҽсекелестікке қабілетті болуын қамтамасыз ететін ең 

тиімді ҽрі ҧзақ мерзімді стратегия болып табылады. Кҿптеген авторлар 

жаһанданудың қазіргі кезеңінде жоғары сапалы білімнің қажеттігі туралы ҿз 

пікірлерін айтты. Солардың бірі Андреас Шлейхер: «ХХІ ғасырдың мектептері 

оқушыларды ҿмірде, жҧмыста жҽне азаматтық  ҧстанымында ҿзгелермен 

ынтымақтастықта ҿмір сҥруге дайындай отырып, ҧлттық жҽне жаһандық пікір 

алуандығының шынайылығын ҧғына отырып, ҿзіндік дербестігі мен 

ерекшелігін дамытуға кҿмектесуі керек» [2,6] деп жазады. 

Келешекте ел дамуының негізгі факторлары да осы саламен байланысты 

болмақ. Қазір экономиканың дамуын сандық технологияларсыз елестету 

мҥмкін емес. Сондықтан цифрландыру бойынша елімізде пилоттық жобалар 

жҥзеге асуда. Осы орайда білім беру саласының алар орны зор. Оны дамыту -

заман талабы. Бҥгінде білім саласындағы басты бағыттарының бірі – 

ақпараттық технологияларды игеру жҽне оларды дамыту болып табылады. 

Қазіргі таңда облыс мектептері бойынша 326 химия, 295 биология, 353 физика, 

392 лингафонды – мультимедиялық,и1523 ҽмбебап – интерактивті кабинеттер 

жабдықталған. Облыстық 628 мектебінде 2801 интерактивті тақта орнатылған. 

Сонымен қатар робототехника кабинеттері енгізілуде. Цифрландырудың тетігі 

де білім ордаларында қалыптаса бастады. Мҽселен, мектептер 100 пайызға 

телефондандырылып, интернет желісінде толығымен қосылды. «Электрондық 

журналдар мен кҥнделіктердің бірыңғай ақпараттық жҥйесі» пилоттық 

жобасына да жҥйелі жҥзеге асырылуда. Бҧл жҥйе ҧстаз, оқушы жҽне ата-ана 

байланысын арттыра тҥсті. Электронды кҥнделік арқылы ата-аналар баласының 

бағасын, ҥй тапсырмаларын қадағалауға мҥмкіндік алды. 2018 жылдық  

15 наурызына дейін бҧл жҥйеге 427 мектеп қосылған, 381473 қолданушы 

тіркелген. Оқу жылының аяғына дейін тағы 297 орта мектепті электронды 

журналға қосып, 100 пайызға жеткізу жоспарлануда. Сонымен қатар, 

«Bilimland» білім беру платформасына барлық білім беру ҧйымы қосылған.  

Бҧл жҥйе бойынша мҧғалімдер мен оқушылар кҥнделікті сабаққа қажетті 

ақпаратты тегін оқып, қажетін ҿзіне жҥктеп ала алады. Былтыр облыстағы 

мектептерді сапалық сандық білім беру контентіне 189,9 млн.теңге нысаналы 

транферт бҿлінді. 238 оқу ошағы «онлайн» режимде жҽне 499 мектеп «офлайн» 
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ркжимде білім беру контентімен қамтамасыз етілді. Алдағы уақытта білім беру 

саласы бойынша цифрландырудың пилоттық жобасы облысымызда жҥзеге 

асатын болады. Мҧндай жобалар қатарында «Электронды мектеп», Алматы 

облысының инновациялық экожҥйесі, мектепте дейінгі білім беру 

ҧйымдарында электронды кезекке тҧру, T-HUNTER, 1-сыныпқа арналған 

электронды жазбаны айтуға болады. Елбасының «Тҿртінші ҿнеркҽсіптік 

революциялық жағдайындағы дамудың жаңа мҥмкіндіктері» деп аталатын 

Қазақстан халқына арналған Жолдауында да цифрландыру мҽселесіне айрықша 

мҽн берілген. Жолдауға сҽйкес, білім беру ісінде барлық жастағы азаматтарды 

қамтитын озық бағдарламамызды қҧруымыз керек. 2019 жылдың 1 қыркҥйегіне 

қарай мектепуке дейінгі білім беру ісінде балалардың ерте дамуы ҥшін жаңа 

оқу бағдарламалары қҧрылды. Сонымен қоса, орта білім беруді жаңа мазмҧнға 

кҿшіру ҥрдісі де кезең – кезеңімен жҥзеге асырылуда. «Цифрлық Қазақстан» 

қҧру жолындағы игі бастаманы баршамыз қолдап, еліміздің қарыштап алға 

жылжуына, білімнің дамуына ҥлес қоссақ, нҧр ҥстіне нҧр болмақ. 

Қазіргі уақытта білімді дайынында қабылдамай, оны ҿздігімен 

қҧрастырудың тҧлғаны дамытатындығы, ҿздігімен қҧрастырылған білімнің есте 

ҧзақ мерзімде сақталатындығы дҽлелденіп отыр. Қайталау мен жаттауға 

негізделген білім тек есте сақтау дҽрежесінде болса, қҧрастырылған білім 

ҥйренушіден тҥсіну, қолдану, талдау, ақпарат негізінде жаңа мазмҧн қҧрастыру 

жҽне бағалау секілді белсенді ҽрекеттерді талап етеді. Бҧл кҥнде қайталау емес, 

ҿздігімен білім қҧрастыру қажет. Ал бҧл мақсатқа ҽр сабақта белсенді ҽдістерді 

қолдану арқылы жетуге болады [3, 9]. 

Белсенді ҽдіс-тҽсілдер арқылы оқушылар ҽдебиет сабағында ҿз білімдерін 

қажетті жағдайларда қолдануды ҥйренеді, соның нҽтижесінде олардың бҽсекеге 

қабілеттілігі артып, ҿмірде қолдануға мҥмкіндік алады. 

Белсенді оқу – шынайы ҿмірден алынған жҽне ойдан шығарылған 

жағдайларды қолдана отырып оқушыларды ойланып, кҥрделі мҽселелерді 

шешуге жетелейді [2, 32.] 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану қҧзыреттілігі 

оқушылардың жҧмыста, бос уақытында жҽне кҥнделікті қарым-қатынасында 

технологияларды біліктілікпен жҽне шығармашылықпен пайдаланудың 

бастапқы дағдылары арқылы қалыптасады. 

Оқушылар білім беру бағдарламасындағы пҽндерді оқу барысында 

мҽліметтерді табу, қҧрастыру жҽне басқару, ақпараттармен жҽне идеялармен 

бҿлісу, бірлесіп ҽрекет ету, тҥрлі жабдықтар мен қосымшаларды пайдалану 

арқылы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдыларын 

дамытады. Ҽдебиетті оқыту барысында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана отырып, таныстырылым дайындау, салыстыру, 

бағалау, зерттеу жҽне бірлесе отырып пікірлерін дҽлелдеу жҥзеге асады. 

Осындай ҽдістердің бірі – «Скрайбинг» элементін қолданып видеоны қҧру. 

Кҿбінесе бҧл ҽдіс оқушылардың ҥй тапсырмасын орындау кезінде 

қолданылады. Осындай модель оқушылардың ҿздеріне жауапкершілікті 

артады. Бос, шығармашылық, ҿзіндік-танымдық іс-ҽрекеттеріне ерекше кҿңіл 

бҿлінеді, мҧндай іс-ҽрекеттер барысында оқушылар білгендерін кітаптан 
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жаттанды тҥрде айтпай, білімге ие болады, яғни білім ҿз тҽжірибесі негізінде 

қалыптасады. Оқушылардың ҥйге берілген тапсырманы бейнелеп, суретке салу 

арқылы шығармашылық тҧстары да дамиды. «Скрайбинг» ҽдісін қазақ ҽдебиеті 

сабағында қаламгердің ҿмірі мен шығармашылығын жҽне кҿркем шығарманы 

мазмҧндау барысында қолдандым. 

Қазіргі ҽлемде сандық технологиялар ел экономикасын дамытуда ҿте 

маңызды рҿл атқарады. Дамыған 30 елдің қатарына қосылуды мақсат еткен 

еліміз «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын келер жылы іске 

қосуды жоспарлап отыр. Ақпарат дамыған ғасырдың кҿшін бастап тҧрған 

кҿршілес елдермен тереземіз тең болуы ҥшін іске асырылып жатқан жҧмыстар 

ауыз толтырып айтарлықтай. Осы мақсатта Астана қаласында «Ҧстаз» оқыту 

орталығында «Оқытудың тиімді ҽдістері» атты курстан ҿттім. Осы курс 

барысында «Ҧстаз келбеті», «Мотивация», «Ойын арқылы оқыту», «Сандық 

сауаттылық», «PBL- жоба негізінде білім беру» дҽрістеріне қатысып, тҽжірибе 

жинадым. Семинардан алған тҽжірибемен бҿлісу мақсатында мектеп 

мҧғалімдеріне «Сандық сауаттылық» атты семинар сабақ ҿткіздім. «Ҧстаз» 

оқыту орталығында біз кҿптеген ҽдіс-тҽсілдермен жҽне бҧрын қолданбаған 

бағдарламалармен таныстық. Солардың бірі: ZipGrade, Plickers, Kahoot жҽне 

PlayFactile бағдарламалары. Бҧл технологияларды сабақта қолдану арқылы 

оқушылардың белсенділігі артатындығына кҿз жеткіздім. 

Қорыта келе айтарым, оқу ҥрдiсiнде ақпараттық технологияларлды 

қолданудың маңызы ҿте зор. «Білімді болу деген – жаңалық ашуға қабілетті 

болу» дейді ғҧлама ойшыл Ҽбу Насыр Ҽл-Фараби. Олай болса, ҽр сабақ сайын 

белсенді ҽдістерді, сандық технологияны тиімді пайдалансақ, оқушылардың 

ҽдеби-тілдік сауаттылығын дамытып, жаңашыл ойлауға тҽрбиелеріміз 

хақ. Бҥгінгі таңда ҧстаздардың алдында тҧрған міндет ақпараттық 

коммуникациялық технологияның жетістіктерін пайдалана отырып оқушының 

білімін, ойлау қабілетін, ерік-жігерін, шығармашылықпен ҿз бетімен жҧмыс 

жасай білетін заман талабына сай бҽсекеге қабілетті жеке тҧлғаны 

қалыптастыру. Ҧлттың болашағы – ҧрпағымыздың сапалы білім мен саналы 

тҽрбиені бойларына сіңіре алуында жҽне де ҧстаздардың қажырлы еңбегінде 

деп білемін. 
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Аннотация. Ключевыми особенностями спиральной образовательной программы на 

основе работы Брунера являются: ученик пересматривает тему несколько раз в течение всей 

своей школьной карьеры, сложность темы возрастает с каждым повторением, новое 

обучение имеет отношение к старому обучению и рассматривается в контексте со старой 

информацией. Преимущества, приписываемые спиральной образовательной программе ее 

разработчиками: информация повторяется и запоминается каждый раз, когда ученик 

повторяет предмет, спиральная образовательная программа также позволяет логический 

переход от упрощенных идей до сложных, ученики могут применять знания к последующим 

целям курса. 

Ключевые слова. Cпиральные знания, прослушивание, произношение, спиральные 

методы, последовательные занятия. 

Abstract.  The key features of the spiral educational program based on Bruner's work are: the 

student revises the topic several times throughout his school career, the complexity of the topic 

increases with each repetition, the new learning is related to old learning and is considered in 

context with old information. The advantages attributed to the spiral educational program by its 

developers: the information is repeated and remembered each time the student repeats the subject, 

the spiral educational program also allows a logical transition from simplified to complex ideas, 

students can apply knowledge to the subsequent objectives of the course. 

Keywords. Spiral knowledge, listening, pronunciation, spiral methods, sequential classes. 

 

Қазақстандағы білім беру ҥдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы - заман талабына сай келешек ҧрпақтың сҧранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама.  

Кіріктірілген білім беру бағдарламасында пҽнннің берілу жайы да ҿзгеше. 

Бағдарлама оқушының тҿрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылым жетілдіруге бағытталған. Бҧл тҿрт дағды оқу жоспарында 

«Шиыршық әдісімен» (спиральді) орналастырылған жҽне бір-бірімен тығыз 

байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады жҽне сынып 

ҿскен сайын тілдік мақсат та кҥрделене тҥседі. 

Спиральдібілім беру бағдарламасы 

Спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған білім беру бағдарламасы 

Джером Брунердің «Білім беру ҥдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған 

танымдық теорияға негізделеді. Оның пікірінше, ең кҥрделі материалдың ҿзі 

дҧрыс қҧрылымдалып, дҧрыс ҧсынылатын болса, оны тіпті кішкентай балалар 

да тҥсіне алады. 

Брунердің жҧмысына негізделген спиральді білім беру бағдарламасының 

негізгі ерекшеліктері: 
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 оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты немесе пҽнді бірнеше рет 

қайталап оқиды; 

 ҽрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пҽннің кҥрделілігі 

арта тҥседі; 

 жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты жҽне бҧған дейін 

алынған ақпарат тҧрғысынан қарастырылады. 

Спиральді білім беру бағдарламасын жақтаушылар оның тҿмендегідей 

басымдықтарына назар аударады: 

 оқушы пҽнді қайталап оқыған сайын ақпарат толықтырылып бекітіліп 

отырады; 

 спиральді білім беру бағдарламасы жеңіл идеялардан анағҧрлым 

кҥрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға мҥмкіндік береді; 

 оқушыларды соңғы оқу мақсаттарына қол жеткізу ҥшін бҧрын алған 

білімдерін қолдануға жетелеу ҧсынылады. 
Бастауыш сынып пҽндерінің аясындағы педагогикалық тҽсіл белсенді 

оқуды кҿздейтін сындарлы оқуға негізделеді (Savery & Duffy, 1994; Jonassen 

and Rohrer-Murphy, 1999). Бҧл тҽсіл аясында оқушылар оқу ҥдерісіне белсенді 

атсалысады, сол арқылы ҿздері ҥшін оқудың маңызын ҿздері анықтайды. Бҧл 

мҧғалім селқос қана тыңдап отырған оқушыларға ҿтіліп жатқан тақырыпты 

хабарлағанға қарағанда, анағҧрлым қуатты қҧрал болып табылады. Бастауыш 

сыныпта сабақ жҥргізуде қолданылатын педагогикалық тҽсілдердің басым 

бҿлігі зерттеуге негізделген оқу ҽдіс-тҽсілдерінен тҧрады [1]. 

Мҧғалімдер ҿз оқушыларының қызығушылықтары туралы білімдері мен 

бҥкіл білім беру бағдарламасын ескере отырып, орындалатын жаттығуларды ҿзі 

таңдауға ерікті. Жаттығуларды оқушылардың мҥдделері негізінде жоспарлау 

«оқушылар туралы хабардарлықтың негізінде оқытуға» тҥрткі болады 

(Tomlinson), ал бҧл ҿз алдында саралауды қолдануға жол ашады. Мҧғалім 

оқушылардың оқу ҥлгерімін бақылап, оларға мақсаттарына жетуге қолдау 

кҿрсетеді. 

Жалпы білім беру ҧйымдары (мектеп, гимназия, лицей, т.б.) оқу ҥдерісінде 

«білім алу жолын» білетін, ынталы, қызығушылығы жоғары, ҿзіне сенімді, 

жауапкершілігі мол, зияткерлік тҧрғыдан дамыған тҧлғаны қалыптастыру 

қағидасын ҧстанады. Мҧғалімдер ҽрбір сабақта оқушылардың бойында бҧл 

қасиеттерді тҥрлі ҽдіс-тҽсілдер арқылы қалыптастырады жҽне дамытады. 

Олар: 

Бүкіл сынып орындайтын жұмыс 

 Сараланған сҧрақтарды қолдану. 

 Кҥтілетін нҽтижелерді саралау. 

 Оқуда ерекше қажеттіліктері бар жҽне қабілетті оқушыларға 

бағытталған сҧрақтарды жоспарлау жҽне ҽзірлеу. 

 Оқушылардың ҿз бетінше оқи алатынынан жоғары деңгейдегі мҽтіндер 

жҽне тапсырмалар ҽзірлеу. 

 Басқалардан гҿрі қабілетті оқушыларға шамадан тыс кҿп тапсырма 

жҥктемеуге тырысу. 
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 Анағҧрлым қабілетті оқушыларды интербелсенді пікірталасқа тарту 

ҥшін ашық сҧрақтарды қолдану. 

 Қабілетті оқушыларды ҿтілген материалдар бойынша тҧжырым 

жасауға ынталандыру. 

 Ҿзіміз іштей барлық оқушыларға ауызша кері байланыс беру. 

 Қажет болған жағдайда оқушыларды модельдеуге қатыстыру. 

 Қабілетті оқушылардың тҥсініктемелер мен қағидаттарды тҧжырымдап 

айтуын сҧрау. 

 Қабілеті жоғары оқушылар ҥшін мҥмкіндігінше жоғары деңгейлі 

сҧрақтар мен тапсырмалар, ал қабілеті тҿменірек оқушылар ҥшін тҿмен 

деңгейлі қарапайым сҧрақ ҽзірлеңіз. 

 Қабілеті тҿмен оқушылардың ҿзіне сенімділігін қалыптастыру ҥшін 

модельдеуді пайдалану. 

 Тҥрлі деңгейдегі мҽселелерді шешудің ҥлгісін кҿрсету. 

 Метатанымды қолдау ҥшін қажетті терминологияны қолдану. 

 Қабілеті жоғары оқушылар білуі тиіс мҽселелерді модельдеу. 

 Бҥкіл сыныпқа арналған мақсат қою. 

Шағын топтағы жұмыс 

 Ең қабілетті оқушылардың мҧғалімнің ҿзіне назар аударуын кҿбірек 

қалайтынын есте ҧстау. 

 Оқушылардың жҽне соған сҽйкес топтың ортақ қажеттіліктерін 

анықтау. 

 Топтарды жҧмыс тҥріне қарай қҧру. 

 Кҥтілетін нҽтижеге сҽйкес топ мҥшелерін ауыстырып отыру. 

 Кейде ең қабілетті оқушылар бірігіп жҧмыс істейтін жағдайлар 

болатынына кҿз жеткізу. 

 Барлық оқушылардың басқаларды басқару жҽне топта жҧмыс істеу 

мҥмкіндігі болуына назар аудару (бҧл жерде мҧғалім тарапынан ерекше 

қажеттіліктері бар оқушыларға назар аударылуы тиіс). 

 Ерекше қабілеті бар оқушыларға топтық жҧмыста олардың 

қабілеттерін ашатын рҿлдерді бҿлу. 

 Бҥкіл топ ҥшін ғана емес, шағын топ/жеке оқушы ҥшін де мақсат 

белгілеу. 

 Ҿзін-ҿзі бағамдауды қолдану. 

 Кҿп тіл білетін оқушылардың лингвистикалық мҥмкіндіктерін білу 

жҽне тиімді қолдану. 

 Оқушыларды тек сҧраққа жауап беруге ғана емес, сҧрақты дҧрыс 

тҧжырымдай білуге ынталандыру. 

 Оқушылардың мҽдени дҽстҥрлерін ескеру. 

 Бірлескен оқылым мен жазылым, мҽселе шешу жаттығуларын қолдану. 

 Оқушылардың алдына қойылатын мақсаттарды бірлесе отырып 

белгілеу. 

 Бҥкіл сыныпқа арналған таныстырылым жасау мҥмкіндіктерін 

талқылау. 
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 Топтық жҧмыстағы маңызды рҿлдерді бҿлу, мысалы, талқылауды 

ҿткізуге жауапты топ кҿшбасшысы жҽне т.б. 

 Ҿзара тҥзету немесе ҿзара бағалауды қолдану. 

 Оқушылардың дамытуды қажет ететін салаларын жҽне жақсартуға 

қатысты ҧсыныстарын тҧжырымдауын талап ету. 

 Оқушының «толығырақ» жауап беруін емес, «басқаша» жауап беруін кҥту. 

 Қабілетті оқушылардың басқалардың табысқа жетуіне ықпал етуіне 

кҿмектесу. 

 Сапалық нҽтижелерді назарда ҧстау, ҥдерісті жеделдету жағдайларын 

зерделеу. 

 Барлық оқыту мерзімдерін белгілеу, бірақ мерзімдер мҥмкіндіктерге 

сҽйкес болуы тиіс. 

 Тапсырманың ауқымын тарылтып, мағына тереңдігіне біршама мҽн 

беру жҽне топтық кері байланысты жоспарлау. 

Жеке жұмыс және оқу 

 Бағалау марапаттауға ғана емес, қалыптастырушы мақсатта болуы тиіс 

жҽне нақты бағалау критерийлеріне бағдарлануы тиіс. 

 Сараланған бағалау критерийлерін алдын ала хабарлау. 

 Ҽрекет ету стилін ҿзгертіп отыру жҽне оқушыларға шамадан тыс 

қысым жасауға жол бермеу. 

 Оқушыларды ҿзін-ҿзі бағалауға ынталандыру, ҿзін-ҿзі бағалауға 

арналған парақшаларды қолдану. 

 Пҽн аясында оқушылардың ҿз бетінше оқуы мен жазуы жҽне 

математиканы меңгеруін қадағалау. 

 Кҥтілетін жоғары нҽтижелерге бағдарлай отырып, мҽтіндерді/ есептерді 

жҽне жаттығуларды оқушылардың қабілеттерімен сҽйкестендіру. 

 Оқушылар жауаптарының ерекше болып, ҿз бетінше тҧжырымдалуын 

жҽне бастама кҿтеруге ҧмтылуын қолдану. 

 Зерттеуге негізделген, мҽселе шешуге бағытталған тҽжірибелік 

тапсырмалар дайындау. 

 Оқушылардан дербес кері байланыс алуды жоспарлау. 

 Барынша кең ауқымдағы оқылым мен жазылымға, тҽжірибелік жҽне 

шығармашылық жаттығулар орындауға мҥмкіндік жасау. 

 АКТ қолдануды жоспарлау. 

 Ересек оқушылардың ҿзінен кіші оқушыларға кҿмектесуін 

ойластырыңыз, мысалы, тҽлімгерлік жасау. 

 АКТ-ның тиісті дҽрежеде қолжетімді болуын қамтамасыз ету [2]. 
Ширату жаттығулары 

 Тізбектелген сабақтар топтамасын ҿткізу барысында зерттеулерді жоспарлау. 

 Ширату жаттығуларын ҿткізу ҥшін оқушыларды таңдап алу. 

 Тҥрлі деңгейдегі мҽтінде, жаттығуларда жҽне есептеулерде белгілі бір 

орта мақсаттың қарастырылуын қадағалау. 

 Жҧпта жҽне топта тиімді жҧмыс істеу мҥмкіндіктерін ескере отырып, 

жҧптық жҧмыстар мен шағын топтағы жҧмысты қолдану. 
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 Тҥсінуді нақтылау ҥшін ережелерге немесе ҥлгілерге сҽйкес кері 

байланыс болжамдау. 

 Жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын қажет ететін тапсырма беріңіз 

немесе мысал келтіру. 

 Сараланған немесе ашық сҧрақ қою. 

 Тҧжырым жасап жҽне оның дҧрыстығын дҽлелдеуді сҧрау. 

 «Сіздің бҧлай ойлауыңызға не себеп болды?» деген сҧрақтың мҽнін 

қолдану. 

 Белгілі бір мҽтіннің немесе математикалық тапсырмаға негізделген 

жаттығулар тізбегін ҿткізу. 

 Қабілетті оқушылардан нақты тапсырманы орындауға қажетті 

дағдыларды тҧжырымдауын сҧрау. 

Топ болып талқылау 

 Оқушылардың мҽселемен таныстырып қана қоймай, оған тҥсініктеме 

беруіне ынталандыру. 

 Олардың рҿлдері бойынша ҿздерін таныстырып, жҧмыстары бойынша 

есеп беру мҥмкіндіктерін пайдалану. 

 Оқушыларға кері байланыс ҥшін ҿздерінің ескертпелерін жазып 

отыруды ескерту. 

 Оқушылардың кері байланыс ҥшін ҽртҥрлі мерзімдерді белгілеуіне 

рҧқсат ету. 

 Тиісті терминологияны қолдана отырып, меңгерілген тақырыпты 

қарастыруға назар аудару. 

 Кҥрделі міндеттерді шешу. 

 Оқушылардың ҿздерінің оқытуы туралы ойланатынына кҿз жеткізу. 

 Кҥрделі (маңызды) идеялар туралы тҥсінік қалыптастыру. 

 Оқушылардың қабілеттері жағынан ҧқсас сыныптастарымен бірлесе 

жҧмыс істеуіне мҥмкіндік беру. 

 Топтық ықшам талқылау ҧйымдастыруды қарастыру. 

 Ҽрекет етуден мҥмкіндігінше пайда кҿруге септігін тигізеді. Топтық жҽне 

жҧптық жҧмыс аясында, сондай-ақ бҥкіл сынып орындайтын жҧмыста 

бағытталған оқыту мен ҥздік ҿзара қарым-қатынастың маңызы зор [3]. 

Заман кҿшіне ілесе отырып, жаңашыл бағытта жҧмыс жҥргізу - барша 

ҧстаз алдында тҧрған негізгі міндеттердің бірі. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында тек ҿз пҽнін, ҿз мамандығын шексіз сҥйетін, бала ҥшін ҧстаз ғҧмырын 

қҧдіретті деп санайтын білімді мҧғалімдер ғана жҧмыс істей алады. 
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ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ БҾЛІМІ БОЙЫНША ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ 
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Арқалық, Қазақстан 
 

Аннотация. Приведены решения задач на тему электрический ток. Показана методика 

расчета количества электричества, проходящего через поперечное сечение проводника с 

течением времени, какой должна быть сила постоянного тока. 

Кроме того, ток через часть однородного проводника подчиняется закону Ома. 

Ключевые слова. Электрический ток, сопротивление, закон Ома, проводник, лампа. 

Annotation. Solutions to problems on the topic of electric current are given. The method of 

calculating the amount of electricity passing through the cross-section of the conductor over time, 

what should be the DC power, is shown. In addition, the current through a part of a homogeneous 

conductor obeys the Ohm's law. 

Keywords. Electric current, resistance, Ohm's law, conductor, lamp. 

 

Есеп шығару – оқыту ҥрдісінің маңызды элементы.  

Жалпы тҥрде магнетизмді қозғалыстағы электрлік зарядталған 

бҿлшектердің арасындағы материалдық ҿзара ҽсерлесудің ерекше формасы 

тҥрінде анықтауға болады. Осы тҿменде қарастырып отырған есептер электр 

ҿткізгіштің ішіндегі I ток кҥші жҽне кішкене лампылардың ҽрқайсысының 

кедергісі қарастырылған. 

№1 есеп. 

Ҿткізгіштің ішіндегі I ток кҥші t уақытқа қарай tI 24 теңдеу бойынша 

ҿзгереді, мҧндағы I - ампермен кҿрсетіледі, ал t – секундпен [1].  

1) сек 21t
 
сек-тан 62t

 
сек-қа дейінгі уақыт ішінде ҿткізгіштің кҿлденең 

қимасы арқылы ҿтетін электр мҿлшері қандай болады?. 

2) Ҿткізгіштің осы кҿлденең қимасынан, осындай уақыттың ішінде, 

осындай ток мҿлшері ҿту ҥшін тҧрақты токтың кҥші қандай болу керек? 

 

Берілгені:  

tI 24
 

21t
 

62t
 

I-? 

Шешуі: 

Ток кҥшін анықтау бойынша 
dt

dq
I

    
ток кҥші сан мҽні жағынан уақыт 

бірлігі ішінде ҿткізгіштің кҿлденең қимасынан ҿтетін электр мҿлшеріне тең 

болады.
  Осы формуладан  

Idtdq
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1
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Тҧрақты ток кезінде constI , онда 

t

q
I

 
Онда 

cttt 42612
 

Сандық мҽндерді қойып, 

A
t

q
I 12

4

48

 
Жауабы: 12 А 

 

№2 есеп 

Лампылы реостат параллель қосылған бес электр лампысынан тҧрады. 

Реостаттың кедергілерін: 1) кішкене лампалардың барлығыда жанып тҧрған, 2) 

бҧрап тастаған: а) біреуін, б) екеуін, в) ҥшеуін, г) тҿртеуін жағдайларда табу 

керек. Кішкене лампылардың ҽрқайсысының кедергісі 350 Омға тең. 

 

Берілгені: 

R=350 Ом 

R-? 

?4,3,2,1R  

Шешуі: 

Егер лампалар параллель қосылған болса, онда олардың жалпы кедергісі R 

мынадай формула бойынша болады. 

54321

111111

rrrrrR  

 

1) Барлық шамдардың кедергісі бірдей жҽне R тең,  

онда  

rR

51

 

Ом
r

R 70
5

350

5  
 

2) Егер бір шамды бҧрап тастағанда 

Ом
r

R 5,87
4

350

4  
екі шамды бҧрап тастағанда  
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Ом
r

R 7,116
3

350

3  
ҥш шамды бҧрап тастағанда  

Ом
r

R 175
2

350

2  
Тҿрт шамды бҧрап тастағанда  

ОмrR 350
 Жауабы: 1) барлық шамдардың кедергісі бірдей жҽне R тең.

 
ОмR 70  

2) бҧрап тастаған Ом
r

R 70
5

; бір шамды Ом
r

R 5,87
4

; екі шамды 

             Ом
r

R 7,116
3

; ҥш шамды Ом
r

R 175
2

; тҿрт шамды ОмrR 350
 

 

№3 есеп. 

Ҧзындығы 500 м, ал диаметрі 2 мм мыс сымынан 2 А-ге тең ток кҥші ҿтеді 

деп, ондағы потенциалдың кемуін табу керек. 

 

Берілгені: 

мl 500
 ммd 2
 

АI 2
 ?U

 Шешуі: 

Біртекті ҿткізгіштің учаскесі бойынша ағымдағы ток Ом заңына бағынады 

R

U
I

 
Онда 

U - осы учаске қҧлау потенциалды 

R - учаскенің кедергісі 

Сым кедергісі  

S

I
R

 
l- сым ҧзындығы 

S- кҿлденең қимасының ауданы 

4

2d
S

 

2

4

d

I
R

 
Ома заңынан  

R

U
I

; 
2

4

d

l
IIRU

 

B
d

l
IIRU 4.5

4
2

 
Жауабы: U=5,4 В. 
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Есептер шығару физикалық заңдарды тереңірек жҽне берік меңгеруге, 

логикалық ойлаудың дамуына ықпал етеді, студенттердің қызығушылығын 

оятады, ҿзіндік жҧмыс дағдыларын игеруге кҿмектеседі, ҽрі ҿзіндік ой 

қорытудың бірден-бір қҧралы болып табылады. Физикалық есептердің 

мазмҧны студенттердің табиғат пен техника жҿніндегі білім шеңберін 

кеңейтеді. Сондай-ақ, есептер шығару – қайталаудың, пысықтаудың, 

студенттердің білімін тексерудің маңызды қҧралы болып табылады [2].  

 
Ҽдебиеттер 

1. Волькенштейн В.С. «Жалпы физика курсының есептер жинағы»  мектеп баспасы. 

Алматы 1974 ж. 

2. Г.К. Уазырханова А.А. Жаксылыкова «Физика»  Ҿскемен 2010ж. 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУДЕГІ PLICKERS БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚОЛДАНУ 

МҤМКІНДІКТЕРІ 

 

Узакова БоранкульЗиядиновна 

Аға оқытушы, магистр 

Актаева Жансая Аширбековна 

Математика мамандығының 4 курс студенті 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. В данной статье раскрыты возможности использования Plickers в образовании 

Ключевые слова. Приложение Plickers, телефон, планшет, карты, аудитория, коды 

Annotation. This article reveals the possibilities of using Plickers in education 

Keywords. Аppendix Plickers, phone, tablet, maps, audience, QR codes 

 

Plickers - бҧл студенттердің (оқушылардың) білімін тікелей сабақта 

бағалаудың ыңғайлы қосымшасы. Толық аудиторияны (сыныпты) сҧрастыруды 

жарты минут ішінде жҥргізуге болады. Сізге қажетті барлық нҽрсе - бҧл 

аудиторияда (сыныпта) ҽрбір cтудент (оқушы) ҥшін басып шығарылған 

парақшалар жҽне ҿз телефоныңыз немесе планшет студенттерге (оқушыларға)  

Қосымшаның жҧмыс жасау қызметі қарапайым: 

-  телефоныңызға Plickers бағдарламасын жҥктеп алу; 

-  студенттерге басып шығару (тек компютер арқылы қолжетімді); 

-  студенттерге сҧрақ қойып, парақтар арқылы жауап беруді сҧрау (оларда  

a, b, c, d нҧсқалары болады); 

-  аудиториядағы барлық студенттердің (оқушылардың) жауабын 

сканерлеу жҽне жауаптарды қалауыңша тақтаға шығару. 

Қосымшадағы «сынып немесе аудитория» ҥлгісі осылай кҿрінеді  

(1-суретте кҿрсетілгендей). 
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Сурет 1. Plickers бағдарламасына студенттердің тіркелуі 

 

Ҽрбір студенттің (оқушылардың) ҿз карточкасының нҿмірі бар, ол тҿмендегі 

Plickers карточкасында кҿрсетілген. Ҽр студенттің (оқушылардың) жеке 

карточкасы болады. Карточкалар осылай кҿрінеді (2-суретте кҿрсетілгендей). 

 
 

Сурет 2. Plickers бағдарламасы бойынша студенттердің жеке карточкасы 

 

Кҿріп отырғаныңыздай, ҽрбір карточкада сіз ҿз сыныбыңызға немесе 

аудиторияға жасаған тізімде студенттің (оқушының) нҿміріне сҽйкес келетін 

нҿмір бар. Plickers студенттердің (оқушылардың) карточкаларынан QR 

кодтарын оқу ҥшін мҥғалімнің планшетін немесе телефонын пайдаланады. Ҽр 

студент (оқушы) ҿз карточкасын, оны бҧруға болады, бҧл жауаптың тҿрт тҥрлі 

нҧсқасын береді. Қосымшада аудитория (сынып) тізімі жасалады жҽне оның 

кҿмегімен ҽрбір студент (оқушы) сҧрақтарға қалай жауап бергенін білуге 

болады [1]. 
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Бҧл аталған Plickers бағдарламасының сабақ беруде мҥмкіндіктері 

тҿмендегідей: 

Біріншіден, қолданбаны жылдам реакция алу ҥшін пайдалануға болады. 

Оқушылардан сҧраңыз «сізге бҽрі тҥсінікті ме?» жҽне олар жауап ретінде «иҽ» 

немесе «жоқ» деп сҿйлейтін карточкаларды кҿтереді, жҽне, осыған орай, сіз біз 

одан ҽрі жылжып немесе тҥсініксіз тақырыпқа тоқтай аласыз.  

Екіншіден, Plickers кҿмегімен тақырып соңында шағын шолу тесттерін 

жҥргізуге болады. Ол ҥшін қосымша сынып тізімін жҽне сҧрақтар тізімін енгізу 

керек. Оқушылар ҿз карточкаларын бір уақытта кҿтереді, ал сіздің планшетіңіз 

сізге олардың ҽрқайсысының қалай жеңгені туралы ақпарат береді. Бҧл шолу 

сауалнамасы ауызша жҥргізілген кезде оның бірнеше ҿкілдерінің емес, бҥкіл 

сыныптың прогресі туралы білуге мҥмкіндік береді. 

Ҥшіншідің, Plickers сабақта жалықпау ҥшін қолдануға болады, бірақ 

міндетті бҥгінгі кҥні сабаққа кім келгенін білу. Бағдарлама сізге сабақ бірнеше 

минут ҥнемдейді.  

1. Сабақта қосымшаны қалай пайдалануға болады? 

- сыныптағы жағдайды бағалау; 

- маңызды тапсырмаларды орындау кезінде студенттердің (оқушылардың) 

іс-ҽрекетіне баға беру; 

2. Пікір талас тудыру. 

Дауыс беру нҽтижесі бойынша ең танымал жауап нҧсқасын анықтап, 

оқушылардан ҿз кҿзқарасыңызды негіздеуді сҧраңыз, яғни сабақта логикалық 

сҧрақтар беру арқылы пікір талас тудыруға болады (3-суретте кҿрсетілгендей). 

 

 
 

Сурет 3. Plickers бағдарламасы бойынша дайындалған тапсырмалар 

 

3. Ҽңгіме қҧра білу. 

Сҧрақтар қолданбасында суреттерді тікелей қоюға болады.  

Бҧл мҥмкіндікті бастапқы деңдейдегі студенттермен вокабулярды (тамақ, 

жануар, тҥстер) тексеру ҥшін пайдаланыңыз.  
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4. Сҿйлеу бҿліктерін анықтау. 
Сабақ «жҧмбақтан» басталады: «бҧл фигура - ҥш нҥктені қосатын кесіндіден 

тҧрады жҽне екі қабырғасы тең». Тақтада жауаптың нҧсқалары жазылған: 
а - теңбҥйірлі ҥшбҧрыш 
b - теңқабырғалы ҥшбҧрыш 
c - тікбҧрышты ҥшбҧрыш 
d - ҽртҥрлі ҥшбҧрыш 
Оқушылар таңдалған жауап нҧсқасымен карточкаларды кҿтеріп, дауыс 

береді. Опция ретінде сіз ағылшын тілінде ҧсыныс жаза аласыз жҽне 
оқушыларға сҿздің асты сызылған бҿлігін анықтауды сҧрай аласыз. 

5. Ҥй тапсырмасын тексеру: 
Қҧрылымы ҿте қарапайым - оқушылар жауап, сҿзге, тақырыпқа, 

жіберілген мҽтінге, хатқа жҽне т.б сҽйкес келетін карточкаларды кҿтереді. Бҧл 
3-5 минутты алатын жылдам тексеру болуы мҥмкін, сондай-ақ мҧғалім 
сабақтың мақсатына байланысты жарыс элементін қоса алады. 

Кҿптеген мҧғалімдер, ҽсіресе аға буын, білім берудегі жаңа 
технологияларға ҥйренуде. Бҧл Plickers бағдарламасын оқу процесін 
ҿзгертпейді. Оны пайдалану ҥшін компьютерлік аудитория (сынып) немесе 
студенттерге (оқушыларға) арналған басқа да техника қажет емес - тек мҧғалім 
планшеті. Сонымен қатар, оқушылардың ҿздері оқуға қызықты болады, себебі 
ойын элементі пайда болады [2]. 
 

Ҽдебиеттер 
1. http://www.plickers.com сайты 
2. http://zkoipk.kz/ru/2016smart3/2525-conf.html сайты  
 

 

ЗАМАНАУИ ҤДЕТКІШТЕРДІҢ МАҢЫЗЫ 
 

Умбетов Абилхан Умбетович 
ф – м. ғ.к.,   профессор 

Ы.Алтинсарин атындағы Арқалық мемлекеттік 
педагогикалық институт, 

Арқалық, Қазақстан 
 

Аннотация. Ускорители – основные источники частиц, применяемые в настоящее время. Они 
формируют интенсивные пучки заряженных частиц (электронов, протонов и тяжелых ионов) с 
высокими энергиями. С точки зрения генерации новых частиц особенно эффективны ускорители со 
встречными пучками, в которых сталкиваются частицы с нулевым суммарным импульсом. 
Благодаря этому вся их кинетическая энергия может быть преобразована в энергию покоя 
рождающихся частиц, суммарной импульс которых также равен нулью. 

Ключевые слова. Ускоритель, электрон, протон, ионы, коллайдер, энергия, импульс.  
Annotation. Accelerators are the main sources of particles that are currently used.They form 

intense beams of charged particles (electrons, protons and heavyions) with high energies. From the 
point of view of the generation of new particles, accelerators with colliding beams in which 
particles with a zero total momentum collide are especially effective. Due to this, all their kinetic 
energy can be converted into the rest energy of the born particles, the total momentum of which is 
also equal to zero. 

Key words. Accelerator, electron, proton, ions, collider, energy, momentum. 

http://www.plickers.com/
http://zkoipk.kz/ru/2016smart3/2525-conf.html
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Атом ядросының қасиеттерін тереңірек зерттеу ҥшін оларды ҥлкен  
энергиядағы бҿлшектермен атқылап, нҽтижесінде алынған бҿлшектерді зерттеу 
маңызды.Ҥлкен энергиядағы бҿлшектерді алу ҥшін оларды ҥлкен 
жылдамдыққа дейін ҥдетуіміз қажет.  Бҿлшектерді ҥдететін қондырғының екі 
тҥрі бар. Біріншісі нысана тыныштықта тҧратын ҥдеткіш,екіншісі бір-біріне 
қарсы бағытта бҿлшектерді ҥдететін ҥдеткіш. Соңғысы коллайдерлер деп 
аталады (соқтығысады деген ҧғымды білдіреді). Бірінші ҥдеткіште 
қозғалыстағы бҿлшектің энергиясы нысана-бҿлшекке толық берілмейді, оның 
қандай да бір бҿлігі қозғалас мҿлшерінің сақталу заңының орындалуын 
қамтамасыз етуге жҧмсалады. Қарама-қарсы бағытта бҿлшектерді 
ҥдеткіштердің мҥмкіндіктері жоғары. Коллайдерлерді іске асырудың екі жолы 
бар (1-сурет). Егер қарама-қарсы қозғалатын бҿлшектердің массалары бірдей, 
ал таңбалары қарама-қарсы болса (электрон-позитрон,протон-антипротон), 
онда екі ағын ҥшін магниттердің бір сақиналы қолданылады (1 б-сурет).  
Егер бҿлшектердің зарядтары бірдей,  ал массалары ҽртҥрлі болатын болса 
(протон-протон,электрон-антипротон), онда екі магниттік сақиналар 
қолданылады (1а-сурет). Қарама-қарсы бағытта қозғалатын бҿлшектердің 

ағынындығы бҿлшектер саны 10 15  шамасына жетеді [1]. 
 

 
 

1-Сурет 
 

Қарама-қарсы ағындар ҥдеткішінің екі тҥрі: а-зарядтары бірдей 
массалары ҽр тҥрлі бҿлшектер ҥшін (протон-протон, электрон-протон); б-
зарядтары ҽр тҥрлі массалары бірдей бҿлшектер ҥшін (электрон-позитрон, 
протон-антипротон). 

Коллайдерлер ауыр бҿлшектер қолданылатын болса, оларды адрондар 
(мысалы, протон) деп атайды. Адрондар бірнеше квроктерден қҧралады.Ҥлкен 
деп аталуы оның оның сақинасының,ҧзындығы 27 км, диаметрі 6,5 км. Реакция 
нҽтижелеріне ғарыштың сҽулелер ҽсерін болдырмау ҥшін оны Жер бетінен 100 
м тереңдікте орналастырады [2]. 

Ҥлкен адронды коллайдерлер (ҤАК)-қарама-қарсы бағытта зарядталған 
бҿлшектер ҥдеткіші. Онда протон жҽне ауыр иондар (қорғасын ионы) ҥдетіледі 
жҽне олардың соқтығысуынан кейін пайда болған бҿлшектер қасиеттері 
зерттеледі. Бҧл ҤАК Европадағы  ядролық зерттеулер орталығында (ЕЯЗО), 
Женеваға жакын, Франция мен Швейцария шекарасында орналасқан [3]. 
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Ҥдеткіштегі соқтығысатын протонның энергиясы 14*10 9 2в, ол қорғасын 

ядросының энергиясы 5*10 9 в. Бҿлшектер жарық жылдамдығына жуық 

жылдамдықпен (3*10 8 м\с) қозғалады. Коллайдер сақинасының тҿрт нҥктесінде 

тіркеуіштер орналастырылған. Осы нҥктелерде ҥдетілген бҿлшектербір-бірімен 

тура соқтығысуға ҧшырайды. Осыдан энергия мҿлшері бҿлініп,вакуум орын 

алады,нҽтижесінде жарылыстан жан-жаққа мыңдаған бҿлшектер шашырайды. 

Ҽрбір  тіркеуіш ҿзіне белгіленген энергия аралығындағы бҿлшектерді тіркейді 

[4]. ҤАК-тағы зерттеулер негізінен екі мақсатты кҿздейді. Біріншісі Хиггс 

бозонын анықтау, екіншісі Ҽлемнің пайда болуының алғашқы секундындағы 

физикалық жағдайларды анықтау болып табылады. Хиггс бозонын 1964 жылы 

шотландық физик Хиггс болжаған. Ол Хиггс ҿрісінің кванты болып табылады. 

Осы ҿріс арқылы бҿлшектер ҿткен кезде олардың массасында ҿзгерістер пайда 

болады. Бозон орнықсыз жҽне оның массасы ҥлкен (120гэв\с 2 )[5].  

Осы бозондар кварктердің массасын анықтауға мҥмкіндік береді. Анықталған 

кварктерден барлық қарапайым бҿлшектерді қҧралтыруға болады. 

Екі протон соқтығысқан кезде, олар ҿте  ҥлкен тығыздыққа дейін біріге 

алады. Осы кезде қара тесік пайда болуы мҥмкін. Ол ҿзіне біртіндеп барлық 

заттарды, кейіннен бҥкіл қоршаған ортаны ҿзіне жҧтып алуы мҥмкін. Жҧту тек 

тесік ішінде жарылыс тҥрінде жҥреді. Сонымен бірге кварк-глюонды плазма пайда 

болады. Протонның кварктерден тҧратынын айттық, олар ҿзара глюондармен 

(жегімдермен) біріктіріледі.Ҥлкен энергиядағы протондар соқтығысқан кезде, 

қандайда бір қоспа пайда болады. Осы қоспаны кварк-глюонды плазма деп 

атаймыз. Бҧл заттың бесінші кҥйі. Яғни бізді қоршаған барлық материя сызылған 

жағдайға келуі мҥмкін.ҤАК-дың тҥрлерін 2-суретте байқауға болады [6]. 
 

   
 

   
 

2-Сурет. Үлкен адронды  коллайдерлердің кӛрінісі. 
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Қорыта келгенде ҤАК-зерттеу нҽтижелерінде барлық қарапайым 

бҿлшектерді қҧрайтын Хиггс бозон бҿлшегін жҽне Ҽлемнің пайда болу 

қасиеттерін анықтауымызға болады. 
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Аннотация. Особым направлением совершенствования профессиональной 

компетентности современного специалиста является его активное участие в научно-

исследовательской деятельности. Функционально-содержательное рассмотрение вопроса 

сущности научно-исследовательской компетентности позволило выделить трѐхчастную 

композицию; профессиональной научный компонент, научно-коммуникативный и 

самообразовательный. Названные сегменты связаны друг с другом вертикальным и 

горизонтальными отношениями. 

Ключевыеслова. Наука, компетентность, исследование, лабораторный,  

профессиональный,  коммуникативный,  самообразование. 

Annotation. A special area of improving the professional competence of a modern specialist 

is his active participation in research activities. Functional and substantive consideration of the 

essence of scientific research competence made it possible to single out a three-part composition; 

professional scientific component, scientific, communicative and self-educational. The named 

segments are connected with each other by vertical and horizontal relations.    

Key words. Science, competence, research, laboratory, professional, communicative, self-

education. 

 

Бҧрынғы тар мағынадағы «біліктілік» термині енді «қҧзырлылық» 

ҧғымымен алмастырылған. Ал бҧл дегеніңіз студенттің кең ауқымды контекст 

аумағында (рухани-моральдік, философиялық, ҽлеуметтік, экономикалық, 

саяси, т.б) оқып-ҥйреніп, ҿмірдің кҿлденең тартқан қандай да болмасын 

проблемаларын шешуге қҧзырлы болуы керек дегенді білдіреді. Мҽселе «ҿмір 

бойы азық боларлықтай білім беру» идеясының енді «ҿмір бойы ҿздігімен 

ҥйрену» ҧстанымына ҿзгеруінде болып отыр. 
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Зерттеушілік қҧзыреттілік тҥсінігі анық жҽне нақты болуы ҥшін 

«қҧзыреттілік» пен «зерттеу» сынды тҥсініктерді зерттеу қажет. Зерттеу 

ғылыми-педагогикалық білімдерді қалыптастырудың процесі, танымдық 

қызметтің тҥрі, ол оқытудың, тҽрбиелеудің жҽне дамудың объективті 

заңдылықтарының ашылу бағыттарына бағытталған[1]. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жҧмыстары студентте ғылыми-зерттеу 

еңбегінің дағдыларын қалыптастырып, қазіргі заманғы маман дайындау 

талабына сай зерттеуші (ғалым), басқарушы (менеджер), практик деңгейінде 

шығармашылық бастамаларын дамытып, ғылыми-техникалық ҥдеріс 

жетістіктерін тҽжірибеде қолдануға бағытталуы қажет. 

Студенттің ғылыми-зерттеу жҧмысының басты мақсаты:  

-жоғары білімді мамандар даярлау сапасын нарықтық экономика 

талаптары сҧранысына сҽйкестендіре арттыру;  

-таным мен зерттеудің ғылыми тҽсілдерін қалыптасыра отырып, 

шығармашылық-кҽсіби ойлау дағдысын қалыптастыру;  

-бірыңғай білім (оқу жҽне тҽрбие), ғылым жҽне тҽжірибелік ҥдерістерді 

қамтамасыз ету;  

-ҽр студентке шығармашылық тҧлғасын қалыптастыруға, ғылыми зерттеу 

жҽне ғылыми шығармашылық бағыттағы конкурстарға ҽрқайсысына сҧранысқа 

сай жҽне мақсатты ҧстанымдары мен мҥмкіндіктеріне орай толыққанды 

қатысуды қалыптастыру, қҧқықтық, экономикалық, ҧйымдастырушылық т.т. 

бағытта ҿсуіне жағдай жасау жҽне оны дамыту[2].   

Студенттің ғылыми-зерттеу жҧмысының негізгі міндеттері:   

-ҿз саласы бойынша пікірлер мен ой-пайым (1-ші мамандыққа сҽйкес) 

қалыптастыру, дағдылар мен тҽсілдерге баулу, (бірыңғай білім жҽне ғылыми 

ҥдерістер аясында) ойлау жҥйесін меңгерту; 

-студенттерге ғылыми таным жҥйесін меңгерту;  

-студенттерді ғылыми зерттеу тҽсілдерімен, тҽжірибе жҥргізу жҽне 

шешім қабылдау теориясы методикасымен таныстыру;  

-ғылыми жҽне тҽжірибелік тапсырмалар бойынша ҿз бетінше шешім 

қабылдау дағдыларын қалыптастыру; 

-ғылыми ҧжымда жҧмыс істеу мен ондағы жҧмысты ҧйымдастыру 

тҽсілдерімен танысу дағдыларын қалыптастыру;  

-студентті шығармашылыққа қажеттілікке, ҿз бетімен білім алуға, ҿз 

білімін ҧдайы жетілдіруге, ғылыми материалды тереңдей жҽне шығармашылық 

тҧрғыдан меңгеруге ҥйрету;  

-отандық жҽне шетелдік ҽдебиеттермен ҧдайы жҧмыс істеу қазжеттілігі 

мен дағдысын, патенттік қорлармен жҧмыс істеу білуді қалыптастыру; 

-қазіргі заманғы ақпараттық технология мен ақпараттық қарым-қатынас 

(Internet, электронды пошта, т.т) тҽсілдерін меңгерту;  

-қоғамның экономикалық, ҽлеуметтік немесе рухани ҿрлеуіне негіз 

болатын ғылыми бағыттар ҿзектілігін бағалауды қалыптастыру;  

-студенттің қызығушылығын кафедраның білім-ғылым бағытымен тығыз 

қарым-қатынасқа бейімдеу, оқытудың бинарлық ҥдерісінде оқытушы мен оның 

студенттің шығармашылық байланысын шыңдау[3]. 
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Ғылыми-зерттеу жҧмысы мен студенттердің шығармашылық 

жҧмысының тҥрі екі категорияға бҿлінген: 
-оқу ҥрдісіне ендірілген СҒЗЖ тҥрі; 
-оқудан тыс уақытта орындалатын СҒЗЖ тҥрі. 

Қҧзыретті тҧрғы оқытудың қызметтік жҽне тҧлғалық-бағдарлық 

технологиясын қолдануды болжайды, яғни студенттердің ғылыми-зерттеу 
жҧмыстарының даму мҽселелерін шарасыздан белсендендіреді. Ал 

студенттердің ғылыми зерттеу жҧмыстарының ҿзі болашақ тҥлектердің кҽсіби 

жҽне тҧлғалық қҧзіретін қалыптастырудың инновациялық жҥйесінің жаңа 
кескіндеріне ие болуда. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жҧмысы, оқу, ғылыми жҽне тҽжірибелік 

ҥдерістері қызметтік ҽртҥрлі формаларымен, шығармашылық еңбектің 
дағдыларын алуға мҥмкіндік тудыратын табиғи байланысты, сонымен қатар, 

олимпиадаларға, жарыстарға, кҿрмелерге, студенттік семинарлар мен ғылыми 

конференцияларға, ғылыми-білім беру форумдарына қатысуды; ғылыми-зерттеу 
тҽжірибелерін ҧйымдастыруды; зерттеу жоспарының бітіруші біліктілік 

жҧмысының орындауды; ғылыми басылымдарды дайындауды; ғылыми-зерттеу 

жобаларын орындауға қатысу; оқу-ғылыми жҽне оқу-ҿндірістік орталықтарының 
шеңберінде зерттеу жҽне жобалық жҧмысын жҥргізуді болжайды. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жҧмысы ҧйымдастыру формалары –

 ғылыми зертханалар, ҥйірмелер, студенттік ғылыми орталықтары, жобалық 

жҽне конструторлық бюросы, студенттік ғылыми қоғам – тҧлғалық танытуына, 
ҧжыммен ҿзара қарым-қатынасын жасауға мҥмкіндік береді, ҿзінің 

ҧйымдастырушылық жҽне лидерлік қабілеттерін кҿрсетуге, ҿзіне жҽне 

қоршаған ортаға сыни қатынасының дҽрежесін реттеуге, тҿзімділікке ҥйретеді. 
Тҥлектің қҧзіреттілігін қалыптастыру ҥдерісін тиімді жҥзеге асыру ҥшін, 

ең алдымен, студенттердің ғылыми-зерттеу жҧмысының кешенді жҥйесінің 

жетілдірілуінің негізіне шығармашылық қызметтің концепциясы салынуы тиіс. 
Осы жобаның ҿзектілігі келесі тҧрғыларды қарастырылады: студент 

тҧлғасының ҿздігінен жетілуі; білім беру мен ғылымның интегралдау; 

танымдық ҿзектілік жҽне оны ғылыми-зерттеу қызметіне кірістіру. 
Қазіргі уақытта студенттердің ғылыми-зерттеу жҧмысының дамуы ҥшін 

де, жҽне білім беруде инновациялық ҥдерістерді ендіру ҥшін де кең кҿрініс 

пайда болды. 
Қҧзыреттілік тҽсілде адамның қоғамда жетістікке жетуге мҥмкіндік 

беретін жеке қасиеттері бірінші орынға қойылады. Осындай кҿзқарас 

тҧрғысынан оқытудың белсенді, топтық жҽне ҧжымдық ҽдістері мынадай: 
-Ҿзін-ҿзі жағымды бағалауды дамыту, ҿзге адамдарды жҽне олардың 

қажеттіліктерін тҥсіне білу; 

-Бҽсекелесе емес, бірлесе жҧмыс істей білуді дамытуға назар аудару; 
-Топ мҥшелері мен мҧғалімдеріне жеке ар-намысын сақтай, басқаларды 

тҥсініп, біліктілігі мен шеберлігін бағалауға мҥмкіндік беруді қамтамасыз ету; 

-Тыңдай білу мен дҧрыс қарым-қатынас жасай білу дағдысын жетілдіру; 
-Шығармашылық пен тҽлімгерлікті марапаттау. 

Елбасы ҿз жолдауында «Тҽуелсіздікке қол жеткізгеннен гҿрі оны ҧстап 

тҧру ҽлдеқайда қиын. Бҧл – ҽлем кеңістігінде ғҧмыр кешкен талай халықтың 
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басынан ҿткен тарихи шындық. Ҿзара алауыздық пен жан-жаққа тартқан 

берекесіздік талай елдің тағдырын қҧрдымға жіберген. Тіршілік тезіне тҿтеп 

бере алмай, жер бетінен ҧлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама» деп 
тҽуелсіздіктің тҽтті дҽмін атап кҿрсетті.Қоғамдық меншік ҥшін кҥрес кезінде 

нарықтық экономиакадан, бҽсекелестіктен бас тартуға тура келді. Одақтағы 

елдердің тҽжірибесі кҿрсеткендей ғылымның жетістігін ҿндіріске енгізуге ынта 
болмады. Бҧл сҽйкессіздіктерді жойып, ғылыммен айналысатын қабілетті 

ғалымдардың шығармашылығын қамтамасыз ететін уақыт жетті. Одақ кезінде 

Қазақстанның шет елемен байланысы болмады, ғылымы тҧйық шеңберде 
қалып, ҽлемдік ғылыммен қатынас орната алмады. Ғылымсыз мемелкет жоқ. 

Ғылым қоғамға кемшіліктер жіберу арқылы, қателесу арқылы дамиды, сонда 

оның дамуы ҧзаққа созылады деп баға береді. 
Ғылымы жоқ мемлекеттің егемендігі де жоқ. Мҧндай мемлекет басқа 

халықтар мен мемлекеттердің жетістігімен ҿмір сҥреді, сол арқылы оған 

тҽуелді болады. Мҧндай жағдай Қазақстанға да тҽн, ол ҧзақ жылдар бойы 
Одақтың қҧрамында болды.Ол жылдардағы идеология ғылымға да қатты ҽсер 

еткен болатын. Сондықтан да еліміздің ғылыми – технологиялық даму 

стратегиясына тҥбірлі ҿзгерістер енгізіп қайта қҧруымызды қажет етті. 
Ақпараттық қҧзыреттілік арқылы нақты объектілер  кҿмегімен қажетті 

ақпаратты іздеу, талдап таңдап (іріктеп) алу, ҧйымдастыру, тҥрлендіру,сақтау 

жҽне ақпаратты беру біліктері қалыптасады.     Коммуникативтік қҧзыреттілік –

  қажетті  тілдерді, қоршаған адамдармен жҽне оқиғалармен ҽрекеттестікте болу 
тҽсілдерін білуді, топта жҧмыс жасау дағдыларын, ҧжымдағы ҽр тҥрлі 

ҽлеуметтік рҿлдерді  меңгеруді қамтиды[4]. 

Ҽр кҥні ҿзгеріске толы бҥгінгі жауапты кезеңде замана кҿшінен қалып 
қоймай уақыт талабына сай ертеңгі болашақ жас ҧрпақты білімді етіп тҽрбиелеу 

ҧстаздарға зор жауапкершілікті жҥктейді. Ол мҧғалімнен ҥздіксіз ізденуді, ҿз 

білімін ҥнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Ҿйткені еліміздің ертеңі жас 
ҧрпақтың қолында. Мҧғалімнің шеберлігі мен жетістігі – сапалы білім жҽне 

жақсы тҽрбие алған шҽкіртінде. Студент  шығармашылығын дамыту ісі ҥздіксіз 

жҥргізіле бермек. Бҧл қоғам талабына сай туындайтын қажеттілік.  
Педагогиканың жемісті дами тҥсуінің басты шарты – ғалымдар мен педагог-

практиктердің бірлікті іс-ҽрекеті. Егер осы теориялық жҽне тҽжірибелік ізденістер 

аталған педагогикалық ҽдістер жҥйесін жете білумен жҥргізілетін болса ғана, 
педагогтың ҿз тҽжірибесі де, басқалардың да педагогикалық ҧсыныстары мақсатты 

бағытта зерттеліп, талданады, соның нҽтижесінде оқу-тҽрбие ҧйымдастыру 

жолындағы табыстары мен жаңалықтары ғылыми тҧғырға орнығуы сҿзсіз. 
Бҽсекеге  қабілетті білім кеңістігін қҧруға бағытталған қазақстандық білім 

беру реформасының негізгі мақсаттарының бірі жаңаша оқытудың ҽдіс-

тҽсілдері арқылы оқушының бойында шығармашылық ойлауды, 
бастамашылықты дамыта отырып, жеке тҧлға тҽрбиелеу болып отыр.Оқытудың 

ҽртҥрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс – тҽжірибесі 

зерттеліп, мектеп ҿміріне енуде.Н.Ҽ. Назарбаев айтқандай «Жаңа формация 
мҧғалімі - рухани дамыған ҽрі ҽлеуметтік тҧрғыдан есейген, педагогикалық 

қҧралдардың барлық тҥрлерін шебер меңгерген білікті маман, ҿзін - ҿзі 

ҽрдайым жетілдіруге ҧмтылатын шығармашыл тҧлға. Ол жоғары білімді 
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шығармашыл тҧлғаны қалыптастырып, дамыту ҥшін жауапты» деп атап 

кҿрсеткен болатын. Бҥгінде технологияның тоқтаусыз дамуына ілесе алатын 

жаңа форматтағы мҧғалімдердің білім сапасын арттыру – қоғам алдындағы 
келелі мҽселе. Педагогикада «Жақсы ҧстаз болу ҥшін ҿзің ҥйретіп жатқаныңды 

жҽне оны ҥйреніп жатқандарды сҥйе білуің қажет» деген ҿсиет бар. 

Педагогикалық тҽжірибені бағалау ҥшін жетекшілер тҿмендегі ҽдістерді 
қолданады: студенттердің оқу сабақтары мен сыныптан тыс жҧмыстар жҥргізу 

ҥрдісіндегі қызметін бақылау; жеке сабақтарын талдау; студенттің пҽн 

мҧғалімі, студенттердің ҽдістемелік, ғылыми – зерттеу, басқа да 
шығармашылық жҧмыстарын талдау, студенттің оқытушы ретіндегі жҧмысқа 

даярлығын ҿзіндік бағалауы, педагогикалық тҽжірибе қҧжаттарын талдау 

(педтҽжірибе мерзіміндегі ҿзіндік жҧмыс жоспары, кҥнтізбелік жоспар, 
сыныптан тыс тҽрбие жҧмыстарының ҽдістемелік нҧсқаулары, психологиялық 

тапсырмалардың материалдары, кҥнделіктері, жҧмыс есебі). 

Мақсатты ҧйымдастырылған жҽне тиянақты ҿткізілген педагогикалық 
тҽжірибе студенттерді оқыту мен тҽрбие жҧмысының қазіргі ҿмірімен 

байланысын кҥшейтуге, болашақ ҧстаздың балалар жҽне жасҿспірімдермен 

байланысын кҥшейтуге, болашақ ҧстаздың балалар жҽне жасҿспірімдермен 
тығыз қарым – қатынаста болуына жҽне студенттің пҽн бойынша 

психологиялық – педагогикалық білімінің қалыптасуына оң ҽсерін тигізеді. 

Қорыта келе, білім беруге қҧзыреттілік тҧрғыдан қараудың мазмҧндық 

жҽне іс – ҽрекеттік қҧрамдары жаңа, біртҧтас білім беру нҽтижесіне жетуді 
мақсат етеді. Соған байланысты, оқу ҥдерісі ҽрбір адамның мҽдениеттілігін 

қамтамасыз етуі тиіс. Жеке білімді тҧлғалардан қҧралған «Білім қоғамына» 

деген қозғалыс векторы қарастырылады. Адам ҿмір бойы ҿзінің қҧзыреттігін 
жетілдіріп, ҿзін мҽдени жағынан дамыта алады. Ал жоғары оқу орындарындағы 

дҧрыс ҧйымдастырылған білім беруді басқару жҥйесі, яғни оған қҧзыреттілік 

тҧрғыдан қарау адамдарға сол мҥмкіндікті беруге ҧмтылады.Білім беру ҥрдісін 
қҧзыреттілік тҧрғыдан басқарудың ертеңгі кҥні оң нҽтижелі болатынына ешкім 

кҥмҽн келтірмейді. Десек те оны практикаға ендіру білім беру жҥйесінің 

барлық дерлік элементтерін – мемлекеттік стандарт пен білім мазмҧнынан 
бастап, жетістік деңгейін бағалау мен тҥлектерге қойылатын талаптарға дейін – 

қайта қҧруды, қалыптасқан жҥйені ҿзгертуді талап етеді. Еліміздегі дҥбірлі 

ҿзгерістер, қайта жаңғырулар білім беру жҥйесінде айтулы реформалар ҽкелді. 
Білім стандартының жасалуы, білім мазмҧнын байыту мақсатында ҽлемдік 

білім кеңістігіне ену жолындағы жҧмыстар сол ҿзгерістің куҽсі, бір сҿзбен - 

білім парадигмасы ҿзгерді.  
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ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ОҚУ ЭКСПЕРИМЕНТІНІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ 
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Аннотация. В данной статье определено значение и место учебного эксперимента в 

обучении физике. Отмечается, что физический учебный эксперимент вызывает у учащихся такие 

процессы, как восприятие, ощущение, представление, обобщение, проектирование. Также речь 

идет о развитии познавательных способностей учащихся через учебный эксперимент. 

Ключевые слова. Эксперимент, техническое оборудование, информация, физическое 

явление. 

Annotation. This article defines the meaning and place of educational experiment in teaching 

physics. It is noted that the physical educational experiment causes such processes as perception, 

sensation, representation, generalization, and design in students. We are also talking about the 

development of students ' cognitive abilities through an educational experiment. 

Keyword. Experiment, technical equipment, information, physical phenomenon. 

 

 

Орта мектептің физика курсының бағдарламасы политехнизм принципін 

жҥзеге асыруға кҿп мҥмкіндіктер ашады. Олай болса, физика курсында 

оқытылатын техникалық материалдарды іріктеу маңызды мҽселе болып 

табылады. Қазіргі ҿндірістегі техника мен технологияның сҽйкес бҿлімдерінің 

жҽне оларды ҿркендетудің басты перспективаларының маңыздылығы, 

политехникалық материалды іріктеуге арналған критерий бола алатыны анық. 

Ғылыми-техникалық прогрестің негізгі тараулары мен мектеп физика курсының 

бҿлімдерінде нақты қандай техникалық материалдардың бар екендігін анықтауға 

мҥмкіндік береді. Техникалық мҽселелерді терең ҧғыну ҥшін оқушылардың 

физикалық білімдерін барынша кең пайдаланып, олардың назарын мҽселенің 

физикалық мағынасына терең ҥңілуіне аударту керек. Техникалық қондырғылардың 

қҧрылысы мен жҧмыс істеу принципін оқушыларға физикадан алған теориялық 

білімінсіз тҥсіндіру тіпті де мҥмкін емес. 

Политехникалық принципті жҥзеге асыру пҽн аралық байланысты кеңінен 

пайдалануға жол ашады. Себебі қазіргі кездегі техникалық  қондырғылар тек бір ғана 

ғылым саласының қағида, заңдарына ғана емес кҿптеген ғылым салаларының 

байланысына негізделеді. Оқу эксперименттерін оқу ҥрдісінде қолдану арқылы 

оқушыларға техникалық қҧрылғылардың адам ҿмірінде алатын орны, оның қоғамға, 

ел экономикасына тигізетін ықпалын терең тҥсінуге зор ықпалын тигізеді. 

Дидактиканың мҽселелерін шешу барысында зерттеу жҥргізген педагогтар 

оқытудың бастапқы фазасы сезімдік танымдарға негізделеді деген 

қорытындыға тоқталған болатын. Себебі, классикалық диалектиканың басты да 

маңызды принциптерінің бірі, яғни оның «алтын ережесі» кҿрнекілік принципі 

болып табылады. 
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Кҿрнекіліктің оқытудағы маңызы ҿте жоғары. Оны оқыту ҥрдісінің бір 

қабырғасы болып саналады. Оқытуда кҿрнекіліктің рҿлі-оқушылардың ҿздерін 

қоршаған ортадағы заттар мен процестер туралы дҧрыс, нақты кҿзқарасты 

қалыптастыру. Сонымен қатар осы қалыптастырылған кҿзқарастар мен  ҧғымдар 

оқытудағы берілетін тапсырмаларға байланысты талданып, қорытылады. 

Кҿрнекіліктерді ҿз орнымен қолданбау оқытылып жатқан физикалық қҧбылыстар 

мен шамалар туралы қате ҧғымдардың қалыптасуына ҽкеліп соқтырады. 

Физиканы оқытудың ҽдістемесі М.В.Ломоносов кезеңдерінен оқыту 

ҥрдісінде, ең алдымен физикалық тҽжірибелерді қолданып келеді. 

Физикалық оқу эксперименті оқушыларда қабылдау, сезіну, елестету, 

жалпылау, жобалау сияқты психикалық процестерін туғызады [1]. 

Ғылымда зерттеліп отырған қандай да бір себептерге байланысты тікелей 

бақылау мҥмкіндігі болмаған жағдайда оның мҽнін тҥсіну ҥшін осы 

қҧбылыстың жобамен жасалған моделі қҧрылады. Мысалы, газдардың қасиетін 

зеттеу ҥшін идеал газдың моделі, ал атомның қҧрылысын зерттеуде-атом 

моделі жҽне т.б. ҧсынылған. 

Физиканы оқытуда мҧғалімнің жасап кҿрсете алмайтын оқу экспериментін 

осы моделдер арқылы тҥсіндірудің маңызы зор. 

Физикалық оқу эксперименті оқытудың бір ҽдісі ретінде физика курсын 

жҥйелі тҥрде оқытумен бірге пайда болады десе де болады. Бҧл физиканың 

эксперименттік ғылым екендігін анығырақ дҽлелдеп, оқушыларды физикалық 

қҧбылыстар мен заңдылықтарды танып-білуде қолданылатын ғылыми-зерттеу 

ҽдістерімен таныстыру ҥшін ғана емес, сонымен қатар қҧр сҿзбен кҿптеген 

табиғат қҧбылыстарын тҥсіндіру мҥмкін еместігінен туындаған қажеттілік 

болатын. Соның себебінен алғашқы физика пҽнінің оқулығы да табиғат туралы 

ғылымды физикалық тҽжірибелер арқылы тҥсіндірген болатын. Содан бері 

қаншама уақыт ҿтсе де физикалық қҧбылыстар мен заңдылықтарды тҥсіндірудегі 

оқу экспериментінің педагогикалық зор маңызы ҿз қҧнын жоғалтпақ емес. 

Физиканы оқыту барысында жинақталған тҽжірибе осы оқыту ҽдісінің  

қажеттілігі мен тиімділігіне мҧғалімдердің кҿзін жеткізді.  

XIX ғасырдың соңына қарай экспериментсіз оқыту бор физикасы деген 

атқа ие болды. Мҧның ҿзі сол уақыттың ҿзінде-ақ оқу экспериментінің оқыту 

ҽдістемесінде ойып орын алғанының дҽлелі болып саналады [2]. 

Сондықтан физиканы оқыту ҽдістемесі саласын дамытуда мемлекеттік 

масштабта қолдау кҿрсетіліп, орта мектептің физика кабинетінің материалдық 

базасын жетілдіру бҥгінгі кҥн талабы. Бҧл ҿз кезегінде оқыту ҥрдісінде оқу 

экспериментін кеңінен қолдануға мҥмкіндік беріп, соның нҽтижесінде 

оқушылардың терең білім алуына негіз болары айдан анық. 

Оқушылардың оқу-танымдық ҽрекетін ҧйымдастыру жҽне жҥзеге асыру 

ҽдістері жҥйесінде ақпараттың берілу жҽне қабылдау кҿзі бойынша жіктелуінде 

оқу эксперименті кҿрнекілік ҽдіске жатқызылады. 

Осы топтың басты ҽдістері ауызша баяндау жҽне практикалыққа қарағанда 

ол ешқашан жеке қолданылмайды. Ауызша баяндау кезінде (лекция, ҽңгіме, 

тҥсіндіру немесе баяндау) де, кҿрнекіліктің басқа тҥрлерімен де (суреттер, 

кестелер, бейнежазбалар жҽне т.б.) ҥйлесімді қолданыла береді. 
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Сонымен қатар оқу эксперименті оқытудың практикалық ҽдістерінде де 

қолданыла береді. Физикалық процестер мен заңдылықтарды кҿрсету кезінде 

мҧғалімнің ауызша тҥсіндіруі де қажет.  Себебі осы кҿрсетіліп жатқан 

қҧбылыстағы маңызды нҽрсеге оқушылардың назарын аударатын мҧғалімнің 

бағыттаушы сҿзінің маңызы ҿте жоғары. Мҧнда мҧғалімнің сҿзі тек 

оқушылардың кҿріп қабылдауына ғана емес, қорытынды жасауға, тҥйінді сҿзді 

айтуға да кҿмектеседі. Сонымен, мҧғалімнің сҿзі кҿру арқылы қабылданған 

бейненің ҧғым болып қалыптасуына ҽкеледі. 

Оқытудағы кҿрнекілік пен ауызша баяндау ҽдістерінің бір-бірімен тығыз 

байланысы физиканы оқытудағы оқу экспериментінің, оның ішінде 

демонстрациялық эксперименттің оқытылатын материалды баяндаудағы орны 

туралы кҿп дау туғызды.  

Табиғат туралы біліммен қоса оқушылардың алған білімдерінің 

шынайлығы мен нақтылығына кҿз жеткізуінің маңызы ҿте зор. Алған білім 

―дайын тҥрде‖ ҧсынылғаннан, ҿз  бетінше қорытындыланып, кҿз жеткізген 

жағдайда ғана ―сіңімді‖ болады. Сондықтан оқушылардың кҿзқарасын 

қалыптастыру ҥшін оларды ойлау қарекетінің ҽдістеріне, олардың формальды-

логикалық ойлау қабілетін ғана емес, сонымен қатар ғылыми тҧрғыда ойлау 

стилін қалыптастыру қажет. 

Физика сабақтарында танымдық қызығушылығын дамытуда 

эксперименттердің ҥлкен мҽні бар. Жақсы дайындалып жасалынған 

тҽжірибелер ҽрқашан да оқушылардың назарын аударады. Ҿзінің кҥтпеген 

нҽтижелерімен жҽне жасалу тҽсілдерімен таң қалдыратын тҽжірибелер 

оқушыларға ҥлкен ҽсер етеді. Мысалы, «Атмосфера қысымы» атты тақырыпты 

ҿткенде «Ауыр газет» деп аталатын тҽжірибені жасау ҿте қызықты ҿтеді. 

Газеттің парағын сызғыштың ҥстіне қоямыз. Сызғыштың бір ҧшы ҥстелдің бір 

жағынан шығып тҧр. Егер осы шығып тҧрған жақты басқа сызғышпен ҧрсақ, 

газеттің астындағы сызғыш сынады. Газеттің парағы сол кҥйінде қалады. Ал 

егер газетті бҥктеп, сызғыштың ҥстіне қойсақ, онда ҧрған кезде қарама-қарсы 

жағы кҿтеріліп, газет жерге тҥседі. 

Оқу экспериментінде техникалық қҧрылғылардың жҧмыс жасау принципіне 

арналған тҽжірибелерді кҿрсетудің маңызы ҿте зор. Себебі, олар физикадан алған 

білімдерінің практикалық маңызының зор екеніне кҿз жеткізеді. 

Психологияда образ қалыптастыра ойлау адамның кез келген жасындағы 

ойды қорыту мен ақпаратты тҥрлендірудің қандай да бір деңгейі ретінде 

қарастырады. Эксперименттік психологиялық зерттеулерде бейненің ойлаудың 

тиімділігіне, пайдалылығына кҿз жеткізген. Сондықтан да оқушылардың образ 

қалыптастыра отырып ойлау жағын дамыту олардың интеллектісін 

қалыптастыруда маңызды болып табылады [3]. 

Психологиялық зерттеулердің нҽтижесі бойынша мидың энергетикалық 

шығынын  зерттеуде оның ойлау қарекетінің сипатына байланысты екендігі 

айтылған. Егер оқушы берілген тапсырманы орындау барысында аналитикалық 

тҽсілді пайдаланса, онда оның шығындалатын энергиясы да ҿте ҥлкен 

болмайды. Бірақ, мҽселені шешуде заттар мен қҧбылыстардың образдарымен 

тҥрлендірулер жҥргізу қажет болғанда мҧны шешу қиындай тҥседі. Ҽдетте, 
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адамның миы ойлау процесінде аз энергия шығындай отырып, ҧқсас есептерді 

шешуде қолданылған, есте сақталған ойлау компоненттерін тҥрлендіріу 

алгоритмі арқылы тез арада шешуге ҧмтылады. Осы мҽселені бҧлай шеше 

алмаған жағдайда ғана энергияны кҿп қажет ететін  бірақ  шешудің 

эвристикалық, интуитивті жолмен жҥзеге асыратын жалпылаудың ҽр тҥрлі 

дҽрежесін іске қосады. 

Бірақ  бҧл  жҥзеге  асуы ҥшін оқушының миы кҿптеген табиғат қҧбылыстары 

мен мыңдаған сан  заттар туралы жеткілікті дҽрежеде мҽліметтерге қанық болуы 

керек. Оқушыны қоршаған орта мен табиғат  қҧбылыстары туралы мҧндай 

ақпаратпен қанықтырудың физиканы оқыту ҥрдісіндегі бірден бір жолы – 

оқушыларға физикалық оқу экспериментін кҿрсету. 
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Аннотация. Основная цель использования ИКТ - непрерывное и полноценное 

наблюдение за процессом обучения, а также развитие информационно-поисковых 

способностей. В электронном учебнике мы можем использовать видеосюжет для каждого 

урока, справочный словарь, способ решения задач, диктант, тестовые задания, вопросы 

повторения. С использованием электронного учебника повышается эффективность 

использования на уроке технических средств, дидактических материалов, интерес учащихся 

к предмету, формирование уровня знаний, умений и навыков, глубина знаний, виды 

проверок, оценка, приобретение практических навыков.     

Ключевые слово. Технология, логическое мышление, образование, воспитание, 

общество, информация. 

Annotation. The main purpose of using ICT is continuous and full-fledged monitoring of the 

educational process, as well as the development of information and search capabilities. In an 

electronic textbook, we can use a video for each lesson, a reference dictionary, a way to solve 

problems, dictation, test tasks, and repetition of questions. The use of electronic textbooks, the use 

of technical tools, didactic materials in the classroom increases, students show interest in the 

subject, the formation of knowledge, skills, depth of knowledge, types of checks, assessments, and 

the acquisition of practical skills. 

Key words.  Technology, logical thinking, education, upbringing, society, information.  
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Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір 

бҿлігі. Соңғы жылдары заман ағымына сай кҥнделікті сабаққа компьютер, 

электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы нҽтиже беруде. Білім 
беру жҥйесі электрондық байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық 

пошта, телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда.  

Бҥгінгі кҥні инновациялық ҽдістер мен ақпараттық технологиялар қолдану 
арқылы оқушының ойлау қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, 

қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең негізгі мақсат болып 

айқындалады.Ҽсіресе қашықтан оқыту жҥйесі жедел қарқынмен дамуда, бҧған 
бірнеше факторлар, ең бастысы – білім беру мекемелерінің қуатты компьютер 

техникасымен қамтылуы, оқу пҽндерінің барлық бағыттыры бойынша 

электрондық оқулықтар қҧрылуы жҽне Интернеттің дамуы мысал бола алады. 
Оқу процесінде ақпараттық жҽне телекоммуникациялық қҧралдар мҥмкіндігін 

комлексті тҥрде қолдануды жҥзеге асыру кҿп функционалды электрондық оқу 

қҧралдарын қҧру жҽне қолдану кезінде ғана мҥмкін болады.  
Білім беруді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың ақпараттық 

сауаттылығын, ақпараттық мҽдениетін жҽне ақпараттық қҧзырлығы сияқты 

қабілеттіліктерді қалыптастыру мҽселесі бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесіне 
айналып отыр  [1]. 

Ғалымдардың зерттеуіне сҥйене отырып, компьютерлік 

бағдарламалардың қолданылуының ҥш негізгі формасын бҿліп алуға болады: 

 компьютерлік қолдаумен жҥретін сабақтар; 
 оқушылардың бағдарламамен ҿздік жҧмысы; 

 қашықтан оқыту (мҧғалім мен оқушының компьютерлік торап арқылы 

ҿзара іс-ҽрекеті). 
АКТ-ны қолдану сабақтарында, басқа сабақтардағы сияқты, мҧғалімге 

келесі мҽселелерді шешуге тура келеді: 

 дидактикалық (сабақтың оқу материалын дайындау, компьютерлік 
бағдарламаны талдау); 

 ҽдістемелік (тақырыпты беруде АКТ-ны қолдану ҽдістерін анықтау, 

сабақтың нҽтижесін талдау, келесі оқу мақсатын қою); 
 ҧйымдастырушылық (оқушының шамадан тыс жҥктелуін жҽне уақытты 

тиімсіз ҿткізуді болдырмайтындай етіп жҧмысты ҧйымдастыру); 

 оқыту (қарастырылған тақырып бойынша оқушылардың білімдерін 
жҽне ҧсынылған бағдарлама бойынша біліктері мен дағдыларын 

нығайту жҽне бекіту). 

Осы кҿрсетілген мҽселелерден компьютерлік бағдарламаны қолдану 
сабақтарын дайындау ҽдістемесі мынадай кезеңдерден тҧратынын айтуға болады: 

 мҧғалімнің міндеттерді қоюы (сынып бойынша берілгендерді талдау, 

тҧтас сыныппен жҽне жеке оқушылармен жҧмыс формалары мен 
ҽдістерін айқындау); 

 компьютерлік бағдарламаның ҽзірлемесін дайындау бойынша немесе 

дайын білімдік цифрлық ресурсты пайдалануы бойынша мҧғалімнің 
ҿздік жҧмысы; 

 дайындалған бағдарламаны сабақтың ҽр тҥрлі кезеңдерінде пайдалану; 
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 тестілеу қабыршағы кҿмегімен тесттік бақылау жҥргізу (тақырыптық, 

аралық, сабақ қорытындысы бойынша); 

 оқушылардың сабақтан тыс уақыттағы ҿздік жҧмыстары ҥшін 
бағдарлама енгізу; 

 осы сыныптағы келесі сабақтың мазмҧнына тҥзету енгізу мақсатында 

сабақты талдау, мысалы, не игерілмегенін, оған кейін қайта оралу 
қажеттігін анықтау. 

АКТ-ны физика сабақтарында қолдану кҿрнекіліктің жҽне жҧмыстың тез 

орындалуы (жазбаша жҧмыстың болмауы) арқасында материалды игеруге 
уақыт ҥнемдеуге мҥмкіндік береді. Интерактивті режимде оқушылардың 

білімдерін тексеру оқытудың тиімділігін арттырып, тҧлғаның барлық 

потенциалын, танымдық, моральды-адамгершілік, шығармашылық, 
коммуникативтілік жҽне эстетикалық мҥмкіндіктерін іске асыруға кҿмектеседі, 

оқушылардың зияткерлігін, ақпараттық мҽдениетін дамытуға ҽсер етеді  [2]. 

Оқу ҥрдісінде электрондық оқыту бағдарламаларын дҽстҥрлі оқыту ҽдістерді 
педагогикалық инновациялармен ҧштастыру арқылы жҥйелі тҥрде қолдану 

дайындық деңгейлері ҽртҥрлі балаларды оқытудың тиімділігін біршама кҿтереді. 

Ҧстаз ҥшін нҽтижеге жету шҽкіртінің білімді болуы ғана емес, білімді 
ҿздігінен алуы жҽне алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады. 

Бҥгінгі бала – ертенгі жаңа ҽлем. Бҥгінгі кҥні ақпараттар ағымы ҿте кҿп. 

 Ақпараттық ортада жҧмыс жасау ҥшін кез келген педагог ҿз ойын жҥйелі тҥрде 

 жеткізе алатындай, коммуникативті жҽне ақпараттық мҽдениеті дамыған, 
интерактивтік тақтаны пайдалана алатын, Он-лайн режимінде жҧмыс жасау 

ҽдістерін меңгерген мҧғалім болуы тиіс. Заман талабына сай жаңа технология 

ҽдістерін ҥйрету, бағат-бағдар беруші – мҧғалімдерміз. Оқушылардың жаңа 
тҧрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы ҥрдіспен 

бҽсекеге сай дамыған елдердің қатарына ену ҧстаздар қауымына зор міндеттер 

жҥктелетінін ҧмытпауымыз керек  [3]. 
Қорыта келе айтарым, оқу ҥрдiсiнде ақпараттық технологияларлды 

қолданудың маңызы ҿте зор. «Білімді болу деген – жаңалық ашуға қабілетті болу» 

дейді ғҧлама ойшыл Ҽбу Насыр Ҽл-Фараби. Олай болса, ҽр сабақ сайын белсенді 
ҽдістерді, сандық технологияны тиімді пайдалансақ, оқушылардың ҽдеби-тілдік 

сауаттылығын дамытып, жаңашыл ойлауға тҽрбиелеріміз хақ. Бҥгінгі таңда 

ҧстаздардың алдында тҧрған міндет ақпараттық коммуникациялық технологияның 
жетістіктерін пайдалана отырып оқушының білімін, ойлау қабілетін, ерік-жігерін, 

шығармашылықпен ҿз бетімен жҧмыс жасай білетін заман талабына сай бҽсекеге 

қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру. Ҧлттың болашағы – ҧрпағымыздың сапалы 
білім мен саналы тҽрбиені бойларына сіңіре алуында жҽне де ҧстаздардың 

қажырлы еңбегінде деп білемін. 
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Аннотация.  Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит 

перед собой главную цель: совершенствование педагогического мастерства учителей в 

контексте обновления образовательной программы и внедрения системы критериального 

оценивая. Задача педагогов в ходе применения обновленной программы, привить учащимся 

основные человеческие нормы и морали, сформировать толерантность и уважение к другим 

культурам и точкам зрения, воспитать ответственного, здорового ребенка. 

Ключевые слова. Образовательный процесс, система оценивания, критериальное 

оценивание, современные программы, обновленная программа. 

Abstract. Updating the content of education in the Republic of Kazakhstan sets a main goal: 

improving the pedagogical skills of teachers in the context of updating the educational program and 

implementing a system of criteria-based assessment. The task of teachers during the application of 

the updated program is to instill in students the basic human norms and morals, to form tolerance 

and respect for other cultures and points of view, to raise a responsible, healthy child. 

Keywords. Educational process, assessment system, criteria assessment, modern programs, 

updated program. 

 

Білім мен ақпарат ҥстемдік қҧрған қоғамда Білім беру жҥйесі 

инновациялық экономиканың негізгі бҿлігі болып табылады. Қатаң талаптары 

қалыптасып келе жатқан инновациялық экономика қай салада болса да, бҥгінгі 

маманның қҧзыреттілігін, яғни ҿз саласы бойынша ой-пікірінің қалыптасуын, 

кҽсібилігін, ҿмірдің ҿзгермелі жағдайына бейімділігін, оған сай ҿз білімін 

пайдалану ғана емес, оны қажеттілікке қарай толықтырып отыруды талап етеді. 

Осындай қоғамда келешек ҧрпақты қалай оқытқан тиімді? 

Бҧл сҧрақ ҽрбір педагогті толғандырары сҿзсіз. Баланың білім алуына 

мҧғалім маңызды рҿл атқарып келді. Дегенмен де білім беруде балаға не білу 

керектігін тҥсінсек те оны қолдана алуды қалай ҥйрету керектігін білмей 

қиналып жҥрген шақтарымыз болды. Заман ағымына ілесе алатын, мол 

ақпаратты меңгерте білетін ҽлеуметтік қарым қатынасқа тҥсе алатын 

оқушыларды даярлау ҧшін мҧғалімнің кҽсіби қҧзіреттілігін дамыту - басты 

міндет болып табылады. Яғни Ҧстаз «ҥйретуші мен білім кҿзі» емес, «ҥйрену 

ҥрдісін ҧйымдастырушы», «менеджер», «ҥйренуге жағдай жасаушы». Бҧл 

ҧстанымнан «Шҽкірт ҿздігімен ҥйрену керек», - деген тҥсінік қалыптасады. Бҧл 

дегеніміз Ҧстаз еңбегінің маңызын тҿмендетпейді. Мҧнда мҽселе - ҧстаз 

міндеттерінің тҥбегейлі ҿзгеруінде. Педагог - білім тасушыдан - Білім ҽлеміне 

жол кҿрсетушіге айналуы тиіс. Сонымен жаңаша білім беру жағдайында ҧстаз 

қандай болуы тиіс: 

o педагогикалық қҧралдардың барлығын меңгерген, 

o тҧрақты ҿзін-ҿзі жетілдіруге талпынған, 

o рухани дамыған, 

o толысқан шығармашыл тҧлға қҧзыреті. 
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Ҧстаздарға қойылатын талаптар: бҽсекеге қабілеттілігі, білім беру 

сапасының жоғары болуы, кҽсіби шеберлігі, ҽдістемелік жҧмыстағы шеберлігі. 

Осы айтылғандарды жинақтай келіп, ҧстаз - рефлекцияға қабілетті, ҿзін-ҿзі 

жҥзеге асыруға талпынған ҽдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық-

ҽдістемелік, ҽлеуметтік тҧлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық жҽне тағы 

басқа қҧзыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани-

адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тҧлға 

болу керек деп тҧжырымдауға болады. Бҧл бағытта ҧстаздарының біліктілігін 

арттыру - басты мақсат болып табылады [1]. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы - оқушы тҧлғасының ҥйлесімді 

қолайлы білім беру ортасын қҧра отырып сын тҧрғысынан ойлау, зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізу, тҽжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті 

қарымқатынасқа тҥсу, жеке, жҧппен, топта жҧмыс жасай білу, функционалды 

сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді жҽне оны тиімді жҥзеге асыру 

ҥшін қажетті тиімді оқыту ҽдіс-тҽсілдерді курс барысында ҧғындық. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен 

берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған оқу бағдарламасы Джером 

Брунердің «Білім беру ҥдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық 

теорияға негізделеді. Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып тапсырмаларды, 

сабақтарды қҧрастыру барысында кҿз жеткіздік. Бағалау жҥйесі де тҥбегейлі 

ҿзгеріске ҧшырап, критериалды бағалау жҥйесіне ҿтеді. Критериалды бағалау 

кезінде оқушылардың ҥлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты 

жиынтығымен ҿлшенеді.  

Оқушылардың пҽн бойынша ҥлгерімі екі тҽсілмен бағаланады: 

қалыптастырушы бағалау жҽне жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты 

ізденуіне ынталандырады. Бҧл бағалау жҥйесінің артықшылығы, баланың 

ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналасуға ықыласын туғызады. Кеңестік 

заманнан қалған бес балдық бағалау жҥйесі жойылды. Қалыптастырушы 

бағалау кҥнделікті оқыту мен оқу ҥрдісінің ажырамас бҿлігі болып табылады 

жҽне тоқсан бойы жҥйелі тҥрде ҿткізіледі. Қалыптастырушы бағалау ҥздіксіз 

жҥргізіле отырып, оқушылар мен мҧғалім арасындағы кері байланысты 

қамтамасыз етеді жҽне балл немесе баға қоймастан оқу ҥрдісін тҥзетіп отыруға 

мҥмкіндк береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бҿлімдерін (ортақ 

тақырыптарын жҽне белгілі бір) оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім 

деңгейі) аяқтаған оқушының ҥлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл жҽне 

баға қою арқылы ҿткізіледі. Қалыптастырушы бағалау жҽне жиынтық бағалау 

барлық пҽндер бойынша қолданылады.  

Критериалды бағалау жҥйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, 

Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Кіріктірілген білім беру 

бағдарламасында қазақ тілі пҽнінің берілу жайы да ҿзгеше. Бағдарлама 

оқушының тҿрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды 

жетілдіруге бағытталған. Бҧл тҿрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық 

ҽдісімен» орналастырылған жҽне бір-бірімен тығыз байланысты. Айталық, 

қарапайымнан кҥрделіге қарай шиыршық бойымен дамып, ҿрлей тҥскені жай 

ауызекі тілде ғана ойын жеткізуден, кҥрделі мҽтіндер қҧра білу дағдылары 
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шыңдалып, тілдік қҧзыреттіліктері шыңдала тҥседі. Бҥкіл ҽлемде білім беру 

жҥйелерінің келешек ҧрпаққа қандай білім беретіні туралы мҽселе қайта 

қаралуда. Осы мҽселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу ҥшін нені 

оқыту керек?» жҽне «Оқытудың тиімді ҽдістері қандай?» деген сияқты негізгі 

сауалдар туындайды. Бҧл сауалдар оқу бағдарламасымен жҽне оқу 

бағдарламасын жҥзеге асыруда пайдаланылатын педагогикалық ҽдістемелермен 

тығыз байланысты. Қарқынды жаһандану, сондай-ақ, ҧлттық экономикаға да 

ықпал етуде жҽне қазіргі уақытта экономикалық дамуды қамтамасыз етуге 

бағытталған халықаралық бҽсекелестік артты. Білім беру жҥйесін жаңартуға 

арналған бҧл экономикалық дҽлелдерге қоса, қазіргі жиырма бірінші ғасырда 

басқа да негіздер бар: байланысқа бейімділікті арттыру, ҽлеуметтік ҿзгерістер, 

ауа райының ҿзгеруімен байланысты мҽселелер, бҥкіл ҽлемдегі халықтың 

қарқынды ҿсуі, заманауи ҽлеммен ҿзара табысты байланысу ҥшін қажетті жҽне 

келешек кҥннің ҽлемімен ҿзара байланысу ҥшін қажетті дағдыларды қазіргі 

таңдағы мектеп жасҿспірімдері талап ететін шектеулі ресурстарға деген 

сҧраныстың ҿсуі. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту 

ҽдістемелерін, білікті мамандар ҧсыну маңызды [2].  

Орта білім жҥйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 

мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп бітіруші тҥлектері қазақ, 

орыс жҽне ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нҽтижесі оқушылардың 

сындарлы ойлау, ҿзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру 

болуға тиіс» деп атап кҿрсеткеніндей, қазіргі таңда елімізде жаппай білім беру 

мазмҧны жаңартылуда. Жаңартылған бағдарлама бойынша ҽлемдік білім беру 

жҥйесі бҽсекеге қабілеттілікке қарай білім алушыны баулу, қоғамнан ҿз орнын 

таба білетіндей сапалы маман болуына бағытталынған. Ал осы уақытқа дейін 

біздің елімізде жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар кҥтілетін 

нҽтижеге кҿз жеткізбей, тҥрлі ҽсер етуші факторлар ықпалымен мамандық таңдап, 

ақыр соңында сол оқыған мамандықтары бойынша жҧмысқа тартыла алмай 

отырғаны бҽрімізге белгілі [3]. 

Орта білім мазмҧнын жаңарту аясында ҽзірленген оқу бағдарламалары 

оқушылардың бір сыныптан екінші сыныпқа ҿтуі кезінде білімі мен дағдылары 

қайталанып тексеріліп отыратын спиральділік қағидаты бойынша қҧрылған оқу 

бағдарламасы моделіне негізделген. Оқу ҥдерісінің алға ілгерілеуі айқан кҿрінуі 

ҥшін, оқу мақсаттары ҿзара тоғысқан бҿліктер мен бағыттарға біріктірілген. 

Айталық, қарапайымнан кҥрделіге қарай шиыршық бойымен ҿрлей тҥскені жай 

эссе жазудан ҽңгіме тіпті повесть жаза алатындай дағдыға ие болып, тілдік 

қҧзыреттіліктері шыңдала тҥседі. Мҧғалімдердің пайдаланатын оқыту ҽдісі 

оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз ету ҥшін 

маңызды. Осы орайда жаңа бағдарламаны меңгеру барысында ерекше есте 

қалған мына ҽдіс-тҽсілдер сабақтың тиімді ҿтуіне, оқушы бойында қажетті 4 

дағдыны (тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым) қалыптастыруға ықпал 

ететіні сҿзсіз: «Қабырғадағы роль», «Ыстық орындық», «Пікірлер сызығы», 

«Саналылық аллеясы», «5 сҧрақ, 5 жауап», «5 қадам», «Драма ҽдісі», 

«Маңыздылық аймағы», графикалық органайзерлер - «Дара диаграмма», «Қос 

диаграмма», «Оқиға тауы», «Хикая картасы», «Стоп кадр» т.б 
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Мҧғалімдер пайдаланатын ҽдіс оқудың тиімділігіне елеулі ҽсерін тигізеді. 

Педагогикалық ҽдістерді жетілдірмей тҧрып, оқу бағдарламасын ҿзгерту білім 

беру стандарттарына қатысты реформалау шараларының мҥмкіндіктерін жҽне 

нҽтижелілігін тҿмендетеді.  

Жаңартылған бағдарлама бойынша ҽр ҧстаз тҿмендегідей нҽтижелерге қол 

жеткізеді: 

o жаңартылған оқу бағдарламасының қҧрылымына; 

o жаңартылған оқу бағдарламасының мазмҧны мен жҥйесіне; 

o оқу бағдарламасының жҽне оны іске асырумен байланысты 

қҧжаттамалардың мақсаты мен рҽсімделуіне; 

o білім беру бағдарламасын іске асыруға кҿмектесетін тиісті 

педагогикалық тҽсілдерді меңгеруге. 

Біліктілікті арттыру курсы соңында ҽр мҧғалім жаңартылған бағдарлама 

бойынша мазмҧн мен жҥйелілікті, білім беру бағдарламасын іске асыруға 

кҿмектесетін тиісті педагогикалық тҽсілдерді қолдана алатын нҽтижелерге қол 

жеткізді. «Адамның кҿңілі шын мейірленсе, білім - ғылымның ҿзі де адамға 

мейірленіп, тезірек қолға тҥседі. Шала мейір шала байқалады», – дейді Абай.  

Ғаламдық деңгейде ҿркениет атаулысы - білім мен ғылымға арқа сҥйей 

бастағанын дҥйім жҧртқа алғашқылар қатарында айту, жадында жаттатқызу - 

халқымыздың аяулы перзенттерінің бірі - ҧлы Абайға бҧйырғаны ҽрі заңдылық, 

ҽрі қажеттілік болатын. Қорыта келе, Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сҥйеніш, 

жалғыз ҥміт - оқуда. Теңдікке жетсек те, жҧрттығымызды сақтасақ та, 

дҥниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. 

Жақсылыққа бастайтын жарқын жҧлдыз - оқу. Надан жҧрттың кҥні - қараң, 

келешегі - тҧман». Ҿркениетті дамудың ҿзегі білім, ғылым, тҽрбие екендігіне 

ешкімнің таласы жоқ. Кезінде ҧлт ҧстазы Ахмет Байтҧрсынҧлы: «Мҧғалім 

қандай болса, мектеп һҽм сондай болмақшы, яғни ҧстаз білімді болса, ол 

мектептен балалар кҿбірек білім алып шыкпақшы. Солай болған соң, ең ҽуелі 

мектепке керегі - білімді, педагогика, ҽдістемеден хабардар, жақсы оқыта 

білетін ҧстаз» - деп айтқан болатын XXI ғасыр - ғылым ғасыры.  

Мақсатты білім беру - тҧлға дамуын жҥзеге асыратын мҽселе. Ал осы 

жалпы еуропалық стандартқа сай жаңа білім беру - жеке тҧлғаның жан-жақты 

дамуына ҽкелетін бірден-бір жол! Ҧстаздардың шығармашылық қабілеті, 

жаңашылдық ҽрекеттері, біліктілігі, физиологиялық жҽне психикалық сапасы, 

педагогикалық кҽсіптік біліммен сҽйкестенеді. Бҧл педагогикалық бағытта 

оқытушы мен оқушының ҿзара ықпалы, ҿзара дамуда, ынтымақтастықтан 

теңгермешілікке, дамудың жоғарғы деңгейіне жетуде мҽні зор. 

 
Ҽдебиеттер 

1. Мҧғалімге арналған нҧсқаулық Бірінші (ілгері) деңгей. 2017 ж. 

2. ҚР орта білім мазмҧнын жаңарту еңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі 

бастауыш сынып пҽндері бойынша педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 

курсының білім беру бағдарламасы. 2016ж. 

3. «Тҽжірибедегі рефлексия» жалпы білім беретін мектептердегі педагогика 

кадрларының кҽсіби даму бағдарламасы Тренерге арналған нҧсқаулық. 2019ж. 

  



228 

ARDUINO НЕГІЗІНДЕ УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ҚҦРЫЛҒЫНЫ ҼЗІРЛЕУ 

 

Шонгалова Камар Серикбаевна 

Аға оқытушысы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. Ультразвуковые датчики расстояния Ардуино очень востребованы в 

робототехнических проектах из-за своей относительной простоты, достаточной точности и 

доступности. Они могут быть использованы как приборы, помогающие объезжать 

препятствия, получать размеры предметов, моделировать карту помещения и 

сигнализировать о приближении или удалении объектов. Одним из распространенных 

вариантов такого устройства является датчик расстояния, в конструкцию которого входит 

ультразвуковой дальномер HC SR04.  

Ключевые слова. Микроконтроллер, акустическое излучение, ультразвуковой 

диапазон, аппаратно-вычислительная платформа, звуковой навигатор. 

Abstract. Arduino ultrasonic distance sensors are very popular in robotic projects because of 

their relative simplicity, sufficient accuracy and affordability. They can be used as devices that help 

to avoid obstacles, get the size of objects, simulate a map of the room and signal the approach or 

removal of objects. One of the common variants of such a device is a distance sensor, the design of 

which includes an ultrasonic range finder HC SR04. 

Keywords. Microcontroller, acoustic emission, ultrasonic range, hardware-computing 

platform, sound navigator. 

 

Микроконтроллер секілді аса маңызды бҿлшексіз, қазіргі таңдаңғы 

заманауи микроэлектрониканы елестету қиын. 

Микроконтроллер - электрондық қҧрылғыларды басқаруға арналған 

микросҧлба. Микросҧлбаларда ҽртҥрлі электронды қҧрылғыларды басқару оған 

сҽйкес жазылатын бағдарлама арқылы олардың арасындағы ҿзара ісҽрекетті 

жҥзеге асырады [1]. 

Қазіргі таңда эллектроникамен бағдарламалық қаматамасыз ету 

саласындағы прогресс едҽуір алға жылжып келеді. 

Arduino дегеніміз - ол ақпараттық есептегіш платформа, оның негізгі 

компоненттері қарапайым болып келеді. Arduino тақтасы негізі AVR 

микроконтроллеріне, сондай-ақ басқада сҧлбалармен, интеграциялау жҽне 

бағдарламалау ҥшін элементтік байланыстырудан тҧрады. Ҽрбір тақтаға 5В 

жҽне 16МГц кварц осцилляторының сызықтық кернеу реттегішін қажет етеді. 

Микроконтроллер (arduino) тақтасы RS-232 сигнал деңгейлерін қарапайым 

тҥрлендіруге арналған сҧлбаны қамтиды. Қазіргі заманғы микроконтролер 

(arduino) секілді тақталар USB кабелі арқылы бағдарламаланады. Мысалы 

Arduino UNO сияқты микробақылауыш тақталарға бағдарламаны жҥргізу ҥшін 

USB кабелін қажет етеді. 

Қaзіpгі тaңдa қҧpылғыларды басқаруға apнaлғaн кҿптeгeн 

микpoкoнтpoллepлep мeн плaтфopмaлap бap. Parallax Basic Stamp, Netmedia’s 

BX-24, Phidgets, MIT’s Handyboard жҽнe тaғы бacқaлapы Arduino 

плaтфopмacынa ҧқcac мҥмкіндіктерді ҧcынaды. Ocы қҧpылғылapдың бapлығы 

қҧралдарды басқаруға жҽнe қapaпaйым пaйдaлaнyғa арналған.  
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Микроконтролер (Arduino) жҧмыc пpoцecін жeңілдeтeді жҽне оның 

кҿптеген apтықшылықтapы бap: қҧнының тҿмeндігі, кpocc-плaтфopмacы, 

қapaпaйым жҽнe тҥcінікті бaғдapлaмaлay opтacы. 

Микроконтролер (Arduino) кросс-плотформасы - Arduino бағдарламалық 

қамтамасыздандырылуы Windows, Macintosh OSX и Linux операциялық 

жҥйелері арқылы жҧмыс жасайды. Arduino микроконтроллерында дaйын 

элeктpoнды блoк жҽнe бaғдapлaмaлық қaмтaмacыз eтіп тҧpaтын жиынтықтap 

бap. Мҧндaғы элeктpoндық блoк - oның жҧмыcы ҥшін қaжeт микpoкoнтpoллep 

жҽнe элeмeнттepдің eң aз жиынтығы бap тaқтa. Oл cыpтқы қҧpылғылapғa 

apнaлғaн қocқыштapы, coндaй-aқ кoмпьютepгe қocылyға арналған қocқышы 

бap, coл apқылы микpoкoнтpoллepді бaғдapлaмaлay жҥзeгe acыpылaды. Жaңa 

элeктpoнды қҧpылғыны жacay ҥшін бap бoлғaны Arduino тaқтacы, кaбeльдік 

бaйлaныc жҽнe кoмпьютep бoлca жeткілікті. Бaғдapлaмaлay тілі apaлac C/C++ 

тілдepін aлмacтыpa aлaтын қapaпaйым тілдepді біpіктіpe aлды [2]. 

Arduino платформаларының бірнеше нұсқасы бар: 

 

 
 

Сурет 1. Uno - Arduino USB базалық платформасының ең танымал нұсқасы 

 

Uno - Arduino USB базалық платформасының ең танымал нҧсқасы. Uno 

стандартты USB порты бар. Arduino Uno Duemilanove кҿпшілігіне ҧқсас, бірақ 

ол USB арқылы дҽйекті қосылуға арналған жаңа ATMega8U2 микросҧлбамен 

жҽне жаңа ыңғайлы кіріс/шығыс белгілерімен жабдықталған.  

Нано - макет ретінде қолданылатын ықшам платформа. Нано компьютерге 

USB - кабелі арқылы қосылады.  

Pro - озық пайдаланушылар ҥшін ҽзірленген платформа ірі жобаның бҿлігі 

болуы мҥмкін. Ол Diecimila-ға қарағанда арзан жҽне қайта зарядталатын 

батареямен жҧмыс істей алады, бірақ сонымен бірге қосымша қҧрастыруды 

жҽне компоненттерді қажет етеді. 

Бҧл мақала HC-SRO4 ультрадыбыстық қашықтықты сенсорына арналған. 
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Сурет 2. HC-SRO4 ультрадыбыстық датчигі 

 

Ультрадыбыстық датчик (HC-SRO4) - объектке дейінгі қашықтықты 

анықтау ҥшін акустикалық сҽулеленуді пайдаланады. Бҧл ультрадыбыстық 

датчик ҿлшеудің жоғары дҽлдігі мен тҧрақтылығын қамтамасыз етеді. Датчик 

кҥн радиациясы мен электромагниттік шудан зардап шекпейді. Модуль 

таратқыш пен қабылдағыш толық сақталады. Дыбыс толқынының кедергі мен 

артқа таралуы кезінде объектке дейінгі қашықтықты анықтайды. 

Ультрадыбыстық датчик ҿндірістің ҽр тҥрлі салаларында кеңінен қолданылады 

жҽне міндеттерін шешудің ҽмбебап қҧралы болып табылады. Мҧндай 

датчиктер ҽр тҥрлі объектілердің қашықтықтығын жҽне орналасуын анықтау 

ҥшін қолданылады. Ультрадыбыстық датчик жиілігі сенсор тҥріне байланысты 

65кГц-ден 400кГц диапозонында болады жҽне қайталау жылдамдығы 14Гц-ден 

140Гц-ге дейін. Контроллер деректерді ҿңдейді жҽне нысанаға дейінгі 

қашықтықты есептейді [3]. 

 
 

Сурет 3. Контроллер қызметінің сұлбасы 

 

Сонымен қатар, қазіргі таңда мҧндай ультрадыбыстық қҧралдар тек 

ҿндірістік салада ғана емес, медицина саласында да қолданыс табу ҥстінде. 

Медициналық тҽжірибеде ультрадыбыстық қҧралдарды диагностикалық жҽне 

емдік мақсаттарда қолданып ғана қоймай мҥмкіндігі шектеулі жандарға, соның 

ішінде кҿру қабілеті тҿмен адамдарға арнап кҿптеген қҧрылғылар ҽзірлеу 

ҥстінде. Бҧл қҧрылғының мақсаты кҿру қабілеті тҿмен адамдардың қоғамдағы 

қауіпсіздігін арттыру болып табылады. Барлық ультрадыбыстық аппараттар 

локация бойынша жҧмыс жасайды. 
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Сурет 4. «Электроника және АТ»-дағы Ардуино блогы 

 

Мҥмкіндіктері шектеулі адамдардың қҧқықтарын қамтамасыз ету жҽне 

ҿмір сҥру сапасын жақсарту ҥшін Қазақстанда бірқатар маңызды заңдар 

қабылданып отырады.  

Қазіргі таңда негізгі мҽселе бҧл - мҥгедектікке ҧшыраған адамдардың 

қауіпсіздігін арттыру жҽне еліміздегі жол-кҿлік апаттарының санын азайту 

ҿзекті мҽселелердің бірі. Осыған байланысты заманауи технологияларды 

пайдалана отырып, мҥмкіндігі шектеулі адамдардың қозғалыс қауіпсіздігін 

аппараттық-есептеу платформасы негізінде қамтамасыз ету қоғамдағы маңызды 

мҽселелердің бірі болып табылады. 

Кеңістікте дыбыстық навигатордың кҿмегімен бағытты қозғалу кҿру 

қабілеті тҿмен адамдар ҥшін жаңа мҥмкіндіктер тудырады. Ол адамның ҽсіресе 

ҥлкен қалаларда ҿзін сенімді ҽрі қауіпсіз сезінуіне мҥмкіндік береді.  

Кҿру қабілеті тҿмен адамдарға арналған бҧл технологиялар мҽнгілікке 

қҧрылмайды. Кҿптеген жылдардан соң технологиялар ҿзгереді, сонда ескі жҥйе 

ҿзекті болмай қалады. 
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АРДУИНО МИКРОКОНТРОЛЛЕРІ ЖҼНЕ ОНЫҢ ТҤРЛЕРІ 

 

Шонгалова Камар Серикбаевна 

Аға оқытушысы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Есенеева Рысжан Ескалиевна 

Информатика пәнінің мұғалімі 

А.Құнанбаев атындағы №6 мектеп гимназиясы 

Арқалық , Қазақстан 

 
Аннотация. Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств 

(электронный конструктор) более плотно взаимодействующих с окружающей физической 

средой, чем стандартные персональные компьютеры, которые фактически не выходят за 

рамки виртуальности. 

Ключевые слова. Atmega, микроконтроллер, программатор, шилд, плата, габаритттер. 

Abstract. Arduino is a tool for designing electronic devices (electronic designer) that interact 

more closely with the physical environment than standard personal computers, which actually do 

not go beyond virtuality. 

Keyword. Atmega, microcontroller, programmer, shield, Board, gimbal.  

 

Arduino – ҽртҥрлі датчиктерді, светодиодтарды, электрқозғалтқыштарын 

басқаратын, мҽліметтерді қабылдайтын жҽне жіберетін арнайы баспа 

платасынан тҧратын кішкентай электронды қҧрылғы болып табылады. 

Қҧрылғыда ҿзінің жеке процессоры жҽне жадысы бар. Ардуино - бҧл ҽртҥрлі 

электронды қҧрылғыларды жылдам ҽрі оңай қҧруға арналған, ашық бастапқы 

коды бар платформа. Ол ҽртҥрлі датчик арқылы қоршаған ортадан мҽліметтер 

ала алады. 

Arduino - сыртқы қҧрылғылардың немесе аспаптардың контроллерлерінде 

пайдалануға арналған мамандандырылған микропроцессор. Atmega - 

микроконтроллері Ардуиноның миы болып саналады. Микроконтроллерде ҽр 

тҥрлі жадысы микропроцессор бар. Ал, енді Ардуиноның қолдары болып 

электрлік шығыстары болып саналады. Шығыстар сҽйкесінше аналогты жҽне 

сандық болады. Осы шығыстарға кҿптеген ҽр тҥрлі перифериялық қҧрылғылар 

жалғанып, басқарылады. Ардуиноға арналған бағдарлама кҽдімгі С++ тілінде 

жазылады, байланыстағы кіріс жҽне шығысты басқаратын, реттейтін оңай ҽрі 

тҥсінікті функциялармен толықтырылады.  Платадағы микроконтроллер 

Ардуино бағдармалау тілі арқылы бағдармаланады. Бағдарламалауды жҥзеге 

асыру ҥшін арнайы программатор қажет етілмейді, бағдарлама USB порты 

арқылы енгізіледі. Ардуиноның процессорына берілген алгоритм бойынша 

жасаған қҧрылғыны реттеуге болатын бағдарламаны жҥктеуге болады. 

Осылайша, ардуино арқылы ҿз ойымыздан, ҿз қолымызбен саны шексіз бірегей 

гаджеттер, роботтар, ҽртҥрлі қҧрылғылар жасауға болады. Ардуиноның 

ерекшелігі дҽнекерлейтін аспапты қажет етпейді, яғни, ол дегеніміз арнайы 

жалғастырғыш, қосқыш жҽне орам арқылы кез келген қҧрылғыны 

дҽнекерлемей-ақ ыңғайлы тҥрде жылдам жинақтауға болады. Ардуиноның тағы 

бір ерекшелігі shields немесе «шилд» деп аталатын кеңейту платасының болуы. 



233 

Ол Ардуино бетіне киілетін жҽне оған жаңа мҥмкіндіктер беретін қосымша 

платалар. Мысалы ҥшін, мынадай кеңейту платалары бар: Ethernet Shield - 

бҧлжергілік желіге жҽне интернетке қосылу ҥшін, Motor Shields - ҽртҥрлі 

қуатты қозғалтқыштарды басқару ҥшін, GPS модуль - спутниктен уақытты 

жҽне орналасу нҥкте жҿнінде ақпарат алу ҥшін жҽне тағы басқалары.  

 
 

1-сурет. Arduino Uno платасының элементтері 

 

Arduino Uno – базалық Ардуино платформасындағы ең танымал нҧсқасы. 

Платада ATMega328 микроконтроллері орналасқан, ол программаларға арналған 2 

кб оперативті жады, 32 кб флэш жадысы бар. Компьютерген жалғағыш USB порты 

бар, сол қорек кҿзі болып табылады. 14 сандық кіріс-шығыс порты жҽне 6 аналогты 

порты бар. 4 светодиод бар: 1қорек кҿзінің индикаторы, 2- L 13портқа қосылған, 3-4 

RX жҽне TX тізбектелген порт арқылы мҽліметтер алмасуға арналған. Сондай-ақ 

қайта жҥктеуге арналған батырмасы бар. Компьютерге жалғағанда арнайы 

программаторды қажет етпейді. Мҧның артықшылығы болып негізгі платаны 

қосымша плата арқылы жалғап кеңейтілуі [1]. 

 
2-сурет. Arduino Uno платасының әртүрлі электронды құрылғылармен қосылу мүмкіндігі 
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Ардуино жҽне оның типтерінде дайын электронды блок жҽне бағдарламалық 
қамтамасыз етіп тҧратын жиынтықтар бар. Мҧндағы электрондық блок - оның 
жҧмысы ҥшін қажет микроконтроллер жҽне элементтердің ең аз жиынтығы бар 
тізбек тақта. Шын мҽнісінде Ардуино блогы қазіргі компьютер аналық тақтасының 
аналогы болып табылады. Ол сыртқы қҧрылғыларға арналған қосқыштарды, сондай-
ақ компьютерге қосылу ҥшін қосқышы бар, сол арқылы микроконтроллерді 
бағдарламалау жҥзеге асырылады. Atmel фирмасының ATmega микроконтроллерін 
пайдаланудың ең тиімді жағы бағдарламалау ҥшін арнайы программатор 
қолданылмайды. Жаңа электронды қҧрылғыны жасау ҥшін бар болғаны Ардуино 
тақтасы, кабельдік байланыс жҽне компьютер болса жеткілікті. 

Бағдарламалау тілі аралас С/С++ тілдерін алмастыра алатын қарапайым 
тілдерді біріктіре алды.  Сондықтан Ардуино тақтасымен жҧмыс жасау ҥшін 
бар болғаны С/С++ тілдерінің негіздерін білу қажет. Ардуиноға арналып 
ҽртҥрлі қҧрылғылармен жҧмыс жасай алу ҥшін кодтардан тҧратын кҿптеген  
кітапханалар жасалынды [2].  

ATmega328 микроконтроллері  
Arduino Uno платформасының жҥрегі болып 8-биттік AVR 

микроконтроллерінің тҧқымдасы - ATmega328 микроконтроллері болып табылады. 
ATmega16U2 микроконтроллері  
ATmega16U2 микроконтроллері - ATmega328 микроконтроллері жҽне 

компьютердің USB-порт арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Arduino 
Uno микроконтроллерін дербес компьютерге қосқанда виртуальды COM-порт 
болып анықталады. 16U2 микросҧлбасын енгізу ҥшін USB-COM стандартты 
драйверін қолданады, сондықтан сыртқы драйверлерді орнату қажет етілмейді. 

Қорек кҿзі пиндері 
 VIN:Сыртқы қорек кҿзі кернеуі (USB-ден келген 5 В жҽне басқа да 

тҧрақтандырылған кернеумен байланысты емес). Егер қҧрылғыға сыртқы 
адаптер қосылған болса, онда бҧл шығыс арқылы қорек кҿзін таратуға жҽне 
тоқты тҧтынуға болады.  

 5V: Платаның тҧрақтандырғышынан бҧл шығысқа 5 В кернеу келіп тҥседі. 
Бҧл тҧрақтандырғыш ATmega328 микроконтроллерінің қорек кҿзін қамтамасыз 
етеді. Қҧрылғыны 5 В шығыс арқылы қоректендіру ҧсынылмайды, бҧл жағдайда 
кернеу тҧрақтандырғыш қолданылмайды, яғни, плата істен шығады. 

 3.3V: Платаның тҧрақтандырғышынан 3,3 В. Шығыстың максимальды 
тоғы - 50 мА. 

 GND: Жерлендіру шығысы. IOREF: Бҧл шығыс кеңейту платаларына 
микроконтроллердің жҧмыс істеу кернеуі туралы ақпаратты жеткізеді. 
Кернеуге байланысты кеңейту платасы сҽйкес қорек кҿзіне ауысуы немесе 
тҥрлендіру деңгейінде жҧмыс істеуі мҥмкін. Тҥрлендіру деңгейі дегеніміз 
қҧрылғының 5 В жҽне 3,3 В жҧмыс істеу мҥмкіндігі  

Кіріс/шығыс порттары 
 Сандық кірістер/шығыстар: 0-13 пиндері Бірдің логикалық деңгейі - 5 В, 

нҿлдікі - 0 В. Шығыстың максимальды тоғы - 40 мА. Бҧларға резисторы 
жалғанған, қалыпты жағдайда олар ҿшірілген, бірақ бағдарлама бойынша 
қосылуы мҥмкін.  

 ЕИМ (ендік-импульс модуляциясы): 3, 5, 6, 9, 10 жҽне 11 пиндері 8-
биттік аналогты мҽндерді ЕИМ-сигнал тҥрінде кҿрсетуін рҧқсат етеді.  
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 АСТ (аналогты-сандық тҥрлендіргіш): А0-А5 пиндері 6 аналогты 
кірістер, бҧлардың ҽрқайсысы аналогты кернеуді санның 10 биттік (1024 
мағына) тҥрінде кҿрсете алады. 

 TWI/I²C: SDA жҽне SCL пиндері перифериямен 2 сым арқылы 
синхронды тҥрде ақпарат алмасу. Мҧнымен жҧмыс жасау ҥшін Wire 
кітапханасын пайдалану керек. SPI:10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO),  

 13 (SCK) пиндері. Бҧл пиндер арқылы SPI интерфейсі бойынша байланыс 
жҥзеге асады. Мҧнымен жҧмыс жасау ҥшін SPI кітапханасын пайдалану керек. 

 UART: 0 (RX) жҽне 1 (TX). Бҧл шығыстар, сҽйкесінше, ATmega16U2 
микроконтроллерінің шығыстарымен жалғанған, USB-UART тҥрленуін 
орындайды. Ардуино платасының компьютермен немесе басқа да 
қҧрылғылармен байланысы ҥшін қолданылады.  

USB Type-B жалғағышы  
USB Type-B жалғағышы Arduino Uno платасын компьютер кҿмегімен 

жазуға (прошивка) арналған. Сыртқы қорек кҿзіне арналған жалғағыш.  
Сыртқы қорек кҿзі 7 В-тен 12 В-ге дейін қосуға арналған жалғағыш.   
ATmega328P микроконтроллеріне арналған ICSP-жалғағыш ICSP-

жалғағышы ATmega328P микроконтроллерін ішкі сҧлбалық бағдарламалауға 
арналған. SPI кітапханасын пайдалану арқылы шығыстар кеңейту платасымен 
SPI интерфейсі бойынша байланыс орын алады [3].  

ATmega16U2 микроконтроллеріне арналған ICSP-жалғағыш. 
ICSP-жалғағышы ATmega16U2 микроконтроллерін ішкі сҧлбалық 

бағдарламалауға арналған. 
Сипаттамалары: 
 Микроконтроллер: ATmega328 
 Тактілік жиілігі: 16 МГц    
 Логикалық деңгей кернеуі: 5 В 
 Қорек кҿзінің кіріс кернеуі: 7-12 В 
 Кіріс-шығыс порттарының жалпы саны: 20 
 Кіріс-шығыс пиндерінің максимальды тоғы: 40 мА 
 3.3V пинінің максимальды шығыс тоғы: 50 мА 
 5V пинінің максимальды шығыс тоғы: 800 мА 
 ЕИМ қолдауы  бар порт саны: 6 
 АСТ порт саны: 6 
 АСТ разрядтылығы: 10 бит 
 Flash-жадысы: 32 КБ 
 Оперативтіжадысы: 2 КБ 
 Габаритттері: 69×53 мм  
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Аннотация. В статье рассматриваются известные рассказы писателя Ахана Нурманова. 

Демонстрируется способность А.Нурманова создавать образы своих современников их 

убеждения через чувства и поступки людей, благодаря чему писатель сумел передать 

дыхание того времени и подарить читателю незабываемые ощущения. 

Ключевые слова. Писатель, расказ, герои, сельские зарисовки, энтузиазм, молодость, 

писательское мастерство. 

Annotation. The article tells us about the well – known stories of the writer Akhan 

Nurmanov. A. Nurmanov`s skills as a writer demonstrate the ability of the contemporaries to 

convey the image of their characters in their convictions, natural acts, human being feelings, 

through which they are able to convey the spiritual state of the time and to present the future reader 

the moral and social well – being. 

Keywords. Writer, talk, character, village, life, enthusiasm, youth, writer`s skill. 

 

Жазушы Ақан Нҧрманов Ҧлы Отан соғысы жылдары туған ҧрпақ. 

Балауса балалық шағы соғыс салған қасіретте шыңдалды, ауыр тағдыр 

тауқыметін кҿріп ҿсті. Барша қҧрбы - қҧрдастары сияқты соғыстан кейінгі 

ауыртпалықта ерте есейді, жілігі қатпай жатып еңбекке жегілді. Ҿмірдің 

қайнаған ортасында ҿскен ҧрпақтың ортасынан тамаша Ақандай суреткер ҿсіп, 

жетілді. Туған ҽдебиетіміздің киелі табылдырығын аттаған, ҿткен ғасырдың 

алпысыншы жылдардағы ҽдебиетші таланттылар тобының ортасында жазушы 

Ақан Нҧрмановтың болуы қуанышты қҧбылыстан кҿрінді. Жас жазушы 

ҽдебиетке ҿзіндік ҿрнегімен оқушы назарын ҿзіне аудара келді. Ақан 

Нҧрмановтың алғашқы ҽнгімелерінен бастап жҧртшылықты елең еткізіп, ҿзіне 

тартқан, ҽсіресе, жастарды елеңдеткен бір сыр бар. Бҧл сыр жазушы 

шығармашылығындағы мҿлдір сезім шынайлығы, адам жанының нҽзік 

сырларын дҿп басып, мҿлдірете жазған ҽңгіме, повестері дер едік. Ақан қандай 

оқиғаны, нені жазса да шынайы сезіммен, лирикалық сезіммен жазады. 

Жазушы Ақан Нҧрмановтың танымал ҽнгімелерінің бірі «Солай болған 

екен» деп аталады. Ҽңгіме кейіпкер сезімінің шынайылығымен оқырманын 

баулып алады. Сҽлимадай ҧяң да ҧстамды жанды қасырет қайғы ертерек 

торлады. Ҽңгімеде адам жанының нҽзік те бейтаныс қырлары мен беймҽлім 

сырларын жазушы лирикалық мҧңды сезіммен табиғи қалпында жеткізеді. 

Сҽлима ҿмірге қҧштар еді, ашық жарқын ҿсіп келе жатты. Қияқ алып қашты, 

макҥнем болды. Ҧрлық жасады. Таза махаббат иесі жас жанға ҿмірлік 

ҧмтылмас жара салды. Жас жан жасымады. Ҿмірге қҧштарлық танытты. 
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Жазушының кез - келген ҽңгімесін оқып кҿр, бҧрын айтылған жағдай, ашылған 

сыр, белгілі характер басқаша қырынан, жатық, жанға жайлы, нҽзік кҿрініспен 

суреттеледі. Ҽрі, автор бҧл жҽйді, сол ҿзінің лирикалық сезімдегі сырбаз, 

сыпайы, жайна шуақ қалпында жеткізеді, ҽңгімені баппен, байыппен жазады. 

А.Нҧрмановтың ҽңгімелері сырлы, шуақты келеді, айтарын автор байыппен 

баяндайды. Ол жасаған характерлі бейнелерді алып-жҧлып қарапайым, 

қайырымды болып кҿрінеді. Жазушы жасаған бейнелер кҿбіне - кҿп сол 

кезеңнің жастары, ҿмірді жаңғыруға белсенді ҥлес қосып жҥрген ауыл 

адамдары болып келеді. Ақан ҽңгімелерін оқи отыра олардың жан дҥниесін, ой 

ҽлемін, мақсат-мҧратын, қуанышы мен мҧңын, дҥниеге кҿзқарасын, 

адамгершілік бет-бейнесін кҿріп, танисың, жастардың бізге беймҽлім жаңа 

сырларымен танысып білесің. Ақан ҽңгімелерінде қайталанбас мҧң, сағынышты 

саз, терең толғаныс, ойлы, ойнақы наз, қимас сезім кҿріністері жатады, сол 

сезімдер озіңді іштей баурайды. Бҧл дегенің Ақан Нҧрмановтай таланттың 

шығармашылық табысы, қаламгер шеберлігі. Ақанның кез келген ҽңгімесінде 

естен кетпес нҽзік бейнелер кездеседі, ҽрі олар ҧмытылмастай есіңде жатталып 

қалады. Сол бейнелер ҿз бойындағы адалдық сезіммен, адамдық аяулы 

болмысымен, аңқылдақ мінезімен, қарапайым қалпымен оқушы есінде 

сақталады. Ақанның «Аққу шоғыры», «Ор», «Кҥн ертеңге ауып барады», 

«Ымырт» атты шағын шығармалары тың бейне, айшықты характерлерімен 

оқушы жҥрегін баулиды. Болат қарапайым шопан. Жҥрек қалауымен екінші 

тың аталған қой шаруашылығымен кҿтеруге келген жас. Орталықтан шеткері 

қоныста қой бағады. Қоныста ауру ҽкесімен жалғыз қалып, қой бағып жҥр. Ҽке 

дҥние салды. Кҥн боран, елмен қатынас ҥзілген. Ҥйде ҿлікпен бірге қонып жҥр. 

Кҥндіз малын бағады... Жас шопанның азаматтық ерлігі. «Аққу шоғыры» 

ҽнгімелерінде қарапайым шопанның азаматтық ерлігі барынша қарапайым, 

соншама нҽзік жырланады. Бҧл Болат шопанның ерлігі емес, міндетті 

борышындай кҿрінеді. Жанар Қҧмарға терең ор қазды. Екі сиырды бақташы 

мойнына жазып, сотта істі қылды. Сҥйгені Сара да Қҧмарға хат жазып 

қылмысты мойнына алуға шақырады. Бақташы ішпей, жемей сотталуға шақ 

тҧр. Арашаға Қҧмардың досы Павел Коновалов тҥсті. Куҽлар табылды. 

Жазушының «Ор» ҽңгімесі Қҧмардың ақталуымен аяқталады. Бірақ, Қҧмар мен 

Сараның махаббат сырларының арасына ҿшірілмес дақ тҥсті. Сырлы 

махабаттың мҧңды қорытындысы осылайша аяқталады. Таза махаббат жолында 

пайда табу жат қылық. Опасыздық жолы. Оқиға да қарапайым, айтар ойы да 

қомақты ҽңгіме. «Кҥн ертеңге ауып барады» ҽңгімесіндегі кейіпкерлер болған 

оқиғаны кезек - кезек ҽңгімелеп шығады. Жолы болмаған қыз алып қашу 

ҽңгімесі. Балаң жастың албырт қылығы. «Қолға тҥспес, қимас» махаббатқа 

деген сезім кҿрінісі. Автордың суреттеуінде қимастықпен жайсаң жандармен 

қоштасасың. Шынайы суреттер, қимас бейнелер кҿз алдыңда қалады. Жазушы 

Ақан Нҧрманов ҽңгімелерінде, жоғарыда сҿз болғандай, кейіпкерлерін 

лирикалық жағдайда сомдап, олардың іс-ҽрекеттерін келістіре қарапайым тҥрде 

ҿрнектейді. Ақан жасаған сол қарапайым бейнелер адалдық сезімімен, 

аңқылдақ мінезімен, аяулы болмысымен кҿңілде жатталып қалады. Ақан 

адамды табиғи бар болмысымен кҿрсетуде, характерлерді айшықтауда 
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тҿселген, танымал болған жазушы. Жазушының шеберлігі, ҽсіресе, характерлі 

бейнелерді айшықтауда, бейнелерін аша тҥсуде ерекшеленеді. Ақан сомдаған 

кҿптеген бейнелер жан дҥниесіндегі жарқындық, іс - ҽрекетіндегі адалдық, 

сезімталдық, қайырымдылық, бауырмалдық сияқты болмыстарымен оқушылар 

естерінде қалады. Ақан ҿз шығармашылығында ҧмтылмас бейнелерінің ҿмір 

жолы арқылы осы аталған адами қастерлі қасиеттерді кҿркемдік қисынын 

тауып жазуды басты суреткерлік мҧраты деп білген жазушы. 

Жазушы Ақан Нҧрманов ҿзінің қысқа ғҧмырында мол ҽдеби мҧра 

қалдырған қаламгер. Ҽрі дені «Қҧланның ажалы» романынан бастап ҽдеби 

сапалы шығармалар. Солардың дені ауыл ҿмірін сҿз еткен шыншыл туындылар. 

Кезінде Ақанды ауыл жастарының моральдық жайлары кҿбірек мазалаған 

сыңайлы. Бҧл ҽңгімелерінде адамгершілік, ар-ождан мҽселесі кҿбірек сҿз 

болады. Ақанның қай ҽңгімесінде оқып, кҿріңіз адамның рухани байлығы: жан 

дҥние сҧлулығы мен сезім шынайлығы, кҿңіл тазалығы мен мҧрат биіктігі 

жайлы сҿз болады. Сондықтан да жазушы ҥшін ҿмірдегі, адам бойындағы 

жақсылық, сезімталдық, қайырым, ізгілік, сезім сҧлулығы, тазалық, адалдық, 

сияқты моральдық этикалық деңгейлерді, сырларды мҧрат тҧтқан . 

Ақан Нҧрмановтың ҽңгімелері, оның нҽзік те шынайы характерлі 

бейнелерімен жазушының суреткерлік шеберлігін, кемелділік сипатын 

айқындағандай. Ҽңгіме-жазушы шеберлігін қажет ететін жанр болса, оған 

батыл қадам жасап, ойлы туындылар жасаған Ақан да қаламы шыңдалған 

суреткер. Талантты қаламгер, марқҧм Рамазан Тоқтаров Ақан Нҧрманов 

шығармашылығының бастауындағы ақындық қайнар туралы тебірене жазады. 

Дҥниеге «ақын кҿзімен қараған» жазушыға асқақ баға береді: «...Шығарма қуаты, 

оның кҿркемдік, эстетикалық ҽсері де осы ақындық алтын бастаудан нҽр алады. 

Ақанның жазушылық мҧрасын сҿз еткен оның творчествосындағы осы бір 

шынайы тазалықты, қоспасыз кҿркем мҿлдірлікті баса айту орынды...» [1.47]. 

Бҧл Ақан Нҧрмановтың «Қҧланның ажалын» жазғанға дейінгі 

шығармашылық бастауындағы ҽңгіме, повестеріндегі жазушы шеберлігіне 

берілген баға. Жазушы ғҧмыр кешкен қысқа ҿмірінде кеңестік кезеңдегі 

жастардың тыныс-тіршілік, балалық махаббат, асыл арман, адамгершілік 

тҧлғалары шағын ҽңгіме, повестерінің негізгі арқауы болды. Автор ҿз 

тҧрмыстық қоғам тҧсындағы жастардың сан қырлы характерлі бейнелерін 

жасады. Енді жазушының повестері мен ҽңгімелерінде ҧмтылмас бейнелер 

туралы арнайы саралап кҿрелік. Ақан Нҧрмановтың «Солай болған екен» 

шығармасына тоқталсақ, шығарма былай ҿрбиді. 

Кеңестік кезеңдегі еңбек адамдарын партия қатарына қабылдау мейлінше 

етек алған. Шындығы партияға мейлінше тҽлімді, тҽртіпті, мақсатты жандар 

қабылданатын. Еңбек озаты звено жетекшісі Сҽлима Жанарова да партияға 

қабылдануда. Ҿмір жолы бҥкпесіз айрылып, басқа коммунистердің бҧралқы 

сҧрақтарына жауап беруге тиіс. Солай болған екен дерлік Қияқпен болған оқиға 

партия жиналысында ашық ҽңгіме болды. «Қабағын сҽл кҿтергенде сопақша 

маңдайына тым ерте із салған ҽжім сызаттары тереңдей тҥсті...» [2.78]. Сҽлима 

тағдыр тауқыметін тым ерте кҿрді. Ҽжім сызаттары Сҽлимадай ҧяң да ҧстамды 

жанға қуаныш орнына мҧң болып тҥсіп, қасырет болып жабысты. Қияқ 
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Сҽлиманы жастай алып қашты. Артынан сҿзінде тҧрақ жоқ маскҥнем болды. 

Соңы айырылып тынды. Маскҥнемдігіне қоса Қияқ ҧрлық жасады. Кҿп 

алдында қарабет болды. Осы арада момынға саналатын Сҽлима батылдық 

жасады, бас кҿтерді. Қайсарлық танытты. Қияқты қайыра қабылдамады. 

Авторды кҿбіне-кҿп жастар арасындағы моральдық мҽселелер кҿбірек 

мазалайды. «Солай болған екен» аталатын шағын повесінде де жазушы Сҽлима 

тағдырындағы қасыретті адамгершілік, ар-ождан тҧрғысынан сҿз етеді. 

Кейіпкердің жан дҥниесінің сҧлулығына тҽнті болып, сезім шынайылығына 

сҥйсіне қарайсың. Моральдық этикалық категорияларды жазуды мҧрат тҧтқан 

Ақан бҧл шығармасында суреткерлік биіктен кҿрінеді. «. . . Сҽлима қараң еткен 

біреудің сҥлдесін аңғарып қалды. Анық таныды, Қияқ. Бҧл ҽлі жҥр екен-ау. 

Тағы да алдап-арбауға келді ме, қорқытқысы келе ме, жаман ниеті бар ма, 

қараңғыдан аңдығаны, кім білсін. Бірақ келіншек бҧрынғыдай тҥршігіп-

тітіркене қойған жоқ. Ҽлдебір жылан сияқты сҥйкімсіз жат нҽрсе кҿргендей 

жирене тҧрыңқырап қалды... » Сҽлима жас кезінде «ҿмір тезіне тҥсіп, сан 

қырлы қиынға ҧрынса», енді сенім демеумен ҿмірге батыл қарайтын болды. 

Жазушы Ақан Нҧрмановтың «Солай болған екен» повесінде бҧрын ҧяң да 

ҿмір тепкісін кҿрген Сҽлима батылдық жасайды. Ҿмірге сеніммен қарайтын 

болады. Тіршіліктегі сан қилы қиындықтарға жас ару қарсы тҧра білді. Жас қыздың 

арын таптаған маскҥнем Қияқ ақырында ҧрлыққа барды, елге жеккҿрінішті болды. 

Сҽлима болса сенім иесі, болашақ адамы. «Солай болған екен» повесінде жазушы 

Ақан Нҧрманов бҧрынғы лирик суреткер емес, мҥлде басқа, жаңа қырынан 

кҿрінеді. Шығарманың жазылуында лирикалық сезімдер молынан кездеседі. Автор 

бҧрын оқиғаны кҿбіне-кҿп негізінен лирикалық кҿлемде беретін, ҽрі адам жанының 

терең де нҽзік пернелерін, ішкі сезім иірімдерін тамыршыдай тап басып, психолог-

жазушы ретінде кҿрінетін. Бҧл жолы автор біз сҿз етіп отырған повесінде ҿмірдегі 

кҥрделі мҽселелерді аңғарғыш, сондай келеңсіз жайттарды орынды кҿтере білетін 

ойшыл суреткер екенінде танытып отыр. Кеңестік кезеңде елде маскҥнемдік 

жайлады. Жастар арасындағы моральдық ахуал тым тҿмендеп кеткенді, осындай 

келеңсіз жағдай болашақ коммунист Сҽлиманың да басынан ҿтті. Маскҥнемдік 

отбасы шырқын бҧзды. Ішіп алып, елес болып, терезе алдын кҥзеткен Қияқ тағы бір 

сорақы жағдай ҧрлыққа барды, адамгершілік қасиетін сақтамақ тҥгіл арақ ішкен 

Қияқ ардан безді. Бҧл жағдай таза, пҽк жан Сҽлима кҿңіліне қасырет болып 

жабысты, ҿшпес қиянат келтірді. Жас жанға моральдық соққы болып жабысты. 

Жастар арасындағы маскҥнемдік, ҧрлық қоғамдық азғындық еді... солай болды, 

Сҽлима партия қатарына ҿтер алдында, ары алдында осы жайларды кҿз алдынан 

ҿткізіп шықты. Бекіді ... Қайраттаңды ... 

Ақан Нҧрмановтың «Ымырт» шығармасына тоқталатын болсақ, 

шығарманың басты кейіпкері – Шырғабай.Шығарбай мақтаулы шопан, депутат: 

«қырықпа сақал,қырма мҧрт, кҿзі бадырайған, қара кісі». Ҽйелінің кешкі шай 

жабдығын жасап болғаны сол еді, сырттан машина гҥрілі естіді. Сҽлем беріп, 

қонақтар тҿрге озды. Ҽдеміше сары жігіт ҿкіл, «қараны томпиған кҿкиек, шҧбар 

Кемел, бҿлімше меңгерушісі, тҿменге шофер жайғасты» ҿлкеден келген ҿкілдің 

сҧрағына шопан атҥсті жауап берді. «Кемел біледі» деп сҿзден қашқақтайды. 

«Бақайқҧрт» туралы тіпті де тҧтылып қалды. Тоқты сойылмады. Қонақтарды ҥй 
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иесі бірер шыны арақпен шығарып салды. Кемел болса,ҿкілге жалпақтап, 

Шығарбайдың ҿзі кҿбіне мал бақпайтынын, қойды байдан қайтып келіп отырған 

қызы бағатынын жеткізіп отырды. Қазақ прозасы туралы зерттеу еңбегінде кҿркем 

сҿз шебері Нығмет Ғабдуллин Ақанның «Ымырт» шығармасы туралы жҥйелі 

саралап, сҿз алған. Мадақтан, кеуде соқтанған шырғабай шопан туралы сыншы 

былай деп жазады: «Шырғабайдың атағы ҿсіп, дҽрежесі биіктей бастады. Енді ол 

халық алдындағы жауапкершілікті бҧрынғыдан да тереңірек тҥсінсе керек еді, 

бірақ, атағы жоғарылағанына масаттанып, дандайсып кетті. Ҿзі қасында жҥрген 

қарапайым адамдарға тҿбесінен қарайтын болады, олардан ҿзін ақылды, білімді 

санайды. Ал облыстан, ауданнан ҥлкен басшылардың біреуі келе қалса, оның 

алдында қҧрақ ҧшады...мҧның ендігі жерде ойлайтыны – тек бастықтарға ҧнау...» 

[3.84]. Осынау мақтаудан менмені артқан Шырғабай шопанды енді басшылық 

іздеуін қойды. Бҧрынғыдай жиналыстарға шақыртып, кҽделеу де ҧмтыла бастады. 

Ҿрісте кезіккен ҿзі сыңайлы малшылар ғана ара - тҧра жағдай айтады. Кҥні кеше 

ғана облисполком Қоянбаев бҧған сҽлем берген. Сонда қызына келіп жҥз 

саулықтан жҥз елуден қозы аламын дегені бар. Сонда облисполком: «шамаңа 

қарай сҿйле» деп бҧған тоқтау айтты. Мал басының есебін ала келмегенін, жағдай 

біле келгенін сыпайы айтып жеткізді. Орталықтағы жиналыста шопан атына сын 

да айтылды. «депутат шопан Алпысбаев та отарына тоқты қосқан...»  Шопан 

салқын қабылдаған, Кемелмен бірге келген жҽй ҿкіл болмады. Шырғабай 

мейманасы тасып, тҿбесі шаңыраққа тиіп, демі тҥндікті желпілдеткен кҥндері 

кҿзден таса болды. Шопан есінен Қоянбаев тҥсті, соған жетуге асықты. Мақтаулы 

шопанның мейманасы тасыған пенденің басынан бақ тайған ымырт шағын 

жазушы қарапайым суреттейді, сенімді жеткізеді. 

Сыншы Нығмет Ғабдуллин «Ымырт» повесі, оның басты кейіпкері 

туралы ойын былайша қорытындылайды: «Шырғабай – табиғатында жақсы 

адам. Егер мадақтаушылары оны тым елпілдетіп кҿтере бермей, толып жатқан 

атақ–дҽрежені тек соны елпілдетіп ҥйіп қоймай, белгілі шаманы сақтағанда, 

оның кемшіліктеріне де байқап, дер шағында тҥзеп отырғанда, Шырғабай сҿз 

жоқ жоғарыда аталғандай лайықсыз мінезге ҧрынбас еді... Шырғабай образы 

арқылы жазушы ҿмірдің жҽне осындай бір ҥлкен мҽселесін қозғайды» [4.114]. 

Қалайда, депутат, озат шопанның мадақ жылдары кҿзден таса бола бастады. 

Сыншы сҿз еткендей қоғамдағы айтулы кесел – жалған мадақ еңбек адамын 

орға жықты. Қарапайым сырды жазушы шебер суреттейді, оқушысына 

нанымды жеткізеді. Орынсыз мадақ еңбек адамын орға жықты. Жеңіл қол 

жеткен қҧрмет тез желге ҧшты. Мақтаулы Шырғабай шопанның ымырт туып 

келе жатты... Кезінде оған облисполком тҿрағасы сияқты: «Шамаңа қарай іс 

қыл», – деп тездетуші болмады. Автор осы жайларды бізге қарапайым тілмен, 

тҥсінікті етіп жеткізіп тҧр. Сол кезеңнің рухани тынысын жалған кҿрсеткіш 

орынсыз мадақ, асыра қолдан жасалған жетістіктер опық жегізетінін жазушы 

Шырғабайдың іс - ҽрекет,бейнесі арқылы беріп тҧр. Кеңестік кезеңнің кесірлі 

кемшілігі – жалған жетістіктері озат шопанды да орға жықты. Басынан бағы 

тайып, озаттығынан қҧр алақан қалып, ымырт туды, бағы тайды. « . . .Қатты 

ҧнады. Қолжазбасын оқымай тҧрып-ақ Қалиханның айтуымен ҿте талантты 

жазушы деп қабылдадық жҽне қателеспеппіз кҿп ҧзамай-ақ, ҿзінің 
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жазушыларымен бізге қандай талант иесі екенін танытты. Алғашқы «Аққу 

шоғыры» деген повесімен қалың оқырманды таң қалдырды. Бҽріміз де 

достасып кеттік» [5.145]. 

Жазушы Сайын Мҧратбеков сҿз қылғандай ҿткен ғасырдың алпысыншы 

жылдары қазақ ҽдебиетіне қосылған талантты шоғырдың бір жҧлдызы Ақан 

Нҧрманов болатын. Жазушы А.Нҧрмановтан мол ҽдеби мҧра қалды.  

Ҽрі жазушы талантына орай тамаша жазылған «Қҧланның ажалы» романы, 

«Аққу шоғары сынды» повестері мен ҽңгімелері қалды. Ҽріптес, қаламдас 

достарының есінде Ақанның азаматтық жарқын бейнесі қалды. Ақан туралы 

жазушы Рымғали Нҧрғали былайша толғанады: «...Тазалық тағамның да, 

талғамның да сақшысы,ол шығармаға, ҽсіресе, қажет. Ҿкінішке қарай, жақсы 

деп жҥрген кҿп кесек туындылардың ортақ міні – шҿп салам, қыл-қыбырының 

молдығында. Ақан творчествосы ең алдымен осыдан айыққан ерекшелігімен 

жарқырайды. Оның бҥкіл ҿмірі, адамгершілік тҧлғасы, білім парасаты, мінез 

байлығы, қысқасы, бар биік қасиеті осындай таза, даусыз еді. Оның алдында 

артық сҿйлеу, жарқылдап кету ҽбестік болатын. Соның бҽрін ол ҥндемей 

тыңдайтын. Ҥндемей отырып ҿз сҿзіңді ҿзіңе тыңдататын. Сҧм ажал 

осыншалық жҧлдыз дарынды аспанымыздан мезгілсіз қағып тҥсірді...». Сыншы 

ғалым Ақанды «Жҧлдызды дарынға» теңейді. Ҽдебиет аспанында жасындай 

жарқыраған Ақан қаламгердің артында қалған ҽдеби мҧраның «шҿп саламнан» 

тазалығына таңданысын білдіреді, мақтаныш етеді [6.147].  
Бейнелі тіл, астарлы баяндауларымен бағаланатын жазушы Ақан 

Нҧрмановтың шығармашылығы қазақ ҽдебиеті тарихында ҿзіндік алар орны 
бар шығармашылық «Мҽдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы негізінде 
шығарылып жатқан «Қазақ ҽдебиеті тарихы» кҿп томдығының  тоғызыншы 
томы Кеңес дҽуірінің соңғы 1956-1990 жылдарындағы қазақ ҽдебиеті 
дамуының жолдарын саралауға арналған. Бҧл кезең Ақан жазушының 
шығармашылық кезеңіне тҧспа-тҧс келеді. Ғылыми еңбекте бҧл кезең ҽдебиетте 
повесть жанры ҥшін ҿркендеу, ҿсу жылдары болғанын атай келе,  
Ақан Нҧрмановтың қаламынан туындаған «Кҥн ертеңге ауып барады», 
«Арайлы таң», «Аққу шоғыры» сияқты еңбектерінің аттарын атайды. Ҽр 
шығарма арналып отырған уақыт тынысын ҽдеби талаптар деңгейінде аңғарту 
арқылы замана шындығының кҿркем бейнесін жасайтындығын атап кҿрсетеді.  
Жас кейіпкердің жан дҥниесін, адамгершілік–моральдық сипатын, ҧлттық 
ортамен, қазақи бітім-болмысымен байланыстыра суреттейтінін жазады. Сондай -
ақ, 1960-1980 жылдары жазылған қазақ романдарына жасалған шолуда да Ақан 
Нҧрмановтың «Қҧланның ажалы» романы танымал туындылар қатарында 
аталады.  Бҧл дегеніміз жазушы А.Нҧрмановтың тарихи шындықты кҿркем тіл, 
тартымды желімен айшықтай жазуда қол жеткен табысы, роман қазақ ҽдебиеті 
тарихында алар лайықты орны бар шығарма. Ҽңгіме-повестерінің арқауы ауыл 
адамдарға, кеңестік кезеннің жасампаз жастары болып келеді. Олар болашақ 
мҧрат – мҥддесі жолында кҥреседі, келешегіне сезіммен қарайды. Адал махаббат, 
адамгершілікті мҧрат тҧтады. Жазушы шығармашылығы сонысымен қҧнды, 
жарқын бейнелері ҽліде жҥрегімізде жатталатын болады. Оған себеп жазушының 
кез - келген ҽңгімесінде бҧрын айтылмаған жағдай, ашылмаған сыр, байқалмаған 
характер алдыңнан шығады.  Ҽрі бҧл туындылар жайма-шуақ лиризмге толы 
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баяндаумен жеткізеді. Оның оқушының жан сезімін баурайтын характерлі 
бейнелері де жайлы да жайдары, қарапайым да қайырымды қалпынан жазбайды. 
Ақан кҿбіне-кҿп замандастарының, ауыл адамдарының бейнесін жасады. 
Солардың жан дҥниесін, ой - ҽлемін, мақсат - мҧратын, қуанышы мен мҧңын, 
дҥниеге кҿзқарасын, адамгершілік қалпын жазушы шығармашылығын оқи отыра 
біліп, танисың. 

А.Нҧрмановтың жазушылық шеберлігі сонда замандастарының бейнесін 
нанымды жағдайда, табиғи іс - ҽрекетімен, адамдық асыл сезімімен кҿрсете 
білуінде, солар арқылы сол заманның рухани тынысын жеткізіп, моральдық, 
ҽлеуметтік жағдаймен келешек оқырманды шынайы тҥрде жеткізе білуінде. 
Ақанның лирикалық сезімге толы нҽзік желімен ҿз замандастарын сомдауы – 
баршасының жҥрек лҥпілін, тыныс тіршілігін, арман - мҥддесін, адами рухын 
ашып, бізге жеткізіп, олардың тҧлғасын айшықтауда – ҽдеби қаламгерлік 
тҧрғыдан қол жеткен табысы қомақты. 

Шағын жанрда жҧлдызды дарын Ақан Нҧрмановтың жазушылық 
шеберлігі айқын байқалады, суреткерлік кемел келісімін танытады. 
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Алуа жалпы білім беретін бастауыш  мектебі 
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Аннотация. Сегодня трудно представить образовательный процесс без 
информационных и коммуникационных инструментов. Интернет-обучение особенно 
популярно. Электронное обучение основано на компьютерном управлении этими 
процессами, передаче больших объемов информации, необходимой для учебного процесса 
через Интернет, и на интерактивном взаимодействии между учителем и учеником. 

Ключевые слова. Информационно-коммуникационные технологии, компьютерные 
технологии, педагогические технологии, интернет. 

Annotation. Today it is difficult to imagine the educational process without information and 
communication tools. Internet learning is especially popular. E-learning is based on computer 
control of these processes, carrying out the transfer of large amounts of information necessary for 
the learning process over the Internet and the interactive interaction between teacher and student. 
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Білім беру жҥйесінде ерекше маңызды болып табылатын мҽселелердің бірі 

– оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу ҥрдісінде ақпараттық технологияларды 

пайдалану болып табылады. Оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын 

меңгеру мҧғалімнен орасан зор іскерлік пен шығармашылыққа негізделген 

ізденістерді қажет етеді. Осындай мақсат кҿздеген жҥйелі ізденістер мҧғалімнің 

жаңа технологияны меңгеруіне, инновациялық жетілуіне мҥмкіндік береді. 

Педагогикалық технология - мҧғалімнің кҽсіби қызметін жаңартушы жҽне 

сатыланып жоспарланған нҽтижеге жетуге мҥмкіндік беретін іс-ҽрекеттер кҿзі. 

Мҧның ҿзі ақпараттық технологияларды пайдаланудың екі бағыты бар екендігін 

анықтауға мҥмкіндік береді.  Бірінші бағыт тҧрғысынан алып қарасақ, ақпараттық 

технологиялар білім, білік, дағдыны игеру ҥшін қажетті ресурс болып табылып, 

оқушылардың саналы тҽрбие, сапалы білім алуына жағдай жасайды, ал екінші 

бағыт тҧрғысында ақпараттық технологиялар оқу-тҽрбие ҥрдісін ҧйымдастыру 

тиімділігін арттырудың қуатты қҧралы болып табылады [1]. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тҧжырымдамасының жобасында «Жоғары білімді дамытудың негізгі ҥрдісі 

мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен 

ықпалдастырылған инновациялық қажеттіліктерімен тығыз байланысты білім 

беру жҽне технологияларды жетілдіру кҿзі» деп атап кҿрсеткендей, қазіргі білім 

беру саласындағы басты мҽселе: ҽлеуметтік педагогикалық ҧйымдастыру 

тҧрғысынан білім мазмҧнына жаңалық енгізудің тиімді жаңа ҽдістерін 

іздестірумен жҽне оларды жҥзеге асыра алатын болашақ мамандарды даярлау 

болып отыр [2].  

Жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану 

Бастауыш сынып мҧғалімдерін даярлаудың қазіргі кездегі қалыптасқан 

жҥйесі оның қҧрылымын, ҧйымдастырылуын, мектеп практикасымен жҽне 

білім беру жҥйесіндегі инновациялық ҥрдістерімен ҿзара байланысын кайта 

қарауды талап етеді. Бҧл жоғары оқу орныңда мамандар даярлаудың сапасын 

арттыруда мҧғалім тҧлғасының ҿздігінен дамуына, оның шығармашылық 

қабілетінің артуына мҥмкіндік жасауды жҽне оқу-тҽрбие ҥрдісін жетілдіруді 

қамтамасыз ететін жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану кҿзделеді. 

Технологияны педагогикалық іс-ҽрекетті қайта қҧрудың жҥйелі тҧтас қҧралы 

ретінде тиімді пайдалану оқу-тҽрбие ҥрдісінің сапасын жақсартуға, жеке 

тҧлғаны дамыту міндеттерін шешуге септігін тигізеді. 

Бҥгінгі таңда республикадағы жҽне аймақтағы экономикалық нарықтық 

қатынастардың қалыптасу жағдайында еліміздің ҽлеуметтік-экономикалық 

дамуы қоғам ҿмірінің барлық саласында, оның ішінде мектепте оқыту мазмҧны 

мен оқытудың қазіргі технологияларын жетілдіру ҿзекті мҽселелердің бірі 

болып отыр [3]. 

Қазіргі кезде мектептің оқу-тҽрбие ҥрдісінде 50-ден астам педагогикалық 

технологиялардың қолданылып жҥргені мҽлім. Бҧл технологиялардың бҽрін бір 

сабақта қамту мҥмкін емес. Сондықтан, мектептегі ҽрбір пҽнді оқыту 

технологиясын таңдап, іріктеу жҽне оны іс-ҽрекеттік тҧрғыда жетілдіру арқылы 

оқушының білім жетістіктерін арттыруға болады. Мҧнда оқушының ҽрекеті 

технологияны қабылдауы, ынтасы, қҧштарлығына кҿңіл бҿлінуі тиіс. 
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Оқытудың компьютерлік технологиясы компьютермен жҧмыс істеу 

техникасын меңгеру, сыныпта белсенділік кҿрсету, жеке жҧмыс істеу, жекелеп 

кҿмек кҿрсету, проблемалық оқыту технологиясы, тірек сигналдары арқылы оқыту 
технологиясы (В.Ф.Шаталов) теория жҽне практиканы блок тҥрінде топтау, тірек-

схема, тірек-конспект тҥрінде берілген теориялық, материалдарды сыныпта 

меңгеру, ҥйде ҿз бетімен іздену, жҧмыс істеу, тҥсіндіре басқарып – оза оқыту 
(С.Н.Лысенкова) алынатын білімнің алғашқы бҿлігін алдын-ала оқыту, деңгейлеп 

саралап оқыту текнологиясы бірнеше деңгейде тапсырма беру жҽне т.б. 

Республикадағы ауыл мектептерінің оқу-тҽрбие ҥрдісінде деңгейлеп оқыту 
технологиясы (Ж.Д.Қараев) жҥйелік негізде оқыту технологиясы (Г.Г.Ғалиев), 

шоғырландырып-қарқынды оқыту технологиясы (Қ.А.Ҽбдіғҽлиев., 

Н.Н.Нурахметов), блоктық-модульдық технологиясы (М.Н.Жанпеисова) қолдау 
табуда. Ғалымдардың пікірінше шағын комплектілі мектептер жағдайында оқу-

тҽрбие ҥрдісін ҧйымдастыруда жҥйелік негізде оқыту мен шоғырландырып оқыту 

технологияларының оқыту сапасын арттыруда дидактикалық мҥмкіндіктері мол [4]. 
Оқыту әдістері, тәсілдері 

Мектептегі оқыту процесінде оқу пҽнінің мазмҧнының кҿлемін орнату мен 

сабақ ҥшін материалдар таңдар алуда оқытудың ҽдістерінің маңызы ҿте зор. 
Ҽдіс дегеніміз грек тілінен аударғанда бір нҽрсеге жетудың жолын білдіреді. 

Қызметтіқ басқа тҥрлеріне қарағанда оқыту ҽдісінің ең негізі ерекшелігі ретінде 

оқытушының оқыту қызметі мен оқушының оқу қызметін улестіретін екі жақты 

процессті оқыту кҿрініс береді. Қазіргі заманғы мектептің алдында тҧрған 
мҽселелерді ескере отырып, оқытудағы ҽдістер ҧғымын мынадай негізде 

анықтап беруге болады. Оқытудың ҽдістері дегеніміз білімді жоғары турде 

меңгеруге, белгілі бір дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыруға, 
оқушылардың танымдың белсендігін, дербестігі мен творчестволық 

мумкіндіктерін дамытуға бағытталған оқытушы мен оқушының бір бірімен 

ҿзар байланысты қызметінің тҽсілдері. Егер де оқушы мен оқытушының оқу 
қызметтерінің тҽсілдері бір бірімен ҿзара байланысты болса жҽне оқу 

процесінің белгілі бір кезеңіндегі оқу, тҽрбиелік жҽне дамытушы мҽселелерді 

шешуге бағытталған болса, онда белгіленген ҽдіс алға қойылған маселелерді 
шешеді деп ҧйғарамыз.  

Оқыту ҽдістерін жіктеудің ҽртурлі тҽсілдері бар. Олар: 

- білімнің негізгі бастамалары бойынша. 
- ойлаудың логикалық формалары бойынша. 

- таным қызметін ҧйымдастыру бойынша. 

- белгілердің жиынтығы боынша. 
Оқушылардың жас ерекшелігі мен «Дҥниетану»курсындағы мазмҧнның 

ерекшелігін есепке алған 1ші жҽне 4ші сыныптар ҥшін арналған ҽдістемелік 

ҽдебиеттерде оқыту ҽдістерін оқытушының қызметі мен оқушының танымдық 
қызметін оқытатын білімдерің негізгі бастамалары бойынша жіктеледі. 

Білімдердің басты негізіне оқулық пен бағдарламаның мазмҧнымен 

анықталатын сҿз немесе практикалық қызмет жатады. Білімдерді меңгеріп 
ҧйғару оқытушы мен оқушының қызметінің сипатымен тығыз байланысты. 

Егер де білімдерді меңгеріп, жеткізу сҿз арқылы, кҿрсету арқылы жҽне 

практикалық жҧмыстар арқылы жҥзеге асырылған жағдайда оқыту ҽдістері 
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ауызша, кҿрнекілік жҽне практикалық негізге топталады. Оқытудың ауызша 

ҽдістерін қолдану кезіндегі білімдерің басты негізі ретінде мҧғалімнің сҿзі 

кҿрініс береді. Мҧғалім пікірлесудің, ҽнгімелесудің процесі кезінде немесе 
сҽйкес ақпаратты тусіндіруде жҽне бҧған ҽртҥрлі кҿрнекі оқу қуралдарын 

пайдалану процесі кезінде белгілі бір білімдердің жҥйесін бере алады. Ал 

оқушылар бҧларды ҥйғарып мҧкият тыңдап есте сақтау кезінде меңгере 
бастайды. Мҧғалімнің оқыту қызметі оқушыларға білімді сҿзбен жеткізу. 

Ауызша ҽдістер кҿрнекі жҽне практикалық ҽдістермен тығыз байланысты. 

Мысалы: демонстрациялық тҽжірибелерді жҥргізу кезінде оқытушы 
оқушыларға бул  тҽжірибеге қалай дайындалғандығы жайында жҽне осы 

тҽжірибені қарастырып, бақылау кезінде басты назарды неге аудару керектігі 

жайында ҽнгімелейді. Практикалық ҽдістерді қолдану сонымен бірге ауызша 
жҽне кҿрнекілік ҽдістермен ҿзара байланыста болады. Лабораториялық 

практикалық жҧмыстарды орындауға дайындық, оларды орындаудың барысы 

мен ондағы нҽтижелерді кҿркемдеу алдын ала жоспарланып қойылады, яғни 
жҧмысты қалай орындау жайында, тҽжірибе мен байқауды қалай жҥргізу 

керектігі жҿнінде оқушылармен алдын ала ҽнгіме жҥргізіледі. Бҥкіл 

практикалық ҽдістерді қолдану кезінде ҿздігінен дербес жҧмыс істеу ҿте 
маңызды, ҿйткені мҧндай жҧмыстың процесі негізінде оқушылар 

творчестволық сипаттағы ҽртурлі мҽселелерді орындай алады. олар белгілі бір 

обьектінің немесе процесстің мақсатқа лайық қарастырылуын жҽне оның басты 

белгілері мен ерекшеліктері ойңын кҿрсетуге қол жеткіздіру керек. 
БАЙҚАУ – дегеніміз табиғат қҧбылыстары мен объектілерін мақсатқа сҽйкес 

қабылдау, осының негізінде жалпы жҽне жеке белгілерді кҿрсетіп, заңдылықтар 

орнатылып жҽне белгілі бір тҧжырымдамалар жасалынады. Ҧйымдастыру 
формасы бойынша, байқауды индивидуальдық, топтың жҽне фронтальды деп 

бҿлеміз. Байқау оқу тҽрбиелік міндеттерге сай жҥргізіліп, ҧйымдастырылуы керек. 

Сондықтан оқытушы оқушыларды байқауға алдын -ала дайындап, олар ҥшін 
байқаудын жҥйелілігі жайлы тапсырмалар қҧру керек. Байқаулар қысқа мерзімді 

жҽне узақ мерзімді болады. Қысқа мерзімді байқау кҿбінесе топсаяхат уақытында, 

тірі табиғат бҧрышында, сабақтарда жҥргізіледі. Ал узақ мерзімді байқаулар 
сабақтан тыс уақытта жҥргізіледі. Байқаудың барлық тҥрлері ҽртҥрлі практикалық 

жҧмыстар мен тҽжірибелермен тығыз байланысты. 

ТҼЖІРИБЕ – дегеніміз арнай жасанды тҥрде қалыптасқан жағдайларда 
табиғат процесстерін немесе обьектілерді зерттеу тҽсілі болып табылады, 

сонымен бірге обьектіге немесе процесске тигізілетін сыртқы жерлердің 

кҿптеген жинағынан бір ғана, алдын ала белгіленген факторды айқындау. 
«Дҥниетану» сабақтарында тҽжірибелер оқытушының басшылығымен 

жҥргізіледі. Оқытушы тҽжиребеге қажетті обьектілер мен жабдықтарды таңдап 

алып, топтық немесе индивидуальды сипаттағы жҧмыстың формасын анықтап 
алады. Оқушылардың белсенділігін арттыру ҥшін сабақта тҽжиребе жҥргізер 

алдында, оқушыларға белгілі бір тапсырмалар беріп, мҽселелі жағдай 

тудырады. Оқытушы тақтаға тақырыпты, тҽжірибенің мақсатын, жҥргізу 
жоспарын жҽне нҽтижелерді белгілеудің жоспарын жазып қояды. Тҽжірибе 

жоспарымен танысу барысында жауапты тҽжірибенің нҽтижесі ғана беретіндігі 

жайлы гипотеза кҿрініс береді[5].  
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Лабораториялық жҧмыстар жҥргізу кезінде оқушылар тікелей 

аспаптармен, жабдықтармен жҧмыс істейді, «Бақылау кҥнделіктерін» 

толтырып, нҽтижелерді белгіліп отырады. Мҧның бҽрі оқушыны дербес ҽрекет 

етуге ҥйретеді.  

«ПРАКТИКАЛЫҚ» жҽне «ДЕРБЕС», «ҾЗІНДІК» жҧмыс жҥргізу 

ҧғымдары оқушылардың білімді мегеруі жҿніндегі практикалық жҽне дербес, 

ҿзіндік қызметтерін ҧйғарады. Балаларға ҿзіндік жҧмыстар кҿп берілген сайын, 

олар білімді меңгеруге деген дағды мен қажет тілікке қол жеткізеді ―сыныптан‖ 

сыныққа ҿтудегі практикалық жҧмыстардың ҧзақтығы артып, олар кҥрделене 

тҥспек. Алғашқы практикалық жҧмыстар ҿңделген жоспар ҥлгі бойынша 

жҥргізіледі, кейін мҧндай жҧмыстардың денгейін мҧғалім жоғарылатып, 

оқҧшыларға творчестволық сиппатағы тапсырмалар беріледі. Форма бойынша 

практикалық жҧмыстар индивидуальды, топтық жҽне фронтальды болып 

бҿлінеді. Осының негізінде білімдер мен практикалық іскерліктер қалыптасады. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что технологии здоровья позволяют укрепить 

здоровье ребенка. Физическая культура способствует осуществлению у детей умственной, 

нравственной, трудовой и эстетической воспитательной работы, формированию у них 

бодрости, внимания и активности. Залог здоровья развивается только физическими 

упражнениями. В дошкольном возрасте происходит формирование здоровья человека на 

протяжении всей жизни. 

Ключевые слова. Здоровье, технология, ребенок, физическая культура. 

Annotation. The article says that health technologies can improve the health of the child. 

Physical culture contributes to the implementation of children's mental, moral, labor and aesthetic 

educational work, the formation of their cheerfulness, attention and activity. The key to health is 

developed only by physical exercise. In preschool age, the formation of human health throughout 

life takes place. 
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Баланың бақытты болуы ҥшін, денінің сау болуы ҥшін ҥлкен қамқорлық 

жасауымыз керек. Дені сау баланың ақыл-ойы айқын, ҿз- ҿзіне сенімді, жан- 

жағына қуанышпен шаттана қарайтындай болуы шарт. Бала денсаулығының 

мықты болып, қозғалыс, дене қҧрылысының дҧрыс жетілуі мектепке дейінгі 

кезеңде қалыптасады. Сондықтан, бала организімінің қызметін жетілдіру, 

қабілетін арттыру ең басты міндетіміз.  

Дене тҽрбиесі балалардың ақыл - ой, адамгершілік, еңбек жҽне эстетикалық 

жағынан тҽрбиелеу жҧмысын жҥзеге асыруға, олардың сергек, шат кҿңілді 

жҽне белсенді болуларына мҥмкіндік тудырады. Дене жаттығуы – дене 

тҽрбиесінің негізгі жҽне ерекше қҧралы, ол педагогтың арнайы іріктеп алған, 

ҽдістемелік дҧрыс ҧйымдастырылған жҽ не басқаруға болатын қозғалыс пен 

қозғалыс қызметінің кҥрделі тҥрлерін қамтиды.  

Дене жаттығуы баланың жан- жақты жетілуіне ықпал етеді. Дене 

тҽрбиесінің негізгі мазмҧны денені жаттықтыру болып табылады. Ол мынадай 

тҥрлерге бҿлінеді.  

- Таңертеңгілік жаттығу.  

- Қимыл- қозғалыс ойындары, спорт ойындары.  

- Спорттық жаттығулар.  

Дене шынықтыру балалардың денсаулығын сақтап, нығайтады. Дене 

мҥсінінің сҧлулығын қалыптастырып, қимыл- қозғалыс қабілетінің 

белсенділігін арттырады. Дені сау, рухы таза ҧрпақ ҿсіру ең маңызды мҽселедей 

отырып, біздің балабақшадағы басты міндетіміз: баланың денсаулығын 

нығайту, шынықтыру, тҥрлі аурулардың алдын-алу сақтану жҧмыстарын 

дҽстҥрден тыс ҽдістерді қолдану арқылы жҥргізіледі [1]. 

Ойынға ойын ретінде қарамай, халықтың асыл қазынасы, бір жҥйеге 

келтірілген тамаша тҽрбие қҧралы деп қараған орынды. Бҧл пікіріміз жалаң 

болмас ҥшін, атақты жазушысы-Мҧхтар Омарханҧлы Ҽуезовтің мына бір пікірін 

еске ала кетейік: «Біздің заманымыздың  ҿмір кешкен ҧзақ жолында ҿздері 

қызықтаған алуан ҿнері бар ғой. Ойын деген менің тҥсінуімше, кҿңіл кҿтеру, 

жҧрттын кҿзін  қуантып, кҿңілін шаттандыру ғана емес, ойынның ҿзінше бір 

мағыналы болған».Денсаулық сақтау технологиясы – бҧл бала мен педагог, бала 

мен ата-ана, бала мен дҽрігер қарым-қатынасының ҥрдісі кезінде жҥзеге 

асырылатын тҽрбиелеу-шынықтырудың, коррекциялық, профилактикалық 

ҽрекеттердің тҧтас жҥйесі. Денсаулықты сақтау технологиясының мақсаты – 

мектепке дейінгі жастағы балаға денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету, 

салауатты ҿмір салты бойынша керекті білімділік, біліктіліктерді қалыптастыру, 

алған білімдерін кҥнделікті ҿмірде қолдануға ҥйрету. 

Мектепке дейінгі ҧйымда Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті 

білім беру стандартын басшылыққа ала отырып, «Денсаулық», 

«Коммуникация», «Таным», «Шығармашылық», «Ҽлеуметтік орта» атты білім 

беру салаларына байланысты мектепке дейінгі баланың жас ерекшелігіне сай 

оқу іс-ҽрекетін шығармашылық, ізденіс негізінде жҥзеге асыруда [2].  

Денсаулық кепілі дене шынықтыру жаттығуларымен ғана дамиды. Мектепке 

дейінгі жаста адамның денсаулығының ҿмір бойы қалыптасуы орындалады. Бҧл 

жаста дене тҽрбиесінің ҧйымдастырылуы баланың алдағы уақыттағы дамуына 
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ҽсерін тигізеді. Осы жас аралығында баланың ҿзіндік қасиеттері, 

ҧйымдастырылған оқу іс-ҽрекеттеріне қызығушылығы жҽне баланың қабілеттері 

ашыла бастайды. Мектепке дейінгі кіші топтарында ҽртҥрлі сауықтыру іс-

шаралары ҧйымдастырылуы арқылы біз ҿзіміздің дене шынықтыру - сауықтыру 

жҽне профилактикалық жҧмыстар жасай отырып, жҥйелі тҥрде дамытып келеміз. 

Ауруларды алдын-алу жҧмыстарында ҧйқыдан соң сауықтыру жаттығуларын, 

нҥктелі уқалау, тыныс алу жаттығуларын ҿткізуіміз керек. Жас ерекшелігіне 

байланысты жаттығу тҥрлерінің кешені ойластырылды жҽне олар кҥрделі тҥрде 

топтастырылды. Шынықтыру жаттығуларын ҿткізбес бҧрын, олардың жас 

ерекшеліктері мен дене дамуы ескеріледі. Сауықтыру іс -шараларында бір 

қалыпта сҿйлеу ырғағы, мҽнерлеп, дауыс ырғағын қойып оқу жҽне дауыс 

аппаратын қабылдауды дамытуда жҧмыс істелінеді. Сондықтан денсаулықты 

нығайту технологиясы жауапкершілікпен  орындалып, жаттығулар мен денсаулық 

жолдарының жаттығулары (ҿлең шумақтарын, ҥзінділері, бала ҽндеріне) 

қаралады. Дене шынықтыруды нығайтуды оқыту технологиясы баланың 

жинақтылығын, зейінін, ойлау белсенділігін жҽне есте сақтау қабілетін қажет 

етеді. Дене шынықтыруды нығайту ҥрдісінде балалардың ойлау қабілеттерін , 

рухани эстетикалық талғамдарын, ҿз денсаулығын, алға қойған мақсаттарын, 

ҧйымдастырушылық жҽне белсенділік қасиеттері қалыптасады. Дене шынықтыру 

тҽрбиесі балалардың  денсаулықтарын нығайтуға жҽне жеке жан-жақты дамуына 

айтарлықтай ҥлесін қосады. Спорттық жарыстар мен тҥрлі ойын – сауықтар 

балалардың ой санасының қалыптасуына, ҿзін еркін ҧстап жҽне жан – жақты 

жетілуіне ҽсер етеді. Дене тҽрбиесіне байланысты жыл сайын «Денсаулық 

апталығы», «Ҽкем, шешем жҽне мен» тақырыбында жанҧялық жарыс ҿтеді. Ата- 

аналардың қатысуымен ҿткізіліетін ойындар мен эстафеталық жарыстардың 

мақсаты- баланың денсаулығын жақсарту, спорттық ойынға деген 

қызығушылығын ояту, балалардың бір-бірімен қарым –қатынасын нығайтып, 

ҧжыммен араласуға тҽрбиелеу, дене, аяқ- қол бҧлшық еттерін шынықтыру болып 

табылады. Яғни кҥнделікті сауықтыру-шынықтыру шараларының қарапайым 

тҥрлерін тереңдетіп кҥрделендіре отырып жҥзеге асырылады [3]. 

  Балабақшаның тҽрбие мен оқытудағы негізгі мақсаттары- денсаулықты 

сақтау мен нығайту жҽне салауаттылық деңгейін кҿтеруде ҿз ағзаларындағы 

қорларын қолдану, баланың дамуында жеке ҥйлесімділікті қамтамасыз ету, ата-

аналарды салауатты ҿмір салтына араластыру.  

Балабақшадағы ҽрбір тҽрбиеші –педагог оқу-тҽрбие жоспарын тиімді 

нҽтижелі етіп ҧйымдастыру ҥшін ҿздерінің бағдарлық біліктіліктерімен, 

қабілеттіліктерімен қатар, педагогикалық жаңа технологиялар негіздерін жетік 

меңгеруі тиіс. Яғни бҥгінгі тҽрбиешінің басты міндеті ҽлемдік ҿркениеттілікке 

ҧмтылып, ҽлемге танылып отырған Тҽуелсіз Қазақстанның болашағын 

қҧрайтын жас бҥлдіршіндерді саналы азамат етіп тҽрбиелеу.   

Бала тҽрбиесінің алғашқы алтын қазығы – туған ҧясы, ата-ана тҽрбиесі.  

Қазақтың « Баланың бас ҧстазы ата-ана», «Балапан ҧяда не кҿрсе ҧшқанда 

соны іледі» деген қанатты сҿздері бар, отбасында ҽдемі таным, тҥсінік қалай 

қалыптасса, ҿскенде сол қасиет бойынан табылады. «Болса тҽртіп бала ҿседі 

сомдалып, қатал ҧста бос жҥрмесін сандалып» деп Жҥсіп Баласағҧн айтқандай, 
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есі кіріп, тілі шыға бастасымен-ақ баланы шектен шығармай салауатты ҿмір 

салтын ҧстануға тҽрбиелеуге, байсалды, ҧғымпаз, тілалғыш етіп баулыған жҿн. 

Балаларды салауатты ҿмір салтына тҽрбиелеуде отбасы негізгі рҿлді атқарады 

баланың дҧрыс ҿмір сҥру бейнесін қалыптастыруда жаңа қарым-қатынасты 

меңзейді. Ҧлттық денсаулық сақтау ҧйымында баланың салауатты ҿмір салтын.  

Баланың салауатты ҿмір салтын ҧстануы тек психологиялық жеке-дара 

ерекшеліктерінен ғана тҧрмайды, оны қоршаған ортасы мен жанҧясы қолдап 

отыру қажет. Қазақстандағы салауатты ҿмір салтын дамытудың бастамасы 

мектепке дейінгі ҧйымдардағы балалардың денсаулығын сақтаудың аса қажет 

екендігін кҿрсетеді.  

Сауықтыру шаралары балалардың денсаулығын сақтап, нығайтады. Дене 

мҥсінінің сҧлулығын қалыптастырып, қимыл- қозғалыс қабілетінің 

белсенділігін арттырады.  

Бала денсаулығын нығайтудың ұйымдастыру түрлері:  

Ҧйымдастырылған оқу ісҽрекетінің мідетін орындау, оның тиімділігі 

балаларды ҧйымдастыру жҧмысындағы ҥйлесімді жаңалығы, оқу 

материалдардың жабдықталуы қолайлы тҽсілдерді анықтаумен байланысты. 

Бала денсаулығын жақсартудың бір жолы дене шынықтыру болғандықтан,оның 

кҿптеген ҽдіс-тҽсілдері де балабақшада жиі қолданылады.  

 

 
 

 
 

 

Күнделікті күн тәртібіне сәйкес шынықтыру шаралары:  

- ауамен демалу (серуенге кҥніне екі рет шығу)  

- таңертеңгілік жаттығу (ҧзақтығы балалардың жас ерекшелігіне байланысты) 

- ҧйқыдан соң шынықтыру жаттығулары (тақтайша ҥстімен, жалаңаяқ, 

тастар ҥстімен жҥру, т.б.)  

- тамақтан кейін ауызды салқын сумен шаю.  

- жаз кездерінде жалаң аяқ жҥру, сумен аяқтытізеден тҿмен қарай 

жуу,жалаңаш жҥру, т.б.  

Шынығу – ағзаның қорғаныш механизмін жоғарлатады: 

- ҽр тҥрлі ауруларға қарсы тҧру қабілеттерін тҧрақтандырады;  

- жҧмыс істеу қабілеттерін жоғарлатады;  

- кҿңіл кҥйлерін жақсартады;  

- сергек сезінуге кҿмектеседі;  

- адамның жігерлі қабілетін дамытады;  

- мақсатқа жету мен дегеніне ҧмтылуын қалыптастырады;  

- ағзаның зат алмасу процесін жақсартады [4].   

  

2. Балалардың ҿз бетінше қозғалу қызметі. 

1.Ҧйымдастырылған дене тҽрбие оқу ісҽрекетін ҧйымдастыру, кҥн тҽртібі сауықтыру шаралары(тҽңертеңгілік жаттығу, 

қимыл- қозғалыс ойындары, серуендегі спорттық жаттығулар, сергіту сҽттері, ауладан тыс жерге саяхат, спорттық 

мерекелер, ойын-сауықтар). 
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Балабақшада дене жаттығулары мынандай тҥрге бҿлінеді: таң ертеңгі 

жаттығу, қимылды ойындар, спорттық жаттығулар, қарапайым туризм. 

Таңертеңгілік жаттығу балаларды ақыл- ой адамгершілік, еңбек жҽне эстетикалық 

жағынан тҽрбиелеу жҧмысын жҥзеге асыруға, олардың сергек, шат кҿңілді жҽне 

кҧні бойы белсенді болуларына ықпал етуі тиіс. Таңертеңгі  жаттығу балаларды 

сауықтыру мен тҽрбиелеудегі бағалы ҧқрал болып табылады. Таңертеңгі 

жаттығумен жҥйелі айналысушылар да ҧйқышылдық жоғалады, эмоционалдық 

ҿрлеу басталады, қабілеттілігі артады. Балаларды тҽртіптендіреді.Сҿйтіп 

таңертеңгі жаттығу жасау алдында мҥлде ерекше міндеттер қойылмайды, атап 

айтқанда: бала организмін «ояту», оны ҽрекетшіл қалыпқа келтіру, жан-

жақтылыққа, бірақ бҧлшық ет жҥйесіне жайлап ықпал ететіндей, организмнің 

жҥрек, тынысы жҽне басқа функцияларының қызметін белсендіру, ішкі органдар 

мен сезім органдарының жҧмысын стимулдау, тҧлғаның дҧрыс, жҥрістің жақсы 

қалыптасуына ықпал ету, табанның қисайып кетпеуін болдырмау. Егер балалар 

кҥн сайын таңертең дене жаттығуын жасауға дағдыланса жҽне мҥдделі болса, 

ертеңгілік жаттығу сонысымен қҧнды. Осындай пайдалы ҽдет адамда ҿмір 

бойында сақталады. Баланың бақытты  болуы ҥшін, дененің сау болуы ҥшін ҥлкен 

қамқорлық жасауымыз керек. Дені сау баланың ақыл-ойы айқын, ҿз-ҿзіне сенімді, 

жан-жағына қуанышпен шаттана қарайтындай болуы шарт. Бала  денсаулығының 

мықты болып, қозғалыс, дене қҧрылысының дҧрыс жетілуі мектепке дейінгі 

кезкеңде қалыптасады. Бала организмінің қызметін жетілдіру, қабілетін арттыру  

ең басты міндетіміз. Осы орайда балабақшада дене шынықтыру жҧмыстары мен 

бала денсаулығын жақсарту жолында іс-шаралар жҥзеге асырылып отыру қажет. 

Дене шынықтыру жаттығуларын ҿткізуде музыканы пайдалану ҿте пайдалы. 

Музыкалық шығармаларды қолдануды тиімді шығармашылықпен шешіп, 

орындағанда сергек,тіпті керек ететін марштың тҥрлерін қуат беретін ҽуендерді 

пайдаланып, гимнастикалық жаттығуларды ырғақты, қалықтай шалқитын ҽуенмен 

орындау, балалардың музыканы тҥсіне білуіне мҥмкіндік туғызады.Балаларды 

шынықтырудың қҧралдары болып, негізінен табиғи факторлар алынады: ауа, су, 

кҥн радиациясы. Балабақшада оқу-тҽрбие жҧмыстарын заман талабына сай 

жҥргізу, баланың денсаулығын сақтау мен нығайту мҽселелерін тиімді шешу 

медициналық жҽне педагогикалық қызметкерлердің бірлескен нҽтижелі 

еңбектеріне байланысты. Осындай мҽселені шешу барысында біздің 

анықтағанымыз, баланың денсаулығын нығайтуда жҽне аурудың алдын-алуда тек 

қана баланың қимыл белсенділіктерін кҿтеру ҿте аз, сонымен қатар шынықтыру 

шараларын жҥйелі ҿткізу керек. Ол ҥшін педагог дҽстҥрлі жҧмыстарға дҽстҥрден 

тыс жҧмыс тҥрлерінің жҥйесін тудыруы жҿн. 

Мысалы, жалаң аяқ жҥру табан мен буындарды бекіту ҽдісі болып 

табылғандықтан барлық жаттығуларды жалаң аяқ ҧйымдастырған ҿте ҧтымды 

болады [5]. 

Мектепке дейінгі жас – адам денсаулығының қалыптасу кезеңі. Бҧл жаста 

дене тҽрбиесінің сауатты ҧйымдастырылуы баланың алдағы уақыттағы  

қалыпты дамуына оң ҽсерін тигізеді. Яғни, осы кезде баланың 

ҧйымдастырылған оқу іс-ҽрекеттеріне қызығушылығы жҽне жеке 

қабілеттері(қимыл-қозғалыс ептілігі, шапшандығы) ашыла бастайды.  
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Сондықтан, бала кҥннен қалыптасқан жеке бастың тазалығын сақтау ҽдеті 

болашақта ҽрбір адамның ҿз денсаулығына зор қамқорлықпен қарауына 

ҥйретеді. Сол себепті де, "Тазалық – денсаулық кепілі‖ деп бекер айтпаған.  
Салауатты ҿмір салтын ҧстану ҽрқайсысымыздың дене тҽрбиесімен 

айналысуымызды, дҧрыс тамақтануымызды, зиянды ҽрекеттерден аулақ болып, 

тазалық пен санитария шараларын сақтауымызды қажет етеді. 
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Аннотация. В данной статье говорится об особенностях применения технологии 
критического мышления на уроках русского языка и литературы. Что даѐт использование 

технологий критического мышления на уроках обучающемуся? Это- коммуникативная 
культура школьника, готовность к дискуссии, рефлексивная культура, овладение 
интеллектуальными технологиями.  

Ключевые слова. Обучающийся, технологии, приемы, критическое мышление, 
рефлексия, самореализация 

Annotation. This article discusses the features of the application of critical thinking 
technology in the lessons of the Russian language and literature. What gives the use of critical 

thinking technologies in the classroom to the student? This is a student’s communicative culture, 
readiness for discussion, reflective culture, mastery of intellectual technologies. 

Keywords. Student, technology, techniques, critical thinking, reflection, self-realization 

 
Главной целью совершенствования технологии развития критического 

мышления на сегодняшний день - это развитие интеллектуальных способностей 

ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно. На основе этого  выделяю 
следующие задачи совершенствовании технологии «Развития критического 

мышления».  Это необходимость  научить обучающихся: 

- дать те или иные  новые идеи и знания в контексте уж существующих; 
- отклонять  ненужную  информацию; 

- понимать, как различные части информации связаны между собой; 

- обособлять  ошибки в рассуждениях; 
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- избегать  резкости и  категоричности  в утверждениях; 

- быть предельно честным в своих рассуждениях; 

- определять ложную информацию, ведущую  к неправильным выводам; 
- уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от 

предположения и личного мнения; 

- отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь 
акцентировать внимание на первом.  

Критическое мышление – способность анализировать информацию с 

позиции логики, умение выносить обоснованные суждения, решения и 
применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным 

ситуациям, вопросам и проблемам [1]. 

ХХІ век -  век, требующий изменения содержания образования и не просто 
изменения, а качественного изменения, которые должны быть направлены на 

развитие возможностей и способностей человеческой личности. Задача 

современной  школы и каждого современного педагога -  создать условия, 
позволяющие личности ребенка развивать свои способности, максимально само 

реализоваться личностно, творчески, том числе и интеллектуально. Какой 

учитель не мечтает о том, чтобы на уроке были творческие ученики?  
Поэтому в процессе обучения актуализируется использование 

современных технологий и различных форм обучения. Нельзя забывать и о том, 

что учебный процес строится в первую очередь на отношениях  учитель – 

ученик. Сегодня должна измениться роль педагога: он должен выполнять 
функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. Причин для 

использования на уроках новые технологии много. Одними из них являются - 
желание развития  творческого мышления, потребность в развитии устной и 

письменной речи,  недостаточная мотивация к познавательной деятельности, 

увеличения объема информации. 
И поэтому перед современным учителем встают вопросы: «Чему и как 

учить? Как научить использовать, полученные на уроках знания, в современной 

жизни, помочь ученику стать конкурентно способной личностью? »  
Критически мыслящий учитель должен научить ребенка, сидящего перед 

ним, задавать себе вопросы:  

-Что я знаю об этом? 
-Что я узнал нового об этом? 

-Изменились ли  мои знания? 

-Что я буду с этим делать?   
Ежедневная необходимость ориентироваться в потоке информации 

приводит нас искать новые источники знаний непосредственно внутри самой 

системы образования. Обучающийся должен  самостоятельно мыслить, уметь 
увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути их 

преодоления, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания 

могут быть применены в окружающей действительности. 
Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максимально 

стимулирующих развитие интеллектуальных способностей школьников, может 

использование приемов технологии критического мышления. По-моему 
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мнению, применение технологии критического мышления – это преодоление 

традиционного подхода к обучению, обращение у личности обучаемого, 

подведение ребенка к творчеству. Школьник, умеющий критически мыслить, 
владеет разнообразными способами интерпретации и оценки информационного 

сообщения, cпособен выделять в тексте противоречия и типы присутствующих 

в нем структур, аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на 
логику (что уже немаловажно), но и на представления собеседника. Такой 

ученик чувствует уверенность в работе с различными типами информации, 

может эффективно использовать самые разнообразные ресурсы. На уровне 
ценностей, критически мыслящий учащийся умеет эффективно 

взаимодействовать с информационными пространствами, принципиально 

принимая многополярность окружающего мира, возможность сосуществования 
разнообразных точек зрения в рамках общечеловеческих ценностей [2]. 

Критическое мышление – это способность ставить новые, полные смысла 

вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые, 
продуманные решения. Это мышление открытое, рефлексивное, не принимающее 

догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный 

опыт. Таким образом, критическое мышление-это комплекс навыков и умений, 
которые формируются постепенно, в ходе развития и обучения ребенка. 

Основная идея технологии - создать такую обстановку чтения, при которой 

учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно размышляют 

над процессом обучения, изменяются и познают самих себя. Отслеживают, 
подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или 

мнения об окружающих. Педагогическая технология создавалась для того, 

чтобы сделать результат обучения более предсказуемым и независимым от 
опыта отдельного учителя. Технологии развития критического мышления – это 

структура урока, состоящая из трех этапов: стадии вызова, стадии осмысления 

и стадии рефлексии. Многие исследователи утверждают, что такая структура 
урока  соответствует  этапам восприятия человека:  надо сначала себя 

настроить, вспомнить, что ты знаешь, что тебе известно по этой теме, дальше 

познакомиться с новой информацией, потом подумать над тем для чего  
необходимо полученное знание и куда и как их применить. 

Первая стадия – вызов - позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у 

учащихся знания по проблеме, вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, 
побудить ученика к активной работе на уроке и дома. На стадии вызова учитель 

только формулирует задания, не участвуя в процессе припоминания. Учащиеся 

вспоминают все, что знали по теме, затем объединяются в пары и обсуждают 
списки (написанное индивидуально). Учитель на доске составляет общий список 

знаний. В результате появляется первичный материал, с которым предстоит 

работать. Парная работа способствует лингвистической грамотности. Первая 
стадия позволяет обучающимся самим определить тему данного урока, на основе 

заданий сформулированных учителем. [2] Из своего  опыта можно сделать вывод,  

что обучающимся больше нравиться самим определять  цели и задачи того или 
иного урока. Самые любознательные стараются предугадать, что ждет их на 

последующих уроках. Приемы, используемые на стадии вызова (кластеры, 

ключевые слова, «трафарет», «аукцион»  « верные - неверные утверждения»), 
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позволяют учащимся увидеть собранную информацию, а структурирование 

высказанных идей выявит противоречия, неясные моменты, которые и 

определяют направления дальнейшего поиска информации. Использование этих 
приемов позволяют обучающемуся проводить  работу над ошибками, над своими 

ошибками и ошибками одноклассников. И вот тут можно наблюдать за тем, что 

неуверенный в себе ученик может проявить такие качества как умение 
ориентироваться в информации, в поиске ответов на вопросы. Возможность 

выбора правильного ответа среди «лишнего» помогает прием «Трафарет».  На 

большом листе расчерчиваются квадраты. В каждый вписывается одно слово: по 
изучаемой теме и "лишние". Затем ученику предлагается выбрать из всех слов 

только те, которые являются ответами на поставленный вопрос. Если опросный 

лист сделать бумажным, то ученику предлагается закрасить правильные ответы. 
Проверка проста. На основной лист накладывается трафарет, в котором вырезаны 

окошки для правильных ответов. Перед объяснением новой темы урока  можно 

использовать «лишние» слова из «трафарета», которые в ходе урока окажутся 
ключевыми  словами  к новой изучаемой теме. 

Вторая стадия - это – осмысление  содержания – позволяет получить 

новую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями. На 
данной стадии идет активная самостоятельная работа. На этом этапе учитель 

предлагает познакомиться с текстом, прослушать аудио запись, лекцию, 

посмотреть видеофильм. Наиболее популярным  на этой стадии является прием 

«Инсерт». Прием осуществляется в несколько этапов. Знакомясь с новым 
материалом, учащиеся читают текст и определяют – уже знал- «V»; узнал новое 

«+»; и есть вопросы «?» . После прочтения заполняется таблица, где значки 

станут заголовками таблиц. Учащиеся распределяют информацию по 
категориям. Для заполнения таблицы ребята снова возвращаются к тексту, что 

обеспечивает вдумчивое, внимательное чтение. Условные значки помогают 

читать более внимательно, превращают чтение в увлекательное путешествие, 
становятся помощниками при запоминании материала. На этом этапе важно не 

забывать о поставленных учениками целях на стадии вызова, заданных 

вопросах, т.к. изучение нового материала накладывается на знания, опыт и 
вопросы, вызванные на первом этапе урока. 

Стадия рефлексии, третья стадия размышления, позволяет осмыслить всю 

полученную информацию, превратить ее в собственное знание, сформировать у 
каждого ученика собственное отношение к изучаемому материалу. Рефлексия 

направлена на систематизацию информации, выработку новых идей, решение 

поставленных ранее целей. На этом этапе исправляются предшествующие 
представления, собранные на стадии вызова, определяются дальнейшие 

перспективы в изучении темы. Педагог должен вернуть учащегося к 

первоначальным записям-предложениям, а также организовать работу по 
дополнению к пройденному. Учитель дает творческие, исследовательские и 

практические задания на основе изученной информации. Важно, чтобы в 

процессе рефлексии учащиеся могли самостоятельно оценить свой путь от 
представления к пониманию, определению правильности выбранного ответа. 

Из жизненного опыта мы  знаем, что есть вопросы, на которые легко ответить 

"да" или "нет", но очень часто встречаются вопросы, на которые нельзя 
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ответить однозначно. Но мы учителя  нередко оказываемся в ситуациях, когда 

ученик, задающий вопросы, требует от него однозначного ответа. Поэтому для 

более успешной адаптации в самостоятельной,  взрослой жизни детей 
необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный 

ответ «тонкие» вопросы, и те вопросы, на которые ответить столь определенно 

не возможно «толстые» вопросы. Толстые вопросы – это проблемные вопросы, 
предполагающие неоднозначные ответы. 

Составление «тонких» и «толстых» вопросов, учит обучающихся  более  

плодотворно работать над текстом, составлять вопросы, требующие  
однозначных ответов, но при систематизации этой работы ученики учатся 

составлять  вопросы,  требующие более осмысленного ответа, размышления, 

рассуждения по тому или иному вопросу. Прием «Синквейн» позволяет 
составить не только  пятистишие на одно определенное слово, но это позволяет 

ученики вспомнить, повторить пройденный материал. Этот прием дает 

возможность повторить такие темы как: «Лексика и лексическое значение 
слова», « Грамматические признаки частей речи», «Синтаксис». В старших 

классах очень часто в своей работе использую прием РАФТ. Ученикам 

нравится выступать  на ту или иную тему, перед любой подразумеваемой 
аудиторией (если тему даю я сама, то аудиторию выбирает сам ученик). Этот 

прием позволяет учителю определять, как и с кем продолжить работу над 

развитием критического мышления у учеников. Не менее интересным является 

прием ПОПС – формула. Строится на следующем: 
П — позиция 

О — обоснование 

П — пример 
С — следствие [3]. 

Это прием творческого опроса, который,  учит лаконичности и развивает 

навыки логического мышления. Как применять? Например пьеса 
А.Н.Островского   "Бесприданница" (Учебный материал 10 класс стр. 153-160). 

Тема-искаженные взаимоотношения в обществе, в котором царят принципы 

«купли-продажи». Любого человека, любой поступок можно купить, вопрос 
лишь в цене. На стадии вызова, используя «Корзину идей»,  обучающиеся дают 

полное определение слову «бесприданница». Этот прием дает возможность 

ученикам полностью понять, осознать в ходе дальнейшей работы над пьесой 
насколько социальное положение героев определяет их судьбу, их взгляд на 

жизнь и во многом характер. Учащиеся подготавливают ответы  на вопрос «Все 

ли продается и покупается?» по ПОПС - формуле, используя следующие 
предложения: 

П — "Я считаю, что…" 

О — "Потому что…" 
П — " Я могу доказать это на примере..." 

С — "Поэтому я делаю вывод, что…" [4]. 

Например: 8 класс в разделе  «Вода –источник жизни» говорится об 
уникальных свойствах воды, об экономии воды. Ученики приводили такие 

доводы и отстаивали свои позиции, приводили примеры из собственной жизни, 

что не возникало никаких вопросов, а точно ли, что  вода источник жизни. 
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Использование на уроках ПОПС – формулы позволяют ученикам не «по – 

учебному», а своими словами высказать  основную мысль,  идею текста и 

обосновать свою позицию.  Применение  различных приемов развития 
критического мышления предусматривает не просто активный поиск учащимися 

информации для усвоения, а умение соотнести то о чем они узнали, усвоили 

собственным опытом, сравнение усвоенного  с другой информацией по той или 
иной теме. Все эти  приемы, которые применяются на уроках, позволяют ученику  

самосовершенствоваться; дает возможности выбора программ и даже предметов; 

умение постановки и формулирование своих собственных целей и способов их 
достижения; стремление к своевременному и объективному контролю. Тогда как 

целью ученика традиционного обучения было принятие целей образования и 

жизни в готовом виде, стремление избежать контроля, отсутствие возможности 
выбора. В процессе обучения происходит обучение на основе критического, 

логического мышления, индивидуальное развитие учеников, становление 

личности и его самосовершенствование. 
Трем этапам развития критического мышления присущи личные  

методические приемы и техники, направленные на выполнение задач на 

каждом этапе. Группируя  их, учитель может планировать уроки в соответствии 
с уровнем  возрастной категории учеников, целями урока и объемом учебного 

материала. Возможность группирования техник имеет немаловажное значение 

и для самого педагога – он может свободно чувствовать себя, работая по 

данной технологии, систематизируя  ее в соответствии со своими 
предпочтениями, целями и задачами. Группирование, комбинирование приемов 

помогает достичь и конечную цель применения технологии критического 

мышления – научить детей применять эту технологию самостоятельно, чтобы 
они могли стать независимыми и грамотными мыслителями и с удовольствием 

учились в течение всей жизни. 

Таким образом, проверив, апробировав, использовав технологии 
критического мышления на своих ежедневных уроках русского языка и 

литературы, с полной уверенностью могу сказать, что технологии, приемы 

дают возможность качественно подойти к уровню знаний. Позволяют 
увеличивать качество речевой и мыслительной деятельности обучающихся. И 

это дает хороший результат. 
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Аннотация. В статье выбрано место в патриотическом воспитании казахских 

национальных игр. Были проанализированы влияние национальных спортивных игр на 
воспитание детей. Определены проблемы, связанные с развитием ребенка, отражены выводы 
исследования. 

Ключевые слова. Национальный. спорт, патриотизм, воспитание, ребенок. 
Annotation.Тhe article selects a place in the Patriotic education of the Kazakh national 

games. The influence of national sports games on the upbringing of children was analyzed. The 
problems associated with the development of the child are identified, and the conclusions of the 
study are reflected. 
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Ҿз ҧрпағын ерлікке тҽрбиелеуде халқымыз ел игілігі болатын еңбекті, ел 

қорғайтын батырлықты мадақтап, жоғары бағалаған. Халық елді қорғау 
адамгершіліктің асқаршыңы деп тҧжырымдайды. 

Халқымыздың дҽстҥрінде елді қорғаушы елдердің ерліктерімен қатар, елі 
ҥшін жан аямай еңбекеткен саналы жандардың еңбектерінде ҥлгі – ҿнеге 
ретінде қастерлеген. «Ер ел ҥшін туады, ел ҥшін ҿледі», «Отызында орда қорғай 
алмаған, қырқын дақырдан аса алмайды», — дейдіхалық. Сондай-ақ ерлік 
қасиеттерді қаһармандықты батырлық жырлар да қастерлей насихаттайды. 

Тарихи қаһармандықты насихаттап, данышпандар мен шешендерді, 
батырларды ҥлгі – ҿнеге етіп кҿрсететі наңыз- ҽңгімелер ҿте кҿп. Асан Қайғы 
қазақ еліне жай іздейді. 

Қорқыт ата халыққа ҿлмейтін ҿмір, ҿшпейтін ҿнер іздеген, Тҿле би қазақ 
халқының бірлігін кҿксеп, басын біріктірген, Кейкі мен Амангелді жаңаша жақсы 
заман орнатпақ болады, Қажымҧқан дҥниежҥзіндегі ең кҥшті  палуан-қазақ деген 
мақтаныш туғызады. Тҿлеген Тоқтаров пен Мҽлік Ғабдулин ерліктің ҥлгісін 
кҿрсетеді, Мҽншҥк пен Ҽлия ержҥрек қазақ қызының бейнесін жасады. 

Біз бҧдан патриотизмге тҽрбиелеудің мынадай этно-мҽдени жҥйесін 
кҿреміз: ар-намыс, борыш, парыз, қанағатшылдық, жомарттық, ҽділдік, 
адалдық, ататегін білу, қазақтың салт-дҽстҥрін, сҿз асылынсыйлау, қайтпас 
қайсарлық, табандылық, бауырмалдық, ерлік — қазақ халқының бойына 
туабіткен ҧлттық ҽлеуметтік психологиялық ерекшелік болмысы; ол 
адамзаттың отансҥйгіштік, ойлау жҥйесінің негізі болмақ. 

Жауынгерлік ерлік тҽрбиесін жҥзеге асыруда студенттердің ҿзін-ҿзі 
тҽрбиелеуін басты назарда ҧстағаны жҿн. Олардың ҿзіндік талпынысын қолдап, 
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тҧрмыс-тіршілікке қажетдеген идеяларын жҥзеге асыруға кҿмектесіп отыруға 
ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу де ҧлттық тҽрбиеге аса мҽнбергендігін тҥсінген жҿн [1,24]. 

Ҧлттық тҽрбиедегі ҧлттық ойындар жіктемелері педагогикалық процесті 
ҧйымдастыру формаларының бірі болып табылады. Ҧлттық ойындар 
педагогиканың дҽстҥрлі ҽдістері болып табылады. 

Кҿркемдік-эстетикалық жҽне денетҽрбиесінің бҿлін бейтін бір бҿлігі 
саналатын ҧлттық ойындарда адам ҿмірінің бейнесі, тҧрмыс-тіршілігі, салт-
дҽстҥрі, еңбегі, халықтық намыс, ерлік, батылдық туралы кҿзқарастары жатыр. 

Ҧлттық ойындарда жылдамдық, шеберлік, ҽдемі, ҽсемқимылдар, 
шығармашылықойлауқабілеттерікҿріністапқан. Ҿз ҿміріміздің серігі 
болғандықтан, ҧлттық ойындар іс-ҽрекеттерінен ҥлгі- ҿнеге ҥйреніп, ҿзінше ой 
тҥйініп, патриоттық сана қалыптасады. Ҧлттық ойындардың тҽрбиелік 
мҥмкіндіктеріоқушылардың патриоттық сезімдеріне игі ҽсерінтигізеді [2,102]. 

Ұлттық ойындар оқушыларға патриоттық тәрбие беру процесінде 
мынажағдайларда қолданылады: 

 Патриоттық білім беру ҧғымдарын меңгеру жіктемесі ретінде; 

 тҽрбиенің бір бҿлігі ретінде; 

 аудиториядан тыс жҧмыс жіктемесі ретінде. 

 Орта білім беру мектептерінде оқушыларды патриотизмге тҽрбиелеуде 
ҧлттық спорт ойындары материалдары жіктемесі оқушылардың оқу-тҽрбие 
жҥйесін жетілдіру болып табылады. 

Оқушылардың ҧлттық мҽдениетін, ҧлттық сана-сезімін қалыптастырып, ҿз 
халқының ҧлттық ерекшеліктерін оқу-тҽрбие процесінде пайдалануға негіз салады. 

Біздің зерттеуімізде ҧлттық спорт ойындары негізінде оқушыларға 
патриоттық тҽрбие беру этнопедагогикалық материалдарды терең ҽрі жан-
жақты зерттеп, ғалымдар жинақтаған білімдер мен іс-тҽжірибелерді байыта 
енгізу жағдайындаға на мҥмкін болып отыр [3]. 

Демек, этнопедагогиканың ҿзі патриоттық тҽрбиенің дамуына ықпалын 
тигізеді. Сонымен қатарпатриоттық тҽрбие кҥрделі адамзат бірлестігі элементерінің 
бірі болып табылады. Адам белгілібір (рухани, материалдық, мҽдени) ортада ҿмір 
сҥреді, бҧл орта басқа ортамен, толып жатқан арқаулар мен байланысқан. 

Қазақ халқының ҧлттық спорт ойындары негізінде оқушыларға 
патриоттық тҽрбие беру қоғамның экономикалық мҽдени, саяси жҽне басқа да 
сҧраныстарына жауапретінде кҿрінеді, сондықтан да патриоттық тҽрбие 
ҽлеуметтік организмге тҽн барлық толып жатқан компоненттер базасында 
патриоттық тҽрбие қалыптасады. 

Ал, қандай да болмасын жеке адам белгілі бір ҧлт ҿкілі болғандықтан, 
оның генетикалық, ҽлеуметтік негіздерін этнопедагогика мен этнопсихология 
ғылымдары қарастырады. 

Жеке тҧлғаның екі жоспарда талдануы қажет: іс-ҽрекет жоспарына жҽне 
оның дамуын кҿрсететін, тҧлғасапасы мен қасиеттерінің ҿзгеру жоспарында. 
Тҧлғаны ҽрт ҥрлі іс-ҽрекет тҥрлеріне дайындау мақсатында оны жан-жақты 
дамыту мен жҽне оны қалыптастыру мҽселесімен айналысатын болғандықтан, 
этнопедагогика ҥшін бҧл бағыттың маңызы ҿте зор [4,63]. 

Бҧл процесте тҧлғаның оқушылардың ой-санасытың мҽліметтермен 
кемелдене тҥседі, сезім іҧшталып, бойында рухани қажеттенулер пайда болып, 
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белгілі біріс - ҽрекетке итермелейді. Сондықтан оқушыларды патриоттыққа 
тҽрбиелеу барысында алдымен патриоттық білім беріп, патриоттық сана 
қалыптастыру, патриоттықсезіміноятып, патриоттық іс-ҽрекетке бейімдеу қажет. 

Мҧнда патриоттық сананы тҧлғаның ішкі жан дҥниесінің қозғалыстары 
деп қарастыратын болсақ, ол сезімнен жҽне іс-ҽрекеттен кҿрініс береді. 
Педагогика, психология, философия, ҽлеуметтану, тағыбасқа ғылыми 
ҽдебиеттердегі патриотизмге қатысты ой –пікірлермен бірге, мерзімді 
басылымдардағы жекелеген ғалымдардың мақалаларын зерделеу барысында біз 
оқушыларды патриотизмге тҽрбиелеудің бағыттарын нақтылау қажет 
екендігіне кҿз жеткіздік. 

Психология мен педагогиканың ҿзара байланысында ҿмірдің тҽрбиелік 
сҧранысынан туындағанау қымды бҿлімі — педагогикалық, психологиялық 
ерекшелік. Патриоттық тҽрбие проблемасын қарастыруда, педагогикалық, 
психологиялық ерекшеліктерді пайдалану оқушылардың ҽлеуметтік мінез-
қылықтарын жобалауға жҽне патриоттық тҽрбиеберуді жетілдіруге бағытталып отыр. 

Біздің пікірімізше, психологиялық, педагогикалық ерекшеліктер арқылы, 
оқушыларды патриоттық сезімге тҽрбиелеуде ҽр бір оқушының ҿзіне 
тҽндербестік, психологиялық ерекшеліктерінің мҽнін айқындау жҽне қазіргі 
кездегі жағдайына баға беру, алдағы уақытта даму мҥмкіншіліктерін жобалау, 
нақтылы ҧсыныстар жасауы керек. 

Патриоттық тҽрбиенің танымдық, адамгершілік ҿлшемдері, оның бірлігі, 
оқушылардың алған білімдерінетерең, жан-жақты қорытынды жасай білулеріне 
дағдыландырып, ҿмірдің кҥрделі жағдайларына байланысты ҿзіндік ҿмірлік 
бағыттарын ҿздерінің таңдауына ҽсеретті. 

Талдау жҧмыстарымызға қарағанда қазақ халқының ҧлттық спорт ойындары 
негізінде оқушыларға патриоттық тҽрбие беруге себепші болатын этнопедагогикалық 
білімдері мен ерекшеліктерін айқындағаны мен, оны қалыптастырудың бҥгінгі уақыт 
талаптарына сай айқындау қажеттілік болып саналады. 

Сонымен, біз халықтық педагогика ғылымы мен айналысып жҥрген 
ғалымдардың пікірлеріне сҥйіне отырып, оқушыларды патриотизмге тҽрбиелеудің 
бір бағыты ҿзін-ҿзі Отанының патриоты болуға бейімдеудеп ҧйғардық. 

Оқушыларды патриотизмге тҽрбиелеу — мемлекет ҧстанып отырған 
басты идеялардың бірі, сондықтан біз сабақтан тыс тҽрбиелікіс- шараларда 
ҧлттық спорт ойындары кҿп мҽнберуді жҿнкҿрдік [5, 24]. 

Ҧлттық қҧндылықтар негізін қҧрайтын спорттық ойындар аудиториядан 
тыс жҧмыстарда жҥйелі тҥрде оқытудың дҽстҥрлі емес жаңа ҽдіс-тҽсілдер мен 
ҧштастыра пайдалану оқытудың тиімділігін арттырып, оқушылардың ҧлттық 
спорт туралы білімді игеруін қамтамасыз етеді жҽне олардың ойлау қабілетінің 
дамуына, адамгершілік, ҧлтжандылық, ҧлттық мҽдениетті дҽріптеу 
дағдыларынының жетіле тҥсуіне жол ашады. 
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Суть новизны современных образовательных технологий состоит в 

индивидуализации процесса обучения, повышении роли стратегии 

исследование в действии учащихся во владении знаниями. В последнее время  

уделяется все больше внимания именно самостоятельной работе учащихся в 

процессе обучения, а именно, умение самостоятельно пополнять свои знания, 

заниматься самообразованием, что и является главным содержанием стратегии 

исследования в работе с одаренными детьми. 

«Умение учиться» – это важное умение, позволяющее учащимся 

заниматься и упорствовать в учебе [1]. 

Дети должны научиться организовать свое обучение при помощи эффективной 

организации времени и управления индивидуально или в группах. Данная 

компетенция включает осознание собственного процесса обучения, потребностей, 

определение доступных возможностей, умение устранять препятствия для того, 

чтобы успешно учиться. Это означает приобретение, обработку и ассимиляцию 

новых знаний и умений, а также стремление» (Рудик Г.А.) [2]. 

Это умение позволяет обучающимся опираться на предыдущее учение и 

жизненный опыт, для того чтобы использовать и применять знания и умения в 

различных ситуациях. 

Модуль «Обучение талантливых и одаренных детей» является одним из 

самых востребованных среди всех модулей Программы курсов по уровневым 

программам. Для будущего Казахстана важно вовремя обнаружить и развить 

способности и таланты учащихся. 

Предполагается, что одаренные дети обладают следующими 

характеристиками: 

- память и знания: у них превосходная память; они не только знают, но и 

умеют использовать информацию; 
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- самообразование: они лучше других знают, как проходит процесс 

обучения и могут регулировать свое обучение; 

- быстрота мышления: они могут тратить больше времени на 

планирование, но быстрее приходить к реализации планов; 

- решение проблем: они пополняют информацию, определяют 

несоответствие, быстрее постигают суть; 

- гибкость: несмотря на мышление, более организованное, чем у других, они 

могут видеть и принимать альтернативные решения в обучении и решать 

проблемы; 

- любовь к сложностям: для повышения интереса они стремятся к более 

сложным играм и заданиям; 

- концентрация: они обладают исключительной способностью 

концентрировать волю на продолжительный период времени с раннего возраста; 

- ранняя символическая деятельность: они могут говорить, читать и писать 

с раннего возраста [3]. 

Но опыт показывает, что эти характеристики не всегда проявляются в 

полной мере во время уроков, зачастую наши ученики не используют все свои 

возможности. Многие понимают термин исследование только как  

индивидуальную работу учащихся. Однако, на мой взгляд большим 

потенциалом обладают парная и групповая работа формы в реализации 

стратегии исследование в действии. Это особенно актуально при освоении 

грамматики с минимальным количеством часов  в неделю. В зависимости от 

целей урока (ознакомление с новым грамматическим материалом, повторение, 

систематизация грамматического и лексического материала) строится и 

самостоятельная работа учащихся на уроке. 

Для освоения нового грамматического материала используется групповая 

исследовательская деятельность учащихся, в процессе которой происходит их 

самообучение, повышается уровень мотивации к поиску новых учебных 

знаний. Стратегия исследование в действии осуществляется также во время 

самостоятельного изучения школьником фрагмента темы, в ходе обмена 

основной информацией. 

Для работы в группах составляют карточки с заданиями. За определенное 

время каждый член группы должен проработать свое задание, «самообучиться», 

обучить своего партнера (партнеров) и сделать выводы согласно цели урока. В 

заключение проводятся уроки контроля и коррекции  знаний. 

Групповая работа, организованная подобным образом, может быть 

успешно применена на уроках при изучении нового грамматического 

материала. Я организую обучение русскому языку и литературе в 7 класссе по 

программе обновлѐнного содержания. Считаю содержание образования 7 

класса наиболее важным для формирования базы знаний в дальнейшем 

обучении. Материал сложный, обширный, количество часов, выделенных на 

изучение русского языка, недостаточно. Необходимы определенные стратегии, 

позволяющие улучшить обучение одаренных детей. 
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Исследование в действии на базе класса является активной стратегией, 
позволяющей анализировать, размышлять и разрешать проблемы в процессе 
обучения, что и позволяет осуществлять  ее глубокое понимание и дальнейшее 
совершенствование посредством непрерывного выявления проблем, сбора 
данных, их анализа и на его основе – практических действий [3]. 

Остановлюсь более подробно на индивидуальном исследовании в 
действии, в рамках которого мною была определена проблема, касающаяся 
обучения одаренных семиклассников. Мне важно было решить вопрос «Смогут 
ли способные учащиеся 7 класса улучшить свое обучение с помощью 
специальных техник обработки и представления информации?». 

В данном исследовании меня больше всего интересует проблема обучения 
одаренных детей и непосредственно их способность использовать 
разнообразные техники обучения в работе с разными видами текстов. Тем 
более, что эту проблему озвучили сами учащиеся, которые на одном из уроков 
обратили мое внимание на то, что не всегда умеют извлекать и сокращать 
информацию, чтобы представить в виде схемы, таблицы, кластера и т.п. 

В начале исследования мною была организована выборочная диагностика 
учеников 7-го  класса с помощью методики «Незаконченное предложение». В 
ней приняли участие 15 учащихся . 

Ученикам были предложено продолжить предложения: 
1. Когда я получаю задание на уроке, я начинаю… 
2. Самое легкое задание для меня… 
3. Самое сложное для меня… 
4. Я могу составлять 

схемы…таблицы…конспект…синквейн…кластер…другие… 
5. Я умею сокращать…сжимать…информацию, выбирать главное… 
6. Я не умею… 
На первый вопрос «когда я получаю задание, я начинаю…» учащиеся 

дали  ответы: «читать задание» - 5, «думать» - 10, решать -3. Следующий шаг в 
работе учащихся – «делаю задание» - 6, «выполняю» - 6, «смотрю, что надо 
сделать» - 1. Причем, последний ответ принадлежит именно одаренному 
ученику, и мои наблюдения показывают, что так происходит на самом деле, 
поэтому мальчик допускает ошибки, несмотря на достаточно хорошие знания. 

На вопрос «самое легкое задание для меня», получены ответы: выполнять 
простые упражнения, писать, отвечать на вопросы письменно и устно, один ученик 
написал, что ему легко составлять кластер, двое - конспект. Самыми сложными 
заданиями являются: «писать то, что не понял» -4, «кластер»-2, синквейн-1, устно 
отвечать у доски -1, долго писать, учить -4, контрольная работа -3. Причем, «писать 
то, что не понятно» сложно именно одаренным детям. Ответы на следующие 
вопросы «я умею составлять…» и «я умею сокращать, сжимать информацию, 
выбирать главное» представлены в диаграммах: 

Учащиеся, отвечая на вопрос о схемах и других способах графического 
изображения текстовой информации, не назвали других вариантов, кроме 
предложенных мной, что указало мне на использование ограниченного круга техник. 
По их оценке, совсем не умеющих представлять информацию в виде схем не 
оказалось, хотя у меня возникли сомнения в качестве выполнения задания. 
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Проанализировав ситуацию, на следующем уроке я предложила учащимся 

представить информацию учебника в виде любой схемы, выбрав из нескольких 

вариантов на их выбор. Несмотря на то, что многие учащиеся считают, что они 

умеют составлять схемы различного вида и использовать разнообразные 

техники работы с текстом, подтвердилось мое предположение о том, что это не 

совсем так. В большинстве случаев учащиеся списывали информацию целыми 

предложениями, располагая еѐ на плакате в том или ином виде, не подвергая 

обработке и не преподнося в новом виде. Это и есть проблема, которую мне 

предстоит решить. 

Следующим шагом стало проведение урока по очереди в 7 классе. При 

этом я привлекла к наблюдению за учащимися группы А независимого 

наблюдателя, библиотекаря школы Рахметову Г.А., которая записывала данные 

наблюдений в таблицу. Она наблюдала, как  учащиеся используют 

предложенный мной ресурс: пустую схему «Моно-кластер», где им предстояло 

расположить обработанную ими информацию. На этот раз работа учащихся 

была более результативной, так как до выполнения задания я предложила им 

подробную инструкцию и готовую схему, которую необходимо было только 

заполнить текстами. 

Наблюдения показали, что учащиеся группы А отнеслись к выполнению 

задания ответственно, учли инструкцию, причем ученик, который до 

исследования сначала выполнял задание, а потом обнаруживал, что из-за 

невнимательности допустил ошибку, на этот раз тоже справился отлично. 

Дальнейшие мои действия: изучение наиболее актуальных техник 

организации самостоятельного обучения детей, особенное внимание было 

уделено способным и высоко мотивированным  детям. Особенно меня 

заинтересовало пособие «Культура умственного труда или 101 техника 

учения», в котором отлично расписаны разные способы работы с информацией, 

что особенно актуально для моего исследования и работы в целом. 

Следующий урок стал еще одним шагом вперед. Я пригласила коллегу 

Мешкову Н.Ю.,которая стала моим помощником в роли наблюдателя и 

партнера. На этот раз мною было предложено учащимся представить 

информацию в виде кластера; отличие моно-кластера от кластера заключается в 

том, что кластер шире и  подразумевает несколько микротем, которые должны 

быть компактно расположены в виде сгруппированной информации. И в этот 

раз учащимся была дана подробная инструкция. 

В результате правильно организованной работы учащиеся справились с 

работой более успешно. Самое главное, что деятельность учеников стала более 

обдуманной, детализированной и успешной. На данном этапе это позитивный 

результат [4]. 

Стратегия исследование в действии, я думаю, станет активным  

инструментом в  образовательном процессе. Предполагаю, что оно позволит 

измениться не только учащимся, но и мне, в  развитии личности одаренных 

учащихся; их учебной деятельности, творческой самостоятельности; 

коммуникативных и рефлексивных умений. 
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ОРЫС ТІЛІ МЕН ҼДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ – 
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ 

ТИІМДІ ЖАҚТАРЫ 
 

Ҽміржан Советхан Ҿмірбекҧлы 
Орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі 

Қызылжұлдыз жалпы негізгі білім беретін мектебі 
Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. Сегодня трудно представить образовательный процесс без 

информационных и коммуникационных инструментов. Интернет-обучение особенно 
популярно. Электронное обучение основано на компьютерном управлении этими 
процессами, передаче больших объемов информации, необходимой для учебного процесса 
через Интернет, и на интерактивном взаимодействии между учителем и учеником. 

Ключевые слова. Информационно-коммуникационные технологии, компьютерные 
технологии, педагогические технологии, интернет. 

Annotation. Today it is difficult to imagine the educational process without information and 
communication tools. Internet learning is especially popular. E-learning is based on computer 
control of these processes, carrying out the transfer of large amounts of information necessary for 
the learning process over the Internet and the interactive interaction between teacher and student. 

Keywords. Information and communication technologies, computer technologies, 
pedagogical technologies, the Internet. 

 
Қазіргі кезде оқу ҥрдісін ақпараттық коммуникациялық қҧралдарсыз кҿзге 

елестету қиын. Ҽсіресе, интернет технологиясы арқылы оқыту ҿте танымал болып 
келеді. Интернет технологиясы арқылы оқыту (E-learning) – бҧл интернет желісі 
арқылы оқу ҥрдісіне қажетті ақпараттың ҥлкен кҿлемін тасымалдауды жҽне мҧғалім 
мен оқушы арасындағы интерактивтік арақатынасты жҥзеге асырып, осы 
процестерді компьютерлік бақылауға негізделген. Электрондық оқыту жҥйесін білім 
саласына енгізудегі басты мақсат – білім беру ҥрдісінің барлық қҧрамдас 
бҿліктерінің ҥздік білім беру ресурстары мен технологияларына қол жеткізуін 
қамтамасыз ету болып табылады. 

Бҥгінгі тіл мамандарының алдында ҿте кҥрделі міндет тҧр: бір жағынан, 
міндетті білім деңгейін, біліктілік пен дағдыларын жетілдіру, ал екінші 
жағынан - жоғары деңгейдегі оқушылардың потенциалдық шығармашылық 
мҥмкіндіктері мен ойлау қабілеттерін дамыту [1]. 

Сабақта ақпараттық технологияны қолдану мақсат тҥрінде емес, оқушы 
ҽлемін жетілдірудің бір жолы, пҽн бойынша қосымша ақпарат кҿзі, баланың 
жеке белсенділігі ортасын дамыту тҥрі, мҧғалім мен оқушының ҿз беттерімен 
жҧмыстануы мен ҿзіндік білімдерін жетілдіру ҽдісі ретінде қарастырылады. 

http://www.cpm.kz/
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АКТ-ны сабақта қолдану білім алушылардың танымдық қызметін 

қалыптастырады,білім сапасын кҿтеруге септігі тиеді, сапалы жҽне тез сабақ 

дайындалады. 

АКТ-ны қолданудың негізгі мақсаты ойлауды дамыту, ойлау қызметінің 

тҽсілдерін қалыптастыру болып табылады. 

Компьютерді қолдану мҧғалімді сабақтағы кҥнделікті қайталанатын 

жҧмыстан босатады, яғни тақтаға жазу, тақтаны сҥрту. Кҿрнекі қҧралдарды 

таңдауда да жҧмысы жеңілдейді. Компьютер мҧғалімға жаңа мҥмкіндіктер 

жасайды. Заманауи ақпараттық технологиялар оқушыларға дҽстҥрлі емес ақпарат 

кҿздеріне жол сілтейді, оқытудың жаңа ҽдіс-тҽсілдерін игеруді ҥйретеді. 

Орыс тілі мен ҽдебиетін оқыту ҥшін қызығушылығын ояту қазіргі уақытта 

қиындығы бар мҽселе, бірақ мҥмкіндік бар деп есептеймін. Бҧл жерде кҿмекке 

мультимедиялық тҧсаукесерлер кҿмекке келеді, оларды жаңа сабақ тҥсіндіру, 

сабақты бекіту, қайталау кезеңдерінде қолдануға болады [2]. 

Ҿзімнің оқыту жҧмысымда интербелсенді тақтаны қолданамын. 

Мақсатым – белсенді,  ҿмірде қолдана алатындай жоғары білім деңгейі бар 

тҧлға тҽрбиелеу. 

Бҧл мақсатымды жҥзеге асыру ҥшін, мен алдыма мынадай міндеттерді 

қоямын: 

-Интербелсенді оқуға дайындығын қалыптастыру; 

- Оқу-тҽрбие жағдайындағы ҿзара ҽрекеттесу дағдыларын дамыту; 

- Ҿз пҽнімді оқытуда оқушылардың коммуникативтік қабілеттерін 

қалыптастыры жҽне дамытатын жаңа интерактивтік тҽсілдерді енгізу. 

Ҽр мҧғалімның алдында: оқушы қызығушылығын қалай тҧрақтандыру, 

білім сапасын қалай кҿтеруге болады деген сҧрақтар туындайды. Оның жауабы, 

ҽдісте, жаңа технологияларды оқып ҥйреніп, одан кейін ҿз жҧмысыңда қолдану. 

Орыс тілі мен ҽдебиеті сабақтарында интербелсенді ҽдістер оқу 

процессіндегі ҿтеқажетті нҽрсе деп білемін. 

1. Интербелсенді тақтаны меңгеремін. 

2. Интербелсенді тақта тҧсаукесерлермен жҧмыс жасауда жаңа 

мҥмкіндіктер береді, яғни слайдтарды кҿрсету кезінде тақтада берілген 

мҽтінге маркермен тҥзету енгізуге болады. Жаттығу жҧмысында – 

сҿздерге ҽріптер, тыныс белгілерін қою, жақшаларды ашу. 

3. Жаттығулардың келесі тҥрі – тесттік жаттығулар. Олар Ҧлттық бірыңғай 

тестілеуге дайындыққа есептелген. 

4. Қазір орыс тілінен тесттік жаттығулардың тренажерлары бар. 

Оларды да интербелсенді тақтамен жҧмыстану ҥшін қолданамыз, ҿте тез 

оқыған тақырып бойынша білімдерін тексеруге жеңіл, ҽрі сабақтағы 

уақытыңды ҥнемдеуге болады. 

5. Жаттығулардың тағы бір тобы - сызба немесе кесте бойынша 

жетіспейтін элементтерін толтыру. 

6. Сҿздік жҧмыс. Экранға бір сҿз немесе топ сҿз шығарылады,есте сақтау 

ҥшін жазылуы, лексикалық тҥсінігі беріледі. 
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Ҥй тапсырмасын тексеруді тҥрлендіру ҥшін интербелсенді тақтада 

мҧғалімның немесе бір-екі оқушының алдын ала дайындаған жаттығу 

материалдары бойынша ҿзін-ҿзі тексеру, ҿзара тексеру тҥрлері тиімді. 

1. Тақырыптың теориялық материалын тҥсіндіру ҥшін сызба немесе 

кесте тҥрінде беруге болады. 

2. Емле ережесін есте сақтау ҥшін алгоритм қҧрастыру жҧмысын 

жасауға болады. 

3. Ҿткен тақырыпты бекіту ҥшін дҧрыс жауаптары берілген сҧрақтарды, 

кезектеп ашып кҿрсету арқылы білімдері тексеріледі. 

4. Дайын дидактикалық материал. 

5. Тест тҥріндегі бақылау. 

6. Мҽтінмен жҧмыс. Мҽтін – мҧғаліммен алдын ала дайындалған модель, 

жан-жақты талдаудың негізі болып табылады: орфографиялық, 

лексикалық, пунктуациялық. Мҽтінде ерекше назар аударуға жататын 

ерекшеленген сҿздер, сҿз тіркестері, сҿйлемдер болуы мҥмкін. 

7. Мҽтінмен кешенді жҧмыс. 

8. Грамматикалық талдау тҥрлері. 

9. Орфографиялық сауаттылығын дамыту. 

10. Интербелсенді тақтада тест арқылы оқушы жоғары қызығушылықпен 

ҿткен сабақты қайталап, бекітіп, сол мезгілде ҿз жҧмыстарының 

қорытындысын кҿре алады. 

Интербелсенді тақта қызметі компьютер мҥмкіндіктерін толықтырады 

жҽне сабағыңды тҥрлендіруге, есте қалатындай, сабақтың негізгі сҽттерін бҿліп 

кҿрсетуге жҽне оны сақтап қоюға кҿмегі тиеді. Интербелсенді тақтаны қолдану 

сабақта уақытты дҧрыс пайдалануды ҥйретеді. Интерактивті ҽдістердің 

қҧндылығы, олардың оқушыны машықтандырып, білім, білік-дағдыларын 

сабақта жҽне шынайы ҿмірде жаттықтыруында [3]. 

Сонымен даму ҥстіндегі қоғамға заманауи, білімді, тҽрбиелі, жауапты шешім 

қабылдай алатын, ҿзара ҽрекеттесуге қабілетті, жауапкершілігі мол адамдар керек. 

Ҿз жҧмыс тҽжірибеме сҥйене отырып, интербелсенді оқыту арқылы 

белсенді ҿмірлік позициясы бар еркін тҧлға тҽрбиелейтінімізді атап айтқым 

келеді. Тек ҿз пікірін жақтап қана қоймай, басқаны да тыңдай білетін тҧлға. 

АКТ-ны қолданып ҿткізген сабақ – кҿрнекті, ақпараты мол, интербелсенді, 

сабақта мҧғалім мен оқушы уақытын ҥнемдейді, оқушыға ҿз ырқында жҧмыс 

жасауға жағдай жасайды, мҧғалімға оқушымен топпен немесе жеке 

жҧмыстануға, бірігіп тексеріп, оқыту нҽтижесін бағалауға кҿмектеседі, 

Жалпы білім беретін пҽндерді оқытуда АКТ-ны қолдану білім сапасын 

арттыруға бағыттайды. 

Тҽжірибеміз бойынша оқушылар: 

- Егер сабақта АКТ қолданылса, балалар жоғары жетістікпен оқу 

материалын меңгереді. 

- Интеллектуалдық даму бағытында АКТ-ның маңызы зор. 

- Баланың рухани, ҽлеуметтік, мҽдени ойы дамиды. 

Орыс тілін оқытуда компьютерлендіру жҧмыс ҽдісін ҿзгертеді,ең бастысы 

нҽтижесін береді. 



267 

Біріншіден, компьютер ҿз жадында мол материалды сақтай алады, дер 

кезінде қажетті ақпаратты тауып бере алады,оны қайта ҿңдеп, салыстырып, 

қайта қҧрайды. 

Екіншіден, ең маңыздысы компьютер оқушымен диалог жҥргізеді. Оның 

кҿмегімен кері байланыс жасалады, компьютер «сҧхбаттасушы» бола алады, 

оқушының ҽр ісіне жауап береді, жауаптарын бағалайды т.б. 

Ҥшіншіден, компьютерді қолдану оқу ақпаратын кеңейтеді. Графика, 

мультипликация, дыбыс, яғни барлық заманауи видеотехника қҧралдарын 

қолдануға болады. 

Тҿртіншіден, компьютермен жҧмыс оқушының пҽнге деген 

қызығушылығын арттырады. Ол белсенді тҥрде оқыған материалдарының ең 

маңызды аспектілеріне назар аударуға кҿмектеседі, 

Бҽрінен бҧрын, компьютер психологиялық кҥйзелістен арылтады жҽне 

қате жауап беріп қалудан қорқуды сейілтеді. 
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Аннотация. На современном этапе, когда информационные и коммуникационные 

технологии широко используются, активное внедрение новых технологий в учебный процесс 
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Қазіргі жағдайда жеке тҧлғаны педагогикалық процестің субьектісі ретінде 

қалыптастыру кҿкейкесті мҽселе болып отыр.Бастауыш мектеп оқушы тҧлғасы 

мен санасын қалыптастырудың, дамытудың негізгі кезеңі ретінде ерекшеленеді. 

Бастауыш мектепті бітіргенен кейін бала еркін ойлап, қоршаған ортамен 

белсенді байланыс жасай білуі керек, толығымен алдында тҧрған міндеттерді 
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шешу дағдыларын игере алуы қажет. Мҧның ҿзі бастауыш мектептің оқу –

тҽрбие процесінде жаңа педагогикалық технологияларды пайдалануы меңзейді. 

Ал оқытуды жаңашылдық тҧрғыдан ҧйымдастыру ҿз кезегінде оқушылардың 

танымдық қызығушылығын арттырып, олардың шығармашылық ҽрекетін 

дамытуға жол ашады. 

Қазақтың кҿрнекті ағартушылары мен ойшылдары да балалардың 

қызығушылығы жҿнінде ой-пікірлер айтып,баланы оқыту мен тҽрбиелеудегі 

қызығушылықтың маңызын атап кҿрсетті [1]. 

Абай Қҧнанбаев бала міңезінің қалыптасуы жҿргектен басталатынын айта 

келіп, « Жас бала анадан туғанда екі тҥрлі мінезбен туады: біреуі – ішсем, 

жесем, жан қҧмары, білсем екен, кҿрсем екен, ҥйренсем екен», — деген 

тҧжырым жасайды. Абай бала психологиясының басты ерекшелігі – білуге 

қҧштарлық деп есептейді. 

Ал белгілі педагог М.Жҧмабаев «бір сабақтан бала кҥшті ҽсер алуы ҥшін 

баланың сол сабаққа қҧмары болуы шарт. Баланы қҧмар қылу ҥшін мҧғалім ҿзі 

қҧмары болуы керек» — дейді. Сонымен бірге бала бір затпен танысқанда, 

сыртқы сезімдердің кҿбі қатынасса, ол зат ҧмытылмайды. Мысалы, бір заттың 

тҥрін де кҿрсет, дыбысын да естірт, ҧстатып та кҿр, иіскет, дҽмін татқыз, сипат, 

суретін салғыз, қызықтыр, баланың жаратылысының ҿзі осыны тілейді. Бала 

ҿзінің естіген нҽрсесін кҿргісі келеді, кҿрген нҽрсесін ҧстағысы келеді. Ҧстаған 

нҽрсесінің дҽмін татқысы келеді. Осы жолды ҧстағанда баланың білімі берік 

болады деген пікірді айтады  [2]. 

Қызығушылық ҧғымы философия, психология, педагогика ғылымдары 

саласына еніп, оқыту мен тҽбиелеу тҽжірибесінде маңызды орын алады. Бҥгінде 

қызығушылық ҧғымына тҥрліше анықтамалар беріліп, оның негізгі мҽнін ашуға 

нақты қ қадамдар жасалған. Бастауыш сынып оқушыларының танымдық 

қызығушылығын қалыптастыруда проблемалық оқытудың мҥмкіндіктерін 

былай бҿліп кҿрсетуге болады: 

- оқушының танымдық кҿкжиегін кеңейтеді, шығармашылық белсенділігін 

арттырады, 

- проблемалық оқыту оқушының білімді игеруі мен қабілетін проблемалық 

жағдайларды талдау арқылы жҥзеге асырады; 

- білімді игеру қарқынын тездетеді, қасиет сапасын жақсартады, жаңа 

тапсырмаларды орындау кезінде ҿз бетінше жҧмыс істеуге ҥйретеді, оқуға 

деген ынта-ықыласын оятады; 

Проблемалық оқыту кезінде мына нҽрселер айқын кҿрінеді: проблеманың 

тууы жҽне оны сезіну, шешімін табуға жҽне іздену, оның дҧрыстығын тексеру. 

Проблеманы сезіну оқушыға қиын жағдайдан шығу жолдарын табуға 

жетелейді. Бҧл, сҿз жоқ, оқушыны ҿз бетінше ойлануға мҽжбҥр етеді. 

Проблемалық жағдайды тудыратын жҽйттер: проблеманың ҿзі, білімнің 

жеткіліктілігі, ҿз бетінше жағдайдан шығу мҥмкіндігі, оқушылардың 

дҥниетанымдық қызығуы мен зерделік белсенділігі. 

Бастауыш мектепте оқушылардың танымдық қызығушылығын 

қалыптастыруда жаңа педагогикалық технологиялары арқылы мҥмкін 

болатынына зерттеу барысында кҿзіміз жеткіздік. 
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Қазақ тілі, ана тілі сабақтарында дамыта оқыту технологиясының бір тҥрі 

болып табылатын оқу мен жазу арқылы сын тҧрғысынан ойлауды дамыту 

бағдарламасы жҥзеге асырылды [3]. 

Сын тҧрғысынан ойлау бойынша оқушылардың қызығушылығын 

қалыптастыру мақсатында ана тілінен ҧсынылатын шығармашылық жҧмыстың 

тҥрлерін былайша бҿліп кҿрсетуге болады: 

1. Балаларға белгілі тақырыпта ҽңгіме оқып, оқушыларға басқаша аяқтауға 

кілт боларлық сюжет ҧсыну; 

2. Ҽңгіменің, ертегінің сюжетін бастап беру, аяқтауды оқушыға тасыру; 

3. Белгілі мақал негізінде ҽңгіме жазу; 

4. Мҽтін бойынша мақал қҧрастыру; 

5. Берілген мҽтіндегі бір бҿлікті ҿзі жазып шығару; 

6. Сҿйлемдегі кейбір сҿздерді кҿркем сҿздермен ауыстыру; 

7. Белгілі ақын жазушы шығармасына еліктеп ҿлнң ҽңгіме жазу; 

8. Тірек сҿздер арқылы мҽтін жазу. 

Аталған дамыта оқыту технологиялары дҥниетану сабағындада қолданыс 

тапты. 

Дҥниетану сабағының ҥлгісі 

Сабақтың тақырыбы: Ҿсімдіктер. 

Сабақтың мақсаты:  

1. Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту, ой шақыра білуде жеке жҧпта, топта 

жҧмыс істеуге ҥйрету, мҽтінді сын тҧрғысынан ойланту арқылы меңгерту. 

2. Оқушылардың ҿсімдіктер туралы дҥниетанымын кеңейту барысында 

қоршаған ортаны қорғауға тҽрбиелеу. 

Сабақтың барысы: Ҧйымдастыру кезеңі: оқушыларды топқа бҿліп отырғызу: 

1- топ Солтҥстік 

2- топ Оңтҥстік 

3-топ Шығыс 

4-топ Батыс 

Ой шақыру стратегиясы: 

Біздің жерде ҿсетін ҿсімдіктер туралы не білетініңді қағаз бетіне тҥсіріп 

ойыңды жаз. 

Сҧрақ қою стратегиясы: 

Ҿсімдіктер туралы не білесің, не білемін деп ойлайсың? Ойыңды 

кҿршіңмен бҿліс, талқыла, пікірлес. 

Топпен жҧмыс: 

Топта бір-біріңді тыңда жҽне ҿсімдіктердің пайдасын ойланып жаз, 

ауызша ҽңгімеле. 

Инсерт стратегиясы: 

Білемін Білдім Білгім келеді 

Бекіту: 

Сендермен сабақ бойы ҿсімдіктер туралы сҿйлестік. Ҿсімдіктердің 

қоршаған ортаға тигізер пайдасы туралы білдік. Тақтаға ҽр топтың лидерлері 

шығып, басқалардың жазғандарын қайталамай бір-бірін толықтырады. 

Ҥйге тапсырма: 
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Ҿздеріне ҧнайтын ҿсімдіктің суретін салып, ҿсімдік тҥрлерінен гербарий 

жасау [4]. 

Бастауыш сыныптың оқыту процесінде оқушылардың танымдық 

қызығушылығын қалыптастыруда оқытудың жаңа технологияларын сабақтың 

мақсаты мен мазмҧнына сай пайдаланып, осы технологиялардың негізінде 

оқушылардың даму деңгейіне сҽйкес тапсырмалар жҥйесін ҧсыну тиімді 

болады.Келешекте интеграциялық оқыту технологиялары негізінде 

оқушылардың оқу танымдық қызығушылығын қалыптастыру, жаңа 

педагогикалық технологиялар арқылы оқушылардың танымдық іс-ҽрекетін 

белсендіру мҽселелері арнайы зерттеуді талап етеді. 
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Аннотация. В статье подробно описываются виды методов использования аудиокниг 

на уроках второго иностранного языка. 
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Еліміздің ҽлемдік интеграцияға шоғырлануы жағдайында ағылшын тіліне 

сҧраныс кҿтерілді. Қазіргі таңда жҥргізіліп жатқан ҽрекет, оған ең алдымен, мектеп 

қабырғасынан алған білім тілдік дағдының деңгейін жоғары кҿтеру негізгі мҽселе. 

Шетел тілін ҥйренгісі келетіндердің басым бҿлігінің кейбір қажеттіліктерге 

аудиокітаптарды қолдануына байланысты кҽсіби диктордың оқуындағы аудиокітапті 

тыңдау, олармен бірлесе оқу ҿте маңызды. Сондықтан тілді ҥйрету ҥшін сҿйлесу 

ҽрекетіне дағдыландырылады ҿзге тілді ҥйрену барысында, оқушының қабілеттілігі 

мен бейімділігі, шеберлігі мен икемділігі ерекше орын алады.  
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Аудиокітаптарды шетел тілін оқыту барысында қолдану қазіргі таңда ең озық да 

тиімді де ғылыми тҧрғыдан да жан-жақты зерттелген ҽдістерге жатады. Бҧл ҽдіс 

бойынша ҿтілетін материал кезекпен қайталануына қарай оқушының сезімінде 

сақталатыны зерттелген. Сабақ тек 30 минут жалғасады, ол да кездейсоқтық емес, сол 

уақытта адамның миы берілген ақпаратты ең сапалы тҥрде қабылдай алады, соған 

байланысты осы ҽдісті тапқан ҽдіскер 30 минуттік сабаққа тоқталған. Жоғарыда 

аталған қиындықтар кезкелген тілде тыңдап – тҥсіну барысында кездеседі. Енді тек 

неміс тілінде тыңдап – тҥсіну барысында кездесетін қиындықтарды қарастырып 

ҿтейік. Бҧл қиындықтар екі топқа бҿлінеді: 

а) Ішкі интерференцияға, яғни тек неміс тілінің ҿзіне ғана байланысты 

қиындықтар. Бҧл қиындықтар тобы мынаған байланысты: неміс тілінде 

фонемалар саны азырақ. Сондықтан неміс тілі сҿздерін естігенде, оларды 

ажырататын белгілер де азырақ.  

Соның салдарынан жасалу жолы мен жасалу орны жақын дыбыстарды бір-

бірінен ажырату оқушылар ҥшін қиынға соғады. Мысалы, неміс тіліндегі мына 

дыбыстарды оқушылар жиі шатастырады:  

1) дауысты дыбыстар: (o: -u): Ohr – Uhr, zog – Zug: (e: - i:): Leben – lieben, 

Legen – liegen; (a - ae): aβ – Eis, Maβ – Mais, was – weiβ т . б.  

2) дауыссыз дыбыстар: (b — d): Веіn — dein, Bauren — dauren; (b —g): 

В1att — glatt; (p — k): Роsten — Коsten; (t — k: tгаnk — krank т. б [1].  

Фонетикалық қиыншылықтар ағылшын тілі мен қазақ тілінің дыбыстық 

қҧрамының айырмашылығында кездеседі. Ағылшын тілінің дыбыстарын ҿз 

тілінің дыбыстарына ҧқсатып айтады. Мына сҿздерді қиындықпен айтады:  

Worked- wolked, first-fast-forced, lion-line, tired-tide, bought-boat-board.  

ҽ) Неміс, француз тілдерінде тыңдап – тҥсінуге ҥйрену барысында 

кездесетін қиындықтардың келесі тобы сыртқы интерференция қҧбылысымен 

байланысты, яғни ана тілінің ықпалы нҽтижесінде пайда болатын қиындықтар:  

1) неміс тілінде ҧяң дауыссыздар қазақ жҽне орыс тіліндегі ҧяң 

дауыссыздарға қарағанда ҽлдеқайда қатаң айтылады, соның салдарынан оқушылар 

неміс тіліндегі сҿзді тыңдап отырғанда ҧяң дауыссыздар мен қатаң дауыссыздарды 

ажырата алмауы салдарынан сҿздің мағынасын қате тҥсінеді. Мысалы, Blatt – platt, 

Wand – fand, Guβ – Kuβ т.б. Ағылшын тілінде дауыс ырғағындағы айырмашылықтар 

да тҥсінуді қиындатады. Мысалы: Good morning! Ал лексикалық қиындықтарға 

тоқталсақ: The horse is slipping. The horse is sleping. 

They worked till night. They walked till night. Міне, осындай сҿйлемдерді 

тҥсіну ҿте қиын, сҿздерді шатастырады.  

2) неміс тілінде дауысты дыбыстардың  қысқа жҽне созылыңқы айтылуына 

байланысты сҿздің мағынасы ҿзгеріп отырса, қазақ тілі мен оқушыларға таныс орыс 

тілінде дауыстылардың созылыңқылығы сҿз мағынасын ажыратпайды, соның 

нҽтижесінде оқушылар неміс тілінің қысқа жҽне созылыңқы дауыстыларын 

ажыратпайды: Kam – Kamm, Ofen – offen, fehlt – Feld т.б.  

3) жоғарғы курстада студентер кҿп мағыналы сҿздермен, омонимдермен 

жҽне омофондармен танысады. Тыңдап – тҥсіну барысында бҧндай сҿздердің 

мағынасын ажырату оқушыларға едҽуір қиындық келтіреді: immer - ҽрқашан; 

барған сайын: immer bereit — ҽрқашан дайынмын; Er wird immer gröβer – Ол 
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барған сайын ҥлкеюде; arm—кедей, der Arm — білек; schön — кҿркем, сҧлу, 

schon — ҽлдеқашан т. б.Аталған қиындықтарды жеңу ҥшін оқушыларды тыңдап 

– тҥсінуге жаттықтыру керек. Сҿйтіп, аудиокітаптар тыңдаушының сҿздік қорын 

кеңейтумен қатар, оның аудиокітаптарды қолданудың  

кҥтілетін нҽтижелер:  

1. Аудиокітаптар тілдік дағды мен сауаттылық сапасын кҿтереді.  

2. Аудиокітаптар оқушылардың оқуға деген ықыласын оятып, уақыт қысқартады. 

3. Аудиокітаптер аудиторияға тыңдармандарға тең мҥмкіндік жасайды.  

Сондай-ақ аудиокітаптар жете талдап қарауға жҽне негізгісін ажыратуға 

ҥйрететін жаттығулардың маңыздысы болып табылады [2].  

Аудиокітаптармен жҧмыс ҽдістемесі кҽдімгідей, бірақ, берек жемісі 

берекелі. Бастамас бҧрын мҽтіннің жалпы ҧғымын жинақтау керек. Тыңдаған 

кезде ҽрбір сҿздің бҧлжытпай айтылуына зейін қойю керек. Қандай да болмасын 

тексерудің  мақсаты — сҿз іскерлігінің қалыптасу деңгейін анықтау жҽне 

оқушылардың мҽтінді қаншалықты толық жҽне дҽл тҥсінгенін анықтау. Қазіргі 

таңда Пимслер ҽдісі бойынша аудиомҽтінді тҥсінудің мынадай деңгейлерін 

ажыратады:  

1. фрагментарлы тҥрде (ҥстіртін) тҥсіну деңгейі;  

2. глобалды тҥрде (жалпы тҥрде) тҥсіну деңгейі;  

3. детальды тҥрде (толық) тҥсіну деңгейі; 

4.  сын кҿзбен қарау деңгейінде тусіну .  

Ҥстіртін тҥсіну деңгейі – тыңдап - тҥсіну қабілетінің I 

қалыптаспағандырының куҽсі.  Студентердің  мҽтінді қалай, қаншалықты толық 

тҥсінгенін тексеру ҥшін тҥсінудің соңғы  ҥш деңгейін тексеру керек.  

Студент мҽтінді жалпы тҥрде тҥсінгенін тексеру ҥшін мынадай жаттығулар 

жасаған жҿн:  

а) мҧғалім мҽтіннің мазмҧнына сҧрақтар қояды да, ҽр сҧраққа ҿзі екі жауап 

ҧсынады. Олардың бірі дҧрыс жауап, екіншісі қате жауап. Студент дҧрыс 

жауапты табуы керек;  

ҽ) мҽтінді тыңдағаннан кейін мҧғалім ҥш-тҿрт сҿйлем айтады. Соның біреуі ғана 

тыңдаған мҽтіннің мазмҧнына сҽйкес келеді. Студентер осы сҿйлемді табуға тиіс. 

Аудиомҽтінді толық тҥсінгенін тексеру ҥшін мынадай жаттығулар 

жасалады:  

а) мҽтінді тыңдап болған соң, студентерге оның мазмҧнын  

жазбаша тҥрде қайталайтын мҽтін береміз. Мҧнда бірнеше сҿздер қалып 

қойған (2-3 сҿзден 8-10 сҿзге дейін). Студентер осы жазбаша мҽтінді оқып  

отырып, қалып қойған сҿздерді қосып, толықтырады;  

ҽ) мҧғалім мҽтіннің мазмҧнына сҧрақтар қойып, студентер сол  

сҧрақтарға жауап береді;  

б) студентер мҽтіннің мазмҧнын неміс тілінде немесе қазақ тілінде  

айтып береді;  

в) тыңдаған мҽтінді мағыналық ҥзінділерге бҿліп, оларға тақырып табады;  

г) мҽтінге толық жоспар жасайды,  

Аудиомҽтінді сын кҿзімен тҥсіну деңгейін тексеру ҥшін мынадай 

жаттығулар жасау керек:  
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а) тыңдаған мҽтіндегі оқиғаға баға беру;  

ҽ) мҽтіннің негізгі ойларын табу;  

б) мҽтіннің мазмҧнын реферат тҥрінде қайта айтып беру;  

в) мҽтінге тҥсініктеме жасау т. б [4].  

Тыңдауға берілген материалдың мазмҧны да тҥсінуге ҽсер етеді. Тыңдауға 

арналған материалды дайындау ҥшін мыналарды ескеру қажет:  

1. Студентерді жаңа сҿзбен таныстыру кезеңінің негізгі мақсаты — олардың 

санасында сол сҿздің есіту-кҿру-моторлық бейнесін қалыптастыру жҽне оның 

колданылуымен таныстыру.  

2.Шетел тілін ҥлгі сҿйлемдер арқылы оқыту принципі қазіргі кезде тілді 

игерудің ең ҥтымды жолы болып табылады. Бҧл принцип бойынша тіл жҽне сҿз 

материалы мҧқият іріктеліп алынып, олардың ҥлгілері жасалады да, оқушыларға 

жиі қолданылатын фонетикалык, лексикалық жҽне грамматикалық материал мен 

ҥлгі сҿйлемдер беріледі.Оларды игеру нҽтижесінде оқушылар ауызша сҿзде де, 

жазбаша сҿзде де коммуникативтік актіні атқаруға мҥмкіндік алады.  

3.Шетел тілін оқытудағы коммуникативтік бағдар принципі бойынша шетел 

тіліндегі оқу-тҽрбие процесінің ҧйымдастырылуы, мақсатқа бағдарлауы, жҥзеге 

асырылуы нҽтижесінде оқушылар бағдарламада белгіленген тақырыптар 

кҿлемінде шетел тілін қатынас қҧралы ретінде пайдалану іскерліктері мен 

дағдыларын игеруге тиіс.  

4. Шетел тілін оқытуда жаңа сҿздің мағынасын тҥсіндірудің маңызы зор, 

ҿйткені сҿзді қолдануда оқушылардың жасайтын қателерінің кҿпшілігі оның 

мағынасын тҥсінбегендіктен немесе оны қате тҥсінгендіктен болады. Сондықтан 

сҿздің мағынасын тҥсіндіруге кҿп кҿңіл бҿлу керек.  

Тыңдап-тҥсіну ауызша сҿздің бірінші сыңары болса, оның екінші сыңары- 

сҿйлеу. Демек, тыңдап-тҥсінумен қатар сҿйлеу де сҿз ҽрекетінің бір тҥрі ретінде 

ауызша сҿзге жатады. Бҧлардың біріншісі – тыңдап – тҥсіну – рецептивтік 

(импрессивтік) сҿз де, екіншісі–сҿйлеу-(ре)продуктивтік (экспрессивтік) сҿз.  

Сҿйлеу арқылы ауызша сҿйлеу жҥзеге асырылады, яғни сҿз ҽрекетінің бҧл 

тҥрі арқылы адамдар бір-бірімен тҥсініседі, басқа адамдардың біліміне, 

іскерлігіне ықпал етеді, оларға бір нҽрсені дҽлелдейді, оларды бір нҽрсеге 

сендіреді, сондай-ақ айтылып тҧрған хабарға ҿзінің кҿңіл-кҥй қатынасын 

білдіреді. Тыңдап-тҥсіну сияқты сҿйлеуде де еске, болжауға, ықыласқа сҥйене 

отырып, кҥрделі ойлау процестері қатысады.  

Сҿйлеудің екі тҥрі бар. Олар: а) монолог тҥрінде сҿйлеу жҽне ҽ) диалог 

тҥрінде сҿйлеу. Сҿйлеудің бҧл екі тҥрі бір-бірімен тығыз байланысты жҽне 

шынайы таза тҥрінде сирек кездеседі. Кҿбінесе олар бірбірімен аралас келеді. 

Тіпті монолог тҥрінде сҿйлеп тҧрғанын ҿзінде, мысалы, лекция оқып тҧрғанда, 

сҿздің кімге арналғанын, яғни адресатты, сҿйлеуші есінен шығара алмайды. 

Демек, монолог та адрессіз айтылмайды. Ал осы монолог барысында адресат 

қабылдаған хабарға жауап беріп отырса, сҿз бірте –бірте диалогқа айналып 

кетеді. Керісінше, диалог барысында ҽріптестердің бірінің сҧрағына екіншісі 

жауап бере отырып, ҿз ойын толық айтса немесе бір ҽріптестің айтқан пікіріне 

екіншісі келіспей, оған толық дҽлелдер келтірсе, диалог монологқа айналып 

кетеді. Сҿйтіп монолог пен диалог диалектикалық бірлік болып табылады.  
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Монолог пен диалог бір-бірімен тығыз байланысты болғанымен, бҧлардың 

арасында елеулі айырмашылықтар бар. Бҧл айырмашылық мынада: монолог 

тҥрінде сҿйлеу дегеніміз- ол жеке адамның белгілі бір адамға немесе бір топ 

адамға арнап айтқан сҿзі. Мҧнда тек бір адам ғана сҿйлейді де, басқалар 

тыңдайды. Сондықтан оны монолог деп атайды (моно – жеке, дара, біреу деген 

мағынаны білдіреді). Ал диалогта ҽңгімеге кемінде екі адам қатысады (диа – екі 

деген мағынаны білдіреді). Бҧлар алма-кезек ауысып сҿйлеп отырады.  

Монолог тҥрінде сҿйлеп ҥйрену барысында оқушылардың басты міндеті — 

неміс тілінде белгілі тақырыпқа хабар айту ҥшін қажетті материалды саналы 

тҥрде тҥсіну, оларды анықтау. Сосын оқушылар ҿз ойын дамытып, оны 

логикалық жҥйемен айтып бере білуі керек. Оқушылар неғҧрлым тіл материалын 

кҿбірек меңгеріп, сҿздік қоры молайған сайын сҿздің логикалық жағы да байып, 

кҥрделене тҥседі. Бҧл аталған міндеттерді орындау оңай емес. Дегенмен аталған 

монолог сҿз іскерліктерін қалыптастыру, дамыту мен жетілдіру диалог тҥрінде 

сҿйлеу іскерліктерін қалыптастырудан гҿрі жеңілірек. Оның мҽні мынада. 

Монолог тҥрінде сҿйлегенде, оқушы белгілі жоспар бойынша сҿйлей алады. Ол 

сҿйлемей тҧрып – ақ сҿз барысында не айтатынын біледі. Диалогта бҧл мҥмкін 

емес, ҿйткені диалог белгілі жоспар бойынша жҥрмейді. Келесі жолы не 

айтуымыз ҽріптестің айтқан сҿзіне байланысты. Ҽңгіме барысында бастапқы 

тақырыптан ауытқулар жиі кездесіп отырады.  

Диалог тҥрінде сҿйлеудің тағы бір қиындығы - ҽңгімеге қатысып отырған 

адамға бір мезгілде екі бірдей талап қойылады: бір жағынан ол сҿйлеушінің 

сҿзін тҥсіне білуі керек, екінші жағынан ҽріптестің репликасына дереу жауап 

қайыра білуі керек. Яғни диалогқа қатысушыдан тыңдап – тҥсіну іскерлігі мен 

сейлеу іскерлігі бірдей, бір мезгілде талап етіледі.  

Диалог тҥрінде сҿйлеудің келесі қиындығы — диалогқа  қатысушылар тек қана 

ҽріптестің сҿз стимулына жауап беріп қоймайды, ол ҿзі де жаңа стимул беріп 

отырады. Олай болмаған кҥнде ҽңгіме тез аяқталып қалады да, ҽрі қарай ҽріптестер 

сҿйлесе алмайды. Монолог пен диалогтың бірбірінен айырмашылығы жалпы алғанда 

осылар. Методистердің арасында сҿйлеудің қай тҥрін бҧрын ҥйрету керек деген 

тақырып тҿңірегінде пікір таласы туып қалады. Біреулер ҽуелі монологты ҥйрету 

керек десе, енді біреулер ҽуелі диалогты ҥйрету керек деген пікірді қолдайды. 

Жоғарыда біз монолог пен диалогтың қиындық деңгейін салыстыру нҽтижесінде 

диалог монологқа қарағанда ҥйренуге қиынырақ екенін кҿрдік. 
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ҚАЗІРГІ МЕКТЕПТЕРДЕГІ ПЕДАГОГТАРДЫҢ БАСТЫ ҚЫЗМЕТІ 
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Арқалық, Қазақстан 
 

Аннотация. В данной статье раскрыты сущность и содержание деятельности педагог в 

современных школах. Рассмотрены функциональные обязанности педагога и его 

особенности. Кроме того, показан ряд причин нехватки профессии педагога в школах. 

Ключевые слова. Профессиональный педагог, деятельность педагога, развитие, 

формирование. 

Annotation. This article reveals the essence and content of the activity of teachers in modern 

schools. The functional responsibilities of the teacher and its features are considered. In addition, a 

number of reasons for the lack of a teacher's profession in schools are shown. 

Keywords. Professional teacher, teacher's activity, development, formation. 

 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың жолдауында жеке тҧлғаның уақыт талабына 

сҽйкес дамуы: «Ҧлттық бҽсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік 

деңгейімен айқындалады» деп нақты тоқталып ҿткен.  

Жаңа формацияда білім беру саласындағы барлық процесте, пҽн 

оқушылары мен топ тҽлімгерлеріне кҽсіби дайындықтарын ҿзгертіп, толықтыру 

онда білімдердің жекелік ерекшелігін ескеру, қабілетіне жҽне тҧлғалық 

бағыттылық ықпалына қарай жағдай туғызуды қажет етеді. 

Осындай педагогикалық міндеттерді шешуде теориялық жҽне практикалық 

негізде педагогикалық қызмет кҿрсету қажеттілігі туындайды. «XXI ғасыр – 

педагогика ғасыры» деп Эйнштейннің ҿзі айтып кеткендей, қазіргі кезде 

барлық білім беру мекемелерінде педагогикалық қызмет кҿрсетуді 

ҧйымдастыруға ҥлкен назар аударылып келеді.  

Педагогикалық қызмет қазіргі кезде ҽлеуметтік ортаның барлық 

салаларында кеңінен тарап келе жатыр. 

Педагогика мамандығы Қазақстан Республикасының Білім жҽне ғылым 

министрлігінің білім беру мекемелеріне педагог мамандығын енгізу туралы  

нҧсқау хаты негізінде, еңбекақы қорынан жалақысы бекітілген, Қазақстан 

Республикасы «Білім туралы» заңына, Қазақстан Республикасы ҥкіметінің 

бҧйрықтары мен қаулыларына сҥйеніп жҧмыс атқарады [1]. 
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Бҥгінгі педагогтардың басты міндеті оқушылардың жас ерекшеліктеріне 

қарай білім беріп қалыптастыру болып табылатын болса, оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне байланысты Л.С. Выготский бастауыш мектеп, кіші мектеп 

жҽне жоғары мектеп оқушылары деп ҥш топқа бҿліп қарастырады. 

Бастауыш мектеп оқушысы – бҧл адамның іс – ҽрекет берілген жағдайда 

оқу іс ҽрекетінің субъекті ретіндегі қоғамдық болмысының бастауы. Осы 

сапада бастауыш мектеп оқушысы, ең алдымен, оқуға дайындығымен 

сипатталады. Бастауыш мектепте, кіші мектеп оқушысында, осы кезеңдегі 

жетекші іс-ҽрекеттің негізгі элементтері, қажетті қ оқу дағдылары мен 

іскерліктері қалыптасады. 

Орта мектеп жасында (10-11-ден 14-15 дейін ) жеткіншектің іс-ҽрекеті 

контексінде қҧрдастарымен қарым-қатынастарға тҥсу жетекші рҿл ойнайды. 

Осы жастарға тҽн балаларға тҽн іс ҽрекет оның оқу, қоғамдық 

ҧйымдастырушылық, спорттық, кҿркемдік, еңбек сияқты тҥрлерін қамтиды. 

Жеткіншек жас ҥшін беделге деген қатынас та тҽн. Егер кіші мектеп 

жасында мҧғалім беделі отбасы беделінен кем болмаса, жеткіншек ҥшін ҥлкен  

адам беделі проблемасы білінбейді.  

Бір жағынан, жеткіншектің «мен – ересек адам» позициясы оны ҥлкендерге 

қарама-қарсы қоятындай, ал келесі жағынан – олардың беделі жеткіншек 

ҿмірінің маңызды факторы болып қалады. Жеткіншек оқу іс-ҽрекетінің субъекті 

ретінде тек қана ҿз мотивациясымен, позициясымен, қатынастарымен, «Мен» 

тҧжырымдамасымен ҿзгеше емес, сондай-ақ ҥздіксіз, кҿп сатылы білім беру 

қиындысындағы ҿмірдегі орнымен ҿзгеше.  

Жоғары мектеп оқушысы оқу іс-ҽрекеті субъектісі ретінде - бҧл оқуды 

жалғастыруды  таңдаған адам. Жоғары сынып оқушысы (ерте жастық шақ 

кезеңі 14-15-тен 17 жасқа дейін) орта буыннан жоғары сыныпқа немесе жаңа 

оқу орындарына - гимназияларға, колледждерге, училищелерге ҿткен кезде 

бірден дамудың жаңа ҽлеуметтік  ситуациясына ҿтеді. Таңдау жасауға ҿмірлік 

ситуациялар мҽжбҥр етеді,мамандық таңдауда ата-аналар тарапынан 

ынталандырады жҽне оқу орны бағыттайды.  

Педагогтар ҽр тҥрлі кезеңдегі жастардың бейімделуі кезінде пайда болатын 

проблемаларды шешіп жҽне кеңестер беріп қана қоймай, сонымен қатар сол 

сыныптағы балалардың ішінен дарынды, қиын балаларды анықтап ҽрқайсымен 

жеке сҧхбаттаса отырып кеңес беруі қажет [2]. 

Қазіргі педагогтың алдына: болашақ ҿркениетті, дҽстҥрлі демократиялық 

мемлекетті қҧратын жас ҧрпақтың ең ҽуелі адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастырып, содан кейін оның жас сапасын, тҽн сапасын арттырып, 

техникалық прогреске сҽйкес жан-жақты қолданбалы білім беру міндеті 

қойылады. ол ҥшін мектептер қаражатпен, техникалық қҧралдармен, мҽдени 

қажеттіліктермен толық қамтамасыз етілуі тиіс. 

Педагогтың негізгі мақсаты – психологиялық саулықтың негізі – баланың 

рухани ҿсуіне, оның жанының жайлы болуына психологиялық жағдай жасау, 

оқушылар мен мҧғалімдердің кҽсіби қабілетін ашу болып табылады [3]. 
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Педагогикалық ҥрдіс кезінде туындайтын қиындықтар мен олардың 

психологиялық себептерін анықтау, оңтайлы қарым-қатынас ҧстанымдарын 

қалыптастыру, ата-ана, мҧғалім, басқа да қызметкерлерге психологиялық 

қызмет кҿрсету, педагогикалық қолдау кҿрсету, оқушылардың мамандыққа 

қабілеттілігін анықтау, т.б. – мектеп педагогтарының тікелей міндеттері. 

Мектеп педагогының қызметтік міндеттері:  

 жалпы білім беретін орта мектептердегі оқытудың барлық кезеңдерінде 

балаларға қажетті жағдайларды жеке кҿмек беру ҥшін педагогикалық-

психологиялық зерттеуді жҥзеге асыру; 

 педагогика ғылымының жетістіктерін негізге ала отырып,  мектеп 

оқушыларының ҽркелкі жас кезеңінде жан-жақты, тҧлғалық, интеллектілі 

дамуын қамтуға ықпал етеді; 

 мектеп ҽкімшілігі мен мҧғалімдердің сҧраныстары бойынша 

оқушылармен, мҧғалімдермен, ата-аналармен психологиялық сақтандыру, 

диагностикалық, тҥзеу жҽне кеңес беру жҧмыстарын жҥргізеді, мектеп 

оқушыларының интеллектуаоды, тҧлғалық, эмоциялық жҽне ерік-жігер 

ерекшеліктерін, олардың қызығушылықтары мен қабілеттерін зерттейді;  

 оқуға педагогикалық дайындықтың жеткіліксіздігін ерте анықтауды 

мақсат ете отырып, бірінші сыныпқа бала қабылдауға қатысады; 

 педагогикалық кеңестің ҽдістемелік бірлестіктердің, сыныптардағы, 

сондай-ақ мектептегі ата-аналар жиналыстарына қатысады, оқушыларға ықпал 

етіп, жеке кҿмек кҿрсетуге байланысты негізгі проблемаларды шешуге 

арналған педагогикалық консилиумдар мен педагогикалық кеңестерге қажетті 

ақпараттар дайындайды [4]. 

Педагог ҥлкен топпен жҧмыс атқаратындықтан, ҽрбір баланың мҽселесіне 

байланысты даралық іс-шаралар бағдарламасын қҧрай алмайды. Ең алдымен 

бағдарлама жас ерекшеліктерін жҽне осы жаста кҿптеп кездесетін мҽселелерді 

ескере отырып, қҧрылуы керек.  

Ҽрине, мектеп педагогы баланың барлық мҽселелерімен жҧмыс істей 

алмайды. Мектеп педагогының біліктілігі мен жҧмыс ауырлығын ескере 

отырып, оның міндетіне дамытушы жҧмыс пен мектепке бейімделу мен 

танымдық ҿрісінің мҽселелерін шешуге бағытталған тҥзету жҧмыстарын ғана 

атқарады. Ал басқа мҽселелерді шешу мҥмкіндігі педагогтың жеткілікті тҥрде 

дамыған кҽсіби дағдыларына байланысты. 

Бҽрімізге аян, мектептерде, білім беру орындарында кадрлар 

тҧрақсыздығы, ҽсіресе, педагог мамандар арасында ҥлкен орын алған. Мҧның 

себебі, біріншіден, мектеп қҧрылымында педагогтың статусы 

анықталмағандықтан.  

Екіншіден, педагог маманының қызметін реттейтін нормативтік қҧқықтық 

қҧжаттың мҥлдем болмауы.  

Ҥшіншіден, педагогтардың аттестациялау критерилерінің, маман білім, 

білік, дағдыларына баға беруде ҽлсіздігі.  
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Тҿртіншіден, педагогтың қолданатын инструментарилеріне қойылатын 

бірыңғай талаптың болмауы. Сондай-ақ, Қазақстанның этно-мҽдени 

ерекшеліктеріне арнайы бейімделген тҿл ҽдістемелердің болмауы. Яғни, 

педагогикалық талаптарға сай, тҿл ҽдістемелердің шығарылуын жҥзеге 

асыратын зертханалардың мҥлдем болмауы [5]. 

Қорытындылай келе, мектеп педагогының қызметі оның барлық 

қарастырылған формасында жоғары кҽсіби мотивация жҽне шеберлікті, кең 

ауқымды теориялық, практикалық қолданбалы білімді, қарым-қатынас жҽне 

тҥрлі адамдармен ҿзара қарым-қатынас дағдыларын талап етеді. 
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Қазіргі таңда тҧлғаның қалыптасуы қоғам дамуының басты 

бағыттарының бірі. Еңбек ҿнімінің дамуы, техника мен технологияның 

дамуына білім беру мен денсаулық сақтау жҥйесін жақсарту, осының барлығы 

адамға қатысты мҽселелерді ғылыми зерттеуді талап етеді. Сондықтан, жан – 

жақты дамыған тҧлғаны қалыптастыру мемлекеттің ең басты міндеттерінің бірі.  

Ҿмір сҥру барысында дамитын тҧлғаның ерекшеліктерін меңгеретін 

білімнің кҿлемі мен сипаты, қызығушылығы, кез – келген ортада қарым – 

қатынасқа тҥсе білуі, адамгершілік қасиеттері, осылардың барлығы адамның 

белгілі бір жағдайға еркін жауап қайтаруына белсенді жҽне мақсатты тҥрде 

ҽсер етеді. Бала тҧлғасының қарым – қатынас ҥрдісіндегі зейін қасиеттерінің 

жоғарғы деңгейде болуы оның оқуда, еңбекте, қоғамдық ҿмірде белсенділігін 

дамыту жолдарын ашуға мҥмкіндік береді. Біздің қоғамның болашағы 

педагогтарды, психологтарды, ҽлеуметтік педагогтарды, ҿндіріс жҽне ғылым 

басшыларын тағы басқа мамандардың тек сауаттылығына ғана емес, сонымен 

қатар олардың алдына қойған міндеттерге деген қызығушылықтарына  

белсенділікпен қарауға байланысты.  

Соның негізінде, белсенді, ҿз кҥшіне сенімді, орынды іс – ҽрекетке бейім 

тҧлға қалыптастырады. Тҧлға ҿзін басқа тҧлғалармен қарым – қатынаста анық 

кҿрсететіні белгілі. Қарым – қатынас термині белгілі бір мына  мағыналарға 

байланысты болады:бірлестіру, ортақтық пен тұтастықты құру;хабарлама 

беру, вербалды және вербалды емес ақпаратпен алмасу;ӛзара түсіністікке 

ықпал ететін қарсы қозғалыс пен тұлға аралық бір-біріне ӛзара сіңісу. 

Қарым – қатынастың келесідей аспектілері болады: 

 Қарым – қатынастың мазмұны дегеніміз, ол – адамның ішкі 

мотивациялық немесе эмоционалдық кҥйі туралы мҽліметтер болу мҥмкіндігі; 

 Қарым – қатынастың мақсаты дегеніміз, ол – адамда белгілі нҽрсеге 

байланысты белсенділік тҥрінің пайда болуы; 

 Қарым-қатынастың әдіс – қҧралдарына мыналар жатады: тіл, суреттер, 

сызбалар, бейне таспалар, механикалық, магниттік, лазерлік жазба құралдар [1]. 

Интенсивті технология саласындағы мамандар қарым – қатынасты 

оқытудың пҽндік қҧрылымы ретінде, ойындар, тренингтер және 

жаттығулардың кӛмегімен ептілік пен машықтарды дамыту тҧрғысынан 

қарастырады.Қарым – қатынас – тҧлғаның қалыптасуының ең маңызды 

факторларының бірі болып табылады. 

Қарым-қатынаста адамдардың ҽлеуметтік қатынасы жҥзеге асады. 

Қарым-қатынастың бір-бірімен байланысты ҥш жағын  қарастыруға болады: 

Коммуникативті жағы, мҧнда – қарым-қатынас адамдар арасындағы ақпарат 

алудан тҧрады; интерактивті жағы – адамдар арасындағы ҿзара ҽсер етуді 

ҧйымдастырудан тҧрады; перцептивті жағы – қарым-қатынасқа тҥскен 

адамдардың бір-бірін қабылдау негізінде ҿзара тҥсінушіліктің пайда болуы. 

Коммуникация ортақ тҥсінушілікке ҽкелетін екі жақты  ақпарат алмасу. 

«Коммуникация» терминін латын тілінен аударғанда, «жалпы, барлығымен 

бҿлісу» дегенді білдіреді [2].  
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Егер, ҿзара тҥсінушілік болмаса, коммуникация да болмайды. 

Коммуникация жетістігін білу ҥшін, кері байланысты білу керек, яғни адамдар 

сізді қалай тҥсінді, қалай қабылдады, тағы сол сияқты сҧрақтарға жауап берілуі 

тиіс. Коммуникациялық компентенттілік – адамдармен керекті контактіні қҧру 

жҽне ҧстай алу қабілеттілігі. Коммуникативті қабілеттілік адамның жасына, 

біліміне, мҽдениетіне, психологиялық даму деңгейіне, ҿмірлік жҽне кҽсіби 

тҽжірибесіне байланысты ерекшелінеді. 

Қарым-қатынас адамзат қоғамының жҽне жеке тҧлғаның жарқын ҿмір 

сҥруінің міндетті шарты. Қарым-қатынас, аса ҥлкен қҧндылық болып 

табылады.Қарым-қатынас, ол-ортақ  қажеттілігі жҽне ҽрекеттері бір адамдар  

ара қатынасының кҿп қырлы  даму ҥрдісі. 

Б.Д. Ломов қарым-қатынас  деңгейлерін былай қарастырады: 

1) Макродеңгей -индивид басқа адамдардың қалыптасқан  қоғамдағы  

қатынастарға, дҽстҥрлерге, салтқа сҽйкес қарым-қатынас жасауынан кҿрінеді. 

2) Мезодеңгей – тақырып  мазмҧнымен анықталады. 

3) Микродеңгей-мазмҧны  мен сыртқы кҿрсеткіштері арқылы  кҿрінетін  

 контактілік байланыс [3]. 

Адамдардың бір-бірімен  ҿзара ҽрекеттесуі қоғамдық ҿмірде араласатын 

объективті қарым-қатынас негізінде жҥзеге асады. Объективті қарым-қатынас 

жҽне байланыстар (біреуге тҽуелді болу, бағыну, бірлесу, ҿзара кҿмек кҿрсету 

т.б.) кез-келген топта болуы мҥмкін. Бҧл субъективті жеке адамдар арасындағы 

қарым-қатынас.  

Қарым-қатынастың мазмҧнын ең алдымен, хабар алмасу, мҧғалімнің ҽр 

тҥрлі коммуникативті қҧралдарынаң кҿмегімен оқушылармен ҿзара тҥсіністік 

пен ҿзара қатынастарды ҧйымдастыруы қҧрайды. 

Оқытушылар мен оқушылар ҧжымының қарым-қатынас процесін 

ҧйымдастырмайынша, педагог қызметінің дидактикалық жҽне тҽрбиелік 

міндеттерін жемісті тҥрде іске асыруы мҥмкін емес. Сонымен, педагог 

қызметіндегі қарым-қатынас дегеніміз: біріншіден, жеке оқу міндеттерін шешу 

қҧралы ретінде; екіншіден тҽрбие процесін ҽлеуметтік психологиялық 

қамтамассыз ету жҥйесі ретінде; үшіншіден, оқытушылар мен оқушылардың 

оқу мен тҽрбиенің табысты болуына негіз болатын ҿзара қатынастарының 

белгілі бір жҥйесін ҧйымдастыру тҽсілі ретінде, тӛртіншіден, оқушы тҧлғасын 

онсыз тҽрбиелеу мҥмкін емес процесс ретінде кҿрінеді.  

Педагогикалық қарым-қатынас дегеніміз- мазмҧны хабар алмасу, оқу-

тҽрбиелік ықпал ету жҽне ҿзара тҥсіністікті ҧйымдастыру болып табылатын, 

педагог пен оқушылар ҧжымы арасындағы ҿзара ҽрекеттестік жҥйесі, тҽсілдері 

мен дағдылары.  

Адамзат тҽжірибесін игеруде жазудың, кітаптың, басқа ҽр тҥрлі 

техникалық қҧралдың пайда болуы тікелей емес қарым-қатынас жасаудың 

жҥйесін кҥрделендірді. 

Қарым-қатынас ары қарай жеке адамаралық жҽне кҿпшіліктік қарым-

қатынас болып бҿлінеді. Жеке адамаралық қарым-қатынас – топтарда, 

жҧптарда жеке дара ерекшеліктерін білу, қайғы-қуанышына ортақтасу, тҥсіну, 

бірігіп іс-ҽрекет ету негіздерінде қалыптасатын тҥрі. 
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Адам аралық қатынас дегеніміз – қарапайым да кҥрделі мҽселе. 

Кҥнделікті тҧрмысымызды осы қатынассыз жасауымыз мҥмкін емес. 

Адам арасындағы қатынастардың тҥрі келесідей: жеке және қызметтік, 

дара және топтық, тең құқықты және тәуелді, қарама-қарсылықты және 

дау-дамайлы. Жеке қатынастар екі адам арасындағы сҥйіспеншілік пен жек-

кҿрушіліктен, сыйластық пен араздықтан, сенім мен кҥдіктенуден тҧрады.  

Мҧндай сипаттағы қатынастардың пайда болуы ҽр жеке адамның 

қоғамдағы орны мен міндетіне тҽуелді емес. Мысалы, бала ҿз ата-анасын 

сыйлауы да, жек кҿруі де мҥмкін; ҿз қызметін ойдағыдай атқарып жҥрген 

мҧғалім бір шҽкіртіне ҥлкен сҥйіспеншілік танытса, екіншісін кҿргісі келмейді. 

Қызметтік қатынастар ҽлеуметтік топ не мекеме мҥшелері арасында олардың 

сол топтағы қҧқы не міндеттеріне орай қалыптасады. 

Егер ара қатынастар ҽрбір адамның меншікті қажеттері сипатында 

қаралса, олар, жеке қатынастар атанып, ал ара қатынас тҧтастай жҥйелікке 

сҥйеніп, екі, одан да кҿп адамдардың сипатамасы ретінде қабылданса, топтық 

қатынастар деп аталады. 

Тең құқықтық қатынастар – қатынас мҥшелерінің қҧқықтары мен 

міндеттері теңгерілген жерде, ал тҽуелді қатынастар қҧқықтары мен міндеттері 

бірдей болмаған жағдайларда қалыптасады.Адамдар арасында қарама-

қарсылық болмай, ҿзара терең сыйластық жайлаған ортада ҥйлесімді 

қатынастар нышан береді [4]. 

Топ ішінде кейбір тҧлғалардың ҧнамды ниеттері екінші біреулердің келеңсіз 

ниеттерімен тоғысқан шақтарда қарама-қарсылықты қатынастар бой тіктейді. 

Адам аралық қатынастардан туындайтын ең қиын да, қолайсыз қҧбылыс – 

бҧл остракизм, қоғамнан аластау, яғни кейбір адамдардың кҿпшілік арасында 

сыйымсыздығынан ҧжымдық қатынастан шеткерілеп қалуы. Мҧндай адамдар 

кҿпшіліктің жек кҿрушілігіне тап болып, назардан тыс қалады, еленбейді. 

Осыдан, ҿзі қатарларынан оң қатынас таба алмай, ақырында адамгершілік 

қасиеттерінен айырылып, қауымдық ҿмір тірішілігінен айырылғандар да 

кездеседі.Бҧндай қатынасқа тҥспеуі ҥшін, педагогтар тҧлғаны жас кезінен 

дҧрыс қатынасқа бейімдеулері керек. 

Адам аралық қатынастардың ерекшелігі олардың эмоционалды 

болуында. Олар, ҽрқашан адамның кҿңіл-кҥйіне байланысты, бір адамның 

екіншісіне деген сезім толғанысының ауысуымен ҿзгеріске келіп тҧрады. 

Кҿңіл-кҥйдің бір сҽттік болуынан, жеке қатынастар қҧбылмалы келеді: бҥгінгі 

тҽп-тҽуір сыйлы қатынас кҥн ҿтпей-ақ, кері сипатқа енуі баршаға аян қҧбылыс. 

Қызметтік қатынастар жеке қатынастарға қарағанда біршама тҧрақты, 

олар ҽдетте, кҿңіл-кҥйге байланысты ҿзгере бермейді. Мҧндай қатынастардың 

ҽрбір тҧлғаның кҿңіл-кҥйіне бағына бермейтіндігінен, оларды ресми 

қатынастар деп те атайды, яғни мҧндай ҿзара байланыстар қатынасқа тҥскен 

адамдардың ҽрқайсысының жеке ерекшеліктері мен психологиялық кейпіне 

тҽуелді болмауы қажет [5]. 

Бірақ ҿмірде жҽне қызметтік қатынастар ҿзара кіріге байланысқан, 

сондықтан оларды нақты айырып, таза кҥйінде қарастыру мҥмкін емес.  
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Біріншіден, ҽр адам ҿзінің даралығымен қызметтік қатынастарға ҽрқашан 

ерекше мҽн мен сҽн беріп отырады; екіншіден, тҧлға нақты қатынастарға ҿзінің 

жеке ниет, ой, толғаныс жҽне сезімдерімен кіріседі, ал бҧлардың бҽрі адамның 

басқалармен болған қызметтік қатынасына ҽсерін тигізбей қоймайды. 

Кейде, екі адам бір ортада бола тҧрып, бір-біріне деген ыстық та, суықта 

шырай сезінбейді, яғни ҿзара қатынас жасауға ешқандай қажеттілік таппайды, 

мҧндайда олар арасындағы қатынас бейтараптық сипат алады. 

Қоғамдық-ҽлеуметтік жағдайларға байланысты бір ортаға тҥсіп қалған 

адамдардың бірі, екіншісінен ҿзін алшақ ҧстау қажеттігі де туындап қалады. 

Мҧндай кезде адамдар бір-біріне тікелей жек кҿрушілік танытып, арадағы 

мҽселе бойынша ешбір келісім мҥмкіндігін таба алмайды да, іздемейді де. 

Мҧның бҽрі ортадағы жанжалды қатынастың ушығуынан болады. 

Адамдар арасындағы жҽне бір ерекше қатынастар тҥрі – бҧл екі 

ҧшты, амбивалентті қатынастар. Мҧндай ара байланыстың себебі бір адамдағы 

екіншіге деген ҿз ара тікелей қарсы, екі бірдей эмоцияның: жек кӛрушілік пен 

құрметтің қосарлана жҥруі. Осыдан, мҧндай қатынастағы адамдар ҿздерінің 

кҿңіл тҿркінінде жатқан ниеттерінің нендей жағдайда екенін айырып алуында 

біраз қиналады. 

Адам аралық қатынастар негізінде, адамдардың бірімен-бірі ҿзара ҽрекетке, 

тілдесуге болған ҿмірлік қажеттілігі жатыр. Тҧрмыстық не қоғамдық қажетсінуден 

бірін-бірі керексінген адамдар қатынасқа келіп, ал ол болмаса бір-бірінен бейтарап 

қалады. Ҿмірлік маңызды қажеттіліктері бола тҧрып, оларды қанағаттандыруда 

кедергілік ететін қалыптар да болады. Бҧл жағдайда да қатынастар ҥзілмейді, 

бірақ мҧндағы қатынастар ҿшпенділік не жек кҿрушілік пен ҧштасады. 

Адамдар қажетсінулерінің арасында ҿз мҽні бойынша ізгі адамгершілік  

сипаттағы байланыстар да болады. Мҧндайды психологияда альтуристік 

қатынас деп атайды. Альтурист адамдардың барша ойы, іс-ҽрекеті ҽрдайым тек 

жақсылыққа, қай жағдайда да жҽрдем етуге бағышталады. 

Тҧлға бойына осы қатынастардың ҥйлесімді, ізгілікті бастауын 

орнықтыру ҥшін, ҽртҥрлі ҽдістемелерді пайдаланып зерттеулер жҥргізуге  

болады. Мысалы, «Сіз тыңдай білесіз бе?» сауалнамасы, «Сӛйлеудегі сӛздердің 

пайдалану орындылығын меңгеру деңгейлерін анықтауға арналған тест-

фрейм; Вербалсіз коммуникацияны бағалаудың эксперттік әдістемесі 

(А.М.Кузнецова бойынша), Коммуникативтік іскерлікті бағалау тестісі, 

Қарым-қатынаста ӛзіндік бағалауды анықтау тестісі (М.Снайдер бойынша), 

Тіл табысқыштық деңгейін бағалау тестісі (В.Ф.Ряховский б/ша), т.б. 

«Жетекші репрезентативті жүйе» тесті арқылы, тұлғаның 

коммуникабелділік деңгейін тексеріп кҿруге болады. Ҽр адамда кҿлемді 

ақпараттарды қабылдай алуға, қоршаған ортаны тҥсінуге, болып жатқан 

оқиғаларды саралауға, ҿзгермелі қҧбылыстарға ҿзіндік жеке кҿзқарасын ойша, 

сҿздері, сезімі, іс-ҽрекеті арқылы жеткізуге кҿмектесетін жетекші 

репрезентативті жҥйесі болады [6]. Егер, қатынастағы адамдар ортақ тіл 

табысып, репрезентативті жҥйелерін келістіре алса, қарым-қатынас сҽтті 

болмақ. Беріліп отырған тест қандай репрезентативті жҥйе тҧлғаға жетекші 

екендігін анықтауға мҥмкіндік береді. 

http://nashuch.ru/?q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81
http://nashuch.ru/?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82
http://nashuch.ru/?q=%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
http://nashuch.ru/?q=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81
http://nashuch.ru/kalendarno-tematicheskij-plan-na-2015-2016-uchebnij-god-pen-oi.html
http://nashuch.ru/kalendarno-tematicheskij-plan-na-2015-2016-uchebnij-god-pen-oi.html
http://nashuch.ru/kalendarno-tematicheskij-plan-na-2015-2016-uchebnij-god-pen-oi.html
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Психологиялық жақындық ӛлшемі (Д.Фельдс бойынша) әдістемесі. 

Референтті топтан басқа адамдардың қарым-қатынас шеңберін анықтауда тағы 

бір параметрі ескерілуі тиіс. Ол – психологиялық жақындық. Психологиялық 

жақындық ҽр адамда ҽр тҥрлі деңгейде. Ол ҥшін Д.Фельдстің симпатиялы 

дистанциялық қашықтықты анықтауға арналған шкаласы (ҽдістемесі) арқылы 

зерттеуге болады. 

«Вербалсыз коммуникациялық сигналдарды түсінесіз бе?» -этностық 

қарым-қатынасқа вербалсыз коммуникациялық сигналдардың тигізетін ҽсерін 

анықтауға арналған тест-фрейм,т.б. 

Қарым-қатынас – біріккен іс-ҽрекет қажеттілігін туғызатын, адамдар 

арасындағы байланыстың дамуын орнататын кҥрделі кҿп жоспарлы процесс.  

Адамның ҿзара қатынасы кҥнделікті ҿмірде қажетті болып тҧратын жағдай. 

Тіпті кейбір шетел социологтері адамның ҿзара қарым-қатынасын ҿзгерту арқылы 

капиталистік елдердегі тап кҥрестерін жоюға болады дегенді айтты. 

Расында, адамдардың ҿзара қарым-қатынасы тҧрмыстық жағдайға, 

ҽсіресе, кішігірім топта, ҧжымда, жҧмыста адамдардың жеке басына ҽсерін 

тигізіп отырады. Бірақ, адамдардың қарым- қатынасы тек ҿмірдегі халі мен 

кҥйіне ғана байланысты емес, олар ҽлеуметтік, экономикалық, саяси,т.б. 

факторлардың кҥшті ықпалында болды. Қарым-қатынас тҥрлері мен 

формалары бойынша ҽр алуан:тура, жанама, тікелей, біреуі арқылы (тікелей 

емес). Алғашқысы тікелей қарым-қатынас, соның негізінде тікелей емес 

қарым-қатынас пайда болады. 

Тікелей емес қарым-қатынас –жазбаша тҥрдегі немесе техникалық 

қҧралды пайдалану негізіндегі толық емес психологиялық байланыс. 

Қарым-қатынас ҽрі қарай жеке адамаралық және кӛпшіліктік қарым-қатынас 

болып бҿлінеді. Жеке адамаралық қарым-қатынас –топтарда, жҧптарда жеке 

дара ерекшеліктерін білу, қайғы-қуанышына ортақтасу, тҥсіну, бірігіп іс-ҽрекет 

ету негіздеріндегі қалыптасатын қарым-қатынас тҥрі [7, 307]. 

Адамдар арасындағы ҥйлесімді қатынастар ҿмірде сирек кездеседі, 

сондықтан, мҧндай қатынастарды адамдардың мҽңгі арман еткен мҧраты 

ретінде қарастырған жҿн. Бҧл қатынастар типіне тҧрмыста кезігетін 

―сүйіспеншілік‖ қатынасты жатқызуға болады. Егер, бір адамның екіншісіне 

психологиялық тартымы болса, бірін-бірі адамгершілік сезіммен қабылдаса, 

екінші адамға қолынан келген жақсылығын аямаса, міне мҧндай қатынасты – 

үйлесімді қатынас деп бағалау ҽбден жарасымды. 

Қарым-қатынасқа бейімділік- адамның қарым-қатынасының 

динамикалық жағы. Ол қарым-қатынастың жиілігі, басқа да адамдармен 

байланыстың кеңдігімен, біреудің сҿзшеңдігімен немесе кҿп 

сҿйлемейтіндігімен анықталады. 

Отандық психолог, профессор С.М. Жақыпов оқыту процесіндегі 

субьектілердің қарым-қатынасындағы мағыналардың ҿзгеруі біріккен іс-

ҽрекеттің мотивтері мен мақсатының заңды қҧрылуына мҥмкіндік береді жҽне 

оларды оқыту процесінде ескеру, біріккең танымдық іс-ҽрекетті қалыптастыру 

ҥшін қажетті шартты жасайтындығын ерекше атаған. Сондықтан, қарым-

қатынас тҧлғаның қоғамда дамуына орасан зор ықпал етеді.  
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Ҽшімова Нҧрила Талапбекқызы 

 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының  

3-курс студенті. 
 

Аннотация. В статье говорится о роли произведении Абая в воспитании детей 

младшего школьного возраста к умениям и знаниям. 

Ключевые слова. Стихотворения Абая, духовные ценности, умения и знания. 

Annotation.The article talks about the role of Abay's work in educating children of primary 

school age to skills and knowledge. 

Keywords. Abay's poems, spiritual values, skills and knowledge. 

 

Абай – халықты білімге, ғылымға кҿп ҥндеген дара тҧлға. Ол секілді 

тебірене жырлаған, қиыннан қиыстырып асыл ойларыменен бҿліскен жан жоқ 

шығар, сірҽ! Қандай мҽселе болса да, Абай тағылымынан бағыт-бағдарымызды 

аларымыз хақ, ол жол сілтеуші темірқазық іспеттес. Кемелді кемеңгер 

шығармашылығынан ойып тҧрып орын алған, айтырлықтай маңызы бар шегі 

жоқ тақырыптардың бірі - ғылым-білім мҽселесі. 

«Білімнен жақсырақ қазына болмас, ол бір тасқын бҧлақ суы сарқылмас» 

- деп, философ Ҽбул-Хасан Рудаки айтып ҿткендей, ғылым-білім ешқашан да 

ҿзінің қҧндылығын жоғалтпайтын, кҿкірек кҿзді ашып, тар қапастан алып 

шығатын, тҧғыры биік шексіз байлық. Кҿп уақытты талап етіп, ерекше зейінді, 

тынымсыз еңбекті, ыждахат-мехнатпен, мҧқалмас       ерік-жігерді қажет ететін, 

жетістікке жетелейтін ҧлы жол. 

«Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 

нҽрселермен озбақ. Онан басқа нҽрсеменен оздым ғой демектің бҽрі де - 

ақымақтық» - деп, ғҧлама данамыз он сегізінше қара сҿзінде адам баласына 

қажетті кҥллі игіліктерді нақтылап, мейлінше дҽлелдеп, шегелеп берген [1]. 

«Ғылымды ол ҽлеуметтік жағдайды жақсартудың қҧралы ғана емес, бҥкіл 

прогреске апаратын жол деп тҥсінді» [2, 193 б]. Ақын ғылымның қоғамдағы 

ҽлеуметтік орнын адамдардың жақсы қасиеттерімен ҧштастыра қарады. 
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«Ақыл, қайрат, жҥректі бірдей ҧста, 

Сонда толық боласың елден бҿлек. 

Жеке-жеке біреуі жарытпайды, 

Жол да жоқ жарыместі «жақсы» демек ... 

Біреуінің кҥні жоқ біреуінсіз, 

Ғылым сол ҥшеуінің жҿнін білмек» [3,78 б] - 

деп адамның ақылын тереңдетіп, қайратын ҿсіретін, жҥрегін ізгілікке 

толтыратын осы ізгі ҥш қасиеттің басын қосып, керемет ҥлкен кҥшке 

айналдыратын осы ғылым деп баяндайды. Ақылын жҥрекке бағындырып, 

қайратын тасытып, аталмыш адами қасиеттердің терезесін тең ҧстатқан адамды 

елдің арасынан бҿлек келген ерекше жаратылыс ретінде сипаттайды. 

Кҿкірегін ашытқан жара іспеттес, ҿшпес қасіретіне айналған ҥлкен 

ҿкініштерінің бірі – жастайынан білімнен қанықпағандығы: 

«Жасымда ғылым бар деп ескермедім, 

Пайдасын кҿре тҧра тексермедім. 

Ер жеткен соң тҥспеді уысыма, 

Қолымды мерзімінен кеш сермедім...» [4, 88 б]. 

Бірақ, бҧл жерде Абайдың ҿзегін ҿртегені қатарынан қалып, сауатын аша 

алмай қалғандығы емес. Бҽлки, кешігіп қалғандығы, білім-ғылым жолына 

ертерек тҥскенде білгенім одан да молырақ болар ма екен деген ҿкініші. Бҧл 

қателігін тҥзету мақсатында, балаларының білім нҽрімен сусындағанын қалап, 

ҿкінішінің қарымтасы ретінде ҧрпағын ғылым жолына бағыттайды: 

Адамның бір қызығы бала деген, 

Баланы оқытуды теріс кҿрмедім... [4, 89 б]. 

Бала кезінен уақытын тізгіндей білген, ойын-сауыққа қҧмарланып, 

ҽуестенбей, білім алуды сҥйіп, кҿздегені ғылымға қанығу болған баланың 

ғалым болмағы оңай. Ғалым болмаса да, амал-ҽрекет, іс жҥзінде ҧқсап баққан 

жҿн болады деген: 

Ғалым болмай немене, 

Балалықты қисаңыз? 

Болмасаң да ҧқсап бақ, 

Бір ғалымды кҿрсеңіз [3, 33 б]. 

Ҥміті сҿнбеген адамға тҥбінде бір жететініне сендіреді. Жақсы ҽдіс-

тҽсілдер тауып, жігерін мҧқалтпай, ҿзін-ҿзі қайрап, ҿмірдің сынақтарына 

берілмей ғылым жолын жалғастырмаса оған жету мҥмкін емес дейді: 

Сізге ғылым  кім берер, 

Жанбай жатып сҿнсеңіз?!.[3, 33 б]. 

Ақынның мақсаты – нағыз зерделі де терең ғылымды меңгеру. Ол ҥшін 

ерекше ыстық махаббатпенен ықылас қойып, кҿңілді ҿзге нҽрселерден аулақ 

ҧстап, оқуы керек. Ал, жылдамырақ қол жеткізу ҥшін данышпанымыз: 

«Адамның кҿңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның ҿзі де адамға мейірленіп, 

тезірек қолға тҥседі. Шала мейір шала байқайды» [1, 77 б] деген екен. 

«... Ҽуелі - білім-ғылым табылса, ондай-мҧндай іске жаратар едім деп, 

дҥниенің бір қызықты нҽрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек...» [1,76 б]. 

Иҽ, расында да адамның мақсаты – дҥние қызығына бату болса, ол сол 
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мақсатына жетеді, ал ҿмірлік нысанасы – ғылым жолында қҧрбан болып,  

ел-жҧртына, туған жеріне қызмет ету болса, нағыз биік шың сол болмақ.  

Бҧл жоғарыда айтылған «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» ҿлеңінде 

былайша сипатталады: 

Баламды медресеге біл деп бердім, 

Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім [4, 91б], 

 

Осы жолдар арқылы білімді адамның ата-ана, халқына деген борышын 

нақты жырлап, ордалы ой тастайды. Ғылымның қайнар кҿзі – білімнің 

қазынасы болған кітапта, оны жалқауланбай оқысаң, асу бермес асқар жоқ, 

Абайша айтқанда: 

Талап қыл артық артық білуге, 

Артық ғылым кітапта, 

Ерінбей оқып кҿруге» [5, 4 б]. 

«Біреуі – білсем екен демелік... Мҧның бҽрі – жан қҧмары, білсем екен, 

кҿрсем екен, ҥйренсем екен деген» яғни, білмекке ынтығып, бҥкіл жан дҥниесін 

соған жҧмылдырған адамдарды, жан рахатын кҿксеген мінез тобына жатқызады 

[1,20-б]. Алған білімді одан ҽрі қарай жетілдіріп, молайтудың негізі ретінде, 

ғалым білгенін ҿзге адамдарға ҥйретіп, оқығанын бҿліссе, ол  есіне ҧзақ уақыт 

орнығады. Ақынның тілімен баяндасақ: «Адамға ғылым-білімді кҿбейтуге екі 

қару керек: бірі – пікірлеспек, екіншісі – берік сақтау» [5,17 б]. Барлық нҽрсенің 

жауы болатыны секілді, ғылымның да ҿз тоздыртатҧғын кеселдері бар, олар: 

уайымсыз салғырттық, ойыншы-кҥншілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нҽрсеге 

қҧмарлық.  Бҧлар хакімнің отыз бірінші қара сҿзіңде ерекше сипатталады. 

Жалпы, Абай шығармаларын бастауышта оқытудың ҽдістемелік ерекшеліктерін 

саралап  жҥргендіктен тҿмендегі сабақ ҥлгісін ҧсынып отырмын. 
 
 

САБАҚ: 

Абай атаның сҿзін жақсы  

тыңдаймын. 

Мектеп: 

 

А Қҧнанбаев. Ғылым таппай мақтанба. 

Кҥні: Мҧғалімнің есімі: 

СЫНЫП: 2 Қатысқандар саны:  Қатыспаған

дар: 0 

Сабақ негізделген оқу 

мақсаты (мақсаттары) 

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тҥсінбеген сҿздерін 

белгілеу, мҽтін мазмҧны бойынша қойылған сҧрақтарға жауап 

беру  

2.2.1.1 - мҽтінді дауыстап дҧрыс ҽрі тҥсініп оқу, рҿлге бҿліп, 

мҽнерлеп оқу;  

2.3.1.1 - мҧғалім кҿмегімен оқылған шығарманы бҿліктерге 

бҿліп, жоспар қҧру 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: 

 Оқулықта  берілген тапсырмаларды орындайды. Тақырыпты 

меңгереді. А. Қҧнанбаев туралы толық мағлҧмат алу, ҿлең 

мазмҧнын тҥсіне отырып, негізгі ойды ашу. 

Оқушылардың басым бҿлігі: 

 Тақырыптың  маңызы туралы  дҽлелдеп айтып бере алады. 

Кейбір оқушылар: 
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 Білімді сыныптастарына тҥсіндіріп оқулықтан тыс ресурстар 

қоса алады. 

Бағалау  критерийі Жеке, жҧптық, топтық тапсырмаларды орындай алады.  

Сабақ барысында  тыңдаушының назарын ҿзіне аудара алады. 

Тілдік қҧзіреттілік Ғылым, Абай Құнанбайұлы. 

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бҿлуге арналған кеспе қағаздар жҽне 

ҽртҥрлі заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер. 

Ҽдіс-тҽсілдер Сҧрақ-жауап, ҽңгімелеу, тҥсіндіру, ойын, кҿрнекілік. 

Рефлексия. 

Пҽнаралық байланыс Музыка, қазақ тілі,тарих.  

Жоспарланған 

уақыт 

Жоспарланған жаттығулар (тҿменде 

жоспарланған жаттығулармен қатар, 

ескертпелерді жазыңыз) 

Ресурстар 

Басталуы  5 минут 

 

Топқа бҿлу 2 минут 

 
 

Психологиялық ахуал қалыптастыру:  

«Кҿрші» 

Мақсаты: ҽрбір қатысушының сол топтың бір 

мҥшесі екендігін сезінуі, бір-біріне жылылық 

сыйлау. 

Нҧсқаулық: 

Кҿршіңді оң жақтан қҧшақта, 

Кҿршіңді сол жақтан қҧшақта. 

Оң жақтағы кҿршіңе бір жымиып, 

Сол жақтағы кҿршіңе бір жымиып, 

Бҥгінгі тренинг барысы, 

Біз ҥлкен отбасы.  

Ойқозғау. Сабақтың тақырыбын айту. Бағалау 

крите- рийімен таныстыру. Ҽр топқа бағалау 

парақшалары таратылады. Ол бойынша ҽр 

топтың басшысы топ мҥшелерін ҽр тапсырма 

бойынша бағалап отырады – Сонымен, бҥгінгі 

біздің тақырыбымыз қандай екен? 

Тақырыпты болжау 

 

Жіпте 

жайылған 

фотосуретте

рді алып, 

тҥріне сай 

топтарға 

бҿлінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Кҿршілер 

қимыл – 

қозғалыстар 

арқылы 

жаттығуды 

жасайды) 

Ортасы   20 минут Білу және түсіну 10 минут 

1. Автор туралы дерек білу. 

2. Ҿлең мазмҧнын тҥсіну 

3. Жақсы жҽне жаман қасиеттерді тану. 

5. Мағынаны тану: 

1. Топтық тапсырма.  

1-топ: Абай Қҧнанбаев туралы мҽлімет 

 

«Ҽлемді 

шарлау» 
ҽдісі арқылы 

тҥсіндіріледі

.  

 



288 

сызбада кҿрсету, қорғау, толықтыру 

2-топ: Ҿлеңді мҽнерлеп тізбектеп оқу; 

3-топ:  Ҿлең мазмҧнына талдау жасау: 

Ҽр топ жеке-жеке қорғайды 

Оқылым. 2-тапсырма. Ҿлеңді тҥсініп оқы. 

«Ғылым таппай мақтанба»  Автор айдарымен  

танысу.. 

«Кейіпкерлер ҽлемі» (топтық жҧмыс) 

Ойын шарты: Ҽр топ бір-бірлеріне ҿлең 

мазмҧны бойынша сҧрақтар қояды. 

Сҧрақтардың мазмҧны шығарма 

кейіпкерлерімен, орын алған оқиғалармен 

байланысты болуы керек. Ҧтымды сҧрақ пен 

мҽнді жауап бағаланады 

3.Дҽптермен жҧмыс. Абай ата қандай жақсы 

қасиет пен жаман ҽдетті атайды. Дҽптерлеріне 

теріп жазу 

Бес асыл іс -----------Бес дҧшпан 

Талап ---------------- Ҿсек 

Еңбек -----------------ҿтірік 

Терең ой -------------мақтаншақ 

Қанағат -------------- еріншек 

Рақым -----------------Бекер мал шашпақ 

Қолдану 8 минут  Постер жасату. 

Абай 

Жалпыға арналған тапсырма: 

Оқушылар жаңа білімге сай оқулықты қолдана 

отырып ҿз тҥсінгендерін постерге тҥсіреді. 

Ҿлеңнің авторы туралы ҽңгімелеу. 

 

Постер 

жасату. 

Оқушылар 

ҿз ойларын 

постерге 

жазып оқып 

береді.  

Сергіту сҽті  

2 минут 

«Қыдырып қайтайық!»  

би билеу 

«Қыдырып 

қайтайық!» 

биі 

Аяқталуы  20 минут Дҽптермен жҧмыс. 

Қосымша тапсырма: 

«Мақал жалғастыр «ойыны: 

Жақсыдан ҥйрен 

(Жаманнан жирен) 

Талап тҧлпар 

(Білім сҧңқар) 

Талант қартаймайды 

(Білім ортаймайды) 

Ҽріптен білім 

(Ҽліппеден ғылым) 

Ақыл азбайды, 

(Білім тозбайды) 

Ҿнерлі (ҿрге жҥзеді) 

«Алтын балыққа арналған аквариум» ҽдісі 

Оқушыларға жасырын суреттер таратылады, 

Аяқталуы  

20 минут 
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кімге балық тҥссе, сол алтын балық болады, 

оқушы алтын балықтың маскасын киіп, ортаға 

шығады. Басқа оқушылар оған сҧрақтар қояды. 

Егер жауап бере алмаса топ мҥшелері 

кҿмектесуіне болады 

 
Ҥйге тапсырма:  

Абай туралы дерек білу 

Ҿлеңді мҽнерлеп оқу 

Жоба қорғау 

Рефлексия. Бағалау.  

 «Кҿңіл кҥй букеті»  

Оқушылар гҥлдерді вазаға қояды. Ваза 

суреті плакатқа салынған. Сабақтағы жҧмысын 

бағалай отырып, ҽр оқушы аты жазылған 

стикер-гҥлді вазаға бекітуі қажет. 

Қызыл тҥс – проблема бар, кӛмек қажет. 

Сары тҥс – барлығы түсінікті емес. 

Жасыл тҥс – барлығы  жақсы. 

Стикер тҥстері ҽртҥрлі болуы мҥмкін. 

 
Саралау – Сіз қосымша 

кҿмек кҿрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз 

қабілеті жоғары 

оқушыларға тапсырманы 

кҥрделендіруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Бағалау – Оқушылардың ҥйренгенін 

тексеруді қалай жоспарлайсыз? 

Пҽнаралық 

байланыс 

Қауіпсіздік 

жҽне 

еңбекті 

қорғау 

ережелері 

АКТ-мен 

байланыс 

Қҧндылықт

арда ғы 

байланыс 

Қорытынды бағамдау 

Қандай екі нҽрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

2: 

Қандай екі нҽрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

1: 

2: 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды 

жетілдіруге кҿмектесетін не білдім 
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Жақсы менен жаманды дер кезінде ажыратып, жаман дегеннен сақтанып, 
жақсы нҽрселерді ескерсе, ҿз білімін пайдаға жарата алды деген сҿз. Хакім он 
тоғызыншы қара сҿзінде «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кҿріп, 
ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан 
білгені, кҿргені кҿп болған адам білімді болады» деп білімнің мағынасын 
кеңейтіп кҿрсеткен [1, 47 б]. 

Қорыта келе, Абай шығармашылығынан мҽн-маңызы ескірмейтін, қҧнды 
мҽліметтер ала аламыз. Білім-ғылым тақырыбынан барынша мол ілім 
жинаймыз. Қараңғылықта қолымызға сҽулелі шырақ ҧстатқан, кестелі сҧлу 
сҿздің иесі, даналықтың бҧлағын ашып берген, жарқын бейнелі Абай – Қазақ 
халқының мыңда бір туған, ғҧлама данасы. Оның қалдырған мҧрасы – біздің 
барымыз, нҽріміз. Кҥллі ҽлемге қажет баға жетпес байлығы, рухани болмыстың 
інжу-маржаны. Мҧны ҽрбір саналы азамат орныменен игере білмек. 

Ҿлді деуге сия ма, ойлаңдаршы, 
Ҿлмейтҧғын артына сҿз қалдырған» - деп, тҿрелігін ҿзі айтқан дара тҧлға 

ҽрбір Қазақтың жҥрегінде орын алып қала бермек.  
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БАЛАБАҚШАДА БИЛИНГВАЛЬДЫ ОҚЫТУДЫҢ МАЗМҦНДЫҚ 
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Дуйсебекова Айсауле Есенгазиновна 

ф.ғ.к., АрқМПИ профессоры 
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Турсунова Ляззат Абдешовна 
МКҚ «Золотой ключик»бӛбекжай бақшасының меңгерушісі 

Арқалық, Қазақстан 
 

Аннотация. Ответственная задача учителя предполагает путь к сердцу ученика. Для того, 
чтобы стать профессионалом своего дела, он много ищет, переучивает, получает богатый опыт, 
заменяет метод. Один вид новых, а также метода «обучения на Билингваль» система обучения и 
повысить стремление учащихся к уроку, мы по-новому, самостоятельно, свободно, содержание, 
язык, игра, свободу, государства-процветающий выступать, работать в команде, узнать друг о 
друге, ребята стремились к победе освоить свой родной казахский язык, обучаем. 

Ключевые слова. Задача, учитель, ученик, богатый опыт, метод, «система обучения 
Билингваль» - новое обучение, учащиеся, язык, речь, работа в группах, казахский язык. 

Annotation. The responsible task of the teacher involves the path to the heart of the student. 
In order to become a professional in his field, he searches a lot, retrains, gets a lot of experience, 
replaces the method. One kind of new, as well as the method of "learning in Bilingual" learning 
system and increase the students ' desire for the lesson, we are new, independent, fluent, content, 
language, game, freedom, state-thriving to perform, work in a team, learn about each other, the guys 
sought to win to master their native Kazakh language, teach.  
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Keywords. task, teacher, student, rich experience, method, "Bilingual learning system" - new 

learning, students, language, speech, group work, Kazakh language. 

 

Адамзат баласының тарихында ҧрпақ тҽрбиесінің білім берудің маңызы 

қашанда ерекше. Сондықтан халқымыз «Ҧстазы жақсының ҧстамы жақсы» деп 

ҧстазға ҥлкен талап артып, жауапты міндет жҥктейді. Сол жауапты міндетті 

арқалаған ҧстаз шҽкірт жҥрегіне жол тауып биік белестерге жетелеудің жолын 

қарастырады. Ҿз ісінің шебері болу ҥшін кҿп ізденіп, қайта оқып, мол тҽжірибе 

жинайды, ҽдіс алмастырады. Сондай жаңа бір ҽдістің тҥрі «Билингвальды 

оқыту жҥйесі» жаңаша оқыту арқылы біз балалардың сабаққа деген ынтасын 

арттырып, ҿз- ҿзін еркін ҧстауға, тілін, ойын еркін жеткізуге, қысылмай 

сҿйлеуге, топпен жҧмыс істеуге, бірін-бірі білуге, қазақ тілін ҿз ана тіліндей 

меңгеруге ҥйретеміз. 

Қазіргі заманда ҽлемнің алпауыт мемлекеттері кҿп тілді, ҽсіресе 

халықаралық тілдерді меңгеруді маңызды міндет деп санайды. Сондықтан біз 

де ҿз халқымызды дамып, ҿркениеттен қалмау ҥшін кҿп тілді меңгеруіміз 

қажет. Бҧл заман талабынан туындап отырған қажеттілік. Себебі, бірнеше тілде 

еркін сҿйлей де, жаза да білетін маман бҽсекеге қабілетті тҧлғаға айналатыны 

сҿзсіз.Осы ретте, президентіміз Н.Ҽ. Назарбаевтың: «Қазір біз балаларымыз 

қазақ тілімен қатар орыс жане ағылшын тілдерін де белсенді меңгеру үшін 

жағдай жасауға шаралар қабылдап жатырмыз. Үш тілділік мемлекеттік 

деңгейде ынталандырылуы керек», - деген болатын жолдауында [1]. 

Ҥш тҧғырлы тіл – заман талабына сай туындаған ҿмір қажеттілігі Бірнеше 

тілді меңгерген ҽрбір қазақстандық ҿз елінде де, ҿзге елде де бҽсекеге қабілетті 

болып саналады.Жалпы алғанда «Ҥш тҧғырлы тіл» саясаты тек кеше ғана 

айтылған мҽселе емес.Президентіміз тілдік стратегияны 2004 жылы жариялаған 

болатын.Бҧл біздің ҿскелең ҧрпақ ҥшін маңызы зор. 

Кез келген халықтың ҧлттық қазынасы – тіл. Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі –казақ тілі. Тіл ҧрпақ тҽрбиесінің пҽрменді қҧралы, рухани 

байлығы, баға жетпес қҧдіретті, қуатты қайнар бҧлағы. Тіл қай елде, қай ҧлтта 

болсада, қадірлі де қҧдіретті. Ол ҽрбір адамға ана сҥтімен дарып қалыптасады. 

Тіл – адамның ойын жарыққа шығаратын қҧрал. Ол – атадан балаға мирас 

болып отыратын, баға жетпес мҧра. Ақын Қадыр Мырзаҽлі «Ҿзге тілдің бҽрін 

біл, ҿз тіліңді қҧрметте» деп айтқан. 

Ҽрбір халықтың тілінде оның ҧлттық дҽстҥрі, сана сезімі, ойлау тҽсілі, 

мінез-қҧлқы, белгілері болып табылыды. Ал тілді, тіл мҽдениетін игеру – 

баланың сҽби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп жетілетін ҥрдіс. Олай 

болса, баланың тілін дамыту жҧмысы отбасынан, балабақшадан бастап жҥйелі 

тҥрде жҥргізілуі тиіс. Балабақшадағы оқу іс – ҽрекетінде биллигвалдық жҽне 

полилинвалдық компонеттерді қолданамыз. «Билингвизм» «bi»латынша «екі» 

дегенді білдіреді, «Linqua» - тіл, яғни билингвизм – қостілділік.Екі тілден 

жоғары кҿптілділік – «полилингвизм» деп аталады. Мысалы Ресейде мектепте, 

балабақшада ана тілі – орыс тілі жҽне ағылшын тілі де ҥйретіледі.Олар 

билингвалдық компонентті қолданады.Украина мемлекеті полилингвал, ҥш 

тілді оқиды.Қазақстан мемлекеті ҥш тілде оқытуда жоспарлады.Сондықтан 
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қазақстандықтар оқу іс – ҽрекетінде ҥш тілді қолданса – полилингвалдық 

компоннт деп жазамыз, егер екі тілді қосса билингвалдық компонент деп 

ҧйымдасқан оқу қызметінің технологиялық картасында жазамыз 

Мектепке дейінгі балаларға қай тілді болсын жақсылап ҥйретсе, тез 

ҥйреніп, меңгеріп кетеді. Кішкентай балалар қағілез келеді. Олар тілді табиғи 

тҥрде тез меңгереді. 

Елбасымыздың ҥштілділік саясатын іске асыруды бізідің мектепке дейінгі 

ҧйымның тҽрбиеленушілеріне ана тіліне еген сҥйіспеншілігін арттыру, 

ағылшын тілі жҽне орыс тілдерін жетік білуге баулу, қызығушылықтарын 

арттырумен қатар балалардың есте сақтау, мҽнерлеп оқу, дҧрыс айту 

мҽдениетін қалыптастыру мақсаты қойылған.  

Еліміздегі табиғи ҿсімге байланысты Мемлекеттік тілдің даму мҥмкіндігі 

мол. Мемлекеттік тіл соның негізінде кҿтеріле бермек. Ана тіліміздің ҽлем 

тілдерімен деңгейлес дамуына қандай жағдайлар бар дейтін болсақ, біріншіден 

табиғи байлығымыз жеткілікті.  

Екіншіден, географиялық орналасуымыз жақсы. Ҥшіншіден, мемлекетіміз 

емін-еркін дамуда.Ҽлемнің отыз бҽсекелес елі қатарына қосылудан ҥмітті. 

Біздің табиғатымыз бҽсекеге қабілетті. 

Бҽсекеге қабілеттілікпен орыс, ағылшын тілдерін қолдана отырып жетуге 

болады. Бірақ бҧл оған жетудің негізгі жолы емес. Негізгі жолы – қазақ тілін 

мемлекеттік тіл ретінде Қазақстанның атынан кез-келген жерде қолдану. 

Ҿмірде қанша сала болса, тілдің қолдану мҥмкіндігіде сонша болады. 

Кішкентай бҥлдіршіндерге балабақша қабырғасынан бастап тіл ҥйренудің 

маңызы зор.тілдің негізгі функциясы -сҿйлесу, былайша айтқанда қарым-

қатынас қҧралы.Тҽжірибиелік жҧмыс қорытындысы кҿрсеткендей, балаларды 

қазақ, орыс жҽне ағылшын тіліне ҥйрету қатынастық сипатқа ие, сонымен қатар 

бала тілді сҿйлесу қҧралы ретінде меңгереді, тек сҿздерді меңгеріп қана 

қоймай, сҿз ҥлгілерін белгілі модельде қҧрастыру арқылы қолдануды 

ҥйренеді.Ҽсіресе ҿзге ҧлт ҿкілдерінің балаларын екінші тілге ҥйрету кҥрделі 

жҧмыс. Қазақ тілінде сҿйлеуде балалардың тілі тез даму ҥшін оны қоршаған 

адамдар да осы тілде сҿйлесіп араласуы қажет. Мектеп жасына дейінгі кҿрген 

білгендерін қарапайым тҥрде ҽңгімелейді немесе кҿмекші сҧраққа бір сҿзбен 

жауап береді. Сондықтан олардың қиялына қанат бітіріп, ойлау, таным, 

қабілеттерін жетілдіру.Шешендік, тапқырлыққа баулу ҥшін ойын 

технологиясын пайдалану қажет. 

Білім беруде жетекші болып саналатын ойын ҽдістері балаларға меңгеретін 

тілдің лексикасын еріксіз тҥрде жҽне толықтай есте сақтауына ықпал 

етеді.Балабақшадағы балалар тҽрбиешінің шет тілінде сҿйлегенін тҥсініп, 

айтқандарын орындайды, шағын тақпақтар, ҥш тілде ҿлеңдер айта алады. 

Тақырыптық суреттер, ҿлең-тақпақтар, ҥш тілде мультсериалдар қарау 

тҽсілдері кеңінен қолданылады. Бҧл тҽсілдердің барлығы моториканы дамыту 

ҥшін белсенді лексика мен тілдік жинақтауға тірек бола алады. Арнайы бояу, 

сызу, нҥктені бастыру бойынша тақырыптық жаттығулар жасақталады. 

Олардың барлығы ҧйымдастырылған оқу қызметін қызықты, есте 

сақталатындай етіп ҿткізуге кҿмектеседі [2]. 
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Мысалы: математикадын ҧйымдасқан оқу қызметінде балалар ҥш тілде 

санайды, біреу жҽне кҿп тҥсінігіне ҥйренеді.Ҽн-саз оқу қызметінде ҥш тілде 

ҿлең айтып жаттап, ҥш тҥрлі халықтың салт дҽстҥрімен танысып, билерін 

ҥйренеді.Тҧрмыстық еңбек, ойын қызметінде тҽртіптік кезеңдерде оқу 

қызметінде ҥйренген жаңа материаладар нақтыланады. Мысалы: жуыну 

кезеңінде тҽрбиеші балаларға орыс тілінде сҿйлесе, қазақ, ағылшын тілінде 

қарым-қатынас жасайды.  

Балалар орындаған іс-ҽрекетін (мен қолымды жудым, бетімді орамалмен 

сҥрттім, т.б), серуенге жиналар алдында киімдер мен аяқ киімдер туралы 

балалар ҥш тілде ҽңгімелесу арқылы қайталайды. 

Балалардың ҥш тілді ҥйренуге деген қызығушылықтарын арттыру 

мақсатында, ата-аналармен де ҿзара қарым –қатынас жасалды. Ата-аналар 

балалрға ҥш тілді ерте жастан меңгерту бағдарламасының бағытына ҥлкен 

қолдау кҿрсетті. Ҥйде балалармен қайталайтын тілдік материалдарды, 

ойнайтын ойындарды қабырға газетіндежарияланып тҧрады.Ҥйлерінде 

ҿткізілген тақырыпты ата-аналарымен бірге қайталап отыратын балалар тілді 

тез меңгеріп кетеді. 

Балабақшада ҽрине бірінші ана тілін білуге, сҥюге,қҧрметтеуге 

тҽрбиелейді. Барлық педагогтарзаманға сай оқытуға талпынып, сабақтарын 

жаңаша ҧйымдастырып, шығармашылық ізденіспен ҿткізуде.Оқу ҥрдістерінде 

ойын тҥрлерін балалардың жас жҽне психологиялық ерекшеліктеріне сҽйкес 

тҥрлендіріп, жаңаша тҥрде ҿтеді. 

Бала тек ойын ойнап қана қоймай, осы ойын арқылы білім алып, жан – жақты 

тҧлға дамиды. Баланы ерте жастан оқыту оның тілді тез ҽрі сапалы меңгеруіне 

мҥмкіндік туғызып қана қоймай, ҥш тілді меңгеру қорқынышынан 

арылтады.Бҥгінгі бҥлдіршіндер жақсы білім алып, кҿп тілді меңгерсе, болашақта 

Қазақстанның ҿркениетті ел болып дамуына ҿз ҥлестерін қосары сҿзсіз. 

Сапалы, сауатты жҽне дҧрыс жҥйеленген ҥштілді оқыту біздің балалардың 

кез-келген ортаға сіңуіне мҥмкіндік бертініне сенімім мол [3]. 

Балалар жер бетінде ҽр тҥрлі халықтар тҧратынын, олардың ҽр қайсысы ҿз 

тілінде сҿйлейтіндіктерін біледі. Тілдік материалдарды меңгеретін сҿйлеу 

дағдысы мерекелік шараларда қуыршақ  театрларын, ҥстел-ҥсті театрларын 

кҿрсету барысында жҥзеге асырылады.Оқыту процесіндегі ҽр-тҥрлі ҽдістемелік 

тҽсілдер ойын жаттығулары, тыңдау педагогтан кейін дҧрыс дыбыстау ҥлгісін 

қайталау,  бҧл баланың дҧрыс дикциясын қалыптастырып, елестету, есте сақтау 

жҽне ойлау қабілетін дамытады.  

Тақырыптық суреттер, ҿлең-тақпақтар, ҥш тілде мультсериалдар қарау 

тҽсілдері кеңінен қолданылады. Бҧл тҽсілдердің барлығы моториканы дамыту 

ҥшін белсенді лексика мен тілдік жинақтауға тірек бола алады. Арнайы бояу, 

сызу, нҥктені бастыру бойынша  тақырыптық жаттығулар жасақталады. 

Олардың барлығы  ҧйымдастырылған оқу қызметін қызықты,  есте 

сақталатындай етіп ҿткізуге кҿмектеседі.  
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Мысалы: математикадын ҧйымдастырылған оқу қызметінде  балалар ҥш тілде 

санайды, біреу жҽне кҿп  тҥсінігіне ҥйренеді. Ҽн-саз оқу қызметінде ҥш тілде  ҿлең 

айтып жаттап, ҥш тҥрлі халықтың салт дҽстҥрімен танысып, билерін ҥйренеді. 

Тҧрмыстық еңбек, ойын қызметінде тҽртіптік кезеңдерде оқу қызметінде 

ҥйренген жаңа материаладар нақтыланады. Мысалы: жуыну кезеңінде тҽрбиеші 

балаларға орыс тілінде сҿйлесе, қазақ, ағылшын тілінде қарым-қатынас 

жасайды. Балалар орындаған іс-ҽрекетін  (мен қолымды жудым, бетімді 

орамалмен сҥрттім, т.б),  серуенге жиналар алдында киімдер мен аяқ киімдер 

туралы балалар ҥш тілде ҽңгімелесу арқылы қайталайды. 

Балалардың ҥш тілді ҥйренуге деген қызығушылықтарын арттыру 

мақсатында, ата-аналармен де ҿзара қарым –қатынас жасалды.  

Ата-аналар балаларға ҥш тілді ерте жастан меңгерту бағдарламасының 

бағытына ҥлкен қолдау кҿрсетті. Ҥйде балалармен қайталайтын тілдік 

материалдарды, ойнайтын ойындарды қабырға газетіндежарияланып 

тҧрады.Ҥйлерінде  ҿткізілген тақырыпты ата-аналарымен бірге қайталап 

отыратын балалар тілді тез меңгеріп кетеді. 

Балабақшада ҽрине бірінші ана тілін білуге, сҥюге, қҧрметтеуге 

тҽрбиелейді. Барлық педагогтарзаманға сай оқытуға  талпынып, сабақтарын 

жаңаша ҧйымдастырып, шығармашылық ізденіспен ҿткізуде. Оқу ҥрдістерінде 

ойын тҥрлерін балалардың жас жҽне психологиялық ерекшеліктеріне сҽйкес 

тҥрлендіріп, жаңаша тҥрде ҿтеді [4]. 

Бала тек ойын ойнап қана қоймай, осы ойын арқылы білім алып, жан – жақты 

тҧлға дамиды. Баланы ерте жастан  оқыту оның тілді  тез ҽрі сапалы меңгеруіне 

мҥмкіндік туғызып қана қоймай, ҥш тілді меңгеру қорқынышынан арылтады. 

Бҥгінгі бҥлдіршіндер жақсы білім алып, кҿп тілді меңгерсе, болашақта 

Қазақстанның ҿркениетті ел болып дамуына ҿз ҥлестерін қосары сҿзсіз. 

 Сапалы, сауатты жҽне дҧрыс жҥйеленген ҥштілді оқыту біздің балалардың 

кез-келген ортаға сіңуіне мҥмкіндік бертініне сенімім мол. 
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Аңдатпа. Мақалада автор орыс тілі сабақтарындағы топтық жҧмыстарды орынды 

қолдану ерекшелігін баяндаған. Мҧғалім топтық жҧмысқа мҽн беріп,  оқушыға қандай да бір  

мҽліметті дайын кҥйінде емес, ҿз беттерімен  ізденуге дағдыландыру арқылы оқыту мен 

дамытуды жҥзеге асыратынын сҿз етеді. Оқушыны ынталандыруын қалыптастыру ҥшін 

мҧғалім заманауи сабақтың тиімділігі мен маңыздылығы арттырып, белсенді тҽсілдер мен 

топтық жҧмыстардың ҽр тҥрін қолданады. Ҽр жҧмыс дидактикалық материал негізінде 

қарастырылған. Мектеп, лицей, гимназия мҧғалімдеріне арналған. 

Кілт сҿздер. Топтық жҧмыс, қарым-қатынас, қызметтік тҽсілдеме, шығармаластық, 

уҽждемесі, дербестік. 

Annotation.The article sets out the feasibility of using group work in the lessons of the  

Russian language. The author focuses on the activity aspect of group work, since the assimilation of 

the content of training and the development of the student does not occur through the transfer of 

some information to him, but in the process of his own active  activity. For the formation of positive 

motivation of students and the effectiveness and relevance of the modern lesson, the teacher uses 

various active methods and forms of group work. Types of work are considered on didactic 

material. It is recommended for teachers of schools, lyceums, gymnasiums. 

Keywords. Group work, interaction, activity approach, co-creation, motivation, independence 

 

Как заинтересовать ребенка на уроке? Я разрабатываю систему заданий к 

урокам русского языка и литературы таким образом, чтобы каждый ученик, вне 

зависимости от успеваемости по предмету, смог реализовать личностные 

возможности, раскрыть внутренний потенциал. 

Проявить активность учеников на уроке помогает групповая форма 

работы. Самое главное для них – это преодоление страха ошибиться, 

возможность почувствовать себя увереннее. [1, 57]. 

Эта форма удобна тем, что учащиеся лучше усваивают материал, она 

помогает развивать их творческие способности, помогает сделать урок 

интереснее. Но групповая форма работы может иметь и ряд недостатков. 

Поэтому, используя групповую работу, я исхожу из еѐ целесообразности. 

Увеличение эффективности обучения на уроках вижу в групповой форме 

работы, так как обучение ведется в активном взаимодействии обучаемых с 

педагогом и между собой на том уровне, на котором находятся обучаемые. 

Кроме того, групповая форма – одна из форм деятельностного подхода к 

обучению, психологическую основу которого составляет положение: усвоение 

содержания обучения и развитие ученика происходит не путем передачи ему 

некоторой информации, а в процессе его собственной активной деятельности. 

Знания приобретаются и проявляются только в деятельности. 
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Принцип работы в группе состоит в передаче учащимся на период такой 

работы функций, традиционно выполняемых учителем: информационных, 

организационных, контролирующих и частично оценивающих [2, 207]. 

Групповая форма учебной работы предполагает включение группы 

учащихся в совместное планирование учебной деятельности, восприятие и 

уяснение информации, обсуждение, взаимный контроль.  

Чтобы осуществлять эффективное взаимодействие учеников в группе, я 

целенаправленно формирую учебные группы, внимательно подбираю 

командиров (консультантов), способных планировать работу, налаживать 

контакты учащихся. Стараюсь научить школьников сотрудничать при разборе 

учебного материала, выполнении заданий, решении проблемных задач. Для 

успешной организации совместной учебной работы учащихся учитываю их 

взаимоотношения в неучебное время. 

Группы формирую из учащихся с разным уровнем обученности [3, 11]. 

Затем повторяем правила работы в группе. 

На этапе выполнения задания, когда определяется учебно-познавательная 

цель; определяем вид деятельности группы; распределяем задания по группам; 

распределение ролей среди учащихся каждой группы", выполнение заданий. 

Следующий этап - обсуждение заданий группами, который включает в себя их 

выступления [4,47]. 

Анализ и контроль- учащиеся выполняют самостоятельно предложенное 

задание. Это может быть проверочная работа, индивидуальные тесты. 

Обсуждение достигнутых результатов, где учащиеся сообщают о 

трудностях, встретившихся в процессе работы, о путях их преодоления. 

Подведение итога урока, выводы. 

Приведу несколько примеров групповой формы работы на уроках русского 

языка и литературы из моего опыта. Чтобы заинтересовать детей в самом 

начале урока, я использую приемы «Удивляй», «Лови ошибку» универсальные 

приѐмы, направленные на активизацию мыслительной деятельности и 

привлечение интереса к теме урока [5, 11] 

Эти приемы формируют: умение анализировать, умение выделять и 

формулировать главное. 

Например, на уроке литературы в 10-м классе разговор о бардах начинали с 

прослушивания их популярных песен. А затем дети отвечали на вопрос, кто 

исполнил ту или иную песню и каковы обстоятельства ее написания. Тут 

проверяется общая эрудиция школьников и появляется познавательный интерес. 

А на уроке повторения по теме «Имя прилагательное» в 6 классе ребята 

составляли текст из заготовленных предложений, не используя ошибочные, на 

тему «Имя прилагательное». 

Например, на обобщающем уроке по изучению рассказа В.Распутина 

«Уроки французского» в 6 классе группы сами выбирали задания – какой 

проблемой будут заниматься: обвинением учительницы или ее защитой. Были 

созданы следующие группы: «Адвокаты», «Обвинение», «Свидетели» и 

«Присяжные заседатели». В каждой группе велась общая работа по поиску в 

тексте рассказа всего, что можно было использовать для подготовки 
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материалов, отчетов в работе. Это и характеристика директора на учительницу, 

и письмо, которое мог бы написать мальчик уехавшей на Кубань 

преподавательнице, и показания соседа матери, водителя полуторки, были 

написаны в ходе самостоятельного поиска всех материалов для так 

называемого следствия. 

На уроке закрепления изученного по сказке-были М.Пришвина «Кладовая 

солнца» учащиеся сами выбирали, в какой группе они будут работать. 

1. Репортаж с места событий 

Одна группа, условно названная «Репортеры», выполняла задание написать 

репортаж с места событий в Блудовом болоте. Ребята сделали презентацию, в 

которой дали точные приметы пропавших детей, предложили создать поисковый 

отряд из жителей села и обозначили основные направления поиска. 

2.Форма « Интервью» 

Вторая группа « Интервьюеры» разрабатывала список вопросов Насте и 

Митраше таким образом, чтобы включить в него все наиболее значимые 

события из жизни героев. Впоследствии эти вопросы были заданы ученикам, 

играющим роль Насти и ее брата. 

3. Буклет 

Третья группа самостоятельно определила для себя задание – составить 

буклет «Загадки Блудова болота», в котором школьники подробно описали 

само болото, ввели в презентацию личные иллюстрации, представили легенду. 

На уроке повторения по теме «Имя прилагательное» в 6 классе ученики, 

работая с текстом сказки, выписали из текста прилагательные определенного 

для их группы разряда (притяжательные, относительные, качественные). 

На уроке исследования по теме «Личные местоимения» ребята в группах под 

разными шляпами (по методу Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления» [6, 78] 

Выполняли задания. 

1. Черная шляпа - сбор критической информации о местоимении Я. 

2. Желтая шляпа- сбор положительной информации о местоимении Я 

3. Белая шляпа-сбор новой информации о местоимении (Дается распечатка 

ст-сл. и современного алфавита 

Задание: сравнить местонахождение буквы Я) 

1. Красная шляпа - сбор информации о чувствах (-какие чувства передает 

местоимение Я? 

-Какое вы выбираете чувство? 

(хвастливость, гордость, самоуважение, терпимость, самореализацию, 

невнимание к окружающим, самолюбование)) 

1. Зеленая шляпа-вывод. 

- Нужно ли местоимение Я в жизни? 

Можно много привести примеров работы в группах. 

Хочется сказать, что активные формы и методы групповой работы 

опираются на главный принцип системно-деятельностного подхода - учащиеся 

умеют извлекать знания, опираясь на уже приобретенные, самостоятельно 

обнаруживают и осмысливают учебную проблему, ставят цели, решают задачи, 

отвечают за результаты [7, 88] 
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Такая организация работы эффективна и современна, отвечает 

потребностям образования. 

Групповая форма организации работы на уроках русского языка и 

литературы позволяет активно включать учащихся в атмосферу сотворчества, 

создавать мотивацию обучения, стимулировать личностное восприятие 

предмета. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ ТҼРБИЕШІНІҢ  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ 
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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 
 

Аннотация. Воспитатель-это главная личность, которая облегчает этот процесс. В 

связи с этим воспитатель не ограничиваясь только постановкой педагогических целей, 

рассматривает пути, методы и приемы их достижения. Для того, чтобы ребенок был очень 

интересным, интересным, успеваемостью, необходимо, прежде всего, признать ребенка как 

актив субъекта обучения, образования. 

Ключевые слова. Воспитатель, процесс, личность. педагогический, цели, пути, 

методы, приемы, дети, учатся, стремятся учиться, увлечь, успеваемость, высшее, учебное, 

образование, актив, субъект. 

Annotation. The Educator is the main person who facilitates this process. In this regard, the 

educator is not limited to setting pedagogical goals, considers ways, methods and techniques to 

achieve them. In order for a child to be very interesting, interesting, and perform well, it is 

necessary, first of all, to recognize the child as an asset of the subject of training and education. 

Keywords. Educator, process, personality. pedagogical, goals, ways, methods, techniques, children, 

learn, strive to learn, engage, academic performance, higher education, education, asset, subject 
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Тҽрбиеші - осы процесті жеңілдететін басты тҧлға. Осыған орай тҽрбиеші 

алдына тек педагогтік мақсат қоюмен шектелмей, соған жетудің жолдарын, 

ҽдіс-тҽсілдерін қарастырады.  Баланың оқуға деген ынтасы, қызығушылығы, 

ҥлгерімі жоғары болуы ҥшін, ең алдымен, баланы оқудың, білім алудың актив  

субъектісі ретінде тану керек [1]. 

Балалардың жҧмыс істеу қабілеті бҽрінде болады, тек оны дамыта білу 

керек. Осымен байланысты: проблемалы оқыту, дамыта оқыту, т.б. оқытудың 

тиімді жолдары қолданылып келеді. Ойлау-проблемалы ситуациядан 

басталады. Жоғарыдағы жайлар бір-бірін жоққа шығармайды, қайта бір-бірін 

толықтырып отырады.  

Балалардың шығармашылық жҧмысы - ҿзінің функциасы, міндеті жҽне 

қҧрылымы жағынан алғанда ҿте кҥрделі қҧбылыс. Егер балалардың 

шығармашылық жҧмысын ҧйымдастыру жағынан алып қарар болсақ, ғылыми 

еңбектерде оның 3 тҥрлі тҽсілі баяндалады:  

1) бала жҧмысты тҽрбиешінің кҿмегінсіз ҿз бетінше атқаруы тиіс; 

2) оқу материалын шҽкірт ҿздігінше ой елегінен ҿткізіп, ҧғына білуі шарт;   

3) жҧмысты орындау барысында балаға еркіндік беріледі (тапсырманың 

қандай мазмҧнын таңдайды, жҧмысты қалай атқарады - ҿз еркінде болады). 

Жоғарыда баяндалған жайларды талдай келе, мынадай тҧжырым жасауға 

болады. Шығармашылық іс ҽрекетке ҥйретуге арналған шығармашылық  

жҧмыстар балаларды қажетті білім, шеберлік жҽне дағдылармен 

қаруландырып, оларды белгілі бір мамандыққа қарай бейімделуі тиіс. 

Тҽрбиешілер мынадай міндеттері орындайды: балаларға нақты тапсырмалар 

береді; жеке немесе балалар тобының іс-ҽрекетіне бақылау жасайды; сыныптағы 

жҧмыс ырғағын қамтамасыз етеді, балалар еңбегін бағалайды т.т.Балалардың 

шығармашылық жҧмысын ҧйымдастырудың бірінші бағыты бойынша тҽрбиеші 

функциясы да кеңейе тҥспек. Бҧл орайда оның ҿз шҽкірттеріне деген кҿмегі, 

қолдауы, демеу қосымша функциялар болып саналады. 

Осылайша "тҽрбиеші-бала" атты біртҧтас жҥйе қалыптасады. Оқу, жҧмыс 

барысында ҧстаз ҿз шҽкірттерінің қателіктерін тҥзеп, кездескен қиындықтарын 

жоюға, ортақ мақсат жолына оның барлық қажыр-қайратын жҧмылдыруға 

кҿмектеседі. Осылайша балалардың шығармашылық жҧмысын ҧйымдастыру 

оны басқарумен ҧштасып жатады.  

Олай дейтініміз тҽрбиеші ҿз шҽкіртінің оқуы мен іс-ҽрекетін жоспарлап, 

ҥйлестіріп, реттеп, есепке алып, бақылап, нҽтижесін талдап, саралап отырады. 

Біздің пікірімізше Л.С.Выготскийдің ілімі осы процестің ҽдістемелік негізі 

болып қалмақ. Ҿйткені, баланың еркіндік ҿмірінде ҧстаздың жетекшілік те, 

бағыттаушылық ролі де айқын кҿрінеді. Ҿйткені, баланың тҧлға болып 

қалыптасуы, кемелденуі тҽрбиешінің тікелей басшылығымен жҥзеге асырылады. 

Жоғарыда баяндалған жайларды қорыта келе шығармашылық жҧмыстың 

мынадай негізгі белгілерін жҥйелеуге болады:  

1. Тҽрбиешінің тапсырма беруі, оны балалардың ҧғынуы, зерделуі; 

2. Тапсырманы орындауға бҿлінген уақыт; 

3. Ой еңбегінің тапсырманы орындауға жҧмылдыруы; 

4. Педагогикаға негізделген кҿмекке сҥйене отырып, істің нҽтижелі 
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болуына орай жасалған қолайлы жағдай; 

5. Терең білім жолындағы бала ізденістері;  

6. Балалардың ҿз білімін дағдысы жҽне іскерліктерін практика жҥзінде 

қолдана білуі. 

Жалпы балалардың шығармашылықпен жҧмыс істеуі, оның қабілетінің, 

іскерлігінің артуы сҿз жоқ оны ҧйымдастырудағы тҽрбиешінің рҿлінің жоғары 

екендігінің дҽлелі.  

Шығармашылықпен еңбек ететін балада ойлау зеректігі, терең білім 

қабілетінің жан-жақтылығы, айналаға ҿзіндік кҿзқарасы, яғни баланың жан-

жақтылығы дамиды .Бала білімді ҿз деңгейінде игермесе жҽне оны тҽжірибеде 

қолдана алмаса, онда ҿзінің шығармашылығын да кҿрсете алмайды.  

Балалардың шығармашылығын дамыту ҥшін тҽрбиеші ҽртҥрлі ҽдіс-

тҽсілдерді қолдану керек. Мысалы: проблемалық ахуал, ойын, мадақтау, 

бағалау мен талапты кҥщейту, шынықтыру минуттарын ҧйымдастыру, тарихи 

мағлҧматтар беру арқылы жҽне т.б. ҽдіс-тҽсілдерді қолдануға болады. 

Балалардың шығармашылық ҽрекетін ҧйымдастырудың ҽр тҥрлі ҽдістері 

жасалған. Солардың бірқатары проблемалық мҽселелер ҧсынады.    

Жалпы педагогикалық процесте шығармашылық мҽселесі маңызды орын 

алады. Озат тҽрбиеші балалардың шығармашылық қабілетін дамыту барысында 

оқыту мен тҽрбиелеу ҽдістерінің жаңа тҥрлерін іздей отырып, ҿзі шығармашыл 

тҧлға болып дамиды.  

Педагогикалық еңбекті шығармашылық процесс ретінде қарастырған  

В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калин, Н.Д. Никандаровтың зерттеулерінде ҧстаз 

шығармашылығының психологиялық негіздері, тҽрбиешінің жеке 

шығармашылығын дамыту жолдарына талдау жасалады [2]. 

Шығармашылықта жҧмыс жасайтын тҽрбиешілерге қойылатын талаптар: 

 мамандығы бойынша жан-жақты білімді; 

 ҿз сабағын жақсы кҿріп, қызықты етіп ҿткізуі; 

 жҧмысында жаңашылдығымен ерекшеленуі; 

 сабақ барысында бала ерекшеліктерін ескеріп, сабақтарын 

шығармашылықта жоспарлау; 

 оқытуда психологиялық-педагогикалық білімінің болуы; 

 балалармен жағымды қарым-қатынас жасай білуі; 

 білім сапасын бағалай білуі. 

 

3 - кесте - Шығармашылықпен жҧмыс істейтін тҽрбиеші талаптары 

 
1. Ҿз сабағы 

бойынша білімі 

Ҿз сабағы бойынша терең, жан-жақты білімді. Білімін жоспарлы 

жоғарылата алатын, мамандығы бойынша ҽдістемесін, ҽр тҥрлі 

саладағы ғылыми-кҿпшілік ҽдебиеттерді еркін меңгереді. 

2. Ҿз сабағына 

қатынасы 

Ҿз сабағын біледі, жақсы кҿреді, қызықтырып ҿтеді. 

3. Жҧмыстағы 

жаңашылдыққа 

кҿзқарасы 

Жаңа кҿзқарасты идеяларды, педагогикалық міндеттерді жаңаша 

шешуді талап ететін белсенділігімен ерекшеленеді. 
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4. Сабағын 

жоспарлауды білу 

Балалардың ерекшелігін ескере, сабақ жҥйесінің тҥрі мен тҽсілдерін 

тҥрлендіре отырып, шығармашылықпен жоспарлау. 

5. Оқытудың 

психологиялық, 

педагогикалық білім 

негізі 

Қазіргі заманғы оқытудың психологиялық-педагогикалық 

тҧжырымдамасын еркін меңгереді жҽне оны педагогикалық 

қызметінде негіз ретінде пайдаланады. 

6. Педагогикалық 

тҽсіл 

Балалармен қарым-қатынас жасау, оларға талап қоя білу, мҿлшерін 

сақтай біледі. 

7. Сабақ беру 

процесінде баламен 

жеке қарым-қатынас 

Бала ерекшелігін жҥйелі зерттеу, оқыту талаптарында жеке қарым-

қатынасты қамтамасыз ету, яғни тапсырманың кҥрделілігі мен 

кҿлемін деңгейлеу, нашар ҥлгіретін балаларға ҥнемі тиянақты кҿмек 

кҿрсету, ҥй тапсырмасының орындалуын ҥнемі бақылау, оқу 

деңгейлерінің дайындықтары кҥшті, орта, нашар балаларды бір 

мезгілде кҿз алдында ҧстай білу. 

8. Оқу еңбегі 

дағдысындағы 

балаларды дамыту 

Оқу еңбегін балаларға дағдыға айналдыру, білім-білік дағдысын 

мақсатты, тиянақты тҥрде бірдей қатынаста ҧйымдастыру, білім алуда 

ҿзін-ҿзі бақылау, оқу еңбегін дҧрыс қатынаста жоспарлау, оқытудың, 

жазудың, тапсырмалардың міндетті жеке қарым-қатынас тудыру. 

9. Ойлау қабілетін 

дамыту жҧмысы 

Оқыту тҥрі мазмҧны мен ҽдісінің белсенді дамуы балалардың оқыған 

материалындағы керектісін бҿліп ала білуіне ҥйретеді жҽне жеке 

қарым-қатынас жасауға жағдай туғызады. 

10. Балалардың пҽнге 

қызығушылығын 

дамыту 

Балалардың сабаққа қызығушылығын дамытуда негізгі жҧмыс тҽсілдерін 

пайдаланады, мазмҧнның жаңашылдығын пайдалану, оқытудың ҽр тҥрлі 

тҽсілдері, сыныптан тыс жҧмыстар, қызығушылықтарын дамытуға, жеке 

қарым-қатынас жасауға жағдай туғызады. 

11. Балалардың білім-

білік дағдысын, білім 

сапасын бағалай білу 

Бағалауды практикада қолдана білу, тек қана білімін бағалау емес 

оның практикалық-эксперименттік білім-білік дағдысын бағалауға 

дҧрыс жағдай туғызады. 

Кҥнделікті баға қорының жеткілікті саны балалардың тоқсандық 

қорытынды баға бҿліп ала білуіне ҥйретеді жҽне жеке қарым-

қатынас жасауға жағдай туғызады. 

 

Сонымен, тҽрбиеші шығармашылығы мынадан байқалады: 

1. Алынған кҿрсеткіштерге талдау жасау; 

2. Кезіккен проблемаларды, жағдаяттарды сезіну; 

3. Нҽтижеге жету жолында педагогикалық ҿзара ҽрекет жҥйесін қҧру 

Ал мҧның барлығы тҽрбиешінің кҽсіптілігіне байланысты болмақ.  

Ол біріншіден, ҿзінің еңбегінің нҽтижесін ҿлшеу біліктілігі мен қызметінде 

сапалы кҿрсеткіштерге жетуі. Екіншіден, практикалық қызметте педагогтің 

сапалық кҿрсеткішін зерттеу біліктілігі. Бҧл шебер-педагогтің, шығармашыл-

педагогтің ҿз қызметіне, оның нҽтижесіне талдай жасай білу біліктілігін 

кҿрсетеді. Ҽр педагог ҿз жҧмысына талдау жасауда: Неге жеттім?, Неге 

ҧмтыламын? Не кедергі жасайды? – деген сияқты сҧрақтарды басшылыққа 

алуы тиіс [3]. 

Н.В.Кухарев бойынша педагогикалық шығармашылықты ҿлшеу 

ҿлшемдері тҿмендегіше; 

- Жаңашылдығы жҽне тҥпкіліктігі; 

- Ғылыми негізділігі; 

- Ҽлеуметтік-педагогикалық ерекшелігі; 
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- Ҿзара ҽрекеттің тиімділігі; 

- Нҽтиженің тҧрақтылығы; 

Педагогтің ҿз еңбегіне, сапалы кҿрсеткішіне зерттеу жҽне талдау жасау 

біліктілігіне қарай шығармашылық мынадай деңгейлерге бҿлінеді: 

1. Ақпараттық-ҿндірушілік: педагог басқаның тҽжірибесін ескере 

отырып, нҽтижеге жету жолындағы  педагогикалық міндеттерді шешеді, нақты 

жағдаяттарды шешудің тиімділігін талдауды біледі. Бҧл педагогикалық 

шығармашылықтың тҿменгі І деңгейі болып табылады. 

2. Бейімділік-болжаушылық: педагог ҿзіне белгілі ақпараттан балалардың 

потенциялық мҥмкіндіктері мен ҿзіндік жеке қасиеттерін ескере отырып, ҿзара 

ҽрекет ҽдістерін, қҧралдарын, тҽсілдерін іріктеп, ҿзгертіп пайдалана біледі. Бҧл 

деңгейде пҽнаралық байланыс, саралап оқыту, білім, білік-дағдыларын меңгерту 

жҧмыстары жҥреді. Бірақ ҽлі де болса баланың жеке басын дамытуды тиімді 

болжау жағдайы жетіспейді. Бҧл педагогикалық шығармашылықтың ІІ деңгейі. 

3. Ҧтымдылық: педагогтің қҧрастырушылық-болжаушылық қабілеті 

байқалады, яғни жаңашылдық, педагогикалық процесті мақсатты, 

ҧйымдастыру, педагогикалық міндеттерді шешудің қалыптан тыс тҥрлерін 

қолдану, т.б. Бҧл педагогикалық шығармашылықтың ІІІ деңгейі. 

4. Зерттеушілік: тҽрбиеші ҿзінің ізденісінің тҧжырымдамалық негізін 

анықтай біледі, оларды еркін қисындырады. Оның нҽтижесін зерттеу негізінде 

ҿзінің жҥйесін дайындайды. Бҧл деңгейде тҽрбиеші  шығармашылықтың жоғары 

категориясына жақын. Бҧл тҽрбиеші ҿзінің тҽжірибесін жинақтай біледі. Егер оны 

ҽріптестері мойындаса, оның идеясы басқа тҽрбиешідердің жҧмысында тиімді 

нҽтиже беруі мҥмкін. Бҧл педагогикалық шығармашылықтың VІ деңгейі. 

5. Шығармашылық (шығармашылықты елестете білу) болжаушылық: 

педагог жоғары міндеттерді ҧсыну жҽне оларды шешудің ҽдістерін негіздеу 

қабілеттерін кҿрсетеді. Мҧнда қызмет нҽтижесінде ҿмірлік шығармашыл 

инновациялық тҧлға дамиды. Бҧл Ҥ деңгейде тҽрбиеші қызметінде ҿзара ҽрекет 

жасау ҽдісі орын алады. Қағида бойынша бҧл ҽдістерді оның балалары да 

меңгереді. Олар тҧрақты жағдайда ҿз мҥмкіндіктері бойынша ҿзіне-ҿзі іштей 

жарысқа тҥсу процесінде нҽтижеге жетуге тырысады. 

Алғашқы екі деңгейде шығармашылықпен жҧмыс істейтін тҽрбиеші ҿзін 

іздейді, яғни ол ҿзіне: Мен не істей аламын?, Қолымнан не келеді? деген 

сҧрақтарын қойса, 3 деңгейде, Қалай жақсы істеуге болады?, қандай ҽдіс-

тҽсілдер, қҧралдар жоғары нҽтиже береді? деген сҧрақтарды басшылыққа алса, 

ал ІҤ, Ҥ деңгейде ҿз іс-ҽрекетіне шығармашыл-педагог: Мен кімді дамытамын?, 

Менің қызметімнің нҽтижесі не? сҧрақтарын басшылыққа алады. 

Сонымен балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда мынадай 

қажетті жағдайлар болу керек: 

 тҽрбиеші ең алдымен, топта шығармашылық кҿңіл-кҥй тудыру арқылы 

баланың назарын бір нҽрсеге бағыттау керек; 

 тҽрбиеші баланың басқаға ҧқсамайтын, бҧрын байқалмаған қасиеттерін 

аша білу керек; 

 тҽрбиеші ой - ҿрісі кең, жан-жақты білімді, ҿз маманының шебері болу 

керек;баланың ҿз бетінше жҧмыс істеуге деген қҧлшынысын қҧрметтеу; 
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 балаларды шығармашылық жҧмысқа баулып, олардың 

белсенділіктерін, қызығушылықтарын арттыра тҥсу ҥшін балаларды 

мадақтап отыруы керек. 

Оқыту сапасының негізгі ҿлшемдері оқыту процесінің нҽтижесі мен 

балалардың білім, білік-дағдысының сапасы болып табылады. 

Тҽрбиеші - ҿте нҽзік инструмент, ол барлық адами қызметтерді ҿзінде 

жинақтауға ҧмтылады. Ол философ, дирижер, ҧйымдастырушы, оқымысты, 

психолог, артист. Сондықтан оның бойындағы байқалатын қызметтерге 

сыйластықпен қарай отырып, оны жетілдіруге кҿмек кҿрсету жҽне бҧл 

инструменттің ерекшеліктері мен дауысына ҥн қосу негізгі міндеттердің бірі [4]. 

Тҽрбиешінің эмоциялық жағдайы, оның дайындық дҽрежесі жҽне кҿбеюі 

баламен жҧмыс жҥргізудегі басты одақтас болатындығын ҽкімшілік білуі тиіс 

жҽне тҽрбиеші соған бағыттауға тілектес бола білуі керек. Сондай-ақ олардың 

тҧлғалық қасиеттерін аша отырып, балаларға сапалы білім беру жҽне 

шығармашылығын дамытуда жан-жақты кҿмек ҧйымдастыру сапалы еңбекке 

қол жеткізудің бірден-бір жолы болмақ. 

Сонымен, «шығармашыл тҽрбиеші» дегеніміз – ғылымдағы жеткен 

жетістіктерді меңгеріп қана қоймай, ҿз іс-ҽрекетінде сол жетістіктерді жаңа 

жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, табыстарға қол жеткізуші.Осындай 

шығармашыл ҧстаздар, мектептен ҿз ҿміріне ҿзгеріс енгізе алатын, ҿз бетінше 

ҿмір сҥру жолдарын таңдай алатын азаматтар тҽрбиелеп шығарады. 
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«Білімдінің кҥні жарық, білімсіздің кҥні қаріп» деген емес пе, сҿзге шешен 

дана халқымыз. Соны ескере келе Ҽбу Насыр бабамыздың ғылым жолына ҿз ҥлесін 

қосарда табанын тоздырып бҥкіл ҽлемді шарлап,  ғылым мен білімнің қҧпия 
сырларын жетік меңгергені ҥшін кейінгі ҧрпаққа ҿшпес ҿнеге, ҿлмес мҧра, ең 

қҧнды асыл қазына деп ойлаймын. Оның аманат етіп қалдырған ең ҧлы 

шығармаларын, ҽлі де зерттелмей жатқан ҧлы мҧраларын терең зерттеп, келешек 
ҧрпаққа жеткізу болашақ жастар біздің еншімізде. Жҽне жастарды уақытын бос, 

пайдасы жоқ тірлікке емес, уақытын тиімді пайдалануға, біздің ҧлы бабамыз Ҽбу 

Насырдың қайталанбас ғажап туындыларымен танысып содан ҥлгі алар 
жастарымыз кҿп болса екендеп тілеймін. Ҽбу Насыр Мҧхаммед ибн Мҧхаммед ҽл-

Фараби ерте ортағасырлық ҧлы ойшылдардың бірі болып табылады. Ол кҿп қырлы 

ғалым-энциклопедист жҽне шығыс рационализмінің негізін қалаушылардың бірі 
болды. Осы себепті оған «бірінші мҧғалім -Аристотельден кейін» «екінші мҧғалім» 

қҧрметті атағы берілді. Тарихтан белгілі, ҽлФараби Отырар қаласында дҥниеге 

келген. Ҽл-Фараби алғашқы білімін Отырарда алған. 
Ҽл-Фараби дҥниеге келген Отырар қаласы ірі саяси жҽне мҽдени орталық 

болатын. Ҽл-Фараби ҿзі дҥниеге келген тҥркі мҽдениетінің рухани 

қҧндылықтарын бойына сіңіріп ҿсті, яғни, тҥркі мҽдениеті ҿзіне тҽн 
дҥниетанымдық бағдарлар мен категорияларды, болмыс принциптері мен 

дҥниені ҧғыну қҧндылықтарын қалыптастырған болса, бҧл қҧндылықтар оның 

тҧлғалық қалыптасуын анықтады. Кҿптеген фарабитанушылар ҽл-Фарабидің 

кҿзқарасына тҥркі мҽдени дҽстҥрінің ҽсер еткенін мойындайды.  Ҽл-Фарабидің 
рухани мҧрасы барлық ҿмірінің барысында қалыптасты жҽне дҥниетанымдық 

тҧрғыда, идеялық бастауында ҽр тҥрлі мҽдениеттердің ықпалдарымен 

айқындалады. Жалпытарихи заңдылықтарды ашып, рухани мҽдениет 
ескерткіштерін, атап айтқанда,«IX-XV ғғ. Орталық Азия халықтары мен 

ойшылдарының философиялық жҽне діни адамгершілік кҿзқарастарын зерттеу 

материалдық жҽне рухани факторлардың ҿзара ҽрекеттесуі негізінде ғана 
мҥмкін»-дейді Ю.Д. Жҧмабаев пен Ш.Ф. Мамедов. 

Тарихта Аристотельден кейінгі Екінші ҧстаз деген жоғары атаққа ие болған ҽл-

Фараби ҿзінің энциклопедиялық дарынының арқасында философиялық ҽлеуметтік, 
саяси,этникалық, эстетикалық мҽселелермен бірге, жаратылыстану жҽне математика 

саласындағы кҿптеген ауқымды ғылыми мҽселелердің тҥйінін шешкен ғалым. 

Ойшылдың ҿте бай ғылыми мҧраны қалдырумен қатар осындай, кҥрделі мҽселелерді 
шешуі, ҽлемдік ғылымның даму тарихында  ҿзіндік бағасын алып , адамзаттың 

табиғат пен оның заңдылықтарын тануға деген ҥнемі артып келе жатқан  

қҧштарлығына зор ықпалын тигізгені сҿзсіз. Оның  математикасы ҿз ішіне  
арифметиканы, геометрияны, оптиканы, жҧлдыздар туралы ғылымды, музыка, ауыр 

салмақтар мен шебер ҽдістер туралы  білімдерді қамтиды. Ойшыл бҧл бҿлімдегі 

жіктеуіндегі орта ғасырда математика дамуында орын алған ҿзгерістерді кҿрсеткен. 
Ол жартылай отырықшы, жартылай кҿшпелі тҧрмыс қҧрып, Арал теңізі 

тҿңірегіндегі халықтар арасында сауда-саттықпен айырбас орталығы болған. 

Қолҿнер мен сауданың тез ҿсуімен қатар, бҧл заманда кең ауқымды 
урбанизация (қалаларға жаппай кҿшу) ҥрдісі орын алады. Араб халифатындағы 

рухани ҿмірдің, қалалардың дамып, гҥлденуі маңызды рҿл атқарды. Қалалар 

ҽскери - ҽкімшілік, экономикалық жҽне мҽдени орталықтарға айналды Арабтар 
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дҽл сол Отырарды Фараб деп атады. Қазақстан территориясындағы 

ортағасырлық қалалардың ішіндегі кҿлемі жағынан аса ірі жҽне атақтыларының 

бірі Отырар (Фараб) қаласы. Қазақстан территориясындағы басқа қалалармен 
салыстырғанда Отырар туралы мҽліметтер жазба деректерде кҿп кездеседі. 

Деректерде бҧл қала «Отырар» не «Фараб» деген атпен аталады. Фараб деп 

аталуы VIII ғасырдың отызыншы жылдарындағы деректерінде кездеседі. 
Отырар қаласы орта ғасырларда экономикалық, мҽдени, ірі сауда орталығы 

болған Ҧлы ғалым , ҽлемнің екінші ҧстазы Ҽл-Фарабидің есімі осыған орай 

аталған, яғни Отырардан шыққан деген сҿз. Оның толық аты-жҿні-Мҧхаммед 
Ибн Мҧхаммед узлаг Тархани. «Тархан» сҿзі оның тҥркілерден шықанның 

аңғартады, екінші жағынан ғалымның текті  де ауқатты ортадан екенін 

білдіреді, «қағандарға» жақын «тархан» -ханзада деген сҿз [1]. 
Тыңғылықты білім алмақ болған Ҽл-Фараби жас шағында Бағдат пен 

Дамаск қалаларындағы университеттер мен медресселерде оқу ҥшін Араб 

халифатындағы елдерге аттанады. Ана тілімен қоса араб, парсы, грек, латын 
жҽне тағы кҿптеген тілдерді меңгерген. 200 ден астам кҥрделі трактаттар мен 

философиялық еңбектер жазған. Философия, математика, қоғамдық 

ғылымдармен, музыкамен жҽне поэзиямен айналысқан. Фарабидің рухани 
мҧрасын кҿрнекті зертттеушілердің бірі М.М.Хайруллаев былай деп жазады: 

«Орта Азиядан кетпей тҧрғанда ҽл-Фараби Шаш пен Самарқанға соғып біраз 

уақыт Бҧхарда оқып, жҧмыс істегені жайлы ҽдебиетте тың деректер бар»7 

Ҽл-Фарабидің кҿшпелілер мен отырықшылар ҿркениетін жҽне Шығыс пен 
Грек-Рим мҽдениетін ҿзара байланыстыруы ҽлі кҥнге дейін елімізді дҥние 

жҥзіне танытуда маңызды орын алады. Оның философиялық еңбектерінің 

тҽрбиелік мҽні, «Азаматтық саясат», «Мемлекеттік қайраткердің афоризмдері», 
«Қайырымды қала тҧрғындарының кҿзқарастары», «Бақытқа ету жҿніндегі 

кітап», «Бақыт жолдарын кҿрсету» трактаттары мемлекеттік тҽуелсіз қоғамда 

ҽділ басқару салтын саралауға арналған. Данышпан ғалым ҿзінің саяси 
философиялық теориясында қайырымды басқаруды сақтау мен оны 

ҧйымдастырудың тҽсiлдерiн, қала тҧрғындарына қайырымдылық пен игiлiктiң 

қалай келетiндiгiн жҽне бҧл нҽтижеге қандай жолмен жетуге болатындығын 
тҥсіндіреді. Алладан, аспан ҽлеміндегі қҧбылыстардың мҽнінен, ақыл мен 

адамның жан дҥниесінен, тҥр мен материя арақатынасынан іздеуінде. Ғҧлама 

ойшыл ҿз кезеңінің діни тҥсініктерін философиялық тҧрғыдан дамытады, 
халықты ҧлттық тҽрбиеге баулиды. Орта ғасырдағы ғылым мен мҽдениеттің 

ҥздік ҿкілі болған Ҽл-Фарабидің шығармалары латын, парсы, ағылшын, 

француз, неміс тілдеріне аударылып, жеке кітап болып шықты. 
Ҽл-Фараби ҿзінің «Қайырымды, қала тҥрғындарының кҿзқарастары» атты 

кітабында бірқатар қоғамдық - ҽлеуметтік, этикалық мҽселелерді сҿз етеді. 

Мҧндағы қала деп отырғаны — мемлекет. Ғалым бҧл шығармасында 
мемлекеттің пайда болуы, ондағы теңсіздіктің ҿмірге келуі, идеал қала 

халқының моральдық бейнесі, мҧндай қала ҽкімдеріне қажетті адамгершілік 

қасиеттер, ҽрбір адамның бақытқа жетуі ҥшін бҥкіл қоғам болып, бірігіп 
тіршілік етуі керектігі, т. б. мҽселелер жайындағы ҿз пікірін ортаға салады.  

Ол халық бақытты ҿмір сҥру ҥшін елді жақсы ҽкім басқаруы керек деп тҥсінді. Ал, 

жақсы ҽкім — ҽділ, инабатты, мейірімді, жан-жақты білімді, жақсылыққа жаны 
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қҧмар, жамандықтан жиіркенетін, батыл, жомарт, ҿнер мен ҽдебиетті сҥйетін адам 

болуы тиіс. Фараби мемлекег басқаратын адамға осындай биік талаптар қояды. 

Сонымен, Фараби болашақ қоғамда адамдардың емін- еркін, азат ҿмір сҥретін, 
қоғам мҥшелерінің бҽрі тең, бірін - бірі қҧрметтейтін, бақытты қоғам ретінде 

суреттейді. Бҥкілхалықтық бақытқа жетудің бірден-бір жолы ғылымды, білімді 

игеруде деп білді. Фараби ҧлы гуманист ретінде феодалдық соғыстарға, ел-
жҧртты тонауға, тақ пен тҽж ҥшін болған қантҿгістерге, ҽділетсіздікке қарсы 

шықты, адамның еңбекке, білімге, бейбіт ҿмірге деген қҥқығын қорғауға ҽрекет 

жасады.  Ғалым Фараби рухани кҥш табиғатын анықтауға кҿп мҽн берген. Ол 
ҿзінің «Даналық негіздері» атты еңбегінде адам табиғатының қасиеттеріне қарай 

оның сыртқы жҽне ішкі дҥниесінің бар екенін айтады. Қоршаған ортаның 

қҧбылыстарын тани алатын физиологиялық дене қҧрылысы мен бітім болмысын 
қҧрайтын сыртқы тҽн сезімдері ішкі дҥниеге де ҽсерін тигізеді. Ал ішкі қҧпия 

дҥние дегеніміз - адамның рухани кҥштері. Ҿз кезегінде, даму процесінің ҥш тҥрі 

бар. Ол адамның, жануардың жҽне ҿсімдіктің дамуы [2]. 
Жалпы Ҽл-Фараби туралы тарихта қалған ерекше аңыз бар. Фараби тақта 

отырған патша Сейф ҽд-Даулҽннің сарайына кіргенде оған жайғасуын сҧрайды. 

Ғалымымыз «ҿзімнің дҽрежеме сай отырайынба, ҽлде сенің мҽртебене сай ма?» 
дейді Патша ҿзінің дҽрежеңе сай дейді. Фараби барлық уҽзірлерден ҿтіп, патшаның 

ҿзін ығыстырып, таққа  барып отырады. Сонда патша : «Мына Шейх ҽдептілік 

ережелерін аяқ асты етті. Қазір білімін тексеріп, жауабын тыңдаймыз,егерде 

қанағаттандырмаса белгі беріп басын алындар дейді». Оны естіген Фараби: «Уа, 
патша! Аз ғана  сабыр етіңіз. Істің ақырына қарап баға берер болар» депті. Кейін 

оның айтқандарын патша да уҽзірлері де нҽтижесінде оған тиіспепті. 

Соған қарап Фараби ҿз заманының ғалымы, білгірі ғана емес, ел 
билеушілерінен де озық жҥретіні аңғарылады. Оның жебе жақсы тартқан, атқан 

оғы нысанаға дҽл тиеді деседі. Ҽрине, автордан авторға , кітаптан кітапқа ҿтіп 

фольклорлық материал сияқты халық арасында кең тараған бҧл  ҽңгімелер 
Фарабидің ғылыми ҿмірбаянын қҧру ҥшін нақты дерек болмасы анық [3]. 

Ҽл-Фараби сезім мен ойлау, тҽрбие мен іс-ҽрекет жҥйесін жетілдіру 

мҽселесіне қайта айналып соғып отырған. Білімсіз адамгершілік молаймайды, 
білімсіз адам ҿзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. Жан-дҥниені 

тҽрбиелемей ҥлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тҽрбие ҧштасса ғана 

рухани салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-қҧлқын тҥзей алмаған адамның 
ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп есептеген. Кҿрнекті ойшыл, ҿзінің 

білімділігі мен сауаттылығының арқасында «Екінші ҧстаз" атағына ие болды. 

Ҽл-Фараби саяхатты жақсы кҿрген. Оның 50-жасқа толғанына дейінгі сапары 
туралы ешбір тарихшы сҿз қылмайды. Сол сияқты  олар Фарабидің балалық 

жҽне жастық шақтары жайында ештеңе жазбаған, бірақ  оның отанын тастап 

Бағдатқа шыққан кезі туралы жазған тарихшылардың жазбалары бар. Ҽл-
Фарабидің ҿмірбаянындағы бҧлыңғыр кезендердің  болуы да осының 

салдарынан деп  білген жҿн. Оның кҿптеген трактаттары бізге жетпеген, ҽйтсе 

де олардың бірқатары ҽлемнің тҥрлі сирек қолжазба кітапханаларында 
сақтаулы. Ҽл Фараби «Қайырымды қала тҧрғындарының кҿзқарасы 

трактатында былай дейді: - «Адам толығымен дамып жетілуі ҥшін кҿптеген 

нҽрселерден тҽуелді болады. Яғни ол ҿзіне қажет нҽрселерді жалғыз ҿзі жасай 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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алмайды. Сондықтан, адам ҿзінен басқа адамдардың қоғамдастығында ҿмір 

сҥруі керек жҽне адам қоғамда ғана толық жетіліп, бақытқа қол жеткізе 

алады»,- деп тҧжырымдайды. 
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҼДЕБИЕТІ 

САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

Жҥсіпбек Жанар Қҧрманбайқызы 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі 

Қызылжұлдыз жалпы негізгі білім беретін мектебі 
Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. На современном этапе, когда информационные и коммуникационные 

технологии широко используются, активное внедрение новых технологий в учебный процесс 
стало одним из правовых требований современности. Например, Интернет предоставляет 
широкие возможности не только для учителей, но и для студентов. 

Ключевые слова. Информационно-коммуникационные технологии, компьютерные 
технологии, педагогические технологии, презентации. 

Annotation. At the present stage, when information and communication technologies are 

widely used, the active introduction of new technologies in the learning process has become one of 
the legal requirements of modern times. For example, the Internet provides ample opportunities not 
only for teachers but also for students. 

Keywords. Information and communication technologies, computer technologies, 
pedagogical technologies, presentations. 

 

Қазіргі замандағы білім берудегі мақсат жан-жақты, білімді, ҿмір сҥруге 

бейім, ҿзіндік ой талғамы бар, қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру. 

Оқушылардың дҥниетанымын кеңейту, істеген ісіне тҧжырым жасап, 
қорытындыға келу, ойлау саналарын жетілдіріп, ҿз алған білімдерін іс жҥзімен 

ҧштастыра алуға жол ашу. 

Қазіргі заман мҧғалімінен тек ҿз пҽнінің терең білгір болуы емес, тарихи 

танымдық, педагогикалық, психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық 
білімділік жҽне ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай 

білім беруде жаңалыққа жаны қҧмар, шығармашылықпен жҧмыс жасап, оқу 

мен тҽрбие ісіне еніп,оқытыудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан 
болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тҧлға ретінде ҧлағатты 

саналады. Ғылым мен техниканың даму қарқыны оқу-ағарту саласының оқыту 

ҥрдісінде жаңа технологиялық ҽдістер мен қондырғыларды кең кҿлемде 
қолдануды талап етеді [1]. 
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Заманауи технологияларға негізделген білім берудің жаңа ҽдіс- тҽсілдерін 

казақ тілі мен ҽдебиеті сабақтарында пайдалану оқушылардың ҽлемдік бҽсекеге 

қабілетті маман, ізгілік пен адамгершілік қасиеттерді бойына жинаған ҿзіне 

сенімді тҧлға ретінде қалыптастыруда мҽні зор. Бҧл технология ҿскелең 

ҧрпақты оқыту мен дамыту сапасын арттыруға ҥлкен мҥмкіндік беріп қана 

қоймай, адамгершілігі мол, рухани жан дҥниесі таза, имандылығы жоғары, 

ізгілікке жаны қҧштар кемел азамат етіп тҽрбиелеуде де ҥлкен рҿл атқарады.  

Ақпараттық-қатынастық технологиялар кең қолданыс тапқан қазіргі кезеңде 

оқыту ҥдерісіне осы технологияларды белсенді енгізу – заман қажеттілігінен 

туындап отырған заңды талаптардың біріне айналды. Айталық, ғаламтор қорлары 

мҧғалім-оқытушыға ғана емес оқушыларға да мол мҥмкіндік береді. 

Сабақ барысында интерактивті тақта барлық буындар ҥшін ҿте қолайлы. 

Оқушылардың қызығушылықтарын арттыруда, дидактикалық материал тҥрінде 

қолдануға, жаңа тақырыптарды меңгертуде кҿмекші ретінде қолдану тиімділігі аса 

жоғары. Ҽр тҧлғаның қайталанбас мҥмкіндігін есепке ала отырып, ҽр оқушының 

ҿзіндік дамуына, ҿзіндік ізденуіне ықпал ету арқылы оның ой-ҿрісін кеңейтіп, 

біліктілігін арттырудың тетігі саналады. Бҧл оқыту ҽдісінің тиімділігі, баланың 

жеке тҧлға ретінде ашылуы, оның жан-жақты дамуына табиғи ҽсер етеді. 

Қазақ тілі сабағында ақпараттық қҧралдарды тиімді қолдану ҽр ҧстаздың 

міндетіне айналып келеді. Бірақ бҧл ҥрдісті біз қалай қолдануымыз керек? 

Мҧғалім бҧрынғыдай дайын білім бермейді, оқушыларға ҿз бетімен 

ізденуге нҧсқау ғана береді. 

Кҿрнекілік – бағдарламалары арқылы компьютерді кҿрнекілік қҧралы 

ретінде қолдана отырып, оқушыларды жаңа тақырыпқа керекті материалдармен 

таныстыруға болады. 

Дҽстҥрлі оқыту ҽдісімен салыстырғанда интерактивті оқытуда мҧғалім мен 

оқушының ҿзара ҽрекеттесуі ҿзгереді, мҧғалім белсенділігі оқушы 

белсенділігімен ауысады. Мҧғалімнің міндеті-оқушының ынта-ықыласына 

жағдай туғызу. Мҧғалім оқу ҥрдісін ҧйымдастыруда оқушының дҧрыс бағыт 

алуына, белгілі мақсатпен жҧмыс жасауына жол нҧсқаушысы болады. 

Интерактивті оқыту ҽдісін соңғы кездері қарқынды оқыту технологиясында 

кеңінен қолдануда [2]. 

Бҥгінгі таңда ҿскелең ҧрпаққа сапалы білім беру барысында осы озық 

технологиялар мен тиімді ҽдіс-тҽсілдерді қолдануда интерактивті тақтаның 

педагогикалық мҥмкіншіліктерін аса жоғары бағалап, оны іс жҥзінде тиімді 

қолдану тҽсілдерін ҥздіксіз зерттеу ҥстінде. 

Шынында да, интерактивті тақта сабақты тҥрлендіруге кҿмегін тигізіп, 

яғни оқытудың барлық кезеңінде, оқушыны ойлау мен сҿйлеу дағдыларына 

тҿселдіруде оқыту ҽдісінің ҿнімді бір тҥрі болып саналады. 

Мҽтінді кҿре отыра тыңдауды қалыптастыру мҽдениетін сҿз етсек, ең 

алдымен, жаңа техникалық қҧрал-жабдықпен, яғни интерактивті тақтамен 

жҧмыс жҥргізу ҽдісі алға тартылады. 

Интернет, мультимедиялар, электронды сҿздіктер, электрондық 

оқулықтарды интерактивті тақта арқылы кҿрсетудің тиімділігі ҿте жоғары. 
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Қоғамның қазіргі даму кезеңі жедел ақпараттандырылу процесімен 

сипатталады. Ақпараттық компьютерлік технологиялардың білім беру жҥйесіне 

енуі – жаңа тарихи –ҽлеуметтік жағдайдың талабы. 
Интерактивті тақта арқылы дидактикалық материалдармен қоса неше тҥрлі 

дыбыстарды оқушыларға естіртуге болады. Мысалы: қҧстардың ҥнін, судың 

сылдырын т.б. Сонымен қатар мҧғалім ғана емес, оқушы да тақтаны қолдана 
алады, мысалы айтқанда заттарды ҥлкейту немесе керісінше кішірейту, бір 

заттың биік немесе аласа тҥрін кҿрсету, тақтада мҧғалімнің жетекшілігімен 

дайындалған тапсырмаларды орындау.  
Сабақта интерактивті тақтаны тиімді қолдану оқушының пҽнге деген 

қызығушылығын арттыруға ықпалын тигізіп қана қоймай, қазақ тілін оқытуда, 

оқушылардың белсенділігін арттыруға мҥмкіндік беретін ҽдістердің бірі-
интерактивті ҽдістер. Мҧндай сабақты ҧйымдастыру – мҧғалім мен оқушыдан 

ҥлкен белсенділік пен шығармашылықты, жауапкершілікті талап етеді, 

сондықтан бҧл барыста оқушы мен мҧғалімнің бірлікте жҥйелі жҧмыс 
жасауына кең жол ашылады. 

Ҿз сабағымда аудиороликті мҧқият тындатып, алдарындағы суретке қарап, 

естілген дыбыс не екенін анықтайды, яғни кҿлік тҥрлерін дыбыс арқылы ажыратады. 
Қазіргі кезде кҿптеген білім салаларында интерактивті тақталарды қолдану 

кең ҿріс алып келеді. Қазақ тілі пҽнін оқытудың оқушы қызығушылығын 

арттыруда ҿзіндік ерекшеліктері бар. Сондықтан оқушылардың мектепте 

алатын білім мен тҽрбиесін жетілдіруде оқытудың жаңа формасы тиімді 
болмақ. Олар сабақтан тыс уақытты жоспарлауға, сондай-ақ сабаққа 

дайындалуға, оқушылардың зейінін аударуға жҽне ынталандыруға, 

ақпараттарды кҿрсетуге, уақытты тиімді пайдалануға ҿте қолайлы. 
Бҧл визуалды ресурс мҧғалімнің жаңа материалдарды оқушыларға ҿте 

тартымды жҽне тез жеткізуіне кҿмектеседі. 

Интерактивті тақта сабақты тҥрлендіруге кҿмегін тиігізіп, оқытудың 
барлық кезңінде тиімді ҽдіс ретінде қолданыла бермек. 

Қазақ тілі сабағы ҽрі тартымды, ҽрі қызықты, ҽрі сапалы болуы ҽр пҽн 

мҧғалімдерінің ҿзіне, білім деңгейіне кҽсіби шеберлігіне байланысты. Оқу –
тҽрбие негізі –сабақ. Сондықтан сабақ тартымды, ҽсерлі, мақсаты айқын, 

қызықты жҽне толық мҽнді болуы тиіс. Оқытушы сабақты дҧрыс жоспарлап, 

мақсатын нақты белгілеп алмайынша дегеніне жете алмайды. Сабақтың 
мазмҧнын, қҧрылысын, дҽлдігін, жҧмыс жҥргізу тҽсілін мҧқият ойластыруы 

қажет. Интерактивті оқуда оқушы белсенді, мҧғалімнің қойған мҽселесі оларды 

белсендіруге жағдай туғызады [3]. 
Шығармашылық дегеніміз- оқушының белсенділігі мен дербес іс-

ҽрекетінің ең жоғарғы тҥрі. Бҧл мҽселені шешуде шығармашылық 

тапсырмалардың орны ерекше. Сабақ барысында ҥй тапсырмасын тексеруде 
сҧрақтарды флипчартта дайындау уақыт ҥнемдеуге тиімді. 

Жаңашыл АКТ- ны пайдалану дҽстҥрлі ҽдіс-тҽсілдермен шешілмейтін 

педагогикалық жағдаятттарды айқындауға кҿмектеседі. Мҽселен, ҽдебиет 
сабағындағы электронды қҧрал- жабдықтарға негізделіп, АКТ-ның кҿмегімен 

орындалатын жобалық ҽдіс кез келген ақын-жазушының туындысын игеруге 

тҥрткі бола алады. 
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АКТ нҽтижені кҿрнекі беруге, нақты бір мҽселесені талқылауға 

басқаларды да тартуға мҥмкіндік береді. 

Ғаламтор желісін пайдалану оқушыны алынған ақпаратты жинақтауға, 

талдауға, кҿрсете білуге машықтандырып, белгілі бір шығармашылық 

дағдының қалыптасуына негіз қалайды. Жобаның қорытындысында ғылыми- 

практикалық конференция пікір сайыс, компьютерлік кҿрсетілім презентация 

ҧйымдастырып ҿткізуге болады.  

Міне, осылайша АКТ қолдану арқылы тҧлға қалыптастырудың бағдарлы 

оқыту жҥйесін іске асырып, тҧлғаны жоғары технологиялы ақпаратттық ортада 

ҿмір сҥруге дайындауға болады [4]. 
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫН ЖАҢА ҼДІС-ТҼСІЛДЕРМЕН ОҚЫТУ 

 

Исмагулова Сауле Когабаевна 

Қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі 

№8 негізгі мектеп 

Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. Каждый народ имеет духовные и нравственные опоры. Одной из таких 

фундаментальных опор в сознании казахского народа является творческое наследие 

выдающегося просветителя Абая Кунанбаева. В его произведениях максимально отражены 

традиции народного творчества и осмысление проблем общества. В данной статье 

приводятся аргументы бесценного вклада Абая в культуру страны и казахского народа. 

Ключевые слова.Псатель, философ, урок, метод, гордость.  

Annotation. Every nation has spiritual and moral support. One of these fundamental pillars in 

the minds of the Kazakh people is the creative legacy of the outstanding educator Abay 

Kunanbayev. His works reflect as much as possible the traditions of folk art and understanding of 

the problems of society. This article provides arguments for the invaluable contribution of Abay to 

the culture of the country and the Kazakh people. 

Keywords. Writer, philosopher, lesson, method, pride. 

 

Абай тек қана халқымыздың мақтанышы емес, ҧлттық мақтанышымыз, 

ҧранымыз. Себебі Абай артына ҿлмес мҧра қалдырды.Ол ғылым мен білімді 

оқып ҥйреніп,ҥнемі жалықпай ізденіс жолында болды. Ҧлы хакімнің ҽрбір сҿзі 

ақыл-санадан ҿтеді. Абайдың қарасҿздері-ақынның сҿз ҿнеріндегі кҿркемдік 

қуатын, даналық дҥниетанымын кҿрсететін прозалық шығармалар. Оның 

қарасҿздерінің жалпы саны қырық бес, олардың ҽрқайсысының тақырыбы ҽр 

алуан. Оның қарасҿздері жалпы қазақ халқына ортақ асыл сҿзге айналып, мол 

тҽлім-тҽрбие берді. Б.А.Серебренников: «Ҽлем бейнесіне қатысты тіл екі 
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ҥдеріске қатысады. Біріншіден, оның қойнауында адамдағы ҽлем анағҧрлым 

терең қабаттарының бірі болып табылатын ҽлемнің тілдік бейнесі қалыптасады. 

Екіншіден, тіл адам келбеті мен мҽ дениетін ендіре отырып, тілге арнайы 

лексика арқылы енетін ҿзге ҽлем бейнелерін кҿрсетеді жҽне 

эксплуатациялайды. Тілдің кҿмегі арқылы жекелеген адамдармен алынған 

тҽжірибелі білім ҧжымдық игілікке, ҧжымдық тҽжірибеге айналады» [1, 11]. 

Абай шығармаларын жаңартылған білім беру мазмҧнында оқушыларға 

тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді тиімді қолдану арқылы ҥйретуге болады. Ақын 

шығармалары арқылы оқушыны ізденімпаздылыққа жетелеуге де болады. 

Дегенмен берілетін тапсырмалар сабақта кҿзделген бағалау критерийлеріне сай 

келуі ескерілуі шарт. Тапсырмалар оқушы мҥмкіндігіне сҽйкес, ҽрі сабақ 

мақсатына жете алатындай деңгейде болуын ескеру қажет. Абай шығармалары 

сҿз ҿнерінің биік ҥлгісі болып саналады.  

Қазіргі кездегі білім берудегі мақсат – жеке тҧлғаға бағытталған оқытуды 

жҥзеге асыру, жанжақты, білімді, ҿзін-ҿзі дамыта алатын, бҽ секеге қабілетті 

жеке тҧлғаны қалыптастыру болып табылады. Осыған байланысты оқыту 

ҥдерісінде инновациялық технологияларды тиімді қолдану мҽселесі қойылып 

отыр [2, 299]. 

Абай шығармаларын оқытуда ең тиімді ҽдіс-тҽсілдердің бірі – сын-

тҧрғысынан ойлау. Мҧнда барлық жастағы оқушыларға сабақ барысындағы кез 

келген мазмҧнға сыни тҧрғыдан қарап, екі ҧйғарым бір пікірдің біреуін 

таңдауға саналы шешім қабылдауға ҥйренеді. 

«Сын тҧрғысынан ойлау жобасының» ҧғымы оқушы белгілі бір 

идеяларды қабылдай отырып, оның неге қатысты екенін зерттейді. Сын 

тҧрғысынан ойлау – шыңдалған ойлау. Бҧл жҧмысты дҧрыс ҧйымдастырған 

жағдайда ҿз даму деңгейіне сҽйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге 

жетері сҿзсіз. Сабақ барысында осы ҽдіс арқылы жҧмыс жасау барысында кҿз 

жеткіздім. Сын тҧрғысынан ойлау жобасы қызығушылықты ояту, мағынаны 

тану, ой толғаныс кезеңдерінен тҧрады [3, 49]. 

1. Қызығушылығын ояту – ҥйрену процесі – бҧрынғы білетін жҽне жаңа 

білімді ҧштастырудан тҧрады. Оқушыларға жаңа ҧғымдарды, тҥсініктерді, ҿзінің 

бҧрынғы алған білімін жаңа ақпаратпен толықтырып, кеңейте тҥседі. Содан соң 

ойды қозғау, ояту, ми қыртысына ҽсер ету жҥзеге асады. Осы кезеңде «Топтау», 

«Ойлау», «Жҧпта талқылау»жҽне т.б. ҽдістер қарастыруға болады.Бҧл кезеңде 

ҥйренушінің белсенділігі артады. Ҿйткені, ҥйрену – енжарлықтан гҿрі 

белсенділікті талап ететін іс-ҽрекет. Оқушы ҿзінің білетінін еске тҥсіреді, 

қасындағы оқушымен бҿліседі, тобында талқылайды. Яғни, айту, бҿлісу, ортаға 

салу арқылы оның ойы ашылады, белсенділігі артады. Осылайша оқушы жаңа 

білім жайлы ақпарат жинақтап, оны бҧрынғы алған білімімен ҧштастырады. 

2. Мағынаны тану (тҥсіне білу) кезеңінде оқушы жаңа ақпаратпен 

танысады, тақырып бойынша жҧмыс істейді, тапсырмалар орындайды.  

Ол ҿздігінен жҧмыс жасап, белсенділік кҿрсетуіне жағдай жасалады. 

Оқушылардың тақырып бойынша жҧмыс жасауына кҿмектесетін оқыту ҽдістері 

бар. 
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3.Ой-толғаныс кезеңі ҿзіне, басқаға сын кҿзбен қарап, баға беруді 

ҥйретеді. Оқушылар ҿздері байқаған ақпараттарды ҿз сҿздерімен жеткізулері 

тиіс. Бҧл кезеңде оқушылар бір-бірімен ой алмастырады, ҿз кестелерін жасап, 

басқалардың да кестелерін ҥйреніп алуға тырысады. Осы кезеңде тиімді етуге 

лайықталған «Бес жолды ҿлең», «Венн диаграммасы», «Еркін жазу» жҽне т.б. 

Осы орайда ҿз тҽжірибемнен Абай шығармаларын оқытудағы ҽдіс-тҽсілдермен 

бҿліскім келеді. 

6-сыныпта ақынның «Мен жазбаймын ҿлеңді ермек ҥшін» ҿлеңін оқытқан 

кезде ҿлең мазмҧнымен танысқаннан соң оқушыларға «Сиқырлы сҧрақтар» 

тапсырмасын беремін.  

1-тапсырма. 

Неліктен......................................................? 

Қалай...........................................................? 

Қандай.........................................................? 

Не ҥшін.........................................................? 

Оқушылар белгілі сҿздерді пайдалану арқылы ҿлең тақырыбы тҿңірегінде 

сҧрақтар қҧрастырады. Бҧл тапсырма оларды шапшаңдыққа, ойын жҥйелі 

жеткізуге тҽрбиелейді.  

2-тапсырма. 

Ақын ойын негізге ала отырып, сыни хабарлама жазу. 

Бҧл тапсырмада оқушы ҿлең жазып жҥрген қҧрбы-қҧрдастарына ҿлеңге 

қандай талап қойылатындығы жайлы ҿз ойларын айту арқылы сҿздік қорларын 

молайта тҥседі.  

Абай шығармаларын қалай пайдаланудың тҥрлі жолдары бар. 

1. Екі жақты жазба кҥнделігі арқылы баланың ойын дамытуға, кейде 

сыныптағы келеңсіздікке байланысты алып қолдануға болады. Мысалы: «Қызмет 

қылып мал таппай, Ғылым оқып ой таппай» ҿлең жолдарына тҥсінік бер. «Қызмет 

қыл» дегеннің ҿзін қалай тҥсінеді бҧл жерде ҽркім ҿз денгейлерінде жауап береді, 

бірі-қоғамға, бірі-ата-анаға, бірі-ҿзіне, тағы жалғасып шыға береді. Сондай-ақ 

«Ғылым оқып ой таппай» деген жолды да оқушылар тҥрлі деңгейде тҥсіндіреді. 

Оқушыға еркіндік беру арқылы оның тіл кҿркемдігін, ой ҧшқырлығын 

шыңдаймыз, оқушының ҿзінің бойындағы қабілетін танимыз. Кез-келген ортада 

оқушының ҿзін еркін сезінуіне мҥмкіндік береміз. 

2. «Шоқпардай кекілі бар қамыс қҧлақ» ҿзіне ҧнаған ҥзіндіні алады, 

тҥсіндіреді, тілдік ерекшелігіне талдау жасайды. Бҧл шығарманы ҿткеде 

оқушылар ерекше қызығушылық танытады, олар ҿлеңге ерекше мҽн береді, 

Мысалы: Жылқы малының тҥрі жҽне жасы оқушыға іздендіруге тапсырма 

беріледі. Жарыс тҥрі, тҧлпар, бҽйге аттардыңатауы бҧны да кҿркем 

шығармадан немесе сыныптан тыс іздендіру-шығармашылық тапсырма етіп 

беруге болады. 

3. Шығарма кестесі  

«Болыс болдым мінеи», «Мҽз болады болысың» болыстар бейнесіне мҽтін 

бойынша сипаттама береді. Мҧнда жақсылық пен жамандық таразыға 

тартылады. 
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4. Мақал-мҽтелдің немесе нақыл сҿздің соңын тап Шҽкіртсіз ғалым-... кҿп 

нҥкте берілген, ол жерге оқушы тҧл сҿзін жазу керек. Осындай тапсырма 

арқылы оқушының есте сақтау қабілеттері шыңдалады. 

Орыс тілінде оқытылатын сыныптарда кҿбіне мнемокесте ҽдісін жиі 

пайдаланамын. Бҧл тҽсіл оқушылардың сҿздік қорын байытуға, логикалық 

ойлау дҽрежесін арттыруға, есте сақтау қабілеттерін дамытуға зор ҽсерін 

тигізеді [4, 49] .  

Ақынның «Шегіртке мен қҧмырсқа» шығармасын ҿткенде тҿмендегі 

мнекестені пайдаландым. 

 
Мнекестені пайдалана отырып, оқушылар қҧмырсқаға сипаттама береді, 

еңбек қорлығы жайлы ҽңгімелейді. 

Абай Қҧнанбайҧлының «Қансонарда бҥркітші шығады аңға» ҿлеңі ең 

алғаш «Қазақ ақыны Ибраһим Қҧнанбай ҧғылының ҿлеңі» деп аталған жинақта 

басылған. Ҿлеңде ақын ҿз басынан кешкен, ҿзі кҿріп, терең сезінген оқиғаны 

жыр етіп, толғана суреттеп,шыншыл шеберлікті танытады. 

Бҧл ҿлеңде Абай аңшының қҧс салып тҥлкі алуын тҥрлі тҥсті бояумен 

бейнеленген суреттегідей кҿзге айқын елестете сипаттаған. Ат, қҧс,аңшылыққа 

соншама қҧштарлық мінездері Абайдың ақындық қуатын онан сайын 

рухтандырып,шабытын шарықтатып: «Қансонарда бҥркітші шығады аңға» 

сияқты,ҽрі идеялық мазмҧны, ҽрі кҿркемдік тҥрі тҥгел қабысып тҧрған,қазақ 

халқының тҧрмыс-салтына тҽн,ерекше бір кҿрінісін білдіретін тамаша ҿлеңі. 

Сол ҿзгешелікпен қатар ақын қиялын да ҿткірлеп, сол асығыс, қарбалас, 

тайталастар ҥстінде шебер тҥрдегі теңеуді де табады. «Қар-аппақ, бҥркіт-қара, 

тҥлкі-қызыл»дей келіп,қайнаған қимылдарды қымсынған ҧяң сҧлудың асығып 

шомылған қозғалыстарына ҧқсатуы да асқан шеберлікті білдіреді. Оқушыларға 

осы ҿлеңді мҽнерлеп оқыту, мазмҧндау барысында кҿз алдарына тҥрлі бейнелі 

суреттер пайда болады. Шығармашылықпен айналысатын оқушылар 

шабыттанып,бейнелеу арқылы ҿз ойларын шындыққа балап, жағымды жағына 

қарай,аңшылық кҽсібінің қыр-сырын айқындай дҽлелдейді. Тіпті кей оқушылар 

суреттемелерді ҿз қалауынша аяқтағысы келеді. Сонда да Абай аталарының 

шеберлігіне деген таңғалыстарын жасырмай,ҽсерлі, ҧтымдылығын айтып ой 

бҿліседі. Бҧл ҿлең ер балалардың жігерлігін, шабытын, қызығушылығын 

арттырады. 
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Егер, Абай Қҧнанбайҧлының шығармаларының мағынасын терең бойлап 

тҥсіне алсақ, ҿткен заманды,елдің жайын, халықтың тағдырын,ой-арманын тани 

аламыз. Жҽне сол арқылы қазіргі заманды, кешегі мен бҥгінгіні, келешегімізді 

де бағдарлай білеміз. Біздің бағаланбас қымбат байлығымыз ол – бала, олай 

болса оқушыларға ҧлттық қҧндылықтар негізінде, Абай шығармаларын 

пайдаланып білім мен тҽрбие берейік. Ҿйткені, Абай тек қазақтың ғана Абайы 

емес, ол адамзаттың Абайы 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН 

ДАМЫТУШЫ ОРТА АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Қара Ҽсел Бейсенбайқызы 

Аға оқытушы, магистр 

Сабыргали Акдана 

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының 2-курс студенті 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. В данной статье анализировано содержание понятия «активность». 

Рассмотрены проблемы формирования активности детей дошкольного возраста. Выявлено 

значение развивающей среды. 

Ключевые слова. Дети дошкольного возраста, активность, среда, развивающая среда. 

Annotation. This article analyzes the content of the concept of "activity". The problems of 

formation of activity of preschool children are considered. The value of the developing environment 

is revealed. 

Keywords. Сhildren of preschool age, activity, environment, developing environment. 

 

Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мҽселесі ежелгі грек 

философтарының еңбектерінен бастау алып кҥні бҥгінге дейін шетелдік жҽне 

отандық психология, педагогика ғылымында, соның ішінде мектепке дейінгі 

оқыту мен тҽрбиелеу саласында ҿзекті зерттеу мҽселесіне айналып отыр. 

Ҿйткені адамның тҧлғалық дамуының бастауы, атап айтқанда танымдық іс-

ҽрекеттерінің негіздері туғаннан ҥш жасқа дейінгі аралықта қалыптасады.  

Жалпы, мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мҽселесінің арнайы 

зерттеу объектісі тҧрғысынан басым зерттелуі ХХ ғасырдың 80-нші 

жылдарынан бастап қауырт ҿрбіді. Солардың біріне тоқталатын болсақ, ҿз 
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еңбегінде Н.М.Аксарина бала алғашқы ҥш жасында физиологиялық, 

психикалық жедел дамиды деп эксперимент негізінде дҽлелдейді. Ол 1-3 жас 

аралығындағы балалардың тҽрбиесіне басым назар аудару керек тҧстарын 

айтады: «Баланың жеке қимыл-ҽрекетін арнайы жолға қоюды дҧрыс 

ҧйымдастыру нҽтижесінде оның ҽр нҽрсеге кҿз тоқтатып, кҿңіл бҿлуін 

тҧрақтандыруға, тілі шығуын ертерек жетілдіруге болады. Толық жарамды 

сенсорлық дамуды қамтамасыз ету, ақыл-ойлылыққа тҽрбиелеу, байқағыштық 

қабілетін дамыту, кҿңіл қою, есте сақтауға тҽрбиелеу, сҿйлеуін, есту қабілетін 

дамыту – 3 жасқа дейінгі балалар тҽрбиесіндегі ең маңызды міндеттердің бірі». 

Балалық шақ «қайта оралмас» шақ деп есептеледі: адам балалық шағында 

игермеген нҽрсені, ешқашан игере алмайды. Ал игерсе де, оған ҿте кҿп кҥш 

жҧмсайды. Ерте дамытудың тамыры – бала ҿмірінің бірінші жылындағы дене 

қимылының белсенділігі. Туғанынан бір жасқа дейінгі ҿмірінде қимылдауға 

ынталандыру тҽсілдеріне ҥйрету керек. Екінші баланың ой-ҿрісін кеңейту, тілін 

дамыту, ал ҥшінші дҽл осы кезде баланы тіпті бҽріне: оқуға, жазуға, есепке, 

шетел тілдеріне, шығармашылыққа, музыкаға, гимнастикаға т.б.ҥйретуге 

болады екен. Баланың қимылдау белсенділігі оның миының, ойының дамуынан 

талап етіледі. Бала неғҧрлым ертерек еңбектеуді, жҥруді, жҥгіруді ҥйренсе, ол 

ерте оқуды, санауды, ойлауды ҥйренеді. Сонымен, мектепке дейінгі жастағы 

баланың психикалық жҽне дене бітімінің даму сатысы, ол ҥлкен жартышарлар 

қабығы қызметінің дамуындағы сапалы ҿзгерістермен сипатталады. Бҧл 

кезеңде баланың жеке-дара дамуында жҥрісі, қозғалысы, ҧсақ моторикасы 

қалыптасады, соның арқасында қоршаған ортаны тану мҥмкіндіктері 

айтарлықтай кеңейе тҥседі; ҥлкендермен жҽне қҧрдастарымен жағдайлық-

іскерлік қарым-қатынасы дамиды; когнитивті ҥрдістер қалыптасады; енжар 

жҽне белсенді тілді игеру орын алады; қызбалық жҽне ерік ҿрістері анығырақ 

бола бастайды, ҿзіндік сана қалыптасады. Ал бҧл болса, баланың осы жас 

аралығында танымдық белсенділігін дамытудың қажеттілігін кҿрсетеді.  

Осы орайда, алдымен «белсенділік» ҧғымы қарастырылған ҽдебиеттерге 

талдау жасалық.  

М.С.Каган белсенділікті тірі заттардың ішкі детерминистік қозғалысының 

формасы ретінде қарастырады. 

B.C.Тюхтин белсенділікпен ҿмір сҥру организмдердің қоршаған ортамен 

ҿзара ҽрекеттесу процесінде ҿзін-ҿзі сақтау, бейімдеу, ҿзін-ҿзі реттеу, ҿзін-ҿзі 

қалпына келтіру жҽне дамыту мҥмкіндіктері сияқты қабілеттермен байланысты 

екенін атап кҿрсетеді. 

Белсенділік ҿлшемі философиялық жҽне идеологиялық кҿзқараста 

(З.И.Тюмацева, Э.Х.Богданов, Н.П.Шербак) адамның ҽлеуетін (белсенділігін, 

денсаулығын, даралығын) қалыптастыру мен жҥзеге асырудың динамикалық 

жағдайы ретінде тҥсіндіріледі.  

Сондай-ақ, философия жҽне ҽлеуметтану тҧрғысынан белсенділік адам іс-

ҽрекетінің кҿзі, тірі жанның негізгі қасиеті (Э.С.Бауэр) жҽне адамның 

ҽлеуметтік мҽні (К.Маркс) тҧрғысынан қарастырылады [1].  
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Ҽдебиеттердегі белсенділік тҥсінігін талдау негізінде «баланың 

белсенділігі қоршаған ортамен, адамдармен қарым-қатынастағы ҽрекетінің 

кҿрінісі» деп тҥсіндік. Сондықтан, мектепке дейінгі ҧйымдардың жағдайында 

танымдық ҥрдістерді дамытуға баса назар аудару керек. Белсенділік қасиет 

қозғалыс формасы, динамикалық жағдай қатынас ерекшелігі, сапалы іс-ҽрекет, 

белсенді кҥйі, даму қозғаушы кҥші, осы жастың ерекшелігіне арналған ойын 

жҽне басқа іс-ҽрекет тҥрлері кҥнделікті сабақпен ауыстырылады. Шамадан тыс 

оқу жҥктемесі, шаршағандық, балалар денсаулығының нашарлауы, білім беруді 

ынталандырудың тҿмендеуі, ҥйренуге қызығушылығын жоғалту, 

шығармашылық бастамалардың жетіспеушілігі балалардың неврозын, басқа да 

жағымсыз қҧбылыстарды тудырады.  

Балада қоршаған орта туралы тҥсінік қалыптастыру, танымдық іс-

ҽрекеттің пайда болуы, қиялдың ынталануы, елестету, шығармашылық 

қабілеттің кҿрінісі, ҽзіл-қалжың сезімінің пайда болуы, ақыл-ой икемділігі, 

сҿйлеу жҽне ойлау реакциясының жылдамдығы, ҽртҥрлі философиялық 

категорияларды қарама-қарсы қою жҥреді. Сеніммен қарау, ҿзіне деген 

сенімділік, адамдарға ақ пейілділік таныту, шығармашылық мҥмкіндіктер, 

жалпы ҿмірлік белсенділік сияқты басты қасиеттер қалыптасады. Алайда, бҧл 

қасиеттер мен қабілеттер физиологиялық жетілу нҽтижесі ретінде ҿзінен ҿзі 

пайда болмайды. Олардың қалыптасуына ҥлкендердің балаға жақсы ықпал етуі, 

баламен дҧрыс қарым-қатынас жасап, бірлесіп іс-ҽрекет етуі қажет. Ата-аналар 

мен педагогтардың тап болатын қиындықтары (баланың белсенділігінің тҿмен 

болуы, дҧрыс қарым-қатынас жасай алмауы, тҧйықтығы, ҧялшақтығы немесе 

керісінше сотқар жҽне аса белсенді болуы) мектепке дейінгі жастан бастау 

алады. Аталмыш кемшіліктердің алдын алудың жолдарының бірі – мектеп 

жасына дейінгі балалардың белсенділігін дамытушы орта арқылы 

қалыптастыру болып саналады.  

Мектепке дейінгі балалардың тҧлға ретінде дамуына ҽсер ететін негізгі 

қҧралдарының бірі – орта. Орта бала ҥшін жаңа білім мен ҽлеуметтік 

тҽжірибенің кҿзі. Мектепке дейінгі ҧйымның тҧтас педагогикалық ҥрдісінде 

дамытушы ортаның рҿлі орасан зор. Л.Новоселованың пікірінше, дамытушы 

заттық орта балалардың дербес шығармашылық жҽне ойын ҽрекеттерін 

ҧйымдастыру ҥшін қажетті материалдар, ойыншықтар, қҧралдар, іс-ҽрекетінің 

материалдық нысаналардың жҥйесі [2].  

Мектепке дейінгі тҽрбие жҥйесінде «білім беру ортасы» деген тҥсінік жеке 

қарастырылмайды, кҿбіне «дамытушы орта» деген тҥсінік қолданылады.  

Дамытушы орта – баланың жан-жақты даму ҥрдісіне қозғаушы кҥш, ол 

балалардың тҧлғалық дамуын жетілдіреді, ҽртҥрлі қабілеттерінің ерте жастан 

бастап кҿрініс беруіне толық жағдай жасайды [3]. 

Дамытушы ортаның маңыздылығы оның баланың іс-ҽрекетін 

ынталандыруда, белсенділендіруде тҧлғаға заттардың, ойыншықтардың, 

жағдайдың жҽне т.б. қосымша ҽсерлер беруінде болып табылады. Бҧл ортаның 

мақсаты (динамикалық, белсенді, тҽрбиеленуші, ҥйретуші) – баланы ҿзіне тҽн іс-

ҽрекетінің субъектісі ретінде дамыту, айналасындағы адамдармен жҽне айналаны 

танып білу ҥшін ҿзін қоршап тҧрған заттар ҽлемімен  ҿзара ықпалдастық 
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субъектісі ретінде дамыту. Осындай жағдай жасау арқылы баланың тҥрлі іс-

ҽрекеттерін жеделдетуге болады. Бҧл мектепке дейінгі баланың физикалық, 

психикалық жҽне тҧлғалық дамуы ҥшін басты шарт болып табылады. 

Дамытушы орта бала тҽрбиелеуде ең маңызды факторлардың бірі болып 

табылады, сондықтан да дамытушы ортаны жабдықтаған да оны ҿзгертуге жҽне 

толықтыруға болатындай етіп жабдықтаған дҧрыс. Ҿйткені бала жылдам ҿседі, 

сондықтан да, ертеңіне ол орта баланың дамуына ҽсер бермейді, ал кейін оның 

дамуына кедергі келтіреді. Екі айдан соң дамытушы ортаны ҿзгертуді жҽне 

толықтыруды қажет етеді.  

Дамытушы ортаны жобалағанда баланың жеке тҧлғасына да аса кҿңіл 

бҿлген жҿн. 

Баланың жеке тҧлға ретіндегі іс-ҽрекетімен байланыстыру керек.  

Осы мақсатта топтарда сҽбилердің жас ерекшеліктеріне сҽйкес, ҽр тҥрлі 

белсенді іс-ҽрекеттерді атқаруға бірнеше орталықтар жасақталады: 

 қимыл-қозғалыс орталығы; 

 ойын ҽлемі; 

 бейнелеу-шығармашылық орталығы; 

 конструктивтік орталық. 

Топта балалардың тынығып демалуына «тыныштық ҽлемі» немесе 

«оңашалану орталығын» ҧйымдастыруға болады. 

Мҥмкіндігінше «жеке бҧйымдар» орталығын ҧйымдастыруға болады, яғни 

ҽр бала ҿзінің жеке затын сақтау ҥшін арнайы жер дайындау [4]. 

Дамыту ортасын ҧйымдастырып жасақтауда бала дамуының маңызы 

басшылыққа алынып ҧйымдастырылады жҽне онда бала ҿзін еркін сезіне алуына, 

денсаулығына нҧқсан келтірілмеуіне, дҥниетанымын кеңейтуге қолайлы жағдай 

туғызуға аса кҿп мҽн беріледі. Ҧйымдастырылған дамытушы орта ыңғайлы жҽне 

баланың айнала қоршаған ҽлеммен байланысы айқын болуы керек. 

Осылайша, дамытушы орта білім беру, дамыту, тҽрбиелеу, ынталандыру, 

ҧйымдастыру, коммуникативтік функцияларын атқаруы тиіс.  

Мектепке дейінгі ҧйымдарда (топта) ҧйымдастырылған дамытушы орта ҽр 

балаға тҧлғаның қандай да бір қасиетін иеленуге, жан-жақты дамуына теңдей 

мҥмкіндік береді. 

Білуге қҧштарлық – бала табиғатына тҽн қасиет, ол баланың кҿргендерін 

тануына, оған терең енуіне кҿмектеседі. Баланың мҧндай қҧштарлығы ҿзін 

қоршаған дҥниені кҿруге, білуге, ҧстануға деген қызығуынан байқалады.  

Бала дҥниеге келген кҥннен бастап, кҿптеген заттардың ортасында болады. 

Заттар ҽлеуметтік ҿмірді тануға жҽне дамуына кҿмектеседі. Профессор Брунер 

Америкада эксперимент жҥргізіп, бір топ нҽрестені бірнеше ай бойы 

қабырғалары мен тҿбесі ақпен ҽктелген, шудан бҿлектелген тыныш бҿлмеге 

орналастырған. Екінші топ нҽрестелерін қабырғасына тҥс қағаз 

жабыстырылған, тҿбесі гҥлді, ойыншықтармен қамтамасыз етілген бҿлмеге 

орналастырып, эксперимент нҽтижесін тексергенде бос жҽне қабырғасы ақ 

бҿлмедегі балалардың дамуы келесі топтан ҥш ай қалып отырған. Мҧның ҿзі 

балалар дамуындағы айтарлықтай айырмашылықты кҿрсетеді. Бҧл 

эксперименттен бала дамуына ортаның ерекше ҽсер ететіндігін айтуға болады. 
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Дамытушы ортаны тек затпен толтыру деп тҥсінуге болмайды, балаға 

ерекше ҽсер ететіндей бейнелермен қҧрастырылуы керек. Педагогикада тағы 

бір ортаны адамдардың қарым-қатынас нормалары, ҽрекеттері қоршайды. 

Баланың ортада ҽлеуметтік қҧбылыстарды кҿру мҥмкіндігі бар. Оның ҽсері 

стихиялы, бірақ ортадан баланы бҿлек ҧстауға болмайды, ҽлеуметтік дамуында 

тежелу болады. Ортаның жеке тҧлғаның қалыптасуына ҽсері ҿмір бойына 

болады. Бҧл ықпалдың қабылдау дҽрежесіне қарай айырмашылығы бар.Жыл 

ҿткен сайын оны електен ҿткізуге ҥйренеді. Кішкентай бала ҥшін мҧндай 

електен ҿткізуге ересек басшылық жасайды. Орта баланың дамуын тежеуі де, 

белсенді етуі де мҥмкін. Бірақ ортасыз даму болуы мҥмкін емес.  

Баланың ҽрекеті жеке тҧлға болудың барлық ҥрдісімен бірге дамиды. 

Белсенділік балаға ҽлеуметтік тҽжірибені тезірек жҽне табысты меңгеруге, 

коммуникативті қабілеттерін дамытуға, айналаға шынайы кҿзқарас 

қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 
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Аңдатпа. Бҧл тақырыптың ҿзектілігі жас отбасы ҿзінің дамуының бастапқы кезеңінде 

кҿптеген ҽлеуметтік-психологиялық қиындықтарға тап болуымен байланысты. 

Ҽлеуметтанушылардың пікірінше, ажырасудың кҿп бҿлігі ҥйленудің алғашқы жылдарында, 

дҽлірек айтсақ, отбасы ҽлі жас деп саналатын кезде, отбасылық бақыт ең нҽзік болған кезде 

болады. Бҧл кҿптеген себептерге байланысты: ерлі-зайыптылардың бір-біріне жҽне 

отбасылық ҿмірге сҽтсіз бейімделуі, қолайсыз материалдық жағдайлар, ерлі-зайыптылардың 

некеге тҧруға дайын еместігі жҽне басқалары. Жастардың некеге дейін жасаған қателіктері 

ерлі-зайыптылардың болашақ ҿміріне ҽсер етеді. Кҿптеген жастар негізгі проблемалар мен 

отбасылық ҿмірдің белгілі бір кезеңдерінің табиғи қиыншылықтарын білмейді, демек, неке 

қиюға дайын емес жҽне туындаған мҽселелерді ҿз бетінше шешеді. 

Кілт сҿздер. Жас отбасы, жас отбасының мҽселелері, жас отбасын ҽлеуметтік-

психологиялық қолдау 
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Annotation. The relevance of this topic is due to the fact that a young family faces many 

socio-psychological difficulties at the initial stage of its development. According to sociologists, the 

majority of divorces occur in the first years of marriage, precisely when the family is still 

considered young, when family happiness is the most fragile. This is due to many reasons: the failed 

adaptation of the spouses to each other and family life, unfavorable material conditions, the 

psychological unpreparedness of the spouses for marriage, etc. Errors made by young people before 

marriage, affect the whole future life of the spouses. Many young people do not know the main 

problems and the natural difficulties of certain periods of family life, and hence the unpreparedness 

for marriage and independent resolution of problems that arise. 

Keywords. Young family, problems of the young family, socio-psychological support of the 

young family 

 

Проблемы молодой семьи представляют интерес как в научном, так и в 

прикладном аспектах. Социальные процессы, происходящие в обществе, и их 

влияние на институт семьи и брака требуют тщательного анализа и 

осмысления. Современная семья как социальная структура подвержена 

множеству изменений. В практическом плане общественность бьет тревогу в 

связи с ослаблением роли семьи в социализации ребенка, неустойчивостью 

семейно-брачных отношений. В связи с этим особое внимание должно быть 

уделено изучению проблем и потребностей молодой семьи. Именно этому 

аспекту и посвящено данное исследование. Авторы берут для анализа две 

группы испытуемых - молодые семьи из числа студентов и молодые семьи, где 

один или оба супруга работают. Несмотря на различия в социальном статусе, 

материальном положении, профессиональном опыте, как оказалось, проблемы, 

волнующие молодые семьи, одни и те же. 

Для молодой семьи характерны специфические трудности и проблемы. 

Так, молодые люди, только что зарегистрировавшие отношения, как правило, 

больше подвержены романтическим настроениям и идеализации партнера, что 

приводит впоследствии к более сильному разочарованию. Есть трудности в 

освоении новых социальных функций, таких как самостоятельное содержание 

семьи, ведение семейного бюджета и домашнего хозяйства, осуществление 

ухода за детьми и их воспитание. Все это также может становиться предметом 

разногласий. На основе недостаточного овладения данными функциями могут 

возникнуть конфликты между супругами, большинство из которых ведет к 

распаду семьи [1]. В связи с этим психолого-педагогическое сопровождение 

молодых семей включает как минимум два компонента - работу с молодыми 

людьми на стадии добрачных отношений, в период создания семьи и работу с 

молодыми семьями со стажем до 3-5 лет, имеющими детей [2]. В первом случае 

необходима своевременная психологическая поддержка молодой семьи, 

подготовка к семейной жизни, способная предотвратить негативное 

воздействие конфликтов. Во втором случае речь идет о выявлении, 

предотвращении и устранении наиболее актуальных проблем молодой семьи. 

Эти два направления психолого-педагогического сопровождения молодых 

семей стали предметом специального анализа и изучения в рамках проводимого 

исследования. 
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На базе Аркалыкского государственного педагогического института им. 

И.Алтынсарина функционирует Школа молодой семьи «Shanyrag», волонтерами 

данной школы, было проведено исследование молодых семей из числа студентов. 

В исследовании участвовали 11 молодых семей в возрасте от 19 до 23 лет со 

стажем семейной жизни от года до 3,5 лет. Для изучения актуальной ситуации, в 

которой находятся молодые супруги, было проведено психо-диагностического 

исследование, позволившее определить социально-психологический портрет 

молодой семьи: первый опыт отношений в браке, готовность и т.д. 

Результаты психо-диагностических мероприятий проводимых в рамках 

Школы молодой семьи «Shanyrag», выявили трудности с которыми 

сталкиваются молодые семьи, на первое место 47 % респондентов поставили 

риск разводов и бытовые проблемы, измены. Среди проблем также назывались 

финансовые трудности, (20%), вмешательство членов семьи (родителей) (19 %), 

неспособность воспитывать детей (14 %). 

Существует потребность молодых людей участвовать в программах 

психолого-педагогической поддержки.  

Социально-психологическое сопровождение — это процесс оказания 

своевременной социально-психологическорй помощи членам молодой семьи 

через систему коррекционных воздействий на основе постоянного 

отслеживания изменений, происходящих в семье. 

По мнению Р.В.Овчаровой, становление, формирование и 

функционирование молодой семьи нуждается в психологическом 

сопровождении, содержание которого имеет свою специфику [3]. Сегодня 

сложились две модели психологической работы с семьѐй: «поддержки» и 

«сопровождения». Их следует рассматривать как закономерно 

взаимосвязанные направления деятельности психологической службы, так как 

их приоритеты определяются едиными законами развития психики человека и 

обе имеют целью «полноценное психическое развитие и успешность 

воспитательно-образовательного процесса в семье и образовательном 

учреждении. Обе модели могут работать по заказам и проектировать свою 

деятельность по собственной инициативе. Основными субъектами 

взаимодействия в обеих моделях являются дети, родители, педагоги, 

администрация. Принципиальные различия данных моделей концентрируются 

в области средств, путей, приоритетов, доминирования. Первая модель 

способствует успешности и полноценности развития личности за счѐт помощи, 

работы со свершившимся неблагополучием, а вторая — за счѐт создания 

условий, предотвращающих это неблагополучие. Модель «сопровождения» - 

этап перспективного развития психологической службы образования. Служба 

«поддержки» - актуальное решение злободневных проблем сегодняшнего 

состояния системы образования. 

В современной практической психологии ещѐ не сложился единый 

методологический подход к определению сущности психологического 

сопровождения. Оно трактуется как: 

- вся система профессиональной деятельности психолога (М.Р. Битянова); 

- общий метод работы психолога (Н.С. Глуханюк); 
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- одно из направлений и технология профессиональной деятельности 

психолога (Р.В. Овчарова). 

Как система профессиональной деятельности психолога, оно направлено на 

создание социально-психологических условий для эмоционального благополучия, 

успешного развития, воспитания и; обучения ребѐнка в ситуациях социально-

педагогических взаимодействии, организуемых в рамках образовательного 

учреждения. В систему сопровождения включаются все участники 

образовательного процесса, в том числе и родители. В качестве объекта 

психологического сопровождения может выступать либо конкретный родитель, 

либо семья, либо группа семей. Цель сопровождения — создать в рамках 

объективно данной конкретному ребѐнку социально-психологической среды 

условия для оптимального личностного развития и обучения в данной ситуации. 

Перефразируя утверждение В.С.Мухиной, следует считать, что главная 

задача психологии — помочь молодым супругам сформировать ценностное 

отношение к семьe [4]. 

Этот процесс направлен на оказание помощи в становлении молодой семьи 

как высокоразвитой социально-психологической группы, в формировании 

субъектности семьи, активизацию внутреннего потенциала членов молодой 

семьи и обеспечение социального закаливания через комплекс социальных 

проб. Социально-психологическое сопровождение представляет собой 

целостную динамическую систему, системообразующим фактором которой 

является цель социального воспитания, реализуемая во взаимодействии 

социального педагога и других субъектов социально-педагогического влияния. 

В нашем случае - взаимодействие психолога, медицинского работника,  

сотрудника УВД с молодой семьей либо с одним из членов семьи. Организация 

социально-психологического сопровождения предполагает учет влияния всех 

факторов социальной среды. Необходимо отметить, что все этапы социально-

психологического сопровождения направлены на развитие и обучение членов 

семьи за счет использования активных форм обучения, что позволит 

активизировать жизненную позицию и повысить педагогическую грамотность 

членов семьи. Социально-психологический тренинг, включая анализ 

конкретных ситуаций, разыгрывание ролей, имитационное моделирование, 

«мозговой штурм», инсценировку, деловую игру, позволяет формировать 

социальные умения членов молодой семьи в защищенных условиях. 

В состав динамической системы «социально-психологическое 

сопровождение» входят субъекты социализации, разнообразные связи, 

проявляющиеся между ними, а также условия, при которых протекает процесс 

их взаимодействия [5]. Основными компонентами социально-психологического 

сопровождения являются: целевой; содержательный; операционно-

деятельностный; аналитико-результативный. 

Целевой компонент предполагает определение педагогами и участниками 

процесса - членами молодых семей целей регулирования отношений внутри семьи 

и отношений семьи с социумом. Определение этих целей возможно с одной 

стороны на основе учета интересов семьи, с другой стороны, с учетом тенденций 

развития общества и требований, которое оно предъявляет к его членам. 
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Содержательный компонент включает в себя основные направления 

социально-психологического сопровождения, реализуемого целостно. 

Содержание социально-психологического сопровождения отражает цели и 

задачи сопровождения и обеспечивает готовность членов молодых семей к 

реализации комплекса социальных ролей в различных сферах социальных 

отношений. Оно ориентировано на развитие внутреннего потенциала 

участников процесса, формирование социальных навыков через комплекс 

социальных проб, которые составляют основу взаимоотношений с социумом. 

Операционно-деятельностный компонент определяет комплекс 

педагогических средств реализуемых педагогом. Этот компонент представляет 

конкретную работу по реализации задач, направленных на социализацию 

членов молодой семьи. 

Операционно-деятельностный компонент включает в себя следующие этапы 

работы: диагностический; консультационный; тренинговый; прогностический. 

Целью диагностики молодой семьи является определение уровня развития 

семейных отношений, ведущих задач и характера проблем. На основе этого 

делается выбор наиболее подходящей формы педагогического воздействия и 

создание благоприятных психологических условий для решения имеющихся 

проблем. На этом этапе социальные педагоги и другие специалисты — 

участники процесса изучают семью. Изучение осуществляется с целью 

выявления индивидуальных особенностей личности каждого, уровня 

сформированности социального опыта, уровня толерантности, интересов и 

других мотивов поведения и деятельности. Одновременно предполагается 

широкое информирование о возможностях участников программы, какие 

услуги и какую информацию они могут получить. 

Множество тенденций, отмеченных психологами в области организации 

процесса помощи в межличностном взаимодействии, множество теоретических 

предположений, широкий спектр концептуальных моделей организации работы 

с молодежью и молодой семьей - все это свидетельствует о необходимости 

осмысления значимого вопроса для организации деятельности специалистов, 

работающих в этой сфере. 

Говоря об особенностях организации процесса социально-

психологической помощи, важно обратить внимание на тех специалистов, 

которые осуществляют этот процесс [6]. Молодая семья - это семья в первые 

три года после заключения брака (в случае рождения ребенка - без ограничения 

продолжительности брака), в которой оба супруга не достигли 30-летнего 

возраста, а также семья, состоящая из одного родителя в возрасте до 30 лет и 

одного несовершеннолетнего ребенка. 

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в процессе 

становления, интенсивного развития и характеризуется нестабильностью 

отношений. Основные две задачи молодой семьи - это организация 

комфортного межличностного взаимодействия членов и интеграция семьи в 

общество в качестве самостоятельного социального объекта. Оказание 

действенной социально-психологической помощи в решении этих задач 
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позволит удовлетворить объективную потребность общества в стабильных 

молодых семьях, обладающих сформированной субъектной позицией. 

Для того чтобы определить компетенции специалистов, призванных 

оказать социально-психологическую или психологическую помощь молодой 

семье, необходимо сформулировать проблемы молодой семьи, которые можно 

решить психолого-педагогическими средствами. 

Подавляющее большинство молодых семей в своем семейном цикле 

должны осознать и благополучно решить следующие задачи: 

- преодоление стрессовых ситуаций, связанных с ожиданием и рождением 

ребенка; 

- овладением основными навыками семейного воспитания; 

- приобретение информированности по различным аспектам 

функционирования семьи; 

- достижение экономического благосостояния стабильности и, наконец, 

- формирования активности и субъектности как во внутрисемейных 

отношениях, так и в отношениях молодой семьи с другими семьями и с 

обществом в целом. 

Для оказания реальной, эффективной помощи молодой семье психолого-

педагогическими средствами проанализируем профессиональные компетенции, 

необходимые специалистам [7]. 

На первом этапе организации работы с молодой семьей особое значение 

приобретают коммуникативные качества и способности специалиста. 

Для продуктивной работы с молодой семьей, в первую очередь 

необходимо умение войти в контакт с клиентом, сформировать доверие, 

создать пространство с использованием целой группы умений, способствующее 

достижению высоких уровней общения. К этим уровням коммуникации 

относятся: 

- умение понять позицию другого, проявить интерес к его личности; 

- умение интерпретировать и «читать» внутреннее состояние по каким-то 

проявлениям поведения; 

- владение средствами невербального общения; 

- умение создать обстановку доверительности; 

- толерантность; 

- владение средствами, усиливающими воздействие (приемы риторики); 

- умение владеть разными ролями как средством предупреждения 

конфликтов в общении, умение не бояться обратной связи. 

Перечисленные умения, с одной стороны, характеризуют отношение 

специалиста к клиенту, с другой стороны, многие из перечисленных умений 

необходимо сформировать у клиента, либо скорректировать их. 

Важное значение для специалиста, работающего с семьей, приобретает 

умение формировать у клиента способность к разрешению конфликтных 

ситуаций, гибкости в решении семейных проблем, рефлексию (способность 

осознавать свои мысли) [8]. 
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В настоящее время возникла ощутимая необходимость более тесного 

взаимодействия науки и практики для оказания действенной и результативной 

помощи молодым семьям. Используя различные формы работы, безусловно, 

преимущественно востребованы активные формы - тренинги, деловые игры 

социальные педагоги и психологи получают результат. Программа подготовки 

специалиста по работе с молодежью предполагает комплексный подход, где 

наряду с усвоениями необходимых знаний, идет выработка навыков через 

организацию интерактивного обучения. Программа будет более эффективной, 

если у специалистов будет возможность участвовать в различных развивающих 

занятиях и тренингах с привлечением специалистов на территории социальных 

учреждений, работающих с молодыми людьми. 

Таким образом, методология психологического сопровождения семьи и 

семейного воспитания предусматривает многообразие психологических практик в 

работе с молодой семьей в русле психологической поддержки и психологической 

помощи, а также подготовки молодежи к семейной жизни в целом. 

Создавая семью, юноши и девушки должны знать и понимать, что семья 

это система взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, тоесть 

малой группой, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Но 

не стоит забывать, что общественные отношения, да и общество в целом 

меняются, поэтому необходимо приспосабливаться к окружающим условиям. 

Необходимость изучения готовности к браку, психологическому 

сопровождению именно студенческой молодежи определяется тем, что данный 

период можно назвать сензитивным этапом развития семейных ценностей и 

вступления в брак. Чем выше уровень готовности к браку в этот момент, тем 

успешнее происходит адаптация к семейной жизни, проще достигается 

взаимопонимание между супругами, а значит больше шансов создать 

благополучную семью. В соответствии с поставленными перед нами задачами, 

мы постарались раскрыть основные подходы и понятия к изучению брака, 

семьи молодой семьи и семейной жизни, провели анализ исследования мотивов 

заключения брака у студенческой молодежи, особенности социально-

психологического сопровождения молодой семьи.  

Социально-педагогическое сопровождение молодой семьи — это процесс 

оказания своевременной социально-педагогической помощи членам молодой 

семьи и система коррекционных воздействий на основе постоянного отсле-

живания изменений, происходящих в молодой семье. Для содействия фор-

мированию субъектной позиции, активизации внутренних ресурсов членов 

молодых семей и организации системы эффективной взаимоподдержки среди 

молодых семей нами выделены условия, в которых процесс социально-

педагогического сопровождения протекает наиболее эффективно. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫ АЯСЫНДА АҒЫЛШЫН 

ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Кобекбаева Раушан Рахымбердиевна 

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

Кейкі батыр атындағы №4 жалпы орта білім беретін мектеп 

Арқалық,Казахстан 

 
Аннотация. Наша цель - развить творческие способности студентов, выучить их родной язык, 

научить их искать и уважать другие языки, развивать навыки поиска студентов. Цель изучения 

английского языка в раннем возрасте - научить студентов основам общения на английском языке. 

Преподавание английского с раннего возраста улучшит способность учащихся общаться, 

стимулировать интерес учащихся и говорить на нескольких языках. Неофициально говоря 

английский как глобальный язык, он повышает конкурентоспособность нации. 

Ключевые слова. Обновленная учебная программа, позволяет получить доступ к 

источникам информации на иностранных языках, качественное образование и воспитание 

стало главной задачей учителей. 

Annotation. Our goal is to develop students 'creative abilities, to learn their native language, 

to teach them to look for and respect other languages, to develop students' search skills. The 

purpose of learning English at an early age is to teach students the basics of communicating in 

English. Teaching English from an early age will enhance students 'ability to communicate, 

stimulate students' interest, and speak more than one language. 

Keywords. Updated curriculum, allows you to access sources of information in foreign 

languages, quality education and training has become the main task of teachers. 

 

Президентіміз Н.Ҽ.Назарбаев жастарға: «Ағылшын тілін ҥйреніңдер, бҥкіл 

ҽлемнің білім-ғылымы сол тілдің негізінде жатыр. Ҽлемдік бҽсекеге қабілетті 

ел боламыз десек, бҧл тілді жаппай меңгеру керек»,- деген сҿзін жиі айтуының 

да негізі бар. Заман талабына сай ағылшын тілінің пҽн ретінде қажеттілігі 

артып келеді. Сол себепті, біздер, яғни, ағылшын тілі пҽнінің мҧғалімдеріне 

артылатын  жауапкершілік екі есеге артып отыр. 

Жаңартылған оқу бағдарламасының бҧрынғы бағдарламадан ерекшелігі – 

оқу мақсаттарының дайын берілуі жҽне оның ҿзгермейтіндігі, сонымен қатар, 

бастауышта берілетін білім қарапайымнан сынып жоғарылаған сайын 

кҥрделене тҥсетіндігі. 2016-2017 оқу жылынан бастау алған жаңартылған білім 

беру бағдарламасы қазіргі таңда 10 сыныпты қамтып отыр. 
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ана тілін біліп, ҿзге тілдерді қҧрметтеуге, қадірлеуге ҥйрету, оқушыларды ізденуге 

дағдыландыру. Мемлекеттік тілді білу – парыз, ҿзге тілдерді ҥйрену – қҧқық. 

Шет тілін оқытуда мотивацияның басты рҿлін тҥсіну ҥшін, білім беру 

мекемелерінде мҧғалімдерге оның негізгі ҽдіс-тҽсілдерін, қҧрылымын жақсы 

білуі қажет. Мотивация мҽселелерін қарастыруда жҽне қалыптастыру жолын 

іздестіруде оны тҥсінуге мҥмкіндік бола бермейді, себебі, мотивацияның 

қалыптасуы бҧл мҧғалімнен оқушыға берілмейтіндігі ҽр сабақтың ҥрдісінде 

кҿрінеді. Уҽждердің қалыптасуы – бҧл, біріншіден, сабаққа деген ішкі ынта 

сезімінің кҿрінуі жҽне барлығын тҥсіне отырып, мотивациялық қҧндылықтар 

ортасын ҿз бетінше ҽрі қарай дамытуы. 

Неден бастаған жҿн деген сҧраққа жақсы оқулық керек дер едім. Ҿйткені 

дҧрыс таңдалған оқу қҧралы оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын 

арттырады. Қазіргі кезде ағылшын тілінен оқу қҧралдары ҿте кҿп, солардың 

ішінде 1,2 сыныптар «Smile» оқулығымен оқытылуда. Ал 5,7 сыныптар «Excel» 

оқулығымен оқытылуда. Бҧл кітаптардың ерекшелігі сҿйлеу мен тыңдау 

дағдыларын дамытуға арналған оқу кітабы мен дискілер, жазу тапсырмалары 

бар жҧмыс кітабы жҽне ҽр сабақтың жоспары мен ҽртҥрлі ҽдіс-тҽсілдер 

кҿрсетілген мҧғалімге арналған кітабы, тақырыпқа сай  кҿрнекіліктері берілген. 

Шет тілін оқытудың тиімділігін тек қана білім алушыларға байланысты емес, 

оқыту стратегиясына байланысты. Осы стратегиялардың ҥйлесімімен ең жоғарғы  

тиімділікке қол жеткізуге болады. Бҧл мақсатқа  жету ҥшін ең басты фактор 

мыналар: мҧғалімнің  білім алушыға немесе оқушыға деген педагогикалық іс- 

ҽрекеттің тиімділігін жетілдіру жҽне сабақтағы ҽлеуметтік-психологиялық 

бірлестік жағдайындағы қарым-қатынасы. Тілді ҥйрену сабақтарында 

оқушылардың тыңдау, оқу, жазу, сҿйлеу дағдыларын дамыту сабақ барысында 

жҥзеге асып отыруы тиіс жҽне жазудан гҿрі оқушылардың тыңдап тҥсінуіне, 

сҿйлеуіне кҿбірек назар аударылады, ҿйткені бҧл жаста балалардың кҿбі есту, 

кҿру арқылы есте сақтайды.  Бастауыш сыныпта ата-аналардың кҿмегі де ҿте 

маңызды. Егер олар бҥгін сабақта ҥйренген сҿздерін кҥнделікті ҥйде қайталап 

отырса, келесі сабақта балалар оны ҧмытпай еркін қолданатын болады. 

Ағылшын тілін оқыту барысында кҿптеген ҽдіс- тҽсілдер қолданылады. 

Солардың ішінде ҿз сабақтарымда жиі қолданатын, тиімді бірнеше ҽдіс-

тҽсілдерге тоқталып ҿтсем: 

Зерттеушілік тҽсілі. 

Зерттеушілік тҽсілі негізінде білім берудің жаңартылған мазмҧнына кҿшу 

іске асырылады. 

Зерттеушілік тҽсілі: 

- оқу процесінің барлық кезеңдеріне ғылыми зерттеулердің жалпы жҽне 

жеке ҽдістерін енгізуді (қабылдаудан практикада қолдануға дейін); 

- шығармашылық-ізденіс қызметтерін оқу жҽне оқудан тыс уақытта 

ҧйымдастыруды жобалайды. 
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Зерттеушілік тҽсілі «мҧғалім – білім алушы» ҿзара қарым-қатынасы 

сипатының ынтымақтастық жағдайына қарай ҿзгеруіне, сондай-ақ танымдық 

қызығушылығына тҽрбиелеуге, білім алу мен оқуға деген оң уҽждеме қҧруға, 

терең, сапалы білім алуды қалыптастыруға ықпал етеді. 

Зерттеушілік тҽсілді қолдану жеке тҧлғаның интеллектуалдық дамуына, 

ҿзіндік білім алу дағдыларын, белсенді танымдық іс-ҽрекетін қалыптастыруға 

мҥмкіндік береді. 

Қҧндылықтарға бағытталған тҽсіл. 

Оқытудағы қҧндылықтарға бағытталған тҽсіл – ол оқу ҽрекетін белгілі бір 

қҧндылықтар тҧрғысынан ҧйымдастыру жҽне жҥзеге асыру, нҽтижелерге қол 

жеткізу жҽне пайдаланудың тҽсілі. Қҧндылыққа бағытталған оқу процесі білім 

алушының бойында тҧлғалық қҧндылықтар жҥйесін қалыптастырады. 

Қҧндылықты бағдарлау– тҧлғаның ҿз ҽрекетінде жекелеген 

қҧндылықтарды (қҧндылықтарға бағдарлану қабілеттілігі) бағдар ретінде 

таңдап алу қабілеттілігі (қасиеті), сондай-ақ оларды ҿзінің жеке ҽлеуметтік 

маңызды қҧндылықтары ретінде сезіну жҽне қабылдау қабілеттілігі. 

Орта білім берудің қҧндылықтары «Мҽңгілік Ел» ҧлттық идеясының 

қҧндылықтарына негізделген. Орта білім берудің қҧндылықтары ретінде: 

1) қазақстандық патриотизм жҽне азаматтық жауапкершілік; 

2) қҧрмет; 

3) ынтымақтастық; 

4) еңбек пен шығармашылық; 

5) ашықтық; 

6) ҿмір бойы білім алу белгіленді. 

Тҧлғаға бағдарланған тҽсіл. 

Тҧлғаға бағытталған тҽсілдің мақсаты оқу процесін дараландыру, оның 

жеке психикалық жҽне дене бітімі ерекшеліктерін, қажеттіліктері мен мінез-

қҧлық уҽждерінінің ҽлеуетті мҥмкіндіктерін ескере отырып білім алушыны 

тҧлға ретінде ҥйлесімді қалыптастыру жҽне жан-жақты дамыту, оның 

шығармашылық қабілеттерін толық ашу болып табылады. 

Коммуникативтік тҽсіл. 

Ҿзге тілдегі қарым-қатынасқа байланысты коммуникативтік тапсырмалар 

білім алушыларда  ҥлкен қызығушылық тудырады. Егерде сҿйлеу барысында 

сҿздерді кҿп қолдансан, балалар жақсы жаттайды. Ағылшын тілі сабағындағы 

диалогтар жаңа сҿздерді игеруге кҿмегін тигізуде, нҽтиже кҿрсеткеніндей 

коммуникативтік ҽдістер – оқушылардың сабақ барысындағы сҥйікті ең кҿп 

қолданылатын ҽдістерінің бірі. Коммуникативтіктік тҽсілді кҿбінесе орта буын, 

жоғарғы буын сыныптарына ҽрқашан сабақ барысында қолданып отырамын. 

Интегративтік тҽсіл. 

Білім алушыларды дамытуға арналған интегративтік тҽсіл барысындағы 

оқыту процесі ҽртҥрлі қҧралдар мен бірнеше іс-ҽрекеттерді біріктіру 

қағидатына сай қҧрылады. Интегративтік тҽсілге кҿптеген белсенді қозғалыс 

тҥрлері жатады: сергіту сҽттері, театрландырылған ойындар, қозғалыс 

ҥзілістері (кідіріс). 
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Интегративтік оқыту тҽсілі білім алушылардың сҿздік қорын кеңейтуге, 

коммуникативтік біліктіліктерін дамытуға, эстетикалық талғамдарын дамытуға, 

кҿркемҿнер туындыларын тҥсіну жҽне бағалауға мҥмкіндік береді. Аталған 

оқыту тҽсілі психикалық процестерге ҽсер етіп қиындықтарды жоюға, оқу 

материалын тиімді, қолжетімді, жаңа деңгейде қабылдауға мҥмкіндік береді. 

Ойын арқылы оқыту. 

Оқыту ҽдісі ретінде ойын тҥрлерін қолдану білім алушылардың танымдық 

қызығушылық белсенділігін арттыруға мҥмкіндік береді. Қойылған мақсаттарға 

жету ҥшін бастауыш оқушыларының сҿйлеу дағдыларын жетілдіру, дамыту 

жҽне сабақта ойын тҥрлерін қолдануы керек. Ҿйткені, ойын – кҿңіл-кҥй, ойлау 

кҥштерін талап ететін, ҧйымдастырылған сабақ болып табылады. Ҽр кез ойын 

шешім қабылдауды ҧсынады, себебі, жеңіске жету мақсаты болады. Осы 

сҧрақтарды шешуде ойлау шығармашылықтары қалыптасады. Пҽн бойынша 

алған білімі емес, тіл бойынша дайындығы тҿмен оқушылар ойында алдыңғы, 

бірінші болуы мҥмкін, себебі, олардың тапқырлығы, жинақтығы ойын 

барысында кҿрінеді. 

Мысалы 1 сыныпқа арналған бір ойынды алып кҿрсетсем, «What’s in the 

bag?» деп аталады. Мҧғалім алдымен балаларға бір сумка алып келеді. 

Балалардан сҧрайды. Балалар сумкада не бар? Балалар ішінде дҽптер, қалам, 

кітап бар деп айта бастайды. Мҧғалім бҧл ойынды сабақ соңында қолданса 

болады. Ҽсіресе жаңа сҿздерді еске тҥсіру ҥшін қолдануға болады. Мҧғалім 

сумканың ішіндегі заттармен таныстырады.Сумкада не бар? Мҧғалім 

оқушылардан What’s this? Сҧрағы арқылы затты кҿрсету арқылы сҧрайды. 

Мысалы: Pen, copybook, pencil, ruler, rubber деп кҿрсетеді. Сосын оқушыларға 

жеке-жеке қайталатады.Сҿздерді ҧмытпау керек. Сосын оқушыларға сумка 

ішіндегі заттарды таратып беріп,оқушылардан осы заттарды мына сҧрақ 

арқылы сҧрауға да болады.Мысалы: Who has a pencil? Who has a ruler? Жауап 

бергенде оқушылар кімде екенін табу керек.Оқушылар тапса Ansar has a pencil 

деп табу керек. Бҧл ойын арқылы оқушының cабаққа деген қызығушылығы 

артып, сҿздік қорлары молайып, есте сақтау қабілеті артады. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану 

қҧзыреттілігі базалық АКТ дағдылар негізінде қҧрылады жҽне жҧмысқа, 

қарым-қатынасқа, бос уақытқа арналған технологияларды дҧрыс 

шығармашылықпен қолданудан тҧрады. Білім алушылар ҿздерінің АКТ 

бойынша дағдыларын білім алу процесіндегі барлық оқу пҽндері арқылы 

дамытады, яғни ақпаратты табу, қҧру, мҽліметтермен, идеялармен алмаса 

отырып, кең спектрлі жабдықтар мен қосымшаларды пайдалану арқылы 

бірлесіп қызмет жасау барысында ҿзінің жҧмысын бағалайды жҽне жетілдіреді. 

Мысалы, 5,7-сыныптардың оқулықтарында тақырыпқа байланысты ақпаратты 

интернет желісінен іздеп тап деген тапсырмалар кездеседі. Оқушылар ҿз 

смартфондарындағы интернет желісін қолдану арқылы кез-келген сабаққа 

қажетті материалдарды іздеп таба алады. 
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Сабақтарда ҽндерді қолдану. 

Қарым-қатынаста қабілеттерін дамыту ҥшін ҿлеңдер қолданылады. 

Ҽндердің  оқушылар ҥшін  қызықтылығы  мынада: олардың не жайында 

айтылатында, қандай ҽуен тҥрінде орындалатындығы. Ҽндер оқушыларға 

бірдеңе жайлы хабар береді, қызықтырады, яғни қарым-қатынаста бірінші 

орынды алуға итермелейді. Бҧл жағдайды оқушылар шығармашылық жҧмыс 

арқылы, яғни отбасы мҥшелері суретін салып жҽне жазып, басында 

тҥсіндірілген қҧрылымды қолданып айтып шығады. Бҧл жерден оқушылардың 

толық жҧмысқа қамтылуы байқалады. Осыдан келе сурет салу барысында ҽн 

қосымша орындалса, оқушылардың кҿңіл-кҥйлері кҿтеріліп, сабаққа деген 

ынталары, қызығушылықтары молайады. Осы оқулықтан кҿретініміз, ҽр 

тақырыпқа ҽн бірге берілген жҽне сол ҽннің бейне баяныда бірге берілген. 

Оқушылар ҽндерді ҥйрену барысында, жаңа ақпараттар алады, шығармашылық 

қызығушылықтарын қалыптасуына септігін тигізеді. Мысалы, оқушылар, 

ҿлеңді ҥйрену барысында, дене мҥшелері мен сезім мҥшелерінің, ағылшын 

тіліндегі атауымен танысады. Эстетикалық мотивация жайлы айтпай кетуге 

болмайды. Ҽсіресе, эстетикалық мотивация-ойлауды дамытады, кҿңіл-

кҥй,ойлау, жағымды сезімдерді қалыптастырады. Бҧлардың барлығы оқушылар 

шет тіліндегі ҿлеңді сҥйіп қызығушылықпен орындаған жағдайда ғана жҥзеге 

асады. Тілді ҥйрету ҥрдісінде ҽндер-дҽстҥрден тыс мерекелік элемент ретінде 

білім алушылардың эмоционалды ортасына (кеңістігіне) ҿз ҽсерін тигізеді. Ҿзге 

оқыту барысында тіл шығармашылығын ҽуен тҥрінде қолданғанда, материал 

тез жатталып, шаршағандарын басады. 

Ҽндерді орындау мынандай қабілеттерді арттырады: 

- айту дағдыларын жетілдіреді, дауыс ырғағы жҽне ырғақ 

артикуляциясындағы нақтылықты жетілдіруге мҥмкіндік береді, шет тілі 

бойынша тілін, сҿздік қорын байытады, 

- тыңдалым, оқылым дағдыларын, біліктілігін арттырады. 

- монологтық, диалогтікайтылулардықалыптастырады. 

- сҿйлеудіңдайындалған, еркінтҥріндамытады. 

Оқу материалдарының мазмҧнын іріктеу барысында тез жатталатын, 

эмоционалды, бояуы қанық материалдарды алғаны дҧрыс. Сабақ 

материалдарына нақты кейіпкерлерді енгізген жҿн. Жҧмыс барысында 

оқушылармен, оқулықтағы мҽтіндерді ғана қолданбай, мҧғалім 

бейнесабақтарды қолдануға мҥмкіндігі бар [1,55]. 

Оқушыларға ағылшын тілін ҥйретуде тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерінің кҿптігіне 

қарамастан кейбір қиындықтар кездеседі.Ағылшын тілін оқытуда бастауыш 

сыныптағы (1-2 сынып) жас ерекшеліктеріне негізделеді: атап айтсақ, тез 

шаршайды, кҿңіл аудармау, есте сақтау деңгейі тҿмендейді. Сонымен бірге, 

қарым-қатынас қабілеттерін дамытудағы негізгі қиындықтарды, мынадай 

мотивациялық мҽселелерді де жатқызуға болады: 

Қойылған міндеттерді шешуде оқушыларды тілдік жҽне сҿйлеу 

қҧралдарының жетіспеушілігі. 

Оқушылар сабақта ҧжымдық тақылауға кейбір себептерге байланысты 

қатыспайды. 
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Оқушылар шет тілінде байланыс жасау ҧзақтығына шыдай алмайды, 

ҽсіресе, ҥлгерімі тҿмен оқушыларға қатысты. 

Осыған орай балалардың физикалық психологиялық  ерекшеліктерін 

ескере отырып, кҿп кҥш тҥсірмейтін тапсырмалар беруі қажет. Бастауышта 

ағылшын тілі оқыту кезеңінде ҽр сабаққа билер жҽне ҽр тҥрлі қозғалыс тҥрлері 

қолданылады (сергіту сҽттері). Бҧларды қолдану барысында ҽрбір оқушыға 

тілдік материалды сақтау мақсаты қойылады. Ҿлеңдердің шумақтарын, 

тармақтарын қолдану кҥнделікті тҽжірибеде негізгі грамматикалық ҥлгілерін 

сақтауға септігін тигізеді. Сонымен бірге оқыту ҥрдісінде пҽнге деген 

қызығушылығын арттырып, тартымды ойындарға ҧласады [2,30] . 

Таңдамалы сабақ (дҽстҥрлі емес сабақ) ҽр тҥрлі болады, яғни, оқытудың 

дҽстҥрден тыс ҽдіс-тҽсілдері қолданылады жҽне мҧнда балалардың оқыту 

деңгейін ғана кҿтеріп қоймайды, сонымен бірге басқа да қабілеттерін ашуға 

септігін тигізеді. Атап айтсақ, ҿлеңдерді декларациялау қабілеті, сҿйлеу 

дағдыларын дамыту, жағдайды кҿрсету, шет тілінде ҿлең айту, сҿйлеу 

барысында ҿзіндік кҿзқарасын беру, болып жатқан жағдайлар туралы ақпарат 

беру,  сҿйлеу мҽдениетін сақтау,ағылшын тілінде сҿйлейтін елдердің салт-

дҽстҥрлерімен, мҽдениетімен жан-жақты танысады. Тек оқушылардың сабақ 

шығармашылығындағы, яғни, сабақ барысында, негізгі тҥрлері – шет тілінде 

айтылым, оқылым, жазылым болып қана қоймай мҧғаліммен жеке бір-бірімен 

жанды, белсенді қарым-қатынас болуы керек. Балалардың шет тіліне деген 

қызығушылығын арттыру ҥшін оқу ҥрдісінде сабаққа деген белсенділігін жақсы 

ҧйымдастыру керек. Аталып ҿткен ҽдіс-тҽсілдер,оқушылардың танымдық 

қызығушылығын дамытуға септігін тигізеді. 

Қорыта келгенде, кҿптілді білім беру бағдарламасы аясында ҥштілді 

меңгеру тҽжірибесін жинақтап, ҽлемдік деңгейде кҿтерілуіміз керек. Бҧл 

оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту, шетелдік 

ҽріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат 

кҿздеріне қол жеткізуіне мҥмкіндік береді. Елдің ертеңі ҿресі биік, 

дҥниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын ҿсіру ҥшін бҥгінгі ҧрпаққа ҧлттық 

рухани қазынаны ҽлемдік озық ой-пікірімен ҧштастырған сапалы білім мен 

тҽрбие берілуі мҧғалімдердің басты міндеттеріне айналып отыр.Ағылшын 

ағартушысы Уильям Уорд былай деген екен: «Жай мҧғалім хабарлайды, Жақсы 

мҧғалім тҥсіндіреді, Керемет мҧғалім кҿрсетеді, Ҧлы мҧғалім 

шабыттандырады». Біз де оқушыларды ағылшын тілін ҥйрету жолында Ҧлы 

мҧғалімдер қатарынан табылайық! 
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Аннотация. В статье говорится об историческом значении исторических памятников 
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Елбасының «Ҽрбір адам біздің мемлекетімізге, оның бай да даңқты 

тарихына, оның болашағына ҿзінің қатысты екенін мақтанышпен сезіне алатындай 
іс-қимыл жасауы қажет» - деген сҿзінің жаны бар.[1] Туған жеріміздің тарихын білу 
– біздің негізгі міндетіміздің  бірі. Себебі ҿткенін білмей болашақты білу мҥмкін 
емес. Қоғам дамыған сайын біз ҿз тарихымызды танып, біліп, дамытып отырамыз. 
Ҧлан-ғайыр дала тҿсінде тіршілік еткен бабаларымыз ҿмірлерінің тірі кҿзіндей 
болып кҿрінетін кҥмбездер, мазарлар, ескерткіштер салып, ҧрпақтан ҧрпаққа 
жеткізіп отыр. Қазақ даласында кездесетін ҽрбір тарихи ескерткіштер белгілі бір 
оқиғаның куҽсі, соның нақты айғағы ретінде сипатталады. 

Осы тҧрғыдан Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласы ҧлтымыздың ҿткен тарихына, оның ҧмытыла бастаған 
дҽстҥрлеріне ҧлттық тҧрғыдан қайта қарауға себеп болған ҿте маңызды қҧжат 
деп айтуға болады. Ҽсіресе, мақаланың ҥшінші «Туған жер» бҿлімі 
қазақстандық патриотизмнің қалыптасуына, ҽрбір азаматтың ҿз туған жерінің 
тарихын білуге деген қҧлшынысының оянуына жол ашар еді. Себебі ҧлттың 
рухани жағынан қайта жаңғыруы, алдымен, оның тарихымен, ҽдебиетімен, 
салт-дҽстҥрімен байланысты екендігі тҥсінікті. Оны Қазақ даласының қай 
жерінен болса да рухани қҧндылықтарымызға айналған қасиетті орындарын 
оқып-ҥйрену арқылы білуімізге болады. Кең қазақ сахарасында, оның ішінде 
Торғай даласында болған тарихи оқиғалар тек қағаз жҥзінде ғана емес, далада 
да ҿз іздерін қалдырды. Олар – дала тҿсіндегі кесене-мазарлар, қала-жҧрттары 
жҽне тағы басқа тарихи жҽдігерлер. Бҧл ескерткіштердің бҥгінде бірін білсек, 
бірін білмейміз. Белгісіз болып ҥйінде астында жатқаны қаншама!? Торғай 
даласында талай тарихи оқиғалардың іздері, қаншама жорық жолдары жатыр.  
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Ескерткіштер - ел тарихы. Ол біздің ҿткен ҿміріміздің айнасы іспетті. 

Қоғамымыз қарыштап ҿскен сайын ҿз тарихын танып, дамытып, байыта тҥседі. 

Ҿркениетті елдердің ҿнері мен мҽдениеттерінің кҿне ескерткіштерден бастау 

алып жатуы да осы ҥрдісті білдірсе керек.  

Адамзаттың кҿне заманнан бҥгінге дейінгі дамуы жолындағы тҥрлі 

саладағы аса маңызды жетістіктерінің ерекше, қайталанбас заттық, рухани ҥлгі-

нҧсқаларын, адам ҿміріндегі оқиғаларды, белгілі бір елдің, халықтың басынан 

кешкен тарихи кезеңін еске тҥсіретін қҧндылықтарды, қастерлі мҧраларды 

ескерткіш деп атау қалыптасты. Ата-бабаларымыздың сҽулет ҿнеріне 

қаншалықты мҽн бергенін айғақтайтын байырғы сҽулет қҧрылыстары Торғай 

ҿңірінде де баршылық.[2] Ҥнемі кҿшіп-қонып жҥргендіктен ата-бабаларымыз 

ҥй-жай тҧрғызбай, кҿбіне қайтыс болған аса сыйлы адамдардың басына 

сҽулетті кесенелер тҧрғызуға ден қойған. Халық қҧрметіне бҿленген тарихи 

тҧлғалардың есімі мен еңбегі ел есінде сақталуы ҥшін ілгеріде ҿткен бабаларға 

ҧрпақтары қолдан келгеннің бҽрін жасауға кҥш салған. Олардың бҧл 

ізденістерінің таңбаларын қазіргі Амангелді, Жангелді, Арқалық аудандарының 

кҿлеміндегі ертеректе салынып, ҽлі кҥнге дейін сақталып тҧрған ғимараттардан 

айқын кҿруге болады. Ата-бабаларымыз біріңғай шығыстық немесе еуропалық 

ҥлгіде қалып қоймай, сҽулет ҿнерінде ҧлттық ою-ҿрнек бедерлерін барынша 

табиғи тҥрде қолдана білген. Сондай-ақ оларға байланысты қилы-қилы аңыздар 

мен ҽңгімелер де кҿп. Дегенмен Торғай ҿңіріндегі сҽулеттік мҧралардың 

біразының қай уақытта салынғанын кесіп айту қиын.  

Бҧл аймақта ертеден сақталған ескерткіштердің бірі – мазарлар. Мазарлар 

дҽулетті адамдарға салынғанымен, оны жасағандар қарапайым халықтың 

ҿкілдері, солардың арасынан шыққан қас шеберлер, тамаша сҽулетшілер, 

шынайы зергерлер. Олар ҿздерінің арман-мҧңын, қанатты қиялын, ҿмірге деген 

қҧштарлығы мен сҥйіспеншілігін ҿздерінің осы бір ҿшпес ҿнері арқылы 

кейінгіге мирас еткен, бҥгінгі ҧрпақтың болашағына, оның парасатына сенген.  

Археолог-ғалым О.Ошановтың зерттеулері бойынша Торғай 

аймағындағы тарихи ескерткіштерді белгілеу ХVІІІ ғасырдан басталады.  

1701 жылғы Ремезовтың картасында қазақ даласы, оның ішінде Торғай ҿзені 

мен осы далада кездесетін ескерткіштер тҥсірілген. Осы картада Қараторғай 

ҿзенінің бойында кҿне қала-жҧрты кҿрсетілген. Бҧл Шилі ауылы маңында 

орналасқан қала-жҧрты болуы тиіс, бҧл кҿне мекен ҽлі кҥнге зерттелмей, толық 

ғылыми анықтамасын алған жоқ. Торғай ҿңіріндегі ескерткіштер жайлы орыс 

офицерлері, саяхатшылары, зерттеушілер ҿз еңбектерінде тоқталып кетеді. [3] 

1771 жылы Еділден қалмақ кҿшін қуа шыққан патша ҽскерінің ішінде болған 

капитан Н.Рычков Торғай бойында кҿптеген ескерткіштер белгілеген болатын. 

Н.Рычковтың жазуынша орыс отряды Қошалақ қҧмынан ҿтіп, Сарықопаға 

келеді, осы Сарықопадан Нҧралы ханмен жолығып, ҽрі қарай қазақ қосынымен 

бірлесе қозғалады. Ол Сарықопадан 27 шақырымдай шыққаннан кейін Кіші 

Торғайға келіп, келесі кҥні Қара Торғай ҿзенінің шығыс бетінен ҿткендерін 

жазады. Онда ол алып зираттарды кҿреді. Қазақтардың оларды кҿнеде ҿмір 

сҥрген алып адамдардың моласы дейтінін жеткізеді. Н.Рычков бҧл 

ескерткіштерді скифтердің патшасы немесе батырыныкі болуы керек деп 
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тҧжырым жасайды. Оның бҧл сипаттап отырған ескерткіші Ҥрпек ауылынан 

жоғары, Қара Торғай ҿзенінің оң жағында қыр ҥстінде тҧрған оба болуы тиіс. 

Жергілікті ел бҥгінде оны «Аманкелдінің қарауыл тҿбесі» деп атап кеткен. Қыр 

ҥстінде тҧрғандықтан, бҧл оба алыстан бой кҿрсетіп, мҧнартып тҧрады. 

Н.Рычковтың жазбаларын дерекке ала отырып, бҧл ескерткіштерді жергілікті 

зерттеуші, «Торғай геоглифтерін» ашушы Дмитрий Дей сипаттаған болатын. 

Бҧл аталмыш ескерткіштер Қараторғай ҿзенінің оң жағында, Шилі ауылынан 

солтҥстік-батыста 8-10 шақырым қашықтықта орналасқан. И.А. Кастаньенің 

1910 жылғы еңбегінде Қарынсалды ҿзенінің оң жағасында, Қаржар атты 

жерден бетін кҿк сыр жапқан, кҥйдірілген кірпіштер табылғаны туралы 

деректер кездеседі. Олардың сипаттауынша, бір ғимарат екі қабатты, едені 

қызыл кірпіштен тҿселген. 2013 жылғы қазба жҧмыстары нҽтижесінде Жалдама 

ауылының маңында Қаражар деген жерден Алтын Орда дҽуірінің екі 

мазарының орны анықталған болатын.  

Торғай ҿңіріндегі кҿптеген аса қымбат халық мҧралары жергілікті 

жерлерде ҿрескел бҧрмаланып, ескінің қалдығы деген қате кҿзқарастан зардап 

шеккені белгілі. Халқымыздың мҽдени мҧрасына деген бҧл қиянаттан біз енді 

ғана арыла бастағандаймыз.  

Торғай ҿңірі мақтаныштарының бірі – Екідің. Ол VIII-IX ғасырлардан 

сақталған сҽулет ҿнер ескерткіштерінің арасында кҿрнекті орын алады. Тарихи 

ескерткіш Амангелді ауданында Екідің ауылынан солтҥстікке қарай Қараторғай 

ҿзенінің екі жағалауына орналасқан. Екеуінің арақашықтығы шамамен 4 км. 

Бірінші (Дің-1) Екідің ауылынан шығар жол жиегінде, ҿзеннің сол жағында, ал 

екінші (Дің-2) ҿзеннің оң жағындағы тҿбешіктің басына тҧрғызылғанымен бір 

ендіктің бойына орналасқан. Қҧрылыстардың сыртқы тҥрі киіз ҥйге ҧқсас. 

Іргетасынан бастап шеберлене қаланып, жоғары кҿтерілген сайын бҥрмеленген. 

Бірінші діңнің биіктігі 3 м, екіншінің биіктігі 3,7 м. Есік ойықтары шығысқа 

қаратылған. Қҧрылысқа жергілікті табиғи тақта тастар пайдаланылған. 

Діңдердің диаметрі 5м. Діңдердің қабырғаларында мылтық атар тесіктер, 

тҿбесінде қарауыл қарар орын бар.[4] Ескерткіштер сҽулет ҿнерінің озық 

ҥлгілеріне жатады жҽне Орталық Қазақстандағы ислам дініне дейінгі қҧрылыс 

ҥлгісі ретінде ғылыми қҧндылығы зор ескерткіштер қатарына кіреді. 

Ескерткішті 1959 жылы академик Ҽ.Марғҧлан жетекшілік еткен ғылыми 

экспедиция зерттеген. Ескерткіш 1982 жылы Қазақстанның Республикалық 

маңызы бар тарихи жҽне мҽдени ескерткіштерінің тізіміне енген. Екідің бекінісі 

халықтың ел басына қатер тҿнген уақытта ҿз қолымен салған мҧрасы. 

Маятас – Екідің ауылының маңында орналасқан, ҿзінің кҿрікті де ерекше 

таңғажайыптарымен кҿз тартатын ескерткіштердің бірі. «Маятас» сҿзі ҿзі 

айтып тҧрғандай, екі сҿзден қҧрылған: «тасты, ҥйінді» деген мағынаны 

білдіреді. Елді-мекен тҿңірегін, бір-бірімен жалғасып жатқан бҿктерлері тасты 

сайлармен бҿлінген шатқалды жер болып келеді. Шын мҽнінде таулы 

шатқалдан айырмашылығы сайларының таяздығы мен жарларының аласалығы 

болып отыр. Мҧндай жерлерді тау бҿктерлерімен салыстыруға болады. Бҧл 

теңеуге тасты тҿбелер мен жиі кездесетін тасты биік қатпарлар дҽлел. Осы 

тасты биік қатпарлар ҥстіне мініп қарасаңыз, назарыңыз бірден, алыстан екі 
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тауды қақ жара ағып жатқан ҿзенге тҥседі. Маятас ҿзінің осындай керемет 

табиғат кҿрінісімен ғана емес, пайдалы қазбаларымен де қызықтырады. 

Жергілікті тҧрғындардың сҿзіне қарағанда мҧнда алтын мен қорғасын, қалайы 

да бар екен. Тасты ҥйінді тҿбелер арасында ертедегі ҥңгірлі шатқалдар 

сақталған. Оның бірі Ырыскелді қыстауында орналасқан. Тасты тҿбелердің биік 

шыңында орналасқан бҧл ҥңгір керемет кҿріктілікті паш етіп тҧрғандай. Екінші 

ҥңгір осы маңда «Ақтҿбе» деп аталатын жерде орналасқан. Осы елді-мекенді 

жақсы білетін жолбасшысыз бҧл жерді тауып бару мҥмкін емес. Ҥңгір елеусіз 

тасалау жерде орналасқан. Сыртынан қарағанда ҥңгір тастан жасалған ҥйінді 

тҽріздес болғанымен іші мейлінше кең, ауқымды. Сонымен қатар, Маятас 

маңында жҧмбақты бейнелі белгілері бар тастарды жиі кездестіруге болады. 

Олардың жас шамасы мен қандай мағына беретінін анықтау қиын, бірақ 

ғылыми-зерттеу жҧмыстарын жҥргізуге қызығушылық тудыратыны сҿзсіз. Бҧл 

бейнелер ерте заманғы жартастарға салынған бейнесуреттердің қалдығы болуы 

да мҥмкін.[5] 

Қҧтан ҽулие кесенесі. Кесене Арқалық-Амангелді тас жолы бойында 

Қарынсалды ҿзенінің шығыс жақ қыратында орналасқан. Амантоғай ауылынан 

Арқалыққа қарай шамамен 10 шақырым жерде. Қҧтан Аталықҧлы аруақты 

ҽулие адам болған. 1690-1780 аралығында ҿмір сҥрген. Ҧлытау мен Ырғыздың 

арасындағы қалың ел ҥш ғасырдан бері Қарынсалды ҿзенінің оң қапталындағы 

бҧл тҿңіректегі ең биік қырдың басындағы жатаған сҧр бейітке дҧға 

бағыштамай ҿтпеген. Кеңестік дҽуірдің ҿзінде оған іштей мінҽжҽт етіп, тҽу 

еткендер аз болмаған. Бҧл - тайпасы Найман, руы Бағаналы, атасы Ақтаз Қҧтан 

ҽулие Аталық ҧлының бейіті. Бҧрын да, қазір де ел ҽулиені ерекше 

қҧрметтеумен келеді. Ҽсіресе Торғай аймағының халқы Қҧтан ҽулиені осы 

ҿңірдегі Сҧнтай ҽулие, Ҽулие Оспанқожа, Назар абыздармен қатар кҿріп, 

рухына тағзым етеді. Қҧтан ҽулиенің ҧрпақтарының қоныс қылған ҿңірлері 

Ҧлытау мен Қызылорда атырабы. Ҽмірден ҿтетінін кҥн ілгері біліп, балалары 

мен туыстарын шақырып алып, ҿзін мықты атан тҥйенің ҥстіндегі қоршауға 

жатқызып, оны бос қоя берулерін сҧрапты. «Осы тҥйе қай жерге барып шҿксе, 

мені сол жерге жерлеңдер» деп аманат айтыпты. Туыс-туғаны ҽулиенің 

айтқанын бір қате қылмай орындапты. Сҿйтіп не керек арада екі-ҥш кҥн 

ҿткенде тҥйе Қарынсалды ҿзеніне таяқ тастам жерде тҧрған биік қырдың 

тҿбесіне келіп шҿгіпті. Сол жерге ҽулиені ақ жуып, арулап жерлеген. Кесене 

салуға ол кез «Ақтабан шҧбырынды, Алқакҿл сҧламаның» аяқталып, ҥнемі 

кҿшіп қонып жҥрген қазақ елінің жерге жаңа орналаса бастаған уақыты еді. 

Бағаналы найман болса Ҧлытау, Кішітау бойына қоныстана бастаған кезі. 

Ҽулие бабамыз ҿмірден ҿтер алдында балаларына «Сендер маған там саламыз 

деп ҽуре болмаңдар, кҥндердің кҥнінде бір ҧрпағым басымды қарайтып, кҿктас 

қояды» - деп айтқан екен. Сонымен бірге Қҧтан ҽулие балаларына сҥйегі қай 

жерде жатқанын ел ҧмытпайтынын, бірақ сонда да ҧрпақтарына айтып отыруды 

аманат етіпті. Қайтыс болғаннан кейін арада 177 жыл ҿткенде, яғни 1977 жылы 

Қҧтан ҽулиенің тҿмпешік болып жатқан бейітін ҧрпақтары іздеп келіп, басына 

тҿртқҧлақты там салып, қҧлпытас қойды.[6] 
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Сатыбалды ишан кесенесі – сҽулет ҿнерінің кҿрнекті ескерткіші 

саналатын кҥмбезді бҧл мазар Торғай ҿңіріндегі Амангелді ауданы 

орталығының оңтҥстік жағындағы қорымда тҧр. Халық оны «Сатыбалды ишан 

тамы» немесе «Файзолла ишан мазары» деп атайды. Сатыбалды Ғабдоллаҧлы 

(лақап аты Қыпшақ ишан) 1826 жылы Торғай уезіндегі Қайдауыл болысының 

Шомаң Қарасуы мекенінде дҥниеге келген. Ҽке-шешесінен жастай айрылса да 

апасы Мҧғалиманың арқасында ауыл молдасынан сауатын ашып, Ташкентте, 

Бҧқарада дін оқуын бітірген Сатыбалды 14 жыл бойы білім алып, ишан атанып, 

1862 жылы Мекке-Мҽдинаға қажылыққа барып ҥлкен беделге ие болады. Оны 

естіген Торғай билеушісі Сҥлеймен тҿре елге шақыртып алып, ол елді 

имандылыққа бастайды. Сатыбалды ишан 1898 жылы қайтыс болғанда оның 

ҥлкен ҧлы Мырза ишан Ташкенттен арнайы шеберлер алдырып, осы қоржын 

тамды салдырады. Кейін Файзолла ишан да (1882-1959ж.ж.) осы мазардың 

ішінде жер қойнына беріледі. Кесене екі бҿлмелі, қос кҥмбезді. Ҽуелі шикі 

кірпішпен қаланған да, іші-сырты кҥйдірілген кірпішпен қапталған. Бҧл 

кесененің ерекшелігі: қҧбыла жағына екі, бҥйірдегі қос қаптал қабырғаларына 

тҿрт доғал таяз қуыстың тҥсіріліп, сҽнделгені. Қоржын тамның шығыс жағында 

тҿбесіне шығаратын баспалдағы бар. Тақта кірпіштен ҿріліп, басына ай кескіні 

орнатылған кҥмбездердің аумағы ҽр тҥрлі. Халық «Қоржын там», «Сатыбалды 

ишан тамы», «Файзолла ишан мазары» деп атап кеткен бҧл кесененің аумағы 

10,5х5,5 метр, биіктігі 6,88 метр. 1980 жылы оған Қазақ КСР Мҽдениет 

министрлігінің Ж.Шҽйкен жетекшілік жасаған экспедициясы зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізді, 1983 жылы қоржын там мемлекет қарауына алынды. 

Оған 1991 жылы жҿндеу жҧмыстары жҥргізілді.[7] 

Қҧлымбет ҽулие Қайыңды ауылынан 7 шақырым жерге жерленген. 

Басында ҽулиеге арнап салынған ҥлкен кесене бар. Қҧлымбет бабамыз 

ҽулиелігімен аты шыққан киелі, ҽруақты діндар адам болған. Кҿзінің тірісінде 

ҽулиеден денсаулығына медет тілеп келушілер ҥнемі ҥзілмеген болса, арада 

қаншама жылдар ҿтсе де, киелі ҽулиеден жҽрдем тілеп келушілер бҥгінгі кҥнде 

сиремеген. Ол кісінің ҽулиелігі туралы халық арасында сақталған не бір 

ғажайып оқиғалар да бар. Осыдан шамамен 30 шақты жыл бҧрын Қайыңды 

ауылы тҧсында жаздың қайнаған ыстығына шыдамай даланы ҿрт шарпыды. 

Жергілікті халықтың айтуына қарағанда, ҿрттің қатты болғаны соншалық 

желдің кҥшімен одан сайын ҿршіп, алдының барлығын жалмап, «қанатын» 

кеңейте тҥскенге ҧқсайды. Алайда ҿрт Қҧлымбет ҽулиенің кесенесіне жеткен 

бойда ғайыптан жоқ болып, жҧртты таң қалдырған. ХІХ ғасырдың ІІ 

жартысында ҿмір сҥрген Қҧлымбетті халық бҧл кісіні кҿзінің тірі кезінде-ақ 

«ҽулие» атай бастаған. Ол оқиғаның қашан болатындығын, нендей оқиға 

болатындығын алдын-ала білген. Ҽр тҥрлі ауруларды анықтап, емдей 

білгендігіне байланысты халық арасында ҥлкен бедел мен қҧрметке ие болған. 

Оның есімі ҿзінің туған жерінен де алыс аймақтарға тарап, кҿмек сҧрап 

келушілер саны тоқтамаған. Ҽлі кҥнге дейін кҿптеген адамдар ҿздерінің 

ауруларынан айығып кету ҥшін ҽулие жерленген кесенеге келіп қонып 

жҥреді.[8] 
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Қос там – XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында ағайынды 

Байқожа мен Айқожаға арнап тҧрғызылған екі кесене Арқалық ауданы, қазіргі 

Қараторғай ауылынан солтҥстікке қарай 12 шақырым жерде, Екідің мен 

Жаңақала ауылдарының ортасына орналасқан. Ағайынды Байқожа мен 

Айқожаның ҽулетінде аты ҽйгілі тҧлғалар кҿп болған. Билер де, батырлар да, 

тіпті хан да болған екен. Мҧндай атақ ҽрқайсысына жеке жігері мен аса 

қабілеттері ҥшін берілген. Осындай киелі ҽулеттен шыққан Байқожа мен 

Айқожа да ҿнегелі азаматтар болған. Аттары да бір-біріне ҧқсайтын, екі 

ағайынның арасында ҿзіндік байланыс болған сияқты. Бҧл қандас адамдар о 

дҥниеге аттанса да, бҥгінде бір жерде жерленген. Қостам деп те бекер 

аталмаған болар, екеуінің тағдыры да бір-біріне ҧқсас болғаны айқын. Қос 

тамды Байқожаның ҽйелінің тапсыруымен Сатыбалды шебер салған. Екеуі де 

кҥмбезді шаршы тектес ескерткіш. Қҧрылымдары шикі кірпіштен қаланған, іші 

мен сырты кҥйдірілген кірпіштен қаланған. Байқожа кесенесі оюлы жолақпен 

безендірілген. Сырты шырша тҽрізді етіп қаланған, жоғары тҧсы оюлы 

кірпішпен ҽрленген. Аумағы 7х7м, жалпы биіктігі 7,5м. Ал Айқожа кесенесінің 

қас бетінде кіре беріс қуыс, оның екі жағында доғал қуыстар бар. 

Қабырғаларының сырты екі-екіден сҥйірлі таяз қуыстармен ҽрленген. Қуыстар 

ішінде ҿрнектер салынған. Кірпіштері ақ тҥсті жылтыр қорытпамен қапталған. 

Екеуінің де ішкі кҿрінісінде қабырғалары желкен тҽрізді қуыстар арқылы 

кҥмбезге ҧласқан. Оңтҥстік-батысқа қараған сол жағында тҿбе жабынға 

апаратын баспалдақ бар. Қос тамды 1980 жылы Қазақстан мҽдениет 

министрінің экспедициясы зерттеп, 1981 жылы қалпына келтіру жҧмыстары 

жҥргізіліп, мемлекет қарауына алынған. 

Махат сахнатамы. Амангелді ауданы Сарыторғай ауылынан 45 км жерде 

Қараторғай ҿзенінің жағасына орналасқан мазар композициясы жағынан 

ҽшекейлі кірер есігі бар, орта кҥмбезді қҧрылыс. Бҧрыштары арқылы бағаналар 

тҧрғызылған. Кҥмбезі тҿңкерілген. Қасбеті «П» тҽрізді белдеумен ҽшекеленген. 

Ҽсемдік фризінің «S» тҽрізді ҿрнегі бар. Мазарды тҧрғызған кезде даяр ҥлгідегі 

кірпіштер пайдаланылған. Есігі бар қабырғаның ішкі жағы арқылы шатырға 

қарай ҿтетін тар жол жасалған. Мазардың аумағы 5,50х5,60 (сырты), жалпы 

биіктігі 6м. Кесене республикалық маңызы бар тарихи жҽне мҽдениет 

ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген. 

Кесене шамамен 1873 жылдары салынған. Ҿйткені кесенеден ҽрі 200-300 

метр жерде ескі жҧрттың орны бар. Соған қарап, бҧл жерде кезінде ҥлкен ауыл 

қоныстануы мҥмкін. Бҧл сағана арнайы мемлекеттің қамқорлығына да алынған. 

Енді бҧл сағананың салынуы осы ҿңірде ХІХ ғасырдың екінші жартысында 

ҿмір сҥрген Мақат деген ҽулие кісі есімімен байлнысты. Сол ҽулие атамыз 

балаларының кҿмегімен осы сағананы тҧрғызған екен. Осылай тҧрғызылған 

сағана алыстан кҿз тартады. Оның беріктігіне таңғалмасқа лажың жоқ. Ҽлі 

кҥнге бір тасы мҧқалмаған. Мақат бабамыз Торғай ҿңірінің Ҧлытаумен 

шектескен шҧрайлы бір ҿңірін мекендеген, бақуатты кісі болған деседі. Ол кісі 

нысапсыз мал жиюдан гҿрі, ғылым-білімді меңгеруді ҿнер тҧтса керек. Сҿйтіп, 

артына ҿшпес із қалдыруды ойлаған Мақат баба бҧрынғы ата-бабалар жолымен 

кейінгі ҧрпақ айта жҥрер тарихи ескерткішті салып кетіпті. Бір қызығы, сағана 
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іші ашық. Ішінде Мақат бабаның ҧрпақтары жатыр. Жергілікті тҧрғындардың 

пікірінше, бҧл сағанада 20 шақты адам мҽңгілік тыныстауда. Олардың жерлену 

дҽстҥрі де ҿзгеше. Адам қайтыс болған соң, ақ кебінге орап, марқҧмды 

сағананың жертҿлесінде қазылған арнайы орынға ҽкеліп қояды. Ерлер мен 

ҽйелдердің жеке бҿлмелері бар. Ортасында шымылдық тҧтылған. Кейін марқҧм 

болған жан ҿз ҿсиеті бойынша осында ҽкелінсе, онда бҧрынғы жатқан кісінің 

мҥрдесі арнайы қазылған шҧңқырға тҥсіріледі. Бҧл дҽстҥр ҽлі кҥнге дейін 

жалғасып келеді. Олай дейтініміз, мҧнда соңғы жерленген адам 1994 жылы 

болыпты. Мақат бабаның 1925 жылы туған баласы Шақарат жатыр. Сағананың 

кісі таңқаларлық бір ерекшелігі, мҧнда жатқан мҽйіт қырық кҥн шілде болса да, 

иістеніп кетпейді. Кесененің есігі киізбен қапталған. Яғни жаздың аптабында 

ыстық кірмейді. Сондықтан ішкі жағы да қоңыр салқын. Ішкі қабырғасы 

кірпіштен ҿрілген. Ҥнемі бір салқындықты сақтап тҧрады. Дене ағып біткен соң 

ғана келесі адамды қоярда оны ысырып, жанындағы қҧдықтың ішіне тҥсіреді. 

Бҧл ескерткіштің бір ғажабы, арада қанша уақыт ҿтсе де, бір кірпіші 

мҥжілмеген. Сондай ыждағаттылықпен салынған. Қанша жауын-шашын кҿрсе 

де, сол бастапқы кҥйін жоғалтпаған. Ҽр кірпішін қиюластырып қалаудың да 

ҿзіндік сыры жоқ емес. Саз балшықты жылқының қылын қосып, сҥтке илеген. 

Бҧл – мазардың ҧзақ сақталуына ҥлкен сеп. Ҿзеннің жарқабағы кесенені салуға 

бекер таңдалмаса керек. Яғни қабірстандағы мҽйіт бҧзылмас ҥшін жер астын 

ҥңгіп, жарқабаққа дҿңгелек тҥтікше тҽрізді қҧбыр да тартып қойған. 

Тарихы терең кҿне Торғай жерінде халықтың ҿзінің аяулы қыздарына 

арнап салған ескерткіштерінің бірі - Қыз тамы. Ескерткіш XX ғасырдың 

басында салынған. Қыз тамы кесенесі Екідің етегінде, Сарыторғай мен 

Қараторғай ҿзендерінің қҧйылысқан тҧсында орналасқан. Ғимарат бҧрма 

кҥмбезді, биіктігі 7,3м. Іргесі шаршы пішінді (6,60 х 6,40м) қызыл кірпіштен 

қаланған. Алдыңғы қасбетіне салтанатты сипат беру ҥшін оған жоғарғы жағына 

биік тҿбе жабын салынған. Кіреберістегі есік ойығының маңдайшасына 

доғарыла ҿрілген арқа. Қасбетіндегі тҥгелі «П» ҽріпіне ойылысты қалыппен 

қҧйылған ҿрнекті кірпіштен қҧрастырылған жолақтармен безендірілген. 

Жергілікті тҧрғындардың айтуына қарағанда, ертеде Алыс деген бай суда 

езілмейтін қызыл кірпіштен ҿзіне там салдырған. Ақырында ол қызы Бҽтимаға 

бҧйырған.  

Бҧл мазар жайында тағы да ел арасында тараған мынадай аңыз бар. 

Ертеректе екі ру арасында дау-жанжал болып тҧрады екен. Осы екі рудың бір 

бойжеткені мен бозбаласы бір-біріне ғашық болыпты. Қос ғашық ел 

арасындағы жанжалдың ҿз сезімдеріне кедергі болатынын біліп, жасырын бас 

қосыпты. Жастардың сезімі екі елдің жҧртына достық пен татулық ҽкеліпті. 

Кейін бҧл отбасы ҥбірлі-шҥбірлі ҥлкен бір отбасы болыпты деседі. Осы ел 

анасының жерленген жеріндегі мазар Қыз тамы деп аталып, киелі мазар 

саналады. Мҧны біреулер Алыстың тамы дейді, біреулер Қыз тамы дейді. Бірақ 

екі атаудың мағынасы теріс емес. Там алғашында Қыз тамы аталған. Тамды 

тым жастай қайтыс болған аяулы қызына арнап осы маңда қоныстанған Алыс 

деген кісі салдырған. Кейін Алыс деген кісі ҿзі де осында жерленіпті. Сол 

себептен де жҧрттың біразы Қыз тамы, біразы Алыс тамы деп атап кеткен.[9] 
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Сырлы там — Алтын Орда дҽуірінің ескерткіші болып табылады. Бҧл 

кесене Айырқҧм мен Аққҧм арасында орналасқан. Ел аузында оны Мҽскеуден 

келген бір топ адам бҧзып, ішінен алтын іздеді деген дерек бар. Сырлытам ХІХ 

ғасырдың карталарында белгіленген. Сырлытам туралы алғаш рет ғылыми 

мақала жазған Қ.И.Сҽтбаев болып табылады. Ғалым ҿз мақаласында 

Сырлытамның қҧламай тҧрған кезіндегі сипатын жергілікті халықтан сҧрап 

біліп, кең тҥрде суреттеген. Ғалымның сипаттауынша, Сырлытамның кҿлемі 

12х9м, биіктігі 12м. болған. Сырлы там порталдыкҥмбезді қҧрылысқа жатады. 

Кҥйдірілген кірпіштен қаланған. 16 қырлы барабаны мойындық кҥмбезделіп 

бітеді, оңтҥстік жҽне солтҥстік жағында есіктері бар. Барабанның терезелері де 

сҥйірленіп жасалынған. Алдыңғы жағындағы пештегі майолика жалатылған 

плиталардан «П» ҽрпі тҽрізді белдеу жасалып ҿрнектелген. Мазардың ішкі 

қабырғалары суреттермен 24 безендірілген. Қабырғада той немесе астың 

кҿріністері, яғни кҥресіп жатқан екі балуан, оларды қызықтап отырған адамдар, 

бҽйге жарысы, тҥйелер керуені жҽне тағы басқа суреттер болған. Тіпті бір 

қабырғада жылан мен балықтың бейнесі салынған. Сырлытам бертіндегі ХХ 

ғасырдың ҿзінде талай жайттарды басынан ҿткерсе керек, бҧл ескерткіш туралы 

ел аузында тҥрлі мҽліметтер айтылады. С.Боранқҧлов Сырлытамды «Шыңғыс 

ханның кіші ҽйелінікі» десе, ал Ҧлытау ҿңірі қарияларының арасында «Алаша 

ханның шешесінің моласы» деген атпен де белгілі. Х.Мҧсабаевтың зерттеулері 

бойынша «Сырлытам – қалмақ заманынан қалған бір белгі. Қалмақтың қызына 

арналған ескерткіш. Ол 1934 жылы қҧлатылған» деп жазады. Жергілікті Қарасу 

ауылының қарияларының айтуынша, Сырлытам мазары бертінге дейін бой 

кҿтеріп тҧрған. ХХ ғасырдың 30-шы жылдарында Сырлытамның кірпіштерін, 

Айтуардың қызыл ҥйінің кірпіштерімен бірге арбамен Торғай қҧрылысына 

тасыған, қаладағы НКВД-ның ғимаратын осы кірпіштермен кҿтерген. 

Сырлытамда алғаш 1946 жылы археологиялық қазба жҧмыстарын жҥргізген 

археолог – Қ.И.Сҽтбаев болатын. 2010 жылы «Қазархеология» мамандары осы 

ескерткіште қайта қазба жҧмыстарын атқарды. Нҽтижесінде Сырлытам 

орналасқан тҧс ерте уақыттан тоғыз жолдың торабы қызметін атқарған, осы 

атыраптағы маңызды тҥйіндердің бірі болғандығы анықталды. Тек қана осы 

тҧстың ҿзінде ҥш бірдей ҿткел ҿткен. Олардың бҥгінгі атаулары: Жылқыбай 

ҿткелі, Шойынқаптың ҿткелі жҽне Алтыбай ҿткелі.[10]  

Сонымен, кҿне Торғай тарихының тамыры тереңде жатқандығын 

байқауға болады. Оның кҿне заманнан келе жатқан жҧмбақ тҧстарының даму 

сатысын мҧқият оқып білмейінше, бір сҿзбен айтып жеткізу мҥмкін емес. 

Торғай даласында қҧнды ескерткіштер, тіпті сонау кҿне заман тарихынан сыр 

шертетін мҧралары сақталған. Олардың ҽрқайсысының ҿзіндік тарихы бар. 

Бірақ кезінде халқымыздың осы бір аса қҧнды мҽдени байлықтарын іздеп табу, 

есепке алу ісінде ҧқыпсыздық орын алған да, олардың жол ҥстінен алыс 

орналасқандары ескерусіз қалған. Осындай салақтықтың кесірінен ХІІІ 

ғасырдың бірден-бір сирек кездесетін ғажайып кҿркем мҧрасы болып 

табылатын, Жангелдин ауданының территориясындағы «Сырлы тамнан» 

айырылып қалдық. Талай тарихи, мҽдени оқиғалардың куҽсі болып тҧрған 

Амангелді селосындағы биіктігі екі қабатты ҥйге тең мешітті «Қызыл ҥйді» 
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аудан басшылары бҧздырып тастады. Бҽрі сол халқымыздың мҽдени мҧрасына 

жеткілікті мҽн бермеушіліктің салдары. Барлық бізге жеткен тамаша тарихи 

ҥлгілердің ою-ҿрнектері, кірпіш ҿру, кҥмбез шығару ҽдістері, маңдайша 

формалары мен суреттері, азаншы мҧнарасына шығаратын басқыш жолдар 

бҥгінгі зерттеуші-мамандардың ерекше назарын аударары сҿзсіз. Тарихи 

ескерткіштер ел тарихы ретінде сақталып қала бермек. Атап айтсақ, Аманкелді, 

Сарыторғай, Қараторғай, Қамысты, Торғай кенттері, Екідің ескерткіші, 

Қараоба, Сырлытам, Қыз тамы, Қостам, Жҽуке батыр кесенелері, Қҧтан ҽулие 

мазары, Кейкі батыр ескерткіштері т.б. тарихи-мҽдени ескерткіштерімізге 

мемлекет тарапынан қолдау қажет екендігін тҥсіндік. Тарихымызды 

тҥгендемей, бҥгінгімізге бағдар жасай алмаймыз. Біз ҿткен тҽжірибенің аса бай 

қоры, ҿткен тарихы, ҿзіміздің шешімдеріміз бен атқарған істерімізді 

қорытындылаудың сарапшысы деп білеміз. Бҥгініміз бен болашағымыздың 

қуатын ҿткенімізден аламыз. Аталынған ескерткіштер мен кесенелер, мазарлар 

қай жерлерде орналасса да бҧл дҥниелер қазақ халқының ортақ мҽдени мҧрасы. 

Біз туған еліміздің осы бай тарихы мен ескерткіштерінен нҽр алып, бойымызға 

тың қуаттар қосып отыруымыз керек. 
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Аннотация. В данной статье на основе изучения трудов ученых рассматриваются 

сущность и содержание психологической адаптации молодых специалистов на военной 

службе к профессиональной деятельности. Одними из актуальных проблем являются защита 

суверенитета и территориальной целостности страны Вооруженными силами Республики 

Казахстан,а также повышение репутации армии и статуса военнослужащих. Главная причина 

– уход от ответственности за судьбу Родины. 

Ключевые слова. Вооруженные силы, профессиональная адаптация, социально-

психологическая адаптация, военно–профессиональная деятельность. 

 

Annotation. This article considers the essence and nature of the psychological adjustment of 

young professionals in military service to professional activities based on the study of the scientists 

works. The topical issue is the protection of the sovereignty and territorial integrity of the country 

by the Armed forces of the Republic of Kazakhstan, as well as improving the reputation of the army 

and the status of military personnel. This may include banning the legal initiative, distorted ideas 

about the military service. The main reason is avoiding responsibility for Fatherland’s fat. 

Keywords. Armed forces, professional adjustment, socio-psychological adjustment, 

professional military service. 

 

Ҽскери маманның кҽсіби бейімделуі сыртқы жҽне ішкі сипаттағы 

жағдайларға байланысты болып табылады. Маманның кҽсіби бейімделу 

ҥдерісіне ҽсер ететін сыртқы жағдайлар мен факторлар мыналарды қамтиды: 

ҽскери кҽсіптік қызмет мақсаттарының, ҧйымдастырудың, мазмҧнының, 

технологияларының, қҧралдарының ерекшеліктері; ҽскери кҽсіптік қызмет 

жҥзеге асырылатын ҽлеуметтік жҽне басқа да жағдайлардың ерекшелігі. 

Маманның кҽсіби бейімделуінің ішкі жағдайлары мен факторлары-бҧл оның 

бейімделу ҽлеуетінің деңгейі, жеке тҧлға мен организм сапасы ретінде даму 

жҽне бейімделу дҽрежесі, оның талаптарына ҽскери кҽсіби бейімделуін 

уҽждеудің барабарлығы. Ҽскери маманның кҽсіби бейімделуінде сыртқы мҽн-

жайлар, пҽндік салалар жҽне адамның кҽсіптік бейімделу салалары маңызды 

рҿл атқарады. Ҽскери маманның кҽсіби бейімделуі оның ортамен кҽсіби ҿзара 

іс-қимылының негізгі пҽндік салаларында жҥзеге асырылады: кҽсіптік – іс-

ҽрекет саласында – кҽсіби қызметке (оның мақсаттарына, мазмҧнына, 

технологияларына, жҥзеге асыру қҧралдарына, қызмет режимі мен 

қарқындылығына) бейімдеу; ҧйымдық-нормативтік салада-ҿндірістік жҽне 

ҽскери тҽртіп талаптарына, ҧйымдастыру нормалары мен ережелеріне жҽне т. б. 

бейімдеу; ҽлеуметтік-психологиялық салада-ҽлеуметтік – саяси, этникалық, 

қҧқықтық, діни жҽне басқа ортада маманның кҽсіби қызметі болатын 



341 

ҽлеуметтік жағдайларға бейімделу (ҽлеуметтік – саяси, этникалық, қҧқықтық, 

діни жҽне басқа ортада). Маманның кҽсіби ҽскери бейімделуінің осы пҽндік 

салаларының ҽрқайсысы оның даярлығының белгілі бір деңгейінің, бейімделу 

ҽлеуетінің болуын болжайды. Белгілі бір пҽндік салаларда тҧлғаның бейімделуі 

кезінде сҽйкесінше басым ҥрдістер пайда болады [1]. 

Кҽсіби іс-ҽрекет жҽне ҧйымдастыру-нормативтік жағдайларға бейімделу 

олардың талаптарын меңгеру процесі ретінде жҥзеге асырылады. Бҧл аталған 

пҽндік салалар кҽсіби бейімделуге жатпайды, сондықтан оларға бейімделу 

оларды бейімдеу жҽне меңгеру ретінде жҥреді. Жас маманның ҽскери салада 

бейімделуінің табыстылығы немесе сҽтсіздігі салыстырмалы тҥрде автономды 

сипатқа ие. Алайда, бҧл процестер ҽсіресе кҽсіби-қызметтік, ҽлеуметтік-

психологиялық жҽне басқа салаларда ҿзара байланысты. 

Ҽскери маманның ҽлеуметтік-психологиялық бейімделуі кҽсіби-

қызметтік бейімделудің жҽне жалпы маманның кҽсіби бейімделуінің 

табыстылығына айтарлықтай ҽсер етеді. Ҽскери бҿлімшеде жас мамандарды 

кҽсіби бейімдеуде олардың кҽсіби-ҽрекеттік бейімделуінің табыстылығы 

жетекші рҿл атқарады. Сондықтан осы салада маманда туындайтын 

қиындықтар мен қайшылықтар кҽсіби бейімделу процесін жҥзеге асыру кезінде 

оның белсенділігінің кҿзі болып табылады. Демек, ҽскери ҧжымдағы заманауи 

маманды дайындауда кҽсіби қызметке кҽсіби жҽне психологиялық даярлықты 

қалыптастыруға баса назар аударылуы тиіс. Бҧл ретте оның 

ҧйымдастырушылық-нормативтік, ҽлеуметтік-кҽсіби жҽне ҽлеуметтік (кең 

мағынада) дайындығының мҽні азаймайды [2]. 

Кҽсіби бейімделудің табыстылығы бірқатар жетекші факторларға 

байланысты, олар: 

1. Жас маманның қажетті ішкі алғышарттарының жеткілікті деңгейде 

бейімделуі. 

2. Ең жас маманның, офицерлердің жҽне ҽскери ҧжымның кҽсіби 

бейімделу ҥдерісіне ерекше назар аударуы. 

3. Жас адамның осы процестің ҿзі сияқты ҽлеуметтік ортаның дамуы 

заңдылықтарын білудің ерекшеліктерін ескере отырып, бейімделу 

процесін жҥзеге асыру. 

4. Бҧл процесті оның ерекшеліктерін болжауға жҽне қажетті 

психологиялық кҿмек кҿрсетуге негізделген арнайы психологиялық 

қамтамасыз ету. 

Бҧл жағдайлар жҥйелі кҿзқарас тҧрғысынан ҿзара байланысты жҽне жас 

маманның кҽсіби бейімделуінің негізгі пҽндік салаларында: ҧйымдастыру-

нормативтік салада, кҽсіби іс-ҽрекет саласында, ҽлеуметтік жҽне 

психологиялық рҿлдік қатынастар салаларында кҿрінеді. Жас маманның ҽскери 

ҧжымда кҽсіби бейімделуінің табыстылығы бірінші кезекте оның жеке жҽне 

басқа да психологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Жас сарбаздың кҽсіби 

қызметін жҥзеге асыру кезіндегі ҿмір жҽне қызмет жағдайы туралы тҥсінігінің 

сҽйкестігі ерекшеліктерінің бірі болып табылады [3]. 

Болашақ кҽсіби қызмет бейнесінің барабарлығы неғҧрлым табысты 

бейімделуге ықпал етеді жҽне керісінше, адамның алдағы ҿмір тіршілігінің 
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нақты жағдайлары туралы тҥсініктері мен болжамдарының сҽйкес келмеуі оны 

кҥтпеген қиындықтармен кездесуге, психологиялық бейімделу процесін жҥзеге 

асыруға психологиялық дайын емес етеді. Алайда, шындыққа сҽйкес келетін 

болжамдардың толық барабарлығын ҽскери қызметшілерде ҽдетте 

қалыптастыру мҥмкін емес. 

Тҧлғаның кҥрделі жҥйелі психикалық білімі ретінде ҿзін-ҿзі бағалау деңгейі 

мен сипаты кҽсіби білім беру процесіне ҽсер ететін маңызды жеке тҧлғалы 

параметр болып табылады. бейімделу Тҧлғаның даму деңгейі бойынша Ҿзін-ҿзі 

бағалауы жоғары, орта жҽне тҿмен болуы мҥмкін, бҧл тҧлғаның даму деңгейін 

сипаттайды. Сипаты бойынша Ҿзін-ҿзі бағалау жоғары болуы мҥмкін. Бҧл 

тҧлғаның рефлексия қабілетіне байланысты. Тҧлғаның ҿзін – ҿзі бағалау деңгейі 

оның белсенділігінің бағытталуына, ал ҿзін-ҿзі бағалау сипаты-тҧлғаның мінез-

қҧлқы мен іс-ҽрекетінің тҧрақтылығы мен динамикасына, оның қоршаған ортамен 

ҿзара іс-қимыл жасау стиліне, тҧлғаның ҿзіне деген сенімділік дҽрежесіне ҽсер 

етеді [4]. Ҽскери қызметшілердің кҽсіби бейімделуінде тҧлғаның ҿзін-ҿзі дҧрыс 

бағалауының маңызы зор. Ҽдетте зерттеушілер кҽсіби (немесе ҽлеуметтік-

кҽсіптік, бҧл ретте ҽлеуметтік ҿзара іс-қимылдың рҿлін атап кҿрсете отырып) 

бейімделудің екі тҥрін бҿліп кҿрсетеді, олар: 

1) қҧндылықты бағдарлардың пассивті, конформды қабылдануының 

басым болуымен; 

2) адамның кҽсіби-ҽлеуметтік ортаға белсенді ҽсер етуінің басымдығымен 

сипатталады. 

В.М. Клищевская кҽсіби дамуды кез келген заңды тҧлға ретінде анықтауды 

ҧсынады жҽне оның нҽтижесінде қызметтің мазмҧны мен қҧрылымының жаңа 

сапалық жай-кҥйі пайда болатын ҿзгерістерді болжап кҿрсетеді. Мҧндай анықтама 

ҽскери кҽсіптің орнын жҽне рҿлін одан ҽрі кҽсіби даму феномені ретінде анықтау 

ҥшін ҽскери кҽсіптің даму заңдылықтарын зерттеуге мҥмкіндік береді. Бҧл ретте 

кҽсіби қызметтің психологиялық қҧрылымындағы компоненттердің ҿзгеруі 

кҽсіпқойдың қалыптасу кҿрсеткіші бола алады [5]. 

Автордың есептеуінше, кҽсіби бейімделу стратегиясын таңдау кезінде 

адам мыналарды бағалайды: 

а) кҽсіби орта тарапынан оған қойылатын талаптар; 

б) кҽсіби ортаны ҿзгерту немесе ҿзін кҽсіпқой ретінде ҿзгерту мҥмкіндігі 

тҧрғысынан кҽсіби дамудың жеке ресурсы; 

в) кҽсіби ортаны ҿзгерту стратегиясын таңдау кезінде кҥш-жігердің 

бағасы (физикалық жҽне психологиялық шығындар) немесе кҽсіпқой ретінде 

ҿзін ҿзі тҥзету. 

Ҿзгергіштік-қазіргі ҽлемге тҽн ерекшелік. Ҿткен жҥзжылдықтарда 

ондаған жылдар созылған технологиялық жҽне ҽлеуметтік ҿзгерістер енді 

санаулы айлар мен апталарда болуы мҥмкін жҽне бҧл адамдардың кҿпшілігіне 

ҽсер етеді. Қазіргі жағдайда қызмет қҧралдары, кҽсіби міндеттер ҥнемі ҿзгеріп 

отырады, жаңа білім мен білік алу қажеттілігі ҽркез болсада туындайды. Қазіргі 

уақытта ҿзгерістер елдің Қарулы кҥштеріне де қатысты. Сондықтан ҽскери 

ҧжымдардағы кҽсібилік ҥрдісін ҥздіксіз кҽсіби бейімделу ҥдерістерінен 

ажырамай қарау керек. Кҽсіби бейімделу индикаторы ретінде адам орындайтын 
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қызметтің тиімділігі болады. Бейімделу бейнелердің ҿзгеруіне байланысты. 

Жалпыланған бейне адамның ҿмір бойы қалыптасады; тиісінше кҽсіби ҿмір 

бойы еңбек жҽне кҽсіби бейімделу жҥреді. «Адам – кҽсіби орта» жҥйесінде 

кҽсіби табыстылыққа қол жеткізу мен сақтаудың қажетті шарты адамның 

жағдайдың ҿзгеруіне сҽйкес ҿзінің кҽсіптік білім беру жҥйесін икемді ҿзгерту 

қабілеті болып табылады. Басқаша айтқанда, кҽсіби қабілеттерді (орындалатын 

қызмет қҧрылымына енгізілген ҿзекті жҽне ҽлеуетті) жҥзеге асыру, оған ҽлі 

енгізілмеген, егер бҧл қабілеттерді тасымалдаушы бейімделсе, яғни ҽскери 

жҽне ҽлеуметтік шындыққа сҽйкес келеді деген жағдайда ғана мҥмкін болады. 
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МКҚК «Раушан» бӛбекжай бақшасының тәрбиешісі 
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Арқалық, Қазақстан 
 

Аннотация. С раннего возраста ребенок должен свободно мыслить, планировать и 

доводить до конца свою работу, противостоять препятствиям, адаптироваться к 

критическому мышлению. Для этого, сохраняя содержание традиционного образования, 

педагоги должны адаптироваться к обновленной ситуации. Улучшение качества 

образования, изменение методологической базы в соответствии с современными 

требованиями. Если раньше педагог играет главную роль в учебном процессе, то сейчас 

важно проявить активность воспитанника. Процесс должен быть оценен действиями 

обучающегося, а не педагога.  

Ключевые слова. Ранний возраст, ребенок, свободное мышление, возраст, работа, 

планирование,, препятствия, противостояние, критическое мышление, традиционное 

образование, содержание, педагоги,обновленное образование, улучшение качества, 

методическая основа, требование времени, потребность. учебный процесс, педагог, 

воспитанник, активность, процесс, обучающийся,деятельность, оценка 

Annotation. From an early age, a child should think freely, plan and complete their work, 

resist obstacles, and adapt to critical thinking. To do this, while preserving the content of traditional 

education, teachers must adapt to the updated situation. Improving the quality of education, 
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changing the methodological base in accordance with modern requirements. If earlier the teacher 

plays the main role in the educational process, now it is important to show the activity of the pupil. 

The process should be evaluated by the actions of the student, not the teacher.  

Keywords. Early age, child, free thinking, age, work, planning, obstacles, opposition, 

critical thinking, traditional education, content, teachers, updated education, quality improvement, 

methodological basis, time requirement, need. educational process, teacher, pupil, activity, process, 

student, activity, assessment. 

 

Бҥгінгі таңда ҿркениетті елдердің қатарына қосылу бағытында білім беру 

сипаты мен шарттарына сҽйкес білім мазмҧнын ҿзгерту мен жаңартуда бірқатар 

басты тенденциялар анықталды. Олардың біршамасы қазірдің ҿзінде 

Қазақстандағы білім беру аясындағы реформаларға байланысты білім 

мазмҧнын жаңартуда ҿз орнын алуда.  

Білім мазмҧнын жаңартуға байланысты негізгі басшылыққа алатын ҿте 

қажетті тҿмендегідей факторларды атап айтуға болады: білім берудің жалпы 

адамзаттық қҧндылықтары мен гуманитарлық бағыттарының тереңдетілуі, 

оның ҽмбебаптылығы, қоғамдағы білім берудің интеграциялануы, нарықтық 

экономиканың дамуы, ҽлеуметтік қажеттіліктің кҿбеюі, білім берудің 

азаматтық қызметінің рҿлі кҿтерілуі, жеке тҧлғаның кҽсіби шеберлігіне 

қойылатын талаптың жоғарылығы [1]. 

Білім берудің «адамды сақтау» қызметі, яғни бірінші кезекте балалар мен 

жасҿспірімдердің денсаулығын сақтау мен нығайту институты болып 

қалыптасуы; білім берудің іргелендірілуі, ақпараттандырылуы, 

экологияландырылуы жҽне білім беру ортасының рҿлі арттырылуы қажет. 

Білім мазмҧнының қалыптасу кҿздері мҽдениет немесе ҽлеуметтік 

тҽжірибе болып табылады. Ҽлеуметтік тҽжірибе, яғни мҽдениет біртҧтас 

алынғанымен де, ол балабақшадағы немесе мектептегі білімнің қҧрамын 

анықтамайды. Ҽлеуметтік тҽжірибеде немесе мҽдениетте білім мазҧнын 

анықтайтын кҿздерді табу керек. Бҧлар материалды таңдау, ішкі қҧрылымға 

сҽйкес мазмҧн қҧрастыру ҧстанымын анықтайды. Мҧндай кҿздерге ғылым, 

материалдық жҽне рухани ҿндіріс, қоғамдық қатынастар тҽжірибесі, қоғамдық 

сана формалары, адам ҽрекеті тҥрлері (практикалық, танымдық, қҧндылық - 

бағдарлық, кҿркемдік) жатады.  

Білім мазмҧны нақты-тарихи, психологиялық талаптар негізінде 

жасалған. Осы талаптарға сай ҽлеуметтік тҽжірибе педагогикалық ҿңдеуді 

талап етеді. Бҧл білім ҧйымдарын бітірушілердің ҿмірде белсенді ҽрекет етуіне 

жҽне психикалық қасиеттердің, балалық тҧлғаның қалыптасуында, дҧрыс 

шешім қабылдауына кҿмектеседі.  

Сонымен білім мазмҧнын қалыптастыруда баланың жеке тҧлғалық 

дамуы, оның қабілеттілігі, қызығушылықтары мен талаптары ескеріледі. Сол 

мақсатта міндетті пҽндерді оқытумен қатар балаларға ҿз еріктерімен басқа 

пҽндерді де таңдай алады. Мҧндай келісім білімнің тереңдеуіне, 

қызығушылықтың дамуына, ортаға тез бейімделуіне ықпал етеді. 

Қазіргі кезеңдегі қоғамдық ҿзгерістер мен жаңа білім беру кеңістігінде 

жаңартуларға қатысу маңызды жауапкершілік міндеттер жҥктейді. Мектепке 

дейінгі білім беру жҥйесі ҿте кҥрделі кезеңдерден ҿтіп, тҽрбиелеу мен білім 
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беру мазмҧнын жаңарту жҽне оны жҥзеге асыру бҥгінгі кҥннің ҥлесінде. Білім 

мазмҧнын дҽстҥрлі педгогикалық модель тҧрғысынан алып қарағанда ол білім, 

білік, дағды - деп қарастырылған.  

Ерте бастан бала еркін ойлауға, жасына сай жҧмысын жоспарлап, соңына 

дейін жеткізуге, кедергілерге қарсы тҧруға, сыни ойлауға бейімделгені жҿн. Ол 

ҥшін дҽстҥрлі білім мазмҧнын сақтай отырып, педагогтар жаңартылған 

жағдайға икемделу керек. Білім берудің сапасын жақсарту, ҽдістемелік негізін 

ҿзгерту заман талабына сҽйкес туындап отырған қажеттілік. Бҧрын оқу 

ҥрдісінде педагог басты рҿл атқарған болса, қазір тҽрбиеленушінің белсенділік 

кҿрсетуі маңызды. Ҥдеріс педагогтың емес, білім алушының ҽрекетімен 

бағалануы тиіс. 

Бала дамуы – кҥрделі процесс. Кейде бала ҥшін барлық жағдай 

болғанның ҿзінде баланың дҧрыс қалыптасуына негіз бола бермейді. Балалар 

биологиялық, психологиялық, ҽлеуметтік заңдылық бойынша дамиды. Демек, 

ҿсіп келе жатқан тҧлғаның қалыптасуы да бҧзылуы да аяқ астынан. Қалай 

болғанда да дҧрыс берілген тҽрбие, балада «Мен» кҿзқарасын пайда пайда 

болуын қамтамасыз етеді. Ал бҧл мҽселеде мектепке дейінгі шақ рҿлі ерекше. 

Мектепке дейінгі кезең-бҧл адамға ҿмірлік қҧндылықтар жайында тҥсінік 

беретін алғашқы ҧжым. Адамның қаншалықты деңгейде дамуы кҿбіне оның 

сҽби шағында қаншалықты тҽрбие алғанына, кімдермен қарым-қатынас 

жасағанына байланысты. Қарым-қатынас барысында ой-пікір, сана-сезім, мінез- 

қҧлық, келісім, талас-тартыс, қарама-қайшылық іске асады. Қатынас арқылы 

бала алғаш рет ҿмір жолымен танысады [2]. 

Қарым-қатынас білім мазмҧнын жаңартудың бір жолы. Ал қарым-қатынасқа 

ҽсер ететін факторлардың бірі-интербелсенді ҽдістер. Соңғы кезде білім беру 

ҥрдісіне дендеп еніп кеткен интербелсенді ҽдістерді инновация деуге ҽбден болады. 

Сондай инновацияның бірі аталған ҽдістер. Интербелсенді ҽдіс мектепке дейінгі 

білім беру мазмҧнын жаңарту жағдайында педагогикалық ҥдерісті тиімді 

ҧйымдастырушы бола алады.«Интербелсенді ҽдістердің білім мазмҧнын жаңартуға 

қандай ҽсері бар?» деген орынды сҧрақ туындайтыны сҿзсіз. 

Ағылшын тілінен келген «interactive» сҿзі: «іntег» дегеніміз «ҿзара» 

мағынасында, ал «асt»-«ҽрекет жасау» дегенді білдіреді, яғни интербелсенді 

ҽдістер- ҥйренушімен ҥйренушілердің ҿзара ҽрекеттесуін оқу/оқытудың негізі 

деп танитын жҽне сондай қатынасқа жағдай жасайтын ҽдістер. Басқаша 

айтқанда, «интербелсенді» дегеніміз біреумен қарым-қатынаста болу, онымен 

бірлесе ҽрекет жасау, диалог қҧру. Байқап отырсаңыз интербелсенді ҽдіс 

арқылы бала мен тҽрбиеші арасында ҿзара тығыз байланыс, кіріккен қарым- 

қатынас орнайды. 

Жаңартылған оқу ҥрдісі баланы бірінші орынға шығаруды талап етеді. 

Бҧл ҧстаным ҽрбір педагогқа балаларды белсенділендіретін оқу/оқыту 

ҽдістемелерін қолдануды міндеттейді, ҿйткені бҥгінгі кҥні оқу ҥрдісі 

бҧрынғыдай «ҥйрету», «оқыту», «беру» т.б. етістіктерден қҧралмай, 

«ҧйымдастыру», «жағдай жасау», «бағыт-бағдар беру» сияқты ҧғымдардан 

тҧрады. Оқу ҥрдісі балаға бағытталып, ҥйрену мен ҥйрету ҽрекеттері мен 

қарым-қатынастан тҧруы керек. Бҧл қарым-қатынас педагог пен бала, бала мен 
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ҿзге бала, шағын топтар арасында ҿтеді. Басқаша сҿзбен айтқанда, бҥгінгі кҥні 

білім беру жҥйесінде: «Ҥйрену мен ҥйрету тек ҿзара белсенді ҽрекеттерге 

негізделген қарым-қатынас арқылы жҥзеге асырылады» жҽне «Тек ҽрекеттесу 

арқылы ғана ҥйренуге/ҥйретуге болады» [3]. 

Міне, осы себептерге байланысты мектепке дейінгі кезеңнен оқу ҥрдісінің 

негізін интербелсенді (интерактивті) ҽдістемелер қҧраса, ҽрбір педагог 

интербелсенді қҧралдар мен тҽсілдерді ҿзінің ҽдістемесінде қолданса, мектепке 

дейінгі білім беру ҥдерісін жаңартуға аз да болса ҥлес қосары сҿзсіз. Ҿйткені, 

жаңарту тек қҧжаттарды ҿзгерту немесе жаңалау емес, оқу ҥрдісіне ҿзгеріс 

енгізіп, кез келген жағдайда жол таба алатын тҧлға дайындау. Ондай тҧлғаны 

балаға еркіндік беріп, қызығушылығын оятып, сенім артқанда ғана 

қалыптастыра аламыз. Аталған ҽдіс баланы шығармашылыққа, еркіндікке 

жетелейді [4]. 

Қазіргі таңда интербелсенді ҽдістердің жаңаруға қосатын ҥлесіне, білім 

саласындағы қол жеткен жетістіктеріне сҥйене отырып, оны мектепке дейінгі 

кезеңнен қолдануға деген сҧраныс арта тҥсуде. Ҽйтсе де, жаңалыққа тосырқай 

қараушылық, оқу ҥрдісіне енгізуге деген қорқыныш, мектепке дейінгі оқу іс-

ҽрекетінде интербелсенді ҽдістердің кеңінен қолданылуына кедергі келтіруде. 

Осы орайда мектепке дейінгі білім мазмҧнын жаңартудағы интербелсенді 

ҽдістердің мҥмкіндігін ескере отырып, оны аталған кезеңде қолданудың 

жолдарына тоқталуды жҿн кҿрдім. 

Интербелсенді ҽдістер туралы ой-пікірлер бірнеше жылдардан бері 

айтылып келеді, педагогтар қауымына ҿте таныс. Сондықтан мен аталған 

ҽдістің теориялық негіздерінен гҿрі, практикалық жағына тоқталуды мақсат 

етіп, мектепке дейінгі «Шығармашылық» білім беру саласы бойынша бірнеше 

ҧйымдастырылған оқу қызметінде аталған ҽдістерді қолдану жолдары 

кҿрсетілген ҥзінділер ҧсындым. 

 Ҧйымдасқан оқу қызметі : Сурет салу. 

Тақырыбы: Терек 

Қолданылған интербелсенді ҽдістер: «ойға шабуыл», «диалог», «топқа 

бҿлу» «бойыңмен тҧр», «пазл», «синквейн», «тазалық», «ай мен кҥн». 

Сабақ тҥрі: Топтық жҧмыс 

Сабаққа дайындық (бір кҥн бҧрын, орманға, баққа т.б. серуен 

жҥргізіледі): балабақша ауласына серуенге шығып ҿсіп тҧрған ағаштармен 

таныстыру, бір-бірінен айырмашылығына назар аударту. Ағаш атауларын 

ҥйрету. 

Сабақ барысы: 

1.Қызығушылықты ояту.«Ойға шабуыл ҽдісі»:ҥнтаспадан ормандағы 

ағаштар дыбысы, оның желмен сыбдыры (жалпы табиғат туралы) естіледі. 

«Диалог» ҽдісі: Балалар ненің дыбысын естідіңдер? Кҿз алдарыңа не 

келді? Сіздер қандай ағаш тҥрлерін білесіздер? Табиғат аясында болдыңдар ма? 

Серуен кезінде не кҿрдіңіздер? 

2.Мағынаны тану. «Топқа бҿлу» ҽдісі: «Бойыңмен тҧр». Балаларды 

бойының ҧзындығына қарай тҧрғызып, 1,2,3,4 деп санау арқылы топқа бҿлеміз. 

Ҽр топ ҿзіне ат қояды: «шырша», «қарағай», «емен», «ақ қайың». 
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«Пазл» ҽдісі:Топқа бҿлінген балаларға (4 топ) «Терек» суретінің 

қиындыларын береміз. Олар қиылған суреттерді біріктіріп теректің пішінін 

шығарады. Содан соң ҽр топқа берілген суреттерден теректер кҿрмесін 

ҧйымдастырамыз. Суреттерде жапырағы бар, жапырағы жоқ, бҥршік жарып 

келе жатқан, топ боп ҿскен теректер берілген. Кҿрме бойынша тҥсіндіру 

жҧмыстары жҥргізіледі. 

Сурет салу: Балаларға бояу карындаштар, акварель, сурет салатын парақ 

беріледі. Серуенде кҿргендері, кҿрмеден байқағандары бойынша терек суретін 

ҿз қалаулары бойынша салу тапсырылады. Топтық жҧмыс болғандықтан 

балалар ақылдасып ҽр топ бір сурет салады. 

3.Ой толғау. «Сиквейн» ҽдісі. Соңынан 5 жол ҿлең қҧрастырады. 

1 жол: 1 зат есім - Бҥгінгі тақырып атауы (терек) 

2 жол: 2 етістік терекке қатысты-Терек не ҥшін керек(кҿлеңкелейді, ауа 

тазартады, ҽдемілік сыйлайды т.б.)? 

3 жол: 3 сын есім - Ол қандай ағаш (жасыл, биік, ҽдемі т.б.)? 

4 жол: Теректен басқа қандай ағаштарды кҿрдіңдер немесе білесіздер? 

(қара ағаш, қарағай, емен, шырша т.б.) 

5 жол: бҥгінгі сабақтан алған ҽсерін 5 сҿзден тҧратын сҿйлеммен беру 

(теректі ҿзге ағаштардан айыра аламын, терек тіке ҿсетін ҽдемі ағаш т.б.). 

Бағалау: Ҽр топ ҿз салған суреттерін кҿрсетіп сҿйлейді. Қалған топтар 

баға қояды. Бағалау «ай мен кҥн» ҽдісі бойынша жҥргізіледі. Ҽр топтың алдына 

бағалау парағы беріледі. Топты балалар ағаш суреттеріне қарап таниды. 

Осылайша балалар бірін-бірі бағалайды. Соңынан тҽрбиеші ҿз бағалауын 

айтады. «Кҥн» ҿте жақсы, «ай» жақсы дегенді білдіреді. Сол тҧсқа белгі салады. 

 

 
 

1 кесте.  Салыстыру  

«Тазалық» ҽдісі: Сабақ соңынан тақтаға чемодан, еттартқыш, қоқыс 

шелек суреті жапсырылады. Балалар сабақ тҥсінікті болса чемоданға, шамалы 

тҥсінсе еттартқышқа (ҽлі де тҥсіндіру қажет), тҥсініксіз, қызықсыз болса қоқыс 

шелекке (бізге керек емес қызықсыз болды, ештеңе тҥсінбедік т.б.) стикерлер 

жапсырады (кері байланыс). 
Қоғамның алға басуы кҿп ретте бҥгінгі ҧрпақтардың қандай дҽрежеде 

білім алып тҽрбиеленуіне байланысты. Тҽрбиеші педагогтар қауымы заман 

талабы қойып отырған ҧлағатты ҧрпақ тҽрбиелеу міндетін жҥзеге асыру ҥшін 
инновациялық технологияларды тҽжірибеде қолдана білуге дағдылану керек. 

Тҽрбиешінің оқыту ҽдістерін ҥйлесімді етіп таңдап алуы білім берудің нҽтижелі 

болуына мҥмкіндік жасайды, ол ҥшін тҽрбиеші балалардың ҿмір тҽжірибесін, 
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білім қорын, іскерлік дағдыларының қалыптасуын есепке алуы қажет. Жаңаша 

ҽдіс- тҽсілдермен танысып, оны ҥнемі ҿз тҽжірибесінде қолданып, жетілдіріп 

отыруы шарт.  
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Аннотация. На сегодняшний день в образовании будущего поколения необходимо 
конкретизировать вопрос о том, что нужно обучать, какие знания нужно дать молодым 

поколениям, определяя уровень жизненного благополучия, вкуса, требовательности.  
Для этого назрела необходимость определения теоретических основ формирования 
содержания образования. Содержание образования носит исторический характер. Такова, 
что она определяет цели и задачи образования на любом этапе развития общества 

Ключевые слова. Будущее поколение, образование, единство бытия, весы вкуса, 
уровень требований, содержание образования, исторический характер, развитие 
общества,цели, задачи, определения 

Annotation. Today, in the education of the future generation, it is necessary to specify the 
question of what should be taught, what knowledge should be given to young generations, 
determining the level of life well-being, taste, and demands. To do this, it is necessary to determine 

the theoretical basis for the formation of the content of education. The content of education is 
historical. It defines the goals and objectives of education at any stage of society's development 

Keywords. Future generation, education, unity of being, scales of taste, level of requirements, 
content of education, historical character, development of society, goals, tasks, definitions 

 

Бҥгінгі таңда болашақ ҧрпаққа білім беруде жас ҿркеннің болмыс бітімі, 

талғам таразысы, талап деңгейін айқындай отырып, оларға нені оқыту керек, 
қандай білім беру керек деген мҽселені нақтылап алу қажет. Ол ҥшін білім 

мазмҧнын қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау қажеттілігі туындап 

отыр. Білім мазмҧны тарихи сипатқа ие. Олай дейтін себебіміз, ол қоғам 
дамуының қай кезеңінде болмасын білім берудің мақсаты мен міндеттерін 

айқындайды. Білім мазмҧны ҽртҥрлі ҽлеуметтік жҥйеде бірдей болған емес. Ол 

ҿмір талаптарының ықпалымен, ҿндірістің жҽне ғылыми білім деңгейінің 
дамуына байланысты ҥнемі ҿзгеріп отырады [1]. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың ҽр 

жылдардағы халыққа жолдауы-ҽр адамның жан-жақты дамуына мол мҥмкіндік 

жасайтын мемлекеттік қҧжаттың бірі. Бҧл жолдаудың негізіне тҥрлі 
реформалармен қатар білім беру жҥйесін халықаралық деңгейге кҿтеру, ҽлемдік 

білім кеңестігіне толығымен кірігу жҽне қоғамымыздың басты байлығы-жас 

ҧрпақты дамыту ҥшін қажетті жағдай жасау жолымен оның ой-ҿрісін кеңейтіп, 
жан-дҥниесін байыту, жалпы жҽне кҽсіптік білім алуы ҥшін мҥмкіндіктер жасау 

туралы мҽселелер қойылып отыр. 

Республика кҿлемінде білім беру саласындағы тҥбірлі ҿзгерістерге сҽйкес 
«Білім туралы» заңды жҥзеге асыруда бірқатар шаралар ҧйымдастырылуда. 

Олар: мектепалды даярлық тҧжырымдамасы, мектепалды сыныптарының жҽне 

мектепке дейінгі ҧйымдардың базистік оқу жопары, міндетті мектепалды 
даярлығын ҧйымдастыру жҿніндегі нҧсқаулар, мектеп жанында 6-7 жастағы 

балаларды мектепалды даярлаудың бағдарламасының ҽзірленуі.  

Мектепке дейінгі тҽрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасына,  
ҚР Білім жҽне ғылым министрлігінің 2016 жылғы 22 маусымдағы №391 

бҧйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тҽрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу 

жоспарына жҽне Мектепке дейінгі тҽрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу 
бағдарламасына арналған ҽдістемелік нҧсқаулыққа сҽйкес ҧйымдастырылады.  

Ҥлгілік бағдарламаның мазмҧнын игеру балалардың жас жҽне жеке 

ерекшеліктерін ескеріп оларды жан-жақты дамытуға бағытталған «Денсаулық», 

«Коммуникация», «Таным», «Шығармашылық» жҽне «Ҽлеумет» білім беру 
салаларын кіріктіру арқылы мектепке дейінгі тҽрбие мен оқытудың 

жаңартылған мазмҧнын енгізуді қамтамасыз етеді.  

Мектепке дейінгі тҽрбие мен оқытудың жаңартылған мазмҧнын енгізу 
білім беру ҧйымдарында білім беру процесін жетілдіруге ықпал ететін жаңа 

тҽсілдерді талап етеді.  

Мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмҧнын іске асыру 
барысында балаларда мектепалды даярлық сыныбы (тобы) тҥлегінің моделін 

сомдайтын мынадай дағдылар қалыптасады: дене бітімі дамыған; білуге қҧмар; 

белсенді;  эмоциялық елгезек; ҥлкендермен жҽне қҧрдастарымен қарым-
қатынас жасау қҧралдары мен ҿзара іс-қимыл тҽсілдерін меңгерген; ҿзі, отбасы, 

қоғам (жақын ҽлеумет), мемлекет (елі), ҽлем жҽне табиғат туралы алғашқы 

тҥсініктері бар; мектепте оқуға қажетті біліктер мен дағдыларды игерген [2]. 
Я.А.Коменскийдің мектеп жасына дейінгі балаларға тҽрбие беру туралы 

«Ана мектебі» деген арнаулы еңбегі мектепке дейінгі тҽрбие жҿнінен дҥние 

жҥзінде бірінші бағдарламалық қҧрал болды. Ол балалардың денсаулығына 
жҽне дене дамуына мҧқият қамқорлық жасауға, жаңа туған сҽбиді кҥтіп, 

баптауға, баланың тамағы, киімі, кҥн режімі туралы халық тҽжірибесі мен ҿз 

заманындағы медицинаға сҥйенетін ҧсыныстар жасады. Ол адамгершілік 
нормаларды игерту, іс-ҽрекет етуге талаптанушылық, еңбек сҥйгіштік, 

шыншылдық, мҧнтаздай таза жҥрушілік, сыпайылық т.б қасиеттерді тҽрбиелеу 

жҿніндегі ҧсыныстары қҧндылығын жойған жоқ.  

Сондай-ақ, мектепке дейінгі балалық шақты мектепте онан ҽрі жҥйелі 

оқытудың даярлық кезеңі ретінде қарады жҽне мектеп жасына дейінгі бала 

игеруге тиісті қарапайым білімдердің неғҧрлым кең шеңберін егжей-текжейлі 
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белгілеп берді. Бҧл бҥгінгі таңда біздің зерттеуімізге сҽйкес білім мазмҧнын 

жаңарту бағытын айқындауға негіз болмақ. 

Мектепке дейінгі тҽрбие теориясының қалыптасуына рим педагогы Марк 

Фабий Квиантилиан жазған «Шешенді тҽрбиелеу туралы» арнаулы педагогтық 

трактат-педагогика тарихында тҧңғыш маңызды роль атқарды. Ол балалардың 

бойында ең ҽуелгі-бастапқы тҥсініктердің қалыптасуына қоршаған ортаның 

ҽсер ету маңызын атап кҿрсетті, ата-аналарға жҽне педагогтарға биік 

адамгершілік, жақсы да дҧрыс тіл білуді талап етті. Мектепке дейінгі жаста 

балалармен жҥйелі сабақ жҥргізу мҥмкіндігі бар деп есептеді. Алайда соның 

ҿзінде берілетін білім ауқымы кең болмауға тиіс, оны беру ҽдістемесі «бала 

сҥйіп ҥлгермеген оқуды жек кҿріп кетпеуі ҥшін» балалардың қуанышты кҿңіл 

кҥйін, ынтызарын туғызу керек-дейді [3]. 

Дидактикалық формализм теориясы бойынша: ХУ111 ғ.аяғында 

Э.Шмидтің «Эмпирикалық психология» жҽне А.А.Немейердің «Тҽрбиелеу 

жҽне оқытудың ҧстанымдары» атты еңбектерінде қарастырылған формалді 

теория білімнің мазмҧнын қалыптастырудың формальді теориясы ретінде тҧтас 

қалыптасты. Бҧл теорияны ерте уақытта Гераклит пен Цицерон басшылыққа 

алса, уақыт ҿте келе бҧл бағытты И.Кант пен И.Г.Песталоции дамытты.  

Педагогика ғылымында В.В.Краевскийдің еңбектерінде білім мазмҧны 

тҥрлі тҧжырымдамалары бар деп кҿрсетілген, олардың тамырлары ҿткен 

формальді жҽне материалды білім теориясына негізделген. Бҧлардың 

ҽрқайсысы адамның ҽлемдік білім кеңістігінде жҽне қоғамдағы қызыметімен 

тығыз байланысты қарастырады. 

Мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту – балабақшада жас 

ерекшелігіне сҽйкес тҽрбиелеу мен оқыту ҥдерісінде балалар меңгеретін, 

іріктелген қарапайым ғылыми білім, білік, іскерлік, дағдылар жҥйесі жҽне сол 

арқылы баланы мектепке дайындап, танымдық қызығушылығын, ақыл-ойын, 

жан-жақты дамуын қамтамасыз ету» деп тҧжырым жасадық. 

Мектепке дейінгі жаста баланың дамуы мен тҽрбиесінің негізгі қҧралы 

білім мазмҧны болып табылады. Білім мазмҧны бҥгінгі қоғамдағы ҿзгерістерге 

сҽйкес жаңартылып отыруы шарт. Осыған орай, мектепке дейінгі білім 

мазмҧнын жаңартудағы тҽжірибеге сҥйене отырып, оның тҿмендегідей қарама- 

қайшылықтарын айқындадық. 
 

 

Кесте 1 – Мектепке дейінгі білім беру мазмҧнын жаңартудағы қарама- қайшылықтар 
 

Қайшылықтадың кезеңдері Қарама-қайшылықтар 

Қоғамдық, ҽлеуметтік 

жағдайларға сҽйкестік 

- қоғамды жаңғырту жҽне демократияландыру ҥдерісінде ҽр 

ҧлттың ҿзіне тҽн рухани ҿмірінің қайта саралануы мен 

ҿткеннің мҽдени-тарихи мҧрасын қайта ҿркендету мҽселесінің 

білім мазмҧнында толық ашылып берілмеуі арасындағы; 

- мектепке дейінгі кезеңдегі жҽне бастауыш сыныптардағы 

білім мазмҧнының сабақтастығының сақталмауы 

Білім беру жҥйесіндегі 

мектепке дейінгі 

ҧйымдарға байланысты 

- білім беру бағдарламалары мазмҧны мен оның 

тҽжірибедегі талаптарының сҽйкес келмеуі; 

- біртҧтас білім беру бағдарламалары мен білім беру 



351 

ҥдерісін ҧйымдастыру талаптарының ҿзара байланысының 

болмауы; 

- білім мазмҧнын жаңартуға арналған тҿл туынды, авторлық 

жҽне балама бағдарламалар мен оның оқу- ҽдістемелік 

кешендерін заман талабына сай қайта дайындау қажеттілігі 

Арнайы мамандарға 

қатысты 

- білім мазмҧнын жаңартуда тҽрбиеші педагогтардың 

шығармашылық ізденістері мен кҽсіби шеберлігі жҽне 

белсенділіктерінің тҿмендігі; 

- арнайы мамандардың жеткіліксіздігі 

 

Аталған қарама-қайшылықтарды жою мектепке дейінгі ҧйымдардағы 

тҽбиелеу мен білім беру мазмҧнын жаңарту ғылыми-теориялық жҽне 

ҽдістемелік тҧрғыдан негізделгенде мҥмкін болмақ. Білім мазмҧны дҥние 

дамуымен бірге ҿзгеріп жҽне жетілдіріліп, дҥниетанымдық жҽне тҽрбиелік 

идеялар бір ҧрпақтан екіншіге негізінен ҧйымдастырылған нақты мақсаты бар 

оқыту арқылы берілед [4]. 

Бҥгінгі таңда ҿркениетті елдердің қатарына қосылу бағытында білім беру 

сипаты мен шарттарына сҽйкес білім мазмҧнын ҿзгерту мен жаңартуда бірқатар 

басты тенденциялар анықталды. Олардың біршамасы қазірдің ҿзінде 

Қазақстандағы мектепке дейінгі білім беру аясындағы реформаларға 

байланысты білім мазмҧнын жаңартуда ҿз орнын алуда.  

Білім мазмҧнын жаңартуға байланысты негізгі басшылыққа алатын ҿте 

қажетті тҿмендегідей факторларды атап айтуға болады:  

Мектепке дейінгі білім берудің жалпы адамзаттық қҧндылықтары мен 

гуманитарлық бағыттарының тереңдетілуі, оның ҽмбебаптылығы, қоғамдағы 

мектепке дейінгі білім берудің интеграциялануы, нарықтық экономиканың 

дамуы, ҽлеуметтік қажеттіліктің кҿбеюі, білім берудің азаматтық қызметінің 

рҿлі кҿтерілуі, жеке тҧлғаның кҽсіби шеберлігіне қойылатын талаптың 

жоғарылығы.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Оспанова Балым Сабитхановна 

Бастауыш сынып мұғалімі 

Дм. Карбышев атындағы №14 орта мектебі 

Рудный, Қазақстан 
 

Аннотация. Функциональная грамотность - это сложившаяся система возможностей 

для человека свободно использовать предметные знания, навыки и способности в 

социальной среде в соответствии с любой ситуацией. Что касается психолого-

педагогической основы формирования функциональной грамотности учащихся начальных 

классов, необходимо учитывать психологические особенности учащихся начальных классов. 

Ключевые слова. Функциональная грамотность, развитие личности, знаний, умений. 

Annotation. Functional literacy is an established system of opportunities for a person to 

freely use subject knowledge, skills and abilities in the social environment in accordance with any 

situation. As for the psychological and pedagogical basis for the formation of functional literacy of 

primary school students, the psychological characteristics of primary school students should be 

taken into account. 

Keywords. Functional literacy, development, personality, knowledge, skills. 

 

Елбасы Н.Ҽ. Назарбаевтың тапсырмасы бойынша ҥстіміздегі жылы 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жҿніндегі 2012-2016 

жылдарға арналған ҧлттық жоспар қабылданды. Бҧл – Н.Ҽ. Назарбаевтың білім 

саласын жаңарту туралы бастамаларын іске асырудағы маңызды қадам болып 

табылады. «Функционалдық сауаттылық» ҧғымы алғаш рет ҿткен ғасырдың  

60-шы жылдары ЮНЕСКО қҧжаттарында пайда болды жҽне кейіннен 

зерттеушілердің қолдануына енді.  

Функционалдық сауаттылық, кеңінен алғанда, білім берудің (бірінші 

кезекте жалпы білім беруді) кҿп жоспарлы адамзат қызметімен байланысын 

біріктіретін тҧлғаның ҽлеуметтік бағдарлану тҽсілі ретінде тҥсіндіріледі. Қазіргі 

тез қҧбылмалы ҽлемде функционалдық сауаттылық адамдардың ҽлеуметтік, 

мҽдени, саяси жҽне экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ 

ҿмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторлардың біріне айналуда. 

Білім берудегі сауаттылық мҽселесі, біріншіден, нақты бір елдегі халықтың 

ҽлеуметтік жағдайына, екіншіден, мемлекеттің экономикалық дамуына, 

ҥшіншіден, елдегі мҽдени ахуалға тҽуелді болатындығы айқын. Бҥгінгі 

ҿркениеттің даму деңгейі білімділік пен сауаттылық ҧғымдарының мазмҧны 

мен оны тҥсінудің сара жолдарын іздестіруді қажет етіп отыр.  

Ғылыми еңбектерде сауаттылық ҧғымының белгілі бір деңгейде ана тілінің 

грамматикалық нормаларына сай оқу, дҧрыс жаза алу дағдыларын игеру екені 

байқалады. Ҽйтсе де адамның ҿмір сҥруіне қажетті деп танылып, меңгеруге 

ҧсынылған бастауыш мектеп деңгейіндегі белгілі бір білім, білік пен дағдылардың 

жиынтығы (оқу, жазу, санау, сурет салу жҽне т.б.) ретіндегі тілдік сауаттылық 

қазіргі кездегі ҽлеуметтік сҧраным талаптарымен сҽйкес келе бермейді. 

Сауаттылық ҧғымының нақты мазмҧны дара тҧлғаның дамуына қойылатын 

қоғамдық талаптарға байланысты қҧбылмалы сипатқа ие болады [1]. 
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Ол қарапайым оқу, жазу, санау біліктіліктерінен бастап адамның 

ҽлеуметтік ҥдерістерге саналы тҥрде қатысуына мҥмкіндік беретін, қоғамдық 

қажеттігі айқын кешенді білімдер мен біліктерден қҧралатын функционалдық 

сауаттылықты меңгеруді де қамтиды. С.И.Ожеговтың сҿздігінде «функция» 

сҿзінің мҽні «Вызванный функционированием чего-нибудь, зависящий от 

деятельности, а не от структуры, строения чего-нибудь (книжн)» – деп 

анықталса Қазақ тілінің тҥсіндерме сҿздігінде: «фукционалды ҧғымы бір 

нҽрсенің қҧрылысы, қҧрамынан емес, қызметінен болатын, соның ҽрекетіне 

байланысты болады» – деп сипаттама беріледі. 

 Бҧдан «функция» категориясы белгілі бір заттың атқаратын қызметіне 

немесе іс-ҽрекетіне қатысты айтылатыны танылады. Мысалы: ақпарат 

қҧралдарының функциясы – халыққа ақпарат тарату. Ал «функция» ҧғымы 

адамға қатысты айтылғанда, оның іс-ҽрекетіне байланысты қарастырылады. 

Жоғарыда сауаттылық адамның білімділігіне қатысты ҧғым екені нақтыланды. 

Яғни, «функционалдық сауаттылық» белгілі бір кезеңге сай субьектінің алған 

білімі мен білігі негізінде сауатты іс-ҽрекет ете алуы деген мағынаны білдіреді. 

Қоғамның дамуына байланысты сауаттылық ҧғымының мҽні тарихи тҧрғыдан 

ҿзгергенін, тҧлғаға қойылатын талаптарда оқу, жазу, санай білу қабілеттерінен 

гҿрі белгілі бір қоғамда ҿмір сҥруге қажетті білім мен біліктердің жиынтығын 

игеру, яғни функционалдық сауаттылыққа жету деген сипатта ҧғынылады. 

Қазіргі ҽлемдегі, еліміздегі ҿріс алып отырған тҥрлі бағыттағы дамулардың 

ҽсерінен қоғамның адамға қоятын талаптарының ҿзгеруі нҽтижесінде 

функционалдық сауаттылық ҧғымы кең тарала бастады [2].  

Сауаттылық ҧғымы оны білім берудің ҽрекеттік аспектісімен бірлікте 

алғанда ғана кеңейе тҥседі . Функционалдық сауаттылық – тілдік тҧлғаның 

ҽлеуметтік-қоғамдық ортада сҿйлесім ҽрекетінің тҥрлерін (тыңдалым, айтылым, 

оқылым, жазылым, тілдесім) ҿзінің мақсатына қарай еркін қолдана алу 

мҥмкіндіктерінің қалыптасқан жҥйесі. Қоғамның дамуына байланысты 

сауаттылық ҧғымының мҽні тарихи тҧрғыдан ҿзгергенін, тҧлғаға қойылатын 

талаптарда оқу, жазу, санай білу қабілеттерінен гҿрі белгілі бір қоғамда ҿмір 

сҥруге қажетті білім мен біліктердің жиынтығын игеру, яғни функционалдық 

сауаттылыққа жету деген сипатта ҧғынылады. Қазіргі ҽлемдегі, еліміздегі ҿріс 

алып отырған тҥрлі бағыттағы дамулардың ҽсерінен қоғамның адамға қоятын 

талаптарының ҿзгеруі нҽтижесінде функционалдық сауаттылық ҧғымы кең 

тарала бастады. Сауаттылық ҧғымы оны білім берудің ҽрекеттік аспектісімен 

бірлікте алғанда ғана кеңейе тҥседі. Функционалдық сауаттылық – тҧлғаның 

пҽндік білім, білік, дағдыларын ҽлеуметтік-қоғамдық ортада кез келген 

жағдаятқа сҽйкес еркін қолдана алу мҥмкіндіктерінің қалыптасқан жҥйесі. 

Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылықтарын 

қалыптастырудың психологиялық жҽне педагогикалық негіздеріне келер 

болсақ, бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктері 

ескерілуі керек. Оқу, жазу сауаттылықтарын қалыптастыруда, ең алдымен, кіші 

мектеп жасындағы балалардың ойлау мен сҿйлеуі маңызды орын алады.  

  



354 

Бҧл орайда Ж.Аймауытов, Б.В.Беляев, Е.И.Пассов, Н.И.Жинкиндердің 
ойлау мен сҿйлеу секілді кҥрделі психикалық қҧбылыстар туралы ойпікірлері 
талданады. Ой ҧйымдасқан сҿйлесім ҥдерісіне айналуы ҥшін адам ҿзіне қажетті 
ҥлгіні, ойды дҽл бейнелейтін сҿзді таңдап алатын іштей сҿйлеудің кезеңдерінен 
ҿтуі тиіс. Сҿйлесім – айтылған не жазылған хабардың қабылданып, оған жауап 
қайтарылуды талап ететін, адамдар арасындағы тілдік қарым-қатынас негізінде 
іске асатын ортақ қҧбылыс. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыруда іштей сҿйлеу мен сҿйлесімнің мҽнін назарға алу олар 
орындайтын жаттығулар мен тапсырмаларды іріктеуде маңызды рҿл атқарады. 
Оқыту ҥдерісінің нҽтижелілігі бастауыш сынып оқушысының физиологиялық, 
психологиялық негіздерін терең білу мен барлық оқу ҽрекетін соған негіздеуге 
байланысты болады. М.Жҧмабаев:«Сыртқы дҥниемен, адамзат тҧрмысымен 
жаңа таныс болып келе жатқан адам бар нҽрсені білуге, бар білгенін есте 
ҧстауға ҧмтылады. Естің қатынасуын қатты керек қылатын ғылымдарды 
ҥйретуге қолайлы шақ осы. Бҧл жаста баланың міндеті ой жҥгіртіп білімді іске 
асыру емес, білімді молайта беру; даярлай беру, бар нҽрсені еске ала беру»,- 
деп, балаларда жасынан білуге, тануға ерекше талпыныс пайда болатынына 
тоқталады. Оқыту ҥдерісінде пҽндік білім, білік, дағдыларды, яғни 
қҧзыреттіліктерді меңгертуде балалардың жас кезеңдеріне сҽйкес пайда 
болатын жетекші ҽрекеттерге назар аударылды.  

Бастауыш сыныптан мектептің орта сатысына ҿту кезеңінде балалардың 
ҿзін қоршаған адамдармен қарым-қатынасы жаңа арнаға тҥседі: даралық 
сезімдері бас кҿтеріп, ҿзін-ҿзі тани бастайды. Білім беруде бҧл мҽселелер 
ескеріліп отыруы тиіс. Бастауыш мектеп кезеңі оқушылардың оқу, қарым-
қатынас, еңбек секілді жетекші ҽрекеттер негізінде жалпы жҽне ерекше 
қабілеттерінің дамуымен сипатталады. Оқу ҽрекетінде олардың жалпы 
интеллектуалдық қабілеттері қалыптаса бастайды.  

Олардың оқу ҽрекетінің ҿзіндік ерекшеліктері жҿнінде Л.В.Выготский: 
«Бҧл ҽрекеттің басты мақсаты мен нҽтижесі, яғни, баланың ҥлкендермен, 
сондай-ақ, ҿзінің қҧрдастарымен ҽлеуметтік қатынасын қалыптастыру, ҽрі бҧл 
уақытта ҿзіне дейінгінің тҽжірибелерін, оның ішінде ҽлеуметтік қатынастың 
қҧралы болып саналатын сҿйлеу тҽжірибесін де меңгеруі қатар жҥреді», – деп 
тҧжырымдайды [3]. 

Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын 
қалыптастырудың педагогикалық негіздеріне алынатын дидактикалық 
ҧстанымдар екі бағытта белгіленді.  

1.Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың дҽстҥрлі ҧстанымдары.  
2. Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың арнайы ҧстанымдары.  
Дара тҧлғаға бағдарлап оқыту ҧстанымы бойынша барлық оқыту жҥйесі 

оқу ҽрекетінің субьектісі – оқушының даралық сипатына, мотивіне, шынайы 
ҿмірлік қажеттілігіне, мҥмкіндігіне, бейімділігіне, ҽлеуметтік-мҽдени дамуына 
орай қҧрастырылады. Қатысымдық (коммуникативтік) тҧрғыдан оқыту 
ҧстанымы білім мазмҧнындағы басшылыққа алынатын барлық ҧстанымдардың 
негізіне салынады. Себебі тілді меңгертуде грамматикалық білімді ғана игеріп 
қана, оны тҽжірибелік іс- ҽрекетте қолдана алмаудан арылуға бірден бір 
мҥмкіндік беретін жҥйе тілді оқушының сҿйлеу, тіл мҽдениетімен бірлікте 
қарастыру болып табылады.  
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Тҧтастық ҧстанымы «сҿйлесім ҽрекетіне қатысты бірнеше жҧмысты қатар 

қамтиды. Олар: оқу, жазу, ауызша сҿйлеу, тыңдау, қайталау, жауап беру. Бҧл 

ҧстанымның ерекшелігі: бір сабақтың ҥстінде осы жҧмыстардың барлығын 

жҥйелі тҥрде қолдана отырып, олардың арасынан ең басты біреуін таңдап алу 

жҽне қалған жҧмыстың тҥрлерін осыған бағындыра білуден кҿрінеді. Сонда бір 

сабақтың ҿзінде ортақ (ҿзек) пайда болады да, қалған бағыттар сол басты 

орталыққа жҧмыс істеу мақсатында жҥргізіледі, сҿйтіп, сабақта тҧтастық, 

бҥтіндік пайда болады».  

Оқыту ҥдерісінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

(жаратылыстану, математика, оқу жҽне жазу, т.б.) қалыптастыруда, ең бастысы, 

оқушыларды ғылыми біліммен қаруландыру міндеті аса маңызды. Осы орайда 

оқытудың ғылымилығы ҧстанымы жетекші рҿл атқарады. Бастауыш мектепте 

кез келген пҽнді оқытуда оқушылардың қарапайым ғылыми зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру, заттар мен қҧбылыстардың негізгі жҽне жанама 

белгілерін ажырату, қоршаған ҽлемде жҽне табиғатта болып жатқан 

қҧбылыстарды тҥсіну, салыстыру, талдау, жіктеу, жҥйелеу, жалпылау білік, 

дағдыларын меңгерту мақсаттары кҿзделгенде ғана оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға болады.  

Бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану ғылымындағы 

сауаттылығын қалыптастыруда ерекше орын алатын ҧстанымдардың бірі – 

кiрiктiру ҧстанымы. Бҧл ҧстанымның мҽні – ғылыми жаратылыстанулық бiлiм 

мен адам ҽрекетiнiң тҥрлерi жҽне қоғам туралы ҧғымдар кiрiктiрiлiп 

бiртҧтастықта берiлуi. Яғни, адам, табиғат, қоғам бҿлек қаралмай, адамның iс-

ҽрекетi ҥнемi табиғи ортада, қоғамда (отбасында, мектепте, қоғамда, табиғатта, 

т.б.) бiр-бiрiмен байланыста қарастырылады.  

Заттар, нысандар, қҧбылыстар туралы мағлҧматтар беру кезiнде де адам 

ҽрекетi солармен бiрлiкте, байланыста беріледі. Жаратылыстанулық бiлiм, 

білік, дағды қалыптастыру бастауыш мектепте «Дҥниетану» пҽні арқылы 

жҥзеге асырылады. «Дҥниетану» пҽнінде кiрiктiру ҧстанымы «адам – табиғат – 

қоғам» ретiнде ғана емес, «адам – заттар», «адам – қоғам», «адам – табиғат 

ҽлемі», «адам – адамдар», «адам – отбасы», «адам – оның шығармашылық 

ҽрекеттерi», «адам – туған елінің тарихы», т. б. арқылы да жҥзеге асады. 

«Дҥниетану» пҽнін оқыту ҥдерісі кiрiктiру ҧстанымына негізделсе, бастауыш 

сынып оқушысы «адам – табиғат – қоғам» жҥйесіндегі ҿзара байланысты 

ҧғынады, экологиялық мҽдениеттің қарапайым білік, дағдыларын игереді, 

ҿзінің табиғаттағы ҽлеуметтік ҿмірдегі, қоғамдық ортадағы орнын тҥсініп, жеке 

тҧлға ретінде ҿзін-ҿзі, ҿзінің мҥмкіндіктері мен қабілеттерін сезінетін болады.  

Психологиялық зерттеулерде анықталғандай, балаларға берілетін білімнің 

кҿлемі мен мазмҧны олардың ҿмірден жинаған тҽжірибесіне, таным деңгейіне 

жҽне психикалық тҧрғыдан дамуына лайықталуы тиіс. Сондай-ақ олардың 

сҧраныстары мен қабілеттері де ескерілуі керек. Ҿйткені бала ақпараттар 

ағынынан ҿзіне қажеттісін ҽрі тҥсініктісін ғана қабылдай алады. Сондықтан 

бастауыш сынып ҥшін оқушылардың жас ерекшелiктерiн ескеру ҧстанымы 

басшылыққа алыну қажет. Бҧл ҧстанымның мҽні – бастауыш сынып 

оқушыларының ҧғымына жеңiл, психологиялық ерекшелiктерiне сай келетін, 
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бiлiм деңгейлерiне лайықталған жҽне олардың ҿмiр тҽжiрибесiн есепке алатын 

материалдардың қамтылуы. Білім беруді оқушылардың жас ерекшелiктерiне 

бағдарлау ҧстанымымен ҥндес келетін бiлiмнiң жеңiлден ауырға, қарапайымнан 

кҥрделіге, нақтыдан белгiсiзге қарай берiлуі ҧстанымын да ескерудің маңызы зор. 

Осы орайда ҧлы ҧстаз Абайдың: «Адам атаанадан туғанда есті болып 

тумайды: естіп, кҿріп, ҧстап, татып ескерсе, дҥниедегі жақсы, жаманды таниды-

дағы, сондайдан білгені, кҿргені кҿп болған адам білімді болады» деген дана 

сҿздерінен адам табиғатының, болмысы мен танымының қалыптасуының ҿзі 

осы ізбен жҥретінін байқауға болады. Егер оқу ҥдерісі, балаларға білім, білік, 

дағдыларды игерту осы ҧстанымға негізделсе, нҽтижелі болатыны анық. Бҧл 

оқушылардың келешекте негізгі білім беру сатысында ғылым негіздерін 

(жаратылыстану, математика, физика, химия пҽндерiн) меңгеруге дайындық 

жасауға да септігін тигізеді. Оқытудың нҽтижелілігін арттырып, оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын (жаратылыстанулық, математикалық, оқу жҽне 

жазу, т.б.) қалыптастыруда басшылыққа алынатын негізгі ҧстанымның бірі – 

білімнің беріктігі ҧстанымы. Бҧл ҧстанымның мҽні – оқушылардың меңгерген 

білімдерінің берік ҽрі тиянақты болуы. Ол жоғарыда аталған ҧстанымдардың 

ҿзара байланысын қамтамасыз еткен жағдайда ғана іске асады, яғни аталған 

ҧстанымдардың барлығына тҽуелді болып келеді.  

Оқушылардың алған білімі жҥйелі, берік, тиянақты, терең болуы ҥшін 

мынадай мҽселелер ескерілуі тиіс: ҿтілген тарауларды, тақырыптарды ҥнемі 

қайталап отыру: а) кҥнделікті сабақ барысында; ҽ) белгілі бір тақырыпты 

немесе тарауды, бҿлімді аяқтаған уақытта; б) тоқсан аяғында; в) оқу жылының 

басында жҽне соңында; ҿтілген тақырыпты практикалық жаттығулармен 

(ауызша, жазбаша тапсырмалар, жаттығулар, тҽжірибелік-бақылау жҧмыстары, 

т.б.) байланыстырып отыру; оқушылардың білім сапасын есепке алып отыру 

(тексеру жҽне бағалау), кемшіліктерін анықтап, тиісті жҧмыс жҥргізу; ҿтілген 

оқу материалындағы ҿзекті мҽселелерді, негізгі ережелер мен ҧғымдарды есте 

сақтауларын қамтамасыз ету.  

Мектептегі оқу-тҽрбие ҥдерісінде мҽдениеттендiру жҽне ізгілендіру 

ҧстанымының алар орны айрықша. Бҥгінгі оқушы – оқу-тҽрбие ҥдерісіндегі 

орталық тҧлға, ертеңгі Қазақстан Республикасының азаматы, еліміздің саяси, 

экономикалық, ҽлеуметтік дамуына ҿз ҥлесін қосатын қызметкер немесе 

жҧмысшы [4]. 

Сондықтан да олардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырумен 

қатар, мҽдени-рухани дамуына, яғни оқушылардың жалпы мҽдениетiн кҿтеруге 

баса кҿңiл бҿлiнiп, жеке бас гигиенасынан бастап, жалпы халықтық мҽдениет 

туралы мҽлiметтер беруге дейін мҽн берілуі керек. Сондықтан ҽрбір пҽн 

бойынша берілетін білімнің мазмҧны мен кҿлемін анықтағанда ҧғымдық-

ақпараттық материалдармен шектелмей, ҽдебиет, сҽулет, ҿнер, ғылым 

салаларынан да белгілі бір деңгейде мағлҧматтардың енгізілуін ескеру қажет. 

Қорыта келе, бастауыш мектептегі оқыту ҥдерісінде оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда жоғарыда аталған 

ҧстанымдардың қай-қайсысының да қызметі ерекше.  
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Себебі, бҧл ҧстанымдардың негізінде ҧйымдастырылған оқыту ҥдерісі 

оқушылардың берілген білімді жҥйелі, терең, берік, сабақтастықта жҽне 

біртҧтастықта, ғылыми білімдер жҥйесін практикамен байланыста, жеңiлден 

ауырға, қарапайымнан кҥрделіге, нақтыдан белгiсiзге қарай жҥретін бағытта 

белсенді тҥрде ҽрі қызығушылықпен меңгеруін қамтамасыз ете алады. 

Сондықтан да біз осы ҽдістемелік қҧралда бастауыш мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың педагогикалық 

мҥмкіндіктерін қарастыру барысында оларды тығыз байланыста, оқытудың 

мақсатміндеттері мен мазмҧнына тҽуелділікте жҥзеге асырудың маңыздылығын 

баса кҿрсеткіміз келді. 
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Кӛкшетау, Қазақстан 

 
Аннотация. В статье анализируется теоретический материал, связанный с развитием 

исследовательских умений учащихся в образовательном процессе начальной школы. 

Описаны особенности научно-исследовательской работы в классе, основные принципы и 

этапы ее организации. Для того чтобы развить эти навыки в организации учебной 

деятельности, даны необходимые рекомендации для работы учителя. 

Ключевые слова. Исследовательские навыки, исследовательская деятельность, 

исследовательский метод, исследовательские способности, исследовательская работа 

Annotation. The article analyzes theoretical material related to the development of students' 

research skills in the educational process of elementary school. The features of the research work in 

the classroom, the basic principles and stages of its organization are described. In order to develop 

these skills in the organization of educational activities, the necessary recommendations for the 

work of the teacher are given. 

Keywords. Research skills, research activities, research methods, research abilities, research 

work 
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XXI ғасырда зерттеу біліктігі мен дағдылары тек ғылыми жҧмыспен 

айналысатын адамдарға емес, сондай-ақ ҽр адамның тҥрлі саладағы қызметіне 

қажет екендігі барған сайын айқындала тҥсуде. Ешкімге қҧпия емес, 

зерттеушілік ізденіске деген балалардың қажеттілігі биологиялық негізделген. 

Кез келген дені сау балаға зерттеушілік, ізденушілік табиғатына тҽн қҧбылыс. 

Жаңа ҽсерлерге деген қызығушылық, қҧштарлық, бақылауға талпынысы мен 

эксперимент, тҽжірибе ҿткізуге дайын тҧру, ҽлем туралы ақпараттарды 

ҿздіктерінен іздеуі балалардың дҽстҥрлі мінез-қҧлқынының маңызды 

ерекшелігі ретінде қарастырылады.  

Жаңартылған оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттары оқушыларды 

шынайы проблемаларды анықтап зерттеуді, қарым-қатынас, сыни тҧрғыдан 

ойлау, бірлескен жҧмыс, проблемалар мен сҧрақтарды шешуге жҽне 

ақпараттық материалдарды ҿңдеу, зерделеумен байланысты дағдыларын 

дамытуға бағытталған [1]. 

Оқушылар бастауыш сыныпта оқытылатын ҽр пҽндік саланы тҥсінетіндігін 

кҿрсете отырып, болашақта игерген білімдерін, дағдыларын тҽжірибемен 

ҧштастырып, кез келген кҥрделі тапсырмаларды шешуге икемді болуға баулу 

маңызды болып табылады. Егер оқушы сабақта белсенді ой ҽрекетіне қосылса, 

кҥш жететін қиыншылықтарды жеңу қажеттілігі алдында тҧрса, қорытынды 

мен жалпылау жасауға, ҽртҥрлі сҧрақтарға жауаптарды ҿздігінен табуға 

ҧмтылса, танымдық белсенділігін жҽне дербестігін қалыптастыру мҥмкін 

болады. Оқушылар белсенділігінің осындай сипатын кҿрсететін қажеті шарт – 

сабақтағы зерттеу ҽрекеті. 

Бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу ҽрекеті – бҧл шығармашылық 

ҽрекет, қоршаған ҽлемді тануға бағытталған, балалардың ҿздері ҥшін жаңа 

білімді ашуы.Сабақтағы зерттеудің басты мақсаты – оқушыларда адамзат 

мҽдениетінің кез келген саласында іс-ҽрекеттердің жаңа тҽсілдерін дербес, 

шығармашылықпен меңгеруге жҽне қайта қҧруға дағдыландыру. Оқушыны 

ізденушілікке баулу, оған зерттеу дағдысы мен білігін игерту бҥгінгі білім беру 

саласының маңызды міндеті болып табылады. 

Б.В.Всесвятский жазғандай, зерттеулер оқушыны бақылау жҥргізуге, жеке 

заттардың қасиеттеріне тҽжірибе жҥргізуге баулиды. Бҥкіл осы ҥрдіс – белсенді 

бала жаратылысына жауап беретін ҥрдіс екендігі ҿте маңызды, ол жағымды 

эмоционалдық бояулармен беріледі. Екеуін де салыстырып жалпылаған кезде 

деректердің (жай сҿздің емес) мықты негізін береді. Ол оқушылардың қоршаған 

ортаға біртіндеп бейімделуіне негіз болады, ҿзінің санасында ҽлемнің ғылыми 

сипаты туралы ҿзіндік білім мен жасампаздық ғимаратын салуға мықты негізін 

береді [2].  

Оқушылардың оқу-зерттеу жҧмыстарын ҧйымдастыру мҽселелеріне 

жаратылысанудың ҽдістемесін дамытудың тарихи ҧзақ жолдарында кҿптеген 

педагог- психолог ғалымдар мен тҽжірибелі қызметкерлер басты назар 

аударды: Д.Б. Богоявленский, П.И. Боровицкий, Б.В.Всесвятский, Н.С. Лейтес, 

М.И.Махмутов, А.И. Савенков жҽне т.б.  
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Бастауыш сынып оқушылары зерттеу ҽрекетімен нҽтижелі ҽрі сҽтті 

айналыса ала ма? ғалым болып ойнамай, шын мҽнінде ҿзекті тақырыптарды 

мектеп білімінің мазмҧнымен байланыстыра болжам қҧру, зерттеу іс-ҽрекетін 

жоспарлау, эксперимент жасап, ақпаратты жинақтап, ҿңдеп тҧжырым жасай ала 

ма? деген сҧрақтар туындайды. 

Егер де баламен жҧмыс істеуде мҧғалім кҿздеген мақсаттары балалардың 

ғылымдағы шығармашылыққа қызығушылығын тудырса, – бала айналыса 

алады. Оны кҿптеген эксперименттер нҽтижесінде ғалымдар дҽлелдеген. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасында жаратылыстану пҽні бастауыш 

сыныпта жаңа пҽн. Бҧл пҽн бойынша негізгі мектептегі «Биология», 

«География», «Химия», «Физика» пҽндерін зерделеу негізін қалауға, алған 

білімдерін кҥнделікті ҿмірде кездесетін табиғат қҧбылыстары мен ҥдерістерін 

тҥсіндіру, сипаттау, болжау ҥшін қолдану білігін дамытуға бағытталған. Яғни, 

практикалық бағытталған тапсырмаларды зерделеу барысында оқушылардың 

бойында бақылай білу, ҿзінің бақылау мҽліметтерін жазып отыру, 

болжамдарды қҧру, сҧрақтарға жауап беру, салыстыру, жҥйелеу қабілеттері 

дамиды. Зерттеуге негізделген оқу бастауыш сыныптарда оқытылатын кез-

келген пҽн ҥшін негіз бола алады. «Зерттеу» жҽне «зерттеушілік дағдылары» 

ҧғымына не кіреді екен? «Зерттеу» тҥсінігі кеңестік энциклопедиясында «Жаңа 

білім алу ҥдерісі жҽне танымдық ҽрекет тҥрлерінің бірі болып табылады» 

делінген.А.И.Савенков «Кіші мектеп оқушыларын зерттеу ҽдістеріне оқыту» 

атты еңбегінде келесі анықтаманы береді: «Зерттеу – бҧл белгісіздікті іздеудің 

шығармашылық ҥдерісі» Ҿз кезегінде зерттеушілік дағдыны жалпы жеке 

тҧлғаны дамытуда қарау жҽне кҿру, бақылау қабілеттерін дамыту шарттары деп 

анықтауға болады. 

Зерттеушілік дағдылар негізінде тҿмендегі кҿрсеткіштер жатады: 

- оқушылардың танымдық білік пен дағдыларын дамыту; 

- ақпараттық кеңістікте бағыт ала білу; 

- ҿз білімін ҿздігінен қҧрай алу дағдысы; 

- ғылымның ҽралуан саласындағы білімдерін кіріктіре алу дағдылары; 

- сыни тҧрғыдан ойлай білу дағдысы. 

Зерттеу дағдылары деп - біз ҿзіндік таңдаумен, оқушыларға қолжетімді 

материалмен зерттеудің амалдары жҽне ҽдістерін қолданумен шартталған 

зияткерлік жҽне практикалық дағдыларды білеміз [3]. 

«Оқушылардың зерттеу ҽрекеті» деген тҥсінікті педагогикалық 

ҽдебиеттерде осындай ҽрекеттерді ҧстаздардың ҧйымдастыруы позициясынан 

қарастырады. Оқушылардың зерттеу іс-ҽрекетін ҧйымдастыру деп ең алдымен 

оқушылардың зерттеу біліктерін дамытатын, ҧстаздардың белгілі бір тҥрлері 

мен ҽдістерін қолдануын айтады. Оқушылардың зерттеу іс-ҽрекетін 

ҧйымдастырудың тҥрлері кҿп жҽне олар зерттеудің немесе шығармашылық 

жҧмыстың ерекшеліктеріне қарай қолданылады. Олар: лекциялар, 

экскурсиялар, эксперименттер, семинарлар, практикалық жҽне зертханалық 

жҧмыстар, кітапханалық сағаттар,кеңестер, т.б.  
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Бастауыш сынып оқушыларының сабақтағы зерттеу іс-ҽрекеті, 

оқушылардың жалпы оқу дағдыларын дамытуға, зерттеу білігін 

қалыптастырудың, танымдық ынтасын дамытуын қамтамасыз ететін аса тиімді 

қҧралдардың бірі. 

Оқу зерттеу іс-ҽрекетінің негізгі сипаттамалары: 

- Оқу материалдарында кҥрделілікті болжайтын проблемалық  тҧстарын 

анықтау; осы «тҧстарынан» бастап арнайы оқу ҥдерісін қҧрылымдау; 

- анықталған мҽселені шешу ҥшін бірнеше нҧсқа, болжамдарды 

тҧжырымдау дағдысын дамыту; 

- оқығанға талдау жасау (материалды жинақтау, салыстыру, жҥйелеу 

ҽдістемесі) негізінде тҥрлі дереккҿздермен жҧмыс жасау дағдысын дамыту; 

- талдау дағдысын дамыту жҽне оның негізінде бір нҧсқаны ең шынайы 

деп қабылдау. 

Сабақтағы зерттеу іс-ҽрекетінің ерекше қасиеті барлық кезеңдері бір 

мҽселеге – жаңа білімнің ашылуына немесе дҽлелдемесіне байланысты 

болуында. 

Сабақтың немесе оның фрагментінің келесі негізгі кезеңдері ерекшеленеді: 

1. Мотивация (оқушылардың барлық алдағы белсенділігін арттыруға/ 

шешуге бағытталуы тиіс сауал немесе проблема, кҥдік, сенімсіздіктің пайда 

болуы)  

2. Зерттеу тақырыбы мен мақсатын анықтау. 

3. Болжамдар ҧсыну. 

4. Зерттеуді жҥргізудің реттілігін анықтау.  

5. Ақпаратты жинау мен ҿңдеу (ҽдебиетті зерттеу, бақылау мен 

эксперимент жҥргізу). 

6. Ақпаратты біріктіру (болжамдарды негіздеу немесе жоққа шығару; 

жаңа білімді ашу мен тҧжырымдау: қағидат, идея, жинақтау) 

7. Қорытынды, рефлексия жасау (проблеманы шешу бойынша ҿзінің 

немесе топтың іс-ҽрекетін бағалау, алдағы жҧмысты талқылау).  

Сабақтың біртҧтастығы екі компонентпен қамтамасыз етіледі – мотивация 

жҽне жалпылау. Жалпылау – зерттеу жҥргізілудегі сабақтың мазмҧндық-

мағыналық ҿзегі («не ҥшін»), мотивация – сабақтың динамикалық ҿзегі 

(«неліктен»). 

Бастауыш сыныптарда сабақтағы зерттеуді жобалау кезіндегі негізгі 

қадамдар: 

- педагогтің қандай ереже, қағидат, заңдылық немесе байланыстың 

анықталуы немесе негізделуі керектігін ҧғынуы;  

- жалпылауды негіздеуге немесе анықтауға негіз болатын зерттеу 

материалын анықтау; 

- ақпаратты ҧсыну кҿлемі, сипаттамасы, кҥрделілігі мен формасын 

белгілеу; 

- сабақтағы зерттеу ҽрекетінің тҥрін анықтау: теориялық немесе 

практикалық; 

- оқушылар ҥшін проблемалық жағдаятты қҧрылымдау; 

- шағын-зерттеу бағыттарын қҧрылымдау;  
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- топтың қҧрамын белгілеу;  

- материалдарды зерделеу ҥшін топтарға бҿлу; 

- топтағы жҧмысты ҧсыну формасын белгілеу. 

Педагогтің ҧсынған тақырыбына сҽйкес проблеманы қысқа мерзімде 

зерттеу оқушылардың жаппай қатысуын талап ететін «экспресс-зерттеу» 

жҥргізу тиімді жҧмыстардың бірі болып есептеледі. Мҽселен, мектеп 

айналасында қандай қҧстар  ҿмір сҥреді, қандай ағаштар ҿседі, адамдар ҥй 

ауласына қалай жҽне неліктен жол салады т.т. Оның ішінде аталған жҧмысты 

ҧйымдастырудың аса маңызды тҧсы зерттеудің жедел тҥрде жинақталған 

материалдарын жалпылау, оның авторлары қысқаша мҽлімдемелер жасайтын 

қорытынды кезеңі.   

Бастауыш сыныптағы зерттеушілік жҧмыстың ерекшелігі мҧғалімнің 

жҥйелі бағыттаушылық, ынталандырушы жҽне тҥзетуші рҿлінде. Мҧғалім ҥшін 

ең маңыздысы – оқушыларды қызықтыру жҽне «еліктіру», оларға іс-

ҽрекеттерінің маңызды екендігін кҿрсету, ҿз кҥштеріне сендіру, сонымен қатар 

ата-аналарды ҿз балаларын  зерттеушілік іс-ҽрекетте қолдау кҿрсетуге тарту.   

Сабақтағы зерттеу жұмысының ерекшелігі 

- Мҧғалім оқушының жаңалық ашуына жетелейтін сабақ мазмҧнын 

қҧрастырады;  

- Мҧғалім оқушының зерттеу жҧмысының нҽтижесін алдын ала біледі;  

- Жаңалық ғылым ҥшін емес, оқушыны ҿзі ҥшін ғана ашылады; 

- Жаңалық ашу уақыты оқу ҥдерісінің аясында шектеулі. 

Осыған байланысты келесі ҽрекеттерден аулақ болған дҧрыс: балаға 

инициатива білдіруге мҥмкіндік бермей, керісінше ҥнемі араласып, бағыттап, 

кеңес бере отырып оның жеке ҿздігінен жҧмыс жасауын шектеуден.  

Педагогтің кҽсіпқойлылығы білім алушылардың оның ҿз жҧмысы, ҿзінің 

туындысы, ҿзінің ойлап шығарғаны, идеялары мен ҿз ойындағысын іске 

асыруы екендігін сезінуінде; ол оның кҿзқарасы ерекше болса да мҧғалімнің 

қҧрметпен қарайтындығынан кҿруі тиіс.  

Оқу ҽрекетін ҧйымдастыруда мҧғалім келесі дағдыларды қалыптастыру 

ҥшін жҧмыс жасауы қажет: 

1. Ҿз жҧмысын ҧйымдастыра білуі (жҧмыс орнын ҧйымдастыру, жҧмысты 

жоспарлау). 

2. Зерттеу туралы білімі мен білігі (зерттеу тақырыбын таңдау (немесе 

зерттеу сҧрағын), зерттеу кезеңдерін жоспарлау, ақпараттар іздеу, мҽселелерді 

шешуде ҽдістерді таңдау) 

3. Дереккҿздермен жҧмыс істей білу( интернет, сҿздіктер, энциклопедия, 

телебағдарлама, дерекфильмдер мен мультфильмдер жҽне т.б)  

4. Ҿзінің шығармашылық жҧмысының нҽтижесін ҧсына білу, (сауатты сҿз 

сҿйлеуге ҥйрену, жҧмысты (жобаны) безендіру жҽне т.б) 

Мҧғалім ерекше назарды оқушылардың ҿңдірілген ақпараттармен жҧмыс 

істей алу дағдыларын дамытуға бҿледі: мҽтіндерді ҿңдеуге, негізгіні белгілеу, 

маңызды материал жҽне оны логикалық қҧруға, кестелер, моделдер, схемалар 

қҧру, танымал тҧлғалардың цитаталарымен ҿз жаңалықтарын  растауға, ҿзінің 

шығармашылық жҧмысының нҽтижесін дҽлелді ҧсынуға. 
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Зерттеу ҽрекеті бірнеше міндеттерді шешеді: дербестігін дамытады, пҽнге 

деген  қызығушылық арттырады; қолда бар ақпаратты сыни тҥсінуге 

байланысты дағдысын дамытады. 

Осылайша, зерттеу дағдыларын қалыптастыру жҧмыстар жҥйесі 

оқушының ғылымға деген қызығушылығын оятуға «бағыт беруіне» мҥмкіндік 

береді жҽне оқушы қабілетінің дамуының бастауы болуы мҥмкін. 

Зерттеу әрекетін ұйымдастырудың үш қағидаты: 

1. Жеке тұлғаны дамыту 

2. Білімін кеңейту 

3. Базалық білім мен қосымша білім беру жүйесінің ӛзарабайланысы 

Зерттеудің стандартты емес жағдайы оқушылардың іс-ҽрекетін 

белсендіреді, дербестілік, ойлау жҥйелігі, пайымдау тҽуелсіздігі, икемділік, 

сынилылық сияқты жеке тҧлғаның шығармашылық сапаларын 

қалыптастырады. Зерттеу жағдайларына тарту пҽнге деген қызығушылықтары 

тҿмен, зейіндері тҧрақсыз оқушылары бар сыныптарға ең кҿп ықпал етеді.  

Жаратылыстану» пҽні бойынша білім беру бағдарламасында ғылыми-

зерттеу жҥргізу дағдылары мен біз ҿмір сҥретін ҽлем туралы білімге ерекше 

назар аударылған. Мен зерттеушімін, Тірі табиғат, Заттар және олардың 

қасиеттері, Жер және ғарыш, Табиғат физикасы сияқты оқу бҿлімдерін 

зерделеу оқушыларға мынандай дағдыларды қалыптастырып дамытуға 

кҿмектеседі: зерттелетін тақырыпты таңдау; сҧрақ қойып, оған жауап беру 

тҽсілдерін табу; зерттеу жҥргізу жоспарын қҧру; болжам жасау; сҧраққа жауап 

беру ҥшін зерттеу жҥргізу, зерттеу нҽтижесінде алынған тҥрлі деректерді 

жинау, ҿндеу жҽне тҥсіндіру. Бҧл пҽн биология, химия жҽне физика пҽндерінің 

негізін қалайды. Сонымен қатар терең білім алып, пҽнді тҥсіну ҥшін жоғары 

деңгейлі дағдыларды қалыптастырып дамытуға кҿмектеседі. Зерттеуге 

негізделген оқу бастауыш сыныптарда оқытылатын кез-келген пҽн ҥшін негіз 

бола алады. Пҽн бойынша негізгі кҿзделген мҽселе зерттеу болған жағдайда, 

мҧғалім кҿмекшіге ауысып, басты рҿлге оқушы шығады. 

 
Ҽдебиеттер 

1. Бастауыш сынып пҽндері бойынш педагогика кадрларының біліктілігін арттыру 

курсының білім беру бағдарламасы. – Астана: 2016ж 

2. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников/А.И.Савенков. Самара.2010. (46стр) 

3. Савенков А.И. Виды исследований школьников// Одаренный ребенок.-2005.-№2. - 

с.84-106 . 

 

 

  



363 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 

И ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ  ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
 

Сапакова Жанна Мукашевна 
Учитель русского языка и литературы 

Общебразовательной средней школы №1 имени Ш.Уалиханова города 
Аркалык, Казахстан 

 
Аңдатпа. Заманауи тҽсілдер мен білім беру саласын жаңғырту стандарттарын енгізу, 

жаңа буын анықтайды басым мақсаттар мен міндеттер жоғары деңгейін талап етеді білім 
беру сапасын. Бҥгін қоғам мҥдделі тҥлектері дамыған танымдық қажеттіліктеріне 
бағытталған ҿзін-ҿзі дамыту жҽне ҿзін-ҿзі кҿрсетуіне, білетін пайдалану біліммен, олар алды, 
бағдарлай қазіргі ақпарат кеңістігінде ҿнімді жҧмыс істеуге, тиімді ынтымақтасуға, пара пар 
бағалауға, ҿз-ҿзіне қол жеткізу 

Кілт сҿздер. Жоғары мектеп, жоғары мектеп дидактикасы, оқыту принциптері, оқыту 
принциптерін негіздеу, оқытуды ақпараттандыру принципі. 

Annotation. Modern approaches to modernizing education and implementing new generation 
standards define priority goals and tasks that require a high level of quality education. Today, the 
society is interested in graduates with developed cognitive needs, who are aimed at self-
development and self-realization, who are able to operate with the knowledge they have received, 
navigate the modern information space, work productively, cooperate effectively, and adequately 
evaluate themselves and their achievements. To prepare such students, teachers need to use modern 
educational technologies in their training. One of the pedagogical tasks today is to introduce such 
methods and techniques into the educational process that will help teenagers not only master certain 
knowledge, skills and abilities in a particular field of activity, but also develop their creative 
abilities, where an important role is given to lessons of the russian language and literature. 

Keywords. Higher education; didactics in higher education; principles of learning, 
substantiation of principles, principle of informatization in learning. 

 
Современные подходы к модернизации образования, внедрение стандартов 

нового поколения определяют приоритетные цели и задачи, решение которых 
требует высокого уровня качества образования. Сегодня общество 
заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями, 
нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать 
полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном 
пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно 
оценивать себя и свои достижения. Для подготовки таких учащихся педагогам 
необходимо использовать в обучении современные образовательные 
технологии. Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в 
образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут 
подросткам не только овладеть определенными знаниями, умениями и 
навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческие 
способности, где важная роль отводится урокам русского языка и литературы. 

Поиск  ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", "как 
учить?", но и на вопрос "как учить результативно?" привели ученых и 
практиков к попытке "технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить 
обучение в своего рода производственно-технологический процесс с 
гарантированным результатом, и в связи с этим в педагогике появилось 
направление – педагогические технологии. 
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Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель 

совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя. 

Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели 

построения такого учебного процесса, где на первый план выдвигается 

взаимосвязанная деятельность учителя и ученика, нацеленная на решение как 

учебной, так и практически значимой задачи. Это не противоречит творческим 

процессам личностного совершенствования, так как каждая из педагогических 

технологий имеет собственную зону, в пределах которой происходит развитие 

личности. 

В условиях быстрого социально-экономического роста страны, 

стремящейся к участию в мировых процессах, к реальной 

конкурентоспособности на мировой арене, особое внимание общества нацелено 

на образование, его качество, инновационный потенциал. 

Социальным заказом современного общества востребована личность 

конкурентоспособная, ориентированная на непрерывное саморазвитие и 

самосовершенствование. Но только саморазвивающийся учитель способен 

воспитать саморазвивающегося ученика, только конкурентоспособный учитель 

способен взрастить конкурентоспособную личность [1]. 

Социальные ожидания ориентируют на новый тип учителя, обладающего 

потребностью и готовностью решать сложные образовательные проблемы в 

условиях педагогического творчества и вариативности образования. Возникла 

необходимость в определении модели педагога новой формации с набором 

профессиональных компетенций, над разработкой которых в настоящее время 

идет активная работа. Оперируя понятием «педагог новой формации», мы 

должны понимать, что за этим скрывается определенный круг реалий. К ним 

следует отнести: 

 • новое нормативно-правовое пространство профессиональной 

деятельности, предполагающее участие в процессах соуправления каждого 

педагога, его правовую культуру; 

 • фактическую смену образовательной парадигмы на компетентностную 

парадигму образования. И от понимания сути и способности реализовать в 

практике зависит в целом успех реформы; 

• статусные изменения в профессии, что означает переход от роли 

исполнителя к ролям менеджера, модератора, тьютора; (учитель не готов быть 

соуправленцем, не готов брать на себя ответственность, не готов быть 

свободным и равноправным субъектом процессов обновления школы); 

• активное внедрение в педагогический арсенал технологий и 

инструментов работы информационно-коммуникационных технологий. 

Освоение инструментов ИКТ призвано не только обогатить технологический 

арсенал преподавания, но и дать возможность каждому педагогу стать 

субъектом общения при помощи глобальной сети, использовать ее дня 

самооценки своей деятельности; 
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Сегодня школе, родителям, ученикам нужен не просто знающий учитель, 
мастерски владеющий речью и методикой преподавания, но и успешный 
учитель. Это значит: он должен иметь высокие личностные качества, 
социальную ответственность, искренность, оптимизм, готовность соучастия, 
иметь индивидуальный стиль работы, владеть, как минимум, тремя языками и 
компьютерной грамотностью, быть готовым к творческой деятельности. Все 
это – залог его успешности, а значит, и востребованности на рынке 
образовательных услуг. 

Условно все критерии можно разделить на три группы: педагогические; 
психологические; личностные. Педагогические критерии успешности учителя. О 
работе учителя судят по конечному результату. Первый критерий – это уровень 
обученности наших учеников. Уровень обученности отслеживается достаточно 
часто в течение учебного года: по отдельным темам, в конце учебной четверти 
(триместра), по итогам окружных, городских контрольных работ. 

Второй критерий – уровень сформированности общеучебных умений и 
навыков. Это: 

• учебно-информационные умения (работа с письменными и устными 
текстами, с источниками информации); 

• учебно-логические умения (умения анализировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, сравнивать, обобщать и т. п.); 

• учебно-управленческие умения (понимать поставленную задачу, 
вырабатывать алгоритм действии, владеть различными средствами 
самоконтроля и т. п.) 

Третий критерий – состояние исследовательской работы и работы по 
самообразованию. «Учитель – это человек, который учится всю жизнь…». 
Поэтому важным критерием успешности работы учителя становится его 
самообразование. Исследовательская работа дает возможность проследить 
эффективность применения тех или иных теоретических знаний. Четвертый 
критерий – образование педагогов и повышение квалификации. Это одно из 
важнейших условий для повышения и сохранения качества преподавания [2]. 

Пятый критерий – способность к самоанализу, рефлексии. Учителя, 
безусловно, всегда размышляют по поводу того, что они делают. Эти 
размышления можно разделить на два вида: размышления, претворенные в 
действие (т.е. придумал и сделал); размышления по поводу совершенных 
действий (т.е. анализ совершенного) – рефлексия. 

 Эти два процесса очень важны, поскольку они дают возможность быть 
занятым поиском новых идей, импровизировать, используя новшества, 
соответствующие современным направлениям работы в образовании. 

Шестой критерий – инновационная деятельность. Эта деятельность 
позволяет осуществлять образовательный процесс на более высоком, 
современном уровне, способствует развитию школы. 

Психологические критерии успешности учителя. «Настоящее 
образование, – писал в свое время Н. Добролюбов, – это такое образование, 
которое заставляет определить свое отношение ко всему окружающему». 
Ушинский писал, что «недостаточно понять слова, недостаточно понять даже 
мысли и чувства, в них заключенные; нужно, чтобы эти мысли и эти чувства 
стали внутренне определяющими личность». Рассмотрим вопрос об 
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успешности учения, его зависимости от того смысла, который имеет дня 
ребенка изучаемое им. Чем интереснее для ребенка учебный материал, тем 
легче он усваивается им и тем лучше запоминается. Как сохранить и 
поддержать любознательность ребенка? Всем хорошо известно, что по мере 
школьного обучения дети теряют любопытство, становятся менее 
любознательными. Это один из самых тревожных показателей школьного 
неблагополучия». 

В учении: не формально усвоить, нужно не «отбыть» обучение, а 
«прожить» его: нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело 
жизненный смысл для учащегося. 

Личностные критерии успешности учителя. Специфической чертой 
деятельности учителя является высокая включенность в нее личности педагога. 
Это значит, что личностные особенности учителя выступают как инструмент 
его профессиональной деятельности. Объектом оценивания выступает не вся 
совокупность личностных характеристик учителя, а только та часть 
личностных качеств, которая профессионально значима. Такие качества 
структурировались в работах Бабанского Ю.К., Сластенина В.А., Кузьминой 
Н.В. и др. Из многочисленных существующих диагностических методик 
выделим такие качества личности учителя, которые оказывают существенное 
влияние на педагогическую деятельность учителя. 

1. Эмог зональность. В состав этого качества входит: интенсивность 
эмоций, их устойчивость, глубина чувств, адекватность эмоционального 
состояния учителя на деятельность учащихся; доброжелательность реакции 
учителя на возбуждение; уверенность в своих педагогических мыслях и 
действиях, удовлетворенность от результата своего труда. 

2. Выразительность речи. Это качество характеризует содержательность, 
яркость, образность и убедительность речи учителя. За счет образности, 
стройности, логичности речи можно решить целый ряд важных педагогических 
задач. К сожалению, почти все учителя приобретают «профессиональную» 
окраску голоса: нервная монотонность с элементами металла. Это учительское 
свойство, как установлено психологами, раздражает, угнетает учащихся. Для 
постановки голоса, владения средствами внешней выразительности необходимо 
использовать рефлексию своего поведения и специальные упражнения дня 
ораторского искусства, а дня обогащения лексики, образности действует 
правило «ТРИ О»: 

Общение – с хорошей литературой, искусством, природой. 
Общение – с интересными людьми, любовь, дружба. 
Общение – с самим собой – саморазвитие – время печали, творчества, 

размышлений [3]. 
Творческое начало личности. Учитель, как и писатель, должен строить 

свою «внешнюю» и «внутреннюю» биографию. Вроде бы просто: думать, 
писать, читать, заучивать, решать , делать самому, экспериментировать 
ежедневно. Но если это выполнять без творческого подхода, без остроумия 
души, то не будет ни оригинальных суждений, ни замечательных уроков, ни 
остроумных шуток, ни внепредметных интересов. В результате ученикам с 
учителем неинтересно, быть с ним не хочется. И приговор: «Науроке скучно!» 
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4. Организаторские способности. Необходимы как для обеспечения работы 
самого учителя, так и для создания хорошего ученического коллектива. 

5. Чувство юмора. Дети любят разных учителей, но более всего веселых – 
таких, кто за словом в карман не полезет и из всякого затруднения найдет 
выход. В.А. Сухомлинский утверждал: «Отсутствие у учителя чувства юмора 
воздвигает стену взаимного непонимания: учитель не понимает детей, дети не 
понимают учителя. Сознание того, что дети тебя не понимают, раздражает, и 
это раздражение то состояние, из которого учитель часто не находит выхода». 
Значительную часть конфликтов между учениками и учителями можно было 
бы предотвратить, умей учитель с юмором отнестись к причине 
противостояния, обратить все в шутку. 

6. Настойчивость, дисиплинированность. Эти два качества характеризуют 
развитие воли учителя. Под настойчивостью мы понимаем способность 
достигать поставленной цели и доводить принятые решения до конца. 
Дисциплинированность – это сознательное подчинение своего поведения 
общественным правилам. Не менее значимы и факторы, влияющие на 
успешную работу учителя: это и организация труда, и отношения с 
администрацией, родителями и учащимися, и возможность проявления и 
реализации своих профессиональных качеств. 

Качество обучения педагогических работников сегодня – один из 
важнейших факторов перехода на 12-летнее обучение, поэтому основными 
приоритетами подготовки педагогических кадров стали: 

• Четкое определение концептуальных основ функционирования и 
развития организаций образования. 

• Организация образовательного пространства на основе сотрудничества, 
согласия и совершенствования всех составляющих его систем. 

• Создание качественной предметно-пространственной среды для всех 
участников образовательного процесса. 

• Обеспечение возможностей для повышения профессиональной 
компетентности, самосовершенствования и самореализации руководителей, 
педагогов, организаций образования. 

 • Обновление содержания образования с ориентацией на полиязычие, 
информационно-компьютерную грамотность, возрождение моральных 
ценностей, усиление деятельностного компонента [4]. 

• Еще один важный аспект – создание условий безопасного и комфортного 
пребывания ребенка в школе, и об этом должен заботиться современный 
учитель, классный руководитель. 
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Аннотация. В статье авторы рассказывают о возможности применения новых 

технологий в современном учебном процессе в общественных дисциплинах. В том числе и 

культурология. Применение таких новых технологий позволяет обновить знания студентов. 

Ключевые слова. Культура, ислам, религия, новые технологии 

Annotation. In the article, the authors talk about the possibility of using new technologies in 

the modern educational process in social disciplines. Including cultural studies. The use of such new 

technologies allows students to update their knowledge. 

Keywords. Culture, islam, religion, new technologies 

 

Білім беру саласында оқыту мен тҽрбие беру ҥдерісіне жаңа 

технологияларды енгізу, педагогтардың шығармашылығын арттыру  жҽне 

болашақ мамандарды жан-жақты дамыту арқылы рухани дамыған тҧлға 

қалыптастыруына негіз жасау оқытушылар қауымының басты мақсаты мен 

міндеті болып саналады.  

Оқытуда жаңа технология элементтерін пайдаланудың тиімділігі – білім 

алушыны ҿз ойын еркін, жҥйелі айтуына  жҽне ҧйымшылдыққа, топпен жҧмыс 

жасауға ҿз бетінше ой қорытып, жауабын табуға ҥйретеді. Ҽсіресе табиғатынан 

тҧйық ҿз ойын жеткізе алмайтын,  ҿздеріне сенімсіз білім алушыларға  топтық, 

жҧптық жҧмыстардың маңызы зор. 

Студенттердің шығармашылығын дамытуда мҧғалім жаңа 

технологияларды пайдаланып, рухани білім берумен ҧштастыра білуі тиіс. Сол 

кезде студенттерде саяси, ҽлеуметтік, дҥниетанымдық кҿзқарастары 

қалыптасып, шығармашылығы дамиды.  

Саяси жҽне ҽлеуметтік кҿзқарас білім алушылардың азаматтық 

жауапкершілік, шешім қабылдай білу, қоғам дамуының проблемаларына сыни 

кҿзбен қарау, еңбек нарығына белсенді тҥрде бейімделу қабілеті сияқты адами 

ерекшеліктерін қалыптастырады.  

Дҥниетанымдық кҿзқарас ҽлем туралы біртҧтас кҿзқарасты 

қалыптастыру, қоғамдағы ҽлеуметтік орнын дҧрыс таба білу, отаншылдық 

қазақ халқының тарихы мен салт-дҽстҥрін, адамның қҧқықтары мен 

бостандықтарын, қоғамдық ҿмірдің демократиялық принциптерін қҧрметтеуге 

жетелейді [1]. 

Студенттердің пҽнге қызығушылығын арттыру мақсатында сабақты 

тҥрлендіре отырып, студенттердің  ҿз қабілетін таныта, дамыта тҥсу бағытында 

ҽр қилы ҽдістер қолдану тиімді. Студенттердің шығармашылық біліктілігін 

дамыту мақсатында «Мҽдениеттану» пҽнінен жҥргізілетін сабақ жоспары 

тҿменде берілген. 
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Пҽні Мҽдениеттану 

Тақырыбы Ислам ҿркениеті 

Негізгі идея Ислам дінінің шығу тарихы мен таралуы, 

ислам ғылымының, ҿнерінің даму туралы 

ақпарат алады 

Қҧндылықтар Дҧрыс ҽрекет 

Оқу мақсаты Теориялық білім нҽтижесінде пікір алмаса 

алады, тҥйінді ойды саралауға ҥйренеді, 

талқылай алады, сҧрақтарға жауап береді 

жҽне қорытындай алады;  

Студенттер адамгершілікке, имандылыққа, 

сабырлылыққа ҥйренеді. Бірлікте жҧмыс 

жасауға, жолдастарымен қарым –қатынас 

орнатуда ҧжымшылдыққа ҥйренеді. 

Кҥтілетін нҽтижелер Ислам ҿркениеті тақырыбы бойынша пікір 

алмаса алады,  тҥйінді ойды саралай алады, 

талқылай алады, сҧрақтарға жауап береді 

жҽне қорытындай алады;  

Оқыту ҽдістері (стратегиялар) "Жеміс ағашы" ойыны, Топпен жҧмыс, 

«Редактор" ойыны, "ПОПС" формуласы, 

Картамен жҧмыс 

Сабақтың типі, тҥрі Аралас сабақ 

 Табыс критерийлері  

Барлық студенттер Кҿпшілік студенттер Жекелеген студенттер 

Берілген материалдармен жҧмыс жасайды, 

жаңа материалды меңгереді, мысалдар 

келтіреді, негізгі идеяны анықтап,оны 

талдап-талқылайды, бірін-бірі бағалайды.  

Оқытушының 

тапсырмасын 

орындайды: 

тақырыпқа қатысты 

сҧрақ қояды, топтың 

пікірімен санасады, 

ҿз ойларын ортаға 

салып,  дҧрыс 

жауапты анықтайды. 

Ҽдебиеттермен 

жҧмыс жасайды. 

Топтаса отырып  

постер жасап, оны 

талдайды, пікір 

алмасады, негізгі 

идеяны анықтайды. 

Жекелей сҧрақтарға 

ҧтымды жауап бере 

алады, жазбаша 

жҧмыс жасайды топта 

кҿшбасшы болып, 

қалыптастырушы 

бағалау жҧмысын 

жҥргізе біледі, 

рефлексия жасайды. 

Сабақтың 

кезеңдері, 

уақыты 

Оқытушы не істейді? Студенттер не 

істейді? 

 

Ресурстар 

І 

Ҧйымдасты

ру  

 

Сҽлемдесу 

Студенттерді топқа бҿлу, 

бағалау парағын тарату. 

Тынықтық сҽті 

"Шаттық шеңбері" 

Студенттерді  

топтасады, топ 

басшысы сайланады. 

Ҽдебиет: 

Негізгі:  

Ғабитов Т., 

Мҥталипов Ж., 

Қҧлсариева А. 

Мҽдениеттану 

негіздері  

Қосымша:  

Нағымҧлы Ш. 

ІІ Ҥй 

тапсырмас

ын тексеру 

 

Ҥй тапсырмасы "Жеміс 

ағашы" ойыны арқылы  

сҧралады. 

«Жеміс ағашы» ойыны. 

Студенттер 

сҧрақтарға жауап 

береді 
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Ҽрбір топ сол сурет 

артындағы сҧрақтарға жауап 

беріп, жеміс ағашына  

жинақтап, тақтаға іліп 

шығулары керек. 

1.Будда дінінің негізін 

салған кім?   

(Сиддхартха Гаутама) 

2.Христиан дінінің негізін 

салған кім?  

(Иисус Христос) 

3.Ислам дінінің негізін 

салушы кім?  

(Мухаммед пайғамбар) 

4.Будданың қасиетті ҥйі, 

кҥні жҽне кітабы.  

(Синагога,сенбі, Тора) 

5.Христианның негізгі ҥйі, 

кҥні жҽне кітабы   

(Шіркеу,Жексенбі, Інжіл) 

6.Исламның киелі ҥйі , кҥні 

жҽне кітабы. (Мешіт, 

Жұма,Құран) 

7.Дін дегеніміз не? ( 

(лат.сӛзі –«тазалық, 

қасиеттілік, құдайға 

сенгіштік   деген мағынаны 

білдіреді») Құдайдың бар 

екендігіне негізделген 

 дүниетаным мен тәртіптер 

жүйесі. 

8.«Фетишизм» деген 

не? (француз тілінен –

«идол,тұмар»дегенді 

білдіреді) Жансыз 

дүниелердің құдіретіне сену. 

9.«Анимизм» деген не? 

( латын тілінен – 

«жан,рух») Жан мен рухтың  

болатынына сендіру.  

10.Діни сюжеттегі 

музыканың дамуына зор 

ҥлес қосқан кім? 

( Моцарт, Бетховен, Бах) 

[2]. 

 

 

 

Мҽдениеттану: 

Оқулық. – Астана, 

2007 

 

 

 

бейҥлестірме 

материалдар 

плакаттар 

маркерлер; 

стикерлер; 

ІІІ Жаңа 

білімді 

меңгерту 

 

Сабақтың 

тақырыбы 

мен 

Ой қозғау  

Сҿзжҧмбақ шешу 

Сҧрақтары: 

1.Жанды - жансыз табиғатқа 

тылсым кҥш арқылы ҽсер 

ету.  

2.Ҽлем бойынша ең кҿп 

1.Сҿзжҧмбақ шешеді 

2.Бейнеролик 

тыңдап, 

пікіралысады 

3.Топпен жҧмыс. 

Постер қорғау  

4. ПОПС формула 
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мақсатын 

хабарлау 

 

 

таралған дін?  

3.Ислам дінінің бес 

парызының бірі  

4.Ислам сҿзі қай тілден 

аударылған  

5.Фҽни ҿмірдің азаптары- 

ауру, кҽрілік, ҿлімнен қҧтылу 

жолын іздейтін дін? 

"Дін татулық пен 

ынтымақтастықты 

сабақтаудың ҥлкен кепілі. 

Діндер тату болса, 

мемлекеттерде тыныш. " 

  Н.Ҽ.Назарбаев 

Жаңа сабаққа кҿшу 

"Ислам ҿркениеті" 

1-топ Ислам дінінің пайда 

болуы, қалыптасуы, таралу 

аймағы  

2-топ Ислам ҿркениетіндегі 

тарихи-мҽдени 

ескерткіштердің ерекшелігі  

3-топ Исламның ғылым мен 

білімге ҽсері 

ПОПС формуласы 

бойынша "Қазіргі кездегі 

Қазақстандағы діни жағдай 

жҽне діни экстремизм" 

мҽселесін талдау 

Менің ойымша............"  

"Себебі,мен оны былай 

тҥсіндіремін............"  

"Оны мен мына фактілермен 

дҽлелдей аламын......"  

"Осыған байланысты мен    

мынадай қорытынды   

шешімге келдім........." 

бойынша  ҽр студент 

тақырыпқа ҿз 

ойларын айтады. 

 

ІV Жаңа 

білімді 

бекіту 

1-топ "Тарихи сынақ хат" 

(берілген мҽтіндегі кҿп 

нҥктенің орнына тиісті 

сҿздерді қойып, мҽтінді 

толықтыру) 

2- топ Картамен жҧмыс 

( Қазақстандағы ислам 

мҽдениетінің ескерткіштерін 

[3] картадан кҿрсетіңіздер) 

3- топ Кестені толтыр 

Ғҧлама 

ғалымдар  

Туған 

жылы  

Еңбекте

рі  

   
 

Ҽр топтағы 

студенттер берілген 

тапсырмаларды бірге 

орындайды. 

 

 



372 

VСабақты 

қорытынды

лау 

І - топ - Діни мерекелер  

ІІ -топ Қанатты сҿздер  

ІІІ -топ ҚР діни оқу 

орындары  

Қорытындылау 

Қ.Р.Конституциясының 19-

бабының  1- тармағында    

«Ҽркім ҿзінің қай ҧлтқа, қай 

партияға жҽне қай дінге 

жататынын ҿзі анықтауға 

жҽне оны кҿрсету-

кҿрсетпеуге хақылы».   

Сабақты 

қорытындылау "Кім 

жылдам" ҽдісі 

арқылы 

жҥргізіледі.Ҽр топ 

студенттері берілген 

тапсырмаларды 

жылдам орындауы 

қажет. 

 

VІ Ҥйге 

тапсырма 

беру 

"Ислам ҿркениеті" 

тақырыбына дайындалу, 

"Менің дінге деген 

кҿзқарасым" эссе жазу.  

  

VІІ Бағалау Оқушыларға берілген 

бағалау парақшасын 

журналға тҥсіру 

Студенттерді 

бағалау өлшемі 
Ҥй жҧмысы – 2 ҧпай 

Жаңа сабақ – 3 ҧпай 

Ҿздік жҧмыс– 3 ҧпай 

 

Рефлексия «Ізгі тілек ағашы» 
 1.Сабақта маған ұнағаны. 

2.Сабақтан алған әсерім. 

3.Ӛзімнің жеке пікірім. 

4.Менің тілек-лебізім. 

 

«Ізгі тілек ағашы» ҿз 

пікірлерін жазады 

 

 

 

Қорытындылай келе заманауи технологиялар арқылы бҥгінгі кҥні білім 

беру жҥйесінде білім алушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға, 

олардың оқу еңбегіне деген жағымды мотивациясын қалыптастыруға мҥмкіндік 

мол. Шебер ҧстаз сабаққа дайындалған кезде сабақты қалайда қызықты ҿткізуге 

тырысатынына дау жоқ.  

«Ҽр ҧстаз – білікті маман, ал ҥйренуші – ойшыл тҧлға» деген қағиданы 

ҧстана отырып, жоғарыда келтірілген ҽдіс-тҽсілдерді ҽрбір мҧғалім ҿз 

қажеттіліктеріне икемдеп, бейімдеп, ҿз мақсатына сҽйкес ҿзгертуге, 

тереңдетуге, дамытуға болады.  
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1. Ҽлімов А. Интербелсенді ҽдістерді жоғары оқу орындарында қолдану. Оқу қҧралы. – 

Алматы  2009. 

2. Ғабитов Т., Мҥталипов Ж., Қҧлсариева А. Мҽдениеттану негіздері  

3. Нағымҧлы Ш. Мҽдениеттану: Оқулық. – Астана, 2007 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ МАЗМҦНЫН ЖАҢАРТУДА  

БІЛІМ САПАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Сейтенова Сҽуле Ізбасаровна 

МКҚК «Раушан» бӛбекжай бақшасының тәрбиешісі 

Жандилдина Роза Есентаевна 

Педагогика ғылымдарының магистрі, АрқМПИ доценті 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 
 

Аннотация. Одним из элементов обновленного содержания дошкольного 

образования является опыт творческой работы. С дошкольного возраста необходимо 

приобщать ребенка к восприятию только «готовых» знаний путем информирования, 

выполнять упражнения, творчески трудиться, не ограничиваясь подходом к образцу. В 

реанимации ребенка самостоятельно творчеству, поиску, выполненных работ, а также внести 

свой вклад в благоприятное направление.  

Ключевые слова. Обновленное дошкольное образование, содержание, один элемент, 

творчество, работа, опыт. дошкольный возраст. Ребенок.» готовые" знания, сообщение, 

восприятие, упражнения, выполнение, пример, работа, творчество, труд, привитие. 

самостоятельность, поиск, выполняемые работы, направления. 

Annotation. One of the elements of the updated content of preschool education is the 

experience of creative work. From preschool age, it is necessary to introduce the child to the 

perception of only" ready-made " knowledge by informing, performing exercises, working 

creatively, not limited to the approach to the sample. In the resuscitation of a child independently 

creativity, search, completed works, and also contribute to a favorable direction.  

Keywords. Updated preschool education, content, one element, creativity, work, 

experience. preschool age. Child."ready-made" knowledge, communication, perception, exercises, 

performance, example, work, creativity, work, inculcation. independence, search, work performed, 

directions.  

 

Білім беру мазмҧнын жаңартудың мақсаты қашанда қоғамның 

қажеттілігін, жеке тҧлғаның сҧранысы мен қызығушылығын қанағаттандырып 

отыруы тиіс. Осыған орай, мектепке дейінгі кезеңдегі білім мазмҧнын 

жаңартуда - жас ерекшелігіне сҽйкес берілетін білім, білік, дағдылар 

жиынтығын жҽне ол арқылы баланы мектепке дайындап, мектептегі білім 

мазмҧнындағы сабақтастықтың сақталуын қамтамасыз етіп, қоғамның 

ҽлеуметтік дамуын жҥзеге асыру кҿзделеді. Мектепке дейінгі білім мазмҧнын 

жаңарту - негізінен білім мазмҧнының мҽнін ашу жҽне оны дҧрыс таңдай білу, 

білім мазмҧнын жҥйелеу, білім сапасын арттырумен жҽне оны қалыптастыруда 

дҽстҥрлі ҽдіс-тҽсілдердің орнына жаңа педагогикалық технологияларды 

пайдалана білумен де тығыз байланысты.  

Мектепке дейінгі жаңартылған білім беру мазмҧнының бір элементі – 

шығармашылық жҧмыс тҽжірибесі. Мектепке дейінгі жастан бастап баланы тек 

«дайын» білімдерді хабарлау арқылы қабылдауға, жаттығулар орындауға, 

ҥлгіге қарап жҧмыс істеумен шектемей шығармашылықпен еңбек етуге баулу 

қажет. Шығармашылыққа баулуда баланы ҿздігінен ізденуге, орындаған 

жҧмыстарға ҿз ҥлесін қосуға бағыт беріп отырған тиімді болмақ. 
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Білім беру мазмҧнының тағы бір элементі – тҽжірибе, адам, іс-ҽрекет, 

қҧрал, ҿзара қатынас. Бҧл орайда, адамның дҥниеге, іс-ҽрекетке, айналасындағы 

адамдарға, қҧрбыластарына берген бағалары болады. Сезім мҽдениеті – 

баланың ҽлеуметтік тҽжірибесі арқылы қалыптасатын ерекше қҧбылыс. Баланы 

білімге, іскерлік дағдыларға іштей сҧраныс туғызып, тҥрлі сезімдерге бҿлеп, 

білім мазмҧнын меңгертуге болады. 

Білім, іскерлік, дағды, шығармашылық іс- ҽрекет эмоцияны тҽрбиелейді. 

Бала сезіміне ҽсерлі мҽтіндер, иллюстрациялар, сҧрақтар мен тапсырмалар да 

білім мазмҧнын қабылдауға ықпал етеді. Егер, бала ҿзі айналысатын іс-

ҽрекетіне қызығушылықпен қарайтын болса, онда олардың оқу, еңбек, ойын іс-

ҽрекеті де табысты болады. Психологтардың дҽлелдеуінше жағымды эмоциялар 

ҥлкенді де, кішіні де шабыттандырады. Еңбек нҽтижесіне жеткен бала 

қуанышқа бҿленеді [1].  

Ендеше білім мазмҧны жеке тҧлғаның негізгі мҽдениетінің барлық 

бҿліктері бір-бірімен тығыз байланысты. Білім мазмҧны арқылы іскерлік, дағды 

қалыптасатын болса, шығармашылық іс-ҽрекет белгілі бір білім жҽне 

іскерліктерге сҥйеніп атқарылады, мотивсіз, сезім, ерік-жігерсіз оқыту дҧрыс 

жҥрмейді. Сондықтан, біз зерттеу мҽселесіне сҽйкес білім мазмҧны – ол 

мектепке дейінгі жас ерекшелігіне арналған мемлекеттік стандартта белгіленіп, 

баланың жеке тҧлға ретінде қалыптасуына жҽне ҽрі қарай дамуына ықпал 

ететін қажетті білімдер жиынтығы екендігін айқындап алдық.  

Енді, мектепке дейінгі кезеңдегі жаңартылған білім мазмҧны қандай 

қағидаларға сҥйеніп таңдалатынын қарастырайық.  

Оның ең басты негізгілеріне тоқталатын болсақ: Біріншіден, білім 

мазмҧны дамытушылық сипатта болып, баланың ҽлеуеттік мҥмкіндіктерін 

ашуға бағытталуы тиіс. Екіншіден, білім мазмҧнының жҥйелілік сақталуымен 

қоса, оның кіріктірілген болуы да маңызды. Ҥшіншіден, білім мазмҧнының кҿп 

мҽдениеттілік тҽрбиені қамтамасыз етуі кҿзделеді. Тҿртіншіден, мектепке 

дейінгі білім мазмҧнының базистік оқу жоспарында іс-ҽрекеттің алуан 

тҥрлерінің қамтылуы жҽне оның негізгі компоненттері: мақсаты, міндеттері, 

қҧралдарын таңдауы, ҽдіс-тҽсілдерді таба білуі, бақылау жасай алуы т.б 

қарастырылуы қажет. Бесіншіден, білім мазмҧнын жаңартуда баланың 

денсаулығын сақтау мен нығайту жҽне психологиялық тҧрғыдан жағымды 

жағдай жасау қажеттілігі ескерілуі тиіс.  

Білім мазмҧны балаларға «Нені оқыту керек?» - деген сҧраққа жауап 

береді. Бала тағдыры кҿбіне оның білімінің кҿлеміне ғана емес сапасына 

байланысты.  

Білім мазмҧнын арнайы іріктеудің Бабанскийдің ҧсынған (критерилері) 

ҿлшемдері: 

1. Жеке тҧлғаның жан-жақты дамуын қалыптастыру міндетін тҧтас 

қарастыру. Бҧл критерий бойынша оқу бағдарламалары пҽндердің мазмҧнына 

сҽйкес ғылым мен тҽжірибенің теориялық негіздерін, заңдылықтарын, 

тҥсініктері мен зерттеу ҽдістерін, негізгі іс-ҽрекет тҥрлерін, жеке тҧлғаның 

дамуын, танымдық қызығушылығын арттыруды қамтамасыз етеді. 
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2. Білім мазмҧнының гылым мен тҽжірибедегі мҽнділігі. Мҧнда оқу 

бағдарламалары бойынша білім мазмҧнының ҽмбебаптық жҽне ақпараттық 

элементтері қарастырылып, теорияның мҽнін ашу ҥшін ғылымның 

заңдылықтары, ҽдістері оның тҽжірибеде қолданылуы қарастырылады. 

3. Білім мазмҧнының кҥрделігі балалардың жас ерекшелігіне қарай оқу 

мҥмкіндіктеріне сҽйкестігі. Бҧл критеридің сҽйкестігі арнайы жҥргізілетін 

бақылау (срездері), емтихан нҽтижелерін талдау, оқу материалдарын меңгеруге  

байланысты болуы. 

4. Білім мазмҧнының кҿлемінің пҽнді оқып ҥйренуге кететін уақытқа 

сҽйкестігі. Аталған критери бойынша лабораториялық эксперимент барысында 

оқу материалын меңгерудің оған кеткен уақытқа сҽйкестігі. 

5. Қазіргі мектепке дейінгі ҧйымдардың оқу-ҽдістемелік жҽне 

материалдық базасының білім мазмҧнына сҽйкестігі. Қажетті қҧрал- жабдықтар 

мен ҽдістемелік еңбектердің жеткілікті деңгейде қамтамасыз етілуі.  

Мектепке дейінгі білім беру ҧйымдарында білім сапасын арттыру 

жолдарын қарастырған ғалым О.А.Сафонова: Мҧнда пҽн аралық байланысты: 

кибернетика, синергетика, ситуациялық жҽне кешенділік тҧрғыда пайдаланған. 

Мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыруды басқару обьектісі ретіндегі 

кіріктірілген моделін жасаған [2]. 

Мектепке дейінгі ҧйымдарды басқару сапасын арттырудың тиімді 

жолдарын теориялық тҧрғыдан негіздеген.  

Сондай-ақ, білім мазмҧнын қамтамасыз ететін ҧйым ретінде жаңа білім 

мазмҧнымен жҽне оның негізгі принциптерін айқындаған. Осы принциптерді 

басшылыққа ала отырып, білім мазмҧны заман ағымына, қоғам дамуына сҽйкес 

ҥнемі ҿзгеріс ҥстінде болып, жаңартылып отыруы заңды қҧбылыс. Бҧл 

ҿзгерістерге сҽйкес мектепке дейінгі білім мазмҧнын жаңартуға ықпал ететіп, 

педагогикалық ҧжым тарапынан ҿзгеріс жасауға болатын тҿмендегідей ішкі, 

маңызды факторларды атап айтуға болады: 

- балаларға арналған арнайы дамытушы ортаның жабдықталуы жҽне 

оңтайлы мҥмкіндіктердің жасалуы, білім беруде жеке тҧлғаның 

қажеттіліктерінің ескерілуі; 

- білім берудің жалпы адамзаттық қҧндылықтары мен гуманитарлық 

бағыттарының тереңдетілуі; 

- оның ҽмбебаптылығы, қоғамдағы білім берудің интеграциялануы; 

- нарықтық экономиканың дамуы; 

- ҽлеуметтік қажеттіліктің кҿбеюі; 

- білім берудің азаматтық қызметінің рҿлінің кҿтерілуі; 

- жеке тҧлғаның кҽсіби шеберлігіне қойылатын талаптың жоғарылығы; 

- білім беру мазмҧны мен оны меңгеру тҽсілдері; 

- педагогтің балалармен ҿзара ҽрекеттерінің типтері; 

- мектеп жасына дейінгі балалардың ҿмірі мен ҽрекеттерін 

ҧйымдастыруы; 

- мамандармен қамтамасыз ету жҽне материалдық базаны жабдықтау, 

оқу- ҽдістемелік, қаржылық қорларды нығайтуы; 
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- білім беру ҥдерісінің санитарлық -гигиеналық шарттары мен дҽрігерлік - 

сауықтыру бағыттары; 

- білім беру ҥдерісіне психологиялық қолдау кҿрсетілуі; 

- педагогтар мен жетекшілердің кҽсіби қҧзыреттілігі; 

- педагогикалық ҧжымның ҽлеуметтік институттармен ҿзара ҽрекеттері; 

- балаларды тҽрбиелеу, оқыту мен дамыту мҽселесінде мектепке дейінгі 

ҧйымдар мен отбасының бірлескен ҽрекеттері; 

- мектепке дейінгі ҧйымдарды инновациялық басқарудың ҧйымдастыруы. 

Мектепке дейінгі білім мазмҧнын жаңарту – негізінен білім мазмҧнының 

мҽнін ашу жҽне оны дҧрыс таңдай білу, білім мазмҧнын жҥйелеу, білім сапасын 

арттырумен жҽне оны қалыптастыруда дҽстҥрлі ҽдіс-тҽсілдердің орнына жаңа 

педагогикалық технологияларды пайдалана білумен де тығыз байланысты.  

Жҥйелілік тҧғырда білім мазмҧнының ҽрбір жеке салалары, бҿліктерінің 

бір- бірімен ҿзара тығыз байланыста, логикалық ҥндестікте сабақтастырыла 

қарастырылуы, яғни педагогкалық жҥйенің тҿмендегідей компоненттері: білім 

берудің мақсаты, мазмҧны, ҽдіс-тҽсілдері, ҧйымдастырудың формалары мен 

қҧралдарының ҿзара байланысының болуы қарастырылды [3]. 

Жеке тҧлғалық тҧғырда қазіргі ҿзгермелі жағдайға бйланысты 

балалардың білім мазмҧнын қабылдауына жағдай жасау, оқу-тҽрбие ҥдерісін 

ҧйымдастыруда баланың жас жҽне дара ерекшелігін ескере отырып, жеке 

қасиеттерін аша білу, жан-жақты дамуына ықпал ету. Балалардың 

интеллектуалдық жҽне адамгершілік тҧрғыдан еркіндігі, іс -ҽрекеттің ҿзара 

тҥсіністік пен сыйластыққа қҧрылуы. Сондай-ақ, педагогикалық ҥдерісті жҥзеге 

асырудың мақсаты, нҽтижеге жетудегі басты ҿлшемдерінің бірі тиімділігінің 

жеке тҧлғаға бағытталуымен маңызды. 

Мазмҧндық тҧғырда білім мазмҧнын жаңартудың мҽні, тҿмендегідей 

компоненттердің ҿзара байланысының болуы: білім берудің мақсаты, 

педагогикалық ҥдерістің субьектісі (тҽрбиеші мен тҽрбиеленуші), білім 

мазмҧны (жалпы, базалық жҽне кҽсіби мҽдениеттілік), ҽдіс-тҽсілдері жҽне оны 

ҧйымдастырудың формалары, материалдық базаның (қҧралдардың) 

жаңартылуы. Мҧнда тҽрбиелеу мен білім беруде баланың табиғи қалыпты 

дамуына, шығармашылық қабілетін қалыптастыруға, ҿздігінен дербес ҽрекет 

етуіне дамытушылық ортаның жабдықталуымен тығыз байланысты болмақ. 

Қҧзіреттілік тҧғырда білім мазмҧнында балаларға пайдалы мҽліметтердің 

берілуі, оны ҿз тҽжірибесінде пайдалана алуы, іс -ҽрекетінің нҽтижесіне жетуге 

талпынуы. Мектепке дейінгі тҽрбие мен оқытудың негізгі мазмҧны білім беру 

қызметінің нҽтижесі ретінде баланың тҿмендегідей қҧзіреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған: денсаулық сақтау қҧзіреттілгі, коммуникативтік-

тілдік қҧзіреттілік, танымдық қҧзіреттілік, шығармашылық қҧзіреттілік жҽне 

ҽлеуметтік қҧзіреттілік тҧрғысынан қарастырылуымен қҧнды. 

Ҽлеуметтік тҧғырда баланың ҿзін қоршаған ортадағы ҽлеуметтік 

қатынастарға тҥсе алуы, ҽлеуметтік ортаға бейімделе алуы, яғни, отбасында 

ата-аналары, туған-туыстарымен, балабақшада қҧрбыластары, тҽрбиеші 

педагогтар мен басқа да мамандармен бірлескен іс-ҽрекет нҽтижесіне жете 

білуін қамтамасыз етеді [4]. 
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Іс-ҽрекеттік тҧғырда баланың жҽне тҽрбиеші педагогтің ҿздігінен алдына 

мақсат қоя отырып іс-ҽрекетті жоспарлап алуы, ҧсынылған тапсырмаларды ҿнімді, 

нҽтижелі орындауы. Білім мазмҧнын меңгертуге ықпал етіп, оны жҥзеге асыруға 

жағдай туғыза білуі. Балабақшадағы ойын, оқу жҽне еңбек іс-ҽрекеті негізінде 

білім, білік, дағдыларды қалыптастыру, ҿзара ҽркеттестікте болу жҽне қарапайым 

ҿмірлік дағдыларды қалыптастыруда бала іс-ҽрекетінің тиімді ҧйымдастырылуы. 

Іс-ҽрекетте нҽтижеге жетудің жолдарын таңдау, іс-ҽрекетті арнайы ҧйымдастыру, 

реттеу, бақылау жасау, ҿзіндік талдау жҽне оның нҽтижесінің бағалануы білім 

мазмҧнын жаңартуға ықпал етудің қайнар кҿзі болып табылады. 

Аксеологиялық тҧғырда білім мазмҧнын жаңартудың адамгершілік 

қҧндылықтарға негізделуі, баланың бойына жағымды мінез-қҧлық қалыптастыру, 

ҽдептілікке, инабаттылыққа, сыпайылыққа тҽрбиелеу, ҧжымда ҿзін еркін сезіне 

білу, ҿз орнын білу, қоғамдық орындарда ҽдептілік сақтау жҽне тҽрбиешінің оқу-

тҽрбие ҥдерісін ҧйымдастыру барысында бала ҿмірінің қҧндылығын сезінуі, 

балаларды сҥйе білуі, жалпыадамзаттық қҧндылықтармен қатар ҧлттық 

қҧндылықтарды тҥсіне білуге тҽрбиелеуге баса назар аударуға негіз болады. 

Ақпараттық тҧғырда тікелей тҽрбиешіге қатысты ҿздігінен білім 

жетілдіруде, ҿзіндік даму траекториясын қамтамасыз ететін ақпараттық 

сауаттылығын арттыруда, білім мазмҧнын жаңартуда, шығармашылық 

қызметінде, озық іс - тҽжірибе насихаттауда ақпарат кҿздерін пайдалануға 

мҥмкіндік туғызылуы. Ақпараттық қҧзыреттіліктерді: Сыни тҧрғыдан ҧсынылған 

ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға; Ақпараттарды ҿз бетімен табуға, 

талдауға, іріктеу жасауға, қайта қҧруға, сақтауға, тҥрлендіруге жҽне тасымалдауға, 

соның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың 

кҿмегімен аталған жҧмыстарды жҥзеге асыруға; Ҿзінің оқу қызметін жоспарлау 

жҽне жҥзеге асыру ҥшін ақпараттарды қолдануға мҥмкіндік берілуінің 

қамтамасыз етілуі. Балабақшада балалардың компьютермен, интерактивті 

тақталармен жҧмыс жасауына, компьютерлік дамытушылық ойындарды 

ойынауына жағдай жасалуы. Бҧл ҧсынылған тҧғырдың мҽнділігі зерттеу 

мҽселесіне сҽйкес мҽліметтермен танысуға, зерделеуге, жинақтауға, жан-жақты 

терең талдау жасауға мҥмкіндік беретіндігінде. 

Балалардың мектепке дейінгі жаста ҽлем туралы жаңа мҽліметтерді білуге 

ҧмтылысы, қоршаған ортаны танып білуге деген талпынысы, бақылау жасауға, 

ҿздігінен ізденуге ҽрекет етуі ол-табиғи қалыпты жағдай. Ҽрбір дені сау бала 

туылғаннан - ҽр нҽрсені «зерттеп» білуге, ізденушілік белсенділігі басым 

болады. Баланың ішкі сезімі ҽлемді тҥсінуді, қоршаған ортаны танып білуді 

қалайды. Осындай ішкі ынта-ықылас зерттеу жасауға тҥрткі болып, баланың 

психикалық жҽне ҿзіндік дербес дамуына жағдай жасайды. Балалардың 

ҿздігінен зерттеу жасай отырып алған білімдері репродуктивті тҧрғыда алған 

білімдеріне қарағанда берік болады. Бірақ ол ҿте қарапайым жҽне кҥтпеген 

жерден орындалатын болғандықтан оны білім беруде қолдануға болмайды, тек 

баланың ҿзінің дамуындағы жетістіктер ҥшін пайдаланылады. Біздің 

зерттеуімізде қарастырылып отырған мҽселе инновациялық технологияларды 

пайдаланудағы тҽрбиеші педагогтардың кҽсби қҧзіреттілігін жетілдіруге ықпал 

етеді деп ойлаймыз [5]. 
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Білім мазмҧны қоғамның ҽлеуметтік жҽне экономикалық дамуының 

негізгі факторларының бірі ретінде жеке тҧлғаға бағытталған болуы керек: 

тҧлғаның ҿзін-ҿзі анықтауы, оның ҿзін-ҿзі жҥзеге асыруын қоғамды дамытуын 

қамтамасыз ету; Білім беру мазмҧны қамтамасыз етуі керек: қоғамның жалпы 

жҽне кҽсіби деңгейін ҽлемдік деңгейге жеткізу; білім мазмҧнын жаңартуда 

ҽлемдік білім деңгейі мен білім беру бағдарламалары деңгейінің барабарлығын 

қалыптастыру; тҧлғаны ҧлттық жҽне ҽлемдік мҽдениетке кіріктіру; заманауи 

қоғамға кіріктірілген жҽне осы қоғамды жетілдіруге бағытталған адам мен 

адамзатты қалыптастыру;  

Ойымызды қортындылай келе, бҥгінігі таңда ҿркениетті елдердің 

қатарына қосылу бағытында білім беру сипаты мен шарттарына сҽйкес білім 

мазмҧнын ҿзгерту мен жаңартуда бірқатар басты тенденциялар анықталды. 

Олардың біршамасы қазірдің ҿзінде Қазақстандағы білім беру аясындағы 

реформаларға байланысты білім мазмҧнын жаңартуда ҿз орнын алуда. Білім 

берудің «адамды сақтау» қызметі, яғни бірінші кезекте балалар мен 

жасҿспірімдердің денсаулығын сақтау мен нығайту институты болып 

қалыптасуы; білім берудің іргелендірілуі, ақпараттандырылуы, 

экологияландырылуы  жҽне білім беру ортасының рҿлі арттырылуы қажет деп 

тҧжырым жасаймыз. 
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ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУДА ПРАКТИКАЛЫҚ ҼДІС-ТҼСІЛДЕРДІ ОҚУ 

ҤРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Сердалин Сайран Дауренович 

Жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

№9 мектеп-гимназиясының география пәні мұғалімі 

Щучинск,Қазақстан 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы обучения географии в школе, а 

также развитие аналитического мышления учащихся посредством применения практических 

заданий на уроках географии. Практические задания позволяют построить работу на уроках 

географии как эффективный процесс самобучения. 

Ключевые слова. Практика, мышление, обучение. 

Annotation. This article discusses the problems of teaching geography at school, as well as 

the development of students' analytical thinking through the application of practical tasks in 

geography lessons. Practical exercises allow you to build work on geography lessons as an effective 

process of self-learning. 

Keywords. Practice, thinking, learning. 

 

Қазіргі қоғам ҿмірінің  ҿзгеруіне байланысты мектеп алдына маңызды 

жҽне жауапты талаптар қойылуда.  Ғылым мен техниканың даму деңгейінің 

ҿсуі мен қоғам қажеттіліктеріне сҽйкес қазіргі ҿскелең ҧрпақ ғылыми негіздерді 

нақты игеру қажет. Оқу бағдарламасының міндеттерінің ең бастысы - білімді, 

салауатты, адамгершілік-рухани білімді бойына сіңірген ҧрпақ тҽрбиелеу. 

Мектеп географиясы оқушыларға жер шарының табиғаты, халқы жҽне оның 

шаруашылық іс-ҽрекеті жҿнінде, шетел елдері туралы білім береді. 

Географияны оқу барысында оқушылар картамен, кітаппен, статистикалық-

экономикалық кҿрсеткіштермен, ҽр-тҥрлі қҧралдармен жҧмыс істеу 

дағдыларын игереді жҽне табиғатты бақылауды ҥйренеді. Географияны оқу 

барысында оқушылардың бақылау, есте сақтау, логикалық ойлау, сҿйлеу 

қабілеттері дамиды. Географияның алдында тҧрған басты міндеттерінің бірі – 

оқушының ғылыми кҿзқарасын қалыптастыру, яғни табиғат пен қоғам даму 

зағдылықтарын, табиғат пен адамның шаруашылық іс-ҽрекетінің арасындағы 

байланысты материалистік тҧрғыдан тҥсіну кҿзқарасын қалыптастыру. 

География басқа оқу пҽндерінің арасында маңызды орын алады, яғни 

оқушылардың бойында табиғатқа деген сҥйіспеншілік, ҿз отанына деген 

патриоттық сезімдерін оятуда маңызды рҿл атқарады [1, 4]. 

Бҧл жерде оқушыларда жер туралы кешенді, жҥйелі, ҽлеуметтік 

бағытталған тҥсінік беретін дҥниетанымдық сипаттағы жалғыз пҽн. География 

ғылыми танымның ерекше ҽдісі территориялдық тҧрғыдан сипаттауға ҥйретеді. 

География басқа ғылымдар басқа ғылымдар арасында ерекше орын алып, 

жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдар арасында кҿпір қызметін 

атқарады. Географияның тҧлғаны қалыптастырудағы басты қҧндылығы, ол 

географиялық білім мен дағдыларды, кҥнделікті ҿмірде қолдануға мҥмкіндік 

жасайды жҽне соған дағдылайды. Географияны оқытудағы басты мақсат екі 

жағдайға негізделеді. Біріншісі – географиялық ойлауды дамыту, 
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дҥниетанымның негізін қҧраушы фундаменталды білім мен дағдыларды игеру. 

Екіншісі – мектеп географиясы жаратылыстану-гуманитарлық білімдердің 

жиынтығы ғана емес, сонымен қатар ол практикалық кҥнделікті ҿмірдің 

негіздерінің бірі болып табылады. Қазіргі кезде мектеп географиясы пҽн 

ретінде орта білімнің шетіне ығыстырылған. Басқа пҽндер ішінде оның 

маңыздылығы жойылуда. Ал бҧл пҽнді білмеу экологиялық дағдарыстар мен 

саяси, демографиялық мҽселелерді  туғызады. 

Басты мҽселелердің бірі – оқу-ҽдістемелік кешендегі біркелкі 

стандарттың болмауы. Қазіргі нарықтық экономикалық жағдайда оқыту 

қҧралдарының кҿптігі, яғни оқыту кітаптарының сапасының тҿмендігі 

географиялық білімнің тҿмендеуіне ҽкелуде. Географиялық оқу-ҽдістемелік 

кешен бағдарламасында практикалық жҧмыстар аз. Географияны оқыту 

аудиторияларының кҿп бҿлігі қазіргі заманғы оқыту қҧралдарымен 

жабдықталған емес. Дала жағдайларында практикалық тапсырмаларды жҥргізу 

қҧралдарының жоқтығынан мектеп мҧғалімдері сабақ ҥрдісінде практикалық 

жҧмыстарды дҧрыс жҥргізбейді немесе мҥлдем ҿткізбейді. Географияның осы 

мҽселелері мҧғалімдер мен қоғамды біріктіріп қазіргі білім берудегі 

мҽселелерді шешуге бағыттайды [2, 25]. 

Географияны оқыту ҥрдісінің басты бҿлігінің бірі практикалық 

жҧмыстарды орындау теорияда алған білімдерін практикада қолдану 

дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Ҿмірге қажет маңызды 

дағдылармен, яғни оқу, анализ, географиялық карталарды жҽне статистикалық 

мҽліметтерді салыстыру дағдыларымен қаруландырады. Практикалық жҧмыстар 

оқушыларды еңбексҥйгіштікке тҽрбиелейді, ҿз бетімен жҧмыс істеу қабілеттерін 

дамытады жҽне де ҦБТ дайындаудағы маңызды қҧралдардың бірі болып 

табылады. Оқу бағдарламасында қарастырылған практикалық жҧмыстарды 

жҥйелі тҥрде орындау оқушылардың картографиялық, салыстырмалы-тарихи, 

геоэкологиялық, геожҥйелік ҽдіс-тҽсілдерді игеруін қамтамасыз етеді. Оқу 

ҥрдісінде практикалық жҧмыстарды сапалы тҥрде ҿткізу мҧғалімнің басты 

мақсаты болу керек. Практикалық жҧмыстарда географиялық жҽне 

топографиялық карталар кеңінен қолданылады. Географияны оқытудағы басты 

қҧралдардың бірі – географиялық карта. Ҽлемнің картасы – бҧл сарқылмайтын 

ақпараттық сыйымдылық. Кҿптеген оқушылардың, студенттердің, мҧғалімдердің 

айтуы бойынша географиялық картада кҿп нысандарды жаттау қиынға соғады 

дейді, яғни олардың айтуы бойынша барлығын есте сақтау мҥмкін емес. 

Сондықтан картаға(біздің кҽсіби білімнің басты қоймасы) деген қызығушылық 

тҿмендеуде.  Нҽтижесінде география пҽнінің оқу жоспарларында маңыздылығы 

тҿмендеуде. Бҧл жерде бір тҥсінетін жағдай география пҽнін картасыз мҥлдем 

қабылдауға болмайды, яғни география пҽнін жекешелендіретін ол – 

географиялық карта. Мҧндағы шешім бір – картаны жаттап қажеті жоқ, картамен 

жҧмыс істеуге ҥйренуіміз қажет, оны тҥсіне білуіміз, сезуіміз қажет. «Мынаны 

картадан кҿрсет» немесе «Мынау картадағы қандай нысан?» талаптары бойынша 

жасалған емтихандық формалар оқушыларды географиядан бездіреді. Барлық 

географиялық нысандар мен олардың орналасуын есте сақтау қажет емес, яғни 

оларды білу оқушылардың ойлау қабілетінің дамығандығын білдірмейді. 
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Сонымен қатар сабақта орындалатын кескін карталармен жҧмыс істеу 

формалары да тиімсіз. Ҿйткені оқушы географиялық нысандарды механикалық 

тҥрде кҿшіреді немесе ол жҧмыс есте сақтау қабілетін сынауға бағытталған. Екі 

жағдайда карта оқушының жауына айналады, ал бірақта  карта оқушының досы 

болу керек [3, 20]. 

Оқушының жеке ақпараттық жадында кҿптеген оқиғалар, нысандар, 

сандар, атаулар бар, олар тек қана кеңістіктік байланысты қажет етеді. Ол 

ақпараттың бҽрін оқушыға география, тарих, биология, ҽдебиет жҽне мектептен 

тыс оқыту ортасы береді. Егерде география пҽнінің мҧғалімі тҧлғаны 

қалыптастыруға кҿмектескісі келсе, ол оқушыны мҽліметтермен толықтырмай, 

оларды жҥйелеуді ҥйрету қажет. Карта – ол жҥйелі қабық, оған ҽртекті жҽне 

ҽртҥрлі ақпараттық фрагменттер еңгізілген. Оқушыны картамен таныстыру, 

оларды болашақ ҿмірде дос қылу, мҧғалімнің басты міндеті. Мен ҧсынып 

отырған тапсырмалар топтамасы оқу атластары, кітап жҽне тағыда басқа 

ақпараттық оқу-ҽдістемелік қҧралдардың кҿмегімен шешілуі қажет. 

Тапсырмалар салыстыруға, ерекшелікті табуға, нысандармен қҧбылыстар 

арасындағы байланыстарды табуға ҥйретеді. Бҧл тҧлға қалыптастырудағы 

маңызды қҧраушы бҿлік, жалпыметодологиялық дағды болып табылады. Ҽрине 

тапсырмаларды орындау барысында таза ақпараттық білімнің болуы артық 

болмас. Бірақ ол маңызды емес, бастысы ақпараттық білімді тапсырманы 

орындау барысында игеруі. Географиялық дайындықтың басты кҿрсеткіші 

оқушыда картада ҽртҥрлі тапсырмаларды шешу дағдыларының болуы [4, 3]. 

Сыни ойлауы бар адамдар кҥшті жҽне ҿнімді жҧмыс жасайды, оның 

миының екі жарты шарыда неғҧрлым белсенді болып табылады жҽне бҧндай 

ойлау барысында барлық нҽрсе талданып, мҽселенің тҥбірі анықталып, оған 

философиялық тҧрғыдан қарауға мҥмкіндік береді. Сыни  ойлау, сонымен қатар 

фактілерді салыстыруға, оларды талдауға кҿмектеседі, сондай-ақ қҧзыретті 

жҽне логикалық пайымдау жҽне логикалық тҧжырым тізбегін қҧру болып 

табылады.  Талдау тҧтастықты оның компоненттеріне бҿлшектеуге, ҽр 

компонентті бҿлек оқуға жҽне тҧтастай алғанда қорытынды жасауға мҥмкіндік 

береді. Аналитикалық ойлау -  талдау қабілетті ақыл, ондай ойлауы бар 

адамдар   кҿбінесе сарапшы қызметін атқарады. Сарапшы ҽрдайым осылай 

ҽрекет етеді, ол оқиғалардың немен айналысып жатқанын, адамдар не 

істейтінін кҿреді жҽне олардың болашақ ҽрекеттерін болжай алады. 

Мҧндағы басты мақсат география сабақтарында практикалық 

тапсырмаларды қолдану арқылы оқушының сыни ойлау қабілетін дамыту. 

Сонымен бірге сабақ ҥрдісінде мен географиялық мағыналы тіректерді 

қалыптастырушы тапсырмаларды кеңінен қолданамын. Бҧл типтегі 

тапсырмалар бақылауға жҽне оқытуға арналған таптырмас материал. Осымен 

қатар ол тапсырмалар оқушылардың географиялық зергектігін 

қалыптастырады, бақылаушылығын арттырады, білім деңгейін ҿсіреді,  

жалпыадамзаттық мҽдениетке, табиғи жҽне жасанды нысан ҽлемдеріне 

бейімділігін арттырады. Тапсырмаларды орындау барысында барлық ақпарат 

кҿздерін пайдалану арқылы ҿзін-ҿзі оқыту ҥрдісі жҥзеге асырылады [5, 21] 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ҦЙЫМДАРДА КҾРНЕКІЛІК 

ҚҦРАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 
 

Серікова Орал Серікқызы 

Оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 

Алматы, Қазақстан 
 

Аннотация. В данной статье раскрывается важность использования наглядных 

пособий в дошкольных организациях. Наглядное пособие используется в учебной 

деятельности в соответствии с темой с учетом возрастных особенностей ребенка. Наглядные 

пособия пробуждают познавательные интересы детей, формируют эмоциональное 

отношение детей к учебе в определенных ситуациях, обеспечивают всестороннее 

формирование изображения, способствуют глубокому усвоению знаний, понимают связь 

научных знаний с жизнью и воспитатели экономят время. Наглядные пособия должны 

соответствовать содержанию программ и учебников, методам и методам обучения, 

возрастным особенностям детей. 

Ключевые слова. Наглядный метод, дидактический принцип, иллюстративная таблица 

Annotation. This article reveals the importance of using visual AIDS in preschool 

organizations. The visual aid is used in educational activities in accordance with the theme, taking 

into account the age characteristics of the child. Visual AIDS awaken the cognitive interests of 

children, form the emotional attitude of children to study in certain situations, provide a 

comprehensive image formation, contribute to the deep assimilation of knowledge, understand the 

connection of scientific knowledge with life and educators save time. Visual AIDS should 

correspond to the content of programs and textbooks, methods and methods of teaching, and age 

characteristics of children. 

Keywords. Visual method, didactic principle, illustrative table 

 

Еліміздің егемендік алып, қоғамдық ҿмірдің барлық салаларында, соның 

ішінде білім беру саласында жҥріп жатқан демократияландыру мектепке 

дейінгі қазіргі кездегі дағдарыстан шығаратын қуатты талпыныстарға жол 

ашты. Бҧған Қазақстан Республикасының ―Білім туралы‖ Заңы, ―Қазақстан 

Республикасы Жалпы орта Білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарттары‖айғақ болады.Мҧнда мектепке дейінгі оқу-тҽрбие ҥрдісіне 

қойылатын талаптарды кҥрделендіре тҥсіп, оқу сапасын арттыру міндеті 

кҿзделіп отыр [1]. 
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 Қазіргі жалпы білім беретін балалбақша жан-жақты дамыған, 

интеллектілік деңгейі мен практикалық машығы заман талабына сай жеке 

тҧлғаларды оқытып, тҽрбиелеуі тиіс. Ҽрбір жеке тҧлғаның бойындағы 

жетістіктің де, олқылықтың да негізі балалар бақшасына берілетін білім мен 

дағдыға байланысты болатыны белгілі. ―Мектепке дейінгі бҿлімнің маңызы мен 

қызметі оның ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі басқа буындармен тек сабақтас 

болуымен ғана емес ең алдымен балалар тҧлғасы ҧйытқысының қалыптасуы 

мен дамуы қуатты жҥретін ерекше қҧнды, қайталанбайтын буын екендігімен 

анықталып, негізделеді.‖ Сондықтан балалар бақшасындағы балаларға 

берілетін ғылым негіздерін олардың болашақ іс - ҽрекетінің берік негізі ҽрі 

тірегі болатындай етіп оқытуды, оқу – тҽрбие ҥрдісін, білім мазмҧнын 

жаңартумен қатар, оқытудың ҽдіс – тҽсілдері мен ҽр алуан кҿрнекі қҧралдарды 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді [2]. 

Қазіргі уақытта оқытудың бастапқы кезеңінде визуализацияны қолдануға 

кҿбірек кҿңіл бҿлінеді. Бҧл кҿрнекілікті пайдалану ҽдістері қҧбылыстардың 

дамуын, олардың динамикасын кҿрсетуге, білім беру ақпаратын белгілі бір 

мҿлшерде байланыстыруға жҽне жеке оқу процесін басқаруға мҥмкіндік 

беретіндігіне байланысты. Кҿрнекі қҧралдар балалардың танымдық 

қызығушылықтарын оятады, белгілі бір жағдайларда балалардың оқуға деген 

эмоционалды кҿзқарасын қалыптастырады, бейненің жан-жақты қалыптасуын 

қамтамасыз етеді, білімді терең игеруге ықпал етеді, ғылыми білімдердің 

ҿмірмен байланысын тҥсінеді жҽне тҽрбиешілер уақытты ҥнемдейді. 

Кҿрнекіліктің дидактикалық принципі оқуда жетекші орын алады, бірақ 

оны танымдағыдай, визуалды қабылдау мҥмкіндігінен гҿрі кеңірек тҥсіну 

керек. Визуализация ҧғымы оқу процесінде жақында тҥсіндірілген ҽртҥрлі 

объектілер мен қҧбылыстарды немесе олардың бейнелерін ғана емес, сонымен 

бірге зерттелетін қҧбылыстардың маңызды қасиеттерін шартты тҥрде 

бейнелейтін модельдерді, символдарды, соның ішінде символдық белгілерді де 

арнайы мақсатта қолдануды талап етеді. Мектеп жасына дейінгі   балаларды 

оқытуда айқындылық ерекше рҿл атқарады, ҿйткені бҧл олардың қабылдау мен 

білімді игеру ерекшеліктеріне сҽйкес келеді [3]. 

Сезімдерге ҽсер ете отырып, кҿрнекі қҧралдар кез-келген кескіннің, 

тҧжырымдаманың жан-жақты, толық қалыптасуын қамтамасыз етеді, сол 

арқылы ғылыми білімдердің ҿмірмен байланысын тҥсінуге, білімді терең 

игеруге ықпал етеді. Кҿрнекілік балалардың берілген білімге деген 

эмоционалды-бағалау қатынасын дамытуға ықпал етеді. Тҽуелсіз тҽжірибелер 

жҥргізе отырып, балалар алған білімдерінің ақиқатына, тҽрбиеші айтқан 

қҧбылыстар мен процестердің нақтылығына кҿз жеткізе алады. Ал алынған 

ақпараттың ақиқатына деген сенім, білімге деген сенім оларды саналы, кҥшті 

етеді. Кҿрнекі қҧралдар білімге деген қызығушылықты арттырады, оларды 

игеру процесін жеңілдетеді жҽне баланың назарын аударады. 

Кҿрнекілік оқыту ҽдістері - бҧл оқу процесінде оқу материалын игеру 

кҿрнекі қҧралдар мен техникалық қҧралдарды қолдануға байланысты болатын 

ҽдістер. Мҧндай оқыту ҽдістері ҧйымдастырылған оқу-қызметінде қолданылуы 

керек. Бҧл ереже мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық 
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сипаттамасынан туындайды. Кҿрнекі ҽдістер есте сақтау, ойлау, қиялын 

дамытуға ықпал етеді. Алайда назардың рҿлін жоққа шығаруға болмайды. 

Ҿздеріңіз білетіндей, назар барлық психикалық процестерге қызмет ететін 

функция. Назар аудармай кез-келген саналы ҽрекетті жҥзеге асыру мҥмкін емес. 

Сондықтан, назар аударусыз оқу процесін дҧрыс қҧру мҥмкін емес. Сондықтан 

балалардың назарын бақылауды ҥйрену ҿте маңызды. 

Кҿрнекі қҧралдар - білім беру мақсаттары ҥшін жасалған объектілер мен 

қҧбылыстардың алдын- ала дайындалған жоспарлы жҽне кҿлемді бейнелері. 

Кҿрнекі оқу қҧралдарын қолдану балалардың тҧжырымдамаларын 

қалыптастыруға, дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Кҿрнекі оқу қҧралдары 

мектепке дейінгі ҧйымда оқу процесінің ҽртҥрлі кезеңдерінде қолданылады: 

тҽрбиеші жаңа материалды тҥсіндіргенде, мектеп жасына дейінгі балалар 

оқыған материалды қайталағанда жҽне тҽрбиеші балалардың білімін 

тексергенде, сонымен қатар ҥйірме жҧмыстарында кеңінен қолдануға болады. 

Кҿрнекі оқу қҧралдары бағдарламалар мен оқулықтардың мазмҧнына, оқыту 

ҽдістері мен ҽдістеріне, балалардың жас ерекшеліктеріне сҽйкес келуі керек. 

Сонымен қатар белгілі бір ғылыми, эстетикалық, санитарлық, гигиеналық, 

техникалық жҽне экономикалық талаптарға сай болуы керек. Кҿрнекі оқу 

қҧралдары олардың мақсаты, мазмҧны, кескіндеме ҽдістері, материалдар мен 

ҿндіріс техникасы, қолданудың ҽдістері мен тҽсілдері бойынша ҽр тҥрлі [4]. 

Кҿрнекілік ҽдістің мектепке дейінгі ҧйымдағы оқытуда орны ерекше. 

Кҿрнекіліктің дидактикалық ҧстанымына сҽйкес пайдаланылады. Кҿрнекілік 

ҽдістері балаларға жаңа білім беруде кең қолданылады. Кҿрнекілік ҽдістеріне 

заттар, қҧбылыстар сияқты табиғи объектілерді, суреттер, тҧлыптар сияқты 

кҿрнекі қҧралдарды , модельдерді, ҥлгілерді жҽне басқаларды кҿрсету жатады. 

Интернет материалдары, диафильмдер, кинофильмдер, магнитофон жазбалары, 

телевизия, радио хабарлары жҽне т.б. сияқты оқытудың техникалық 

қҧралдарын қолдану маңызды. Кҿрнекілік ҽдістерінің тҽсілдері мынадай: 

бақылау, заттарды кҿрсету, ҥлгі кҿрсету, қимыл ҽдістерін кҿрсету, 

кинофильмдер мен диафильмдер пайдалану, дидактикалық қҧралдар. 

Оқытудың кҿрнекілік ҧстанымы оқу қызметі ҥрдісінде басты роль атқарады. 

«Кҿрнекілікпен оқытудағы басты мақсат – баланы байқағыштыққа, оймен 

топшылауға жаттықтыру. Ҿзінің байқағандарын сҿзбен айтып бере білуге, одан 

логикалық қорытынды шығаруға ҥйрету». Кҿрнекілікті оқу қызметі ҥрдісінің 

барлық кезеңінде пайдалануға болады, бірақ оны жиі қолдануға да болмайды. 

Кҿрнекілікті белгілі тақырып мақсатында пайдаланғанда ғана тиімді болмақ. Оқу 

қызметіне қажетті дидактикалық кҿрнекі қҧралдардың тҥрлері: заттық, образдық, 

графикалық,буклеттер, альбомдар; техникалық оқу қҧралдары; кеспе, ҥлестірмелі 

қағаздар [5]. 

Заттық, образдық, графикалық. Кҿрнекіліктер ертегі, кҿркем сҿз 

шығармашылығын оқып таныстыру ҥстінде қолданылатын заттар, бейнелі 

суреттер. 

Буклеттер, альбомдар:оқу-қызметіннің тақырыбына сай дайындалатын 

материалдарды жатқызуға болады. 
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Кеспе, ҥлестірмелі қағаздар: оқу қызметінің тақырыбына сай жасалады. 

Кҿрнекіліктің бҧл тҥрі балалардың ҿзіндік, шығармашылық жҧмыстарды 

орындау мақсатында пайдаланады. 
Техникалық оқу қҧралдары екіге бҿлінеді: экрандық техникалық 

қҧралдар, дыбыстық техникалық қҧралдар. 

Экрандық техникалық қҧралдар. Бҧған: киноаппарат, эпидиаскоп, 
кодоскоп, ЛЭТИ, «Протоп», «Свитязь», «Фильмоскоп» т.б. жатады. Бҧлар 

шағын кҿрнекі материалдарды (суреттерді, кесте) экранға тҥсіріп, оқу қызметі 

мазмҧнына байланысты қажетті қосалқы материалдарды кҿрсетуге арналған. 
Иллюстрациялық кестені қолдануда  ертегі, кҿркем ҿнердің, кҿркем 

шығармалардың туындыларын салыстыра талдап тҥсіндіруге, олардың ҿзара 

жақындығын, ҿнер туындысы ретіндегі ҿзіндік даралық ерекшелігін, ҿзара 
қатынасын, бірлігін кҿрсету, байқату кҿзделеді. 

Диапозитив – экрандық техникалық қҧрал. Диапозитив арқылы сериялы 

материалдарды бҿлшектеп, жеке-жеке кадрларға бҿліп береді. 
Диафильм. Диафильм  кез-келген тақырыпқтың дҧрыс, нақты мазмҧнын 

ашып беруге арналған. Диафильмнің ерекшелігі – кҿріністің, қҧбылыстың 

логикалық байланысын сақтап, қимыл ҥстінде кҿрсетеді. 
Дыбыстық техникалық қҧралдар-тақырыпқа сай тҥрлі дыбыстарды 

балаларға техникалық қҧралдың кҿмегімен қосып, тҥрлі тапсырмалар береді.  

Магниттік жазба. Бҧл магнитафон арқылы жҥзеге асырылады. Оқу 

қызметінің мақсатына қарай тірбиеші магнитафонға жазып алып, оқу қызметінің 
тҥрі мен дидактикалық ҧстанымына сай байланыстыра пайдаланады [6]. 

Кҿрнекілік – оқу материалын баланың кҿңіліне оңай да ҽсерлі жолмен 

жеткізуші кҿмекші қҧрал. Ол бҥтіннің бҿлшегі секілді оқу қызметі барысында 
оның белгілі бір қҧрылымдық структуралық бҿлшегіндей басқа қҧрамдас 

бҿлімдерімен қабат-қабат қабысып жатуы қажет. Сонда ғана кҿрнекілік бала 

білімінің тҧтастығын арттырып, оқу қызметі ҥрдісінің тиімділігін жҥзеге 
асырады. Қазіргі оқу қызметіне қойылатын талап тҧрғысынан техникалық 

қҧралдарды, кестелер, сызбалар, ҥнтаспа жазбаларын пайдалану арқылы 

балалардың есту, кҿру сезімдеріне ҽсер ете отырып, олардың ойлану қабілетін 
дамытуға кҿңіл бҿлінеді. Қолданылатын кҿрнекіліктер балалардың оқу 

қызметіне деген ынтасын арттырады, тҥсіндірілген материалдарды саналы 

меңгертуге ықпал жасайды. Балалардың білім сапасының кҿп жағдайларда 
тҿмен болуы, осындай тҥрлі ойлау ҽрекеттеріне бейімделмеуден, дағды 

бермеуден деп айтуға болады. 
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АС ҤЙ БҦЙЫМДАРЫ ЖҼНЕ ҤЙ ЖИҺАЗДАРЫ 

 

Темешов Жасулан Жалбырович 
Кӛркем еңбек және технология пәнінің мұғалім 

Мектепаралық оқу – өндірістік комбинаты 
Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. В данной статье был проведен открытый урок в 11 классе. На данном 

открытом уроке были проведены занятия на тему: «Кухонные изделия и домашняя мебель». 

Предусмотрены виды кухонной мебели. В настоящее время искусство дизайна постоянно 
меняется и развивается в соответствии с современными требованиями. 

Ключевые слова. Кухня, комната, мебель, мебель фотографии, дизайн 

Annotation. In this article, an open lesson was held in the 11th grade. At this open lesson, 
classes were held on the topic: "Kitchen products and home furniture". Types of kitchen furniture 
are provided. Currently, the art of design is constantly changing and developing in accordance with 

modern requirements 
Keyword. Kitchen, room, furniture, furniture photos, design 

 

Ҥй тҧрмысында қолданылатын жабдықтар, халық арасында олардың 

алуан тҥрлері бар. Кейбір тҥрлері қазіргі заманға дейін ҿз мҽнін жоғалтқан жоқ. 
Пайдаланылу мақсатына қарай ол қонақ бҿлме, жатын бҿлме, ас ішетін бҿлме, 

жҧмыс істейтін бҿлме, сондай-ақ балалар бҿлмесі, ас ҥй, ауыз ҥй, жуынатын 

бҿлмеге арналып шығарылады. Жиһаздың жекелеген заттары да, жиһаз 
гарнитуры да, сондай-ақ бҥкіл пҽтерге, бір бҿлмеге немесе бҿлменің бір 

бҿлігіне арналған жиһаздар да болуы мҥмкін. Бҥгінгі ашық сабақта ас ҥй 

бҧйымдары жҽне ҥй жиһаздары қарастырылады. Қазіргі уақытта дизайн ҿнері 
заман талабына орай ҥнемі ҿзгеріп, дамып отырады. 

Сабақтың тақырыбы: Ас ҥй бҧйымдары жҽне ҥй жиһаздары 

Сабақтың мақсаты: Оқушыларды ас ҥйдегі жиhаздарды орналастыру 
тҽртібін жҽне тҥс ҥйлесімділігін дҧрыс сҽйкестендіріп таңдауға ҥйрету. 

Дамытушылық: Жиhаздарды орынды орналастыру, тҥстерді дҧрыс 

таңдай білу барысында оқушылардың ой - ҿрісін, білімдерін шыңдау. 
Тәрбиелік: Оқушыларды ҧқыптылыққа, ҽсемдікке баулу, эстетикалық 

тҽрбие беру. 

Сабақтың түрі: Аралас 
Сабақтың типі: Жаңа білім беру. 

Сабақтың әдісі: Тҥсіндіру, бейне таспа кҿрсету, жаңа ақпараттық 

технология 
Сабақтың кӛрнекілігі: Бейне таспа, суреттер, жиһаз тҥрлері. 

Пән аралық байланыс: Ҽдеп, Психология, бейнелеу. 

Сабақтың барысы: 
I. Ұйымдастыру кезеңі. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%B7_%D2%AF%D0%B9
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Оқушыларды тҥгендеу. 

Сабаққа даярлығын бақылау. 

Ой қозғау 
II. Жаңа сабақты түсіндіру. 

Ҽр адамның ҽдемілік пен ыңғайлық туралы тҥсінігі ҽр тҥрлі. Жиhаздың 

сапасы тҧтынушының жеке талабына сай болуы тиіс. Жҧмсақ жиhазды сатып 
алу адам ҿміріндегі маңызды оқиғалардың бірі. Жақсы жҧмсақ жиhаз ҿмірін 

жайлы ҽрі ҽдемі етеді, ҥйіңді ҽрлендіріп айрықша стил де кҿрсетеді. Осындай 

жиhаздар ҥй иесінің ерекше талғамына хабар беріп ҥйдегі интерерьерлерге 
еріксіз назар аудартады. 

Бҥгінгі заманғы жиhаз топтамалары алуан тҥрлілігімен ерекшеленеді. 

Кҿбіне жиhазды жайлап, жылдар бойы сатып алады. Кез келген нҽрсені 
арзандығына, ерекшелігіне қарай қызығып алуға болмайды. Алдымен бҿлме 

жиhаздарын бірін - бірі қҧрып толықтыратындай етіп, кҿз алдарыңа келтіріп 

алу керек. Жиhаз сатып алмастан бҧрын бҿлмедегі басқа жиhаздармен 
ҥйлесімділік таба ма ҽлде тіпті ерекшеленіп тҧрама, соған мҽн беру қажет. 

Еліміздегі жиhаз бизнесінің айналымында жҥрген қаржы 1млрд долларды 

қҧраған болатын [1]. 
Бҧл кҥндері жатын бҿлме, Ас ҥй жиhаздары, парталар, жҧмыс ҥстелі мен 

орындықтар, орынтақтар, компьютерге арналған ҥстелде, мектептер мен 

балабақша жиhаздары аса сҧранысқа ие. 

Пҽтерді жабдықтаған кезде бҿлменің ішін қалыптастырудың негізі болып 
табылатын пҽтерді жоспарлауды бҿлмелер санының, кҿлемін жҽне олардың 

ҿзара байланыс схемасының маңызы зор. 

Жиһазды іріктеп орналастыру, пҽтерді жиһазбен жабдықтау. Бҿлмені 
кҿркейтудің маңызды шарты. Бҿлмеге жиһазды орналастырғанда олардың 

дҧрыс ҥндестік табуын жҽне табуын жҽне қолдануға ыңғайлы болуын есте 

ҧстаған дҧрыс. 
Пәтер бӛлмелері 

Қонақ бҿлме 

Жатын бҿлме 
Балалар бҿлмесі 

Ас ҥй бҿлмесі 

Ас үй жиһазын орналастырудағы 5 ереже 
1. Ас ҥй гарнитурасында барлық техникаларға орын болуы қажет: 

тоңазтқыш, газ плитасы, жҽне басқа да техникаларға. 

 

  

http://bosaga.kz/?p=125
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Қазіргі заман техникасы ас ҥй жиһаздарымен біріктірілген. Барлығы 

орнықты жҽне жайлы болуы керек. 

2. Егер сіз ас үйде сирек болсаңыз онда, ас үй мен қонақ бөлмесін 

біріктіруге де болады. 

 
 

Қазіргі уақыттағы маңызды ҥрдіс ол ас ҥй мен қонақ бҿлмесінің 

біріктіруі. Бҧл кейбіріміз кҥнде ас ҥйде бола бермиміз кҿбіне кафе 

ресторандарда тамақтанғандықтан, ҥйге келгендіктен отбасына кҿбірек кҿңіл 

бҿліп, тілдесуге ас ҥй мен қонақ бҿлмесінің біріктірілгені дҧрыс деп ойлаймын. 

Сондықтан да екі жақ жихаздарын бір біріне ҧқсастырып аламыз. 

3. Егер сіз нағыз аспаз болсаңыз онда, бөлек мықты өз ойыңыздағы ас 

үйді жасаңыз. 

 
Ҽрине тамақ жасауды ҧнататын адамдар да бар. Олар ҥйдегі ас ҥйге 

кҿбірек кҿңіл бҿледі. Соңғы ҥлгідегі ас жихазы мен техникаларына аса кҿбірек 

мҽн береді. Тамақ жасарда қонақ бҿлмеге тҥрлі иістер болмас ҥшін ас ҥйге 

жылжымалы ағаш немесе ҽйнектен есік қою керек. 

4.Декоративтік өнер. 
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Ас ҥй декорына тҥрлі сҽнді шамдар, қабырға суреттері, сҽнді перде, 
гҥлдер бҧлардың барлығы ас ҥйге тамаша сҽн береді 

5.Соңғы ҥлгідегі материалдар. 
 

 
 

Маңызды айта кетерлік бір жайт ол ас ҥйде тҥске де байланысты. Ашық 
тҥстер ас ҥйді кҿріктендіре тҥседі. 

 

       
 

 
 
II. Жаңа сабақты бекіту. 
Ата – бабамыздың мекен еткен қандай ҥйді білеміз? 
Ҥйді жиһаздау дегеніміз не? 
Қандай жиһаз тҥрлерін білесіңдер? 
Киіз ҥйдегі жиһаздар 
Қазіргі тҧрғын ҥйдегі жиһаздар 
Жиһаз ҥйлесімділігі дегеніміз не? 
Тҥстер ҥйлесімділігі дегенді қалай тҥсінесіңдер? 
IV. Сабақты қорытындылау. 
V. Оқушыларды бағалау. 
VI. Үйге тапсырма беру. Ас ҥй бҧйымдары жҽне ҥй жиһаздары 

 
Ҽдебиет 
1."Шаңырақ" ҥй-тҧрмыс энциклопедиясы. Алматы. 1991 

  



390 

OТБACЫНДA БAЛAНЫ МЕКТЕПКЕ ДAЙЫНДAУ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

Темирханова Қымбат Шашубаевна 

Аға оқытушы, магистр 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 
 

Aннoтaция. В cтaтье oбcуждaетcя пoдгoтoвкa детей к шкoле кaк oднa из нoвшеcтв в 

жизни ребенкa и cтупеней рaзвития, a тaкже кaк перехoд нa нoвoе меcтo в oбщеcтве. 

Рaccмaтривaютcя oтличия и нaпрaвления пoдгoтoвки к шкoле детей в cемье.  

Ключевые слова. Готовность к школе, социальная готовность, личная готовность. 

Annotation. In the article, children are prepared for school as one of the innovations in the 

child’s life and stages of development, as well as the transition to a new place in the community. 

Differences and directions of preparation for the school of children in the family are considered. 

Keywords. Readiness for school, social readiness, personal readiness. 

 

Қазақстан Республикасының Білім жҥйесінің реформалау барысында ҽрбір 

баланы мектептегі оқу жҽне ҽлеуметтік ортаға еркін бейімделе алатындай 

жағдай жасау аса маңызды міндет. Қазіргі уақытта баланы мектепке дайындау, 

белгілі бір дағдыларды игеруге бейімдеу заманымыздың кҿкейкесті 

мҽселелерінің бірі болып отыр [1]. 

Мектепке бaру - бaлa ҿмiрiндегi ҥлкен жaңaлық, шешушi кезең, ҿмiр мен 

ic-ҽрекеттiң жaңa кҥйiне, қoғaмдaғы жaңa oрынғa кҿшу жҽне ҿciп жетiлуiнiң бiр 

caтыcы. Мектеп жacынa дейiнгiлердiң шҧғылдaнaтыны - oйын ҽрекетi.  

Aл мектепке бaрыcымен oл ҧқыптылық пен зейiндiлiктi тaлaп ететiн 

жҥйелi oқу, еңбектену ic-ҽрекетiн меңгеретiн бoлaды. Ocындaй елеулi 

ҿзгерicтерге қинaлмaй, еркiн ic-ҽрекеттер жacaй бiлу ҥшiн бaлaның мектепке 

aлғaшқы дaярлығы бoлуы тиic. Бiздiң қoғaмымыздың caяcи жҽне ҽлеуметтiк-

экoнoмикaлық қҧрылымындaғы  глoбaльдық қaйтa қҧрулaр aлдыңғы қaтaрғa 

хaлыққa бiлiм беру жҥйеciне қoйылaтын жaңa тaлaптaрды тудырды.  

Қҧндылықтaр мен aдaмдaрдың aрaқaтынacының жҥйелерiндегi ҿзгерicтер 

мектептегi ҽлеуметтiк-пcихoлoгиялық жaғдaйғa ҽcерiн тигiзедi. Мектептiң 

мaңызды мiндеттерiнiң бiрi бaлaлaрды oқытудың бaрыcындa oлaрдың тҥрлi 

caлaлaрдaғы жеткiлiктi тҥрде кҥрделi бiлiмдердi, икемдер мен дaғдылaрды 

игерудi тaлaп ететiн oлaрдың oдaн кейiнгi oқуынa тoлыққaнды негiз бoлa 

aлaтын пcихикaлық дaмудың жеткiлiктi деңгейiн қaмтaмacыз етуде жaтыр. 

Дегенмен, мектепте oқудың бacтaуы бiлiмдердi жемicтi игеру ҥшiн бacтaпқы 

нҥктеге aйнaлуы ҥшiн бaлaның мектепте oқуғa дaйындығын aнықтaу қaжет. 

Бaлaның мектептегi  oқуды тaбыcты бacтaуы ҥшiн қaжеттi пcихикaлық caпaлaр 

кешенi - мектепке дaярлық мaзмҧнын қҧрaйды.  

Oл - бaлaның мектептегi oқу ҽрекетiне жaғымды қaтынacынaн; мiнез-

қҧлықтың ырықтылығының бaрыншa жoғaры деңгейiнен; бiлiм, icкерлiк, 

дaғдылaрдың белгiлi бiр қoры мен тaным прoцеcтерiнiң дaмуынaн, coндaй-aқ 

ҥлкендермен жҽне қҧрдacтaрымен ҿзaрa қaрым-қaтынac oрнaтуды, ҧжым 

ҿмiрiне aрaлacып кетудi, бiрлеcкен ҽрекеттi oрындaуды қaмтaмacыз ететiн 

caпaлaрдың қaлыптacуынaн тҧрaды.  
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Бҥгiнгi кҥнде «мектептегi oқуғa дaйындық» ҧғымы кoмплекcтi жҽне 
бaлaның бaрлық ҿмiрiнiң cферacын қaмтиды. Педaгoгикaлық энциклoпедиядa 
мектепте oқытуғa дaйындaуғa қaтыcты мынaдaй aнықтaмa берiлген: «Мектепте 
oқуғa дaйындық - жҥйелi тҧрғыдa ҧйымдacтырылғaн мектептегi oқуғa тaбыcты 
тҥрде қaмтaмacыз ететiн мектеп жacынa дейiнгi бaлaның мoрфoфизиoлoгиялық 
жҽне пихoлoгиялық ерекшелiктерiнiң жиынтығы» [2,192]. Энциклoпедиялық 
cҿздiкте: «Бaлaның мектепке дaйындығы - тҧлғaлық жҽне интеллектуaлдық 
дaйындық, coндaй-aқ кҿру-қoзғaлғыштықтың ҥйлеciмдi дaмуының жеткiлiктi 
деңгейi қҧрaмынa кiретiн кешендi ҧғым:  

- тҧлғaлық-oқу ҽрекетiне ынтaның (мектепке тек қaнa бaру тiлегi емеc, oқу, 
oқумен бaйлaныcты белгiлi бiр мiндеттердi oрындaуғa ықылacы бoлуы керек), 
cыртқы дҥниеге тaнымдық қaтынacы, кoммуникaтивтiк қҧрaлдaры мен 
дaғдылaрының қaлыптacуы, қaрым-қaтынacқa ынтacы бoлуы қaжет; еc, 
caнacының қызбaлық жҽне қaйрaттылық дaмуының жеткiлiктi деңгейi;  

- интеллектуaлдық-кемелденген тaнымдық прoцеcтердiң (қaбылдaу, еc, 
oйлaу, қиялдaу, cҿйлеу) бacтaпқы жҥйелi oқытудың жеткiлiктi деңгейiне қoл 
жеткiзу, бaлaның бaлaбaқшaның cтaндaртты бaғдaрлaмacының кҿлемiнде бiлiм, 
икемдiлiктер мен дaғдылaрғa ие бoлуы [3,186].  

Қaзiргi кезде aтa-aнaлaр, мектепaлды мекемелерi 4-5 жacтaғы бaлaлaрды 
бoлaшaқ мектепке дaйындaу iciне ерекше мҽн беруде. Мектепте oқуынa 
қoлaйлы  жaғдaйлaр тҥзу, мектеп тҽртiбiне, мҧғaлiмдер тaрaпынaн қoйылaтын 
тaлaптaрғa жылдaм бейiмделуiне шaрт тҥзу, бoйындaғы oқу ic-ҽрекетiне кедергi 
бoлaтын кейбiр aуытқулaрдың бaр не жoғын, бaр бoлca қaншaлықты дҽрежеде 
екенiн жҽне тҥзетуге келетiн не келмейтiнiн aнықтaу мaқcaтындa мектепaлды 
диaгнocтикaлaу icке acырылaды. Мектепaлды бaлaлaрды диaгнocтикaлaу мынa 
бaғыттaрдa жҥргiзiледi:  

- cҿйлеуi мен oйлaуы-oй жҥргiзу мҥмкiндiктерi мен cҿз ҽрекетiнiң 
дҧрыcтығы, cҿздiк қoры, зaттaрдың aтaуы мен қҧбылыcтaрды aжырaтумен бiрге 
oл турaлы aйтып беруi; 

 - еc жҽне зейiннiң дaмығaндығы-ырықcыз жҽне ырықты еcте caқтaуы; 
бейненi еcте caқтaуы мен oны cҿз тҥрiнде aйтып беруi; cҿз тҥрiндегi еcте 
caқтaуы-зaттaр, қҧбылыcтaр, қимылдaр, белгiлер т.б. еcте caқтaуы;  

- ҿзiн бaғaлaуының қaлыптacқaндығы- ереcектердiң бaғaлaуынa мҽмiлеci; 
ҿз icҽрекетiн ҿзiнiң бaғaлaуы «жaқcы-жaмaн» тҧрғыcынaн; ҿзiнiң iшкi 
тҥйciне,cезiнулерiн бaғaлaй aлуы;  

- aлғaшқы aдaмгершiлiк ҧғымдaрының қaлыптacқaндығы: жҽрдемдеcу, 
кҿмектеcу, қaйырым, мейiрiм, жaқын-туыcтaры, oтбacы мҥшелерiн cыйлaуы, 
бiртуғaндaрымен қaрым-қaтынacы, «жaқын дoc», «жoлдac», «ҥлкен», «кiшi», 
«туыc», «aғaйын» т.б. ҧғымдaрын меңгеруi;  

- ҽдiлдiк, aдaлдық, ҿтiрiк aйтпaу, бiреуге зиян тигiзбеу, бiреудi қoрлaмaу, 
бacқaның зaтынa тиicпеу, aлғaнын қaйтaру-деген cекiлдi т.c.c. қaрым-қaтынac 
қaғидaлaрын меңгергендiгi;  

- ҿз бacының тaзaлығы мен ҧқыптылығы, жинaқылығы, жaуaпкершiлiгi. 
Мектепaлды бaлaлaрды диaгнocтикaлaуғa қoйылaтын тaлaптaр мынaлaр:  

- зерттеу бaрыcындa жaғымды тыныc, эмoциoнaлды қaтынac oрнaту; 
- бaлaның шaмacы келетiн тaпcырмaлaр aрқылы тaбыcтылық cезiмiн 

бacтaн кешуiне, шaбыттaндырaтын шaрт тҥзу;  
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- жaлықтырып aлмaу ҥшiн cҿз тҿрiндегi жҽне кҿрнекiлiк тҽciлдерiн aрaлac 
қoлдaну;  

- текcеру тaпcырмaлaрын oйын тҥрiнде ҧйымдacтыру;  
- тaнымдық деңгейiн еcкеру [4,122].  
Coнымен бaлaлaрды мектепке пcихoлoгиялық дaярлaу бaғыттaрын 

тҽжiрибеде жҥзеге acырaтындaр - aтa-aнaлaр, мҧғaлiмдер жҽне мектеп жҽне 
бaлaбaқшa пcихoлoгтерi. Бaлaның мектептегioқуғa пcихoлoгиялық дaйындығын 
aнықтaу диaгнocтикacын прaктик пcихoлoг мaмaн ҿз мoйынa aлaды. Ҿйткенi 
пcихoдиaгнocтикaлық жҽне пcихoкoррекциялық жҧмыcтaрдың жҥргiзудiң қыр-
cырын тек пcихoлoг қaнa бiледi. Пcихoлoгтың мiндетi пcихoдиaгнocтикaның 
ҽдicтемелерiн қoлдaну aрқылы жҽне зерттеу нҽтижелерiне cҥйенiп, 6 жacтaғы 
бaлaның oқуғa дaйындығын aнықтaйды. Яғни, бaлaның oқуғa дaйын немеcе ҽлi 
дaйын емеcтiгi жaйлы қoрытынды жacaлынып, oқуғa дaйын емеc бaлaлaрмен 
тaным ҥрдicтерiн дaмыту мaқcaтындa индивидуaлдық жҽне тoптық caбaқтaр 
ҧйымдacтырылaды. Педaгoгтaрды oқу жылдың бacындa бoлaшaқ бiрiншi 
cыныптaғы бaлaлaрдың мектептегi oқуғa пcихoлoгиялық зерттеуде aлынғaн 
нҽтижелермен тaныcтырaды. Ҽciреcе мектептегi oқуғa дaйын емеc бaлaлaрдың 
жaғдaйлaрынa ерекше кҿңiл бҿлiп, қaндaй oқушылaрмен жҧмыc icтеу керектiгiн 
жaйлы aқпaрaт aлып жҽне oқу-тҽрбие ҥрдiciнде жҧмыc icтеудiң ҽдic-тҽciлдерiн 
ҿзбетiмен немеcе пcихoлoгтың кҿмегiмен тaңдaуғa бoлaды.  

Мектепке дaйын емеc бaлaлaрды oқытудa oқушылaрды жиi мaдaқтaп,oқудa 
бaлaның тaбыcқa жетудiң жaғдaйлaрын тудыру керек. Caбaқ бaрыcындa 
oқушылaр бiр oрындa oтырудaн ҽбден жaлығaды. Coндықтaн caбaқтa қoзғaлыc 
oйындaрды тиiмдi қoлдaнып жҽне cергiту cҽттерiн жиi ҿткiзiп тҧрғaн дҧрыc. 
Бҧл caбaқты тез игеруiне кҿмектеciп, бaлaның жҧмыcқa қaбiлеттiлiгi 
жoғaрылaйды. Кез-келген aтa-aнa бaлacының ҿciп-жетiлуiнде, рухaни кҥштi 
етiп тҽрбиелеу жoлындa aлуaн тҥрлi қуaныш пен қиыншылықтaрды бacтaрынaн 
ҿткiзе oтырып, oның рухaни жҽне aқыл-oйы мен дене қҧрлыcы жaғынaн жaн-
жaқты дaму дҽрежеciне жеткiзуге бaулиды. Мҧғaлiм бaлaны oқуғa дaйындaудa 
aтa-aнacымен бiрлеcе oтырa жҥргiзедi. Oлaрғa ic-ҽрекеттiң мaзмҧны ҿзгерген 
кезде бaлaның мiнез-қҧлқы дa, iшкi пcихикaлық ҿмiрi де ҿзгеретiнiн жҽне ocы 
кезде бaлacынa aca қaжет екендiгi тҥciндiрiлуi керек. Бaлaның мектептегi oқуғa 
дaйындығы бiртiндеп қaлыптacaтын aca кҥрделi ҥрдic жҽне бҧл ҥрдicтi жҥзеге 
acырудың бiрден бiр жoлы - aтa-aнaның, мҧғaлiмнiң жҽне пcихoлoгтың бiрiгiп 
жҧмыc icтеуi. Бaлa бaлaлық шaқтaн ҿзiне белгiciз, тaныc емеc дҥниенiң еciгiн 
aшқaннaн кейiн, бaлaның ҿмiр cҥру тiршiлiгiн тҥбегейлi ҿзгертедi. Яғни, 
бaлaның мектеп ҿмiрiне енiп жҽне ҿзiнiң ҽлеуметтiк oртaдa «МЕН» дегенiн 
қaлыптacтырa aлып, жoғaрыдaн кҿрiне aлуы, бaлaның бiлiмдi, тaбыcты жҽне 
нҽтижелi игерiп кетуiне ықпaл жacaйды. Демек, бaлaны мектепке дaярлaу 
мҽcелеci ҿз ҿзектiлiгiн жoғaлтпaйтын ҽлi де зерттеудi қaжет ететiн мiндеттi 
мҽcелелердiң бiрi бoлып қaлa бермек. Л.В.Выгoтcкий aтaп кҿрcеткендей, бaлa 
мектеп тaбaлдырығын aттaй oтырып, ҿте қызықты ҿмiр турaлы қиялдaйтын 
бaлдырғaн бoлып қaлa бередi. Қaзiргi зaмaнғы бaлaлaрдың мектепке дaйындық 
мҽcелесіне aрнaлғaн ғылыми зерттеулерде oқу қызметтерiнде негiзгi мынaдaй 
бoлжaмдaр aйқын кҿрiнедi:  
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- ҿз ic-ҽрекеттерiне бaқылaу жҥргiзу қaбiлеттiлiгi;  

- ҽлеуметтiк жетiлуiн aнықтaйтын жҽне жaлпы тҧлғaлық мaғынacы бaр, 

жеке тҧлғaның мiнезiн дaмыту;  

- iшкi тҧрaқты oйлaу, ҿз белcендiлiгiн кҿрcетуге тaлпыну;  

- ҿз ic-ҽрекеттерiн жocпaрлaу қaбiлеттiлiгi;  

- ҥлкендердiң кiшкене кҿмегiмен ҽрекеттердi aтқaрa бiлуi;  

- oқуғa эмoциoнaльды oң қaрым-қaтынacы [5,28]. Oқу-тҽрбие прoцеciнде 

педaгoгтың жеке тҧлғacы, oның мейiрiмдiлiгi, тҽжiрибеci, шеберлiгi зoр рoл 

aтқaрaды. Oқу-тҽрбие прoцеci жoғaры тиiмдi бoлу ҥшiн мaмaндaрмен-жoғaры 

мaмaндaнғaн педaгoг, пcихoлoгтaрмен қaмту керек, яғни ең бiрiншi кезектегi 

мҽcеле – педaгoг тҽрбиешiлердiң жaңa тҥрiн, ҽр бiрiнде мҧғaлiм тҽрбиешi, 

ҽдicкер, пcихoлoг бoлaтындaй мaмaндaр керек. Мaмaндaнғaн бaлaлaр 

пcихoлoгтaрының жҧмыcы ҽр бaлaның дaму деңгейiн iзiн қaрacтыру емеc, 

уaқытындa caрaпқa caлу жҽне aуытқушылықпен бaлa пcихикacындaғы 

кемшiлiктердi қaлыпқa келтiру.  

Мектепке дейiнгi бaлaның пcихoлoгиялық-физиoлoгиялық жac 

ерекшелiктерiн бiлу, oқу-тҽрбие прoцеciн тиiмдi жocпaрлaуғa кҿмектеcедi. 

Мектепке дейiнгi ересек жacтaғы бaлaлaрғa пcихoлoг жҧмыcы ерекше қaжет. 

Мектепaлды бiлiм беру мaзмҧнының бacтaуыш cыныптaғы жaңa буын 

oқулықтaры мaзмҧнымен ҥндеcтiгiнiң бoлуын, caбaқтacтылығының caқтaлуын 

кҿздеп, ҥнемi қaйтaлaушылықты бoлдырмaу. Бҧл фaктoр дa бaлaлaрдың 

мектептегi oқуғa деген қызығушылығын тҿмендетедi.  

Бҥгiнгi тaңдa 5 жacтaн бacтaп бaлaны мектепaлды дaйындық тoбынa берiп, 

келеci жылы oның тaғы дa ocы тoптa oтыруы, бaлa белcендiлiгiне керi ҽcерiн 

тигiзедi. Бҧл бҥгiнгi тҽрбиешi-педaгoг мaмaндaрының еcкеретiн жҽне 

oйлaндырaтын мҽcелеci. Мектепке дейiнгi тҽрбие беру мекемелерi мен жaлпы 

бiлiм беретiн мектептерде 5-7 жacтaғы бaлaлaрды мiндеттi мектепaлды 

дaярлықтaн ҿткiзудiң пcихoлoгиялық, педaгoгикaлық негiздерiн aйқындaу, 

нaқтылaу мaқcaты қoйылудa. Баланың мектепке оқуға дайындығы біртіндеп 

қалыптасатын аса кҥрделі ҥрдіс жҽне бҧл ҥрдісті жҥзеге асырудың бірден бір 

жолы ата-ананың, тҽрбиешінің жҽне психологтың бірлесіп жҧмыс жасауы - деп 

білемін. 
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Аннотация. Данная статья предназначен для изучения психологических особенностей 

агрессивного поведения. Проведена работа по анализ литератур по вопросам 

агрииссивности. В последние годы много говорят о проблеме агрессивности детей. В 

обществе наблюдается рост тенденций агрессивного поведения. Агрессивные действия у 

детей начинаются с раннего детства.  

Ключевые слова. Агрессивное поведение, детский сад, атака, общение, потребность, 

сознание.  

Annotation. This article is devoted to the study of psychological characteristics of aggressive 

behavior. Carried out work on the analysis of the literature on the issues of agressivnosti. In recent 

years, a lot of talk about the problem of aggressiveness of children. In society, there is an increase 

in trends of aggressive behavior. Aggressive actions in children begin from early childhood.  

Keywords. Аggressive behavior, kindergarten,attack, communication, need, consciousness. 

 

Агрессивті мінез-қҧлықтың қалыптасуы - кҿптеген факторлар ҽсер ететін 

кҥрделі жҽне кҿп қырлы процесс. Агрессивтіліктің қандай да бір тҥрлері 

балалардың кҿпшілігіне тҽн. Алайда, белгілі бір санаттағы балаларда агрессивті 

мінез-қҧлық тҧрақты тҥрде сақталып қана қоймай, сонымен қатар жеке 

тҧлғаның тҧрақты қасиетіне айнала отырып дамиды. Нҽтижесінде баланың 

ҿнімді ҽлеуеті тҿмендейді, толыққанды қарым-қатынас мҥмкіндіктері 

тарылады, оның жеке дамуы деформацияланады. Агрессивті бала қоршаған 

ортаға ғана емес, ҿзіне де кҿптеген проблема туындауына себебін тигізеді. 

Балалардың бойындағы агрессивті ҽрекеттер ерте балалық шақтан бастап 

кҿріне бастайды. Агрессивті мінез-қҧлықтың сипаты кҿбінесе жас 

ерекшеліктерімен анықталады. Ҽрбір жас кезеңі дамудың ерекше жағдайына ие 

жҽне жеке тҧлғаға белгілі бір талаптар қояды. Жас талабына бейімделу жиі 

агрессивті мінез-қҧлықтың ҽртҥрлі кҿріністерімен жҥреді [1, 112]. 

Жыныс факторы. 

Балалар агрессиясын зерттеушілердің кҿпшілігі ер балаларда жҽне қыз 

балаларда агрессивтік белгілерге тҽн ерекшеліктердің мҽселесі қызықтырады. 

Кішкентай балаларда агрессивтік реакциясының кең диапазоны туралы айтқан 

кезде (тістердің тҥсуі, қатты жылау, аяқпен тарсылдату жҽне т.б.). 

Е.М.Гаспарова, ҧрудың, тістеудің шынайы талпыныстары ерлерге кҿбірек тҽн, 

ал тырнау, шымшу, шашынан тарту сияқтылар қыздарға кҿбірек тҽн деп 

санайды. Сонымен қатар, 1931 жылы Ф.В. Гуденаф 12 айдан бастап 4 жасқа 

дейінгі балаларда агрессивтілік пен ашудың белгілерін зерттеген жҽне ол, 3 

жаста ер балаларда тез ашулану мен қатты ашулану қыздарға қарағанда 3 есеге 

жиі болатындығын белгілеген.  
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Н.Дэйв 40 мектепке дейінгі жастағы балалардың 200 жанжалын талдап, ер 

балалар қыздардан қарағанда жиі ҧрысатындығы туралы Гуденафтың 

қорытындысын растады. Сонымен қатар, осы зерттеудің деректері, жанжал бір 

жыныстағы балалар арасында жиі болатындығын растады жҽне ересек балалар 

арасында азырақ, бірақ олар уақыты жағынан ҧзағырақ. С.Фишбек, АҚШ-та, 

Швейцарияда жҽне Эфиопияда кішкентай балалардың ойындарын бақылады 

жҽне қыздарға қарағанда ер балалардың кҿп агрессияға бейім екені белгілі 

болды. А.Барух, балаларда қуыршақпен жҽне бір-бірімен ойнаған кездегі 

агрессивтік белгілерді зерттеді. Оның зерттеуінде, ер балалар қыздарға 

қарағанда жиі тҿбелесетіндігі анықталды.  

Алайда, осы немесе басқа факторлардың ҽсерімен қыз балаларда 

агрессивтіліктің пайда болуын растайтын бірқатар жҧмыстар да бар. Соның 

ішінде, Р.Р.Сирс, Д.В.Уатинг, В.Ноулис жҽне П.С.Сирс, кейін Е.Маккоби жҽне 

К.Левин ҿз жҧмыстарында анасының жазасы мен балалар бақшада ҧлдардың да, 

қыздардың да агрессивті тҽртібінің белгілері арасында оң корреляциялауды алды. 

К.Бютнер, вербалды жҽне физикалық агрессияның қатынасын белгілей 

отыра: ер балаларда физикалық агрессия басым, ал қыздарда – вербалды басым 

екендігін кҿрсетеді.  

Бірқатар зерттеулер: Р.Сирс, Пиентлер жҽне П.Сирс, Е. Холенберг жҽне М. 

Спэрри, Дж.Уолтерс, Л.Пирс жҽне Л.Дамс, А.Бандура жҽне Д.Уолтерс, 

қыздармен салыстырғанда ер балардың ҥлкен агрессивтілігі анықталды, бірақ, 

бҧл тҽртіптің бірінші жҽне екінші ҽлеуметтік–мақҧлданған модельдермен 

тҥсіндіріледі. Қыздар агрессивтілік себептерінің бірі, кейбір авторлар 

санайтындай (Х.Коч, В.Вайтинги) кішкентай балалармен ҿзара ҽрекет етудің 

дҽрежесі ҽсер етеді. Адам агрессиясының пайда болуына ықпал ететін 

биологиялық процестерге агрессивті қасиеттердің тҧқым қуалауы; жыныстық 

хромосомалардың аномалиялары; жыныстық гормондар; жҥйке қҧрылымдары 

жҽне жҥйке қызметінің механизмдері жатады. [2, 69]. 

Әлеуметтік мәдени факторы. 

М.Мидтің кроссмҽдени жҧмыстары, балалардың агрессиясы осы немесе 

басқа мҽдениетте оған жалпы қатынасына байланысты дамиды. Сонымен қатар, 

басқа жҧмыстар, балаларда – ҽр тҥрлі мҽдениет пен халық ҿкілдерінде – 

қҧрбыларына қатысты агрессивтіліктің ҧқсас пайда болуы байқалуы мҥмкін, 

сонымен қатар, бір жас аясында. Осы кезең 3-тен 11 жасқа дейін келеді. Осы 

кезде, кҿптеген ҧл балаларда агрессивтік ҽрекеттер қыздардан қарағанда жиі 

кезедеседі. Бҧл факт, мҥмкін, биологиялық жыныстық тиесілік болмауы 

мҥмкін, оның орнына, жыныстық рҿлмен тҽрбиелеуде жҽне оқытуда 

айырмашылық, мҽдениет болып табылады. Заманауи ҽлемде ҽр тҥрлі 

жыныстағы балаларды тҽрбиелеудің мҽдениеті бойынша, ҧл балаларға жиі 

кешіріледі, ал қыздарға агрессивтік ҽрекетке тыйым салынады.  

П.Дубинин қоғамның мҽдени дҽстҥрлерінің агрессивтілік кҿріністерімен 

байланысын атап ҿтеді. Бҧл туралы антропологиялық зерттеулер дҽлелдейді. 

Олар сыртқы жҽне ішкі себептерге байланысты туындайтын кҥйзелістердің мен 

эмоциялардың адам бойында ҽдетте ол ҿмір сҥретін мҽдениетте қабылданған 

формада кҿрініс береді [3, 198]. 
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Жеке заманауи еуропалық отбасылардың ҽлеуметтік-экономикалық 

мҽртебесі туралы айтқан кезде С.А. Беличева, отбасының тҿменгі ҿмірлік деңгейі 

ата-аналардың тҿменгі жалпы мҽдени жҽне жалпы білім дҽрежесімен ҥйлесімде 

болатын фактісіне кҿңіл бҿлу қажет, яғни, аз табысы бар, бірақ жоғары рухани 

мҽдениеті бар отбасыларында, жоғары ҿмірлік дҽрежесі бар, бірақ тҿмен рухани 

мҽдениеті мен жағымсыз психологиялық климаты бар отбасыларға қарағанда 

қарапайым дҥниені сҥйетін баланы тҽрбиелеуге мҥмкіндіктері молырақ. 

Отбасындағы балалардың жеке тұлғалық қатынастарының 

ерекшеліктері. 

Балаларда агрессияны зерттейтін ғалымдардың ҥлкен кҿңілі балада 

агрессивтік белгілердің туындауына жҽне бекуіне қабілетті отбасы гендерімен 

балалардың ҿзара ҽрекет етуі жҽне жеке тҧлғалық қатынастардың нақты 

ерекшеліктерін талдауға бҿледі. Егер бала балалық  шақта ересектер тарапынан 

жеткілікті кҿңіл жҽне жылу алмаса, егер қатты қысымда тҽрбиеленсе, онда 

кейін, бҧл, ережеге сай, ересектермен жҽне қҧрдастарымен ҿзара ҽрекет етуде 

балалардың тҽртібіндегі агрессивтік нысандардың тура болуына ҽсер ететіндігі 

белгілі. Тҽртіп нысандарын жҽне адамгершілік қҧндылықтарды беруге, бала 

ересек тарапынан балалық шақта сезген қамқорлықтың ҽсері бар екендігін 

кҿрсетеді. Мінезі мен тереңдігі, бала мен ересек арасында белгіленген байланыс 

алғашқы ҿмір сҥру жылдарында эмоционалдық байланыс қоршаған ортамен 

эмоционалды байланысуда қажеттілікті балада қалыптастыру мҥмкіндіктері, 

уайымдауға қабілеттілігін дамыту, баланың қарқынды байланыстарға 

талпынуы, қамқорлық тҽртіпті беруге икемділік мҥмкіндігін анықтайды.  

Кҿптеген зерттеушілер, отандық та, шетелдік те, жақын ересектер жағынан 

махаббат, қамқорлық, кҿңіл бала ҥшін, қорғаушылық сезімін беретін, 

эмоционалды тҧрақтылықты, қатынастағы тепе-теңдікті, баланың жоғары ҿзін-ҿзі 

бағалауын қамтамасыз ететін ерекше «ҿмірлік маңызды дҽрумен» болып 

табылатындығын атап айтады. Екінші жағынан, жеткіспеушілік, эмоционалды 

араласудың шектелуі жҽне жақын ересектер жағынан белсенді қайырымдықтың 

жоқтығы балада невротизмнің, қобалжудың пайда болуына ҽкеледі. 

М.И.Лисинаның айтуынша, «отбасында жақын адамдармен араласу атмосферасы 

кҿбіне баланың ҽлеуметтік жҽне байланысу ерекшеліктерін анықтайды». 

Агрессивті мінез-қҧлық кҿп жағдайда бала отбасында байқайтын қарым-

қатынастардың салдары болып табылады. Егер ата-ана жиі дене жазасын 

қолданса, баланы ҧрып-соқса, онда бала басқаша айтқанды тҥсінбейтін болады. 

Сондықтан да, бала біреуден бірдеңе алу керек болса, оны ҧрып-соғу керек деп 

тҥсінеді. Уақыт ҿте келе, мҧндай балалар айтқанға кҿнбейтін, ештеңеге қҧлақ 

аспайтын, тек қатты айқайлап ҧрысумен ҧрып-соққанда ғана тыңдайтын балаға 

айналады. [4, 25]. 

Бірқатар зерттеушілер, толық отбасын жҽне ҽкесі жоқ отбасын салыстыра 

отыра, ҧл бала ҥшін агрессия моделі, ең алдымен, оның ҽкесі болады деген 

қорытындыға келді, сондықтан да, ҽкесінің болмауы ҧл балаларда агрессиялық 

тҽртіптің дамуына кедергі келтіруі мҥмкін. Қыз бала ҥшін ҽкесі оның жынысына 

сҽйкес келетін тҽртіп моделі болып табылмайтындықтан, оның болуы немесе 

болмауы оның қызының агрессивтік тҽртібіне маңызды ҽсер етпейді. 
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Ата-аналар баланың ерекшелігі ҥшін жалғыз агрессивті моделі болып 

табылмайды. Бала кҥші мол жҽне аса қҧзіретті адамдар ретінде кҿретін ағалары 

мен апалары болуы мҥмкін. Ҥлкен ағалары бар қыз балалар «бҧзықтау» болады, 

ал ҽпкелері бар ҧл балалар қыз баланың қылықтары кездесуі мҥмкін (Х.Коч). 

«Бҧзық» қыздар, ҽпкесі немесе сіңдісі бар қыздарға қарағанда, проблеманы 

шешуде агрессиялыққа, ҿзіндікінде тҧруға аса бейім. Екінші жағынан, ҽпкелері 

бар ҧл балалар ағалары бар ҧл балаларға қарағанда азырақ агрессивті.  

Оның нҽтижесінде, ата-аналарымен тығыз жҽне жылы эмоционалды ҿзара 

байланыстарды сақтауда баланың дамуы ҥшін аса ҥлкен мҽнге ие болады. Ата-

анасымен эмоционалды байланысы бҧзылған жағдайда ҿте кҥшті психиканы 

зақымдайтын фактор болады. А.И. Захаров айтқандай, «невроз жҽне байланыс 

сезімі нормасы кезінде 2 жасқа жақын дамуы байқалады» деп атап айтады. Сол 

кезде «МЕН» тҧжырымдамасы белсенді кҿріне бастайды. Анаға байланысын 

жҽне «МЕН» сезімін дамыту параелльді жҥретіні кездейсоқ емес. Анасы осы 

кезде балаға тірек ретінде» қалыптасқан «МЕН» бейнесін беруі тиіс. Ҽкесіне 

(ҧл балаға) қарау қажеттілігімен бірге қамқоршы, жақсы кҿретін анасының 

қалыпты, сенімді ҽрекеті «МЕН» сезімін тҧрақтандыруға жҽне ата-анаға 

байланысты ақырын азаюына байланысты. Бала туралы белсенді жҽне 

тактикалық қамқорлығын ата-аналар кҿрсеткен кезде, онда қауіпсіздік сезімінің 

пайда болуы кезінде кҿрінетін ата-аналармен баланың толыққанды 

байланысының болуы, бір жағынан, «ҽлемге деген негізгі сенімді» дамытуға, 

екінші жағынан – баланың қоршаған ортадағы белсенділігін, ең алдымен, 

адамдық қатынастарды дамытуды жоғарлатуда болады, балада басқа 

балалармен жақсы қарым-қатынасу қабілеттілігін дамытуда алғышарттар 

жасайды.  

Егер ата-ананың баламен араласуы жай ғана болса жҽне балада оның 

бойында ҿсіп келетін қажеттіліктерін қанағаттандыра алмаса, онда агрессивтік 

тҽртіп кҥшееді. Ата-ананың қойылатын талаптарына сҽйкес келу қабілетсіздігі 

мектепке дейінгі балаларға ҿзіндік толыққанды емес деген сезімін береді. Ата-

аналарда баламен жеке – бағытты ҿзара ҽрекет етуінің, тҽрбиелеуде балаға, 

оның мҥмкіндіктеріне жҽне жеке ерекшеліктеріне қойылатын талаптардың 

жоқтығы баланы қоғамда оқшаулауға ҽкеледі. 2-3 жастағы балалар, ережеге 

сай, ата-аналармен жанжал салдарынан агрессивті қарсы шығатындығы белгілі 

болды. Мектепке дейінгі балалар ағаларымен жҽне ҽпкелерімен немесе ойын 

бойыша серіктестерімен ҧрысып қалғаннан кейін аса агрессивті болады. Одан 

басқа, бҧл, осындай жаста ересектермен араласу кезінде қҧрбыларымен араласу 

орын алатындығы анық. 

Балада агрессивтік тҽртіпті дамытуға ҽкелетін отбасы тҽрбиелеуінде 

жағымсыз факторлар арасында, ең алдымен, отбасында бір ата-анасының 

жоқтығы, ата-аналардың аморалды ҿмір салты, асоциалды қоғамға қарсы 

кҿзқарастары жҽне ата-аналардың бағыттары, олардың тҿменгі жалпы білім 

деңгейі, отбасының педагогикалық жағдайсыздығы, отбасындағы эмоционалды 

жанжалды қатынастары, сондай-ақ, балалармен ҿзара қарым-қаттынастағы 

авторитарлық немесе тҽртіптік ата-аналар стилі болуы мҥмкін. 
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Агрессивті мінез-қҧлық мектепке дейінгі жастағы балалардың арасында 
жиі кездесетін қҧбылыс. Балалар агрессиясының кез-келген кҿрінісі мен 
агрессивтілікке бейімділігі баланың жақын қоршаған ортасына ғана ҽсер 
етпейді, сонымен қатар жалпы қоғам ҥшін де маңызы бар мҽселе болып 
табылады. Мҧндай мінез-қҧлық 10 жасқа дейін қалыптасатындықтан мектепке 
дейінгі жастағы агрессивтілікті зерттеу, агрессивті мінез-қҧлықты тҥзету жҽне 
оның алдын алу қажет. Осы орайда аталмыш бағытта жҧмыс істейтін ҽр тҥрлі 
қҧзыретті мамандар оны жоюға уақытында кҥш салуы тиіс [5, 512]. 

Осылайша, отбасындағы жеке тҧлға аралық қатынастар жҥйесі, отбасылық 
дҽстҥрлер, барлық эмоционалды микроклимат заманауи қоғамның барлық 
негізгі проблемаларын білдіреді, ол отбасылық тҽрбиелеу процесіне ҽсер етеді, 
онда белгілі мораль бар. Жоғарыда аталғандар негізінде қҧқылы бекіту бар, 
отбасылық тҽрбиелеуде кейбір белгілер бар, олар оның жеке тҧлғасының 
салыстырмалы тҧрақты белгісі – агрессивтілікке қайта ҿсу кезінде қабілетті 
баланың тҽртібінде агрессивтік белгілердің туындауы мен дамуына қҧнарлы 
орта жасайды, ол баланың қоршаған ортаға деген жағымсыз қатынасын 
кҿрсетеді жҽне жеке тҧлғаны дамытуға жҽне оның ҽлеуметтік бейімделмеуіне 
ауытқуларды қалыптастыруға ҽкеледі. 
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Аннотация. Главная цель современной системы образования-подготовить 

конкурентоспособного, всесторонне развитого специалиста, владеющего новыми 
технологиями. Одним из наиболее важных вопросов в системе образования в развитых 
странах является информатизация обучения, то есть использование информационных 
технологий в учебном процессе. Как известно, сегодня в нашей стране в число нововведений 
в системе образования входит создание информационного пространства. В статье мы 
говорится о проблемах, возникающих в процессе информатизации этого образования.  
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Ключевые слова. Система образования, новые технологии, учебный процесс 

информатизация, проблема, развитие сферы. 

Аnnotation. The main goal of the modern education system is to prepare a competitive, well-

developed specialist who knows new technologies. One of the most important issues in the 

education system in developed countries is the Informatization of education, that is, the use of 

information technologies in the educational process. As you know, today in our country, among the 

innovations in the education system is the creation of an information space and did not come off the 

agenda as a topical issue. In this article, we will talk about the problems that arise in the process of 

Informatization of this education, and together we will look at the future of their development. 

Keywords. Education system, new technologies, educational process, іnformatization, 

problem, development of the sphere. 

 

Егеменді еліміздің ең басты мақсаты ҿркениетті елдер қатарына кҿтерілу, 

дамыған 30 елдің қатарына кіру болса, ол ҿркениетке жетуде жан-жақты 

дамыған, рухани бай тҧлғаның алатын орны ерекше. Қазіргі білім берудің 

басты мақсаты да бойында осындай қасиеттері бар жеке тҧлға қалыптастыру 

болып табылады. Сондықтан заман талабына сай оқыта отырып, балаларға білім 

мен тҽрбие беруде жаңа заман талабына да сҥйенгеніміз артық болмас [1, 33].  

Ол ҥшін жаһандағы жаңалықтардан хабардар болып, еліміздегі жаңа 

технологияларды қолдануды меңгеру, оны балаларға ҥйрету- бҥгінгі таңда 

жаңашыл мҧғалімнің бойында болуы тиіс бір қасиет болып табылады. Адамның 

ҥнемі ізденіске, жаңашылдыққа ҧмтылуы қоғамның, елдің, бҥкіл адамзаттың 

алға жылжуының кепілі деп білемін. 

Біріккен Ҧлттар Ҧйымының шешімімен «ХХІ ғасыр-ақпараттандыру 

ғасыры» деп аталды. Қоғамды ақпараттандыру- экономиканың білім мен 

ғылымның, мҽдениеттің дамуының негізгі шарты болып отыр. Қазақстан 

Республикасы білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында 

ақпараттық жҽне коммуникациялық технологияны білім беру жҥйесіне қолдану 

негізгі міндеттердің бірі ретінде анықталды. Білім беруді ақпараттандыру 

жағдайында компьютер оқыту мен дидактикалық қҧралға айналып отыр. 

Қазіргі таңда біздің еліміз де Ақпараттық технологияларды қолдануда артта 

қалып отырған жоқ. Ҿткен он жылдықпен салыстырғанда едҽуір алға жылжу 

байқалады. Оған дҽл мектептердегі қай кабинетке кірсеңіз де интербелсенді 

тақтаның болуы, балалардың компьютермен жҧмыс барысында ҿзін еркін 

сезінуі, мектептердегі робототехника ҥйірмелері. Олай болса, Қазақстан 

ақпараттық технологиялардың озық ҥлгісін мектепке, балаларға бере алып 

отырған озық мемлекет деп білеміз. Алайда кез-келген таяқтың екі ҧшы болады 

демекші, білім беруде ақпараттық технологияларды қолданудың да 

айтарлықтай зиян тҧстары мен мҽселелерін кҿріп отырмыз. Сондай 

мҽселелердің бірі ауылдық мектептердегі интернет жҥйесі. Елбасының 

жолдауында мектептерді, ең алдымен ауылдық жердегі мектептерді 

компьютерлендірудің кең ауқымды бағдарламасын іске асыру, жаңа ақпараттық 

технологиялармен жҧмыс істеуді ҥйрету жаппай ақпараттандыру жҧмыстары 

жҥргізілсін делінген. Алайда жер кҿлемі бойынша ҽлемде тоғызыншы орынды 

алатын мемлекетіміздің тҥкпір-тҥкпіріндегі ауылдардың барлығын қамтамасыз 

ету ҥшін уақыт қажет. Барлығымызға белгілі ауыл мен қала мектептерін 
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бітірген балалардың бойынан ҿзгешелік байқалып тҧрады. Қалалық 

мектептердегі балалар жаңа технологияларды меңгеруге бейім келеді, ал кейбір 

ауыл балалары жоғарғы оқу орнына келгенде абдырап, бҧрын соңды кҿрмеген 

жҥйемен танысып жатады. Ауылдық жерлерде интернет желісі жеткілікті 

дҽрежеде жҧмыс жасамағандықтан олар компьютерлерді пайдаланып сабақ 

жҥргізу тиімсіз деп санайды, тіпті ҽлі кҥнге дейін дҽстҥрлі сабақ жҥйесін 

пайдаланатын мектептер де бар. Осы орайда мектептердегі «Кҥнделік.kz» 

электронды журналы туралы айта кетсек.  

Барлығымызға белгілі, мектептердегі бағалау жҥйесі ауысқалы, баға қою 

жҥйесі де ауысып отыр. Ендігі жерде ата-аналар мектептерге бармай-ақ, баладан 

кҥнделік талап етпей-ақ оның кҥнделікті сабаққа қатысу дҽрежесін ҥйде ақпараттық 

технологиялардың кҿмегімен анықтай алады. Ол дегеніміз мҧғалім осы 

электрондық журналға баға қояды, ал ата-аналар бҧл журналды ҥйден бақылайды. 

Бҧл ата-ана, бала мен ҧстаз арасындағы «ҥштік одақты» байланыстырудағы ҥлкен 

қҧрал екені мҽлім. Барлығымызға бҧл электронды журналмен жҧмыс жасау тиімді. 

Алайда, тағы да интернет желісі нашар жҧмыс жасайтын ауылдар ҥшін бҧл ҥлкен 

мҽселе. Ауылдық жердегі мектеп мҧғалімі сабақтан соң баға қою ҥшін аудан 

орталығына барады. Ал ата-аналар тіпті бҧл электронды журналды тҥсінбейді де, 

кіріп қарамайды да. Бҧл-бірінші. Ал екіншіден, бҧл жоба мҧғалімді 

қағазбастылықтан арылту ҥшін қолға алынды делік.  

«Мҧғалім-біздің тҽуелсіз мемлекетіміздің болашағын қалап жатқан маман. 

Ҿйткені ел болашағының кілті-бҥгінгі жас ҧрпақтың қолында. Жас ҧрпақтың 

тағдыры олардың бойына білім мен ізгілік нҧрын себуші-ҧстаздардың 

қолында». Елбасы атап кҿрсеткеніндей, «Тек жоғарғы сауатты, дарынды, дана 

ҽрі отансҥйгіш мҧғалім ғана лайықты ҧрпақ тҽрбиелеп шығара алады. Бҥгінде 

мҧғалім балаларға білімдер жиынтығын беріп қана қоймай, сонымен бірге, ең 

бастысы- оларды ҿмір бойы ҥйренуге ҥйретулері керек». Осы аталмыш 

ҽрекеттердің жасалуы, ата-аналар мен оқушыларға дҧрыс жеткізілуі тікелей 

мҧғалімге байланысты. Педагог кадрлардың біліктілігін кҿтеру жҧмыстарын 

жандандыру жҽне олардың білім сапасын тексеруде тҽуелсіз мамандардың 

жҧмысы да білім беруде ҿте маңызды роль атқарады. Елімізде білікті мамандар 

тапшылығы да аталмыш саланың мҽселесіне айналып отыр. Қазіргі таңда 

еліміздегі оқу орындарында педагог мамандар тҽрбиелеп шығару қолға алынып 

отыр. Сондықтан да бҧл мҽселе тек уақытты талап етеді. 

Білім беруді ақпараттандырудағы мҽселелер кҿп болғанымен, бізге тигізер 

пайдасы да зор екенін айта кеткен жҿн. Болашақта бҧл сала мҽселелері ҿз 

шешімін тапса, болашағы жарқын екеніне кҥмҽніміз жоқ. Ендігі кезекте осы 

саланың даму болашағы туралы сҿз етейік. ХХ ғасырдың ортасында атақты 

ғалым «ЭЕМ желілері мен оларға терминал арқылы байланысу жҥйелерінің 

дамуы келесі ғасыр басында техникалық жағынан жетілген елдерде ақпараттың 

басым бҿлігі, бірінші кезекте ғылыми техникалық, экономикалық, саяси-

ҽлеуметтік мҽліметтер қағаз кҥйде –ЭЕМ жадында сақталады. Соның 

салдарынан ХХІ ғасыр басында осындай ақпаратты пайдалана алмайтын адам 

ХХ ғасыр басында оқи да, жаза да алмайтын адамға ҧқсас болады...»,-деген 

болатын [2, 4]. 
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Қазіргі таңда біздің елімізде жоғарыда атап ҿткендей, қалалық, аудандық 

тіпті кейбір ауылдық мектептер де толығымен компьютер жҽне интернет 

желісімен қамтылған. Оқушылар электронды оқулықтардың кҿмегімен ҿз 

білімдерін одан ҽрі тереңдете тҥсуде. Ақпараттық кеңістікті кеңейтіп, ҽлемдік 

қоғамдастыққа мҥше болу жағдайында білім беру саласында елдің саяси-

экономикалық даму деңгейінің критерийлері ретінде адами ресурстарды 

қалыптастырудағы ролі артып отырған кезеңде білім беру жҥйесін жаңа 

талаптарға бағдарлаудың маңызы зор болып отыр. Тҧңғыш Президентіміздің  

«Жаңа ҽлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында: «Біз бҥкіл еліміз бойынша 

ҽлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін кҿрсетуге қол 

жеткізуіміз керек» десе, осы жолдаудың ІІІ тарауы, он сегізінші бағытының 

жетінші тармақшасында: «Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты таратудың 

жаңа нысандарына бағытталған мамандандырылған білім беру бағыттарын қҧру 

міндеті де алдымызда тҧр» делінген, сондай-ақ он жетінші бағытының ҥшінші 

тармақшасында «Онлайн тҽсілінде оқыту тҽжірибесін дамытып, елімізде оқу 

теледидарын қҧру қажет» деп атап кҿрсетілгендей бҥгінгі кҥні білім беру жҥйесі 

жаңа педагогикалық технологияға негізделуін жҽне ақпараттық қҧралдарының 

кеңінен қолданылуын қажет етеді. Осылайша, оқу-тҽрбие ҥрдісінде жаңа 

ақпараттық технологияларды пайдалану заман талабынан туындап отыр. 

Ақпараттық-телекоммуникациялық технология электрондық есептеуіш 

техникасымен жҧмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті қҧралдарды қолдануға, 

интернетте жҧмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияның келешек ҧрпақтың жан-жақты 

білім алуына, іскер ҽрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол 

ашатын педагогикалық-психологиялық жағдай жасау ҥшін де тигізер пайдасы аса 

зор. ХХІ ғасыр-бҧл ақпараттық қоғам дҽуірі, технологиялық мҽдениет дҽуірі, 

айналадағы дҥниеге, адамның денсаулығына, кҽсіби мҽдениеттілігіне мҧқият 

қарайтын дҽуір. Білім беру ҥрдісін ақпараттандыру- жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тҧлғаны бағыттап оқыту 

мақсаттарын жҥзеге асыра отырып, оқу-тҽрбие ҥрдісінің барлық деңгейлерінің 

тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды кҿздейді. 

Қорытындылай келе, қазіргі таңда білім беру жҥйесінде электронды байланыс 

жҥйелерінде ақпарат алмасу интернет, электронды почта, телеконференция, 

видеоконференция, телекоммуникациялық жҥйлер арқылы іске асырылуда. Бірақ 

кез-келген жаңалықтың жақсылығымен қатар зияны да болатыны белгілі. Мҧнда ең 

басты назар аударарлық мҽселе: олардың арасалмағы. Демек, кемшілігін тҥзеп, 

зиянын жойып, артықшылығын жетілдіріп, ҥздігін ҿзімізге алуымыз қажет. Қазіргі 

ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану негізінде жаңа 

педагогикалық ҽдістерді қалыптастыруға бағытталған білім беру жҥйесін 

ақпараттандыруды зерттеу істері, оқулықтар шығарумен қатарласа немесе оның 

алдында атқарылуы керек. Жаңа технологияларды пайдалануда, ең алдымен 

туындаған мҽселені реттеп, технолгиялардың пайдалы жағын ҿзімізге алып, 

пайдасызын сыртқа ысырған жағдайда ғана білім беру саласында ҥздік нҽтижеге 

жете алатынымыз анық.  
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Аннотация. В статье описывается преимущество коммуникативного подхода в 

обучении студентов перед другими методиками преподавания иностранного языка. Дается 

определение коммуникативной компетенции, и выделяются основные принципы 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Также отмечаются трудности, 

которые могут возникать при организации иноязычной коммуникативной деятельности 

студентов. 

Ключевые слова. Коммуникативные навыки, лингвистическая подготовка, 

иноязычная культура, профессиональная компетенция, ситуации общения. 

Annotiation. The article describes the advantage of communicative approach in teaching 

students to other methods of teaching a foreign language. The definition of communicative 

competence is given and the basic principles of communicative approach in teaching a foreign 

language are highlighted. There are also noted the difficulties that may arise in the organization of 

foreign language communication activities of students.  

Keywords. Сommunication skills, linguistic training, foreign language-culture, professional 

competence, the situation of communication 

 

Коммуникативтік тҽсіл бірнеше жылдар бойы Қазақстан жҽне одан 

тысқары мемлекеттерде шетел тілін оқытудағы тҽсілдер тҿңірегінде жетекші 

рҿл атқарып келеді. Коммуникативтік тҽсіл неге танымал? Коммуникативтік 

тҽсіл шетел тілін оқыту орталығына қарым - қатынастың субъектілік схемасын 

қояды, яғни білім алушы педагог басқаратын оқу қызметінің белсенді, 

шығармашылық субъектісі ретінде ҽрекет етеді; олардың шығармашылық 

ізденіске қабілеттілігін дамытуға ықпал етеді. Білім алушы жҧмыстың барлық 

жҥйесі оның тікелей іс-ҽрекетіне, дҥниетанымдық тҽжірибесіне, 

қызығушылықтарына, сезімдеріне бағытталғанын сезінуі тиіс. 

Осылайша, сабақтардың мазмҧны дайын тақырыптарды немесе мҽтіндерді 

емес, ҿзекті ҿмірлік мҽселелерді талқылауға қҧрылады. Білім беру студенттерді 

мҽдениет, білім жҽне мамандық қҧндылықтарына баулудың негізгі арнасы 

болып табылады. Ҿзінің қҧндылықты-бағдарлы қызметінің арқасында білім 

беру процесі білім алушыларды ҽлеммен қарым-қатынасының ҽлеуметтік жҽне 

кҽсіби шынайылығын дҥниетанымдық ҧғыну саласына шығарады. Шетел тілін 

меңгере отырып, студенттер таза ережелерден басқа ҿзге тілді мҽдениеттің 

нормалары мен ережелерін меңгеруге тура келетініне тез кҿз жеткізеді. 
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Коммуникативтік тҽсіл-бҧл білім алушыларда шетел тілін мағыналық 
қабылдауды жҽне тҥсінуді қалыптастыруға, сондай-ақ сҿйлеу сҿздерін қҧру 
ҥшін тілдік материалдарды меңгеруге бағытталған тҽсіл [1,23]. 
Коммуникативтік тҽсілдің мақсаты-білім алушыларды жинақтау жҽне олардың 
білімі мен тҽжірибесін кеңейту қҧралдары бойынша шетел тілін ҥйренуге 
қызығушылығын арттыру. 

Жоғары оқу орындарында шетел тілін оқыту ҽдістемесі ҥнемі ҿзгеріп 
отырады. Мамандар арасында шетел тілдерін оқыту ҽдістемелерінің қайсысы ең 
тиімді екендігі жайлы талқылаулар кездеседі. Классикалық ҽдістемені 
ҧстанушылар тілді дҽстҥрлі тҽсілмен ҥйренуді қалайды, себебі базалық 
лингвистикалық дағдылар қалыптасады:  

-сҿйлеу тілін, қабылдау; 
-мҽтіндерді оқу жҽне жазу дағдылары [2, 35]. Бҧл тҽсілде сҿздік қоры 

айтарлықтай артады жҽне фонетика жақсарады. Коммуникативтік ҽдістеменің ҿз 
артықшылығы, сондай-ақ, оның кейбір кемшіліктері бар, атап айтқанда: егер тілді 
жан-жақты меңгерсе, ауызша меңгеруге уақыт қалмайды. Сондай-ақ кҿп 
жағдайларда оқытушылар оқылатын тілдің тасушылары емес. Осыған 
байланысты, егер студенттің мақсаты шетел тілді ҿкілдермен қарым-қатынас, 
мҽдениетін тану болса, онда коммуникативтік ҽдістеме студент ҥшін ҿте қолайлы. 

 Экономикалық дамудың қазіргі кезеңінде болып жатқан елеулі ҿзгерістер 
тек ҽлеуметтік қатынастарда ғана емес, сондай-ақ қаражат та коммуникация 
жоғары оқу орындары студенттерінің еңбек нарығында сҧранысқа ие мамандар 
болуы ҥшін лингвистикалық дайындығына жоғары талаптар қояды. Осылайша, 
жоғары мектепте шетел тілдерін оқытудың басты мақсаты студенттердің оқу 
жҽне кҽсіптік-мамандандырылған ҽдебиетті еркін аудару, сонымен қатар 
олардың дамуы шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілеті. 

 Коммуникативті ҽдістемені ҽзірлеу шетел тілін оқытудың мақсаты ретінде  
жҽне оқыту жҥйесін тек коммуникация негізінде қҧрылуы тиіс. Бҧған қоса, 
бақылау негізінде, коммуникативтік ҽдістемелер қарым-қатынас қҧралы ретінде 
шетел тілін ҥйренуге ғана емес, сонымен қатар жалпы ой-ҿрісінің дамуына да 
ықпал етеді жҽне болашақ мамандардың сапасын арттырады. 

Коммуникативтік ҽдістеме мынадай қағидаттардан тҧрады: 
1. Шетел тілі оқытушысы студенттерді жалпы қарым-қатынас ҥдерісіне 

тартады. 
2. Қарым-қатынас жағдайын барынша арттыратын оқу жаттығуларын қолдану. 
3. Студенттердің негізгі зейінінің тҥпкі мақсаты мен пікірдің жалпы 

мазмҧнына бағытталуы. 
Алайда коммуникативтік ҽдістің бірнеше ерекше белгілері бар. Біріншісі, 

бҧл ҽдістеменің мақсаты шетел тілін меңгеру, тек қана оқу емес, сонымен қатар 
дамыту жҽне тҽрбие аспектілері.Бҧл аспектілер танысу жҽне тілдің 
фонетикалық жҽне грамматикалық жҥйесін, ҧлттық мҽдениетті зерделеу, 
сондай-ақ тілге тҽн ерекшеліктері, ана тілімен ҧқсастықтар мен 
айырмашылықтарды қамтиды. Сондай-ақ,олар студенттің жеке танымдық 
қызығушылықтарын қанағаттандыру мҥмкіндігін ҿзінің кҽсіби қызметі 
саласында қамтиды. Бҧл фактор сондай-ақ шетел тілін ҥйренуге қосымша 
ынталандыру ретінде ҽрекет етеді. 
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 Коммуникативтік ҽдістің тағы бір ерекше ерекшелігі- қарым-қатынас 

арқылы шетел мҽдениетінің кҿптеген аспектілерімен танысу болып табылады. 

Бҧл ҽдістеме алғаш рет шетел тілінде сҿйлесуді тек қана оқытуға болады деген 

ережені ҧсынады. Тікелей қарым-қатынас арқылы, бҧл қазіргі заманғы оқыту 

ҽдістеріне тҽн сипат болып табылады. Осылайша, оқытудың коммуникативтік 

ҽдістемесіндегі ең маңызды функциялар қарым-қатынас болып табылады жҽне 

ол бірден бірнеше функцияларды орындайды: оқыту, таным, дамыту жҽне 

тҽрбиелеу. 

Коммуникативтік тҽсіл-бҧл  қарым-қатынастың барлық функцияларын 

барынша пайдалану. Коммуникативтік оқыту ҿзара қарым-қатынастың тҧтас 

жҥйесі негізінде қҧрылады. Талқылау студенттердің ҿзара қарым-қатынасына, 

басқа елдің ҧлттық мҽдениетінде нақты ҿмірде қарым-қатынас жасауға 

негізделген жағдайлар. 

Сондай-ақ, коммуникативтік қҧзыреттілік ҧғымы да бар, ол 

сҧхбаттасушының айтқан мағынасын тҥсіну жҽне жалпы сҿйлесуді жҥргізу 

ҥшін тілдік бірліктердің контексте сҽйкестігін тілдік қарым-қатынас процесінде 

ескеру қабілеті ретінде қарастырылады. Коммуникативтік қҧзыреттілік сондай-

ақ экономикалық мамандықтар мамандарының кҽсіби қҧзыреттілігінің басты 

ҧстанымдарының бірі. Қарым-қатынас мҽдениеті, қҧрамдас бҿлік ретінде 

қарастырылады. Жас мамандар кҽсіпкерлік негіздерін келесі кҽсіби қасиеттер 

арқылы меңгереді: жҧмыс ҽдістерін таңдау кезінде ой-ҿрісінің икемділігі, ҿзін-

ҿзі ҧстауы, ҽлеуметтік белсенділігі, жауапкершілігі, бастамашылдығы жҽне 

икемділігі. Демек, шетел тілінде іскерлік келіссҿздер жҥргізе отырып, қазіргі 

заманғы маман ҥшін сҿйлеу этикасы мен аударманың қарапайым дағдылары 

жеткіліксіз,оларды меңгеруі бҧрын оқу кезеңінде қамтамасыз еткен. Қарым-

қатынас барысында маман сҧхбаттасушының сҿйлеу мағынасын есту арқылы 

қабылдап, тҥсініп, ҿз ҧстанымын дҽлелдей білуі, ҿзінің идеяларын нақты жҽне 

қисынды тҧжырымдай отырып, қандай да бір фактіні теріске шығаруы немесе 

дҽлелдеуі тиіс. Шетел тілін қарым-қатынас қҧралы ретінде пайдалана отырып, 

маман ҿзінің кҽсіби ҿкілеттілігі шеңберінде нақты міндеттерді шешеді. Сондай-

ақ іскерлік хат алмасу, телефон арқылы келіссҿздер, баспасҿз сияқты 

мҽдениетаралық кҽсіби коммуникацияның басқа да нысандары-

конференциялар, тауарлар , сондай-ақ шетелдік ҽріптестермен жҽне 

серіктестермен кҥнделікті қарым-қатынас лингвистикалық дайындық деңгейі. 

 Коммуникативтік-бағытталған оқытудың тҥпкі мақсаты-шетел тілін 

барынша оқытушының басшылығымен дайындалған контекстерде емес, табиғи 

ҿнімді пайдалану. Кері байланыс ҽңгімелесушіден жауап сигналын алуды 

білдіреді.  Бҧл дегеніміз, сҿйлеушінің таңдауы бар, нақты жҽне қалай айтуға 

болатынын ҿзі біледі.  

Коммуникативтік оқытудың негізгі мақсаты – бҧл студенттердің шетел 

тілін меңгеруі, іс жҥзінде меңгергендерін іске асыруға мҥмкіндік беретін 

коммуникативтік қҧзыреттілік, коммуникативтік тапсырмаларды табысты  

шешу ҥшін лингвистикалық дағдылар [3, 28]. 
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Шетел тілін оқытудың коммуникативтік тҽсілі ҽлеуметтік ҿзара 

ҽрекеттестік жағдайында тілдік қҧзыреттілікті қарастыратын оқытудың 

коммуникативтік теориясының негізіне жатады. Коммуникативтік тҽсілдің 

ерекшелігі ең жоғарғы деңгейге жетуде.  

Оқу ҥрдісінде ерекше роль оқытушыға беріледі, ол аудиторияда 

оқытылатын тілді тасымалдаушы болады. Оның міндетіне пҽнді қызықты ету 

кіреді. Мысалы, ойын сияқты жҧмыс тҥрі, соның ішінде мҧғалімдер ҿз 

тҽжірибесінде қолданатын рҿлдік ойын, оқушылардың қызығушылығын 

тудырады жҽне оң нҽтиже береді.  Оқытушының рҿлі-ол оқылатын тілде 

ойлауы, оның мҽнері мен мінез-қҧлқын бере отырып , ағылшын (неміс) 

азаматын бейнелейтін актер болуы тиіс. 

Ойындарды пайдалану оқытудың ресми сипатын болдырмауға 

кҿмектеседі. Ойындар ҥш маңызды міндеттерді орындауға ықпал етеді: 

- оқушылардың тілдік қарым-қатынас жасауға психологиялық дайындығын 

жасайды;  

-  олардың тілдік материалдарды бірнеше рет қайталаудың табиғи қажеттілігін 

қамтамасыз етеді; 

-  оқушылардың тілдік нҧсқаны дҧрыс таңдауына ҥйретеді. 

Коммуникативтік тҽсілде грамматика ҿз рҿлін жоғалтады. Бірінші орынға 

сҿйлеу жағдайымен жҧмыс, белгілі бір тақырып, жаңа лексикалық материалды 

ҧсыну немесе мҽтінмен жҧмыс жасау шығады.    

Жоғарыда айтылғандардан шетел тілін оқыту ҥшін нақты ҽдісті таңдаудан 

бҧрын кҿптеген факторларды ескеру қажет деген қорытынды жасауға болады. 

Қорытындылай келе, шетел тілін оқытудың барлық ҽдістемелерінің бір мақсаты 

- студенттерді ҿзге тілді мҽдениет ҿкілдерімен қарым-қатынас жасауға ҥйрету, 

сондай-ақ студентке заманауи еңбек нарығында білікті маман болуға мҥмкіндік 

беру. Бҧл ретте барлық қағидаттар жеке тҧлғаға бағытталған жҽне тиімді 

психологиялық атмосферада жҥзеге асырылады, онда барлық оқушылар ҿздерін 

жайлы сезінеді жҽне ақпаратымен, эмоциясымен бҿліседі. Аталған 

ҽдістемелердің тағы бір маңызды сҽті - білім алушылардың шетел тілдерін 

оқыту процесінде жоғары қызығушылығын қамтамасыз ететін мотивация беру 

болып табылады. 

Сондықтан жоғары оқу орындарында нҽтижелілікті арттыру ҥшін шетел 

тілін оқытуда коммуникативтік тҽсілдер қолданылу тиіс, ҿйткені ол шетел 

тілінде қойылған мақсаттарға қол жеткізуге мҥмкіндік береді. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методические возможности полиязычного и 

билингвального образования, основый полноценного развития личности каждого ребенка. 
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Annotation. The article discusses the methodological possibilities of multilingual and 

bilingual education, the basis for the full development of each child's personality.  

Keywords. Bilingual education, multilingualism, subject-developing environment, children's 
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Кҿптілді білім – кҿп мҽдениетті тҧлғаны қалыптастырудың ҿзегі. Қазақ 

тілі – мемлекеттік тіл, ал орыс тілі мен шетел тілдерінің бірін білу – тҧлғаның 

ой-ҿрісін кеңейтеді, оның «сегіз қырлы, бір сырлы» тҧлға болып дамуына жол 

ашады. Сондай-ақ, ҧлтаралық қатынас мҽдениетін, толлеранттылығын жҽне 

ҽлемдік деңгейде ойлауының қалыптасуына мҥмкіндік туғызады. 

Кҿптілді жҽне билингвалды білім беру ҽр сҽби тҧлғасының толық даму 

негізі ретінде қарастырылады. Тіл сҿйлесудің жҥргізуші  қҧралы ретінде бала 

ҽрекетінің барлық тҥрін сҥйемелдейді. Тіл сапасы, ойында, сабақта, суретті 

ойластыру мен талдауда, серуендегі бақылауда, кҿріністі талдағанда жҽне т.б. 

қолдана алу біліктілігі бала ҽрекеті, оның қҧрдастарымен қарым-қатынасы мен 

қоршаған ортасындағы бедел жағдайына байланысты. 

Тіл ҽрекеті танымсыз, баланың айналадағы ҽлемді игеруінсіз мҥмкін емес. 

Кҿптілді жҽне билингвалды білім беру – бҧл бала ҽрекетінің материалдық 

объектілер жҥйесі, оның рухани жҽне тілдік дамуының функциональді  

модельдік мазмҧны. Байытылған орта бҧл бала ҽрекетінің ҽртҥрлілігін 

қамтамасыз ететін ҽлеуметтік жҽне пҽндік қҧралдардың бірлігі [1]. 

Дҧрыс тілдің қалыптасуы мектепке дейінгі білімнің негізгі бір міндеті 

болып табылады. Соңғы бірнеше жылдағы тҽжірибелік жағдайдың динамикасы 

бойынша мектеп жасына дейінгі балалардың сҿйлеу ақауларының саны жыл 

сайын ҿсіп келеді. Бҥгінгі кҥнде – бейнелік, синонимдерге, толықтауышқа жҽне 

сипаттау сҿздерге  бай мектепке дейінгі жастағы балардың тілі – ҿте сирек 

кездеседі.  Балалардың тілі кҿптеген мҽселелерге толы. Сондықтан мектеп 

жасына дейінгі балалардың тілдік дамуына педагогикалық ҽсер ету – оңай  

жҧмыс емес. Балаларды ҿз ойын ҿмір қҧбылыстарымен байланыстыра, ретпен, 

грамматикалық  тҧрғыда дҧрыс айтуға, айналадағы ҽр тҥрлі оқиғаларды дҧрыс 

айтуға ҥйрету керек. 
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Тҥсінікті тіл – баланың толық, жан-жақты дамуындағы маңызды шарты 

болып табылады. Баланың тілі неғҧрлым бай жҽне дҧрыс болса, соғҧрлым оған 

ҿз ойын айтуға жеңіл, оның айнала ҽрекетін тану мҥмкіндіктері кең болады. 

Сондықтан баланың тілдік қҧзіреттіліктерінің уақытылы қалыптасуын 

ойластыру аса маңызды болып саналады. Осыған байланысты мектепке дейінгі 

білім беру мекемесіндегі тҽрбиеші-педагогтарда кҿптілді жҽне билингвалды 

білім негізінде баланың толық дамуы ҥшін  қолайлы психолого-педагогикалық  

ахуал қалыптастыру аса маңызды. Ол ҥшін: 

- мектепке дейінгі мекемені кҿптілді жҽне билингвалды дамытушы 

пҽндік-танымдық ортамен қамтамасыз ету; 

- тҽрбиешілер мен жеке мамандардың  бала ҽрекетінің барлық тҥрінде 

балалардың тілдік қҧзіреттіліктерін дамытуда мақсатты жҧмыс жасау; 

- мектепке дейінгі жастағы балалардың тілдік дамуы туралы сҧрақтары 

жайында педагогтардың кҽсіби шеберліктерін жоғарылату; 

- баланың ауыз сҿйлеу тілінің жағдайын зерттеу; 

- балалардың кҿптілді жҽне билингвалды тілдік дамуына ата-аналарды 

белсенді қатыстыру. Бір сҿзбен айтқанда, кҿптілді пҽндік-дамытушылық 

орта – бҧл бала ҽрекетінің материалдық объектілер жҥйесі, оның рухани 

жҽне кҿптілді жҽне билингвалды дамуының функциональді  модельдік 

мазмҧны. Байытылған орта – бҧл бала ҽрекетінің ҽртҥрлілігін 

қамтамасыз ететін ҽлеуметтік жҽне пҽндік қҧралдар бірлігі [2]. 

Педагогтармен кҿптілді тілдік ойындары мен сабақты ҧйымдастыру ҥшін 

ҽр тҥрлі тҽжірибелік материал жҥйеленген жҽне жинақталған болуы керек. 

Олар: картотека мен артикуляциялық гимнастика, кешенді саусақ ойындары, 

дҧрыс сҿздік тыныс алуының дамуы ҥшін ойындар мен ойыншық қҧралдары, 

тематикалық альбомдер, белсенді жҽне белсенсіз сҿздікті байыту ҥшін 

ойындар, тіл қҧрылымының дҧрыс салауаты қҧрылған, ҧсақ моторикасы мен 

фонематикалық естуді дамыту ҥшін қҧралдар. 

Кҿптілді жҽне билингвалды білім беруде тіл ойындары мен сабақты 

ҧйымдастыру ҥшін ҽр тҥрлі тҽжірибелік материал жҥйеленіп, жинақталу керек: 

картотека мен артикуляциялық гимнастика, кешенді саусақ ойындары, дҧрыс 

сҿздік тыныс алуының дамуы ҥшін ойындар мен ойыншық қҧралдары, 

тематикалық альбомдар, белсенді жҽне белсенсіз сҿздікті байыту ҥшін 

ойындар, тіл қҧрылымының дҧрыс салауаты қҧрылған, ҧсақ моторикасы мен 

фонематикалық естуді дамыту ҥшін қҧралдар [3]. 

Балалар ҿзіне ертегі кейіпкерлерінің рҿлін алғандай, тҽрбиеленушілердің 

кҿптілді жҽне билингвалды диалогтік тілін дамытуға ҥстел театры алыну керек. 

Мысалыға, «Буратино», «Ҥш аю», «Ҥйшік». Топтарда ойын қҧралдары, 

кҿрнекілік ойыншық жҽне демонстрациялық материалдар болу тиіс. Сюжеттік - 

ролдік ойындар «Аурухана», «Отбасы», «Автобус» ҿткізу ҥшін керекті жағдай 

жасалу шарт. Ең тиімді ретінде ойын-сабақтарын, жекешелеме сабақтарды 

қолданған абзал. Ҽр сабаққа шығармашылық  тҥрде қарап, оны тиянақты 

дайындаған дҧрыс. Кҿптеген кҿрнекілік материалдарды, ойындар мен ойын 

жаттығуларын қолданамыз. Қозғалыс белсенділігі, драматизация элементтерін 

қолдану – сабақты жанды, қызықты, нҽтижелі ҿткізуге негіз болады. Сонымен 
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қатар ҽр тҥрлі білім беру қҧралдары мҽтіндер (ҽңгімелер, ертегілер, жҧмбақтар, 

тақпақтар) қолданылады. 

Қостанай облысы, Арқалық қаласындағы «Золотой ключик» бҿбекжай-

балабақшасында Ғылыми-тҽжірибелік іскерлік бірлестігі негізінде, ҽлеуметтік 

педагогикалық нысаны  -  «Ана мектебі», халық педагогикалық ғасырлар бойы 

қальптасқан інжу-маржан тҽрбиесімен байыту мақсатында эксперимент 

ойдағыдай жҥргізіліп ҿз нҽтижесін берген еді. Осы игі бастаманың жалғасы 

іспеттес, 2017-2018 оқу жылынан бастап «Билингвалдық (трилингвалдық) жҽне 

кҿпмҽдениеттілік ортада мектеп жасына дейінгі балалардың тілдік 

қҧзіреттілігін қалыптастыру» тақырыбында эксперименттік жҧмыс жҥргізілуде. 

Эксперименттік жҧмыстың перспективалық жоспары негізіндегі дҿңгелек 

ҥстелдер, талқылаулар, ҧйымдастырылған оқу қызметтері процесінде ашық оқу 

қызметтері, ҥш тілде кҿркем сҿз оқу сайыстары жҽне де басқа да игі іс-шаралар 

ҿз нҽтижесін беруде. Қазақ тілі, орыс тілі жҽне ағылшын тілі педагогтары 

ҧйымдастырылған ашық оқу қызметтерінде тҽрбиеленушілердің  ҥштілділікті 

меңгеруіне тҥрлі дидактикалық ойындар, педагогикалық ҽдіс-тҽсілдер, 

ҥлестірмелі материалдар ҧдайы қолданылады. Мҽселен, ағылшын тілінің 

оқытушысы Ақтоты Қанатовна Досхожаева ересек (5-6 жас) «Айгҿлек» 

тобында балаларды мамандықтар атауымен ағылшын тілінде таныстыру 

мақсатында «Мамандықтар» атты ҧйымдастырылған ашық оқу қызметін 

жҥргізді. Балалардың ағылшын тіліне деген қызығушылықтары ҿте жоғары 

деңгейде екендігі байқалды. Осыған орай ҿткізілген шаралардан бір сабақ 

ҥлгісін ҧсынуды жҿн кҿрдік [4]. 

Ересектер тобында ұйымдастырылған оқу қызметінің конспектісі 

Кҥні :   18.02.2020. Тҽрбиешінің аты жҿні : Жусупбекова А. 

Білім беру саласы: «Коммуникация»; «Таным»; 

Бӛлімдері:«Сҿйлеуді дамыту»; «Қарапайым математикалық ҧғымдарды 

қалыптастыру»; 

Тақырыбы: «Алтын сақа» 

Күтілетін нәтиже: 

Қайталайды:  1-10 дейінгі сандарды ҥштілде тура жҽне кері санауды, 

сҿздік жҧмыстарды; 

Тҥсінеді:  асық технологиясы арқылы сандарды санауды, ажыратуды, 

тҥстерді салыстыруды, сандар қҧрамын  ажыратуды, салыстыруды; 

Қолданады: Луллия ойын технологиялары арқылы сандар қҧрамын 

анықтауды, 

Үштіліділік: бір -один- one                    алты-семь-six 

екі-два-two                        жеті-семь-seven 

ҥш -три- three                    сегіз-восемь-eight 

тҿрт-четыре-four               тоғыз-девять-nine 

бес-пять-five                     жеті-семь-ten 

Сӛздік жұмыс:  асық, жетіген, сан қҧрамы. 

асық  терапиясын қолданып  тапсырмаларды  орындауды; 

Педагогикалық технологиялар: Асық технологиясы. 



409 

Ресурстармен қамтамасыз ету:   «Луллия шеңбері», ҥлгілік кескін, 

мальберт, интерактивті тақта, слайд суреттер, ҥлестірмелі материалдар. 

Ұйымдастырулы оқу қызметінің  ӛткізілу  барысы: 

1. Ҧйымдастырушы  қозғаушы қызмет. Тҥрі.  

Мақсаты. Балалардың қызығушылығын асықпен санау арқылы, ойлау, сҿйлеу қабілеттерін 

дамыту, кҿңіл кҥй сыйлау..  

Сҽлемдесу.  

-Сҽлеметсіздер ме! 

-Здравствуйте! 

-Good morning! 

-guten Tag! 

Жҧмбақ:   

Орай бҧты, бҿкен сырты, 

Іші бар, ішегі жоқ (асық) 

 -Балалар, не  кҿріп тҧрсыңдар? 

-Дҧрыс айтасыңдар, тҥрлітҥсті асықтар, ал бҧл, «Алтын сақа» 

-Сақа жҽне асық дегеніміз не? Мен сендерге тҥсінік берейін, алдымен интерактивтік тақтаға 

назар ауларайық! 

2. Ҧйымдастыру іздестіру.  

Мақсаты. Асық ойын технологиясы  арқылы балаға сандарды салыстыру, ретімен қоя білуді 

ҥйретіп, зейін, ынталылық пен ойлау ҥрдісін дамыту.  Берілген санның қҧрамын таба білуге 

ҥйрету.  Ойлау қабілеттерін , есте сақтау қабілеттерін дамыту, тапқырлығын арттыру. 

Балалардың асық  терапиясында қиял, кҿрнекі – бейнелік , сҿздік – логикалық , кҿрнекі , 

шығармашылық жҽне сын тҧрғысынан ойлауын  дамыту.  

 Кіріспе: Асық туралы мағлҧмат беру.  

Асық – тҿрт тҥлік мал мен қоңыр аңдар тілерсегінде болатын, қызметі аса кҥрделі, буынға 

біткен шымыр сҥйек. Қой, ешкі, сиыр, тҥйе асығы ҥлкен-кішілігіне қарамастан бір пішіндес, 

мҥсіндес келеді. Ал жылқы асығы басқа пішінді болады. Ал, асық ойыны –қазақ халқының 

ҧлттық ойыны, 

Сақа- арқардың асығы 

Топай-сиырдың асығы 

Интерактивті тақтадан сандар ҧғымына шолу жасау. 

Сандарды ҥштілде тура жҽне кері санау.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

«Кҿршісін» тап  

 
Теңдік , теңсіздік таңбаларын («=», «>», «<»)қою арқылы сандарды салыстыру. 

5 ?7       5?5 

4? 2       9?7 

Сергіту сҽті:  

Оң қолымда бес саусақ, 

Сол қолымда бес саусақ. 

Бесті беске қосамыз, 

Болып шықты он саусақ. 

Ал, енді балалар, мына «Алтын сақаның» ішіндегі тапсырмаларды орындау ҥшін мен сендерді  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D1%80%D1%82_%D1%82%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%88%D0%BA%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D0%B9%D0%B5
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сиырдың топай асығының кҿмегімен тҿрт топқа бҿлейін. 

Қызыл,сары, жасыл, кҿк асықтарға байлаеысты асықтар таңдап топтарға бҿлініңдер! 

Егерде барлығын дҧрыс жасасаңдар, сендер осы «Алтын сақаға» ие болады. 

1- «Қызыл асық» тобы 

2- «Жасыд асық» тобы 

3- «Сары асық» тобы 

4- «Кҿк асық» тобы 

1-сҧрақ: «Санамақ айту» 

2-сҧрақ: Бір аптада неше кҥн бар? (7 кҥн) «Апта кҥндерін» ата «Жетіген» аспабының шегіне 

апта кҥндерін ретімен орналастыру. 

3-сҧрақ: «Жыл мезгілдерін» ата, ҽр мезгілде неше ай бар? 

4-сҧрақ: «Жҧмбақ есеп» шығару 

1.Табақта бес алма, 

    Қолымда екі алма, 

    Қосқанда барлығын. 

    Болады неше алма? 

2. Бҧтақта 3 торғай отыр еді.  2 торғай ҧшып кетті.  Нешеуі қалды? 

3. Аулада 6 балапан жҥр еді,2-еуі кетіп қалды. Аулада неше балапан қалды? 

4.Ҥстел ҥстінде 5 май шам жанып тҧр еді. Еркін оның 4-еуін ҿгіріп тастады. Ҥстелде неше 

май шам жанып тҧр?  

Ҥштіліділік :   

бір -один- one;  алты-семь-six ; екі-два-two ; жеті-семь-seven; ҥш -три- three ; сегіз-восемь-

eight ;                                                                     тҿрт-четыре-four; тоғыз-девять-nine; бес-пять-

five ; жеті-семь-ten. 

 Сҿздік жҧмыс:  асық, жетіген, сан қҧрамы.  

Дидактикалық ойын: «Луллия шеңбері»                                                            

Шарты: Луллия шеңбері арқылы сандардың қҧрамын анықтау.                                

Тапсырмалар: 

1-«Қызыл асық» тобы: Заттың санына қарай асықтарды қою. 

2-«Жасыл асық» тобы: Асықтарды 1-ден 10-ға дейін ретімен тізу. 

3-«Сары асық» тобы: Сандарды салыстыру. 

4-«Кҿк асық» тобы: Сан қҧрамын анықтау. 

Рефлексивті-тҥзетушілік.  

Мақсаты: Сҧраққа толық жауап беруге тҽрбиелеу. Шыдамдылыққа, қызығушылыққа 

тҽрбиелеу. Зейінділікке, ойшылдыққа, қамқорлыққа, бір-бірімен қарым-қатынас жасай білуге 

тҽрбиелеу; 

 -Балалар, сенның қҧрамын, сандарды ненің кҿмегімен санап тапсыпманы орындадыңдар? 

-Балалар, тапсырмаларды жақсы орындап шақтыңдар!  

Балалардан бҥгін қандай  тапсырмалар орындағанын сҧрайды.  

Балаларды мадақтау. Смайликтермен кҿңіл кҥй сыйлау «Алтын сақаға» ие болғандарын 

айтып кҿңілдерін кҿтеру. 
 

Балалар мектепке дейінгі шақта жаратылысынан зерттеуші тҧлғалар 

екендігі белгілі. Оларға эксперимент жасауға талпыныс, білім қҧмарлыққа жҽне 

мҽселелі жағдаяттарды ҿз бетінше шешуге ықылас таныту тҽн. Педагогтардың 

кҿзқарасынша осы ҽрекетті жою емес, керісінше, баланың қиялы мен ойлауын 

мақсаттылыққа ынталандырып жҽне белсенді тҥрде кҿмектесу, олардың тҥрлі 

мҽселелерді шешуде білімін қалыптастыру қажет [5]. 

Мектепке дейінгі балаларға тҽжірибелік-эксперименталды қҧралдар 

арқылы тҽрбие беру, балабақшада оқу-тҽрбие процесін оқу қызметін 

ҧйымдастыру мен тҽрбие жҧмыстарының мазмҧнын жетілдіру қажеттігін 
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дҽлелдейді. Тҽжірибелік-эксперименталды жҧмыс мазмҧны арқылы балаларға 

білім беру – мектеп жасына дейінгі балалардың ҧлттық сана-сезімін 

қалыптастыру мҽселелерін зерттеуде  маңызды  болып табылады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Умбетова Махаббат Жаксылыковна 

Магистр педагогических наук 

Аркалыкский государственный педагогический институт 

имени И.Алтынсарина 

Аркалык, Казахстан 

 
Аңдатпа. Мақалада ЖОО студенттерінің сабақтан тыс ҿзіндік жҧмысы оқу процесінің 

маңызды бҿлігі ретінде қарастырылады. Ақпаратты іздей білу, ҿзіндік жҧмыс ҽдістерін 

таңдау жҽне ҿз біліміңіз бен дағдыларыңызды ҥнемі жетілдіріп отыруға дайын болу 

қажеттілігі - бҧл жеке тҧлға ретінде ҿсу мен кҽсіби салада талап етудің маңызды кепілі. Оқу 

процесінде оқушылардың дербестігі мен шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру 

сабақтан тыс ҿзіндік жҧмыстарға шығармашылық кҿзқарасты қажет етеді. 

Кілт сҿздер. Сыныптан тыс жҧмыстар, жетілдіру, шығармашылық қабілеттер, 

тҧлғалық ҿсуде жетістіктер, дағдылар. 

Annotation. The article considers extracurricular independent work of university students as 

an important part of the educational process. The need for the ability to search for information, 

choose methods of independent work, and be prepared to constantly improve your knowledge and 

skills are an essential key to success in personal growth and demand in the professional field. The 

formation of students' independence and creative abilities in the educational process will require a 

creative approach to extracurricular independent work. 

Key words. Еxtracurricular work, improvement, creative abilities, success in personal 

growth, skills. 

 

В современном динамично развивающемся обществе требуются люди 

инициативные и самостоятельные, легко адаптирующиеся к новым условиям. 

Поэтому одной из главных задач высшего образования является формирование 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию и креативной 

деятельности. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя 

знаний в активного их творца, способного критически мыслить, планировать 

свои самостоятельные действия, умеющего проявлять инициативу, умеющего  

успешно находить выход из нестандартных ситуаций. Современное 

образование придает большое значение внеаудиторной учебной деятельности 



412 

студентов, которая позволяет более успешно освоить компетенции, 

необходимые для реализации будущей профессиональной деятельности. Она 

способствует развитию самостоятельности, ответственности, организованности 

и творческих креативных качеств личности обучающихся в решении стоящих 

перед ними проблем различного уровня [1]. 

Обучение в вузах существенно отличается от обучения в других учебных 

заведениях. В высших учебных заведениях не только большой обьем 

изучаемого материала, но также особое значение придается самостоятельной 

работе студента. В современном обществе очень важны организованность и 

самостоятельность. В связи с этим внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов вуза считается важной частью учебного процесса не только во время 

обучения и получения знаний, но и в их дальнейшей профессиональной  

деятельности, так как специалисты должны быть готовы к постоянному 

профессиональному образованию. Преподавателю необходимо показать, что 

умение поиска информации, выбора методов самостоятельной работы, 

готовность к постоянному совершенствованию своих знаний и навыков 

являются обязательным ключом успеха в личностном росте и востребованности 

в профессиональной сфере. Самостоятельная работа студентов включает 

общую индивидуальную работу студентов на аудиторных занятиях и 

внеаудиторных занятиях, под руководством преподавателя и без его помощи 

при подготовке научных работ, рефератов, статей и т.д. Студент может 

пользоваться библиотекой учебного заведения, электронной библиотекой, 

ресурсами сети Интернет. Внимание на формирование самостоятельности и 

также креативных способностей студентов в образовательном процессе 

потребует креативного подхода к методике обучения. Классические методы 

уходят в далекое прошлое. Технология обучения обязана быть направлена на 

выработку конкретных знаний, умений, навыков, требуемых будущему 

специалисту. При этом умений не только лишь узкоспециальных, но и базовых, 

к примеру, как способность учиться. Методическое мастерство состоит в том, 

чтобы сделать самостоятельную работу умеренной, гармонирующей с 

аудиторной работой, а также интересной для обучающихся [2].  

При осуществлении ООП ВО по направлениям подготовки целью 

самостоятельной работы студентов является формировать регулярное изучение 

дисциплин в течение всего семестра. улучшение уровня полученных знаний, а 

также культуры интеллектуального труда и организованности при поиске 

новых знаний. По этой причине сущность внеаудиторной самостоятельной 

работы имеет 2 вида:  

1) Это работа студента во всех видах и формах занятий, когда они 

самостоятельно исследуют материал, входящий в учебную программу.  

2) Это весь комплекс тренировочных задач, необходимых выполнить во 

время обучения. Например, подготовить доклад, написать реферат, курсовую, 

перевести текст, сделать презентацию и т.д. [3]. То есть мероприятия, 

обеспечивающие стандартную деятельность внеаудиторной работы студентов, 

должны иметь следующие аспекты: самостоятельная работа должна быть 

определенной, предметной, и естественно, подвергаться постоянному контролю 
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и оценке результатов деятельности обучающихся. Мероприятия кафедр по 

организационному, методическому и материальному обеспечению 

самостоятельной учебной работы обучающихся должны охватывать следующие 

вопросы. Для организации внеаудиторной работы студентов необходимо 

определить разделы и темы, которые выносятся на самостоятельную работу, 

комплектовать учебно-методическую литературу, необходимую для 

подготовки, организация разных видов интерактивных форм занятий. Из 

сказанного выше можно сделать вывод, что критериями благополучной работы 

самостоятельной работы студентов являются: точная установка вопросов, 

понимание студентами методов выполнения заданий, мотивированность, 

разновидность видов контроля, разработка критериев оценивания, оснащение 

материально-технической базой, а главное желание и умение студентов 

работать самостоятельно.  
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Аңдатпа. Мақалада «технология» тҥсінігі ҥш аспект бойынша қарастырылады. 

Заманауи технологиялар жаңа білім беру парадигмасын жҥзеге асырудың қҧралы ретінде. 

Педагогикалық технологияны анықтауға қатысты ғалымдардың ҽртҥрлі ҧстанымдары да 

қарастырылған. Заманауи педагогикалық технологияларды қолдану - бҧл білім беру процесін 

жекелендіруге ықпал ететін жоғары білімді дамытудың болашағы зор қажеттіліктерінің бірі.  

Кілт сҿздер. Заманауи технологиялар, жоғары білімді дамыту қажеттілігі, 

жоспарланған нҽтижелерге қол жеткізу, білім беру. 

Annotation. The article discusses the concept of "technology" in three aspects. Modern 

technologies as a means by which a new educational paradigm can be implemented. Different 

positions of scientists towards the definition of pedagogical technology are also considered. The use 
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of modern pedagogical technologies is one of the most promising needs for the development of 

higher education, contributing to greater individualization of the educational process. 

Key words. Modern technologies, higher education development needs, achievement of 

planned results, education. 

 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии. Есть множество определений понятия 

«педагогическая технология». Мы изберем следующее: это такое построение 

деятельности педагога, в которой все входящие в него действия представлены в 

определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает 

достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. 

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. Понятие 

«технология» может рассматриваться в трех аспектах: научном как часть 

педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и 

методы обучения, моделирующая педагогические процессы; процессуальном 

как описание процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств 

достижения планируемых результатов обучения; деятельностном и как 

осуществление технологического (педагогического) процесса, 

функционирование методологических и педагогических средств [1]. 

Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с 

помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма. 

Наиболее общая трактовка понятия «технология» состоит в том, что оно 

представляет научно и практически обоснованную систему деятельности, 

применяемую человеком в целях преобразования окружающей среды, 

производства материальных или духовных ценностей. Любая деятельность, 

отмечает В.П. Беспалько, может быть либо технологией, либо искусством. 

Искусство основано на интуиции, технология на науке. С искусства все 

начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось с начала [2]. 

В педагогической науке и практике существуют различные позиции к 

определению педагогической технологии. Так, М.В. Кларин обозначает данное 

понятие как системную совокупность и порядок функционирования всех 

личностных, инструментальных и методологических средств, используемых 

для достижения педагогических целей [3]. Г.К. Селевко считает, что 

педагогической технологией является продуманная во всех деталях модель 

педагогической деятельности, включающей в себя проектирование, 

организацию и проведение учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и педагога. В свою очередь В.П. Беспалько 

определяет интересующее нас понятие как совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательные цели [2,47]. Такое разнообразие трактовок педагогической 

технологии не случайно, поскольку каждый автор исходит из определенного 

концептуального подхода к пониманию сущности технологии вообще.  

Таким образом, современную педагогическую технологию обучения 

характеризуют следующие позиции:  
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* технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в 

основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция автора;  

* технологическая цепочка действий, операций выстраивается строго в 

соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного 

ожидаемого результата;  

* функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную 

деятельность преподавателя и обучающихся на договорной основе с учетом 

принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию 

человеческих и технических возможностей, использование диалога, общения;  

* поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов 

педагогической технологии должны быть, с одной стороны, воспроизведены 

любым преподавателем и, с другой, гарантировать достижение планируемых 

результатов всеми обучающимися;  

* органической частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 

инструментарий измерения результатов деятельности [4].  

Одна и та же технология может осуществляться различными 

исполнителями более или менее добросовестно, точно по инструкции или 

творчески. Результаты будут различными, однако, близкими к некоторому 

среднему статистическому значению, характерному для данной технологии. 

Иногда педагог-мастер использует в своей работе элементы нескольких 

технологий, применяет оригинальные методические приемы, В этом случае 

следует говорить об «авторской» технологии данного педагога. Каждый 

педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Традиционная технология Положительные стороны Отрицательные стороны 

Систематический характер обучения. Упорядоченная, логически правильная 

подача учебного материала. Организационная четкость. Постоянное 

эмоциональное воздействие личности учителя. Оптимальные затраты ресурсов 

при массовом обучении. Шаблонное построение. Нерациональное 

распределение времени на уроке. На уроке обеспечивается лишь 

первоначальная ориентировка в материале, а достижение высоких уровней 

перекладывается на домашние задания. Учащиеся изолируются от общения 

друг с другом. Отсутствие самостоятельности. Пассивность или видимость 

активности учащихся. Слабая речевая деятельность (среднее время говорения 

ученика 2 минуты в день). Слабая обратная связь. Отсутствие индивидуального 

обучения. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, 

научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным 

ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. В 

настоящее время использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в учебном процессе, можно рассматривать как 

ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки 

учащихся, более эффективного использования учебного времени. Современные 

педагогические технологии по-новому представляют содержание обучения и 

обеспечивают достижение поставленных дидактических целей, подразумевая 



416 

научные подходы к организации учебного процесса, расширяют диапазон 

предоставляемых студентам образовательных услуг, изменяют и предлагают 

новые формы, методы и средства обучения. Применение современных 

педагогических технологий – одна из самых перспективных потребностей 

развития высшего образования, способствующая большей индивидуализации 

учебного процесса, интенсифи-кации обучения, формированию и 

самоактуализации личности будущего специалиста [4].  

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что педагогические 

технологии в учебном процессе вуза содействуют повышению мотивации 

учащихся, поиску новых подходов для достижения профессиональных целей и 

решения задач, приобретению нужных знаний, формированию 

профессиональных компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности.  
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Аннотация. Для развития речи и познавательной активности детей среди новых 

педагогических технологий, методик, используемых в дошкольных учреждениях, ТРИЗ 

занимает особое место. Для дошкольников ТРИЗ – это система коллективных игр, занятий, 

призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность. 

Теория решения изобретательских задач используется в дошкольной педагогике не так 

давно, она была разработана учѐным, писателем Г.С.Альтшуллером. Методы и приѐмы ТРИЗ 

обладают универсальными свойствами, имеют разные уровни сложности.  

Ключевые слова. Развитие речи, технология, мозговой  штурм, метод. 

Аңдатпа. Балалардың сҿйлеу жҽне танымдық белсенділіктерін дамыту ҥшін мектепке 

дейінгі мекемелерде қолданылатын жаңа педагогикалық технологиялар, ҽдістер арасында 

TSIP ерекше орын алады. Мектеп жасына дейінгі балалар ҥшін TSIP - бҧл негізгі 

бағдарламаны ҿзгертуге емес, оның тиімділігін арттыруға арналған ҧжымдық ойындар, 

сабақтар жҥйесі. Ҿнертапқыштық мҽселелерді шешу теориясы мектепке дейінгі 

педагогикада жақында қолданылған, оны ғалым, жазушы Г.С.Алтцуллер жасаған. TSIP 

ҽдістері мен ҽдістері ҽмбебап қасиеттерге ие, ҽр тҥрлі кҥрделілік деңгейіне ие. 

Кілт сҿздер. Сҿйлеуді дамыту, технология, миға шабуыл, ҽдіс. 
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The results of using TSIP-technology techniques in the development of 

coherent speech in preschool children are: - increased concentration of attention, 

which in children, as a rule, is still unstable; - increasing the level of understanding of 

speech, enhancing the means of communication, enriching the vocabulary, forming 

the correct lexicographic structure of speech; - formation of coherent speech skills: it 

is necessary to compose a story (a new fairy tale, trace the logic of events and depict 

everything schematically on the basis of a symbolic analogy (graphic analogy); - 

positive dynamics in the development of memory: you need to remember a new 

phrase and use it correctly in the right situation.  To speak means to use oral speech, 

to express your thoughts in words. To speak, a child must possess a certain stock of 

words, actively use it, build statements, formulate his thoughts, understand the speech 

of others, be able to listen and be attentive. Let us consider the application of some 

methods and techniques of TSIP technology for the development of children's speech 

in preschool classes. The brainstorming method develops children's communicative 

abilities: the ability to argue, hear each other, express their point of view without fear 

of criticism, tactfully evaluate the opinions of others and involves setting an inventive 

problem, finding ways to solve it using the choice of resources and the perfect 

solution. From a large number of suggested solutions and creative ideas, the most 

promising from a practical point of view are selected. This method allows children to 

find a way out, a solution to a difficult situation (how to save the Snow Maiden, how 

to draw without a brush, how to transfer water in a sieve, etc.). During a 

brainstorming session, the most promising ideas are selected from a large number of 

suggested solutions.  

Examples of questions for discussion: how to tell a story without words; 

• how to draw without paints; 

• where to find summer in winter; 

• How not to stain the floor with dirty soles of shoes.  

The purpose of a method such as synectics is to acquaint with a stranger, to 

step back from the familiar. Synectics means ―the union of dissimilar objects‖, this 

method is built on the search for analogies, similarities. Types of connections 

between objects can be different: - Personal (empathic). Here, a preschooler is 

usually invited to present himself in the image of an object or phenomenon within a 

problem situation. Tasks can be specific and easy (―to depict a cat that did not like the 

purchased food‖) or more abstract and complex (―to depict Chungi-Changi’s 

reluctance to eat only coconuts and bananas‖). Children find such pairs from different 

fields of knowledge, which are based on the same patterns. For example, a submarine 

is like a fish, a helicopter is like a dragonfly, an airplane is like a bird, helmets and 

helmets are like shells of turtles, snails and other creatures. - Fantastic. The teacher 

and children create their own rules and norms that ignore the existing rationality. For 

example, children are invited to ―think about what love, joy, happiness, excitement‖ 

looks like and draw it. As a result, the analogies that will be embodied on paper will 

turn out to be completely different: someone draws a plant, someone draws a human, 

someone draws an animal, etc. The key goals of the synectic method are the 

development of the ability to think outside the box, to see the unusual in familiar 

things, to look at the world from different angles and to take into account the 
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conditions that are indicated in the task; fostering respect for the opinions and views 

of other people, the ability to understand and accept them. Using this method, we 

teach children to compare, to find common and distinctive signs in objects and 

phenomena. Examples of the task: depict the habits of a cat while hunting for a 

sparrow; portray your walk in daddy's boots, etc.  

The catalog method was developed in the thirties of the twentieth century by E. 

Kunze, a professor at the University of Berlin, and is used in the development of 

creative thinking skills when children make up a new often unpredictable fairy-tale 

plot from random, randomly selected from the book words that designate heroes, 

objects, actions, etc. e. This method for children is quite complicated, because, firstly, 

in their active vocabulary there are not so many words, and secondly, they are only 

beginning to comprehend the science of monologic performances, getting to know it 

as yet as an element different level. Here, the teacher needs a book with a lot of 

prosaic text and an almost complete absence of illustrations. First, the teacher creates 

a list of questions that will become the basis for the plot of a jointly invented fairy 

tale, after which the guys type in words that are not related to each other. The teacher 

can transform some of them into more suitable and convenient for children's 

perception parts of speech. Everything goes at a fast pace, with the encouragement of 

emotional reactions, the expression of first impressions, etc. Then the group begins to 

come up with its own fantastic story, trying to successfully interweave the existing 

vocabulary in a fairy tale format, and in answering the questions asked. Both children 

and teachers need a certain level of training. So, the first should already know that in 

fairy tales there are always positive and negative heroes, friends and helpers, magic 

and struggle, during which good wins. An adult needs to be able to correctly navigate 

in the process, formulate new and initially unforeseen questions, gently correct the 

narrative, suggest options when difficult, and encourage brilliant ideas. During the 

lesson, key points should be fixed in the form of diagrams, drawings, symbols, etc. 

The catalog method contributes to the development of children's imagination. Using 

this method, we learn with children to see in any object both positive and negative 

points. The beginning of thought, the beginning of intelligence is always where the 

child sees a contradiction. For example, the team game "Good - bad." We propose the 

situation ―Today it is raining outside. Rain is good. Why? Rain is bad. Why?"; 

"Summer day. The sun shines brightly. The sun is good. Why? The sun is bad. 

Why?". Discuss this in a team and name the positive and negative points.  

The focal object method is a logical continuation of the catalog method. The 

word focal means that the object is in the focus of your attention. The method relates 

to associative methods of finding solutions and helps to overcome the inertness of 

thinking, the development of fantasy, since children are tasked with transferring the 

properties of one object to another, which, of course, breaks the stereotypes of 

perception. The essence of the method is that the attributes of several randomly 

selected objects are transferred to the improved object, as a result of which unusual 

combinations are obtained that allow overcoming the psychological inertia of 

thinking. For games, subject cards are used, children call the characteristic features of 

these objects, then transfer them to other objects.  Combinations of properties are 

sometimes very unexpected, but this is what is of interest. Using the method of focal 
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objects, you can come up with a fantastic animal, come up with a name for him, who 

his parents are, where he will live and what to eat. For example, "Left Monkeys." His 

parents are a lion and a monkey. Lives in hot countries. He runs very fast on the 

ground and cleverly climbs trees. Can quickly escape from enemies and get fruits 

from a tall tree. This method allows not only to develop imagination, speech, fantasy, 

thinking. An example of a focal object method is the Surprise game. The material is 

cards with the image of various objects (elegant dress, baby car, bright ball, balloon, 

doll, book, etc.). Two participants select cards and name the signs of the depicted 

objects, for example, ―a beautiful, high-speed machine with automatic control‖ or ―an 

interesting, large book with fairy tales‖. The teacher offers the children to ―exchange‖ 

properties and again to talk about their subjects, but with new signs: ―I have a 

beautiful book with automatic control, which itself tells fairy tales. And I have a big 

car for fairy-tale heroes. ‖ The goal of TSIP is not only to develop the child’s 

imagination, but to teach him to think systemically, to see the world as a set of 

interconnected elements. TSIP gives children methods and tools of creativity, which 

he masters regardless of his age. Possessing a single tool, children and the teacher can 

more easily find a common language, understand each other.  

Any object, object, natural or social phenomenon can and should be considered 

with children as a whole, that is, as a system. This system consists of parts called a 

subsystem. In turn, the object or system under consideration is itself part of 

something larger, i.e., a supersystem. All systems exist in time: they have a past life 

and a future. Consider the object as a system allows the method of TSIP technology 

"system operator". The method helps to form an integral picture of the world, 

develops thinking, as it teaches to see the interaction of objects in unity and 

opposition, to realize the movement of time, and also to understand and evaluate the 

role and place of each object. The system operator helps to understand what parts it 

consists of (subsystem) and which element (subsystem) is an object (system); 

introduces the actions and functional properties of individual parts, allows you to 

understand which subsystems and systems these parts are combined into, which 

vertical (from bottom to top) they form. The system object (timeline) contributes to 

the formation of the ability to analyze the actions of the object taking into account the 

timeline (past, present, future) at the level of the system, supersystem and subsystem. 

Consider the hare system as an example. Subsystem: eyes, nose, long ears, soft paws, 

fluffy tail. Supersystem: forest animals. The past: before, the hare was a little hare, 

the mother-hare took care of him, she fed him milk, taught him to get food, to hide 

from predatory animals. Present: now the hare is an adult, he is beautiful, strong, 

agile and fluffy. Future: the hare will grow up, turn into an old, wise hare who will 

take care of his grandchildren. Antisystem: The hare is afraid of the wolf, because the 

wolf preys on the hare and can eat it. The method helps to consider the world in the 

system, as a set of elements interconnected in a certain way, functioning among 

themselves. Its purpose is to determine the role and place of the functions of objects 

and their interaction for each subsystem and supersystem element. Thus, TSIP 

technology gives children the opportunity to express their individuality, think outside 

the box and express their thoughts, developing speech.  
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ҚАЗАҚ МҼДЕНИЕТІНДЕГІ ЗАМАНАУИ БЕЙНЕЛЕУ ҾНЕРІНІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Утенова Назерке Жанболатқызы 
Бейнелеу ӛнері және сызу мамандығының 4 курс студенті 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 
Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. Мақалада қазақ бейнелеу ҿнерінің заманауи мҽдениеттегі рҿлі, кейбір 

мҽселелері, ерекшеліктері, бағыттары қарастырылған. Қазіргі заман ҿнерінің («Сontemporary 
art» қазіргі заман ҿнері) энвайронмент, преформанс, инсталяция, акция сияқты жаңа 
бағыттарына аса назар аударылған. Сонымен қатар, Қазақстандағы қазіргі заман ҿнерінің 
дамуына ҥлкен ҥлес қосып жҥргенсуретшілердің шығармашылықтары сипатталған. 

Тҥйін сҿздер. Қазақ мҽдениеті, бейнелеу ҿнері, дҽстҥр, рҽміз, инновация, қҧндылықтар. 
Annotation. The book of the famous scientist N. amrekulov reveals the mechanisms and dead 

ends of the development of the modern world system, and especially of Kazakhstan. Special 
attention is paid to new areas of contemporary art (contemporary art "Contemporary art"), such as 
environment, preformance, installation, and promotion. In addition, the work of artists who have 
made a great contribution to the development of modern art in Kazakhstan is described.  

Key words. Kazakh culture, fine art, tradition, symbol, innovation, values. 

 
Қазақ халқы бейнелеу ҿнерінің мҽдениеттанулық негіздерін, рҽміздік 

ерекшеліктерін зерттеудің ҿзектілігі бірнеше мҽдени факторлармен жҽне 
Қазақстан Республикасында қабылданған мҽдени даму бағдарламасымен ҥндес 
ҿтіп жатқан ҥрдістермен айқындалады. Бҥгінгі таңда мемлекеттҽуелсіздігін нық 
ҧстау мақсатында жҥргізіліп жатқан рухани шараларға қатысты ҧлттық 
философия мен мҽдениеттің ҿркендеуіне қолайлыжағдайлар туып, кеңінен жол 
ашылуда. Оған Республика тҧнғыш президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың 
«Қазақстанның болашағы қоғамның идеялық бірлігінде» атты еңбегінде: 
«Тарихи қҧндылықтарымызды барынша зерттеу мен қайта қалпына келтіру, 
сақтауға, зерттеуге мҽн беріп, ҿткен тарихымызды ҧрпаққа жеткізуіміз керек. 
Ҿзінің тарихи, мҽдени тамырларына қайта оралу – бҧл ҽрине оң процесс. 
Қазақстанда ҧлттық тілді, ҿнерді, мҽдениетті дамытуға барынша қолдау 
жасалып отыр, – деген сҿзі айғақ. Соның ішінде, қазақ бейнелеу ҿнері бір адам 
ғҧмырына ғана жетерлікҿте аз мерзімде ҿзгеру, ҿсу кезеңінен халықаралық 
ілтипатқа бҿленушағына дейін бҥкіл даму сатыларынан ҿтті. Тҥптеп келгенде, 
бҧл ортаға тарихи тҧрғыда тҽн емес кҿркем ойлаудың жаңаша ҥрдісі, жаңаша 
ҧлттық мектебі жасалды. Бҧл мҽдени қҧбылыс ҽлде де зерттеліп, саралана 
жатар, дегенмен, оның пайда болуы Еуропа мен Шығыстың (Азияның) 
кҿркемдікдҽстҥрлерінің ҿзара байланысының нҽтижесінде мҥмкін болғаны 
кҥмҽнтудырмайды. 
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Қазақстанның бҥгінгі кҥнгі ҿнері туралы сҿз қозғағанда, ҽдетке айналып 
кеткен қазақ бейнелеу ҿнеріндегі тҧрмыстың мазмҧндық мҽселелерімен 
экзистенциалдылыққа тартымдылық тҽрізді кҿріністерінің де жалғасып 

жатқанын атап ҿтпеуге болмайды. Кҽсіби ҿнердің дамуының осы сҽті 
суретшілердің осы заманғы тҧтынушыға жеткізуге ҧмтылатын идеялар 
кешенінен нақты байқалатыны оның шоғырланушылық сипатында. Бҥгінгі 
кҥннің бейнелеу жҽне мҥсін ҿнері контекстік жағынан аса толықтырылған 
кҥрделі болып келеді, ол ҿз кезегінде қарапайым кҿрерменнің тҥсінбеуін 
тудырады. Бҥгінгі кҥні суретшілер мектебінің қалыптасу сатысының алдыңғы 
кезеңіндегі тҽжірибелерін толық тҥсіну болашақтың ісі. Тҥрлі тҥстер, 
композициялар, фактура немесе пластика кҿмегімен шығу кҿздері, жылдар 

бойы шыңдалған, ҽдеттегі қҧндылықтар мен тҥсінушіліктермен тығыз 
байланысқан, дҥниенің қҧрылуы туралы ҧлттық тҥсініктерді ҿнерде 
қалыптастыра, бейнелік шығармалар мен мҥсіндік композицияларды қалпына 
келтіре отырып, суретшілер небір жиынтыққа, біртҧтас жҥйеге, шашырап 
қалған элементтер мен фрагменттерді жинайды деуге болады. Осы процесс 
барысында шығармалардың нысандарымен атқарылатын жҧмыстар да жедел 
қойылғанын атап ҿтуіміз керек. Ҽр алуан тҥрлі стильдер, тҽсілдер, қолтаңбалар 
бойынша қызмет атқаратын, сол бағыттарда тамаша туындыларды дҥниеге 

ҽкелетін бейнелеушілер мен мҥсіншілердің шығармаларында нысан рҿлін 
ҽсемдік ерекшелік факторының кҥшеюі немесе кҥнделікті эстетикалық 
ҿлшемдерді жоққа шығару арқылы қарқындандыру жҥзеге асырылуда. Осы 
ҥрдіс ҧлттық менталитетке қатысты жаңа суретшілер тілін қалыптастырумен 
тығыз байланысты болып отыр. Ол ҿзінің сыртқы стильдік кҿріністерінде 
айтарлықтай шартты, орташалау, рҽміздік, метафоралық немесе тіпті ашықтан – 
ашыметафизикалық сипатқа ие болды [1, 191]. 

ХХ-ғасырдағы қазақ мҽдениетінің басты ерекшелігі жаңалыққа сергектігі мен 

ашықтығы деу орынды. Мҧның айқын бір кҿрінісі – Республикамызда 
«contemporary art», яғни қазіргі заман ҿнерінің тез арада ҽрітабиғи тҥрде пайда 
болуы. Алғашқы кезде бҧл бағыттың жақтаушылары Қазақстан ҥшін ең маңызды 
жҽне қажетті «contemporary art» деуге басқан. Бірақ, Қазақстанның бҥгінгі ҿнері 
тек осы бағытпен шектелмейтінін, ол ҽр алуан жҽне ҽр тҥрлі стильдік бағыттардан 
жҽне ҽр тҥрлі шығармашылық ерекшеліктерден тҧратынын уақыттың ҿзі кҿрсетіп 
отыр. ХХ-ғасырдың ортасынан бастап ҽлемдік мҽдениеттен ҿз орнын алған қазіргі 
заман ҿнері еліміз тҽуелсіздік алғалы бері бізде де қанат жая бастады. 

«Сontemporary art» аталатын қазіргі заманауи ҿнердің (энвайронмент, преформанс, 
инсталяция, акция) республикадағы тҧңғыштары деп Қанат Ибрагимов, Рустам 
Хальфин, Ғалым Маданов, Ербосын Мелдебеков, Елена жҽне Виктор 
Воробьевтар, Юлия Сорокина тағы да басқа суретшілерді атау орынды. Ҿмірде 
жоқты жасауға ҧмтылатын авангардистер сияқты олар да жаңаны тудыру ҥшін 
ҿнердің қайнар кҿздерін 

Қазақ мҽдениетіндегі заманауи бейнелеу ҿнерінің ерекшеліктері іздестіріп, 
қажет тҧста кҿне де қарапайым дҥниеге бет бҧрады. Мысалы, К. Ибрагимовтың 
«Қҧрбандық шалу» акциясын (кҿрерменнің кҿз алдында қҧрбандық шалып, 

қойды бауыздау, қанын ішу екі тҧрғыдан – біріншіден, ҿмірде жоқты жасау, 
екіншіден, кҿне дҥниеден ҥйрену), ҧмыт болған діни салт-дҽстҥрді тірілту деп 
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қарастыруға болады. Аталмыш акция, демек қанша жаңа ҿнер десек те ата-баба 
дҽстҥрінен бастау алар табиғаты бар, ҿмір жалғастығының кҿрінісі дерліктей. 
Ал, Стамбулдағы биенналеге қатысып, шығармашылықтары жоғары баға алған 

белгілі суретшілер Елена жҽне Виктор Воробьевтардың «Классиканың 
халықпен қоштасуы», «Мҧнда болғандар» акциялары ҿткен қимастықпен қарап, 
жеңіл мҧңға батуды жҽне ҿмірде қандай да заттың ҿз орны бар екенін 
байқатады. Жалпы Воробьевтар шығармашылығының басты ерекшелігі айнала 
дҥниеге, қоршаған ортаға жіті ҥңілу жҽне оны қастерлей білуге ҥндеу деу 
керек. Қазіргі Заман ҿнері бағытында «Кҿпір» ассоциациясының мҥшелері 
табысты еңбек етіп жҥр. Ассоциация жетекшісі Ғалым Мадановтың а «Ввилон 
мҧнарасы» энвайронменті кҥрделі дҥние. Жоба белгілі мҽдениеттануші, 

сҽулетші А. Ордабаев пен белгілі ҿнер зерттеушісі Б. Барманқҧлованың 
жетекшілігімен жҽне аталмыш ассоциация мҥшелерінің қатысуымен жҥзеге 
асырылады. Алматы да 80–90 жылдары саяси ағарту орталығы болған 
ғимаратта ҿткен бҧл энвайронмент кеңестік кезеңнің келеңсіз тҧстарын 
басқаша бір ракурста кҿрсетумен қатар қазіргі ҿміріміздегі қилы қҧбылыстарды 
айқындап аша тҥсті. Ең бастысы «Вавилон мҧнарасына» заманауи сипат 
берілген  [2, 292 ].  

Заманауи бейнелеу ҿнерінің республикалық кҿрмесі алғаш рет 1998 жылы 

болған еді. Соростың Қазіргі Заман Ҿнері орталығы ҧйымдастырған кҿрмені 
бҧл бағытта жҧмыс істеп жҥрген ҽр суретшінің ҿзіндік қолтаңбасы мен стилін 
анықтауға мҥмкіндік бергендей. Сонымен қатар, қазіргі заман ҿнері мҽдени 
ҿзіндігін іздестіру жолында. Бҧл бағытта жҧмыс істеушілер халықтық салт-
дҽстҥрлерді жандандыруға ден қояды, ҽрі қазіргі заман ҿнеріндегі ҽлемдік 
процестерден тысқары қалмауға ҧмтылады. «Сontemporary art»-тың ішінде ең 
кҿбірек кҿзге тҥсіп жҥргені Перформанс. Шет елдерде перформанс 
концептуальді шығармашылық болып табылмайды. ол ҽлдеқашан кҿпшілік 

қауымның игілігіне айналған ХХ ғасырдағы ақыл-ой жҥйесі ҥшін ҿзекті стиль 
сюрреализмнің эстетикасы мен философиясынан нҽр алып, галереяларды, 
театр, кино, теледидарды жаңаша қырынан кҿрсеткен. Қазіргі заман ҿнерінің 
халық арасына кең тарағанының ең бір мықты дҽлелі деп фэшн индустрия мен 
перформанс клиптерді жиі кҿрсететін MTV жаппай комерцияланудың символы 
болып отырған музыкалық телеарнаға ҽсерін атауға болады. 

Қазіргі заман ҿнері айтарлықтай дамыған, ҽрі жаңалыққа толы, бҥгінде ол 
халықаралық дҽрежеде де жақсы танылып отыр. Ҿзіміздегі танылуына келетін 

болсақ, қазіргі заман ҿнері аз тиражбен шығатын ба сылымдарда ғана сҿз болып 
келеді. Соның ҿзінде де ҽр тҥрлі орталарда бҧл ҿнер туралы кеңірек білуге 
деген ықылас қалыптасуда. Қазіргі бейнелеу ҿнері жайын сҿз еткенде, біз ең 
алдымен кеңес дҽуіріндегі кҿркем туындыларды еске тҥсіріп, жаңа ҿнер 
ҥлгілеріне кҿңіл бҿлеміз. Себебі сол кезеңнің ҿнер туындылары ҿз уақытының 
айнасы іспетті. Дегенмен, «Қазақстанның бейнелеу ҿнері Қазан тҿңкерісінен 
басталды» деген дҽйексіз пікір ҽлі кҥнге дейін орын алып отыр [3,156 ]. 

Ҽлеуметтік жағдайлар ҿзгеріске ҧшырап, мҽдени ақпараттық алмасулар 
мен ҿзара ҽсер қатынастарының кҥшейіп, ҿнер тек қана рухани сҧраныс 

болудан қалып, ол тауар ретінде де жҧмыс істей бастаған кезде жҽне оған деген 
сҧраныс ҿлшемінің кҿпшілікке, жеке адамдарға, заман талғамына, кҿрмелер 
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мен музейлерге арналған тҥрлі талап-тілектерін қанағаттандырып отырған 
шақта біздің бағалау ҿлшемдеріміз бейнелеу ҿнеріне ғана емес, дҽстҥрлі 
халықтық шығармашылыққа қалыптасқан кҿзқарасымыз ҿзгерді. Дҽстҥрлі 

ҿнерге деген кҿзқарасты бағытталған позициялық қатынас айқындайтындай 
ҿзгерістер байқалды.  

Біріншіден, дҽстҥрлі ҿнерге бейнелеу ҿнері ҿз ҽсерін тигізді. Бҧл жағдайда 
қол ҿнері, соның ішінде ою-ҿрнек еш нҽрсені бейнелемесе де, бейнелеу 
ҿнерінде жетекші рҿл атқаратын реңдік қатынастардың кҿркемдік ҿлшемі 
ретінде кҿрінуі жҽне оның жарық-кҿлеңкелік пен бояу тҥстерінің ҿзара ҿте 
нҽзік алмасуларында шешілуі, кейде жетекші рҿл жеке немесе кҥрделі 
композициялық бейнелерге берілуі, суреттің элемент ретінде пайдалануы оны 

монументті графикаға, кескіндеме немесе мҥсін ҿнеріне жақындатады.  
Екіншіден, дҽстҥрлі ҿнерге деген сыртқы ҽсердің кҥштілігіне қарамастан 

ол ҿзінің тҧрақты жҽне синкретті сипатын сақтап қалуға ҧмтылады. Бҧл 
жағдайға сырмақ пен текеметке немесе алашаға салынатын оюҿрнекті 
шатастыру мҥмкін емес. Ҽрқайсысы ҿз функцияларын орындап, кҿркемдік 
ерекшеліктеріне байланысты шешіледі.  

Ҥшіншіден, дҽстҥрлі ҿнердің ҽлем бейнесі ретіндегі кҿрінісіне тоқталатын 
болсақ, сонымен бірге дҽстҥрлі ҿнер, кҿбіне халықтық шығармашылықпен, 

дҥниетанымдық кҿзқараспен бірлікте қарастырылатындықтан оны ҽлемнің ҧлттық 
бейнесі де деп айтуымызға болады. Бҧл жағдайда ондағы форма, бояу тҥсі тҧрақты 
мазмҧнға немесе мҽнге ие. Форма белгілі бір рҽмізді мағынамен байланысты болады. 
Сондықтан ол терең философиялық талдаулар арқылы оқылады. 

Тҿртіншіден, дҽстҥрлі ҿнер сҽн, ҽшекей, декор қызметін атқаруымҥмкін. 
Мҧндай жағдайда екпін оның синтездік қасиетіне жасалып, ол архитектуралық 
ғимараттың, дизайндік тҥзілімнің, адам киімінің бір элементі ретінде кҿрінеді. 

Бесіншіден, дҽстҥрлі ҿнер ҿзінің тҧрақты табиғи оқылуынан бас тартып, 

қол ҿнері немесе дҽстҥрлі сҽулет ҿнері ретінде емес, ҿз алдына сонны Қазақ 
мҽдениетіндегі заманауи бейнелеу ҿнерінің ерекшеліктері композиция қҧрап, 
жеке ҿнер шығармасы ретінде ҧсынылуы мҥмкін. Оған абстракциялық 
кескіндемеге, графикаға немесе мҥсінге ҧқсас варианттарда шешілген киізден 
басылған, шиден тоқыған, кҥмістен сомдалған бҧйымдар мысал бола алады. 
Бҧл жағдайда да ол дҽстҥрлі ҿнердің оқылуы бейнелеу ҿнеріне жақындайды. 

Алтыншыдан, дҽстҥрлі ҿнердің белгі ретіндегі кҿрінісі тек қана 
оюҿрнектің немесе қол ҿнерінің, мысалы зергерлік ҿнердің, бірден-бір 

анықтаушысы болудан қалды. Себебі соңғы жылдары бейнелеу ҿнері де белгі 
ретінде қарастырылып, форманың тҧрақты мазмҧндық мҽні арқылы оқылатын 
болып жҥр. Оған Ҽ. Сыдыханов, А. Ақанаевтың кескіндеме бейнесі, Ғ. Маданов 
графикасы, А. Есенбаев мҥсіндері мысал бола алады. Жетпіс жыл ішінде 
халықтық мҽдени мҧраның бейнелеу ҿнеріне тигізген ҽсер сипаты ҽр кезеңде ҽр 
тҥрлі болды. Ҽрине, ҽлемдік бейнелеу ҿнері ҿзінің даму эволюциясында 
еуропалық классикалық реализм ҽдісімен шектелген жоқ. Ҽсіресе, ХХ ғасырда 
бейнелеу ҿнеріне керемет кҿркем экперементтер жасалды. Қазақстан бейнелеу 
ҿнерінің кешегісі, бҥгінгісі жҽне болашағы осы формальді кҿркемдік 

белгілерімен тығыз байланысты. Сҿйтіп, оның мҥмкіндіктерін халықтық 
дҽстҥрлік ҿнердегі секілді рҽмізді мҽнге айналдырып, оған эмоционалды 
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екпінділік беруге тырысты. Біз қазіргі таңдағы Қазақстан бейнелеу ҿнеріне зер 
сала қарайтын болсақ, реализмнен трансавангардқа дейінгі ҽр тҥрлі бағыттарды 
байқаймыз. Сонда қазіргі кҿрермен осы шығармаларға қалай баға беріп, оны 

неғҧрлым толықмҽнді тҥйсіну ҥшін қҧндылық сапасын қандай критерийлермен 
анықтай алады? Осы қҧндылық сапасын анықтаудағы кҿрермен 
позицицясының ролі қандай? Кҿркемдік тҥйсіну мҽдениеті жҿнінде сҿз 
болғанда кҿрерменнің кҿркем образды толық мінді қабылдап, оған баға беру 
сапасы ҿз алдына бір мҽселе болса, екіншіден ол осы образды жасаушы 
суретшінің кҿркемдік қҧндылықтарға деген қатынасымен, оның қоршаған 
ортаны, ҿмірдегі ҽсемдік пен келіссіздікті тҥйсіну ерекшелігімен, мҽдени 
деңгейімен т. б. байланысты [4,75 ]. 

Осы айтылған мҽселенің екінші жағы бейнелеу ҿнерінің жалпы халықтық 
қасиеті мен бірге оның ҧлттық ерекшелігі болатыны даусыз. Ал, ҧлттық 
сипаттың қалыптасуы – ҿнердегі кҥрделі қҧбылыс[ 5, 65]. 

Қазіргі кезеңде жаңа ҿмір ҿзінің жаңа талаптарын қойып отыр. 
Осы талаптардың ішінде рухани қордан гҿрі материалды дҥниеге деген 

сҧраныс басты орынға шығып отыр. Кҿркемҿнер ресми кҿзқарас бақылауынан 
босанғандай болды. Кҿркемдік ҿлшемді енді суретшілердің жеке басының 
мҽдени, дарындылық деңгейлері, мҧражай қызметтерінің жеке галерея 

жинақшылары мен жалпы кҿрермендердің талап-тілектерін анықтады, рухани 
сҧраныс жеке суреткердің дарындылығының ашылуына жағдай 
жасайтындығын тарих талай рет дҽлелдеді. Егемендігімізді жариялағаннан 
кезден бастап, еліміздің кҿптеген суретшілері ҿз шығармашылықтарын қайта 
қарастырып, жаңа бағыттар іздестіре бастады. Соның аясында заманауи 
Қазақстанның кҿркемҿнерінде ҥш бағыт дами бастаған болатын: рҽміздік ҽдіс 
(символикалық), концептуалды ҽдіс жҽне реализм. Заманауи қазақ бейнелеу 
ҿнері бҧл – стереотиптерден бас тарту, шығармашылық ізденіс, жаңа дҽуір 

мҽселелерін ҽрқалай шешетін тҥрлі стильдер. Кҿптеген елдерде шеберлерге 
тапсырыс беру арқылы небір ҽйгілі туындылар дҥниеге келген. Бізде де ҿнерлі, 
шебер суретшілер, мҥсіншілер жоқ емес. Тек ҧлттық меценаттар қалыптасып, 
мҽдениетіміздің дамуына ҥлес қосса екен дейміз. Қазақстанның бейнелеу ҿнері 
салыстырмалы тҥрде жас. Дегенмен ол ҽлемдік мҽдениетке қҧлшына да 
қарқынды ие болып келеді. Бҥгінгі кҥндері қазақстандық суретшілер, графиктер 
мен мҥсіншілердің туындылары ҽлемдегі ірі музейлерді қызықтыруда. 
Халықаралық кҿрмелерде табысты кҿрсетілуде, батыстық ҿнерқҧмарлардың 

ҽсем жиынтықтарына сҽн беруде. 
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Алматы, Қазақстан 

 
Аннотация. В статье раскрывается актуальная проблема оценки достижений 

обучающихся в инклюзивной школе. Авторами описаны сложившиеся противоречия в 

системе оценивания образовательных результатов в инклюзивной практике. На основании 

данных мониторинговых исследований и публикаций специалистов в области инклюзивного 

образования обозначены наиболее часто применяемые инструменты оценивания 

образовательных достижений обучающихся с ограниченными возможностями.  

Ключевые слова. Инклюзия, оценивание, поддержка, ограниченные возможности, 

параметры и показатели. 

Annotation.The article reveals the urgent problem of assessing the achievements of students 

in an inclusive school. The authors described the inconsistencies in the system for assessing 

educational results in inclusive practice. Based on the data of monitoring studies and publications of 

specialists in the field of inclusive education, the most frequently used tools for assessing the 

educational achievements of students with disabilities are identified. 

Key words.  Inclusion, assessment, support, limited capabilities, parameters and indicators.  

 

Қазақстан Республикасында білім беруді жҽне ғылымды дамытудың  

2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында (2019 жылғы  

27 желтоқсандағы № 988 қаулысы) «Арнайы жҽне инклюзивті білім беру 

саласында мемлекеттік қызметтер кҿрсету оңтайландырылады жҽне 

автоматтандырылады, оның шеңберінде денсаулық сақтаудың жҽне 

ҽлеуметтік қорғаудың ақпараттық жҥйелері интеграцияланады.  

Бҧл психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларға (бҧдан 

ҽрі – ПМПК) "медициналықтан" "педагогикалық" ҥлгіге кҿшуге мҥмкіндік 

береді. ПМПК қызметі балалардың білім алу қажеттіліктерін айқындауға 

бағытталатын болады. ПМПК мен психологиялық-педагогикалық тҥзету 

кабинетінің (бҧдан ҽрі – ППТК) қызметін кҥшейту мақсатында оларды 

орналастыру нормалары пысықталады, психологиялық-педагогикалық қолдау 

кҿрсетуге қҧжаттар қабылдау автоматтандырылады, сондай-ақ инклюзивті 

практикаларды дамыту жҽне педагогтермен тҽжірибе алмасу ҥшін мектептер 

базасында ресурстық орталықтар қҧрылады. ППТК мен ПМПК желісі 

кеңейтіледі. Мектептер мен колледждер ерекше білім берілуіне қажеттіліктері 

бар инклюзивті ортада балаларды сҥйемелдейтін тиісті мамандармен 

қамтамасыз етілетін болады»-деп кҿрсетілген 1, 2 . 

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттарына 

баршаның сапалы білім алуға қҧқықтарының теңдігі; ҽрбір адамның зияткерлік 

дамуы, психикалық-физиологиялық жҽне жеке ерекшеліктері ескеріле отырып, 

халықтың барлық деңгейдегі білімге қолжетімділігі жатады («Білім туралы»  

ҚР Заңының, 3-бабының, 1, 2-тармақтары) 2,5 . 
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Инклюзивті білім беру баршаның сапалы білімге қол жетімділігін 

қамтамасыз етуге бағытталған білім беру жҥйесін тарату процестерінің бірі 

болып табылады. Ол балалардың дене, психикалық, зияткерлік, 

мҽдениэтникалық, тілдік жҽне басқа да ерекшеліктеріне қарамастан, сапалы 

білім беру ортасына айрықша білім алу қажеттіліктері бар балаларды қосуды, 

барлық кедергілерді жоюды, олардың сапалы білім алуы ҥшін жҽне олардың 

ҽлеуметтік бейімделуін, социумге кірігуін кҿздейді. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда оқушылардың дамуындағы 

ауытқушылықтың салдарынан туындайтын ерекше білім беру қажеттіліктері 

тек арнайы мектептерде ғана толық кҿлемде қанағаттандырылады. Оларда 

психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестің қорытындысы мен 

ҧсыныстарын алған мектеп жасындағы балалардың жалпы санының 14,2% ы 

білім алады. Осы санаттағы қалған балалар, сондай-ақ басқа себептерге 

байланысты оқуда қиындықтары бар мектеп оқушылары, ҧйымдастыру-

ҽдістемелік мҽселелердің дайындалмағаны себебінен балаларға қажетті 

психологиялық-педагогикалық қолдау кҿрсетпейтін жалпы білім беру 

мектептерінде оқиды. 

Оқушының оқу қиындықтарының сипаты мен дҽрежесіне қарай бір 

немесе бірнеше білім беру қажеттілігі анықталуы мҥмкін. Оқушылардың  

ерекше білім қажеттілігі оқытудың кез келген кезеңінде пайда болады. Ерекше 

білім беру қажеттіліктерін бағалау – оқу процесі барысында оқушыны 

қолдаудың тҥрін, формасын, кҿлемін анықталған оқу қиындықтары, олардың 

пайда болу себептері мен механизмдері негізінде белгілеу. Оқу процесі 

барысында қиындықтары бар балаларды анықтау жҽне олардың ерекше білім 

алу қажеттіліктерін бағалау екі деңгейде жҥзеге асырылады 3,15 . 

Оқушының қажеттілігін бағалау мен қолдау кӛрсетудің бірінші деңгейі. 

Бағалау мен қолдауды тікелей мҧғалім жҥргізеді. Мҧғалім формативті 

бағалау процесінде оқу қиындықтарын бірінші болып анықтайды (егер ерек ше 

білім беру қажеттіліктерін мектепке дейінгі жаста ПМПК анықтамаған болса). 

Оның міндеті – ҿзбетінше қиындықтардың сипатын, олардың пайда болу 

себептерін, оқушының қалыптасып жатқан білімдерінде олқылықтарын 

анықтау. Осы алынған ақпарат негізінде мҧғалім оқушының сыныптағы оқу 

барысына қолдауды ҧйымдастырады (жекелік тҽсіл). 

Мҧғалімнің оқушыны қолдау тҽсілдері: 

- оқытудың вариативтік арнайы ҽдістерін қолдану; 

- сабақта жеке оқу материалдарын қолдану; 

- оқу нҽтижелерін бағалау тҽсілдерін ҿзгерту; 

- бақылау материалдарын ҿзгерту; 

- сыныптағы оқу орнын белгілеу жҽне бейімдеу; 

Оқушының қажеттілігін бағалау мен қолдау кӛрсетудің екінші деңгейі. 

Қажеттіліктерді бағалауды мектептің психологиялық-педагогикалық 

қызметінің мамандары жҥргізеді (психолог, логопед, арнайы педагог, 

ҽлеуметтік педагог). Олар ата-аналарын кездесуге шақырып, балалардың 

оқудағы қиындықтары жҽне ерекше білім беру қажеттілігін бағалау туралы 
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мҧғаліммен бірге хабардар етеді. Балалардың мамандардың кҿмегіне 

қажеттіліктерін бағалау ҥшін ата-аналарының жазбаша рҧқсатын алу қажет. 

Ҽрбір маман арнайы ҽдістер мен тҽсілдерді қолдана отырып, оқушының 

оқу қиындықтарын тудыратын даму ерекшеліктері мен себептерін 

анықтау мақсатында тереңдетілген тексеру жҥргізеді (психологиялық, 

логопедиялық, арнайы педагогикалық). Тексеру барысында маман оқушы 

дамуының ҽлсіз жақтарын ғана емес, сонымен бірге кҥшті жақтарын кҿрсетіп, 

оқушының табысты болу ресурстарын да анықтайды. Тексеру нҽтижелері 

бойынша маман мыналарды белгілейді: 

- оқушының қысқартылған оқу бағдарламасына мҧқтаждығын; 

- қандай мамандар оқушыға қиындықтарды еңсеруге кҿмектесе алады 

(психолог, логопед, арнайы педагог); 

- оқытудың қандай ҽдістері мен тҽсілдері ең тиімді болады; 

- оқушының оқу орнын қалай бейімдеу керек. 

Психолог, логопед, арнайы педагог, ҽлеуметтік педагог анықтаған оқыту 

қиындықтарының себептері негізінде мҧғалім мен психологиялық-педагогикалық 

қолдау мамандары жҥргізетін жекелік оқу бағдарламасының мазмҧны белгіленеді. 

Мамандар кҿмегінің бағыты мҧғалімнің сабақтағы жекелік тҽсілінің жҽне балаға 

ата-аналары кҿрсететін кҿмегінің мазмҧнына сҽйкес келісіледі. Мамандар кҿмегі 

жекелік жҽне топтық сабақтарда іске асырылады. 

Мҧғалім мен мамандардың кҿмегі қысқартылған оқу бағдарламасын 

табысты меңгеруге ықпал жасамаған жағдайда (1-3 оқу тоқсандар ішінде), 

қолдау қызметі оқушының ата-анасы ПМПК - не ҧсынымдар алу ҥшін 

жіберіледі (ата-анасының келісімімен). Бҿлектенген жағдайда психологиялық-

педагогикалық қолдау кҿрсету мамандарының тексеру нҽтижелерін 

сараптағаннан кейін ПМПК ҧсынымдарын алу жҿнінде шешім қабылданады. 

Оқушының қажеттілігін бағалау мен қолдау кӛрсетудің үшінші деңгейі. 

Оқушының қажеттіліктерін бағалауды психологиялық-медициналық 

педагогикалық кеңес мамандары жҥргізеді. Бағалау нҽтижелері бойынша 

ПМПК оқушыға арнайы педагогтың, ассистент-педагогтың кҿмегін, білім 

алудың варианттарын ҧсынуы мҥмкін: тҧрғылықты жеріндегі жалпы білім беру 

сыныбында, арнайы сыныпта, арнайы мектепте. ҚР «Білім туралы» Заңының 49 

бабына сҽйкес білім беру ҧйымын таңдау қҧқығы ата-аналарға беріледі. Ата-

аналар тҧрғылықты жердегі мектепті таңдаған кезде, мектеп оқушыға 

мҧғалімнің жҽне қолдау кҿрсету мамандарының кҿмегін ПМПК ҧсынымдарына 

сҽйкес қамтамасыз етуі тиіс. 

Маңызды жалпылама ақпарат 

1. Оқушылардың ерекше білім беру қажеттілігін бағалау мектеппен (мҧғалім 

жҽне психологиялық-педагогикалық қолдау кҿрсету қызметімен), сондай-ақ 

психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңеспен жҥзеге асырылады. 

Жалпы немесе арнайы сыныпта ақыл-ойы кем балаларға арналған жеке 

немесе арнайы бағдарлама бойынша (МЖМБС–ға бағдарланбаған) баланы оқыту 

туралы шешімді ПМПК -дің кешенді тексеру негізінде ғана қабылдайды 4, 2 . 
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2. Психологиялық-педагогикалық қолдау кҿрсету қызметі жҽне / немесе 

мектеп Кеңесі қажет болған жағдайда дербес (ПМПК ҧсынымынсыз) жалпы 

білім беру бағдарламаларын қысқарту (бейімдеу), психолог, логопед, педагог-

ассистент қызметтерін кҿрсету туралы шешім қабылдай алады, бірақ тек белгілі 

бір кезеңге – бір-ҥш оқу тоқсанынан аспайтын. Егер балаға оқу бағдарламасын 

меңгеруде мҧндай кҿмек кҿрсету жеткіліксіз болса, онда ерекше білім алу 

қажеттілігін растау ҥшін баланы ПМПК –ге бағыттау қажет. 

3. Баланың мектептегі оқу ҥлгерімі мен мінез-қҧлық нҽтижелері негізінде 

қандай да бір маманның қызметіне мҧқтаж еместігі туралы шешімді қолдау 

кҿрсету қызметі жҽне/немесе мектеп Кеңесі қабылдайды. 

4. ПМПК -дің ерекше білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру 

жҿніндегі ҧсыныстары бастауыш мектепте (бірінші жҽне тҿртінші сыныптарда) 

оқу уақытында кемінде екі рет жаңартылуы тиіс. Мектеп қолдау кҿрсету 

қызметінің жҽне/немесе мектеп кеңесінің шешімі бойынша қажеттілік 

туындаған жағдайда баланың ЕБ Қ-н бағалау мен ҧсыныстар алу ҥшін ПМПК -

ге жібере алады. 

5. Ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау тек ата-аналардың 

келісімімен ҼПКК -нің мамандарымен жҥргізіледі. 

Бҥгінгі кҥні білім алушылардың  оқу жетістіктерін бағалау — оқу 

ҥдерісінің маңызды да салмақты бҿлігі болып табылады. 

Қазіргі білім беру жҥйесінде білім алушының білімін бағалауда 

қолданылып жҥрген балдық жҥйе білім алушының қандай да бір қҧзіреттілігін 

қалыптастыру ҥшін жеткіліксіз. Айталық, берілген тапсырманы тексеру кезінде 

(бақылау, тест, жазба жҧмыстары т.б.) нақты бағалау критерийлерінің болмауы, 

оқытушының тек жіберілген қатені іздеуі, білім алушыны басқа білім 

алушымен салыстыру арқылы бағалауы оның жеке тҧлғалық қасиеттерін 

дамытуға, қоршаған ортамен дҧрыс қарым-қатынас жасауына, ҿзін-ҿзі дҧрыс 

бағалауына кері ықпалын тигізеді 5, 25 . 

Бағалау ҥрдісін қайта қарастырудың ҿзектілігі осы кҥні білімдегі 

заманауи стратегиялық міндеттермен, білім сапасына қойылатын халықаралық 

стандарттарды жҽне заман талаптарын ескеріп, білім сапасының деңгейін 

арттыру қажеттілігімен, білім беру нҽтижелерінің объективтілігін жҽне 

қазақстандық білім аулышлардың ел сыртындағы бҽсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету мақсатымен, білім алушылардың оқу жетістіктерінің бағасына 

жҽне оны бағалауға бірыңғай талаптарды ҽзірлеу қажеттілігімен анықталуда. 
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БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҦМЫСТЫҢ 

ЖАҢАШЫЛДЫҒЫ 
 

Шындаулетова Гулбарам Қҧсайнқызы 
МКҚК «Раушан» бӛбекжай бақшасының тәрбиешісі 

Мукибаева Нургуль Кенжекеевна 
Б.Майлин атындағы №3 орта мектеп 

Шағын орталық тәрбиешісі 
Арқалық, Қазақстан 

 
Аннотация. Дошкольный период-это особо ценный, неповторимый период, когда 

личность и развитие сознания ребенка являются мощными. Поэтому дошкольное 
образование-первая ступень непрерывного образования. В соответствии с этим, 
всестороннее развитие ребенка в творческом направлении, расширяя представления о 
природе: окружающем мире, наряду с приобретением знаний, умений и навыков в 
определенном объеме,-главное требование сегодняшнего дня.  

Ключевые слова. Дошкольный период, ребенок, личность, сознание, развитие, 
мощное, уникальное, ценное, предшкола, непрерывное образование, первая ступень. знания, 
умения, навыки, природа: окружающий мир, понятия, творческое направление 
,разносторонние, развивающие, сегодняшний день, главное требование. 

Annotation. The preschool period is a particularly valuable, unique period when the 
personality and development of the child's consciousness are powerful. Therefore, pre-school 
education is the first stage of continuing education. In accordance with this, the comprehensive 
development of the child in a creative direction, expanding the idea of nature and the surrounding 
world, along with the acquisition of knowledge, skills and abilities to a certain extent, is the main 
requirement of today.  

Keywords. Preschool, child, personality, consciousness, development, powerful, unique, 
valuable, pre-school, continuing education, first stage. knowledge, skills, skills, nature: the world 
around us, concepts, creative direction, versatile, developing, today, the main requirement. 
 

Білім негізі – мектепке дейінгі алдын-ала дайындық. Сондықтан да осы 
кезеңнен бастап, баланың жан-жақты дамуына аса кҿп кҿңіл бҿлінуі керек. 
Қазіргі замандағы негізгі кҿкейтесті тақырыптардың бірі бҧл – балалардың 
шығармашылық дарындылығын дамыту жҽне оны арттыру саласындағы 
бағыттар. Осы мақсатты жҥзеге асыру ҥшін оқу бағдарламаларында 
балалардың біліміне, дағды шеберлігіне қойылатын талаптар белгіленді жҽне 
пҽнаралық байланыс бойынша арнайы бҿлім енгізілді.  

Мектепке дейінгі мезгіл – бҧл бала тҧлғасы мен санасының дамуы қуатты 
жҥретін ерекше қҧнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан да мектеп алды 
білім – ҥздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. Осыған сҽйкес балаға белгілі 
бір кҿлеміндегі білім, білік, дағдыларды меңгеруімен бірге табиғат: қоршаған 
дҥние туралы тҥсініктерін кеңейте отырып, оларды шығармашылық бағытта 
жан-жақты дамыту – бҥгінгі кҥннің басты талабы. 
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Балалардың шығармашылық жҧмыстарын тиімді ҧйымдастыру сабақ 

сапасының артуына септігін тигізеді. Теориялық білімнің терең бекіп, жҥйелі 

қалыптасуына шығармашылық жҧмысқа берілетін тапсырма мен 

жаттығулардың дҧрыс таңдап алынып, қҧрастырылуына байланысты болады. 

Шығармашылық жҧмыс кезінде балалар оқулықпен жҽне дидактикалық 

материалдармен, тҥрлі анықтамалық кітаптармен, газет-журналдармен жҧмыс 

істеуге ҥйрене бастайды. Ҿздігінен білім алуға талпынады. Жҧмысы нҽтижелі 

болса, баланың пҽнге деген қызығушылығы артады. 

Шығармашылық жҧмыстар ҧйымдастыруда мынадай талаптар 

орындалуы қажет: 

1. Шығармашылық жҧмыстың мазмҧны бағдарламаға қойылатын талаптарға 

сҽйкес келуі керек. 

2. Балалардың ойлау қабілетін дамытуға тиісті. 

3. Шығармашылық жҧмыстар тҥрі жҽне мазмҧны жағынан ҽр тҥрлі болуы керек. 

4. Ҽрбір шығармашылық жҧмыс тексеріледі жҽне бағаланады. 

5. Шығармашылық жҧмысты тек қайталау кезінде ғана жҥргізбей, 

сабақтың барлық кезеңдерінде, орынды жерінде ҿткізу керек [1]. 

Шығармашылық іс-ҽрекет шығармашылық ойлаудан басталады. 

Шығармашылық ойлау ол кез-келген жағдаятты шешу ҥшін барлық нҧсқаларды 

ойдан ҿткізу арқылы жаңа нҽтижеге қол жеткізу болып табылады. Бастауыш 

мектеп балаларының оқу іс-ҽрекеті мен одан тыс уақыттындағы іс-ҽрекетінде 

шығармашылық қабілетін дамыту жас ҧрпаққа тҽлім-тҽрбие берудегі негізгі 

ҽрекет болып табылады.  

Шығармашылық қабілетті дамыту ҥшін оқу процесін тиімді ҧйымдастыру 

іс-ҽрекеттің субьектісінің шығармашылық сапалық ерекшеліктерінің, сабақта 

жҽне сабақтан тыс мезгілде шығармашылық тапсырмаларды тиімді қолдана 

білу қажет.  

«Шығармашылық тапсырмалар» термині педагогикада екі қҧрамдас 

бҿліктен тҧрады. Балалар дербес, ҿз бетімен қҧрастырады, ойдан айтады, себебі 

жағдай тудырушы, материалдар даярлап, шығармашылыққа икемдейтін ересек 

адамның қатысуы қарастырылады. Тҽрбиешіге жауапкершілік жҥктеледі, 

жҧмыс нҽтижесі оның іскерлігіне байланысты.  

В.А.Моляко шығармашылық тапсырма деп толығымен жаңа болатын, 

субьектіге таныс емес немесе кҿп мҿлшерде жаңалығы бар, ҽртҥрлі ақыл-ой кҥшін 

қажет ететін, арнайы ізденіс, шешудің жаңа жолын табуды қажет етуі керек. 

Шығармашылық процесте ол ҥш маңызды кезеңді атап кҿрсетеді:  

1. Тапсырма шарттарын тҥсіне білу (шартын бағалау); 

2. Болжам жасай білу (ниет); 

3. Болжамды алдын ала шешу мен тексеру. 

В.А.Моляконың шығармашылық процестегі кезеңдеріне тоқталсақ: 

1) балаларға шығармашылық тапсырмалар берілгенде алдымен 

тапсырманың шарттарымен танысып, тапсырманың шарттарын тҥсіне 

білуі қажет. 

2) шығармашылық тапсырмаларды орындау кезінде алдын ала болжам 

жасай білуі керек. 
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3) алдын ала жасалынған болжамның дҧрыстығын дҽлелдеп, оның іс 

жҥзінде тексеріп алуы қажет. 

Жалпы шығармашылық тапсырманы шешу барысында алдын ала 

жоспарлап, мақсат қою арқылы жҥзеге асыра білуі керек [2].   

Оқытуда шығармашылық жҧмысқа кҿп кҿңіл бҿлу қажет. Ҽр тҥрлі 

жаттығулар орындау барысында шығармашылық тҥсініктер бекітіледі, орындау 

дағдылары қалыптасады, геометриялық фигураларды сыза білуге, балалардың 

кеңістік жҿніндегі кҿзқарасы дамиды, ҿз білімін ҿмірде пайдалана алуға 

ҥйретеді.  

Шығармашылық жҧмыс ҧйымдастыру формасы мынадай: жеке баламен, 

топпен жҧмыс, барлық баламен болады. Шығармашылық жҧмыстардың негізгі 

тҥрлері: оқулықпен жҧмыс, жаттығулар, практикалық жҧмыстар, тексеру, 

бақылау жҧмыстары, сын жҧмысы, ҿздік жҧмыстар, тест жҧмысын орындау 

болып табылады. 

Мҽтінде баяндалған мағлҧматтарға зейін қоя білу, параграфтың соңында 

берілген немесе тҽрбиеші қойған сҧрақтарға текстен жауап іздеу, графиктер 

мен таблицалардан мҽліметтер ала білу, алфавиттік кҿрсеткіштерді пайдалану 

сияқты оқулықпен жҧмыс істеудің алғашқы машықтары даярлық топта 

қаланады. 

Ал оқу материалының жоспарын қҧру балалардың аналитикалық - 

синтетикалық қызметін дамытып, текстегі ҧғымдардың арасында байланыстар 

орнатуға машықтандырады. Осыған орай, оқулықтағы теориялық материалмен 

жҧмыс барысында мынадай тапсырмаларды орындатады: 

1) анықтамамен жҧмыс істеу: анықтаманы оқу; 

2) жоспар бойынша оқығандарды айтып беру; 

3) сҧрақтарға жауап беру; 

4) тексті оқу, ондағы ең маңызды мҽселені бҿліп кҿрсету; 

5) тексті оқу жҽне жоспар қҧру;  

6) оқулықта берілген материал негізінде таблицаларды, схемаларды, қҧру. 

Оқулықпен жҧмыс істеген кезде олардың балаларды кітаптың мазмҧны 

жҽне атау кҿрсеткішімен таныстырудың зор мҽні бар. Бҧл ҥшін алдымен 

оқулықтағы қажетті материалды кҿрсетуді балалардан талап ететіндей 

жағдайды ҽдейі туғызады.  

Кітап оқығанда суреттермен, таблицалармен немесе графиктермен жҧмыс 

істеудің рҿлі ерекше. Олар кҿп ретте тапсырманың шешуін балалардың 

ҿздігінен табуына жҽне теориялық тапсырмадан қолданымды тапсырмаға 

кҿшуге кҿмектеседі [3].  

Ҧғымдарды дҧрыс меңгеріп, тҥсіну ҥшін балалар ҽрдайым сҿздіктерден, 

анықтамалардан қажетті терминдердің мҽн-мағынасын ҿздігінен іздеп табуға 

машықтануы керек.  

Ҥй тапсырмаларының тиімділігінің басты шарты – барлық баланың 

тапсырманы ҧқыпты да сҿзсіз орындауы. Бҧл тапсырманы орындаудағы 

дербестіктің деңгейін ҥйге берілетін тапсырмаға ҧқсас тапсырманы сыныпта 

шығару, ҥйге тапсырылған материал бойынша шығармашылық диктант, 

конспекті жаздыру жҽне т.б жолдармен анықтайды. 
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Балаларға шамадан тыс тапсырма беріп қиындық туғызбау ҥшін ҥй 

тапсырмасының мазмҧнын толық, ҽрі анық тҧжырымдап, кездесетін 

қиындықтарды атап айтып, оларды меңгеруді жолдарын кҿрсетіп отырған 

пайдалы.  

Егер тҽрбиеші топта ҿткен материалды оқулықпен немесе ондағы 

қосымша мағлҧматтармен байланыстырмаса, сыныпта шығарған тапсырмаға 

ҧқсас тапсырма бермесе балалар сҿзсіз қиындыққа ҧшырайды.  

Л.С. Выготский ҿзінің еңбектерінде «Ойлау - шыңдалған, Ойлау ҿмірдегі 

кҿп ақпараттың ішінен ҿзіңе керектігін таңдау деген сҿз» деп жазған. Ендеше, 

сабақтың ҥш кезеңінен: 

1-кезең - ой шақыру. «баланың сабаққа зейінін аудару; мотивациясын 

аудару, яғни, ішкі сезімді аудару, икемдеу». 

2-кезең - мағынаны таңдау «жаңа тақырыпты бойына сіңіру»  

3-кезең - ой толғану (қорытынды). 

Балалардың ҿзбетінше жҧмысын ҧйымдастыруды тҽрбиеші оқу 

тапсырмасымен оның орындалу тҽртібін алдын-ала айқындап, бекітіп алуы 

тиіс. Балалардың ҿздерін іізденіске баулу керек. Мысалы: 1топ «Ғарышкер» 

тақырыбын ҿткенде оқу мен жазу арқылы тың тҧрғысынан ойлауды дамыту 

жҥзеге асырғанымызды айта кетпекпіз. 

Сабақта «Ассоциация» ҽдісі қолданылды. Балалардың алдына мақсат 

қойылды: «Ғарыш» деген сҿзді естігенде ойларыңа не келді, соның бҽрін 

жазыңдар, яғни, ой шақыру кезеңі ҿтеді.  

Бҧл балалардың толғанысын, қызығушылығын, ойлау қабілетін 

арттырады. Мағынаны тҥсіну, ажырату, одан қорытынды шығаруға ҽрекет 

жасайды. Балалардың ойлау қабілетін дамытуда салыстыру амалының маңызы 

ҿте зор. 

Салыстыру дегеніміз - объективтік дҥниедегі нҽрселер мен 

қҧбылыстардың ҧқсастығын жҽне айырмашылығын анықтаудың логикалық 

тҽсілі. К.Д.Ушинский «Салыстыру - тҥсінудің, ойлаудың негізі.  

Дҥниеде барлық болып жатқан қҧбылыстарды салыстыру арқылы ғана 

білеміз, егер бізге еш нҽрсемен салыстыруға болмайтын, еш нҽрседен айыруға 

болмайтын бір жаңа зат кездессе, біз бҧл зат туралы бірде бір пікір, бір ауыз сҿз 

де айта алмаған болар едік». 

                         
 

1 – сурет. «Ғарыш» сӛзінің ассоциациялық бағыттары 
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Оқудың табысты болуы балалардың салыстыра білу, яғни, ҧқсастық пен 

ҽр тектілікті байқау қабілетінің қалыптасуымен анықталады. Сондықтан 

балаларға салыстыру амалын дҧрыс қолдануды ҥйрету керек. Мысалы 

мынандай тапсырмаларды орындату пайдалы: 

 Салыстырудың мақсатын анықтау. 

 Нҽрселерді қандай белгілері бойынша салыстыруға болады? 

 Салыстыру арқылы нҽрселердің айырмашылық жҽне ҧқсастық 

белгілерін айырып беру. 

 Салыстыру арқылы байқағандарына қорытынды жасау. 

Нҽрселерді қандай белгілері арқылы салыстыруға болады? 

 Заттардың байланысы арқылы салыстыру. 

 Салыстырудың дҧрыстығы арқылы салыстыру.  

 Бір белгі бойынша, салыстыру (Венн диаграммасы) 

 Маңызы бар белгілері бойынша салыстыру. 

Мектеп жасына дейінгі логикалық ойлау қабілетін дамытуда пҽндерді 

оқытуда алатын орны ерекше, ҿйткені, ол бойынша орындалатын ҽрбір жҧмыс 

ой белсенділігін қажет етеді. Біз сабақ беретін  2 топ балаларының жас 

ерекшелігін, қабілетін, ой ҿрісін ескере отырып, сабақ барысында балалардың 

ойлау қабілетін жетілдіретін жаттығу жҧмыстарын жҥргізуге кҿп кҿңіл бҿлеміз. 

Салыстыру амалында Венн диаграммасын қолданып, балалардың ойлау 

қабілетін дамытуға болады. Салыстырыып отырған заттардың байланысын, бір 

белгісін  анықтау; айырмашылығын анықтау. 

Балалар мҧндай жҧмысты ойынға балап қызығушылықпен қатысады. 

Барлық схемалардың ішінен қажеттсін таңдап алу туралы ҧсыныс «Берілген 

тапсырманы қай схемаға саламыз? Қазір қай схемаға жҧмыс істейтін болады?» 

жасалады. Сандардың жиынтығы бар екінші схема бойынша балааларға ауызша 

жҽне жазбаша тҥрде амал талдауды дҽлелдей отырып тапсырма қҧрастыру 

ҧсынылады. 

2-топтың «Тіл дамыту» сабағында «Менің отбасым» тақырыбын ҿткен 

кезде С.Н. Лысенкованың схемасын пайдаланамыз.  

Мысалы: Бала қойылған сҧраққа схеманы пайдаланып жауап береді. 

- Отбасы дегеніміз не? 

- Кімдерден қҧралады? 

- Неше адам тҧрады? 

Жауап бергенде қысылып-қымтырушылық, қателесіп қалам ба деген 

қорқыныш жойылады. Схема пайымдау мен дҽлелдеудің алгоритміне 

айналады, ойлануға, себеп-салдарлық тҽуелділіктер мен байланыстарда 

тҥсінуге бағытталады. В.А.Сухомлинский былай деп жазған болатын: 

Кіші жастағы ақыл-ой еңбегін ҧйымдастыру шеберлігі баланың тҽрбиеші 

зейін қойып тыңдайтын алғашқы ҽзірде кҥш салып отырғанын аңғармай есінде 

сақтайтын, ойлайтын, тҽрбиеші зейін қоя тыңдауға ҿзін зорламай-ақ еске 

сақтайтын, ойлайтын болуында. Тірек схемалар, міне осыған кҿмектеседі [4]. 

Баланың ақыл-ойын дамытуда басты назар аударылатыны олардың 

орындаған жаттығуларының мазмҧндылығы, жҥйелілігі, ҿрнектей тҥрлендіре 
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алушылығы.Тҥрлі тҽсілдермен ҧйымдастырылатын сабақ баланың жан-жақты 

дамуына ықпалын тигізеді. Ойын еркін жеткізуге кҿркем де, тартымды 

сҿйлеуге дағдыландырады. Соның нҽтижесінде балалар жаттандылықтан, 

мағынасыз жауаптан арылып, сабаққа белсене қатысатын болады. Қорыта 

айтқанда, ой дамыту жҧмыстарына қойылатын талаптар да балаларға білім 

беру, іскерлікке жҽне олардың білімін дамыту мақсаттарына бағынуы тиіс. 
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Аңдатпа. Бҧл мақалада бҥгінгі кҥні ҿзекті тақырып -мҽтін арқылы оқушылардың 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру қарастырылады. Мҽтін -орыс тілі сабағында 

дамытушы сҿйлеу ортасын қҧрудың негізі, оқулық қҧрылымының негізгі компоненті, дҽл 

осы мҽтін арқылы білім берудің барлық мақсаттары жҥзеге асырылады. Автор жаңартылған 

білім беру мазмҧны аясында орыс тілі сабақтарында мҽтінмен жҧмыс жасау практикалық 

тҽжірибесімен бҿліседі. Мақалада мҽтінмен жҧмыс жасаудың кейбір ҽдістері мен 

тҽсілдерінің мысалдары берілген.  

Кілт сҿздер. Мҽтін, коммуникативтік қҧзыреттілік, сҿйлеу қызметі, білім беру 

нҽтижелері. 

Annotation. This article discusses the current topic of forming students ' communicative 

competence through text. Since the text is the basis for creating a developing speech environment in 

the  Russian language lessons, the main component of the textbook structure, it is through the text 

that all the goals of education are realized.  The author summarizes practical experience work with 

text in Russian language lessons as part of the updated content of education. The article provides 

examples of some methods and techniques for working with text.  
Keywords. Text, communicative competence, speech activity, results of education.  

 

Современная жизнь требует от ученика свободного владения языком, умения 

общаться с различными людьми в различных ситуациях, не испытывая при этом 

чувства дискомфорта. Поэтому формирование умений связно изложить мысли в 

устной и письменной форме, анализировать и совершенствовать написанное, 

умение грамотно высказать мнение по обсуждаемому вопросу — одно из самых 

важных направлений в развитии речемыслительной деятельности учащихся. 
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Практика показывает, что современные школьники, чрезмерно увлеченные 

компьютером, телефонами, все больше в своем общении используют сленговые 

выражения, сокращенные слова, зачастую заменяя живую, культурную речь 

мимикой и жестами. Такие дети затрудняются в создании самостоятельных 

связных устных, а особенно письменных высказываний. Поэтому с уверенностью 

можно сказать, что проблема культурного общения школьников — одна из самых 

важных на сегодня. 

Международные исследования качества образования PISA, проводимые в 

2004, 2008, 2012 гг., показали низкий уровень читательской грамотности наших 

школьников - 41-43 место среди 65 стран. Это проблема, которая требует 

незамедлительного решения. 

В основе обучения лежит компетентностный подход, связанный с 

формированием ключевых компетенций, одной из которых является 

коммуникативная компетенция. Коммуникативная компетенция определяется 

как «овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах». Ведь именно коммуникативная компетентность начнѐт играть 

основополагающую роль, помогая в профессиональной подготовке и трудовой 

деятельности.  

Наиболее эффективной формой в данном направлении методисты считают 

работу с текстом на уроках русского языка как одно из условий развития 

творческого потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, 

улучшения качества речи. 

Текст - это основа создания на уроках русского языка развивающей 

речевой среды, основной компонент структуры учебника, именно через текст 

реализуются все цели обучения в их комплексе: коммуникативная, 

образовательная, развивающая, воспитательная. Успешная сдача ЕНТ 

напрямую зависит от умения работать с текстами.  

Кропотливая, постоянная работа с текстом на уроках должна, на мой 

взгляд, проводиться с опорой на произведения русской классической 

литературы. Обращение к «безукоризненным образцам» — одно из средств 

создания развивающей личность речевой среды, результативное средство, 

позволяющее сформировать у учащихся приемы построения текстов [1]. 

Особую роль в воспитании, развитии современного школьника 

приобретают тексты, направленные на духовно-нравственное развитие 

личности: о культуре памяти, об отношении к прошлому, настоящему и 

будущему, о национальных традициях, о проблемах экологии и т. п.  Например, 

тексты  из произведений А.С. Пушкина, Ч.Айтматова, А.И. Куприна,  

И.С. Тургенева, К.Г. Паустовского, И.А. Бунина и других . 

Задание № 1. Текст из повести А. С. Пушкина «Выстрел» из цикла 

«Повести Белкина». (256 слов). Ссылка на текст: 

http://www.pushkintut.ru/pushkin_povesti_belkina.php?page=5  [3]. 

1. Определите основную мысль текста. Озаглавьте его. 

http://www.pushkintut.ru/pushkin_povesti_belkina.php?page=5
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2. Какими средствами описывает А.С. Пушкин внутреннее состояние 

Сильвио? 

3. Составьте план и перескажите. 

Задание № 2. Текст из произведения Ч. Т. Айтматова «Буранный 

полустанок».(327 слов).Ссылка на текст:  

http://ssabr.blogpost.com/2007/07/blog-post_03.html?m=1  [ 4]. 

1. Озаглавьте текст. Сформулируйте его основную мысль. Определите 

тип речи. Назовите ключевые слова. 

2. Дайте толкование значений слов и выражений: чучело прежнего 

человека, выйная часть.  

3. Укажите тюркизмы, определите их значение. С какой целью они 

употреблены в тексте? 

4. Дайте толкование современного употребления слова манкурт. Как 

возникло значение этого слова? Определите тип значения этого слова. 

5. Составьте план и напишите изложение. 

Программа обновленного содержания образования направлена на 

совершенствование четырех навыков: слушание, говорение, чтение и письмо.  

Наиболее результативными, на мой взгляд, являются следующие 

современные методы и приемы: «ПОПС-формула», синквейн, «толстые» и 

«тонкие» вопросы, вопросы по приему «Ромашка Блума», кластер, 

ассоциативный ряд, «Диаграмма Венна», «Фишбоун» и другие.  Также в своей 

работе особое внимание уделяю такому виду работы, как комплексный анализ 

текста. Вот пример заданий комплексного анализа текста:  

1. Озаглавьте текст. Назовите тему текста и сформулируйте его основную мысль. 

2. Определите тип речи. Аргументируйте свой ответ.  Назовите ключевые слова. 

3.Определите стиль текста. Приведите аргументы. 

4. Дайте толкования значений слов и выражений. 

5. Составьте план текста. 

Пример анализа текста по схеме Таксономия Блума:  

Текст. «Что говорят иностранцы об Астана ЭКСПО-2017». 

Ссылка на текст: https://www.inform.kz/ru/chto-govoryat-inostrancy-ob-

ekspo_a3036277  (По материалам периодической печати) [6]. 

Задание № 3. Прочитайте и проанализируйте текст по схеме 

таксономия («лесенка») Блума (рисунок 1).Письменно дайте ответы на 

поставленные вопросы. Ответы впишите в соответствующие уровни 

«лесенки» Блума [5, 24]. 

 
 

Рисунок 1. Таксономия Блума 

http://ssabr.blogpost.com/2007/07/blog-post_03.html?m=1
https://www.inform.kz/ru/chto-govoryat-inostrancy-ob-ekspo_a3036277
https://www.inform.kz/ru/chto-govoryat-inostrancy-ob-ekspo_a3036277


437 

Знание: Прочитайте репортаж о том, как иностранные туристы 

отзываются  об ЭКСПО. К какому виду репортажа он относится? Почему? 

Понимание: Задайте друг другу «толстые» вопросы о том, с какой целью 

иностранцы приехали в Астану и посетили выставку. 

Применение: В казахском языке есть множество пословиц и поговорок, в 

которых запечатлена народная мудрость, поучающая уважать и почитать гостей. 

Например: Қонағыңның алтынын алма, батасын ал (букв. Не бери золото гостя, 

прими благословление). Какие пословицы и поговорки о гостеприимстве вы 

знаете? Приведите примеры, прокомментируйте, какие жизненные ситуации они 

отражают. Передайте их смысл и значение на русском языке. 

Создание: По материалам периодической печати изучите, какие 

впечатления и ассоциации о Казахстане сложились у иностранных гостей, 

посетивших нашу страну и выставку ЭКСПО – 2017. Выпишите их и составьте 

кластер с ключевым словом «ЭКСПО-2017». 

Оценивание: Составьте и запишите синквейн на тему «Астана ЭКСПО-2017». 

Работая с текстами-миниатюрами, сравнивая два текста, ученики через 

восприятие и понятие текста идут к созданию собственного высказывания,  

сочинения, что важно и для развития внимания, мышления учащихся. Приведу 

пример работы с текстом на уроке русского языка в 7 классе. 

Некоторые примеры работы с текстами. 

Задание № 4. Дайте развернутый ответ, используя ПОПС-формулу. 

Верно ли утверждение « Здоровье – это самое ценное, что есть у человека»? 

Используйте вводные слова и конструкции. 

Соблюдать все правила – значит вести здоровый образ жизни. 

Бешеный ритм современной городской жизни не оставляет свободного 

времени для занятий спортом и своим здоровьем. Мы постоянно куда-то 

торопимся, опаздываем, бежим... Нам не хватает времени для физических 

упражнений, которые так важны для организма. 

Спорт и здоровье – две половинки единого целого. Это было доказано на 

примере людей, которые благодаря физическим нагрузкам, начинали заново 

ходить после автокатастроф или других трагических случайностей. Достаточно 

сделать несколько упражнений, пробежаться трусцой, покататься на велосипеде 

или самокате. 

ПОПС-формула: 

П – позиция («Я считаю, что …) 

О –  объяснение ( «… потому что…») 

П – пример ( «Например…) 

С – следствие/суждение («Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что…») 

Задание № 5 Приём «Ромашка» Блума (рисунок 2).  

Этот прием формирует критическое мышление, поскольку учит создавать 

вопросы разного типа и отвечать на них. После прочтения и обсуждения текста 

нужно поделить класс на 2 группы: 1-я группа составляет вопросы, 2-я группа 

отвечает на них. «Ромашка» состоит из шести лепестков, каждый из которых 

содержит определенный тип вопроса [7, 152]. 
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Рисунок 2. Ромашка  

 

Задание № 6. Прочитайте тексты и выполните задания, следующие за 

текстом. 

Поиск интересного хобби по душе – непростое и нередко длительное 

занятие. Увлечения людей бывают самыми разнообразными, а иногда – 

неожиданными и даже странными. Одним из ярчайших примеров 

является Екатерина Великая. В эпоху ее правления, жители Российской 

Империи перенимали многие черты западных государств. Многие знатные 

люди коллекционировали различные редкие и интересные предметы. 

Императрица старалась не отставать – ей тоже приглянулось это модное хобби: 

Екатерине удалось собрать множество раритетных книг и картин, но самым 

страстным ее увлечением были… камни. Правительница накопила множество 

гемм, на которых были выведены потрясающие по своей красоте рельефные 

изображения. Кроме того, когда у Императрицы выдавалась пара свободных 

часов, она создавала подобия камней, которые впоследствии могли быть 

подарены особо дорогим для нее людям. 

Хобби Петра 1 

Не менее любопытными кажутся и увлечения Петра Первого. Это был 

человек, который пытался попробовать всѐ и вся, он занимался и 

проектированием кораблей, и коллекционированием, и даже, в течение какого-

то времени, плетением лаптей! Впрочем, это далеко не самые неожиданные 

вещи, которыми занимался правитель Российской Империи. Сложно в это 

поверить, но Петр Первый увлекался… стоматологией! Конечно, такое «хобби» 

сложно назвать серьѐзным хотя бы по той причине, что в то время не было ни 

соответствующего оборудования, ни инструментов для проведения каких-либо 

серьезных стоматологческих процедур. Впрочем, Император и тут сумел найти 

выход: больные зубы своих «пациентов» (вероятнее всего, ближайших 

подданных) он просто вырывал… И не всегда те, что было нужно.  

1. Запишите предложение, передающее основную мысль текста №1 

2. Объясните, что означает выражение «потрясающие по своей красоте»? 

3. Сформулируйте противоречивую информацию текста №2. 

4. Сравните содержание текстов, цель и целевую аудиторию. Приведите 

два аргумента из текста. 
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Таким образом, использование текста при изучении русского языка 

обеспечивает решение таких важных проблем школьного образования, как 

приобщение учащихся к духовному богатству, воспитание бережного и 

вдумчивого отношения к слову, работа с текстом на уроках русского языка 

позволяет развивать культуру речи, творческий потенциал, что без сомнения 

влияет на повышение качества образования. 
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