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Түркістан қаласы білім бөлімінің басшысы
БЕКАРЫС АҚСАҚАЛҰЛЫ ШОЙБЕКОВ

1976 жылдың 14 сәуірінде Оңтүстік Қазақстан облысы,
Отырар ауданында дүниеге келген. 1997 жылы Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік  университетін
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі мамандығы бойынша
бітірген. 1999 жылы осы университеттің магистратурасын,
2002  жылы  аспирантурасын  бітірген.  Б.Шойбеков  өзінің
еңбек  жолында қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі,
Қ.А.Ясауи  атындағы  Халықаралық  Қазақ-Түрік
университетінде  аудармашы,  ғылыми  қызметкер,
Халықаралық  қатынастар  бөлімінің  басшысы,  Түркістан
қалалық  өнерлі  балаларға  арналған  “Өнер”  мектебінің
директоры  қызметтерін  абыроймен  және  іскерлікпен
атқарған.  2016  жылдың  шілде  айынан  бастап  Түркістан
қаласының білім бөлімінің басшысы болып тағайындалды. 

Елімізге ғана емес, түркі әлеміне жақсы таныс белгілі
айтыскер  ақын.  1988  жылдан  облыстық,  аймақтық,
республикалық,  халықаралық айтыстарға  қатысып келеді.
«Қазақстанның  Тәуелсіздігіне  -  10  жыл»  мерекелік
медалінің,  «Облыстың  2004  жылғы  ең  үздік  ақыны»
атақтарының  және  бірнеше  мемлекеттік  сыйлықтардың
иегері.  Дүниежүзілік  жас  түрік  жазушылары  одағының
Қазақстандағы  өкілі.  Қазақстан  Республикасының
Мәдениет  қайраткері,  Түркістан  қаласының,  Отырар
ауданының  Құрметті  азаматы,  Жастар  «Дарын»
мемлекеттік сыйлығының иегері.

* * * * * ** * * * * * * * * * 
ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ БІЛІМ БӨЛІМІ

 Қазіргі кәсіби білімнің шығармашылыққа  бағытталуы мен
жылдам  өзгерістерге  түсуі   жағдайында   педагогикалық
әрекет өте  күрделеніп,  бұл салада еңбек ететін мамандар
алдына   жаңа  талаптар  қоюда.    Мұғалімдердің
шығармашылық  әлеуетінің  дамуының  табысты  болуында
Түркістан қалалық білім бөлімі әдіскерлері мен олардағы
біліктілікті арттыру ісімен айналысатын  қызметкерлердің
ролі  орасан  зор.  Жалпы  әдістемелік  жұмыс,  әдіскерлер
жайында  жарық  көрген  ғылыми   басылымдардың,
зерттеулер  бойынша  әдіскерлер  әрекеттерінің  түрлері;
олардың  мектеп  тәжірибесімен  байланысы,  қалалық
әдістемелік  мекемелердің  жұмысының  негізгі  бағыт-
бағдары бағытында жүргенін көрсетті.  >>>>>> 2 - бет

* * * * * ** * * * * * * * * * 
ҚҰТТЫҚТАУ

Түркістан қаласы
Некрасов атындағы

№ 9 мектеп-
гимназия басшысы
Орынбаева Жаңыл

Әнішқызын 
27 қараша  туған

күнімен
құттықтаймыз!

Некрасов мектебінің директоры,
 Көшті бастап жүргізеді ілгері. 
Байқалады кәсібилік деңгейі, 
Атқарылған істерінен сүбелі.

Гимназия статусына мектеп ие,
Жаңа бағыт, жаңа жол, жаңа жүйе.
Күннен күнге жанданып, өркендеуде.
Еңбек етер әр ұстаз ісін сүйе.

Арманы мен мақсаты айқын ұжым,
 Бір жердің ас-нанын жеп, татқан тұзын.
 Талай асу-белесті бағындырған, 
Күн артынан өтуде күндер ұзын.

Білім ошағын жарқыратқан, маздатқан,
Бір мектептің шамшырағын ол жаққан.
Бір ұжымды салиқалы басқарып,
Елбасының әр жолдауын қолдатқан.

«Үздік» болып, дүйім жұртқа танылған, 
Дара туған ұжым риза дарыннан. 
Басшысынан тәлім алып әр ұстаз, 
Жаман ойдан басы бүтін арылған.

Әр ұстазды биік шыңға шақырған,
Әріптесім деп мерейін асырған.
Мектебім деп шыр-пыр болып жүретін,
Ұжым риза сондай жаны асылдан!

 Құтты болсын, Жаңыл ханым, туған күн
 Ұжым сізге алғыс айтар бүгін шын. 
 Ұстаздардан болсын бір-ақ ақ тілек: 
 Басыңызға бақыт нұры төгілсін!

Түркістан қаласы. Некрасов атындағы
 № 9 мектеп-гимназия ұжымы
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ТҮРКІСТАН ҚАЛАЛЫҚ БІЛІМ БӨЛІМІ

Түркістан  қалалық  білім  бөлімі  қызметкерлері
инновациялық  үрдіс  бойынша толағай  тыңғылықты істер
атқаруда. «Адамды бірнәрсені қайталауға үйреткеннен гөрі,
оған  жаңалық  ашуға  көмектескен  жөн»,  -деп  Г.Галилей
айтқандай,   білім  алу  үрдісі  –  жалпы  білім  жүйесінің
бөлінбейтін,  маңызды,  өзіндік  ерекшелігі  бар  бір  бөлігі.
Динамикалық  жылдам өзгеретін  қоғамда  еркін  еңбек  ете
алу,  толыққанды  өмір  сүре  алу  үшін  адамдарды   білім,
білік, дағдымен қамтамасыз етіп, алған білімді өз мәселесін
шешуге тиімді пайдалана алудың жолдарын меңгерту.

Қазіргі  кәсіби  білімнің  шығармашылыққа   бағытталуы
мен  жылдам  өзгерістерге  түсуі   жағдайында
педагогикалық   әрекет  өте  күрделеніп,  бұл  салада  еңбек
ететін  мамандар  алдына   жаңа  талаптар  қоюда.
Мұғалімдердің  шығармашылық  әлеуетінің  дамуының
табысты  болуында   Түркістан  қалалық  білім  бөлімі
әдіскерлері  мен  олардағы  біліктілікті  арттыру  ісімен
айналысатын   қызметкерлердің  ролі  орасан  зор.  Жалпы
әдістемелік  жұмыс,  әдіскерлер  жайында  жарық  көрген
ғылыми  басылымдардың,  зерттеулер бойынша әдіскерлер
әрекеттерінің  түрлері;  олардың  мектеп  тәжірибесімен
байланысы, қалалық әдістемелік мекемелердің жұмысының
негізгі бағыт-бағдары бағытында жүргенін көрсетті.

Бас  мамандар  –  Г.Д.Малбаева,  Н.М.Ошантаева,
Ш.Т.Күленов,  Г.  Әлімбекова,  А.  Қасымбек,  бас  маман-
заңгер  –Ж.Ә.Орынбасарова,  бас  есепші  –Д.А.Кенжетаев,
әдістемелік  кабинет  меңгерушісі  –  А.Ү.  Батырбекова,
Халықаралық  зерттеулер  бойынша  әдіскер  –М.З.Ибраева,
әдіскерлер  –Ә.Төлентаев,  Т.Кенжебаева,  Г.Ж.Ұзақ,
Д.Есенғараева,  Г.Әметова,  А.Т.Телқожаев,   Ж.О.
Тұрысбетов,   Б.М.Сарманов,  М.Қорғанбекова,
Ф.Ташметова, Ж.Нұржакиева, М.А.Рысбекова, Р.Рахметова,
Т.Ә.Шегенбаев,  Н.Ж.Маратұлы,  М.Абдужаппарова,
А.Ақжанов,  М.Бакиров,  Р.К.Үрімова,  Д..Қ.Қуат,
Г.Қ.Абдикулова,  Т.А.Бегасилов,  А.Аблазова,  Г.
Нұрмағамбетова   сынды  мемлекеттік  қызметкерлер
Түркістан  қалалық  білім  бөлімінде  «жұмылған
жұдырықтай» еңбек етуде. 

1998  жылғы  тамыз  айындағы  №1  “Ұстаз”  газетінің
Түркістан  қаласына  қарасты  қалалық  білім  бөлімінің
жанында жарық көруі - ақ түйенің қарны жарылып, білім
қызметкерлерін қуанышқа кенелткен күн еді.

“Ұстаз”  газетінің  іргесін  қалаған  тұңғыш  редактор  –
Ғани Ысқақов Жақсылықұлы болатын.  Бүгінде  оның ізін
Акбар Исхаков жалғастыруда.  2002 жылдан бастап “Ұстаз”
газетінің  және  балаларға  арналған  “Түркістан  ұланы”
газетінің тізгінін қолға алған редактор – Акбар Исхаков әр
түрлі  тақырыпта  терең  ой-пікірлер  қозғап,   ұстаз-
қаламгерлердің  шығармаларын,  мақалаларын   тұрақты
түрде  жарыққа шығарып жүр. 

“Түркістан  ұланы”  газетінің  символы  ретінде  балалар
газетінің  титулына  Ғани  Ысқақовтың  суреті  қойылған.
“Түркістан  ұланы”  газетінің  жариялымы  үшін  редактор
Акбар Исхаков    облыстық “Қорған” балалар қорының “Ең
үздік  журналист”  атағын  иеленді.   Бүгінде   “Ұстаз”,
“Түркістан ұланы”   газеттерінің корректоры әрі тілшісі –
марқұм  Ғани  Ысқақовтың  тұяғы  –  журналист,  тілші-
корректор – Ақмарал  Ғаниқызы мен Искакова Мақпал –
бағдарламашы  қызметін атқаруда.

 “Ұстаз”  газетінің  құрылтайшылары:  Түркістан  қаласы
әкімдігінің  білім  бөлімі,   Білім  және  ғылым

қызметкерлерінің  кәсіподақ  комитеті.  Ақылдастар  алқасы
мүшелері:  білім  бөлімінің  қызметкерлері  –  Б.Шойбеков,
Г.Әсілбаева,  А.Батырбекова,  М.Кенжебаева,  Р.Үрімова,
Б.Сарманов, Ә.Әшірбаев және Түркістан қалалық мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Ж.Ибрагимовтер.

Қазақстандағы   ең   ірі  қоғамдық  ұйым  –  білім   және
ғылым   қызметкерлері   кәсіподағы.  Бүгінде   Түркістан
қаласында  83  бастауыш   ұйымында  9   мыңнан  астам
кәсіподақ  мүшелері  еңбек етуде.  Түркістан  қалалық білім
және  ғылым  қызметкерлері   кәсіподақ   кеңесінің
төрайымы,  Түркістан  қаласының   Құрметті   азаматы
Әсілбаева   Гүлжан  Әсілбайқызы  осы   қалың  орман
кәсіподақ  мүшелері  бар  ұйымды  басқарады. Кәсіподақ
комитеті мамандары: Кенжебаева Мария, Дадабаев Фарход
және  Утебаева  Дүйсенкүл  –  бас  есепші  болып  қызмет
етуде.

Мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін  дамыту күрделі
және  көпқырлы мәселе.  Сондықтан  мұғалімдердің  кәсіби
дамуын  қамтамасыз  етуге  бағытталған  әдістемелік
жұмыстар нәтижелі болуы үшін олардың  негізгі бағыттары
бойынша айқындалуы өзінің жалғасын табуы тиіс.

* * * * * ** * * * * * * * * * 
ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРТУЫ

Тәуелсіздік  алғанына  биыл  25  жыл  толғалы  отырған
қазақ елі осы аз жылдың өзінде үлкен жетістіктерге жетті.
Халқына,  еліне  сенімді  түрде  серт  беріп,  ел  тағдырын
мойнына  алған  Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев  25  жылда
Қазақстанды  адам  таң  қаларлықтай  көркейтіп,
экономикасын өркендетіп отыр. 

Тәуелсіздіктің  тұғырын  биіктетіп,  баянды  ету  –  әрбір
азаматтың  қастерлі  міндеті.  Адамның  азаматтығы,  рух
биіктігінің  деңгейі  ата-бабасынан  қалған  асыл  мұрасы  –
атамекенін,  салт-дәстүрін,  тілін,  өнерін  қастерлеумен
мемлекеттік  тәуелсіздікті  қорғаудағы  еңбегіне  қарай
бағаланбақ. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен «100 нақты
қадам» Ұлт жоспарында берілген міндеттемелерді  жүзеге
асыру мақсатында бекітілген «Қазақстан Республикасында
білім  беруді  және  ғылымды  дамытудың  2016-2019
жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасында»  білім
беру  саласындағы  жұмыстың  басымдықтарында  нақты
тапсырмалар  берілгені  болып  табылады.  Осыған  орай,
бүгінгі  күні  Түркістан  қаласы  білім  саласының  жұмыс
мазмұнын  осы  бағдарламаның  индикаторлық
көрсеткіштерінде  белгіленген  межеге  жеткізу міндеттеліп
отыр.  Ең  басты  мәселе  –  елімізде  12  жылдық  оқыту
моделіне  көшу жағдайында жаңартылған білім мазмұнын
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ендіру бойынша жаппай дайындық жұмыстары жүргізілді.
Апробациялау  жұмыстары  6  жыл  бойы  (2008-2013)
Назарбаев зияткерлік мектептерінің базасында жүргізілсе,
соңғы  3  жылда  (2013-2016)  сынақ  жұмыстары  жай
мектептерде де жүзеге асырылды. 

Өздеріңізге  белгілі,  жаңартылған  білім  мазмұны
бойынша  әзірленген  оқу  бағдарламаларын  ендіру
педагогтар  қауымынан  кәсіби  міндеттер  мен  оны  жүзеге
асыруда жаңаша көзқарасты, яғни инновациялық қызметті
талап  етеді.  Бұл  бағытта  «Назарбаев  зияткерлік  мектебі»
дербес  білім  беру  ұйымдары  Педагогикалық  шеберлік
орталығы мен Кембридж университетімен бірге әзірленген
үш деңгейлі  бағдарламаларды  ендіру орта  білім  берудегі
педагог  кадрлардың  біліктілігін  арттыру  жүйесіндегі  ең
маңызды  жетістік  болып  табылады.  Жаңа  деңгейлік
бағдарламалар бойынша «Назарбаев зияткерлік мектептері-
нің»  тәжірибесін  тарату  мақсатында  Педагогикалық
шеберлік  орталығы  және  «Өрлеу»  біліктілікті  арттыру
ұлттық  орталығының  базасында  педагог  кадрлардың
біліктіліктерін  арттыру  жүйесі  жүзеге  асырылды.
Деңгейлік  бағдарлама  бойынша  3  айлық  курстан  пән
мұғалімдері, мектеп директоры  9 айлық курстарда, 2016-
2017 оқу жылында 1 сыныптарға сабақ беретін педагогтар
орта  білім  мазмұнын  жаңарту  бағдарламалары  бойынша
біліктілік  арттыру курстарынан өтті.  12  жылдық оқытуға
көшуге байланысты әдістемелік қызметтің құрылымы мен
жұмыс  мазмұны  да  жаңаша  сипат  ала  бастады.  Өтілген
әрбір семинарлар мен өзара тәжірибе алмасу жиындарында
білім  беру  мазмұнының  жаңартылуына  негіз  болған
Назарбаев  зияткерлік  мектептерінің  озық  іс-тәжірибесі
кеңінен насихатталып,  мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігі
саласы жаңа тәсілдер аясында кеңейтілді.  Атап айтқанда,
пәнаралық  және  жобалық  қызмет,  оқыту  мен  басқаруда
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану,
білім беру қажеттіліктері ерекше балаларды интергациялау
және  ата-аналарды  консультациялық  қолдау  жүзеге
асырылды.

Педагогтарға кәсіби ізденуіне бағыт-бағдар беру, озық іс-
тәжірибесін  кеңінен  насихаттау  мақсатында  қалалық,
облыстық,  республикалық  деңгейде  семинарлар,
конференциялар,  дөңгелек  үстелдер  ұйымдастырылды.
Аталған  жиындарда  12  жылдық  білім  беруге  көшу
жағдайында  педагогтардың  кәсіби  және  шығармашылық
деңгейін  арттыру  арқылы  заманауи  білім  беру  жүйесін
үйлестіру  мен  нығайту  жұмыстары  жан-жақты
талқыланды.Ұстаздар  еңбегінің  нәтижесі  республика,
облыс  деңгейінде  қол  жеткізген  жетістіктері  арқылы  да
айқындалады.  Қала ұстаздары  республикалық,  облыстық
деңгейде өтілген қашықтық олимпиадаларда, түрлі кәсіби
сайыстарда,  тамыз  педагогикалық  оқуларында,  пән
мұғалімдерінің  олимпиадаларында  үздік  нәтижелерге  қол
жеткізуде. 

Біз  ұрпағымызды,  болашағымызды  тәрбиелеу  жолында
мемлекетіміздің білім саясатын басшылыққа ала  отырып,
бәсекеге қабілетті, білімді меңгерген, ой-өрісі дамыған ғана
емес,  Әл  Фараби  бабамыз  айтқандай,  балаға  білімнен
бұрын  тәрбие  беру  керек,  «Тәрбиесіз  берілген  білім  –
болашаққа  балта  шабу»  деген.  Сондықтан  біз  жоғары
азаматтық  және  адамгершілік  ұстанымы,  Отансүйгіштік
сезімі  мен  әлеуметтік  жауапкершілігі  қалыптасқан
зияткерлік  ұлтты  қалыптастыруымыз  керек.  Бұл  орайда
қазіргі  таңда  мектептерде  оқытылып  жатқан  «Өзін-өзі
тану» пәнінің маңызы ерекше. Қазіргі қоғамда бұл пәннің

мектеп  бағдарламасына  енгізілуі  құптарлық  іс.  «Өзін-өзі
тану»  пәні  арқылы  мектеп  жасындағы  баланың  жалпы
адамгершілік  құндылықтарды  танып-біліп,  меңгеру
нәтижесінде  баланың  жеке  тұлғасын,  ішкі  жан  дүниесін
қалыптастырып,  өзін-өзі  тануы  арқылы  айнала  қоршаған
ортаға деген көзқарасын дамытуға мүмкіндік жасаймыз.

Бұл пәнді оқытуда әсіресе педагогтарға жүктелер міндет
салмақты  болмақ.  «Өзін-өзі  тану»  пәнін  беру  үшін
мұғалімдерге  қажетті  қасиеттер:  жылылық,  түсінгіштік,
сезімталдық,  кең  ойлай  білу,  шығармашылық  ізденіс,
баланы шабыттандыра білу, баланы адам ретінде қадірлей
білу,  бала  бойына  ұлттық  болмысымызды  сіңіру,  ең
бастысы бұл пәннен беретіндер берері мол, тәжірибелі әрі
шешендік қабілеті мол ұстаз болуы шарт.

Халқымыз  қашан  да  отбасында  адамгершілік  пен
имандылықты  ерекше  дәріптеген.  Имандылық  –  әрбір
адамның ішкі рухани тазалығы, өзіндік сенімі. Сондықтан
да имандылық тәрбиесін оқушы бойына сіңіру, оның ішкі
сенімін  оң  бағытта  дамытуға  күш салу аса  маңызды.  Ал
оқушылар бойында рухани-адамгершілік құндылықтардың
негізінде сенімнің жүйесін және гуманистік дүниетанымды
қалыптастыруға ықпал ететін пән осы – «Дінтану» пәні. 

Аталған  пәннің  негізгі  мақсатын  дұрыс  жеткізу,  өз
деңгейінде  ұғындыру  мұғалімдерімізден  үлкен
жауапкершілік  пен дұрыс көзқарасты талап етеді.  Пәннің
мектеп  бағдарламасына  енгізілгеніне  көп  уақыт  өтпегені
белгілі,  сондай-ақ,  ол  факультативтік  сабақ  ретінде
оқытылып жатыр. Оқушыларға жалпы дін түсінігі, әлемдегі
негізгі  діндер  жайлы  түсінік  беріліп,  оқытылуда.  Бұл
бағыттағы жұмыстардың өз деңгейінде жүргізілуі қалалық
білім бөлімінің басты назарында тұр.

Қазіргі  таңда  Түркістан  білім  бөліміне  қарасты
мектептерде оқушылардың бос уақытының тиімді өткізілуі
үшін  түрлі  спорттық,  көркемөнерпаздар  т.б.  үйірмелер
жұмыс атқаруда. Бұдан бөлек оқушыларымыз Балалар мен
жасөспірімдер орталығы, Өнер мектебі, Саз мектебі, «Жас
туристер» және «Қолөнер мектебіндегі» түрлі үйірмелерге
оқушыларымыз қамтылған.

Жазғы  кезеңдерде  балалар  мен  жасөспірімдердің
демалысын сауықтыру және жұмыспен қамту, балалардың
қадағаланусыз қалуының, құқық бұзушылығы мен қылмыс
жасауының  алдын  алу,  өмір  қауіпсіздігін,  денсаулығын
нығайту  мақсатында  республикалық,  облыстық  туристік
лагерінде,  жергілікті  балалардың  жазғы  сауықтыру
демалыс лагерінде балалар  уақытын тиімді  өткізе  алады.
Сондай-ақ  мектеп  жанынан  ашылған  лагерлер  де  жұмыс
жасап,  балалардың  демалыс  күндерінің  қызықты  өтуіне
барлық жағдайды жасайды.

Тәрбие саласында білім бөлімінің тағы бір ерекше назар
аударған  мәселесі  –  оқушылардың  күнделікті  мектеп
формасын  сақтауын  талап  ету.  Себебі  мектеп  формасы
оқушылардың  әлеуметтік  жағдайының  теңдігін  сақтауға,
түрлі әуестенушіліктің алдын алуға септігін тигізеді. 2012
жылы  ҚР  «Білім  туралы»  Заңына  өзгерту  енгізіліп,   47
бабтың 15-1 тармағына сәйкес,  білім алушылардың білім
беру  ұйымдарында  белгіленген  киім  үлгісін  сақтауы
міндеттелген.  Осы  Заңға  сәйкес  ата-аналардан
оқушылардың мектеп формасында болуы талап етіледі.

Білім  беруді  жаңарту  оқушылардың  білімін  ғана  емес,
олардың  қолдану  дағдыларын,  атап  айтқанда,
функционалдық  сауаттылығын  немесе  құзыреттілігін
қалыптастырады.  Ел  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың
бастамасымен  өмірге  келген  функционалдық
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сауаттылықтың мақсаты – оқушылардың білімдерін өмірде
тиімді  қолдануға  үйрету.  Сонымен  қатар,  ол  орта  білім
жүйесінің парадигмасын түбегейлі өзгертудің негізі болып
табылады.  Бұл  бағытта  оқушыларымыз  білім  сапасын
сырттай  бағалаудың  әлемдік  тәжірибесі  бойынша
халықаралық  салыстырмалы  зерттеулерге  қатысуда.  Атап
айтқанда,  2011  жылдан  бері  оқушылардың  білім
жетістіктерін  бағалау  жөніндегі  халықаралық  бағдарлама
зерттеуіне  (РISA)  –  7  мектеп,  4  және  8  сынып
оқушыларының  математика  және  жаратылыстану
саласындағы сауаттылығын бағалауға (TIMSS) – 5 мектеп,
«Оқу  және  мәтінді  түсіну  сапасын  зерделеу»
салыстырмалы зерттеуіне (PIRLS) – 2 мектептен оқушылар
қатысып,  жалпыға  міндетті  мемлекеттік  білім  стандарты
негізінде  балаларға  берілетін  білімнің  сапасы  сарапқа
салынды.

Білім  алушылардың  негізгі  орта  білім  берудің  оқу
бағдарламаларын  меңгеру  деңгейін  анықтау  мақсатында
өткізіліп келе жатқан оқу жетістіктерін сырттай бағалауға 5
жылда 9 сыныптан 32 мектептен 2428 оқушы қатысса,  4
сыныптан 3 мектептен 177 оқушы қатысты.

«Дарынды  ұрпақ  –  ел  болашағы»  демекші,  дарынды
оқушыларымыздың  қол  жеткізген  жетістіктерін
мақтанышпен  айта  аламыз.  Халықаралық  және
республикалық  деңгейдегі  түрлі  пәндерден
ұйымдастырылып  жатқан  зияткерлік  ойын-сайыстарына
соңғы  5  жылда  10  мыңнан  астам  оқушы  өз  еркімен
қатысып,  1,5  мыңдай  оқушы  жүлдегер  атанды.
Оқушылардың  пәндік  олимпиадасының  көрсеткіші
бойынша халықаралық деңгейде – 2 оқушы, республикалық
деңгейде – 27 оқушы, облыстық олимпиадада – 56  оқушы
жүлделі  орындарды  иеленді.  «Жарқын  болашақ»
олипиадасының  қорытындысы  бойынша  Түркістан
қаласының оқушылары облыс көлемінде соңғы 3 жылда да
«Үздік команда» титулын жеңіп алды. 

Соңғы жылдары мектептерімізде оқушыларды ғылымға
баулу,  ғылыми  көзқарасын  қалыптастыру  бағытындағы
«Оқушылардың  ғылыми  қоғамының»  жұмыстар  да  өз
нәтижесін  беріп  келеді.  Бұл  тұрғыда  бес  жыл  көлемінде
450-ден астам ғылыми жоба жұмыстары зерттеліп, оның 4-
еуі халықаралық деңгейде, 7-еуі республикалық деңгейде,
21-і облыс көлемінде жүлделі орындарды иеленді.

Мемлекеттік  тілдің  қолдану  аясын  кеңейту,  өзге  ұлт
балаларының  тілге  деген  қызығушылығын  арттыру
мақсатында  ұйымдастырылған  республикалық
«Мемлекеттік  тіл  –  менің  тілім»  байқауына  соңғы  бес
жылда қаламыздан 13 оқушы қатысып, оның 9-ы жеңімпаз
атанып, еліміздегі іргелі жоғары оқу орындарының грантын
жеңіп алды. Бұдан бөлек өнер, спорт, туризм т.б. салаларда
да  оқушыларымыз  қаламыздың  абыройын  үстем  етіп
келеді.  Оның  дәлелі  –  жуырда  өтілген  «Рио-2016»
халықаралық олимпиадасына қатысқан жерлесіміз, атақты
спортшы  Хамза  Дидар  сынды  оқушымыздың  спортта
бағындырған белестері туған жерден алған тәлім-тәрбиенің
жемісі  деп  білеміз.  Тәрбие  саласы  бойынша  өткен  оқу
жылы 12 түрлі сайыстар мен байқаулар ұйымдастырылған
болса, барлық сайыстарда да қаламыздың жастары жүлделі
орындарды иеленді. 

Үрімова Рахила Кенжебекқызы,
Ы.Алтынсарин төсбелгісінің иегері,

Филология ғылымдарының кандидаты,
Түркістан қалалық білім бөлімінің әдіскері.

ТАҒЫЛЫМЫ МОЛ БІЛІМ ОРДАСЫ

(тарихи деректер мен мәліметтер  
ардагер ұстаздардан алынды)

Кімде-кім халқынан алмаса тәлім,
Оны үйрете алмас ешбір мұғалім. Ж.Баласағұн.

“Адамның еркі мен еңбегі, Тудырар небір кереметтерді”
деп, орыстың көрнекті ақыны Н.А.Некрасов жырлағандай,
тарихы  терең  шежірелі,  тағылымы  мол  білім  ордасы
Түркістан қаласындағы  Н.А.Некрасов атын иеленген №9
мектеп-гимназиясы  аудан бойынша тұңғыш рет “гимназия
статусын” алған білім ошағы.

Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан  халықтарына
арнаған “Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты Жолдауында
осы  заманғы  білім  беру  мен  кәсіптік  қайта  даярлау
“парасатты   экономиканың”  негізі  екендігі,  сондықтан
әлемдік  стандарттар  деңгейінде  сапалы  білім  беру
қызметіне  қол  жеткізуіміздің  қажеттілігі  ерекше  аталып
өтілді.  Білім –  адамзаттың терең  және үйлесімді  дамуын
бекітетін  құралдардың  бірі,  прогресстің,  әлеуметтік
тұрақтылық  пен  ұлттық қауіпсіздіктің  маңызды факторы.
Осыған  орай  бұрынғы  мәдени  тәжірибені  жеткізуге
бағытталған, үлгі бойынша оқытатын  репродуктивті, жеке
адамның  қызығушылықтарынан  мемлекеттік  мүддені
жоғары  қоятын  білімнен  адамның  өзін  танымның   биік
баспалдақтарына  қарай  жетектеп  отыратын  “өмір  бойы”
алатын білімге бағытталу жүзеге асырылуда.

Осы  ретте  “Миуалы  ағашқа  барлығы  да  қарайды”
дегендей, Некрасов атындағы №9 мектеп-гимназияның осы
уақытқа  дейін  жүріп  өткен  баспалдақтары  айшықты.
Аталар  сөзімен  өсіп-өніп,  бабалар  бұлағынан  нәр  алып,
даналар өсиетінен тәрбие алып, Ұлылар  тәрбиесіне тағзым
ете отырып “Өзіңді  өзің  танысаң – істің  басы” дегендей,
шежірелі мектептің соны тарихына шолу жасасақ.

Мектептің  өткен  тарихына  көз  жүгіртсек,  оқыту  тілі
орыс  тіліндегі  мектеп  өмірі 1899 жылдан  бастау алады.
№73  мектептің  ең  алғашқы   директоры  болып
М.М.Ауштоль  қызмет  атқарған.  Мектептің  білім  беру
жүйесі  патшалық  Ресейдің  түзген  оқу   жоспарымен
жүргізілген. Осы №73 мектептің тұңғыш бітіруші түлектері
мектепті  1908ж.  тәмамдаған.  Өкінішке  орай,  осы
жылдардағы оқыған оқушылар, түлектер, ұстаздар туралы
мәліметтер  жоқтың  қасы.  Белгілі  деректерге  сүйенсек,
қиын-  қыстау   кезеңдерде  мектеп  уақытша  қызметін
тоқтатып,  ХХ  ғасырдың  20  жылында  қазан
революциясынан  кейін  қайта  құрылып  қызметін
жалғастырды.
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1911  жылғы  есептік  ведомосында:  ”Мектеп  тастан
қаланған  ғимаратта  орналасқан,  бөлмелері  тар”  деп
көрсетілген.  Сол  кезеңде  мектепте  Түркістан
станциясының тұрғындары мен теміржол қызметкерлерінің
балалары оқып,  жеті жылдық білім алған.  

1939 ж. білім ордасының ғимаратын кеңейту мақсатында
директор  Бодуновтың  басқаруымен  мектеп  үлкен  әрі
жарық  жаңа ғимаратқа көшіріледі. 

1941ж.  мектепті  қатарынан  екі  сынып  оқушылары
бітіреді, сынып жетекшілері Г.М.Григорьев пен Р.Увайская
болған  еді.  Бұғанасы  қатпаған  бітіруші  түлектер
мұғалімдерімен қатар өз еріктерімен Отанын қорғау үшін
қан  майданға  аттанады.  Бұл  қатал  тағдыр  ҰОС кезіндегі
миллиондаған  адамдардың  тағдыры  еді.  Соғыс  өрті
шалмаған шаңырақ некен-саяқ. Талай шаңырақ шайқалды,
қыршын  өмір  от  жалында  қиылды,  ұрпақ  сабақтастығы
үзілді,  түтін  түтемей,   күл  шашылмай  қалды.  Соғыстың
зардабы  талай  отбасыларды  аяусыз  шарпып  өтеді,
жауынгерлердің  біразы  кемтар  болып  оралса,  кейбіреуі
соғыста  жан  тапсырады,   кейбіреулері  ізім-қайым  жоқ
болып майданнан хабар-ошарсыз кетіп  оралмайды.

1941-1945ж.  аралығында  ҰОС  болуына  байланысты
мектеп-интернат   госпиталға  (ауруханаға)  айналады.
Сұрапыл  соғыста  жараланып  қансыраған  жауынгерлерді
осы  аталған  госпиталға  жеткізіп,  емдейді.  Осындай  тар
жол, тайғақ кешу ауыр кезеңдерде  мектеп қызметкерлері
күн-түн  демей,  оқу-тәрбие  жұмысын  тоқтатпады.
Мұғалімдер  күндіз  бала  оқытумен  айналысса,  түнде,
мектептен  тыс  уақытта  дәрігерлермен  қатар   госпиталда
кезекшілік  атқаратын.   Бұл  –  ешуақытта  ұмытылмайтын
естелік жазбалар.

Ұлы  Отан  соғысынан  кейінгі  жылдарда  мектепті
Вартанян  басқарады.  Оқулық  тапшылығына  қарамастан,
Г.И.Зайцева,  Г.О.Проценко,  Ч.В.Тюгай,  Э.Е.Брюнелли,
Т.Перметова,  Е.И.Павлова  сынды  мұғалімдер  мектеп
өмірінің  кемелденуіне  өз  үлестерін  қосады. Бір  кезде
жартылай панасыз балаларға да арналып ашылған мектеп-
интернат өз жұмысын  тоқтатпайды.

1960  ж.  Ч.В.Тюгай  мектеп  басшысы  болып
тағайындалады.  Директордың  орынбасары  Зайцева
Глафира Ильинична мұғалімдерді басқарып қарымды еңбек
етеді. Аудан бойынша үздік мектеп атанады. Өнерге баулу
мақсатында сан түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Мектептің
бау-бақшасы ерекше құлпырып, өз ырзық-несібесін береді.

 1967ж. 3 қараша күні қан майданнан  оралмаған мектеп
оқушылары  мен  жергілікті  тұрғындарға  арнап  директор
Ч.В.Тюгайдың  басшылығымен  мектеп  ауласына  “Аза
тұтқан  ана”атты  ескерткіш  тақтасы  тастан  қашалып
(соғысқа аттанған жауынгерлер тізімі жазылған) қойылады,
оның  авторы бейнелеу өнер  пәні  мұғалімі  В.А.Исмаилов
еді.  “Өзім  дегенде,  өгіздей  қара  күшім  бар”дегендей,
Шмарин,  Чудин,  Баратов,  Пашинин  сынды  т.б.  10-шы
сынып  оқушылары  ескерткішті  шын  ықыластарымен
тастан  қашап  өз  күштерімен  орнатады.  Сол  заманның
белсенді  жастары  ХХІ  ғасыр  ұрпақтарына  өз  “Үндеу-
хаттарын”  арнайы  жазып  тастан  қашалған  ескерткішке
қалдырады.  Содан  бері  “Аза  тұтқан  ана”  ескерткіші
маңызын  жойған  емес.  Әрдайым  салтанатты  жиындарда
ҰОС  қаза  болған  жауынгерлердің  ерліктерін  естеріне
түсіріп,  “Ешкім  де,  еш  нәрсе  де  ұмыт  қалмайды”деп,
оқушылар құрмет көрсетіп  ескерткішті гүл шоғырларымен
көмкереді.  Отанымызды қорғаған сол кездегі  батырларды
әрдайым еске алады. Бұл үрдіс мектепте дәстүрге айналған.

“Жақсының  аты,  ғалымның  хаты  өлмейді”  дегендей,
2017  жылы  20  сәуірде орын  алатын  тарихи  сәтті  1967
жылғы мектепті бітіріп кеткен түлектер мен мектеп ұжымы
тағатсыздана   күтуде.  50  жыл  сарыла  күткен   сарғайған
қазыналы  рухани көмбе, яғни “Үндеухаттың” мәтіні “Аза
тұтқан  ана”атты  ескерткіші   маңында     жария  болмақ.
Ұрпақтар  сабақтастығының  қауышуы   деген  осы болар,
бәлкім.

Жылнамалар  бойынша   Некрасов  атындағы  мектеп
нөмірлері №73,  №387, №20, №9  болып бірнеше атаумен
өзгереді.  Ұзақ  мерзімде  мектеп  №20,  содан  кейін  №387
болып  өзгеріп,  1975  жылдан  бастап   №9  болып
тұрақталады.

Мектепті  Ли  Анатолия  Хоянов  басқарған  кезде
материалды-техникалық база құрылады.

Директор С.И.  Филимонова басшылығымен мектеп пен
РМЗ зауыты серіктес болып, оқушылар еңбек практикасын
зауыт цехтарында өткізген.

Мектеп  директоры  Коробкова  Ольга  Николайқызы
болған  тұста  мектепішілік  патриоттық  тәрбиеге  мән
беріліп, мектепте “Отан” тобы құрылған. 

1993ж.  Некрасов  атындағы  №9  жалпы  орта  мектепке
Керн Светлана Николаевна директор болып тағайындалған
еді.  Қиын  өтпелі  кезеңде  мектепті  қаладағы  ең  үздік
мектептер қатарына қоса білді, мектеп бірінші рет жаңа оқу
жылына  дайындық  бойынша  қалалық  байқаулардың
жеңімпазы атанды. Ол сапалы білім беру бойынша үлкен
практикалық  тәжірибе  алаңында  іс  атқарып  мектепті
жоғары  ғылыми-әдістемелік  деңгейге  көтереді.  Модульді
оқыту, Вальдорф мектебі,  Селевко бойынша дамыта оқыту
секілді жаңа технологияларды оқу  үрдісіне  енгізді. 

1993  жылы  білім  бөлімінің  басшысы Г.Зияйдинованың
бұйрығымен  орыс  тілді  оқыту  мектебінде   қазақ  бөлімі
ашылды.  Тұңғыш  рет  ашылған  қазақ  бөлімінің  1-сынып
жетекшісі  Несіпкүл  Мейманханқызы   Утебаева  (мақала
авторы)  болып бекітілген еді.         С.Н.Керн Некрасов
атындағы №9 мектеп- гимназияны 17жыл  көлемінде  ҚР-
ның  заңына,  мектеп  жарғысына  сәйкес   басқарады.
Мектептің материалдық базасын нығайту үшін тынымсыз
еңбектенді.  1993  жылы   “Гимназия  статусын”  алу  үшін
мектеп тәжірибелік алаң болып табылады.

1996ж.  20  сәуірде  Некрасов атындағы №9 жалпы орта
мектепке “ағылшын – математика”  бағытындағы гимназия
статусы  берілді.  Жұмыстың  тиімділігі  білім  сапасының
көтерілуінен  байқалды,  ҰБТ  нәтижесі  бойынша  мектеп-
гимназия  қаладағы  ең  үздік  бес  мектеп  қатарына  енді.
Мектептің дамуы мен “гимназия статусын” алуына мектеп
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директоры  С.Н.Керн,  директордың  оқу  ісі  жөніндегі
орынбасары  “ҚазССР  ағарту  ісінің  үздігі”  Алехина
Валентина Демьяновна(40ж. еңбек еткен) басшылық еткен
педагогикалық  ұжымның еңбегі  орасан  зор  болды.  Жаңа
деңгейдегі  мектепті  құру  идеясын  Виктор  Измаилов
ұсынған  еді.  Идеяны   жүзеге  асырған  жоғары  білікті
мұғалімдер: Мамешова Р.Г.,   Логинова Л.С.,  Попова Т.Л.,
Смирнова  Н.М.,  Ильина  Л.К.,  Утебаева  Н.М.,  Халилова
Г.Т.,  Раджапова  М.И.,  Примжанова  Т.М.,  Спирина  Н.П.,
Миржикбаева  М.К.,  Миржикбаева  И.К.,  Никитина  М.В.,
Михайлина  Г.А.,  Сулейманова  Б.Х.,  Атчабарова  А.,
Косанова  М.М.,  Шешина  В.И.,  Касымова  Ж.Ә.  ,
Бұлдырықова Б. т.б.

Іскер  басшы  жұмысын   атқаруда  педұжымда  ізгілік,
сенімділік,  жауапкершілік қасиеттерін  ұстану барысында
жоғары білікті кадрлар жинап, оқушылар саны арта түсті.
Оқу  кабинеттері  жетіспеушіліктен,  заманауи  мектеп
талабына сай мектепке қосымша ғимарат, асхана, акт залын
салу  үшін  бірнеше  рет  ҚББ,  ОББД,  қала  әкімшілігіне,
депутаттарға өтініш білдірді. 

Болашақ  ұрпақты  және  жас  мамандарды  оқыту  мен
тәрбиелеуде үлкен жетістіктер көрсеткені үшін: “Қазақстан
Республикасының  білім  беру  үздігі”,  “Ы.Алтынсарин”,
”Кәсіподақ  мүшесінің  төсбелгілерімен,  Қазақстан
Республикасының   Білім  Беру Министрлігінің,  Мәдениет
және  денсаулықты  сақтау  Министрлігінің,  ҚББ,   ОББД,
қалалық  әкімшіліктің,  қалалық  кәсіподақ  ұйымының
Мақтау  грамоталарымен  марапатталған.Іскер  басшыға
Санкт-Питербург  психология  академиясының  “Еңбегі
сіңген  педагог–психолог”  құрметті  атағы,   “Өзгермелі
әлемдегі  мектептің  орны”  сертификаты Шымкент  қаласы
2001ж,  “Тиімді  мектеп”  Қазақстан  Республикасының
сертификаты берілді.

Керн  Светлана  Николаевна  білім  беру  мен  тәрбиелеу
майданындағы  барлық  марапаттаулар  мен  атақ-даңқты
атқарған  еңбегінің  өлшемімен,  шеберлігімен,
педагогикалық іскерлігімен айқындады.

2010 жылы әр түрлі ұлт өкілдерінен құралған ынтымағы
жарасқан  ұжымға  мектеп  директоры  болып
Ж.Ә.Орынбаева  тағайындалды.   Ол  2011ж.  “Үздік
менеджер”  облыстық байқауына  қатысып,  ең  жас  мектеп
басшысы ретінде  танылады.  Осы жылы  мектеп-гимназия
базасында  “Славян  орталығы”  ашылды.   Қала  бойынша
Славян орталығы филиалының директоры А.Н.Пудовкина
күні бүгінге дейін қызметін жалғастыруда.

Мектеп  директоры  жаңа  білім  мазмұнын  меңгерудің
функционалдық-семантикалық  және  коммуникативтік
әрекеттік  аспектілерін күшейтудің жолдарын қарастырып,
бұл  инновациялық  үрдісті  мектепке  батыл  енгізді.
Ж.Ә.Орынбаева – шығармашыл директор – зиялы, рухани
бай, жаңашыл, еркін, ізгілікті, азаматтық белсенді, бәсекеге
төтеп  беретін,  өз  кәсібін  жетік  меңгерген,  озық
технологияларды игерудің нағыз майталманы.

Мектептің  материалды-техникалық  базасы  нығайып,
қысқа мерзімде заманауи жаңа үлгі бойынша жабдықталған
300 орындық ғимарат, акт залы, асхана салынды. Осы бой
көтерген  қосымша  мектеп  жанынан  шағын  бала-бақша
орталығы  ашылды.   Бүгінде  мектеп  ұжымы  және
қаламыздың тұрғындары осы салынған нысананың игілігін
көруде.  Мектеп  басшысы  қазіргі  педагогикалық
технологиялар  және  білім  сапасын  арттыру үшін  білімін
жетілдіргісі  келген  мұғалімдер  мен  оқушыларға  қолдау
көрсетіп  мүмкіндік  жасайды.  Осы  тұрғыда  оқушылар

қалалық,  облыстық  пән  олимпиадаларынан  жүлделі
орындарды  иеленіп,  халықаралық  және  республикалық
байқауларға қатысты.  Мектеп тарихында әрбір оқу жылы
бойынша  әрдайым  “Алтын  белгі”  иегерлері  шығып
отырған. Адам өмірінің “алтын бесігі” – мектептің тыныс-
тіршілігі осылай жалғаса бермек.

  2014жылы “Жаңа заман талабы –жаңашыл басшы”атты
мектеп  басшыларының  қалалық  сайысынан   мектеп  –
гимназия директоры Ж.Ә.Орынбаева жүлделі  орын алды.

2014ж.Республикалық  деңгейде  іскер-басшы  ретінде
мектеп  директоры  Орынбаева  Жаңыл  Әнішқызы  Ы.
Алтынсарин атындағы төсбелгімен марапатталды. 

Директордың  оқу  ісі  жөніндегі  орынбасарлары
Г.М.Муратова,  Г.Т.Халилова,  Г.А.Михайлина,
Г.О.Божбанбаева,  А.Ж.  Сайдуллаева  және  тәрбие  ісі
жөніндегі  орынбасарлары  С.К.Жорықбаева,
Г.М.Наурызбаевалардың  ұйымдастыруымен  әртүрлі
тақырыпта  облыстық,  қалалық  семинарлар  әрдайым
жоғары  деңгейде  өткізілуде.  Олар  өздеріне  жүктелген
тапсырмаларды  дер  кезінде  жауапкершілікпен  атқарады.
Міндетке  алған   республикалық,  облыстық,  қалалық
семинарлардың  бағдарламасын  дайындау,  түзу,   бекітуді
қолға  алып,  ашық сабақтар  өтетін  мұғалімдерге  әрдайым
әдістемелік  көмектерін   береді.  Оқу  ісінің
орынбасарларының  әрқайсысының өзіндік  жолдары бар.
Біріншіден ұстаздар - жас мұғалімдерге білгенін үйрететін
әріптестер, екіншіден білімнің кілтін балаға ұстата білетін
мұғалімдер,  үшіншіден  ұжымды  басқаратын  білікті
директордың орынбасарлары.   

Ұзақ  жылғы  білім  мен  тәрбие  беру  жолында  аянбай
еңбек  етіп  келе  жатқан  білім  ордасы  есімдері  көпке
танымал  азаматтарды,  ғылым  мен  өнер  жұлдыздарын,
қоғам  мен  мемлекет  қайраткерлерін  тәрбиелеп  шығарды.
Мектеп  түлектері  әлемнің  әр  түкпірінде  еңбек  етіп,  өмір
сүруде. Олар ешқашан мектепті ұмытқан емес. Әр жылы 25
мамыр күні шәкірттік әдепті сақтай отырып мектепке келіп
“Аза тұтқан ана”ескерткішіне тағзым етіп,  гүл шоқтарын
қояды.  Балалық  шақтарын  еске  түсіріп  ұстаздарымен
қауышып  алтын  ұя  мектептеріне  деген  сағыныштарын
басады.  Тарихы  терең,  тағылымы  мол,  есімі  мәңгілік
өшпейтін  мектептің  қабырғасынан  білім  алған  бітіруші
түлектер елімізде жасампаз еңбектерімен танымал тұлғалар
қатарына еніп қоғамымызда кірпіш болып қаланды, оларды
мақтанышпен  атайтын болсақ, ҚР халық әртісі –Лаки Кес-
Оглу, ҚР-ның Венгриядағы елшісі – Н.Т.Рустемов., ҚР-ның
Елбасы  грантының  иегері  қобызшы  А.Ж.Тәжібаева,  ҚР
Ұлттық  зерттеу   институтының  директоры  Б.Ж.
Нурмухамедов,  ҚР  белгілі  танымал  психолог  –
А.А.Мухамеджанов,  Түркістан   қаласындағы  педагогика
саласына еңбегі  сіңген  ұстаз  –  Ф.А.Рысбекова,   Қалалық
білім  саласында  толымды  еңбек  етіп  жүрген  –
З.А.Мухамеджанов,  Г.Н.Макашева,  ҚР  “Білім  беру”
орталығының төрағасы – Р.С.Алимкулов, Ішкі саясат бөлімі
“Жастар  орталығының”  директоры  –  А.С.  Байжанов,
Ұлттық  банк  төрағасының  кеңесшісі  –  О.Құдайбергенов,
Түркістан  қалалық  ішкі  саясат  бөлімінің  басшысы  –
Б.К.Бөкебаев т.б.

Некрасов  атындағы  №9  мектеп-гимназияның
Стратегиясы: “Тұлғаның қабілеттілігінің құрылымы - өзін-
өзі  дамытуы,  өзін  -өзі  талдау  жасауы,  өздігінше  шешім
қабылдауы  және  өзін-өзі  жетілдіру  жолындағы  жеке
тұлғаның  қабілеттілігінің  құрылымы.”  Миссиясы:
“Заманауи технологиялардың және педагогикалық қарым-
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қатынастың  негізінде  әлеуметтік  –экономикалық
жағдайларға  бейімделуге  қабілетті  және  функционалдық
сауатты  жеке  тұлғаны  даярлау.”Сапалы  білім
бәсекелестікке қабілетті  қоғам құрудың негізі”  тақырыбы
бойынша жұмыс істейді. Бүгінгі таңда мектепте нені және
қалай  оқыту  керек  мәселесі  қойылған.  Дамыта   оқыту
технологиясы  өзінің  “жақын  дамыту  аймағымен”
ерекшеленеді. Осы технологиямен Филатова Г.М., Попова
Т.Л.,  Ильина  Л.К.,  Бейсекова  А.,  Нарымбетова  Ш.И.,
Батырова Г.А., Ережепова Қ., Раджапова М.И., Кузягулова
С.С.,Халжан-хожа  С.А.,  Утебаева  Н.,  Смирнова  Н.М.,
Прима  Т.Л.т.б.  жұмыс  жасаған.   Деңгейлеп  оқыту
технологиясы  бойынша  жұмыс  атқаратын  мұғалімдер,
Жукова М.А., Мухашева  Р.Х., Дадашева Н.А., Кеутешова
Ж.,  Загидуллин  Н.Р.,  Курлысбаев  А.Б.,  Турсунбаева  З.И.
Ұжымдық  өз  ара  іс-қимыл  технологиясымен  Косанова
М.Б.,  Байгазиева  Ж.,Джумашева  Н.Р.,   Матвиенко  О.В.,
Атаханова  М.Д.,  Миржикбаева  И.К.,  Никитина  М.В.,
Ибраев М.Х. т.б. жұмыс атқарған болатын.

Өзгеше  қайталанбас  тұлға  дамытуына  бағдарланған
жаңашыл  тәсілдерді  Тасманова  А.,  Бұлдырықова  Б.,
Рахматуллаева  Б.Б.,  Куланова  Н.А.,  Эрметова  М.Т.,
Исраилова  Г.Р.,  Абдуллаев  Р.З.  сынды  мұғалімдер   өз
жұмысында пайдаланады. 

2000-2001оқу жылы бойынша Білім беру Министрлігінің
бұйрығы  бойынша  Некрасов  атындағы  №9  мектеп  –
гимназия  базасында,  М.Жанпеисованың  модулді  оқыту
технологиясы  бойынша  апробация  басталды.  Тәжірибе
алаңы үш жылға есепке алынған.

Қазақстандық модулді оқыту моделі бойынша өзінің озат
тәжірибесін  қалалық  және  облыстық  деңгейде  келесі
мұғалімдер  таратты:  ПудовкинаА.Н.,   Жукова  М.В.,
Сулейманова  Б.Х.,Абдиева  Ф.,Косанова  М.Б.,  Джумашева
Н.Р., Казурова А.К.

 “Өзінің уақытын аямай, өзгенің  бақытын аялап” жүрген
мұғалімдеріміз  тоқтамай  үздіксіз,  толассыз  еңбек  етуде.
Атап  айтсақ,  Н.Р.Загидуллин,  С.Кузягулова,
М.И.Раджапова,  М.Т.Ильясова,   М.  Оразбаева,  Ж.Ж.
Байгазиева,  У.Исабекова,  Э.Баратов,  Ә.Ж.Құлжаев,
Ж.Асанова,  А.Б.  Курласбаев,  Р.Абдуллаев,  И.Кононенко,
М.Ибраев, О.В.Матвиенко, Г.Турганбаева, А.Сұлтанбекова,
Н.Куланова,  Л.К.Ильина,  Ж.Баймен,  Ж.Маханбетжанова,
Ж.Кеутешова,  А.Шаметова,  Ж.Атабалаева,  М.А.Жукова,
А.Ш.  Туктибаева  (менеджер),  Г.Балабаева  (кітапханашы),
М.Саулебаева  (социолог) т.б.

Мектеп  Білім  беру  Министрлігі  ұсынған  барлық
жобаларға  қатысады.ПШО  Кембридж  университетінің
білім  беру  факультетімен  бірігіп  білім  беруде  әлемдік
тәжірибе арқылы бағдарлама түзіліп енгізілді.

Ы.Алтынсарин  төсбелгісінің  иегері  мектеп  директоры
Орынбаева Ж.Ә. деңгейлік курстардан өткен мұғалімдерді
қолдап,  жеті  модуль   бағдарламасын  енгізу   мақсатында
мүмкіндікті назардан қалт жібермеді. Жаңыл Әнішқызы ҚР
жалпы  орта  білім  беру  ұйымдарын  басқарушылардың
біліктілігін  көтеру  бағдарламасы  бойынша  курстан  өтіп
жатқан,  үшінші  деңгейді  оқыған  барлық  мұғалімдерді
біріктіруді  ұсынды  және  осы  айтылған  ауқымды  істің
жүзеге  асырылуын  директордың  орынбасары
Г.Т.Халиловаға  жүктеді.  “Адам   көркі  –  жақсы   іс”
дегендей,  қыруар  атқарылып  жатқан  ісшараның  басы
қасында  жүретін  Г.Т.Халилова  әрдайым  мұғалімдерден
әдістемелік көмегін аяған емес.

НПЖҚ  командасы  (Некрасов  желі  қоғамдастығы)
педагогикалық  инновация  негізінде  құрылды.  Мектепте
жоспардың  жанданған     құрылымы  бойынша  қала
мектептерінде (№ 9, №12, Шорнақ мектептері) ынталанған
мұғалімдер   қоғамдастық  желісі  іс  әрекетте  жүзеге
асты.Тренинг,  коучинг  түрде  оқыту,   LESSON-STUDY
өткізу,  НПЖҚ  қоғамдастығында  белсенділік  таныту
т.б.жұмыстары  жанданды.  2014ж.  Ибадуллаева  Н.С.
“Мирас” университетінің базасында өткізілген “Оқытудың
жаңа  тәсілдері”  атты  ағылшын  тілі  пәні  мұғалімдерінің
халықаралық  педагогикалық  конференциясына  қатысты.
Мектепішілік және серіктес мектептерде көптеген коучинг,
Lesson  study,  идея  және   нәтижелермен  өзара  тәжірибе
алмасу  өткізілді.  44  адамнан  құрылған  даму  командасы
мектепте оқытудың жаңа формаларын енгізу бойынша тер
төге еңбектеніп жүр. Олар мектеп көшбасшылары – мектеп
директоры  Орынбаева  Ж.А.  және  директордың
орынбасарлары-Халилова  Г.Т.  Михайлина  Г.А.,  Муратова
Г.М.,  Божбанбаева  Г.О.,  Сайдуллаева  А.Ж.,
С.К.Жорықбаева,  Г.М.  Наурызбаева  және  мұғалімдер-
Пудовкина  А.Н.,  Ибадуллаева  Н.С.,  Веркашанцева  К.В.,
Герасимова В.А., Беристемова А., Бижанова А., Неметова
А.Д.,  Попова  Т.Л.,Кубанова  Л.М.,  Аллашова  О.С.,
Батырқұлова В. т.б.

Бүгінде № 9 мектеп-гимназия  оқытудағы инновациялық
өзгерістер алаңына айналды.

     Мектеп базасында:
1.Деңгейлік  курсын  оқыған  мұғалімдермен  облыстық

кездесу  ұйымдастырылып  облыс  көлемінде
“Педагогикалық шеберхана” конференциясы  өткізілді

2.3-ші  деңгей  курсын оқыған  мұғалімдермен облыстық
онлайн – конференциясы өткізілді.

      Мәселені жан-жақты қарастыру барысында алынған
нәтижелер оны шешудің бір  ғана жолы деп есептеп,  бұл
бағыттағы ізденістер болашақта жас мұғалімдерде, мектеп
басшыларында, мектеп ұжымында, әдістемелік мекемелер
қызметкерлерінде  осы сапаны дамытудағы сабақтастықты
қамтамасыз  ету,  шығармашылық  әлеуетті  диагностикалау
құралдары мен көрсеткіштерін   жасау тұрғысында өзінің
жалғасын табуы тиіс.

       Бүгінгі таңда А.Н.Пудовкина,  К.В.Веркашанцева,
Б.Қ.Oмар, Л.М.Кубанова, С.А.Халжанхожа, О.С.Аллашова,
Г.Р.Исраилова    Г.М.Наурызбаева,  Р.А.Бердиярова,   Н.М.
Смирнова,  В.М. Батыркулова,  А.Т.Бейсекова, Т.Л. Попова,
Ф.М.Абдуллаева,  Г.А.  Батырова,  Д.А.  Рапиева,
А.Ш.Абдулханова,  Д.А.Погорелов,  М.М.Атаметова,
Ш.И.Нарымбетова,  М.М. Шахманова,     М.Д.Талипова,
Ю.В.Костин,  В.А.Герасимова,   С.А.Агаева,
М.Р.Абдинабиева,  М.С Галеева,  А.Ш.  Ибрагимова,
М.С.Байзакова,  А.А.Ерназарова,   Т.Ю.  Прима,
Г.Ц.Өскенбаева, И.Ш. Дадажанова,  Э.М.Дуйсенбаева, Г.Б
Кенжеғұл,  З.И.Турсунбаева,  Р.Х.Мухашева,
А.Д.Мырзагалиева,  Ш.К.Тайтенова,  К.К.Ережепова,
Г.Б.Еділбаева,  А.Д.Неметова,  А.А.Алёхина,
Д.А.Балтабаева,  А.Н.Сырлыбаева,  Р.И.Мухтарова,
М.А.Хансеитова,У.И.Жумадуллаева,  С.Ш.Атаханова,
М.А.Сапарбаева,  К.Н.Расулов,  В.С.Абдураимова,
Б.К.Сабден,  Ж.И.Молданова,  Г.Б.Еділбаева,
Б.Б.Рахматуллаева,  Н.Шимпулатова,  Н.С.Ибадуллаева,
А.С.Бижанова,  Ш.Р.Валиева,  З.Ертаева,  Н.С.Калтаева,  А.
Бекенова  т.б.  мұғалімдер  шығармашылықпен  еңбек
атқаруда. 
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Адам өмірінің “алтын бесігі”  –  мектептің есігін  ашқан
балдырғандарға  11  жыл  бойы  білім  беріп,  адамдық
қасиеттерді  қастерлеуге,  өмір  заңдылықтарын  үйрететін
мұғалім.  Рухани  –  адамгершілік  құндылықтарды  білім
мазмұнына  енгізу  ежелден  айтылып  келеді.  Осындай
қоғамның  қозғаушы  күші  болып  отырған  жарғақ  құлағы
жастыққа тимей ағарту жолында аянбай еңбек етіп жүрген,
білім қызметкерлерінің  ерен  еңбектерін  елемеу,  ескермеу,
бағаламау  менің  ойымша,  әділетсіздік,  елдігімізге   сын
болмақ.  Қоғамның дамуындағы білімнің және мұғалімнің
орны мен рөлі жайлы Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан
халқына  Жолдауында:  “…білімін  дамыта  алмаған  ел
тығырыққа тіреледі. Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі
алысты барлап,  кең  ауқымды ойлай  білетін  осы заманғы
басшыларсыз  біз  инновациялық  экономика  құра
алмаймыз.” Ол үшін әрбір  білім саласындағы қызметкер өз
ісінің білікті маманы, педагогикалық еңбегінің майталманы
болуы абзал. 

“Үш  ақ  нәрсе  адамның  қасиеті:  Ыстық  қайрат,  нұрлы
ақыл,  жылы  жүрек.  Сонда  толық  боласың  елден  ерек,”-
демей ме,  Абай  атамыз,  әр  бала  өз  жүрегінің  қалауымен
ұстазды қабылдауы, оқушыға әсер ететіндей ұстаздың жеке
басының  мәдениеттілігі,  сабырлы,  салмақтылық  жеке
қарым-қатынас  кезінде  инабаттылық,  әдептілік,
мейірімділік  қасиеттері  болу керек.  Ұстаздың бойындағы
жақсы  қасиеттердің  оқушыға  берілуі,  кез-келген  пәнді
оқытудағы  ұйымдастырушылық  қабілетімен  тығыз
байланысты. Мәңгілік білім алу үрдісінің енгізілуі ежелден
келе жатқан ата-баба мұраты мен аманаты екендігінде дау
жоқ.  Ы.Алтынсарин,  А.Байтұрсынов,  М.Дулатов,
М.Жұмабаев,  Ж.Аймауытов,  Ш.Құдайбердиев  сынды
аталарымыздың  армандап  кеткен  заманы-  біз  өмір  сүріп
отырған ғасырдағы қоғам. Сол аталарымыздың аманатын,
білім саласындағы ағартушы қызметкерлер дұрыс орындап
жүрміз деп ойлаймын. “Мен Жастарға сенемін! Алаш атын
аспанға,  шығарар  олар  бір  таңда…”  деп,  Мағжан  ақын
жырлағандай,  Болашағымызға  сеніммен  қарайық,
әріптестер!

Өтебаева  Несіпкүл Мейманханқызы,
“Ы.Алтынсарин” төсбелгісінің иегері,

Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі,
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы

 №9мектеп-гимназияның мұғалімі

Жалпы  білім  беретін  мектептердегі  педагог
кадрлардың кәсіби  дамуының  «Тәжірибедегі

рефлексия» білім  беру  бағдарламасы  бойынша
мектепішілік  курстарды  жүргізудің  маңыздылығы

Тәуекелова   Гулбану  Қонысбайқызы
Алматы  қаласы  №57  жалпы  білім  

беретін  мектебінің  мектеп тренері
                                              

  Умбетова  Жанат  Кулпыбаевна
Алматы  қаласы  №2 жалпы  білім  беретін 

мектебінің  мектеп  тренері
   

 Қазақстан  Республикасында   орта білім беру мазмұнын
жаңарту  аясында   мұғалімдердің  оқыту  тәжірибесін
жетілдіру қажеттілігінің маңызы арта  түсуде. 
 Осыған орай  мұғалімдердің  тәжірибесін арттыру және
қолдау  көрсету  мақсатында    Қазақстан  Республикасы
педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың  деңгейлі
бағдарламалары  бойынша  біліктілігін  арттырған
мұғалімдер   Алматы   қаласының   «Педагогикалық
шеберлік   орталығынан»  арнайы   «Тәжірибедегі
рефлексия» білім  беру  бағдарламасы  бойынша мектеп
тренері  курсынан  өтіп,  2016-2017 оқу  жылының  қараша
айынан бастап  өз  мектептерінде  деңгейлік  бағдарламаны
игермеген  мұғалімдерге  мектепішілік  курсттарды  бастап
кетті.  
 «Тәжірибедегі  рефлексия»   жалпы  білім  беретін
мектептердегі  педагогика   кадрларының  кәсіби  даму
бағдарламасының  мақсаты:  Педагогика  кадрларына
оқушылардың  шығармашылық,  зерттеу,  сын  тұрғысынан
ойлау,  логикалық   ойлау   және  проблемаларды  шешу
дағдыларын   дамытуға  көмектесетін  педагогикалық  әдіс-
тәсілдерді меңгерту.
Бағдарламаның  негізгі  міндеттері:
1)  мұғалімдердің   бойында  төмендегідей   дағдылардың
қалыптасуын
қамтамасыз ету:
• оқыту  үдерісін  жоспарлау;
• оқушыларды  оқу  үдерісіне  тарту;
• АКТ құралдарын  тиімді  қолдану;
•  оқушылардың   сын   тұрғысынан  ойлау   дағдыларын
дамыту;
• оқушыларды  тиімді  түрде жүйелі бағалау;
• өзінің  оқыту  үдерісі  туралы рефлексия;
2) мұғалімдерді  үздіксіз  кәсіби  дамуға  дайындау.
Оқудан  күтілетін  нәтижелер:
1)  мұғалімдердің   бойында  төмендегідей  дағдылар
қалыптасады:
• оқыту  үдерісін  жоспарлау;
• оқушыларды  оқу  үдерісіне  тарту;
• АКТ  құралдарын тиімді  қолдану;
•  оқушылардың   сын  тұрғысынан  ойлау  дағдыларын
дамыту;
• оқушыларды  тиімді  түрде  жүйелі  бағалау;
• өзінің  оқыту  үдерісі  туралы  рефлексия.
2)   Мұғалімдердің  үздіксіз  кәсіби  дамуға  дайындығы.
     Бағдарлама  құрылымы бойынша  осы   бағдарламаның
«Оқу  моделі»  атты моделінде төмендегі мәселелер
қамтылды: 
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 мектеп  мұғалімдері  бағдарлама  материалдарымен
таныс  ып,  әріптестерімен  талқылау  жүргізіп,  жұмыс
барысында үйренгендерін  тәжірибе  жүзінде  іске  асыру
және рефлексия жүргізуден  бағыт-бағдар алуда.
 Бағдарлама   материалдарымен  танысу  барысында
мұғалімдер кәсіби даму бағдарламасына негіз болған әдіс-
тәсілдерді  қарастырып,  әріптестерімен   ынтымақтаса
отырып, оларды  талқылайды.
  Тәжірибе  жүзінде іске асыру және жоспарлау сатысында
мұғалімдерге  өз  сабақ  жоспарларына  бағдарлама
барысында  танысқан  тақырыптарды  кіріктіріп,   оларды
тәжірибе жүзінде іске асырып көруге және әріптестері мен
мектеп   тренерлерінен  сындарлы   кері  байланыс  алуға
мүмкіндік  беріледі.  Мұғалімдердің  кәсіби  даму
бағдарламасының негіздерін  түсіну деңгейін   жетілдіруге
бағытталған  өз  тәжірибесі  туралы  өзіндік  және  өзара
рефлексия  жасау үдерісі  курстың  ажырамас бөлігі болып
табылады.
 Курс   соңында   мұғалімдер  мектепте  кәсіби  даму
бағдарламасын  іске  асыру  тәжірибесі   туралы
рефлексиялық  есеп  жазып,  бағалау  үшін  мектеп
тренерлеріне   өткізеді.  Бағдарлама   бойынша   оқыған
мұғалімнің   қорытынды  асттестаттау   шешімін   мектеп
тренері  мен мектеп әкімшілігі  ұжымдық  түрде  тыңдаушы
портфолиосының  жиынтық  бағалауы  нәтижесі  негізінде
қабылдайды.Бағдарламаның  толық  курсын  аяқтаған  және
қорытынды   бағалау   рәсімінен   табысты   өткен
мұғалімдерге   Қазақстан   Республикасы   Білім   және
ғылым   министрлігі   бекіткен   үлгі   бойынша   куәлік
табысталады.
 Кәсіби  даму бағдарламасы сындарлы оқыту теориясына
негізделген.  Дайын   білім  беруге  негізделген  «дәстүрлі»
әдіс арқылы алынған білім оқушылардың  жинақтаған өзге
білімімен тиімді сіңісе алмайды, сол себепті механикалық
есте  сақтау,  үстірт  білім  алу  жағдайлары  орын  алады.
Мұндай жолмен оқытудан   алған, механикалық түрде есте
сақталған  мәліметтерді  емтихан  кезінде  ұтымды
пайдалануға  болады,  бірақ  мән-мағынасы  терең
меңгерілмей, жай ғана жаттап  алынған білім тақырыпты
оқыту аяқталған  соң  немесе  емтихан  біткен  соң  керексіз
болып қалады және оқушы оны өмірде пайдалана алмайды.
Сындарлы оқытудың   мақсаты – оқушының пәнді терең
түсіну  қабілетін  дамыту,  алған  білімін  сыныптан    тыс
жерде,  кез  келген  жағдайда  тиімді  пайдалана  білуін
қамтамасыз ету.
 Бағдарлама  аясында  мұғалімдер  төмендегідей  негізгі
мәселелерді қарастырады:
• диалогтік оқыту;
• метатану;
• оқушы уәжі;

• сын тұрғысынан ойлауға үйрету;
• оқу үшін бағалау;
• оқыту мен оқуда АКТ қолдану.  
        Қазіргі  уақытта  Алматы  қаласының жалпы  білім
беретін   мектептеріндегі   педагог   кадрлардың  кәсіби
дамуының   «Тәжірибедегі   рефлексия»  білім   беру
бағдарламасы  бойынша жүргізіліп  жатқан   мектепішілік
курстарда  мектеп  мұғалімдері  бағдарлама  мазмұнымен
танысып,   сындарлы   оқытудың   теориясын    меңгеріп,
креативті   тың  идеяларды  қалыптастырып,   өзара  бір-
бірлерімен  тәжірибе  алмасып  жатыр.  Бір   ғана  мысал
келтіретін болсақ, «Эйзенхауэр  матрицасы» мұғалімдердің
жұмыстарын   дұрыс   жоспарлауға   көмектессе,
«Жұлдыздар   аллеясы»,  «Тимбилдинг»   жаттығуы,
«Ментальді   карта»,  «Теңгерім   дөңгелегі»,  оқудағы
кедергілер  мен   оны  анықтаудың   тиімді   жолдарын
мұғалімдермен  бірлесе  отырып  қарастыру - мектепішілік
курсты  жүргізуге   септігін   тигізуде.  Ұстаздар   қауымы
жаңа  нәрсені  үйренуге  әзір тұратын  жаңалыққа  жаны
құмар  жандар.  Сондықтан  да  жаңашыл әдіс-тәсілдерді
меңгеру,   оларды   өз   тәжірибелерінде   қолдану
мұғалімдердің   қызығушылықтарын  арттырып,
шығармашылықтарын  шыңдауда.
      Мектепішілік  курстың  бір  ерекшелігі- мұғалімдердің
өз   мектептерінде   қолайлы   ортада  жүріп   деңгейлік
бағдарлама   мазмұнын  игеріп   шығуы.Курс   барысында
білген-түйгендерін  ортаға  салып,   өз   әріптестерімен
тәжірибе  алмасуы,  бір-бірлерінің  сабақтарына  қатысып,
сабақ   барысындағы   кедергілерді   бірге   анықтауы,
сабақты   қайта   жоспарлауы-  ұстаздардың   кәсіби
біліктіліктерінің   шығармашылық   дамуына   оң   әсерін
тигізеді  деп  санаймыз.
       Дәстүрлі  оқытудан жаңартылған мазмұндағы  оқу
үдерісіне  көшу- заман  талабы. Сондықтан  да  жаңадан
бастау   алған   «Тәжірибедегі   рефлексия» бағдарламасы
бойынша  мектепішілік   курсының   маңыздылығы  мен
беретін  нәтижесі  де  жоғары  болмақ  деген  пікірдеміз.  

----------------------------------------------------------
Робототехника, как педагогическое  условие

эффективного обучения детей 
в классах коррекционно-развивающего обучения в

условиях обновления содержания образования 

Сыздыкова Асия Нугмановна
заместитель директора

ГУ «Школа-гимназия №14»  
город Астана

В современных условиях общественного
развития  школа  ориентирована  на
гуманистические  ценности  образования.
Приоритетным  направлением
государственной  политики  в  сфере

образования  является  обеспечение  учебной   успешности
каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья.
Среди  детей,  которым  следует  уделять  особое  внимание
при  обеспечении  равного  доступа  к  качественному
образованию, более уязвимой категорией являются дети с
ограниченными  возможностями.  Для  них  нужны
специальные  условия  обучения,  которые  реализуются  в
общеобразовательных  школах  через  открытие
коррекционных  классов,  где  наряду  с  общими  задачами
решаются  и  задачи  коррекции  недостатков  психического

---9 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті –25 қараша 2016 ж | № 20 (170)       

развития.  В  Государственной  программе  развития
образования в РК представлен комплекс взаимоувязанных
по  ресурсам  и  срокам  мероприятий, способствующих
созданию  необходимой  организационной  основы
включения  детей  с  особыми  образовательными
потребностями в общеобразовательный процесс.
В  условиях  обновления  школьного  образования
усиливается его гуманистическая направленность в целях
развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Процесс интеграции этих детей в социальные институты,
инклюзивное обучение в массовой школе актуализируют и
обостряют  необходимость  создания  для  учащихся  с
нарушениями в развитии максимально возможных условий
для коррекции и адаптации.
Еще  в  середине  прошлого  века  было  установлено,  что
уровень  развития  речи  детей  прямо  зависит  от
сформированности движений мелкой моторики рук.  Если
развитие  движений  пальцев  отстает,  то  задерживается  и
речевое  развитие,  хотя  общая  моторика  при  этом  может
быть  выше  нормы.  Многочисленными  исследованиями
педагогов  доказано,  что  движения  пальцев  рук
стимулируют  развитие  центральной  нервной  системы  и
ускоряют развитие речи ребенка. Таким образом, развивая
мелкую  моторику  у  ребенка,  и  тем  самым  стимулируя
соответствующие  отделы  мозга,  а  точнее  его  центры,
отвечающих  за  движения  пальцев  рук  и  речь,  которые
расположены  очень  близко  друг  к  другу,  педагог
активизирует и соседние отделы, отвечающие за речь.
У школьников с нарушением интеллекта уровень развития
мелкой  моторики  обусловливает  возможности
познавательной  деятельности  и  существенно  влияет  на
эффективность  обучения.  Развитие  тонкой  моторики,  как
главное  условие  осуществления  познавательной
деятельности,  обеспечивает  возможности  успешного
обучения,  проводимого  с  помощью  не  только
традиционных  методов,  но  и  с  использованием  новых
информационных  технологий.  Решение  проблемы  у
учащихся  с  задержкой  психического  развития   наиболее
успешно  осуществляется  в  разных  видах  деятельности,
среди которых особое место занимает конструирование.
 В  школе-гимназии  №14  открыты  6   коррекционных
классов  для детей с задержкой психического развития, в
контексте этого одним из  направлений   работы  является
реализация  идей  инклюзивного  образования  через
выработку  необходимых  и  достаточных  условий
эффективного  интегрированного  обучения  детей  с
задержкой  психического  развития,  внедрение  модели
комплексного  сопровождения  всех  категорий  детей  с
особыми  образовательными  потребностями,   внедрение
современных технологий и новых форм профилактической
и реабилитационной работы с семьей и детьми.    
Учителя,  работающие  с  таким  контингентом  учащихся,
испытывают трудности, обусловленные рядом причин. 
Во-первых, школьные программы и сроки их прохождения,
в  целом,  являются  стандартными  как  для  учащихся
общеобразовательных, так и для коррекционных классов. И
хотя  для  специальных  коррекционных  классов
предполагается  некоторая  вариативность  в  прохождении
программ  (ее  объем  и  сроки),  но  на  выходе  общие
требования к результатам обучения остаются едиными. 
Во-вторых,  учащиеся,  попадающие  в  коррекционные
классы,  характеризуются  не  только  недостаточной
сформированностью  основных  психических  функций

(внимание,  слуховое  и  зрительное  восприятие,
пространственная ориентация, память), но и ослабленным
здоровьем  из-за  постоянного  проявления  хронических
заболеваний.  Все  это  является  дополнительными
причинами, препятствующими успешности их обучения. 
В-третьих,  к  моменту  изучения  некоторых
общеобразовательных предметов у многих учащихся в ходе
постоянного  переживания  учебных  неудач
сформировывается негативное отношение, как к школе, так
и к самому процессу обучения.   
В-четвертых, работа в данных классах не вызывает особого
воодушевления  у  учителей,  т.к.  она  сопровождается
дополнительной  ответственностью,  повышенным
эмоциональным напряжением и низкой результативностью.
Вышеперечисленные  проблемы  обуславливают
необходимость  в  выработке  педагогических  условий
эффективного  обучения  детей  с  задержкой  психического
развития в условиях обновления содержания образования. 
Педагогический коллектив школы-гимназии №14 поставил
перед собой конкретные задачи, направленные на создание
условий для воспитания, образования и интеллектуального
развития  детей  с  задержкой  психического  развития.
Учебно-воспитательный процесс  направлен на  коррекцию
недостатков  психического  развития  и  эмоционально-
волевой сферы.
Актуальность  данной  проблемы  определили  в  школе-
гимназии  №14  тему   инновационного   проекта
 «Робототехника,  как  педагогическое   условие
эффективного  обучения  детей  в  классах  коррекционно-
развивающего  обучения  в  условиях  обновления
содержания образования». 
Целевой  ориентир: Создание  ситуации  успеха  в  классах
коррекционно-развивающего  обучения  посредством
внедрения  курса  «Технология  образовательной
робототехники.
Проект направлен на моделирование такой педагогической
системы,  которая  бы  отвечала  тенденциям  развития
современного  общества  и  одновременно  позволила  бы
начать  подготовку  педагогов  и  школьников  к  реальному
участию в научно-техническом прогрессе и мотивировать
их  на  освоение  инженерно-технических  и  военно-
технических  профессий,  а  в  классах  ЗПР способствовать
социализации личности через создание ситуации успеха. 
Актуальность включения робототехники в образовательное
пространство  школы  определилась  возрастанием
следующих  противоречий:  социально-педагогического
характера –между требованиями общества   к  реализации
идей инклюзивного образования и недостаточно развитой
социальной и педагогической базой для их реализации.
научно-теоретического  характера –  между  требованиями
ГОСО  к   результатам  обученности  (личностным,
предметным, метапредметным) всех категорий учащихся и
недостаточной  разработанностью  теоретических  основ
реализации  формирования  универсальных  учебных
действий  у  обучающихся  с  задержкой  психического
развития.
научно-методического  характера –  между  большим
потенциалом  курса  робототехники  для  осуществления
деятельностного подхода в  образовании,  существующими
возможностями  организации  обучения  детей  в
коррекционных  классах  в  условиях  ШГ  №14        и
недостаточной  разработанностью  содержательно-
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процессуального  аспекта  преподавания  отдельных
предметов для данной категории учащихся
Цель  исследования: выявить  влияние  занятий  по
конструированию на уроках «Технология образовательной
робототехники» на развитие мелкой моторики у учащихся с
задержкой психического развития 
Теоретическая  значимость  работы  по  данному
направлению заключается в:
 определении  места  и  роли  робототехники  в
образовательном пространстве школы;
 обосновании технологий, форм и методов обучения
основам робототехники;
 определении  конкретных  тем  уроков   для
встраивания в тело урока образовательной робототехники.
Практическая значимость работы по данному направлению
заключается в:
- разработке   структуры  курса  «Технологии
образовательной  робототехники»  для  ее  внедрения  в
образовательное пространство школы;
- разработанных  методических  материалов,   для
внедрения робототехники в образовательное пространство
школы, которые могут быть использованы любой школой в
работе.
- изучении особенностей развития мелкой моторики
и разработке рекомендаций по развитию мелкой моторики
у  школьников  с  задержкой  психического  развития
посредством  конструирования   и  коррекции  имеющихся
недостатков
Главный  приоритет–  создание  системы  технологического
обучения  школьников,  через  индивидуальные
образовательные  траектории,  направленные  на
промышленный сектор экономики г. Астана.
Индивидуальные  образовательные  траектории  будут
прослеживаться  через  реализацию
разновозрастныхнаправлений программы:
a. Начальная  школа  –  «Конструирование  и
фантазирование».
b. Основная  школа  –  «Погружение»  в  профессии,
основание для выбора.
c. Старшая  школа  –  «Кузнец  своего  счастья»,
построение  индивидуальной  образовательной  программы
через  профессиональные  пробы  и  профессиональные
практики.
Значимую  поддержку  будут  оказывать  социальные
партнеры. На основе договоров с социальными партнерами
происходит  консолидация сил в  рамках  проекта  с  целью
привлечения  необходимых  дополнительных  ресурсов  для
достижения  поставленной  цели,  координации  вопросов
оснащения  современным  оборудованием  и  программным
обеспечением участников образовательного процесса.
Внедрение  курса  «Технология  образовательной
робототехники» в классах ЗПР позволит обеспечить:
1) доступ к качественному образованию всех детей;
2)  создание  специальных  условий  для  удовлетворения
образовательных  потребностей  всех  учащихся;   создание
«безбарьерной», доступной образовательной среды;
3)  психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка,
обеспечивающее его развитие в условиях образовательного
процесса;
4)  оснащение  учебных  кабинетов  современным
оборудованием, в том числе вспомогательным техническим
оборудованием  и  программно-техническим  обеспечением
для удовлетворения особых образовательных потребностей

учащихся;
5) консолидацию  образовательных  ресурсов  для
организации  учебного  и  коррекционно-развивающего
процессов,  а  также  адаптации  и  модификации  учебного
материала к образовательным потребностям учащихся;
6)  реализацию  мер  социальной  адаптации  учащихся  к
жизни  в  обществе,  формирование  трудовых  и  других
жизненных навыков.
Внедрение робототехники в классы коррекции – средство и
условие  социализации  детей.  Обучение  и  воспитание
должно  вестись  в   атмосфере  толерантности,  дети  будут
имеют  равные  стартовые  возможности  для  выражения
своих способностей. Нестандартные уроки робототехники
будут проводиться   в форме игры, с элементами новизны и
занимательности,  приемами  инновационных  технологий,
что будет повышать  интерес к предметам, активизировать 
мыслительную деятельность 
Основной принцип обучения «шаг за шагом», являющийся
ключевым  для  LEGO,  обеспечивает  учащемуся
возможность работать в собственном темпе. 
Учитывая  психофизиологические  и  познавательные
особенности ребенка подбираются следующие упражнения
по развитию достаточности руки,  кисти,  ручных умений,
как  основы  для  формирования  графических  навыков
письма обучающихся с задержкой психического развития,
направленные:
- на развитие и коррекцию глазодвигательной координации,
т.е.  согласованности  действия  глаза  и  руки;   на  развитие
подвижности пальцев рук;
- на стимулирование развития рече двигательных центров;
- на развитие зрительно-пространственного восприятия;
-  на  подготовку  пальцев  пук  к  правильному  овладению
ручкой, карандашом;
-  комплекс заданий,  направленный на совершенствование
ручной умелости.
Ожидаемыми результатами работы над проектом являются:
 Функционирование  педагогических  условий
эффективного  обучения  детей  с  задержкой  психического
развития в школе-гимназии №14
 Сформированность  компетенции
педагогических  кадров,   выраженной  в  способности  и
готовности  к  работе  с  учащимися  с  задержкой
психического  развития  в  системе  интегрированного
образования. 
 Повышение  качества  обученности  учащихся
коррекционных классов. 
Т.о.,  внедрение  курса  «Технология  образовательной
робототехники»  выполняет  реализацию  социального
заказа   общества:  сформировать  личность,  способную
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути
их  реализации,  контролировать  и  оценивать  свои
достижения, работать с разными источниками информации,
оценивать их и на этой основе формулировать собственное
мнение, суждение, оценку. 
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Астана қаласы №14 мектеп – гимназиясының
қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

Нурымбаева Сандугаш Калдарбековна

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясындағы
кейбір әдіс-тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиет

сабақтарында қолдану

«Қалай, көренеді…..», «Қалай, айтылады…..»
«Қалай, көренеді…..» «Қалай, айтылады…..»
Сағаттар
Конвейер
Баспалдақ басқыштары
Шынайы сурет

«Бұл жаңа!»
«Бұл қызықты!»
Ән: шумақ, қайырма.

 «Бағалау терезесі»
Дереу қолдана аламын
Ештеңе түсініксіз
Ешқашан қолдана алмаспын
(х осі мен у-осі)-осы бойынша оқушылардың қаншалықты 
түсінгендіктерін анықтауға болады.
ҚАҚ (Қосу-Азайту-қызықты)-авторы Эдвард де Боно.
 Қосу (+) –«Не жақсы?», «Несімен жақсы?» деген 
сұрақтарға жауап беретін айғақтарды жазамыз.
 Азайту (-)-«Несі жаман?» деген сұраққа жауап 
беретін ағйақтар мен ойларды жазамыз.
 «?»-«Несімен қызықты?» деген сұраққа жауап 
беретін оқушыны түрлі ойға салатын ойлар мен айғақтарды
жазуға арналған.

Донна Огл кестесі
«Білем-Білгім келеді-Білдім» (БББ)

Б-біз нені білеміз
Б-нені білгіміз 
келеді

Б-нені білдік және 
тағы білмеген не 
қалды

 «Борттық журнал» (Гудлат)
Маған осы тақырып 
бойынша не түсінікті?

Мәтіннен қандай жаңалық 
білдім?

«Екі бөлікті күнделік»

Сұрақтар (Цитата)
Тақырыпты түсіну негізі 
(Коментарий)

Не? Қалай? Несімен ерекшеленді? Неліктен?
«Концептуалды кесте»
Салыстыру сызығы Абай
Ұлы ақын
Ұлы жазушы
Шығармалары
Өмірбаяны

Сюжетті кесте
Бұл қарапайым таныс тәсіл. Ақпаратты берген уақыттан 
бастап жұмыс барысында ойыдың кезеңін анықтап отыру.
Кім? Не? Қашан? Қайда? Неліктен?

Инсерт (шартты белгілері)
V
Егер, сіз 
өзіңіздің 
ойыңызбен 

+
(қосу) егер, 
сіз өзіңізге 
бұл жаңалық 

—
-«(азайту), 
егер, сіз 
өзіңіздің 

?
Егер, сіз 
маған 
түсініксіз 

сәйкес келеді 
десеңіз, не 
болмаса 
білемін 
десеңіз;

десеңіз;)

білгеніңізбен 
сәйкес келеді 
десеңіз, не 
болмаса осы 
туралы 
білсеңіз;

десеңіз, осы 
сұрақ 
бойынша 
толық мәлімет
алғыңыз келсе

Ойлану мен оқуға арналған өзіндік белсенділік жүйесінің 
белгісі:
» V » – білдім
» + » –жаңа
» — » – басқаша ойладым
» ? » – түсінбедім, сұрағым бар.
Неліктен «6 W»
1. Why- деген ағылшын сөзінен шыққан, мынандай 
сұрақтардан тұрады?
2. Неліктен? Неге? Не себепті?…..
3. «Неліктен?», «Неліктен?», «Неліктен?» 
жағдаятында «Иә, сол себепті….»
«Шатастырылған логикалық тізбек»
 Мұғалім оқушыларға дұрыс және дұрыс емес 
сөздер жазылған ретті ұсынады.
 Оқушылар жекелей жұмыс жасайды, мәтінді 
оқиды, шатастырылған тізбекті белгілейді.
 Өзінің тапқан сөздерін топтағы оқушылармен 
бөліседі, толықтырады, қатесін түзейді.
Жорамалдау дағдысын дамытудың тәсілдері:
 Дұрыс немесе дұрыс емес ойлар;
 Сабақтың басында жаңа тақырып бойынша ұғым, 
соның дұрыс немесе дұрыс еместігін бағалау және өзінің 
шешімін дәлелдеу қажеттілігі беріледі.
 Кері байланыс кезінде оқушыларға бекітілген 
тақырыптың сабақ басындағы өз шешімінің дұрыстығын 
бағалауды және өз ойымен алмасуды беру.
«Анадан-мынаған» стратегиясы
1 Тақырып бойынша топтар 
жалпы тапсырмалар
Алады.
1 топ: Жанғыш пайдалы 
қазбалар

2. Әр топ мүшесі өзінің 
зерттеу тапсырмасын алады
1 көмір, 2 газ, 3 мұнай

3. Ақпараттар жинайды
4. Жинаған ақпараттарын 
топта бөліседі

5. Жалпы бөлінгенді кестеге 
салып біріктіреді

6 Кесте толтырады

7. Бірлесіп зерттеу 
тақырыбын жасайды.

8. Зерттеу бойынша 
перзентация жасайды.

Проблеманы шешу дағдысын дамыту бойынша тәсіл
1. Миға шабуыл
2. Карусель. Топпен жұмыс.
Топтағы оқушылар санына қарай тапсырмалар немесе 
проблемалы сұрақтар. Әрқайсысы өз шешімін жазып келесі
оқушыға береді, осылай шеңберді айналып жүре береді.
Пікірталасты жүргізу дағдысын жетілдіру тәсілі:
1. Рөлдік ойындар
2. Әрлі-берлі пікірталас
3. Диалог-талас
4. Бұрыштар әдісі (оқушылардың белгілі бір 
позициялы бұрыштарға тұрады. Бір топтан шыққан дәлелді
ойды-келесі топтың оқушылары жалғастырып отырады. 
Оқушылар келесі бұрыштарға ауысып отырады. Қозғалғыш
сыныптың ортасында отырады, кезкелген топтың 
пікірталасына араласа алады)
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6 қалпақ (қалпақтардың түстеріне сәйкес ойлау үшін, 
оқушы өзінің пікірінің дұрыс немесе бұрысын дәлелдейді)
Өз ойы және өзгенің ойын тыңдауды ұсыну тәсілі
Тізбек құру (5 жолды өлең, шеңбер бойынша бір-біріне 
беретін суреттер. Әрқайсысы 5 жолды өлең құрып, өз ойын 
дәлелдеп шығуы)
Еркін хат, эссе
Ирек (бірін-бірі оқыту) ауысып отыратын топпен жұмыс.
ҰБО әдістемесі.
5 жолды өлең
1 қатарға-тақырыпты бір сөзбен жазу (зат есім) теңдеу
2 қатарға-тақырыпты 2 сөзбен жазу (екі сын есім) 
қарапайым, күрделі
3 қатарға-3сөзбен жазылады (етістік) шығарады, табады, 
қосады
4 қатарға-4 сөзбен жазылады, тақырыпқа жақын сөзбен (сөз
тіркесі) (белгісіз сан арқылы шығарылады)
5 қатар-тақырыпқа қатысты синоним. Өрнек

----------------------------------------------------------
Астана қаласы №14 мектеп

-гимназияның химия пәні мұғалімі   
Сексенбиева  Зинат  Канатовна

8 сынып 
Сабақтың 
тақырыбы:

Д.И.Менделеевтің  
периодтық  заңы.   (1 сағат)

Сілтеме: Оқулық 8 сынып химия, 
ғаламторhtt//www.Google  сайтынан  
тақырыпқа  сай  іздену.  

Жалпы  
мақсаты:

Қазақтың  салт-дәстүрлерінен  ұлттық
ойындарымен  байланыстыра  отырып,
жаңа  тықырып  Д.И.Менделеевтің
еңбектерінің  маңызын  аша  түсу,
периодтық  жүйедегі  элементтерді
орналасқан  орнына  қарай  анықтай  білу,
соған орай  химиялық қасиеттерін  оқып,
үйрену.

Міндеттері: Д.И.Менделеевтің периодтық заңы 
туралы түсіну;
Атомдық құрылыс теориясы тұрғысынан 
Д.И.Менделеев жасаған химиялық 
элементтердің периодтық жүйесін танып 
білу;
Жаңа химиялық элементтердің ашылуы 
туралы мәліметтер алу;
Қазақтың салт-дәстүрлерін еске түсіру;
Оқушылар өз бетінше ізденуге, өз ойын 
ашық айтуға және еркін пікір алмасуға 
үйренеді.

Оқу  
нәтижесі:

  Оқушылар  Д.И.Менделеев  ұсынған
периодтық  заңның  ережесін  айтып,
нақты  мысалдар  келтіре  отырып,  жеке-
жеке  элементке  және  оның
қосылыстарына  сипаттама  бере  білуі
қажет.   Окушылар  элемент  және  оның
қосылыстарының  қасиеттерін  период
бойынша талдай білуге үйренеді. 

Түйінді  
идеялар:

Периодтық  жүйе.  Периодтар.  Топтар.
Сілтілік  металдар.  Салғырт  газдар.
Атомдық  масса.  Металдық  қасиет.
Бейметалдық қасиет. 

Тапсырма  1. Балалар әр адамның, Тақыры

көздері: жан-жануардың тіпті 
өсімдіктердің өздерінің мекен 
ететін орны, жері болады, 
осыған байланысты мысалдар 
келтіріңдерші? (мысалы: 
Жандос Мәскеу көшесінде 
тұрады, ақ аюлар солтүстік 
полюсте мекендейді, бамбук 
ағашы африкада өседі т.б.)
2. Ал енді химиялық 
элементтердің мекендейтін 
жерлеріне назар аударайық, әр 
элементтің табиғатта кездесуі 
әр алуан болғанымен барлығы 
бір-біріне көрші болып қайда 
тұрады? (периодтық кестеде)

пты
ашу

Жаттығулар: Оқулықтағы §52 тақырыбымен 
жұмыс, «Алтын сақа» ойыны, 
«Сақина салу» ойыны, «Айтыс»
сайысы. 

Топты
қ

жұмыс
Қосым

ша.
Сергіту  
сәті:

«Қара жорға» биін билету.

Оқуға 
арналған 
тапсырмалар

§52 оқу, 142-143 беттердегі №1-8. 

Сабақ
жүрісі

І. Ұйымдастыру  кезеңі.
Амандасып, сынып реттілігін тексеру.
ІІ. Өткен тақырыпты қайталау. 
Сұрақтар:
Химиялық элементтер неше топқа 
бөлінеді? (металдар мен бейметалдар)
Екідайлы қасиет қандай заттарға тән? 
Әр қайсысың мына реакция теңдеуін 
аяқтап, жаза қойыңдар:                     ВеО +
НСІ → ;                                                         
Ве(ОН)2 + НСІ → .   
ІІІ. Тақырыпты ашу тапсырмасы.
Балалар әр адамның, жан-жануардың 
тіпті өсімдіктердің өздерінің мекен ететін
орны, жері болады, осыған байланысты 
мысалдар келтіріңдерші? (мысалы: 
Жандос Мәскеу көшесінде тұрады, ақ 
аюлар солтүстік полюсте мекендейді, 
бамбук ағашы африкада өседі т.б.)
Ал енді химиялық элементтердің 
мекендейтін жерлеріне назар аударайық, 
әр элементтің табиғатта кездесуі әр алуан
болғанымен барлығы бір-біріне көрші 
болып қайда тұрады? (периодтық 
кестеде)
ІV. Сыныпты 5 топқа бөлу (түрлі-түсті 
конфеттер бойынша топтасу), жереби 
бойынша таңдап алған 
тақырыпшаларына анықтама береді:
1-топ: «Периодтық жүйе»
2-топ: «Периодтар. Топтар»
3-топ: «Сілтілік металдар. Салғырт 
газдар»
4-топ: «Атомдық масса»
5-топ: «Металдық қасиет. Бейметалдық 
қасиет»
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V.Сергіту  сәті.
VІ. Сабақты бекіту. Сынып екі топқа 
бөлінеді (қыздар мен ұлдар).
І-топ: «Сарбаздар» 
ІІ-топ: «Арулар»
А. «Алтын сақа» ойыны.  (1-қосымша)
     Ойынның шарты: жиырма асыққа 
элементтердің таңбасы жазылады. 
Асықтар қоржынға салынады.  
а) Екі ауылдан екі оқушы шығып металл, 
бейметалл, амфотерлі элементтерінің 
таңбасын ажыратып беру керек. Кім 
жылдам?
ә) Арнайы қағазға рим цифрімен 
жазылған валенттіліктердің үстіне сәйкес
элемент таңбасы жазылған асықты қою. 
Ә. «Сақина салу».
     Ойынның шарты: екі топтан бір-бір 
оқушы шығып қолындағы сақинасын 
қарама-қарсы топтағы бір оқушыға 
ұстатады, сол оқушыға сұрақ қойылады.
а) Элементтердің реттік номері өскен 
сайын периодтағы бейметалдардың 
бейметалдық қасиеттері ...... (күшейеді).
ә) Қышқылдармен де, негіздермен де су 
және тұз түзе әрекеттенетін оксидтер .... 
деп аталады (амфотерлі).
Б. «Айтыс».  (2-қосымша)
«Химиялық элементтерге» қысқаша 
мінездеме. Әр топқа бірнеше 
элементтердің мінездемелері беріледі, 
сол арқылы айтысады.
«Сарбаздар» тобы:  Мен – күкіртпін. 
Менің дезинфекциялық қасиетім бар 
екенін халық ертеде білген. Мені жын – 
шайтаннан аластауға қолданған.
«Арулар» тобы: Мен алтынмын. Күкірт, 
сенің нашар жақтарың бар. Құмсары 
экологиясын бұзып отырған сенің 
қосылысың – күкірт сутегі. Ал мені 
халық жақсы көреді. Менен әшекей 
бұйымдар жасайды.
«Сарбаздар» тобы:  Мен – күміспін. 
Алтын, сен үшін қан төгілген, саған 
таласып соғыс болған.  Менің де 
қасиетім сенен кем түспейді, менен де 
әшекей бұйымдар, теңгелер жасалған.
«Арулар» тобы: Мен – темірмін. Менен 
балға, орақ, айыр, қару – жарақ жасаған. 
Мектеп мұражайында тұрған құман табақ
менің құймам жезден жасалған.
«Сарбаздар» тобы:  Мен қорғасынмын, 
«қойдың сүті – қорғасын, қойды соққан 
оңбасын» - деп, мені мәтелге қосқан. 
Қорыққан адамға менен қорытқы құйған,
оқ – дәрі жасаған.

Бағалау. 
Үйге  тапсырма.

Рефлексия.

Астана қаласы №57 орта мектептің
 бастауыш сынып мұғалімі

Біржанова Ақмарал
    

Сынып: 3 "ә"
Пәні: Дүниетану
Сабақтың 
тақырыбы:

Денелер. Заттар.

Негізгі түйінді
идея:

Денелер мен заттардың 
айырмашылығы

Оқу мақсаты: Денелер мен заттарды ажырата білу
Сабақ түрі: Кіріктірілген сабақ. (дүниетану, 

химия)
Табыс критерийлері

Барлық 
оқушылар:

Көпшілік 
оқушылар:

Жекелеген 
оқушылар:

а) денелерді, 
заттарды біледі
ә) 
б) 

а) табиғи, 
жасанды 
денелерді 
ажырата алады
ә)  
б) 

а) заттар мен 
денелердің 
қасиетімен 
таныс
ә)
б)

Уақ
ыты

Кезең
дері

Тапсырма Мақс
аты

Мұғалі
м не 
істейді

Оқушыл
ар не 
істейді 

5 
мин
ут

(йымд
астыр
у

Топқа
бірігу

 Шеңбер 
құрып 
тұрып, 
бір-біріне 
гүл 
сыйлау. 
"Жылы 
жүрек-
сәттілік 
тілегі"

"күн, 
бұлт,жаңб
ыр,қар"
Бағалау 
парақшал
арын 
тарату

Ынт
ымақ
таст
ық 
атмо
сфер
асын 
құру

Топқ
а 
біріг
у

Оқушы
ларды 
шеңбер
ге 
тұрғыза
ды. Бір-
біріне 
тілектер
ін 
айтады.

Табиғат
құбылы
старын
ың 
суретте
рі 
бойынш
а топқа 
біріктір
у

Шеңберг
е тұрып, 
тілектер 
айтады

Өздері 
таңдаған
табиғат 
құбылыс
тарының
суреттері
н алып, 
сол 
бойынша
топқа 
бірігеді

2 
мин

Үй 
тапсы
рмасы
н 
тексе
ру

Жеке  
жұмыс:
Тестік 
тапсырма
лар 
орындау

Үй 
тапс
ырма
сын 
тексе
ру 
мақс
атын
да

Әр 
топқа 
топтық 
тапсыр
малар 
беру

Берілген 
сұрақты 
талқыла
п, оны 
қорғау
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5 
мин

Мағы
наны 
тану

Сөзжұмба
қтар 
шешу

Тақы
рыпт
ы 
ашу 
мақс
атын
да

Жұмбақ
тар 
оқиды

Жұмбақт
арды 
шешу 
арқылы 
тақырып
ты 
ашады

  
10 
мин

Денелер, 
заттар 
туралы 
ауызша 
түсінік 
беру.
Үстел 
үстіне 
тас,шар, 
стакандағ
ы су қою .
Денелерді
ң қатты, 
сұйық, 
газ 
күйінде 
кездесетін
ін 
түсіндіру.
Тақтаға 
бірнеше 
суреттер 
қойы, 
олардың 
табиғи, 
жасанды 
екенін 
ажырату. 

Тақы
рыпт
ы 
түсін
діру

Үстел 
үстінде
гі 
заттар 
арқылы 
тақыры
пты 
қысқаш
а 
түсіндір
у

Денелер,
заттар 
туралы 
түсінік 
алады

3 
мин

Оқул
ықпен
жұмы
с

Тақырыпт
ы оқып 
шығу

Мәті
нмен 
таны
су

Бағыт 
береді

Мәтіннің
мазмұны
мен 
танысад
ы

2 
мин

Дәпте
рмен 
жұмы
с

Жұптық 
жұмыс:
Дәптердег
і 
тапсырма
ны 
орындау

Дәпт
ерме
н 
жұм
ыс

түсіндір
еді

орындай
ды

2  
мин

Сергі
ту 
сәті

Ауа райы Дема
лу 

көрсете
ді

Мұғалім
мен бірге
орындай
ды

2  
мин

Дәпте
рмен 
жұмы
с

Жұптық 
жұмыс
Дәптердег
і 
тапсырма
ны 
орындау

Жұп 
болы
п бір-
бірін 
бағал
ау

түсіндір
еді

Тапсырм
аны 
орындай
ды

10 
мин

Ой 
толға
у

Топтық 
жұмыс:
1-топ: 
Семантик

Түсін
генде
рін 
топт

түсіндір
еді

Берілген 
тапсырм
аларды 
орындай

алық 
карта
2-
топ:табиғ
и, 
жасанды 
заттарды 
ажырату
3-топ: 
ғаламторд
ан заттар, 
денелер 
туралы 
мәлімет 
табу
4-топ: 
өлең 
құрастыру
Форматив
ті бағалау.
( стикер 
арқылы)

ық 
жұм
ыста
р 
арқы
лы 
дәлел
деу

ды

2 
мин

Рефле
ксия

Мен 
үйрендім: 
Мені 
таңқалды
рды:
Мен 
білгім 
келеді:

Саба
қты 
түсін
генде
рін  
байқа
у

Стикерл
ер 
таратад
ы

Өз 
ойларын 
жазады

2 
мин

Бағал
ау

Бағалау 
парақшал
ары 
арқылы 
бағалау

бағал
ау

Бағалау 
парақш
алары 
арқылы 
бағалау

Топ 
басшысы
өз тобын
бағалайд
ы

1 
мин

Үйге 
тапсы
рма

Мәтінді 
оқып, 
мазмұндау

Сабақтан кейінгі ойланатын сұрақтар:
Не сәтті 
болды?

Кіріктірілген сабақ түрінде өткені 
сәтті болды. Оқушылар "Денелер, 
заттар" тақырыбын жоғары 
сыныптарда тереңдетіп оқитынын 
түсінді. Осы орайда химия пәнінің 
мұғалімі терең түсінік беріп өтті.

Не сәтті 
болмады?

Дәптермен жұмыс кезінде оқушылар 
жұптарымен алмасып орындаған 
кезде жұптық жұмыс орындалар еді.

Нені 
жақсартуға 
болады?

Оқушылардың сыни ойлауын 
жақсарту

Мен өз 
дағдыларымды
нені дамыта 
алдым?

Топтық жұмыс кезінде оқушылар 
еңбекті бөліп алып орындады.

Нені өзгертуге
болады?
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Батыс Қазақстан облысы, Сырым аудан
Көздіғара ауылы. Жалпы білім беретін 

Көздіғара негізгі мектебінің 
І санатты бастауыш сынып мұғалімі.

Кушаева Алия Қадырқызы

Сабақтың тақырыбы: Ауа.
Сабақтың мақсаты:  Білімділігі: Ауа, ауаның құрамы 
және қасиеттері туралы блім қалыптастыру. Адам өмірінде 
ауаның маңызды екенін түсіндіру. 
Дамытушылығы: Ойлау, сөйлеу, топпен жұмыс істей білу 
қабілеттерін дамыту. 
Тәрбиелілігі: Байқампаз болуға үйрету, ұқыптылыққа 
тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ.
Сабақтың әдісі: СТО стратегиясы, сұрақ-жауап.
Көрнеклігі: Суреттер, кестелер, интерактивті тақта.
Күтілетін нәтиже: Оқушылардың 11 саны туралы 
білімдерін кеңейтіп, санның құрамын үйреніп, білу.

Сабақтың барысы:
І қызығушылығын ояту.
«Ой қозғау»
Біз де әрқашан
Жұтатын таза ауамыз!
Жиналатын үйіміз болсын!
Ішетін таза үйіміз болсын!
Бәрінен де өмір сүретін жеріміз болсын!
Бүгінгі күніміз сәтті өтсін!
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.
Үй жұмысын «Өзіңді тексер!»бөлімінің сұрақтары 
бойынша фронтальды сұрау түрінде өткіземін.
ІІІ. Мағынаны тану
Бар ма жоқ па, оны анық білмеймін
Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмеймін (Абай)
Бүгін біздің тақырыбымыз  осы ауа туралы болмақ.
Ауа деген не? Шындығында ауаның болуына оп-оңай ақ 
көз жеткізуге болады, ол үшін қарапайым тәжірибе жүргізу 
керекпіз. 
Полиэтиленді пакетті ауаға толтырыңдар, байлап және оны 
абайлап қысуға тырысыңдар.
Ол оңай сығыла ма?
Ауызды ауаға толтырып, ерінді қысып, екі жақтарыңды 
саусақтарыңмен басыңдар. 
-Не байқадыңыздар? (Балалардың өз жауаптары)
Адамдар ауасыз ең көп болса, 5-минут қана шыдай алады. 
Бүкіл жер планетасы түссіз ауамен  қамтылған. Ауа барлық 
жерде де бар көшеде, бөлмеде, жердегі кез-келген бос 
кеңістік ауамен толтырылады. 
Оқулықпен жұмыс.
Мәтінді оқып, түсінбеген сөздерді түртіп алу.

Білемін!
Ауа

Білгім келеді?
Ауа сығылады

Үйренемін!?
Түсі жоқ

Көрінбейді Ауаның құрамы Иісі жоқ

Дәптермен жұмыс.
«Топтастыру» стратегиясы
Жарық    Жылу    Ауа     Су   Тамақ 
Ауа физикалық дене. Физикалық дене заттардан тұрады. 
ауа – газдардың қоспасы. Оның иісі де түсі де жоқ. 
Ағзалардың тыныс алғанда оттегін сіңіріп, көмір қышқыл 
газын шығарып отырады. 
-Балалар, алдымызға шарды үріп қарайық.
Оны қысайық, жіберейік.

-Не байқадыңдар?
Тәжірибе жасау.
Үш бірдей май шамды пайдаланамын.
Дәптермен жұмыс.
«Жылы ауа», «Салқын ауа» тіркестеріне және «Жел», 
«дауыл» сөздеріне сөйлем құрау.
2.Ауа, жел, дауыл ұғымына қатысты мақал-мәтел, 
жаңылтпаш, өлең, жұмбақтар жазу.
Ой толғаныс.
Бес жолды өлең.
Не? Ауа
Қандай? Түссіз
Не істейді? Сығылады, серпіледі.
Сөйлем: ауа, оттегі.
Әр оқушы өзі бес жолды өлең құрастырылады.
IV. Қорытынды. «Венн диаграммасы»
V. Бағалау. 
Смайликтер арқылы бағалау.
VІ. Үйге тапсырма.
- «Табиғатты аялайық» эссе жазу.
- Тәжірибе жасау.

----------------------------------------------------------
«Ғажайып білім әлемі »

(Ашық сабақ)

Мұғалжар ауданы Жем қаласы
«Балбөбек» балабақша МКҚК

тәрбиешісі Алдашева 
Жанар Бақытжанқызы

Балалар қараңдаршы , бізге 
қонақтар келіпті, қане алдымен 

сәлемдесіп алайық.
Балалар шаттық шеңбер құрып амандасады
Бәріміз енді тұрайық,
Үлкен шеңбер құрайық
Жақсы – жақсы сөздерді,
Қонақтарға сыйлайық!
 Табиғат біздің анамыз,
Табиғатқа баламыз.
Иіліп сәлем береміз,
Біз әдепті баламыз.
Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар, менің қолымнан не көріп 
тұрсыңдар?
Балалар : Жүрек
Тәрбиеші: Қане, балалар  жүрегімізден шығарып жылы 
сөздер айтайықшы.
Балалар: Аспанымыз ашық болсын
                 Күніміз жарқын болсын
                 Еліміз тыныш болсын
                 Ауырмайық , денсаулық болсын 
                 Нанымыз көп болсын
                 Ата- анамыз аман болсын
                 Бейбітшілік болсын
                 Балабақша гүлдене берсін!
                Апайлар аман болсын
Қане балалар, осы айтқан жылы лебіздерімізді апайларға 
сыйлайықшы
Тәрбиеші: Балалар сендер бір- біріңнің қолдарыңнан ұстап 
тұрғанда нені сезесіңдер?
Балалар: Жылулықты, мейірімділікті, достықты.
Тәрбиеші: Жақсы  балалар бүгінгі күнімізді мейіріммен, 
қуанышпен бастайық.
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Тәрбиеші: Балалар қазір жылдың қандай мезгілі?
Балалар: Күз  мезгілі
Тәрбиеші: Күздің  қандай айы
Балалар: Қараша  айы
Тәрбиеші: Балалар күз  мезгілінде табиғатта қандай 
өзгерістер болады?
Балалар: Күз мезгілінде күн суытып салқындайды, кейде 
жаңбыр жауады, жел соғады , жер балшық болады, құстар 
жылы жаққа  ұшып кетеді, адамдар жылы киіне бастайды.
Тәрбиеші: Балалар біздер күзді неге алтын күз, жомарт күз 
деп атаймыз?
Балалар: Күзде өсімдіктер, астықтар піседі, көкөніс пен 
жеміс жидектер көп болады
Жарайсыңдар балалар , ал қараша айын неге қоңыр күз 
дейміз?
Жаңбыр жиі жауады, ауа- райы салқындайды, жапырақтар 
жерге түсіп, қурайды.
Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар, олай болса күз  туралы  
кім тақпақ  айтып береді, кім күз туралы тақпақ біледі?
Көктем қандай көңілді
Көктен жаңбыр төгілді,
Мөлдір аспан ашылып,
Күннің көзі көрінді.        Мерей
Көктем, көктем көктемде
Құстар келіп жеткенде
Қуанып бір қаламыз
Әнмен қарсы аламыз!    Дильназ
Тәрбиеші: Балалар енді «Қай ойыншық жоқ» ойынын 
ойнап жіберейік
Ойынның тәртібі: Ойыншықтар стол үстінде тұрады, 
балалар көздерін жұмады. 1,2,3, дегенде көздерін ашып , 
қай ойыншықтың жоқ екенін тауып айтады.
Осы кезде есік қағылады. Балалар есік қағылған сияқты кім
екен бұл?
Буратино: Саламатсыздар ма балалар
Балалар: Саламатсыз ба Буратино
Буратино:Балалар осы жер «Ғажайып білім әлемі ме»
Тәрбиеші: Жоқ Буратино, бұл жер балабақша
Буратино: Балалар мен алтын кілтімді жоғалтып алдым, кім
алып кеткенін білмеймін. Маған көмектесіңдерші. Кілтімді 
іздеп келе жатып, жолда ақ тиінді көріп едім, кілтіңді 
«Ғажайып білім әлеміне» барсаң табасың деді. Мен 
«Ғажайып білім әлеміне »қалай барсам екен баратын 
жолды таба алмай адасып, осы топқа кіріп кетіппін. Маған 
баратын жолды көрсетіп жібересіңдер ме?
Тәрбиеші: Еш уайымдама,  Буратино
Қане балалар Буратиноға көмектесеміз бе 
Балалар: Иә, көмектесеміз
Тәрбиеші: Олай болса балалар Буратиноны ертіп, жол 
көрсетіп, «Ғажайып білім әлеміне» бізде саяхатқа шығып 
қайтайық. Саяхатқа шығамыз ба?
Тәрбиеші: Балалар саяхат кезінде бізге әртүрлі қиындықтар
кездеседі, сол қиындықтарды бірге жеңе білейік. Ол үшін 
бір- бірімізді сыйлап , тыңдауымыз керек. Балалар қане 
енді паровозға мініп, жолға шығайық.
Тәрбиеші: балалар міне біз 1-ші аялдамаға да келіп 
қалыппыз
Бұл бірінші аялдама: «Математика» аялдамасы екен
 Бірінші аялдама бізге мынадай тапсырмалар тапсырыпты:
1-10 ға, дейін тура және кері санау
Геометриялық фигуралардың пішіндерін ажыратып, 
түстерін ата
Үйшіктің терезелерін  тауып жабыңдар

2-ші аялдама  бізге жұмбақтар жасырыпты
Екінші аялдама «Жұмбақтар» аялдамасы екен
Бой жаза алмай, ойнай алмай
Денең мұздап тоңады.
Бөбектерім айтыңдаршы
Бұл қай кезде болады?     (Күз)
Таңмен көзін ашады
Әлемге нұрын шашады.  (Күн)
Тырс- тырс тамады
Сайға қарай ағады.         (Жаңбыр)
Дидактикалық ойын: «Топтап жина»
Мақсаты:Балаларды топтай білуге және оларды санай 
білуге үйрету
Балаларды екі топқа бөліп суреттерді топтап жинауға 
үйрету 
Сергіту сәті: Орнымызда тұрамыз,
                        Дөңгелекті құрамыз
                        Қолымызбен шапалақтап,
                        Аяқпенен ұрамыз
3-ші аялдама  «Бау- бақша» аялдамасы . Бау- бақша 
аялдамасы көкөністер мен жемістерді араластырып 
қойыпты. Бақшаға барып жемістер мен көкөністерді 
ажыратыңдар депті.
Қане балалар бақшаға барайық. Ой, балалар алдымызда 
көлшік жатыр ғой, одан қалай өтеміз? Аяғымызды 
ластамай, батпаққа батпай,көлшіктен ақырындап, абайлап  
өту үшін не керек?  
Балалар: Көпір керек
Тәрбиеші: Балалар мына жерде таяқшалар жатыр екен, енді
осы таяқшалардан көпір жасайық. Қане балалар мына 
таяқшалардың түсі қандай? Міне балалар бау- бақшаға да 
келіп қалдық.
Балалар жемістерді талға іледі, көкөністерді жерге 
отырғызады. 
4-ші аялдама «Мақал- мәтел» аялдамасы
Біздерге мақалдарды толықтыр депті. Қане кім айтады?
Аққуды атпа, досыңды сатпа
Жүз теңгең болғанша, жүз досың болсын
Ағаш тамырымен , адам бауырымен мықты
Білімі жоқ адам, тұзы жоқ тағам
Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ
Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
Ақыл азбайды, білім тозбайды
5-ші аялдама  Дидактикалық ойын: «Кім жылдам, дұрыс 
құрастырады?»
Буратиноның кілтін құрастыру
Буратино : Алақай, алақай менің кілтім табылды. 
(Қақпаның аузында , Буратиноның алтын кілті тұрады.) 
Қақпаның үстіңгі жағында «Ғажайып білім әлемі» деген 
жазуы бар.
Тәрбиеші : Балалар қараңдаршы біз алтын қақпаға да келіп 
қалыппыз. «Ғажайып білім әлемі» деген осы жер балалар. 
«Ғажайып білім әлемі» бізге ең бастысы
білім сыйлады. Біз бәріміз бірігіп, қызықты тапсырмалар 
орындадық, Буратиноға кілтін табуға көмектестік.
Буратино: Балалар сендерге көп-көп рахмет. Сендер маған 
«Ғажайып білім әлеміне» баратын жолды көрсетіп, алтын 
кілтімді табуға көмектестіңдер,  көптеген тапсырмалар 
орындадыңдар.Өмірде тек білімді емес, қайырымды 
балалар екендеріңді көрсеттіңдер. Мен осындай 
«Балбөбек» балабақшасының тапқыр, ақылды, білімді 
балаларының барына қуанып тұрмын.Мен сендерге және 
қонақ апайларға арнап гүл ала келдім. Ол жәй гүл емес, 
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әрқайсының ішінде сіздерге арналған өлең шумақтарым  
бар.             
 (Буратино сыйлықтарын таратып кетіп қалады)
Тәрбиеші: Міне балалар Буратиноға көп көмек 
көрсеттіңдер. Кілтін табуға көмектестіңдер. Өздеріңнің 
ұшқыр ойларыңды , тапқырлықтарыңды, қиындықтан 
қорықпайтындарыңды көрсеттіңдер.Осымен «Ғажайып 
білім әлеміне» саяхатымыз аяқталды, енді өзіміздің 
тобымызға оралайық. 
Қорытындылау: Балалар сендерге саяхат ұнады ма?
Сендер саяхатқа қайда бардыңдар? Біздер кімге 
көмектестік?
Өте жақсы балалар, енді қол ұстасып, бір- біріміздің жүрек 
жылуымызды сезініп, бүгінгі саяхатымызды аяқтай отырып
қонақтар мен қоштасайық

Қол ұстасып тұрайық
Шеңберді біз құрайық,
Көріскенше күн жақсы
Сау- саламат болайық.

Сау болыңыздар!
 (Буратино сыйлықтарын таратып кетіп қалады)

ЛИЧНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ 
И ОРИЕНТАЦИЯ УЧА ЩИХСЯ В КОЛЛЕКТИВНОМ

ОБУЧЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РАЗЛ ИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Муллашев Д.А. Учитель Информатики
 школы-гимназии №23 город Алматы

С развитием социального общества меняются ценностные
ориентации  человека,  что  заметно  на  протяжении
последних десятилетий. Самой главной ценностью, на мой
взгляд, стала считаться свободная, образованная и развитая
личность,  которая  может  спокойно  уживаться  в
современном постоянно меняющемся мире.
Существующий принцип «образования через  всю жизнь»
достигается  при  личностно-ориентированном  походе  к
воспитанию  школьника,  когда  учитываются  его
возможности  и  интересы.  Чтобы  увлечь  ученика  учебой
используются следующие образовательные технологии:
обучение  в  сотрудничестве  (совместное  (поделенное,
распределенное) обучение, в результате которого учащиеся
работают  вместе,  коллективно  конструируя,  продуцируя
новые знания, а не потребляя их в уже готовом виде.);
метод  проектов  (способ  достижения  дидактической  цели
через  детальную  разработку  проблемы  (технологию),
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным
образом);
языковой  портфель  (пакет  документов,  в  котором  его
обладатель фиксирует свои достижения и опыт в овладении
изучаемым  языком,  полученные  квалификации,  а  также
отдельные виды выполненным их за время обучения работ,
свидетельствующих  о  его  успехах  в  изучаемом  языке
(языках));
информационные  (внедрение  в  практику  учебно-
воспитательного процесса компьютеров, объединенных как
в  локальные  сети,  так  и  имеющих  выход  в  глобальную
сеть);
здоровьесберегающие  технологии  (сохранение,
формирование и укрепление здоровья учащихся);

технология  использования  в  обучении  игровых  методов
(форма  учебного  процесса  в  условных  ситуациях,
направленная  на  воссоздание  и  усвоение  общественного
опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях,
эмоционально-оценочной деятельности);
технология  интерактивного  обучения  (обучение,
погруженное в общение).
Темой моего самообразования был выбран метод проектов,
хотя на уроках применяю практически все образовательные
технологии, описанные выше.
Метод проектов появился в США во второй половине 19
века. Советские педагоги обратили на него внимание в 20-х
годах  XX  века.  Продвигали  этот  метод  в  Казахстане
Е.А.Вьюшкова,  Н.В.Параскун,  Е.В.  Шевчук.  Они считали
метод  проектов  единственным  средством  преобразования
школы  учебы  в  школу  жизни,  с  помощью  которого
приобретение знаний осуществлялось на основе и в связи с
трудом учащихся.
На уроках информатики метод проектов применять очень
удобно.  Усвоение  теоретических  знаний  осуществляется
как раз через выполнение проектов, во время выполнения
которых  учащиеся  самостоятельно  конструируют  свои
знания и ориентируются в информационном пространстве.
Чтобы  разработать  какой-либо  проект,  учащемуся
необходимо детально разработать проблему, поставленную
перед  ним.  Во  время  решения  проблемы  используются
различные  методы  и  средства  обучения,  а  так  же
применяются знания и умения из различных сфер науки,
техники и творческих областей.
Цели и задачи проектной деятельности:
проверка знаний и умений по пройденному материалу;
формирование информационной картины мира;
возможность  работы  с  ПК  и  периферийными
устройствами;
развитие умений поиска и обработки информации;
развитие самостоятельности и ответственности;
развитие исследовательских умений;
развитие способности анализировать и искать решения;
формирование способности работать в коллективе.
Если  выпускник  приобретает  все  вышеперечисленные
навыки  и  умения,  он  выходит  из  стен  школы  более
приспособленным  к  современной  жизни,  у  него
вырабатывается  способность  адаптироваться  к
изменяющимся  условиям,  работать  в  различных
коллективах.
Выбор  темы  проекта,  в  основном,  лежит  на  самих
учениках,  исходя  из  собственных  интересов.  В  других
случаях  тему  предлагает  учитель  с  учетом  учебной
ситуации и интересов и способностей учащихся.
Учителю  необходимо  ознакомить  детей  с  этапами
разработки и проведения проекта, а также:
сформулировать проблему;
уточнить цели и задачи проекта;
структурировать проект;
помочь  в  выборе  условий  для  реализации  учебного
проекта;
оценить  результаты  проектной  деятельности  учащихся
(предварительно  ознакомив  учеников  с  критериями
оценки).
Критерии оценок проектных работ
Значимость  и  актуальность  выдвинутых  проблем,  их
адекватность  изучаемой  тематике;  корректность
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используемых  методов  исследования  и  обработки
получаемых результатов.
Активность  каждого  участника  проекта  в  соответствии с
его индивидуальными возможностями.
Коллективный  характер  принимаемых  решений  (при
групповом проекте)
Характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости
участников проекта
Необходимая  и  достаточная  глубина  проникновения  в
проблему
Привлечение знаний из других областей
Доказательность  принимаемых  решений,  умение
аргументировать свои заключения, выводы.
Эстетика оформления результатов проведенного проекта.
Умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и
аргументированность ответов.
Опыт применения
3,4  классы  —  работы  в  простейших  графических
редакторах.  У  учащихся  формируются  навыки  работы  с
программным  обеспечением,  клавиатурой,  мышью.
Способствует  развитию  творчества  и  логического
мышления.  Повышается  эстетическое воспитание.  Одним
из  проектов  является  итоговая  работа  по  теме
«Рождественская открытка»
8 классы — работы в текстовых редакторах. У учащихся
закрепляются  навыки  набора  и  редактирования  текста,
формируется навык построения схем и таблиц в тестовом
редакторе.  Пример  выполняемого  проекта  —
«Генеалогическое древо моей семьи».
9  классы.  Проекты,  которые  создаются  в  9  классах  и
старшей  школе  отличаются  большей  долей
самостоятельности.  Дети  самостоятельно  продумывают
многие  темы,  подбирают  информацию,  разрабатывают
структуру  проекта.  Основная  работа  над  проектами
осуществляется дома и на элективных курсах.
работа  в  электронных  таблицах  (проект  «Геометрическое
решение  уравнений  в  электронных  таблицах»).
Формируется  межпредметная  связь,  развивается
теоретическое,  творческое  мышление,  а  также
операционное мышление,  навыки работы на компьютере,
умение оценивать результаты выполненных действий.
работа в тестовых редакторах. (проект «Школьная газета»).
Создается  газетный лист,  в  котором отражаются  события
школьной  жизни.  Размещенная  на  листе  информация
состоит из нескольких разноплановых статей,  но все они
должны  объединены  одной  темой  —  школа,  обучение,
образование.  У учащихся  закрепляются  навыки набора  и
редактирования  текста.  Проявляются  интеллектуальные
способности,  способности  к  самообразованию  и
самоорганизации.
«Создание  сайта  класса».  В  данном  проекте  могут
применяться  все  существующие  у  ученика  умения  и
навыки.  Осваиваются  приемы  создания  Web-страниц  и
Web-сайтов на языке HTML, повышается компетентность в
области компьютерного проектирования.
10  классы.  проекты  «Мультимедийная  энциклопедия»,
«Мультимедийная  презентация».  Выбирается  тема  из
школьных  предметов,  тем  самым  устанавливается
межпредметная  связь.  В  мультимедийный  проект
добавляется звуковая, текстовая, графическая информация.
Данные  проекты  являются  самыми  актуальными  в
современном обществе,  т.к.  презентации  используют  при
выступлениях  на  конференциях,  для  рекламы товаров  на

выставках, в бизнесе, чтобы ярче донести информацию до
своих потенциальных клиентов, заинтересовать их. Лучшие
проекты  участвуют  в  ежегодной  научно-практической
конференции,  где  членами  жюри  выбирается  призовая
работа.
11  классы.  Огромное  внимание  в  выпускных  классах
отделяется  такому  разделу,  как  программирование.  Во
время  выполнения  проектов  развивается  логическое
мышление, памяти, формируются творческие способности,
развивается  умение  выделять  главное  и  преодолевать
трудности.  Примеры  тем  проектов:  «Электронный
психологический  тест»,  «Словарь»,  «Решение  уравнений
различными методами».
В заключении хотелось бы отметить,  что метод проектов
позволяет  применять  все  виды  учебной  деятельности:
различные типы уроков, лекционное изложение материала,
практическая  работа,  консультации  (вводные  учебные
консультации  перед  началом  проектной  работы  с  целью
мобилизовать их на активную творческую деятельность и
индивидуальные  консультации  в  ходе  работы,  как  с
учителем,  так  и  с  одноклассниками),  самостоятельные
занятия  учащихся,  ученическая  конференция
(заключительная конференция по итогам работы учеников с
целью  подведения  итогов  и  анализа  проектной
деятельности учащихся).

---------------------------------------------------------------------
ӘДІСТЕМЕЛІК  АЙЛЫҚ 

«ҚР ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 
25 ЖЫЛДЫҒЫНА -  25 ҮЗДІК САБАҚ»

Қостанай  облысы,  Таран  ауданы   «Новоильинов  орта
мектебі» КММ-і   «ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына — 25
үздік сабақ» әдістемелік айлық өткізеді. Белгіленген кесте
бойынша  күнделікті  өткізілген  сабақ  жоспарлары
Республикалық  45minut.kz  басылымында  жарияланып
отырады.  Әдістемелік  айлық  кезінде  білім  мекемесінде
Республикалық семинар өткізу жоспарланды.

Мақсаты:  Білім берудің озық технологияларын меңгере
отырып, жас ұрпақты заман талабына сай жаңашылдыққа
тәрбиелеу  және  оқыту,  адамгершілік-рухани  мәдениетін
жетілдіру,  Отансүйгіштікке  баулу,  жалпы  адами
құндылықтар  әлеміне  тарту,елін,жерін  қорғайтын  жан-
жақты азамат қалыптастыру.

Сметанина Елена Александровна — «Новоильинов
орта мектебі»  КММ директоры

Жумабаева Татьяна Маратовна — мұғалімдердің
шығармашылық тобының жетекшісі
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Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
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