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Қазіргі таңда дүниежүзілік білім жүйесі деңгейіне сәйкес келетін, сапалы білім беруге
жағдай  жасайтын,  үйлесімді  дамытуға  бағытталған  білім  беру  көзделіп  отыр.  Білім
мекемелерінде үш тілді оқыту жүйесі, бірыңғай мектеп формасы, 12 жылдық білім беру
стандарттары  тақырыптарын  дөңгелек  үстел  форматында  ұстаз,  ата-ана  арасында
түсіндіріп,  пікірлесу  қазіргі  заман  талабы  қажет  ететін  маңыздылығы  бар.
2014 жылдан бастап елімізде «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!»- «Серпін» мемлекеттік
әлеуметтік бағдарламасы жұмыс істеп келе жатыр. Бағдарламаның мақсаты — халқы
тығыз  орналасқан  еліміздің  оңтүстік  аймақтарындағы (Алматы,  Оңтүстік  Қазақстан,
Жамбыл,  Қызылорда,  Маңғыстау  облыстары)  жастарды  кадр  жетіспеушілігін  бастан
кешіріп  отырған  Қазақстанның  шығыс,  солтүстік  және  орталық  өңірлерінде  оқытып,
жұмысқа орналастыру болып табылады.

Осы  тақырыптарды  кеңінен  насихаттау  үшін  білім  беру  мекемелерінде  «БІЛІМ
БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ»  тақырыбында  ақпараттық  ғылыми  практикалық
республикалық семинар ұйымдастырылды.     
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«БІЛІМ БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ» 
ақпараттық ғылыми практикалық 

республикалық семинар

Қазіргі таңда дүниежүзілік білім жүйесі деңгейіне сәйкес келетін, сапалы білім беруге жағдай жасайтын,
үйлесімді  дамытуға  бағытталған  білім  беру  көзделіп  отыр.  Білім  мекемелерінде  үш  тілді  оқыту  жүйесі,
бірыңғай мектеп формасы,  12 жылдық білім беру стандарттары тақырыптарын дөңгелек үстел форматында
ұстаз,  ата-ана  арасында  түсіндіріп,  пікірлесу  қазіргі  заман  талабы  қажет  ететін  маңыздылығы  бар.
2014  жылдан  бастап  елімізде  «Мәңгілік  ел  жастары-индустрияға!»-  «Серпін»  мемлекеттік  әлеуметтік
бағдарламасы жұмыс істеп келе жатыр. Бағдарламаның мақсаты — халқы тығыз орналасқан еліміздің оңтүстік
аймақтарындағы (Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау облыстары) жастарды кадр
жетіспеушілігін бастан кешіріп отырған Қазақстанның шығыс, солтүстік және орталық өңірлерінде оқытып,
жұмысқа орналастыру болып табылады.

Осы тақырыптарды кеңінен насихаттау үшін білім беру мекемелерінде «БІЛІМ  БОЛАШАҚҚА БАСТАР
ЖОЛ» тақырыбында ақпараттық ғылыми практикалық республикалық семинар ұйымдастырылды.

Өткізілетін күні: 26.11.2016 жыл.
Өткізілетін орны: Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия

СЕМИНАР ЖАЛПЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Ұйымдастырушы: «Серпін» әлеуметтік даму ұлттық қоры» қоғамдық қоры (Астана қаласы)
Ақпараттық қолдаушы: Matritca.kz ақпараттық порталы, Республикалық 45minut.kz басылымы, 
Республикалық Серпіліс газеті
Өткізілетін қалалар: Алматы қаласы, Тараз қаласы, Шымкент қаласы, Түркістан қаласы, Қызылорда қаласы, 
Ақтөбе қаласы, Орал қаласы, Атырау қаласы, Өскемен қаласы. Қостанай облысы
Қорытынды семинар – Астана қаласында өткізіледі.

Семинар бағдарламасы аясында  білім  мекемелерінің  көрмесі  ұйымдастырылып,  семинар қатысушылары
және Интернет қолданушылар онлайн түрде  http://www.45minut.kz (Күнделікті 40 мыңнан астам қолданушы)
арқылы Республика ұстаздарына ұсынылады.

Семинар  аясында  Ұстаздардың  кәсібилігі  мен  шығармашылық  тәжірибесі  материалдары  Республика
көлемінде тарату үшін Республикалық 45minut.kz баспа редакциясы тарапынан құрастырылып, топтама ретінде
баспадан  шығарылады.  Қатысушыларға  және  топтамаға  енген  ұстаздарға  қатысушы  сертификаты  тегін
беріледі. Семинар жұмысы пленарлық және секциялық бөлімдер бойынша өткізіледі. Пленарлық мәжіліс білім
мекемесінің АКТ залында өткізіледі. Секциялық мәжіліс сыныптарда өткізіледі.

1. Ұйымдастыру
№ Іс-шара мазмұны Уақыты Жауаптылар
1. Қонақтарды қарсы алу. Тіркеу. 8:30-9:00 Мектеп әкімшілігі
2. Семинардың ашылуы. 9.00-9.15 ҚББ әдістемелік кабинет меңгерушісі А.Ү. Батырбекова

№9 Некрасов атындағы мектеп-гимназия директоры
 Ж.А Орынбаева

2. Негізгі бөлім
№ уақы

ты
Мұғалімнің
 аты-жөні

пәні Сыны
бы

каб Сабақтың тақырыбы Сабақ түрі

1. 9.20-
10.05

Г.Т.Өскенбаева Қазақ 
әдебиеті

8 «Д» №6 Майлықожа 
Сұлтанқожаұлы 
«Ілімге толса көкірек» 
толғауы

Ізденіс сабақ

М.А.Жукова Рус. 
литер

10 «Г» №7 «Чтоб душа жива 
была» 

Урок - поиск

С.Ш.Атаханова Англ.яз 1 «З» №1
1

«My colorful toys» Урок  
соревнование

Г.П.Турганбаева История 11 «Д» №1
2

«Новая экономическая 
политика 1921-1925 гг»

Комбинированны
й урок

Н.Р.Шимпулатова Географ
ия

10 «В» №1
0

«Религиозный состав 
населения мира»

Комбинированны
й урок
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2. 10.05-10.25 «Дарынды оқушылардың шығармашылық» көрмесі  А.Алёхина, Ж.Куббосынова 
3. 10.30

-
11.15

М.И.Жумадуллаева Математ
ика

11 «Д» №1
1

«Решение 
иррациональных 
уравнений»

 Урок - 
обобщение

К.Н. Расулов Физика 9 «Е» №1
0

«Колебательное 
движение»

Комбинированны
й урок

А.С.Бижанова Биологи
я

10 «Ж» №9 «Вирус СПИДа 
особенности строения 
и процессов 
жизнедеятельности»

Комбинированны
й урок

В.С.Абдураимова Өзін-өзі 
тану

5 «А» №1
2

«Отбасы жарастығы" Аралас  сабақ

4. 11.15-11.30  «Мұғалімдердің  шығармашылық» көрмесі   М.Сәулебаева 

5.

11.30
-
12:15

Шеберлік сабағы
Мұғалімнің  аты-жөні Тақырыбы кабинет

Г.Т.Халилова, Т.Л.Попова, 
А.Н.Сырлыбаева 

«Интерактивные объединение сообщества в 
образовательном процессе».

№7 

А.Ж.Сайдуллаева , А.Т.Бейсекова
 В.М. Батыркулова

 «Оқушыларды диалог арқылы сын 
тұрғысынан ойландыру» 

№11 

Г.О. Божбанбаева, А.Д.Неметова, 
В.А.Герасимова 

 «Эффективные приемы используемые на 
уроках в начальной школе»

№8 

Г.М.Муратова, Б.К.Сабден, 
Ж.И.Молданова 

 «Критериалды бағалау – оқу үрдісіндегі 
жоспарланған мақсатқа  жету нәтижесі»

№6 

З.Б.Ертаева, Н.С.Қалтаева  «Компетенция – учителя – успешный 
ученик»

№ 10

Л.М.Кубанова,   О.С.Аллашова, 
О.А.Бекенова 

 «Развитие функциональной грамотности 
учащихся через  критическое мышление»

№12 

6. 12:15-12:35   Үзіліс. 
7. 12:40

-
13:25

Сыныптан тыс іс-шаралар
К.Ережепова,  Ш.Абдуллаева  
Б.К.Омар, М.Ш. Валиева 

Интеллектуалды 
ойын

2-3 
сыныптар

№7 «Білім – 
болашаққа бастар 
жол» 

Г.Еділбаева,  
Б.Б.Рахматуллаева 
Д.Балтабаева 

Литературный 
вечер

9-11 Акт 
залы

Шекспериада. 
Пьеса Шекспира 
«Сон в летнюю 
ночь»

Г.А. Михайлина,  
Р.Х.Мухашева, Ш.К.Тайтенова,
Н.С. Ибадуллаева

Пресс-
конференция

10,11 
сыныптар

 №6 “Годы, равные 
векам, эпоха, 
равная 
столетиям”  
(25-летие 
Независимости 
Казахстана)

8. Концерттік бағдарлама Акт залы С.К.Жорықбаева, Г.М.Наурызбаева, 
А.Сұлтанбекова

ІІІ Қорытынды 
9. Семинарды  қорытындылау

Түркістан қалалық «Шаугар» шағын ауданының Нұр Отан партиясы бастауыш партия ұйымының 
төрағасы 
 Ғ. А. Сарсенбаев
ҚББ әдістемелік кабинет меңгерушісі  А.Ү. Батырбекова
«БІЛІМ- БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ» баяндама  Республикалық «45minut.kz» басылымы,  
Республикалық «Серпіліс» газетінің  редакторы  І.Б. Нағиев 
Некрасов атындағы  №9 мектеп-гимназия басшысы Ж.А.Орынбаева

10 Марапаттау. 
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ТАҒЛЫМЫ МОЛ БІЛІМ ОРДАСЫ

(Тарихи деректер мен мәліметтер  ардагер ұстаздардан алынды)

“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.

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.

1960ж.  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. 
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 “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 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
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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-
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.
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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. 

“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!

Қанатының  астына  қаншама  ұлт  пен  ұлысты  баураған  ғасыр  жасаған  киелі  білім  ордасы  –  Некрасов
атындағы  №9 мектеп-гимназия өз қызметін жалғастыра бермек. Осындай мақсат қойған терең тарихы бар ХХІ
ғасыр  мектебі  –  ұлттық  рухымызды  биік  ұстайтын,  білім  кеңістігінде  өзіндік  орны  бар  киелі  шаңырақ  –
Некрасов атындағы №9 мектеп-гимназия  келбетінің  бүгінгісі – айқын, болашағы жарқын.

Өтебаева  Несіпкүл Мейманханқызы,
“Ы.Алтынсарин” төсбелгісінің иегері, Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі,

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы  № 9мектеп-гимназияның мұғалімі
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ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ БАРШАМЫЗҒА ОРТАҚ

Түркістан қаласы,  Некрасов атындағы  № 9 мектеп – гимназия директорының
 тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Жорықбаева Саулекүл 

«Тәртіпке бас иген құл болмас» деген Бауыржан Момышұлының ғибратқа толы сөзінің мәні мен мағынасы
тереңде жатқан ақиқат. Ендеше, осы ақиқаттың шындығын күнделікті өмір тұрмысына айналдыра білген, біз
яғни ұстаздар қауымы қашанда бала болашағының қалқаны болуға әзірміз. Болашақ жас ұрпақтың қолында
болғандықтан, кемелі келешекке білімді ұрпақ тәрбиелеу ұстазға парыз. Бағы мен бабы келіскен, білім мен
тәртіп теңескен заманда, ұрпақтың алдында бір ғана жол бар. Ол – еңселі елінің егемендігін арттырып, елім деп
еміреніп, жұртым деп жұмыла еңбек ету. Міне, сонда ғана ұстаз еңбегінің өтелгендігі. Әрине, мұның бәрі тілге
жеңіл тигенімен іске келгенде едәуір еңбекті талап етеді. Еңбегіміздің бастауын, білім бұлағы кітапқа бас идіру,
қоғамдық жұмысқа ынталандыру, армандай білуге үйрету, өмірге деген ерекше құлшынысын арттыру. Міне,
мызғымас тәртіпті осылардан бастаймыз.

Жақсыдан үйреніп, жаманнан жирене білген шәкірттерімізді көргенде сүйсініп қаламыз. Алайда, бес саусақ
қашанда бірдей болмайтынын ескерген жөн. Тәртіпті теңдей тізгіндеу мүмкін емес. Ол үшін үйдегі ата – ана да
бірлесе атсалысса жөн. Мектеп жасындағы бала тәрбиесін тек қана ұстаздарға арта салу үлкен қателік. Тәрбие
әуелі  анасының ақ  сүтімен,  әкесінің мейірбандығымен келеді.  Сонан  соң барып,  ұстазға  бағытталған білім
тәрбиесі.

Мектеп  қабырғасындағы  балалардың  тәртібі  алуан  түрлі.  Мәселен,  бастауыш  сынып  бүлдіршіндері
ұстазының сөзін заңдай қабылдаса, жоғарғы сынып оқушыларымен мінез құлқына орай жұмыс жасауға тура
келеді. Өтпелі кезеңнін қызығушылығы алаңдата бастағанда ата – анамен бірлесіп, тіпті қоғамдық орта болып
қызмет еткен жөн. Бұл сөзімді «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген нақыл сөз дәлелдей
түсер деген ойдамын.

Сонымен, баланың мектеп табалдырығын аттап, өмірге деген қызығушылығы оянады, білім алады, жоғарғы
сыныпқа  өтеді  және  балалық шақтан  болашаққа  қадам басар  сәті  де  жетеді.  Осы кезең  ең  жауапты  меже.
Себебі, елдің тұқасын ұстар жеткіншектер өсіп келеді. Белгілі бір маман болуға ұмтылады. Міне, бұл баланың
мақсатты болашағы.

Ұрпақ  тәрбиесі  –  келешек  қоғам тәрбиесі.  Сол  келешек  қоғам иелерін  жан  –  жақты жетілген,  ақыл  –
парасаты мол, мәдени – ғылыми өрісін озық етіп тәрбиелеу – біздің де қоғам алдындағы борышымыз. Ертеңгі
ел тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушылары. Ұрпақ тәрбиесін қай заманда болмасын, бірінші орынға
қойған  Елбасы  Н.Ә.Назарбаев  білім  мен  ғылым қызметкерлерінің  ІІ  съезінде  «Болашақта  еңбек  етіп,  өмір
сүретін  де  бүгінгі  мектеп  оқушылары.  Мұғалім  оларды  қалай  тәрбиелесе  Қазақстан  сол  деңгейде  болады.
Сондықтан ұстазға жүктелген міндет ауыр» деген болатын. Сондықтан да мектеп білім ошағы, тәрбие ордасы.
Қазіргі таңда мектепте сапалы білім мен тәрбие беруге жаңаша көзқарастар қалыптасып, үлкен көңіл бөлінуде.
Адамгершілік тәрбие құралы – еңбек пен ата – ана үлгісі. Сондықтан оқушының бойына жастайынан ізгілік,
мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз – өзіне сенімділікті тәрбиелеуде
отбасы мен педагогтар шешуші роль атқарады. 

Ендеше, рухы кемел, мақсаты биік, арманы асқақ ұрпақты бірге тәрбиелейік. 

ПАЙДА МА ӘЛДЕ АЙЛА МА?

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп – гимназия директорының
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Наурызбаева Гульмира Муратовна

Заманың түлкі болса тазы боп шал, демекші ауырдың астымен жеңілдің үстімен жүретін заман ба деймін
кейде мен. Еңбексіз ақы, тер төгілмей келген несібе.  Құмар ойындары қалайша нәсіп болмақ? Шариғаттың
өзінде өсіммен ақы табу күнә еді. Бірақ, бүгіннің пендесі алтын көріп жолдан тайып жүр емес па? Айтпағым
букмекерлік кеңселер жайлы еді...

Букмекерлік кәсіп сонау Рим империясы тұсында пайда болған. Алғашында «Ставка» тек ат жарысында
ғана  қабылданатын.  Кейін  оған  қораздар  төбелесі  қосылды.  Ал  XIX  ғасырдан  бастап  спорттың  кез-келген
түріне бәс тігіле беретін болды. Тұңғыш букмекерлік орталық Ұлыбританияда пайда болған. Ал бүгінде бұл
кәсіптен  нәсіп  тауып  жүргендердің  қатары  көбейіп  келеді.  Бұрынырақта  букмекерлік  кеңсе  дегенді  тек
шетелдік  фильмдерден  ғана  көретінбіз,  ал  бүгінде  оны  білмейтін  жан  жоқ  десек  те  болады.  Қазақстанға
букмекерлік кеңселер осыдан он жыл бұрын келе бастады. Құмар ойынның түрі алдымен Алматыға тұрақтап,
кейіннен Астананың төріне де шықты.

Осындай мәселе бойынша мәжіліс депутаттарының  маңызды тақырыбы болып талқыланған. Пікір екіге
бөлінді.  Тұрсынбек  Өмірзаков  бастаған  бірқатар    депутаттар  букмекерлік   кеңселердің  қызметін  кұмар
ойындарына  жатқызып,  тыйым  салуын  көздеген.  Ал  спорт  мамандары,  үлкен  спорттық  додалардың
жанкүйерлері бас қосатын букмекерлік кеңсені құмар ойынға жатқызуға қарсы. Десек те жасөспірімдер үшін
өте қауіпті дертпен тең құмар ойындары бала болашағы үшін ата-ананы алаңдатпай қоймасы анық.

9  



Біріншіден,  баланы  еңбексіз  ақы  тауып  жалқаулыққа  тәрбиелесе,  шынайы  өмірдің  не  екенін  сезінбей
санасын қиял-ғажайып бейнелер  шырмап,  білімін   таяздатады.  Еңбекпен  тапқан  ақшаңыз өсімқұмарлардың
қолында, балаңыз құмарлықтың жолында кетпесіне кім кепіл?

Бұл  әртүрлі  оқиғаларға  спорт,  саясат,  шоубизнес  т.б  бәстігетін  орын,  букмекерлік  кеңселерде  көбінесе
спорттық ойындарға бәс тігіледі, саяси және басқа оқиғаларға оқта - текте ставка қабылдайды. Бәс тігудің түрі
көп. Бір ғана оқиғаға және бәс тігуге де немесе бірнеше оқиғаны бір ставкаға да біріктіріп қоюғада болады. Бәс
тігетіндердің арасында соңғысы үлкен сұранысқа ие.  Оны экспресс-ставка деп атайды екен,  мұндай ставка
түрінде көп ақша ұтып алу мүмкіндігі жоғары, бірақ таңдап алған оқиғаларыңыздың біреуі сәйкес келмей қалса
бүкіл ставкаңыз ұтылған болып есептеледі. Әуелі уақытыңыздан ұтыласыз әрі ой өрісіңізде сенімсіздік пайда
болады. Жалпы айтқанда психологиялық дағдарысқа ұшырайсыз.

Бәс қабылдаудың ең төменгі межесін көптеген букмекерлік  кеңселер 100 теңге көлемінде белгілеген, ал
қомақты  ақша  тігем  дегендерге  шектеу  жоқ.  Әйтсе  де  кейбір  кеңселер  аса  көп  көлемдегі  ұтысты  толық
төлемеуге де құқылы екен. Мұндай оқиғалар Алматы қаласында тіркелген және арты даудамауға да ұласып
жатады.  Қазіргі  таңда  Алматыда  тұтынушылардың  саны жөнінен  Олимп  букмекерлік  кеңсесі  алда  екеніне
ешкімнің дауы  жоқ.  Букмекерлік  кеңседе  алғашқыда  ерлер ғана ойнаса  қазіргі  таңда мұнда қыздар да  бұл
орталыққа асығып тұрады. Әсіресе жасөспірімдерді  тартатын құмар ойындарын тоқтату мүмкін болмай тұр
әзірге.  Букмекерлік  кеңселердің  қызметін  құмар  ойындарына  жатқызуға  болама?  деген  сауалға  қоғам
қайраткері Ерасыл Әбілқасымов былай дейді: «Бұл сұрақ өте орынды болып отыр. Шынын айтқанда қазіргі
таңда игромания деген ұғым пайдаболған. Түрлі ойын автоматтары халықты алдап қалтасын   қағып санасын
улап жатыр. Сондықтан оны қалай да құмар ойындарына жатқызуға тиіспіз.»

Белгілі  спорт  журналисті,  жазушы  Несіп  Жүпіспайұлы  «Жоқ,  букмекерлік  кеңселердің  қызметі  құмар
ойындарының қатарына жатпайды.  Себебі  ол  жерде білім,  логика сынға түседі.  Ол казино секілді  ақшаны
ортаға тастап карта ашылса ақша ұта беретін ойын емес, онда терең білімің болуы керек,бұл еңбекпен жететін
жетістік.»

Ал,  заң  ғылымдарының  докторы,  профессор  Өмірәлі  Көпбаев  бейтарап  пікірде  «Букмекерлік  кеңселер
әлемнің  көптеген  елдерінде  қолданыста  бар.  Сондықтан  оны  жаппай  жауып  тастап  немесе  қала  шетіне
көшіргеннен  гөрі  оған  баратын адамдардың  жасына,және  тігілетін бәсті  анықтап  тұрақтату қажет.  Әйтпесе
адамдардың еркіне шектеу жоқ.»

Міне, біреуі жақтаса біреуі даттайды, келесісі өгізді де өлтірмей арбаны да сындырмауды көздейді. Ал сіз
қалай ойлайсыз?

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ
БОЛАШАҚТАҒЫ САПАЛЫ БІЛІМ КЕПІЛІ

Түркістан қаласы, Некрасов  атындағы № 9 мектеп-гимназияның 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қ.Ә. Сейтмұрат

Білім,  дағды,  іскерліктің  қалыптасуының  бастамасы–бастауыш  саты.  Келешекте арнаулы  мамандықтарға
талпынудың  іргетасы  да  осы  бастауыштан  басталмақ.  Жас  бүлдіршіндердің  ой-қиялын  біліммен
нұрландыратын, дуниетанымын кеңейтетін–ұстаз шеберлігі. Әсіресе, терең де тиянақты білім беруді ұлағатты
тәрбиемен ұштастыруды қазақ тілі мен әдебиеттік оқу пәндерінің өзіндік орны ерекше. 

Алға қойылған мақсат – 12 жылдық білім беруге көшу сатысында жалпы білім беру мектептерінде даму
деңгейі әртүрлі балаларды оқыту жолында мұғалімнің кәсіби, құзырлық, шығармашылық деңгейін көтеруге
көмек көрсету, тәжірибемен бөлісу болып табылады.  

XXI   ғасыр  мектебі   жедел  өзгеріп  жатқан  заманға  бейімделуге  мүмкіндік  беретін  түбегейлі  өзгерістер
енгізуді,   өз  кәсіби  шығармашылығымызды  шыңдауды  талап  етеді.  Ойы  жүйрік,  ақылы  жетік,  бәсекеге
қабілетті, өзгерістерге бейім жеке тұлғаны тек қана жаңа тұрпатты педагог  қалыптастырады. Бастауыш сынып
пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап
зерттей  білуді  талап  етеді.  Негізінен  жаңартылған  білім  жүйесі  құзыреттілікке  және  сапаға  бағытталған
бағдарлама.  Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы –  оқушы  тұлғасының үйлесімді  қолайлы білім беру
ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану,
коммуникативті  қарым-қатынасқа  түсу,  жеке,  жұппен,  топта  жұмыс  жасай  білу,  функционалды
сауаттылықты,шы-    ғармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту
әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) курс барысында
ұғындық.  Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасының  ерекшелігі  спиральді  қағидатпен  берілуі.  Оған  оқу
мақсаттары зерделей отыра тапсырмаларды ықшамсабақтарды құрастыру барысында көз жеткіздік.

Бағдарлама  оқушының  төрт  тілдік  дағдысын:  тыңдалым,  айтылым,  оқылым,  жазылым  жетілдіруге
бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз
байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып өскен сайын тілдік мақсат та
күрделене түседі. Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені қазіргі
заманда  елдің  бәсекеге  қабілеттілігі  оның  азаматтарының  парасаттылығымен  анықталады,  сондықтан  білім
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беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –
өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Оның үстіне білім
берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді
қуантады. Бұл бағдарламаның маңыздылығы да осында.

Зерттеулік білік пен дағдылар адамға тек ғылыми жұмыспен айналысқанда ғана емес, сонымен бірге оның
басқа да қызмет аясында қажет. Шығармашыл - зерттеушілік ізденіс кез-келген кәсіптің ажырамас бөлігі болып
табылуда. Баланы зерттеушілік іс-әрекетке дайындау, зерттеулік ізденістің біліктері мен дағдыларына үйрету
қазіргі кезде білім берудің маңызды міндеті болып отыр.

Елбасымыз  Н.А.  Назарбаев  «Дамыған,бәсекеге  қабілетті  мемлекет  болу  үшін,  біз  жоғары  білімді  ұлт
болуымыз керек» дей келе, өскелең ұрпақтың функционалдық сауаттылығына аса назар аударуды талап етіп
отыр.К.Ушинский:  «Мұғалім  -  өзінің  білімін   үздіксіз  көтеріп  отырғанда  ғана  мұғалім,  ал  оқуды,  ізденуді
тоқтатқанда,  оның мұғалімдігі  де жойылады»,  -  деген екен. Бүгінгі  күн- білім беру мазмұнына,  оқушы мен
педагог тұлғасына және қызметіне деген көзқарастардың түбегейлі өзгеріске бет бұрып отырған кезең.  Бұл
жөнінде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев өз сөзінде: «Біз қазір «білім-ғылым-инновация»
атты  үштік  үстемдік  құратын  жоғары  индустриялық  әлемге  қарай  бағыт  алып  барамыз»,  -  деген  еді.
Қазақстанның  әлемдік  үрдістерге  кіруі,  дамыған  елдердің  стандарттарына  деген  ұмтылысы  білім  беру
жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өту қажеттілігін арттыруда.  Біліктілікті  арттыру жүйесінде мұғалімдердің
функционалдық сауаттылығы – қазіргі білім берудегі жаңа және нақты жағдайға икемделу дегенді білдіреді.

Осыған орай, қазіргі кезде білім беру жүйесінде жасалып жатқан реформалар барлық деңгейлердегі білім
мазмұнын жаңартуға және өсуден тұрақты даму кезеңіне өтуге бағытталған. Білім беру әдісі өзгереді,  білім
беру  мазмұны  жаңарып,  жаңа  көзқарас,  жаңаша  қарым-қатынас  пайда  болады.  Жаңартылған  Бағдарлама
жаңашыл ой  тудырды.  Себебі  әр  жаңашылдық,  біріншіден,  стандартты іске  асыруда  мұғалімнен  кәсібилік,
екіншіден, одан әрі сапалы нәтиже алу мақсатында жігерлі іс-әрекеттерді талап етеді.Мектептегі  білім беру
мазмұнын  жаңартудағы  мұғалімнің  атқаратын  маңызды  рөлін  ескере  отырып,  педагог  қызметкерлерінің
біліктілігін арттыру бойынша жұмыстар атқарылды.

Орта  білім  жүйесінде  жалпы  білім  беретін  мектептерді  Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту
деңгейіне  жеткізу  керек.  Мектеп  түлектері  қазақ,  орыс және ағылшын тілдерін  білуге  тиіс.  Оларды оқыту
нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдап,машығын игеруі тиіс» деп
атап  көрсеткеніндей,  қазіргі  таңда  елімізде  жаппай  білім  беру  мазмұны  жаңғыртылуда.   Білім  мазмұнын
жаңғырту  –  сапалы  білім,  жарқын  болашаққа  негізделген.  Қазақстан  Республикасының  Президенті
Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында: «Орта білім
жүйесінде  жалпы білім  беретін  мектептерді  Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту деңгейіне  жеткізу
керек.  Қазақстан  2050  стратегиялық  бағдарламасы  білім  берудің  ұлттық  моделінің  қалыптасуымен  және
Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ
тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда
жаңа идеяларды әр сабақта  жан-жақты қолданып,  жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып,  жүйелі  түрде
қолдану-заман  талабы  болып  отыр.  Білім  беру  бағдарламасының  негізгі  мақсаты-білім  мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын
қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.

Қорыта  айтқанда,  аталмыш  бағдарламаның  мәні,  баланың  функционалды  сауаттылығын  қалыптастыру.
Оқушы  өзінің  мектеп  қабырғасында  алған  білімін  өмірінде  қажетке  асыра  білуі  керек.  Сол  үшін  де  бұл
бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді.
Оқушылардың  бойына  ХХІ  ғасырда  өмірдің  барлық  салаларында  табысты болу үшін,  қажетті  дағдыларды
дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін,
өз  мамандығын  шексіз  сүйетін,  бала  үшін  ұстаз  ғұмырын  құдіретті  деп  санайтын  білімді  мұғалімдер  ғана
жұмыс істей алады.

Жаңартылған  оқу бағдарламасы  аясында  тек  өз  пәнін,  өз  мамандығын  шексіз  сүйетін,  бала  үшін  ұстаз
ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы — заман талабына сай
келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. Аталған білім беру бағдарламасы туралы
түсінгенім мен ұғынғаным мол. 

Қолданылған әдебиеттер:
1. Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан жолы- 2050: Бір мақсат, бір мүдде, 

бір болашақ», 17.01.2014 ж.
2. «Білім технологиялары» № 3, 2016 ж.
3. Аймішова Гүлшаһар Мұратбайқызы. № 266 мектеп-лицейдің география пәнінің мұғалімі. 

Деңгейлік курстар-жаңартылған білім беру мазмұнының болашағы.
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1916    ЖЫЛҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСІНЕ 100 ЖЫЛ

Түркістан қаласы, Некрасов № 9 мектеп-гимназияның 
тарих пәні мұғалімі Ұлбосын Адилбекова Пиримхановна 

             
   ХVІІІ-ХХ ғасырларда қазақ даласында ресей отаршылдарына қарсы бірнеше ірі-ірі ұлт-азаттық қозғалыстары
болды. Ұлт -азаттық қозғалыстардың барлығы отарлық езгі мен қанауды жоюға бағытталған қазақ халқының
тәуелсіздік пен дербес даму жолындағы күресінің негізгі  кезеңдері.Биыл 2016 жылы тәуелсіз  Қазақстанның
тарихында орны айрықша 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісіне 100 жыл толады.
 1916  жылғы  ұлт-азаттық   көтерілістің шығу  себебі  әлеуметтік-экономикалық  және  саяси  сипаттағы
факторлар еді, яғни отарлық езгінің соғыс кезінде барынша күшеюі, жерді тартып алу, орыстандыру саясаты
және  т.б.  көтерілістің  басталуына  патшаның  1916  ж. 25  маусымда армияның  қара  жұмысына түркістан
өлкесінің және ішінара Сібірдің 19-дан 43-жасқа дейінгі  ер-азаматтарын шақыру жөніндегі  жарлығы түрткі
болды.  Қазақстандағы  бұл  қозғалыс  көпшілік  аудандарында  ұлт–азаттық  сипатта  болып,  патша  өкіметіне,
отаршылдыққа,  империалстік  соғысқа  және  жергілікті  жерлерде  патша  өкіметінің  сүйеніш  болып  отырған
феодал – байларға қарсы бағытталды. Шындығында , өз тәуелсіздігі үшін ұзақ жылдар бойы жүргізген ерлік-
күресінің дәстүрінде тәрбиеленген қазақ халқы 1916 жылы ұлттық және саяси бостандық алу мақсатымен Ресей
империясының  езгісіне  қарсы  жойқын  күреске  шықты.  Қозғалысты  еңбекші  халықтың  өкілдері  басқарды.
Торғай  даласында  қазақ  жастарын  Әліби  Жангелдин  мен  Амангелді  Иманов,  Орал  облысы  мен  Бөкей
ордасында Сейітқали Мендешев,  Әбдірахман Әйтиев,  Маңғыстауда  – Жалау Мыңбаев,  Ақтөбе даласында -
Әділбек Майкөтев, Жетісуда – Тоқаш Бокин, Бекболат Әшекеев, Ұзақ Саурықов, Тұрар Рысқұлов т.б. басқарды.
Ұлт-азаттық қозғалыс  көсемдері  қазақ халқының жадында ұлт батырлары ретінде қалды.  1916 жылғы ұлт-
азаттық көтеріліс қазақ халқының көп ғасырлық  тарихында аса көрнекті орын алады. 
Бұл  тақырыпқа  кезінде  ұлттық  әдебиетіміздің  классиктері  –  Мұхтар  Әуезов,  Ғабит  Мүсірепов,  Сәбит
Мұқановтар  қалам  тартып,  «Амангелді»,  «Ботагөз»,  «Қилы  заман»,  тәрізді  іргелі  шырғармалар  жазылған.
әсіресе он алтыншы жылғы қанды қырғынның ащы шындығын қаз-қалпы көркем суреттеп, аспантау өңірінің ең
бір шұрайлы, сұлу жайлауы Қарқарадағы халық көтерілісін жазғаны үшін Мұхтар Әуезовтің екі жыл түрмеде
отырғаны, авторымен қоса әлемдік әдебиетке олжа болып қосылған « Қилы заман» повесінің де «сотталып»,
оқуға тиым салынғаны – тұрлаулы тарихтың жадында.
 «Көп  еңбекпен  жарыққа  шыққан  осы  бір  дүниелерді  ой  елегімен  сүзбелеп  отырғанда,  сол  кездегі  патша
жарлығының қаһарының қатты болғанын, өрімдей бозбалаларды қойдай көгендеп, қиян-кескі ұрыстарға салу
үшін  солдатқа  алмақ  болу  және  қара  жұмысқа  салу  екендігі  халықтың  қаны  мен  ашу-ызасын  қазандай
қайнатып-ақ жібереді. сонда жұдырықтай жұмылған қара халық:
–  Баласы  мен  туысынан  безген  адам  жоқ.  көген  көздерді  жапан  далада  өлтіріп,  қарға-құзғынға  жем  қыла
алмаймыз.  соры қайнаса  боздақтарынан  айырылған,  қолбасынан айырылған  ата-аналардың  соры қайнайды.
патшаның несі кетеді! қырылса,  біздің балаларымыз қырылады. ақ патша әділеттен тайды. оның ойраншыл
жарлығын орындамаймыз. сондықтан бала бермейміз! – деп жалтармас жауабын кесіп-пішіп, бір-ақ айтады.
Дәл осы тарихи кезеңде қазақ  халқы адам төзгісіз  қиыншылықтарды басынан  кешірді  тіпті  қазақ  халқына
құрып кету қауіпі  төнді.  1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі  жантүршіктірерлік қанқұйлығымен тайға таңба
басқандай  болып, аласапыранның ақтаңдақ беттері ретінде қалды.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.    Қазақстан тарихы 9сынып оқулығы. Авторлары:
2. М Қозыбаев.К.Нұрпейіс.Қ.Жүкешев
3. Ана тілі газеті
4. Ғаламтор сайттарындағы мәліметтер.

ДАРЫНДЫ ОҚУШЫНЫ ДАМЫТА ОҚЫТУ  – ҰСТАЗ ПАРЫЗЫ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы  № 9 мектеп -гимназияның 
математика пәні мұғалімі  Үсейнова  Бибігүл Жамалдинқызы

Адам баласының өмірінде математиканың орасан зор маңызға ие болып отырғаны күмән тудырмайды, олай
болса  осы  заманғы  ғылым  мен  техниканың  және  олардың  өндіріске  тікелей  қолданылуын,  жалпы  рухани
байлықтың сан алуан  саласында математиканың шешуші рөл атқарып отырғанын – күнделікті тұрмысымыз
дәлелдеп отыр.Барлық басқа пәндер сияқты математика пәнін мектепте оқытудың да алдына қойған мақсаты
бар екені айқын.Оқушы өзі білетін математикалық ұғымдарды ойша қорыта біліп, бір қарағанда көрінбейтін
түсініксіз  жағдайларды  қарапайым  математикалық  фактілермен  салыстыра  отырып  қорытынды  жасай  алса
пәнді оқыту өзінің ең басты мақсатына жетті деп айтуға болады.

Жалпы білім берудің  мақсатының өзі  оқушының   алған білімін өмірде пайдалана  білгендігі  .Мектепте
әдістемелік  талаптарға  сай  берілетін  математикалық   білім  оқушылардың   терең  ойлауына  ,жалпылай
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тұжырымдар жасауына,  оқушының математикалық ойлау мәдениетінің дамуына ықпал  жасайды. Теориялық
тұжырымдар  проблема  ретінде   қарастырылып,  олардың  шешілуіне  сыныптағы  барлық  оқушылардың
қатыстырылуы  қажет.  Мұғалімнің  жаңа  сабақты   түсіндірілуі  оқушылардың  таңдану  сезіміне  бөлеуі  тиіс.
Мұғалімнің  тосыннан  тұжырымдайтын  қорытындылары  оқушылардың  математика  пәніне  деген
қызығушылығын , ынтасын арттыратындай әсер қалдыруы керек.Бұл проблеманың күнделікті дұрыс шешімін
табуы, мұғалімнен шығармашылық  ізденіспен әдістемелік шеберлікті талап етеді.

Тақырып мазмұнын ашуға арналған есептеп сан алуан талаптарға сай болуы керек.Мұғалім формулаларды
тікелей қолдануға арналған  есептермен қатар оқушылардың жүйелі  ойланып,бірнеше  дұрыс шешімдер болуы
мүмкін есептерді  ,  практикалық мәні бар тұрмыста ,өндірістік  талаптардан туындайтын есептер,  логикалық
есептер барынша жеткілікті қарастырылуы керек.

Жеке  тақырыптардың   мазмұнын  ашу  барысында  олардың  ғылыми  логикалық  маңызына  лайықтап
оқушылардың дүниетанымдық көзқарасының дұрыс қалыптасуына тигізер әсеріне арнайы тоқталып отыруы
тиімді.осы  мақсатты  көздейтін  мұғалімнің  дұрыс  іс-  әрекеті  оқушылардың  адамгершілік,
еңбекқорлық,ізденімпаздық әрекетінің  талапқа сай тәрбиеленуіне  көмегін тигізеді.Математикалық білім беру
жүйесіне сәйкес, білік дағдыларды саналы түрде меңгерту мақсатында сыныптағы әрбір оқушы ынталы болуға
тиіс.Қазіргі заман талабына сай оқушылардың барлығы дерлік  ынталы,дарынды.Мұғалім көзін тауып  ынтасын
үнемі  арттырып  отыруы  арнайы  әдістемелік  шеберліктерді  іске  асыру  мен  оқушылардың  танымдық
қызметтерін үйлестіруді  көздейтін мақсаттарды жоспарлы түрде орындауды талап етеді.

Жеке оқушылардың танымдық қызметі тақырыптың теориялық және практикалық мәнін толық аларлықтай
ұйымдастырылуы керек.Сыныптағы әрбір оқушы өзі меңгеруге  тиісті математикалық білімдердегі  түсініксіз
есеп, тұжырымдар ,формулалар арасындағы байланыстарды, оларды практикалық мәндері жөніндегі пікірлерін
мұғалімге үнемі хабардар етіп отыруы тиіс.Мұғалім мен оқушылар арсындағы ашық пікір алысу орындалғанда
ғана шәкірттер білімі саналы  болады.Теңдеу құру ,есептің  қандай жағдайда бір шешімі  және қандай жағдайда
екі немесе одан да көп  шешімі  және қандай жағдайда шешімінің болмауы оқушының  танымдық қызметінің
салмақты  үлесіне айналуы керек.Осыған  байланысты есеп  шартын сәйкес  өзгертіп отыру қажеттігіне баса
назар аударылады.Оқушылар өздері  меңгерген білім негіздеріне сәйкес айтатын ойлары  түйіндей ,дәлелдей
білуі  керек.Оқушылар  өздері  беретін жауаптар мен пікірлерін бірнеше нұсқада құра білуі  керек.Мұның өзі
оқушы білуге  тиіс мәліметтерді  терең және жан-жақты қарастыруға  ,  зерттеуге  тәрбиелейді.  Оқушылардың
меңгерген   білімдеріне  сүйеніп  ,қажет  математикалық  материал-дарды  оқып,  зерттеп,білімдерін  одан  әрі
толықтыру мақсатымен үнемі өздігінен ізденіп алға қарай талпынғаны жөн.Шығармашылық – бұл адамның
өмір шындығында өзін –өзі тануға ұмтылуы ,ізденуі.

Білім -  теңіз.Оның тереңіне білімнің  қыр- сырын  жетік меңгерген , құпиясына қанық, қабілетті , дарынды
бала ғана бойлай алмақ.Қазір ғылым мен техниканың заманында жаңа технологияларды енгізудің мақсаты –
шәкірттердің  білім  сапасын  көтеріп,  әлемдік  стандартқа  иықтасу.Әрбір  өткен  сабағымыз  жаңалық  болу
керек.Мұғалім ізденісті әр баланың ішіне үңілуден бастау керек.Әр шәкірттің жан дүниесінің есігін ашатын
кілтін  қолға  түсіру  үшін  ұстазға  көрегендік,  ізденімпаздық,  барынша  сабырлық,  жоғары  білімділік  секілді
қасиеттер қажет.Осы айтылғандардың барлығы  оқушының математикадан терең білімді болуына  көп көмегін
тигізеді.Осы жағдайда ғана шәкіртеріміз түрлі жобалар мен олимпиадалар мен сайыстарда жоғары орындардан
көрінеді деген  ниеттемін.

Пайдаланылған әдебиеттер
1.Математика –физика ғылыми әдістемелік журнал №1/2009ж
2.Мектеп ғылыми әдістемелік педагогикалық журнал №3/2010ж

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

ЮКО город Туркестан КГУ школа № 9 имени Некрасова 
учитель  начальных  классов Айғаным  Калекеева  Алтынбайқызы

Каждый учитель должен развивать логическое мышление у учащихся. Однако, как это делать, учитель не
всегда знает. Нередко это приводит к тому, что развитие логического мышления в значительной степени идет
стихийно,  поэтому  большинство  учащихся  не  овладевают  начальными  приемами  логического  мышления
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование). 

Роль математики в развитии логического мышления очень велика. Причина столь исключительной роли
математики в том,  что это самая  теоретическая  наука из всех  изучаемых в школе.  В ней высокий уровень
абстракции и  способом изложения знаний является способ восхождения от абстрактного к конкретному. 

Огромное внимание развитию логического мышления у младших школьников уделял известный советский
педагог В. Сухомлинский. Суть его размышлений сводилась к изучению и анализу процесса решения детьми
логических  задач,  при  этом  он  опытным  путем  выявлял  особенности  мышления  детей.  О  работе  в  этом
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направлении он   пишет  в  своей   книге  "Сердце  отдаю детям":  "В  окружающем  мире -  тысячи  задач.  Их
придумал народ, они живут в народном творчестве как рассказы-загадки". 

Сухомлинский наблюдал за ходом мышления детей, и наблюдения подтвердили, "что прежде всего надо
научить  детей охватывать  мысленным взором ряд предметов,  явлений,  событий,  осмысливать  связи между
ними… Изучая мышление тугодумов, я все больше убеждался, что неумение осмыслить, например, задачу -
следствие неумения абстрагироваться, отвлекаться от конкретного. Надо научить ребят мыслить абстрактными
понятиями". Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальной школой новые цели. Одной
из  особенностей  данного стандарта  является  предъявление серьезных  требований не  только к  предметным
результатам  обучающихся,  но  и  к   личностным,  и  метапредметным  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Вместе  личностные  и  метапредметные
результаты составляют универсальные учебные действия  .  Итак у ученика начальных классов должны быть
сформированы две группы новых умений. Во-первых,  универсальные учебные действия, составляющие умение
учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и обработки информации. Во-вторых,
формирование у детей мотивации к обучению, саморазвитию, самопознанию. Уже в начальной школе дети
должны овладеть  элементами  логических  действий (сравнения,  классификации,  обобщения,  анализа  и  др.).
Поэтому  одной  из  важнейших  задач,  стоящих  перед  учителем  начальных  классов,  является  развитие
самостоятельной  логики  мышления,  которая  позволила  бы  детям  строить  умозаключения,  приводить
доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения,
и,  в  конечном  итоге,  самостоятельно  приобретать  знания.   Именно  математика  является  тем  учебным
предметом, где можно в большой степени это реализовать.

Развивая  своё   логическое  мышление,  мы способствуем  работе  интеллекта,  а  интеллект  – это гарантия
личной свободы человека, его самореализации и самодостаточности . Чем в большей мере человек использует
свой интеллект  в анализе и  оценке происходящего,  тем в  меньшей мере  он  подвержен   любым попыткам
манипулирования им извне.

Каждое поколение людей предъявляет свои требования к школе. Раньше первостепенной задачей считалось
овладение  учащимися  глубокими  знаниями,  умениями  и  навыками.  Сегодня  на  первый  план  выходит
формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  школьников   умением  учиться,
способностью в огромном количестве информации отобрать необходимое, существенное, саморазвиваться и
самосовершенствоваться.  

К логическим универсальным действиям относятся:
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
— синтез  — составление целого из частей,  в  том числе самостоятельное достраивание с  восполнением

недостающих компонентов;
— подведение под понятие, выведение следствий;
— установление причинно-следственных связей;
— построение логической цепи рассуждений;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование.
Из вышеизложенного следует, что  уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических

действий (сравнением,  классификацией,  обобщением и  др.).  Поэтому  одной из  важнейших задач,  стоящих
перед учителем начальных классов, является развитие всех качеств и видов мышления, которые позволили бы
детям  строить  умозаключения,  делать  выводы,  обосновывая  свои  суждения,  и,  в  конечном  итоге,
самостоятельно приобретать знания и решать возникающие проблемы.

2. Развитие логического мышления младших школьников
2.1. Приемы развития логического мышления
   Всё  вышеизложенное  определило  тему  исследования:  «Развитие  логического  мышления   на  уроках
математики».
  Задачи:  изучить  и проанализировать  психолого-педагогическую  литературу  по проблеме  поиска форм и
методов развития логического мышления младших школьников на уроках математики;
определить сущность понятий логического мышления, форм и методов развития логического мышления;
 -выявить формы и методы развития логического мышления;
разработать методику развития логического мышления младших школьников на уроках математики;
 Мышление ребёнка младшего школьного возраста находится на переломном этапе развития. В этот период
совершается  переход  от  мышления  наглядно-образного,  являющегося  основным  для  данного  возраста,  к
словесно-логическому, понятийному мышлению. 
Формирование  логического  мышления  –  важнейшая  составная  часть  педагогического  процесса.  Помочь
учащимся  в  полной  мере  проявить  свои  способности  развить  инициативу,  самостоятельность,  творческий
потенциал  –  одна  из  основных  задач  современной  школы.  Умение  мыслить  логически,  выполнять
умозаключения без опоры  на наглядность, сопоставлять суждения по определенным правилам- необходимое
условие успешного усвоения учебного материала. Главная цель работы по развитию логического мышления
состоит в том, чтобы дети научились делать выводы из тех суждений, которые им предлагаются в качестве
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исходных. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от формирования у учащихся познавательных
интересов. Математика дает реальные возможности для развития логического мышления. Моя задача – полнее
использовать это при обучении детей математике. Ученье – процесс двусторонний: учитель-ученик. Учитель
ведет за собой учащихся, руководит их умственной деятельностью, организует и направляет.
Проблема  развития  познавательного  интереса  ребенка  решается  средствами  занимательности  в  обучении
математике.  Однако  следует  больше  использовать  так  называемую  «внутреннюю»  занимательность  самой
математики, тесно связанную с изучаемым учебным материалом, и врожденную любознательность маленьких
детей. «Внутренняя» занимательность – это появление необычных, нестандартных ситуаций с уже знакомыми
детям понятиями, возникновение новых «почему»  там,  где, казалось бы, все ясно и понятно (но только на
первый взгляд). Чему нужно научить ребенка при обучении математике? Размышлять, объяснять получаемые
результаты, сравнивать, высказывать догадки, проверять, правильные ли они; наблюдать, обобщать и делать
выводы.  Сейчас  большинство  учебников  математики  нацелены  на  развитие  познавательного  интереса  к
предмету.  Многие  упражнения  направлены  на  развитие  внимания,  наблюдательности,  памяти,  на  развитие
логического  мышления.  Однако  необходимы  дополнительные  задания  развивающего  характера,  задания
логического характера, задания, требующие применения знаний в новых условиях.
 2. Формирование  познавательных  УУД  (универсальных  учебных  действий)  с  помощью   решения
логических задач на уроках математики в начальной школе
Каждый  учитель  начальных  классов  хочет,   чтобы  его  дети  учились  увлеченно,  с  интересом,  на  уроках
математики научились не только считать, но и думать.
Достичь этого можно путем включения задач, связанных с понятиями, которые выходят за рамки учебного
программного материала. Среди них велика роль логических задач занимательного характера.
 Под  логической  задачей  подразумевают  задачу  на  осуществление  мыслительного  процесса,  связанного  с
использованием понятий, операций над ними, различных логических конструкций
Основной  смысл  в  решении  логической  задачи  состоит  в  том,  чтобы  как  следует  разобраться  в  условии,
распутать все связи между участвующими объектами. В первую очередь, логика отвечает за упорядочивание
мыслей. Отсюда можно сказать, что логические задачи – задачи, в первую очередь, на установление порядка на
некотором множестве объектов.
Разнообразие логических задач очень велико.  Наиболее удачной классификацией логических задач, является
классификация, предложенная Е.Ю. Лавлинсковой. Она выделяет классификацию логических задач по способу
действия,  осуществляемого  в процессе  решения,  причем,  для начального курса  математики комбинаторные
задачи тоже являются логическими, так как учащимся не даются общие правила и положения решений таких
задач:
задачи на установление соответствий между элементами различных множеств;
комбинаторные задачи;
 задачи на упорядочивание элементов множества;
задачи на установление временных, пространственных, функциональных отношений;
задачи на активный перебор вариантов отношений.
В учебно-методической литературе используются и такие классификации логических задач: 
·   по содержанию мыслительной операции, задействованной в процессе решения (это задачи на: аналогию;
сравнение; умозаключение.классификацию; анализ и синтез; абстрагирование; обобщение);
·   по приемам, задействованным в процессе решения (с помощью рассуждений, таблиц, графов, блок-схем, и 
др.)
Известно несколько различных приемов решения логических задач:
·        словесное рассуждение;
·        построение графов;
·        построение блок-схем;
·        построение таблицы;
Приведем примеры заданий логического характера , используемых в 1-2  классах:
В чем сходство и различие данных выражений:
          2+3          3+5          7-2          8-3
          6+2          1+4          9-1          8-0 
Найди результат, пользуясь решенным примером:
          3+1=4      3+2=       3+3=       3+4=       3+5=       3+6=
Сравни числа,  записанные в первой и второй строчках. Сумма чисел в первой строчке равна 27. Как быстро
можно найти сумму чисел записанных во второй строчке?
         2    3    4   5    6    7
         12    13    14    15    16    17    
Разница между каждым  числом 1 и 2 строчки равна 10. Таких чисел 6, следовательно 10*6=60, Известно, что
сумма чисел  в первой  строчке равна 27, значит чтобы найти сумму чисел второй строчки надо к 60+27=87.
Сумма чисел записанных во второй строчке равна 87.
Продолжи данный ряд чисел.              3, 7, 11, 15, 19 …                     2, 3, 4, 7, 6, 11,……..
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Задачи на сообразительность.   -  Брату 14 лет ,  а  сестре  10.  Сколько лет будет  брату,  когда   сестре  будет
столько , сколько брату сейчас? (18)
- Во дворе были куры и овцы. У них 3 головы и 8 ног. Сколько было кур  и сколько овец?
( 2 курицы и 1 овца)
Задачи на смекалку.
 - Две девочки идут из школы домой, а навстречу им 3 мальчика. Сколько детей идет домой? ( 2)
- У трех братьев по одной сестре . Сколько всего детей в семье? (4)
- В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки сидят по 3 кошки. Сколько кошек в
комнате?  ( 4 )
Задачи на упорядочивание множеств.
- Нина живет к школе ближе, чем Вера, а Вера ближе, чем Таня. Кто живет ближе к школе –Нина или Таня?
( Нина )
- На одной чаше весов 5 одинаковых огурцов и 3 одинаковых помидора, на другой чаше 4 таких же огурца и 4
таких же помидора. Весы находятся в равновесии. Что легче: огурец или помидор? ( одинаково)
Комбинаторные задачи. 
- Пирамидка состоит из колец трех разных цветов: желтого, красного и синего. Раскрась пирамидки разными
способами. Сколько разных пирамидок у тебя получилось? ( Для  рещения этой задачи можно воспользоваться
деревом решений- 6 пирамидок)
- Сколько можно составить двузначных чисел из цифр 1, 2, 3 при условии , что цифры в числе не повторяются?
( 6 – 12, 13, 21, 23, 31, 32 )

Задачи на расстановки.
- Как в комнате можно поставить 2 стула, чтобы у каждой из 4 стен было по одному стулу?
- Как поставить 4 стула у стен комнаты так, чтобы у каждой из 4 стен стояло по 2 стула?
Занимательные рифмованные задачи.
В класс вошла Маринка,                                  По тропинке кошка шла,
А за ней Иринка,                                               За собой котят вела:
 А потом пришел Игнат.                                  Белых 2 и черных 5.
Сколько стало всех ребят.                                Кто успел их сосчитать?        

3 кричалки, 2 сопелки, 3 пыхтелки,                Есть помощница у мамы.  
2 шумелки мишки Винни сочинил,                Посмотрите, дети, сами:   
Только 8 подзабыл.                                           Перемыла 5 тарелок,
И поэтому Сове                                                 8 ложек, чашек 5.
Он исполнил только…(2)                                 Перемытую посуду помогите сосчитать. 

Задачи с геометрическим содержанием.
Сколько на чертеже треугольников?
 3                        6                             6                               5            
Задание на развитие мышления в 3 классе.
 Во  II и  III классах  предлагаю  различные  задания  для  самостоятельного  выявления  закономерностей,
зависимостей и формулировки вывода. Для этой цели использую задания:
Сравни примеры, найди общее и сформулируй новое правило:
20+21          21+22          22+23           23+24            24+25         25+26
Вывод: сумма двух последовательных чисел есть число нечетное.
40-39           41-40           42-41            43-42
Вывод: если из последующего числа вычесть предыдущее, то получится 1.
125+10-10           86+5-5           256+28-28
Вывод:  если  к  любому  числу  прибавить  и  затем  из  него  вычесть  одно  и  то  же  число,  то  получится
первоначальное.    54:2х2           75:5х5            91:7х7
Вывод: если любое число разделить на одно и то же число, то получится первоначальное число.
 Сравни выражение, найди общее в полученных неравенствах, сформулируй вывод:
8+9 * 8х9            21+22 * 21х22             10+11 * 10х11
 Вывод: сумма двух последовательных чисел  не всегда меньше произведения этих же чисел , т. к .  0+1>0х1,
1+2>1х2.
Программой по математике предусмотрено решение таких задач, которые лучше воспринимаются учащимися
при сравнении и сопоставлении. Это прямые и составные задачи, задачи на увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц и в несколько раз;  прямые и обратные и т.д..  При сравнении прямых и обратных задач
можно задать следующие вопросы: Что общего и различного в условиях прямой и обратной задач?  Какие
величины  являются  искомыми?  Что  общего  и  различного  в  решении  прямой  и  обратной  задач?  Каким
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действием решена каждая из задач? Почему? Размышления одного ученика способствуют развитию умения у
других учащихся.
 Овладевая в процессе обучения такими мыслительными операциями, как анализ и синтез, абстрагирование,
конкретизация,  обобщение,  учащиеся  глубже  осознают  изучаемый  материал,  учатся  обосновывать  свои
суждения.  У них формируются  умения и навыки самостоятельно решать поставленные задачи, сознательно
пользоваться приобретенными знаниями.
 Для  осуществления преемственности  между обучением  в  начальных  классах  и  в  средней  школе провожу
определенную  работу  по  формированию  умения  строить  правильные  дедуктивные  умозаключения.  Для
проведения  дедуктивных  рассуждений  необходима  большая  подготовительная  работа,  направленная  на
сознательное усвоение общего вывода, свойств и закономерностей.
 Примеры:
Разбей числа на группы, чтобы в каждой группе были числа, похожие между собой:
54, 33, 81, 45, 22, 36, 11, 44
По какому правилу записан каждый ряд чисел?
Продолжи его:
 10, 30, 50, 70 …
 14, 34, 54, 74 …
3. Задания на развитие мышления в 4 классе.
 Особое внимание при целенаправленной работе по развитию познавательных процессов у четвероклассников
уделяется развитию основных характеристик мышления. Так большое значение придается отработке умений
проводить полноценное сравнение с указанием сходства и различия геометрических фигур, чисел, примеров,
задач, величин, уравнений и т. д.
Задание 1
Сравни два числа 207 и 3007.
Найди значения выражений:  7р. 27к. + 53к. =;     7ч. 27мин. + 53мин. =
Реши два уравнения:  7 * x = 84;    x * 9 = 108
Сравни эти уравнения, отметив их сходство и различие.
Реши две задачи:
а) С рыбалки отец принес 10 кг 500г рыбы, это на 5кг 300г больше, чем принес сын. Сколько килограммов
рыбы принес сын?
 б) До своей дачи Ольга Васильевна едет 1ч. 50 мин, что на 20 мин меньше, чем едет её сестра до своей.
Сколько времени едет на дачу сестра?
 В чем сходство и различие заданных задач и их решений?
Реши уравнения, сравни их:
x  :  6 = 23          x : 7 = 90          x : 8 = 35
88  :  x = 11       700 : x = 7        540 : x = 9
Чем все числа, записанные в 1 строке, отличаются от чисел, записанных во 2 строке:
1500        25700          351700                      
  15          257              3517
4. Нестандартные задачи. 
Основной  целью  математического  образования  должно  быть  развитие  умения  математически,  а  выходит,
логично  и  осознанно  исследовать  явления  реального  мира.  Реализации  этой  цели  может  и  должно
способствовать  решение  на  уроках  математики  разного  рода  нестандартных  логических  задач.  Поэтому
использование  учителем  школы этих  задач  на  уроках  математики  является  не  только  желаемым,  но  даже
необходимым элементом обучения математике.
Нестандартные  задачи  требуют  повышенного  внимания  к  анализу  условия  и  построения  цепочки
взаимосвязанных логических  рассуждений.    Приведу примеры таких  задач,  ответ  на  которые  необходимо
логически обосновать:
-  В  коробке  лежат  5  карандашей:  2  синих  и  3  красных.  Сколько  карандашей  надо  взять  из  коробки,  не
заглядывая в нее, чтобы среди них был хотя бы 1 красный карандаш? (3)
Веревку  разрезали на 5 частей. Сколько сделали разрезов?( 4)
Бублик разрезали на 4 части. Сколько сделали разрезов? (2)
Четыре мальчика купили 6 тетрадей. Каждому мальчику досталось не меньше одной тетради. Может   какой –
нибудь    мальчик купить 3 тетради? (да)
Нестандартные задачи нужно вводить уже с 1 класса. Использование таких задач расширяет математический
кругозор младших школьников, способствует математическому развитию и повышает качество математической
подготовленности.
Предлагая учащимся нестандартные задачи, мы формируем у них способность выполнять логические операции
и одновременно развиваем их. Критерием отбора таких задач является их учебное назначение; соответствие
теме  урока  или  серии  уроков.  Такие  задачи  можно  решать  и  при  объяснении  нового  материала,  и  при
закреплении пройденного.

17  



  При решении занимательных задач преследуются следующие цели: 
формирование и развитие мыслительных операций: анализа и синтеза; сравнения, аналогии, обобщения и т.д.;
развитие и тренинг мышления вообще и творческого в частности;
поддержание  интереса  к  предмету,  к  учебной  деятельности  (уникальность  занимательной  задачи  служит
мотивом к учебной деятельности);
развитие  качеств  творческой  личности,  таких,  как  познавательная  активность,  усидчивость,  упорство  в
достижении цели, самостоятельность;
подготовка  учащихся  к  творческой  деятельности  (творческое  усвоение  знаний,  способов  действий,  умение
переносить знания и способы действий в незнакомые ситуации и видеть новые функции объекта).
  Например: 1 класс.
  1. У Кати  было орехов больше 4, но меньше 6. Сколько орехов было у Оли? (,5) 
  2. Бабушка дала Коле  журнал «Ералаш» со 3 номера по 9. Сколько журналов у него?(7) 
  3. Расставить 7 книг на две полки так, чтобы на одной было на 3 книги больше, чем на  другой.(4 и 3)
  4.  В  люстре  5  лампочек.  Через  некоторое  время  3  лампочки  перегорели.  Сколько  лампочек   придется
заменить? (3)
  2 класс:
  1. На веревке завязали 4 узла  так, что концы веревки остались свободными. На сколько частей  разделилась
веревка? (на  5) 
  2. В коробке умещается 12 красных и 7 синих бусинок. Какие бусинки мельче: красные или синие? (красные)  
  4. Петя и Антон  живут в девятиэтажном  доме. Петя живет выше Антона. Антон  живет в квартире на 7 этаже.
На каком  этаже  живет  Петя? (на  8  или  9) 
  3 класс.
 1. Незнайка посадил 50 горошин. Из каждого десятка не взошло 2 горошины. Сколько всего семян не взошло?
(10  семян)  
 2. Кусок проволоки 12 см согнули так, что получилась рамка. Какими могут быть стороны  рамки? (3  и  3,  5  и
1,  4  и  2) 
 3. Галя написала четырехзначное число. Вычла 1 и получила трехзначное  число. Какое число написала Галя?
( 1000 – 1 == 999 ) 
 4. Женя решил прогуляться и пошел по левому берегу ручья. Во время  прогулки он 3 раза перешел ручей. На
левом  или  на правом  берегу  находится  Женя?  (на  правом ) 
  4 класс.
  1. Незнайка решил искупаться. Он  разделся, сложил одежды и поплыл. « Сейчас переплыву реку три раза и
оденусь, и пойду домой». Как вы думаете,  нашел ли Незнайка свою одежду? Объясни ответ. (нет, т.к. три  раза
это значит  оказаться на другом берегу) 
  2. К числу 5 приписать справа и слева цифру 5. Во сколько раз увеличилось  число?  ( в  111  раз ) 
  3. Анна  -  дочь  Татьяны . Татьяна   -  дочь Ольги. Кем приходится Ольга  Анне?  ( бабушкой ) 
  4. Каждая из девочек Настя и Маша пошли в кино с мамой. Сколько человек  пошли в кино?  ( или 3, или 4) 
5. Также на уроках математики, для развития логического мышления,   используются  различные задания:
логические цепочки, магические квадраты, задачи в стихах, головоломки, математические загадки, кроссворды,
геометрические  задания  со  счётными  палочками,  логические  задачи  со  временем,  весом,  комбинаторные
задачи.
  Таким  образом,  формирование  логического  мышления  –  это  важная  составная  часть  педагогического
процесса.  Помочь  в  полной  мере  проявить  свои  способности,  развить  инициативу,  самостоятельность,
творческий потенциал - одна из основных задач современной школы. Успешная реализация этой задачи во
многом зависит от сформированности у учащихся логического мышления. 
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ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУГЕ ҚАЖЕТТІ НЕГІЗДЕР

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп – гимназияның
химия пәні мұғалімі А.Б. Курласбаев 

Әлемдік өркениетке сай ұрпақ оқытып, тәрбиелеу қай педагогтің болса да алдына қойған үлкен мақсаты.
Ұстаздың  үлгі  боларлық  абырой  –  беделі,  оның  білімдарлығы  өзі  де,  шәкірттері  де  ізденумен  келешекте
маңызды мәселерді тиімді енгізіп, пайдаланып отыруында.

Қазіргі таңда жан – жақты қабілетті жеке тұлға қалыптастыруға талпынып жүрген жас мамандарға тигізер
зор үлесі  болар деген үмітпен «оқыту үрдісіндегі  экологиялық және экономикалық біліммен тәрбие беруге
қажетті негіздерді» - ұсынамын. Мектеп курсындағы пәндердің оқытылу барысында тақырыптың мазмұнын
қосымша  экологиялық  және  экономикалық  мәліметтермен  байытуда  назар  аударатын  негізгі  мәселелеріміз
төмендегідей болуы керек.

1. Қоршаған орта ұғымдары тұрғысынан: экологиялық жүйе, ауа, су, жер, шикізат ресурстары, зат және
энергия  айналымдары,  биосфера  тұрақтылығы  секілді  мәселелер  және  оған  экологиялық
проблемалардың әсері.

2. Экологиялық  проблемалар  ұғымдары  тұрғысынан:  радиациалық  қатерлер,  озон  тесігі,  булану
эффектісі,  өндіріс  және  автокөлік  қалдықтары,  ауаның  газдармен  ластануы,  қышқылдық  жауын,
ауадағы оттегі үлесінің азаюы т.б. 

3. Химия өнеркәсіптері ұғымының негіздерінде: шикізат және өнім синтездерінің қоршаған ортаға әсері
табиғи қорларды тиімді пайдалану, өндірістің экономикалық – экологиялық тиімділігі, не тиімсіздігі,
өнеркәсіп қалдықтарының болуы, не болмауы және олардын қоршаған ортаға әсері.

4. Экономикалық  тиімділік  тұрғысынан:  өндірістік  және  тұрмыстық  қалдықтарды  залалсыздандыру,
қайта өндеу, пайдалану, іске асыру, жарату мүмкіндіктері жайлы жаңа өндірістермен технологиялар,
экономикалық жаңа өнімдерді жүзеге асыру мүмкіндігі.

5. Ғылыми  техникалық  прогресс  ұғымдары  тұрғысынан:  энергия  түрлерін  алу,  экологиялық  тиімді
шикізат базасының жасалуы, қатерлі – қауіпті өндірістерді автоматтандыру, роботтандыру.

6. Мемлекеттік  заң  конституциясындағы  экологиялық  табиғатты  қорғаудың  нормативті  –  құқықтық
заңдармен, заңдарға қатысты іс – шаралармен таныстыру.

7. Химия  және  биология  пәнаралық  байланыс  негізінде:  ауаны  ластаушы  қосылыстар,  ауа  және
топырақты ластаушы факторлармен заттар, олардың су қоймаларының биогиоценоздарына әсері, өлі
жер, топырақ құнары мен гумустың пайда болуына зиянды қалдықтардың күн сәулесі,  температура
әсерінен кері ықпалы. 

8. Болашақта  тірі  ағзалардың  дұрыс  дамуына,  адаммен  жануарлардың  психо  –  физиологиялық
тұрақтылығына, көбеюіне, биологиялық түрлердің сақталуына,  химияның экологиялық мазмұнының
келешекте себеп салдарын ашып, баға беруге, шара қолдануға оқушыларды ықпалдау.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК 

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы  № 9 мектеп-гимназияның 
 қазақ тілі мен әдебиеті  пәні мұғалімі, магистр А.К.Берентаева

 Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған маман - уақыт талабы.
Көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген егемен елімізді өркениетке жетелейтін білім бастауында мектеп, ал сол
мектепте жас ұрпақ бойына білім негізінің мәңгілік іргетасын қалаушы- ұстаз тұрады. «Мұғалімдер- қоғамның
ең  білімді,  ең  отаншыл,  білгілеріңіз  келсе,  ең  «сынампаз»  бөлігі  болып  табылады»,  -  деп   Елбасы  Н.  Ә.
Назарбаев бекер айтпаса керек. Сондықтан да бүгінгі таңда тәуелсіз елімізге білікті маман, өз ісінің шебері
қажет. Ал педагогикалық шеберліктің негізі неде?
  Шебер педагог білімді, тәжірибесі мол, жан-жақты бола отырып, оқушыларды жеке тұлға етіп қалыптастыру
мақсатында  білім  мен  тәрбиені  ұштастыра  алуы  қажет.  Әр  оқушының  дарындылығын  айқындау,  олардың
дамуына  қолайлы жағдайлар  жасау,  мектеп,  жанұя,  мұғалімнің  ролін  анықтау,  студенттер  мен  мұғалімдер
ұжымын қалыптастыру - педагогикалық шеберлікті жетілдіруге негізделеді деп есептейміз.
 «Тәуелсіз  елге  -  білікті  маман»  демекші,  педагогикалық  шеберліктің  негізі,  өткен  пікірімізде  айтып
кеткеніміздей, білім мен тәрбиені ұштастыру-мен қатар – педагогтардың жаңа технологияны меңгере білуінде
және  оны  өз  тәжірибесінде  қолдана  алуында.  Педагогикалық  шеберліктің  тағы  бір  көрінісі  –  мұғалімнің
шығарма-шылық іс-әрекеті, яғни оның тұлға ретінде жеке-даралығы және адамның жеке тұлға ретіндегі кейбір
ерекшеліктерінің  өзгеріске  ұшырауы.  Осыдан  шығарар  қорытындымыз:  әрбір  педагог  мұғалім  мамандығын
таңдап алған соң, ол жауапкершілігін бірге ала жүруі керек. Ұстаз өз пәнін ғана емес, дүние сырын, қоғамдағы
өзгерістерді,  адам  мінездерін,  өнердің  қуат  әсерін  білетін  жан  болуы  қажет. 
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    Педагогикалық шеберлік – тек қана мұғалімнің жалпы, жан – жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана емес,
ол – әр сөзді оқушылырға жеткізе білу, олардың толық қабыл алуы. 
Ұстаздық шеберлік: 
1) мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның идеялық нанымды, моральды бойына сіңірген адам екендігі; 
2) пәнді жетік білген, ойын толық жеткізетін және оқушылардың бойында әдеп, әдет, дағды сияқты моральдық 
нормаларды сіңіре білгендігі; 3) оқыту мен тәрбиелеудің әдіс – тәсілдерін меңгерген, білгенін қызықты да, 
тартымды өткізе алатын, педагогикалық әдеп пен талантын ұштастырған адам ғана шеберлікке ие болады.
 Педагогикалық шеберлікте педагогикалық техника деп аталатын мәселеге мән беріледі. 
Педагогикалық шеберліктің негізі – балалардың өз еркімен дамуына жол ашу, оқу – тәрбие процесінде 
оқушылармен педагогикалық ынтымақтастықтар жұмыс атқарудың формаларын, әдістерін дамыту, шәкіртке 
деген қамқорлық пен сүйіспеншілікті арттыру педагогикалық шеберліктерінің басты сипаты болып табылады.
            Мұғалімнің өзін-өзі актуаландыруындағы әрекеті өз талабы мен әлеуеттік мүмкіншілігіне негізделген. 
Өйткені, ол өзін дамыту, тәжірибелерін кенейту арқылы өз білімін көтеріп, білгенін өзгеге сіңіреді. Осы 
тұрғыдан алғанда, тұлғалық өсу заңдылығы өзін-өзі актуаландыру және қорғау, манипуляциялау қасиеттерін 
дамытудың балама жолдарын ұсынады:

• адекватты қабылдауға тырысу, құштар болу;
• өз бойыңа табиғилық, өзгергіштік қасиеттер дамыту;
• өзіңді де, өзгені де сынаусыз қабылдай алу, философиялық көзқарас пен қалжыңды таразылай білу;
• мүмкіншілігінше еркін жүруге, өз ойыңа және сезіміңе сенімді болуға, өзіңнің алдыңда адал болып, әр 

нәрсеге жауапкершілікпен қарай білуге тырысу керек;
• өз шығармашылық қасиеттеріңді дамытып, мұқтаждығың мен қалауыңа мұқият болу қажет;
• күресе білу, жинақылық, амал таба білу сияқты қорғану қасиеттерін танып білу, сезіну;
• өзгемен бірлесе алу, оның өзіндік құқығын сыйлау, яғни өзіңді тең санау қасиеттерін дамыту.

Педагогикалық білім беруде оқыту мен тәрбиелеу технологиясына руханилық қосылмаса,  онда күйреуге
ұшырайды. Педагогикалық мәдениеттің прагматикалық және руханилылық бөліктерінің арасында органикалық
байланыс  бар.  Педагогикалық  еңбек  адамның  мәдениетті  жасау  мен  дамытуда  өз  үлесін  қосуына  тікелей
байланысты болады.

Педагогикалық әдептің негізі  -  оқушыға  деген  шын ықыласты және олардың адамдық ар-ұятына деген
қөзқарасында  жатыр.  Педагогикалық  әдеп  баланы  адам  ретінде  сыйлау  деп  есептеуге  болады.  Мұғалім
жұмысында  педагогтік  әдеп  сақталмайынша  оқушылармен  тіл  табысу  мүмкін  емес,  ал  оқушылардың  тілін
таппайынша оқу–тәрбие үрдісінде ілгерілеу жоқ. Педагогтің әдебі ілтипаттылық, сенім білдірушілік, әділдік,
төзім  мен  сабыр  сақтау  деген  сияқты  қасиеттермен  өлшенеді.  Әдетте  оқушылар  өздері  жақсы  көретін
мұғалімдер оларға дауыс көтеріп сөйлесе де көңілдеріне ауыр алып қалады. Дауыс көтеру, жазықсыз  жазғыру,
әділ қойылмаған баға ғана емес, мұғалімдер көзге ілмей, өтініштерін құлықсыз, жүрдім-бардым тыңдаса да, ең
болмағанда қастарына жақындап көңіл аудармаса да, ренжіп қалады. Өздеріне мұғалімнің назарын аудару үшін
тәртіп  бұзатын  бірді-екілі  балалардың  болатыны  да  бар.  Мұғалім  оқушыларға  жаңа  материалдарды
түсіндірумен  қатар  оларға  назар  аудара  білуі  керек.  Өйткені  мұғалімдер  тарапынан  оқушыларға  ілтипат
болмаса, олардың араларына жарықшақ сызаты түседі. Сабырлылық, өзін-өзі ұстай білушілік сияқты қасиеттер
ұстаздың белсенді құрамы болуы тиіс.

 Педагогикалық шеберліктің негізгі белгілері: кәсіптік білім, біліктілік,  дағды,кәсіптік қабілет, педагогтік
әдептілік, педагогикалық техника жатады.       

Қорыта келгенде, бүгінгі талапқа сай мектепте білім берудің жаңа сала-сына жету  мұғалімнің
мейірімділігімен, білімімен, шеберлігімен тығыз 

байланысты. Өзмамандығына жан жүрегімен берілген ұстаз ғана ұстаздық  этиканы да,ұстаздық техниканы
да, шеберлікті де жақсы меңгереді.Мұғалім-нің шығармашылық қабілеті, жаңашылдық әрекеттері, біліктілігі,
физиологиялық және психикалық сапасы, педагогикалық кәсіптік біліммен сәйкестенеді. 

Біздің ойымызша, педагогикалық шеберлік  бұл мұғалімнің кіріктірілген   қасиеті,өйткені ол өзінін
кұрамына өзара тәуелді, тығыз байланысты бірлік-терді, яғни білім, іскерлік, қабілет пен қасиеттерді камтиды.
Әрине, педаго-гикалық шеберлік күрделі кұрылым болғандыктан, онын мәнін ашуды, 

оны түсінуге дегенәр түрлікөзқарас тұрғылары қалыптасқан. Қазіргі заман  сұранысына орай, біз
педагогикалық шеберліктің негізі инновациялык іс-әрекет деп тұжырымдаймыз.Тек жанашылдыққа деген
талпыныс, үздіксіз  ізденіс  мұғалімді өз ісінің биік шыңына жетелейді. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Инфоурок сайты
2. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Рахметолла М.Қ. 
3. Педагогикалық шеберлік пәні кешені Сұлтанова Ғ.Т.
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ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА- БІЛІМ БЕРУДІҢ ОЗЫҚ ҮЛГІСІ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп –гимназияның 
қазақ тілі пәні мұғалімі  Мырзагалиева  Акнур Доскалевна

     Қазіргі таңда қоғамның саяси, әлеуметтік және экономикалық дамуындағы серпінді өзгерістер білім беруді
әлемдік  кеңістікпен  ықпал-дастыру талабын  қойып  отыр.  Жаһандану дәуірінде  ұлт  ретінде  жойып  жіберуі
мүмкін рухани мәңгүрттіктен сақтану және халықтық тәжірибеге тән тәрбиенің мазмұнын сақтап қалу үшін
өткен тарихымыз бен мәдени мұраларымызды зерделеуге, рухани құндылықтарымызды саралап, оны білім беру
жүйесіне кешенді ендіру арқылы ұрпақ тәрбиесін ұлттық негізде құруға басты мән беру өте маңызды. Қазақ
халқының тарих қойнауында қанша ғасыр өтсе  де,  тәлім- тәрбиелік мәнін жоғалтпаған ұлттың болмысына,
сана-сезіміне, тұлғалық сипатына сай жалпы адамзаттық және ұлттық құндылық-тар қатарына жататын асыл
дүниелер бар екені белгілі. Осындай рухани құндылықтарды тәрбиенің мазмұнына арқау ету жетілген тұлғаны
қалып-тастыру мәселесі педагогика ғылымының тарихына жаңаша көзқарасты қажет етеді.
Жер бетіндегі әр ұлттың мақсаты – өз ұрпағының бойында адамдық қасиет, ұлттық рұх пен мәдениеттің күш -
қуатын қалыптастыру, ұлттың болмысын, оның өмір сүру тәсілі мен тәжірибесін, тәрбие ықпалының жолы мен
бағытын ұғындыру. Тек ұлттық құндылықтарымызды сақтау арқылы еліміздің білім мен саясатының ұлттық-
рухани дамуына, білім жүйесінің жетілуіне қоғамда өзіне лайықты орын алатын білімді болашақ тәрбиелеуге ,
озық қоғам құруға қол жеткізуге болады.Осы мақсатқа жетудің бірден бір жолы, жас ұрпаққа сапалы білім,
саналы тәрбие берумен қатар халықтың биік рухы мен ғасырлар бойы жинақтаған мұраларын келешек ұрпақ
игілігіне жеткізетін тәлім – тәрбие орталықтарында ұлттық педагогиканы дәріптеу.  Мектеп табалдырығынан
бастап білім беруде ел тарихын терең қозғап, сабақтарда қазақ зиялы қауымының еңбектерін, қоғам дамуына
қосқан үлестерін айту, жеткізу арқылы оқушылардың адами құндылықтарын қалыптастыруға болады.    
     Елбасы Н.Ә.Назарбаев  Білім мен ғылым қызметкерлерінің екінші сьезінде “Болашақта еңбек етіп,өмір
сүретіндер-бүгінгі  мектеп  оқушылары.  Мұғалім  оларды  қалай  тәрбиелесе,  Қазақстан  сол  деңгейде  болады.
Сондықтан жүктелген міндет өте ауыр »,-деген болатын. Қоғамымыздың ертеңгі болашағы – мектеп жасындағы
жас жеткіншектер. Педагогтардың алдында оқушылардың ұлттық сана - сезімін оятып, тәрбиелеп қана қоймай,
халықтық педагогиканы,  ғасырлар  бойы қалыптасқан  тіл,  дін,  тәрбие,  ұлттық салт  -  дәстүр,  үлгі  -  өнегені
бойына сіңіріп, күнделікті тіршілікте пайдалана білуге үйрету міндеттері тұр. 
Ұрпақ тәрбиесімен айналысып жүрген ұстаздардың негізгі бағыты халықтық педагогиканың үлгі - өнегелерін
сабақта және сабақтан тыс тәрбиелеу мәселесінде тиімді қолдана білудің әдіс - тәсілдерін зерттеп, пайдалану
деп білем.Осы себеппен сабақта  халықтық педагогика негізінде ұлттық салт - дәстүрлерді уағыздап, жас ұрпақ
санасына дарытуды, осы арқылы пәнге деген қызығушылығын арттыруды кейінгі жылдары жұмысыма негізгі
мақсат етіп алдым. Халықтық педагогиканың бір саласы - ұлттық ойындар. Пәнге деген ынтасын арттыруда,
белсенділіктерін дамытуда пайдаланып жүрген бірнеше ойындарды келтіремін: «сақина салу, соқыр теке, теңге
алу, арқан тарту, қыз қуу, ақсүйек,ханталапай,асық» ойындары.     
Баланың ойлану, танымдық, білімділік ұғымдар мен түсініктерді ой елегінен өткізіп, тұжырым жасап, шешімге
келуде тапқырлықпен дүние танымдық дәрежесін байқау үшін жұмбақ шешкіземіз.Сабақта жұмбақты қолдану
оқушылардың білімпаздығын, алғырлығын, тапқырлығын дамытуға  көмектеседі.  Сонымен қатар,пәнге деген
қызығушылығын арттыруда өз тәжірибемде сабақ түрлерін алуан түрлі етіп өткізгенде оқушыға көп әсер етіп,
зор  ықпал  тигізетіндігіне  көз  жеткіздім.  Мысалы:  іскер  ойын  сабақ,  аукцион  сабақ,  көкпар  сайыс  сабақ
оқушының  ой  санасының  өсуіне,  ұлттық  сана  сезімін  дамытуға  көп  мүмкіндік  береді. Ал,оқушылардың
шығармашылық  қабілетін  дамыту  мақсатында  сабақта  немесе  үйде  ертегі  немесе  әңгіме  құрастыруды
ұсынамын.  Бұл  оқушылардың  сөздік  қорын  молайтуға,  өз  бетімен  жұмыс  істеуге  көп  септігін
тигізеді.Халықтық педагогиканы қолданған мұғалім оқушыны жалықтырмайды, оқушы жеңіл, еркін түрде жаңа
сабақты қабылдап, пікір таластырып өз білгенін ортаға сала алады.
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқыту барысында оқушыларға тек теориялық білім беріп қана қоймай, ұлттық
үрдісімізден  хабар  бере  отырып,  адамгершілік  қасиеттерді  қалыптастыру  мәселесіне  жете  назар  аударуға
тырысамын.Пәнді оқытуда жаңалық болмаса, ғылым болмаса, сабақ оқушыға қызықсыз болады деп ойлаймын.
Осы мақсатта халықтық педагогиканы қолданудың ғылыми негіздерін оқып үйреніп, іс-тәжірибеме енгіздім.
Халықтық педагогиканың озық дәстүрлерін пайдалана отырып, оқушылардың бойынан осынша қасиеттерді
қалыптастыру  жұмысын  жүзеге  асыруда- қазақ  тілі  мен  әдебиеті  сабақтарының,  сыныптан  тыс  өткізілетін
шаралардың орны ерекше. Грамматикалық ұғымдарды таныту, олар жөнінде оқушылардың білім дағдыларын
қалыптастыру  барысында  ұлттық  тәлім-тәрбиелік,  дүниетанымдық  нақыл  сөздер,  бата  сөздер,  шешендік
сөздердің үлгілерін тиімді пайдаланудың берері мол. Халқымыздың даналығын бейнелейтін тәлім-тәрбиелік
сөз  өрнегінің  мән-мағынасын  оқушыларға  түсіндіре  отырып,  тиісті  грамматикалық  ұғымдардың  негізгі
белгілерін таныту, тіл дамыту жұмыстарын жүргізудің білімдік те, тәлімгерлік те мәні зор. 
Мен  өз  тәжірибемде  қазақ  тілі  мен  қазақ  әдебиетін  өзге  ұлт  өкілдеріне  оқыту  барысында  халықтық
педагогиканы жүйелі түрде пайдаланып отырамын. 
Мысалы: қазақ тілі сабағында етістіктің бұйрық райын түсіндіргенде тек оқулықтағы мысалдармен шектеліп
қоймай, халқымыздың тыйым сөздерін ұтымды пайдалануға  болады. Тыйым сөздер-халықтың тәлім-тәрбие,
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үлгі- өнеге, ақыл- кеңес берудегі  құралдардың бірі. Тыйым, негізінен балаларға арналып, өзара жаман әдет,
ерсі- қимыл, әдепсіз істерден сақтандыруда өте маңызды қызмет атқарады. Мысалы: «Малды теппе», «Бөркіңді
теріс  киме»,  «Босағаны  керме»,  «Құстың  ұясын  бұзба»,  «Аққуды  атпа»,  «Бұлақтың  көзін  бітеме»,
«Құмырсқаның илеуін бұзба»,  «Үлкендердің сөзін бөлме», « Үлкеннің алдын кеспе»,  «Нанды бір қолыңмен
үзбе»,  «Бетіңді  баспа»,  «Тізеңді  құшақтама»,т.б.  сөздер  арқылы  ата-бабаларымыз  жас  баланың  санасына
қоршаған орта, табиғатқа деген ізгі сезімдерді ұялатуды көздеген. 
Сан есімдерді түсіндіргенде халқымыздың жеті ата, жеті қазына, жеті жұрт, жеті шелпек, бес дұшпан, бес асыл
іс  сияқты  қасиетті  сандарға  байланысты  жаттығулар  құрап,  соларға  байланысты  шығармаларды  еске
түсіреміз.Мысалы: Ұлы Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінен үзінді оқып берсе: 
Адам болам десеңіз 
Бес нәрсеге асық бол, 
Бес нәрседен қашық бол-дей келе адам бойында кездесетін бес жаман қасиет:өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек,
бекер мал шашпақ және бес жақсы қасиет:талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым екендігі туралы әңгіме өткізу
арқылы этно тұрғыдан баланы дұрыс жолға тәрбиелейміз. Ал қазақ халқының салт - дәстүрлері тақырыбын
өткенде тойларда, шілдехана, тұсау кесу, сүндет тойда берілетін бата түрлерінен алынған үзінділерден балаға,
жастарға айтылған нақыл сөздер мен тілектердің мағынасын түсіндіру арқылы қазақ отбасында ежелден бала
тәрбиесіне көп көңіл бөлгендігіне назар аударамыз. 
Қазақ  халқының қасиетті  ұғымдарының бірі-  «Отан»ұғымы  болған.Оған  арналған  көптеген  мақал-мәтелдер
бар.Мысалы: «Отансыз адам,  ормансыз бұлбұл»,  «Өзге  елде сұлтан болғанша,  өз  еліңде ұлтан бол»,  «Отан
оттан  да ыстық».  Көптеген  мақал-мәтелдер  бірлікке,  ынтымаққа шақырады.  «Бірлік  бар  жерде тірлік  бар»,
«Саусақ  бірікпей,ине ілікпейді».Ал еңбек,еңбекқорлық туралы қаншама: «Еңбектің наны тәтті»,  «Ел дәулеті
еңбек», «Берген алар, еккен орар». 
  Оқушыға білім беруге ұтымды әдістердің бірі болып табылатын көрнекілік әдісінің халықтық педагогиканы
пайдалануда  да  рөлі  үлкен.  Қазақ халқының салт-  дәстүрі  туралы модульді  өткен кезде  әр  түрлі  көрмелер
ұйымдастырып,  мәтінге  қосымша  ретінде  мазмұнына  сәйкес  суреттерді,  қазақ  киноларында  салт-  дәстүр
үлгілері  көрсетілетін  фрагменттерді  де  көрсету  тиімді.  Мысалы:  сабақ  барысында  салт-  дәстүр  үлгілерін,
ұлттық  ойындардың  ережелерімен  танысып,  берілген  суреттерді тамашалап,  сыныптан  тыс  іс  -шараларда
сахналық  көріністер  көрсету  баланың  эсте-тикалық  талғамының  қалыптасуына  әсер  етіп  ұлтжандылыққа
тәрбиелейді. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде оқушылар қазақтың ұлттық салт- дәстүрлерін жетік біліп,
мән мағынасын түсінеді. Үйренгенін, білгенін ауызекі сөйлеу тілінде айта алу дәрежесіне жетеді. Сондай ақ,
белсенділігі артып, білім сапасы тереңдейді. Ізденімпаздық, дербес ойлау,  өзіндік қорытындылау қабілеттері
дамиды. Оқушылардың қазақ тілінде сөйлеу, дұрыс сұрақ қойып, өз ойын сауатты, толық жеткізу дағдылары
одан әрі қалыптасады.
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МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ – МӘҢГІЛІК ТІЛІ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті  пәні    мұғалімдері   

А.А.Ахилбекова мен  М.Есимова

     Қазақстан-Тәуелсіз ел!  Тәуелсіздік   туымен   бірге   Қазақстанның тамыры терең   тартып   жапырағы
жайқала бастады.  Тәуелсіздік   арқасында қазақтың асыл арманы асқақ әнге айналды,өзге дербес елдермен
тереземіз теңесіп,керегеміз кеңейді. «Тіл ұлт байлығы»дегендей,өзіміздің ең қымбат қазынамыз-ана тіліміздің
де қанаты қатайып келеді.Және де «Мәңгілік елдің – мәңгілік тілі » деген идеяны дасөз қыла келіп, қазақ тілін
өзге ұлттарға насихаттай келе, «Үш тұғырлы тіл саясаты да бірінші мәселе болып келеді.
Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында «Үш тұғырлы тіл»
туралы идеяны жария етті.  Ал 2007 Жолдауында  “Тілдердің үштұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезең-
кезеңмен іске асыруды ұсынды.   Бұл идеяның негізі мынадай: Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей
пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі –
ұлтаралық  қарым-қатынас  тілі  және  ағылшын  тілі  –  жаһандық  экономикаға  ойдағыдай  кірігу  тілі.  Яғни
мемлекеттік тілді   дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын  тілін   үйренеміз. Үштұғырлы  тіл өмірлік
қажеттіліктен туындаған идея. Қай заманда болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің
коммуникациялық  және  интеграциялық  қабілетін  кеңейтіп  отырған.  Мысалға,  ежелгі  дүниедегі  Мысырдың
өзінде бірнеше тілді білетін мамандар иерархиялық сатымен жоғарылап, көбіне салық төлеуден босатылған.
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Сондай-ақ, бүгінгі Еуропада да көп тілді меңгерушілік жалпыға ортақ норма болып саналады. Яғни, бүгінгі
таңда Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылуда бірінші баспалдағы. Өйткені,
бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар өз елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті
тұлғаға  айналады.
“Үштұғырлы тіл” идеясының үшінші құрамдас бөлігі – ағылшын тілін үйрену. Жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда
ағылшын  тілін  меңгеру  дегеніміз  –  ғаламдық  ақпараттар  мен  инновациялардың  ағынына  ілесу  деген  сөз.
Қазақстандықтардың ағылшын және басқа да шет тілдерін оқып-үйренуге жәрдемдесу үшін колледждер мен
жоғары  оқу  орындарында  шет  тілінің  болашақ  оқытушыларын  оқыту  жүйесі  мен  процесіне  қойылатын
талаптарды күшейту   керек. Үш тұғырлы тіл, негізінде, қазақ жеріндегі қазақ тілінің соңында қалған орыс пен
ағылшын тілін  қоса  пайдалану болып табылады.           Яғни,  орыс  тілі  мен  ағылшын тілі  қазақ  тілінің
көлеңкесінде, ығында жүреді. Президентіміз айтқандай, үш тілдің ішінде қазақ тіліне басымдық беріліп, қалған
екі  тіл  сол  ана  тілімізге  бағынышты күйде болады.  Әрине,  дамыған  өркениетті  30  елдің  қатарына  қосылу
мақсатында  жүргізіліп  отырған  «Үш  тұғырлы  тіл»  саясаты,  шын  мәнінде,  елдің  ертеңі  үшін  керек  нәрсе.
Мәселен, Қазақстанда заң мамандары, экономика мамандары өте көп және  жұмыссыз. Бірақ, көп  компаниялар
мен кәсіпорындар    заңгерлер  мен  экономистерге  зәру.  Әрине,  мемлекеттік  тіл  мен  қатар,  ағылшын,  орыс
тілдерін  білетін,  өз  мамандығының  нағыз  іскерлеріне.  Осы  олқылықтарды  толтыру  мақсатында
«Үштұғырлытіл» идеологиясы  дүниеге келіп  отыр. Яғни, елімізге  қажетті, үштілді  меңгерген, кез  келген
жерден  ақпарат ала алатын, өз ісінің  білгірі, бүкіл  әлем  бойынша  коммуникацияғатүсіп, жер бетінің кез
келген нүктесінде бизнес  жасайтын кадрлар ауадай   қажет.  Аталмыш кадрлар мәселесін  «Үштұғырлы тіл»
саясаты оп-оңай шешіп бере алады.
            «Үштұғырлы тілдің»,  шын   мәнінде, мемлекеттік тілге мүлде зияны жоқ. Бұл жерде мәселе  сол
стратегияны, сол  саясатты  дұрыс  жүргізуде, жарқын болашақта нәтижесінің оң болуын  қамтамасыз етуде
болып   отыр. Мәселен, Орыстілі мен ағылшын тілін оқытатын мұғалімдер міндетті түрде қазақ тілін, яғни
мемлекеттік  тілді  өте   жақсы  білуі  тиіс. Жоғары оқу орнында да ағылшын мен орыс тілін қазақ тілімен
біріктіріліп ғана оқытылуы керек. «Үштұғырлы тілді» тек мәдениет  аралық  қатынас   негізінде  қарап, ақпарат
алмасу,  білім үйрену,  тәжірибе жинау үшін үйретіледі.  «Үштұғырлытіл» саясатын дамыту үшін қазақ тілін,
яғни  мемлекеттік  тілді  мемлекет  тарапынан  ең  бірінші  орынға  қойылып жатқаны да  көзі  ашық адамдарға
шындық. Соңғы санақ бойынша, Қазақстан халқының 93,5 пайызы өз ұлтының тілін – анатілі де санайды. Ал,
74 пайызы қазақ тілінде ауызша сөйлей  алады, түсінеді. Сонымен  қатар 94,5 пайызы орыстілді  болса, 15,4
пайызы  ағылшын тілін толық   меңгергендер. Демек, 130-дан астам  ұлт пен ұлысқа  қызмет   етіп  отырған
еліміздегі  орыстілінің   қазығы   әлі де мықты. Саны бойынша 3/2 құрайды, бұл бізді бір жағынан үлес салмағы
жағынан құтқарып та отыр. Бұл  статистикаға  қарап, «Үштұғырлы тіл» саясатын жүргізудің нақты уақыты
екенін, яғни темірді қызған кезінде басатын кез екенін атап өту  керек. Егер, «Үштұғырлытіл» саясатын кейінге
қалдырсақ, онда  дамудан   тоқтап   қаламыз.
            Біздің елімізде «Үштұғырлы тіл» саясатынан бөлек, еліміздегі әрбір ұлы сөз тілдерін еркін меңгеріп, өз
тілдерінде   сөйлей   алады.  Бірақ,  Үштұғырдың   қатарына  төртінші,  я  болмаса   бесінші   болып  орналаса
алмайды. Әрбір ұлттың өзінің ана тілдерінде еркін сөйлеуі Қазақстандық демократияның айқын көрінісі. Біз
осындай демократияның арқасында ғана әлемге танылып, жер жүзінде бейбітшілік  үстемдігін  жасай    аламыз.
Билік үштілді үйрену, қолдану  аясын  бір   сызықтың   бойына   емес, үш  сызыққа, әрқайсысының өз орнын
көрсететін саясат жүргізіп, мемлекеттік тілдің бірінші болып дамуын қадағалайды. Бұған  ешқандай  күмән
болмауы   керек.  Үштұғырлы  тіл   арқылы   ғана  Қазақстан  тілдік  саясаттың  оң  нәтижесін  көре  алады.
Мемлекеттік тіл – мемлекеттік қызметте жұмыс бабында қолданылатын тілге, басшының сөйлеу тіліне айналуы
үшін билік аянбай еңбек  етіп  келеді. Мемлекеттік  тілдің  қоғамдық қызметі қоғамдық өмірдің аса маңызды
мынадай   салаларында   жүзеге аса береді: басқару, ақпарат, білім беру мен тәрбиеісі, ғылым мен техника;
қоғамдық  ғылымдар, жаратылыстану мен нақты ғылымдар, техникалық  және  қолданбалы   ғылым, экономика
салаларында, ғылымның  жалпыға  ортақ  салаларында, бұқаралық  ақпарат   құралдары  саласында, ісжүргізу
саласында;  мемлекеттік,  қоғамдық-саяси,  мәдени  мекемелер мен ұйымдарда;  дене тәрбиесі,  спорт,  туризм,
денсаулық  сақтау мен емдеу   мекемелерінде; қоғамдық тамақтандыру  орындарында; өнер   мекемелерінде
(театр,  кино);  дипломатиялық   қарым-қатынаста;  әскери-патриоттық   тәрбие  және  білім  беру  ісінде;
шаруашылық жүргізу және ұйымдастыруда; өндіріс және өнер кәсіпорындарында; Қазақстан Республикасында
өтетін  республикалық,  халықаралық   құрылтай,  конференция,  мәжіліс,  жиындарт.б.  Сонымен,  қазақ  тілі  –
дәстүрлі, тұрақты, қатаң тілдік  нормасы бар, стильдік тармақтары сараланған, жалпы халықтық тілден ұлттық
деңгейге көтеріліп, мәңгілік тілге айналады. Тағы қайталап айту  керек, «Үштұғырлытіл» саясаты мемлекеттік
тілді  өшіруді  емес, өсіруді, дамытуды  көздейді.
            Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2050: қалыптасқан  мемлекеттің жаңа саяси  бағыты»
атты  халыққа  жолдауында «Біз ел иесі ретінде  биік бола білсек, өзгелерге  сыйлы  боламыз» дей  келе: «Қазақ
тілі – біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз - оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту. Біз
ұрпақтарымызға  бабаларымыздың  сандаған  буынының  тәжірибесінен  өтіп,  біздің  де  үйлесімді  үлесімізбен
толыға түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл - өзін қадірлейтін әрбір адам дербес шешуге тиіс
міндет. Мемлекет өз тарапынан  мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ
тілін  кеңінен  қолдану  жөніндегі  кешенді  шараларды  жүзеге  асыруды  жалғастыру  керек.  Тіл  туралы
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жауапкершілігі жоғары саясат біздің қоғамымызды одан әрі ұйыстыра түсетін  басты фактор болуға тиіс. Біз
алдағы  уақытта да мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі кешенді шараларды жүзеге  асыруды табандылық пен
жалғастыра  береміз.  Кез  келген  тіл   өзге   тілмен   қарым-қатынасқа  түскенде  ғана  өсіп,  өркен  жаятынын
әрдайым  есте  сақтаған  жөн. Біз қазақ тілін  жаңғыртуды  жүргізуге тиіспіз. Тілді  заманға  сай  үйлестіріп,
терминология мәселесінен консенсус іздеу             керек. Сонымен  қатар, әбден орныққан халықаралық және
шет  тілінен  енген  сөздерді  қазақ  тіліне  аудару  мәселесін  бір  жола  шешу  қажет.  Бұл  мәселе  оқшауланған
қайраткерлердің ортасында  шешілмеуге  тиіс. Үкімет  мұны  реттегені жөн» - мемлекетіміздің мемлекеттік  тілі
болып   отырған   қазақ   тілін,  яғни  мемлекеттік  тілді  ең  бірінші  орынға  қойып  дамыта   беретінін,  оның
болашағы  үшін   алаңдамау  керек     екенін баса айтады.
Іс  жүзінде тілдердің  үштұғырлылығы идеясы бәсекеге  қабілетті  Қазақстанның ұлттық идеологиясының бір
бөлшегі болып табылады. Яғни, мемлекет  әрбір қазақстандық үшін үш тілді білу әркімнің жеке дамуының
міндетті шарты   екендігін әрдайым есте ұстауды қалап отыр.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
 ЯЗЫКУ С 1 КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Г.Туркестан, школа-гимназия № 9 Им.Некрасова
Байзакова Меруерт Сериковна

Обучение иностранному языку с детей шести-семи лет стало вновь предметом заинтересованного разговора
педагогов,  филологов  и  родителей.  Общество  не  удовлетворено  уровнем  языковой  подготовки  учеников
средней школы и один из путей смещения данного уровня – сдвиг точки отсчета начала процесса обучения
иностранному языку на дошкольное образования или 1 класс средней школы, которые традиционно считаются
наиболее благоприятными периодами для овладения втором языком.
     В настоящее время в Казахстане обучение иностранному языку с дошкольного возраста или в начальной
школе приобрело поистине массовой характер. Практически в начальной школе любого общеобразовательного
учреждения ведутся если не уроки английского языка, то факультативный курс, в отдельных школах этот курс
ведут  высококвалифицированные  специалисты государственного   лингвистического  университета  им.   При
обучении детей  иностранному языку необходимо помнить,  что  «психолого  – педагогическая  концепция на
который строилось  обучение  иностранным языкам  в  разных  странах,  основывалась  на  существовавшей  до
недавнего  времени  теории  усвоения  ребенком  языка.  Согласно  этой  теории  ребенок  овладевает  языком  в
результате подражания речи взрослых, имитативным путем без целенаправленного обучения. Иными словами,
никто  не  расчленяет  для  ребенка  поток  речи  на  единицы  усвоения.  Не  дозирует  речевые  образцы,  не
выстраивает  их  в  определенную  последовательность,  не  объясняет  правил  грамматики  –  и  тем  не  менее
нормально  развивающийся  ребенок  к  пяти-  шести  годам  уже  настолько  овладевает  этой  сложнейшей
грамматикой, что строит самостоятельные высказывания, успешно решая коммуникативные задачи, а к семи-
восьми в речи ребенка появляются сложные предложения, тексты значительной длины».
    И вторым языком согласно этой теории ребенок овладевает так же как первым, - спонтанно, без вычленения
правил, благодаря необыкновенной способности к имитации, которая утрачивается с годами. Доказательство –
развитие ребенка в двуязычном окружении. Но имитация не является основным механизмом овладения языком
в детстве – возможность самостоятельного построения высказывания достигается за счет огромной (разумеется,
неосознанной) аналитической работы ребенка, которые не столько имитирует, сколько расчленяет и обобщает
все, что видит и слышит и выводит системы правил, которые определяют выражение индивидуальных мыслей,
интенций  ребенка.  «Все  дети  независимо  от  конкретных  особенностей  родного  языка  (а  такие  материалы
получены  на  основе  более  чем  40  языков  различных  систем)  проходят  этап  так  называемой
сверхгенерализации. Образования типа «ребенки», «зажгала свет», «у рыбов нет зубов» в речи русских детей
«comed», «goed», «footies» в речи маленьких носителей английского языка все это говорит о том, что ребенок
открыл  правило  («вот  так  надо  делать,  когда  много»)  и  желает  действовать  вместе  с  этим  обобщенным
правилом.  Иногда говорят, что ребенок действует  по аналогии, но что это такое и какова психологическая
природа  действий  по  аналогии?  Всякая  аналогия,  как  утверждал  выдающийся  психолог  А.Р.Лурия,
предполагает обобщение».
      Но в конец концов какая разница, по каким механизмам происходит овладение языком в детстве? Если этим
овладением  управляют  бессознательные  обобщающие  процессы,  может  быть  они  включаются  при
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столкновении ребенка  со  вторым иностранным языком?  Ответ  на  этот  вопрос становится  ясным,  если  мы
представим  психологический  фон  овладения  родным  языком.  Какой  двигатель  «запускает»  процессы,
заставляющие  ребенка  из  всех  звуков,  которые  он  слышит  вокруг  вычленить  как  значимые  только
фонематические, смыслоразличительные противопоставления системы родного языка?  Почему маленькие дети
за которое время запоминают стони слов? Дело в том, что аналогичная психологическая ситуация возникает в
случае, когда английский язык выполняет в жизни ребенка те же социальные функции, что и первый, например,
необходимость играть с иноязычным партнером, общаться с бабушкой, которая говорит на английском языке и
т.д.  В таких условиях ребенок действительно быстрее и успешнее взрослого научится говорить на английском
языке  и  существует  мнение,  что  усвоенное  в  детстве  усваивается  навсегда.  Но  стоит  чуть  сузить  сферу
иноязычного  общения,  как  исчезают  навыки  и  умения  иноязычного  общения,  которыми  ребенок  успешно
оперировал, а с исчезновением этой сферы на продолжительное время эти навыки редуцируются практически
до нуля.
      Результатами исследования овладения втором языком в детстве и анализ существующей практики обучения
позволяет выдвинуть новые требования к построению обучения у школьников начальной школы иностранным
языкам. Еще в 1985г. На международном семинаре ЮНЕСКО-МАПРЯЛ по данной проблеме специалисты из
различных стран были едины в подходе к этим требованиями: язык должен усваиваться ребенком осознанно,
обучение  ни  коем  случае  не  должно  превращаться  в  имитационный  процесс;  дети  должный  овладевать
иностранным  языком  как  средством  общения,  и  все  компоненты  обучения  (отбор  и  подача  языкового
материала,  содержание  действий  по  его  реализации)  необходимо  подчинить  коммуникативной  цели.
Подчеркивалась также необходимость достижения развивающего эффекта курса, иностранного языка, то есть
не просто опора на сложившиеся понятия, навыки и умения, а их развитие и формирование новых психических
качеств.
  Реализация  этих  требований  предполагает  адекватную  психолого  –  педагогическую  организацию
деятельности (точнее, взаимодействия) педагога и детей в процессе обучения.
  Проведенный Е.И. Негневицкой психолого – педагогический анализ учебного процесса при традиционном
подходе  к  обучению  школьников  начальных  классов  английскому  языку   показал,  что  этот  подход  не
удовлетворяет современным требованиям, то есть наличествует: 
3. Глобальная подача языкового материала;
4. Отсутствие целенаправленного и управляемого формирования системы навыков и умений
5. Неосознанность детьми коммуникативных функций языковых единиц
6. Отсутствие условий для речемыслительной деятельности
В чем же заключаются особенности организации учебного процесса по изучению английского языка с 1 класса
средней  школы?  Во  –  первых,  необходимо  отметить  общие  особенности  обучения  иностранному  языку.
Педагогу необходимо стремится,  чтобы занятия проходили на основе индивидуального подхода в условиях
коллективных форм обучения. Во-вторых, педагог должен предложить такой способ усвоения знаний, который
был бы направлен специально на развитие, а не в ущерб ему. А для этого важно, чтобы каждый ребенок был
главным действующим лицом на уроке, чувствовал себя свободно и комфортно, принимал активное участие в
обсуждении  тем  урока.  К  сожалению,  нередко  можно  наблюдать  в  классе  такую  картину:  учитель  очень
активен,  использует  им самим приготовленные наглядные пособия,  ведет  урок  и комментирует  его  сюжет,
применяет разнообразные, в том числе фронтальные формы работы, но чувства удовлетворения от активности
не остается.  Эта  неудовлетворенность  во  многом объясняется  тем,  что дети  выступают  в  роли послушных
исполнителей воли педагога: они дисциплинированно выполняют его указания и действуют по написанному им
сценарию. Черезмерное увлечение фронтальными формами работы при обучении детей английскому языку
создает лишь иллюзию активности каждого ученика и вряд ли способствует его творческому развитию. Таким
образом, важно, чтобы «дети были раскрепощены, вместе с учителем «творили» урок. Не только и не столько
знания  и  владения  языковым  и  речевым  материалом  определяют  эффективность  процесса  обучения
иностранному  языку  в  младшем  школьном  возрасте,  сколько  готовность  и  желание  детей  участвовать  в
межкультурном общении на изучаемом языке. Это возможно, если основной формой школьной деятельности
будет  не  слушание,  говорение,  чтение  или  письмо  на  иностранном  языке,  а  живое,  активное  общение  с
учителем и друг с другом (в том числе и в процессе совместного ли группового выполнения поделки согласно
написанной на иностранном языке инстукции)».
При изучении английского языка, в связи с его особой фонетикой, важно то, каким голосом преподаватель
произности слова и фразы и какое при этом выражение его лица. Безусловна, голос преподавателя должен быть
добрым, располагающим к общению, а выражение лица должно соответствовать тону, который должен быть
интригующим,  заговорческо-доверительным,  или  серьезным,  деловым,  выражающим  радость  встречи,
вселяющим успех.  При изучении английского языка с 1 класса средней школы необходимо особо обратить
внимание  на  взаимоотношение  ученика   с  окружающими,  а  не  явлються  только  объектом  контроля
сформированности их языковой компетенции. Этому способствует целый ряд упражнений. Например, одно из
них: «Слушайте внимательно Ваню, следите, правильно ли он будет говорить».
Главное, чтобы ученик, вступая в общениена английском языке не испытывал страх за ошибку и стремился
всеми имеющимися в его распоряжении средствами реализовать то или иное коммуникативное намерение.
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«Как считается, ошибки – это средство и условие успешного овладения коммуникативной компетенцией; их
наличие не свидетельствует о неуспехе, наоборот, они показывают, что учебный процесс проходит нормально и
уяащиеся принимают в нем активно участие».
Комфортность взаимодействия детей во время общения на английском языке во многом зависит от того, как
используются различные организационные формы обучения. Наряду с широко применяемой фронтальной и
индивидуальной работой необходимо более активно внедрять в учебный процесс и другие формы: групповые,
коллективные,  а  также  проектные.  При  этом  очень  важно  по  возможности  правильно  размещать  детей  в
классной комнате. Расположение учеников в классе определяется задачами общения и взаимодействия.

ОҚУ МЕН ЖАЗУ АРҚЫЛЫ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ

Түркістан қаласы, Некрасов  атындағы № 9 мектеп– гимназияның
 қазақ тілі пәні мұғалімі Бейсекова Ақсәуле 

 Білім  берудің  қазіргі  жаңа  құрылымымен  оқу-  әдістемелік  мазмұнының  өзгеруі  –  мұғалімнің  өз  кәсіби
шеберліктерін  шыңдауды,жаңартуды  талап  етеді.  Ел  президенті   Н.Назарбаев   «Қазіргі  заманда   жастарға
ақпаратты  техникамен  байланысты  әлемдік  стандартқа  сай  мүдделі  жаңа  білім  беру  өте  қажет»деп  атап
көрсеткеніндей  инновациялық  әдіс-  тәсілдер  кеңінен  қолдану  жаңаша  білім  берудің  бір  шарты.Тұлғаға
бағытталған оқыту – бұл педагогикалық қызметтегі  методологиялық бағдар, ол өзара байланысты түсініктер,
идеялар мен   тәсілдер арқылы өзіндік  тануын,  өзін-өзі  қалыптасуын және бала тұлғасының қабілеттерінің
жүзеге  асуын,  оның  қайталанбас  даралығының  дамуын  қамтамасыз  етеді  және  қолдайды.Жаңа
технологияларды сабақта  қолданудың тиімділігін  қашан да жолға қоярымыз анық.  Қазіргі  кезде  білім беру
үрдісінде көптеген технологиялар қолданылады.
Жаңа технологияны  пайдаланудың тиімді тұстары:

1. Оқушының пәнге деген жеке қызығушылын оятады;
2. Танымдық  қабілеттілігін   қалыптастырады;
3. Әлеуметтік  мәдіни   тәрбие    қалыптастырады;
4. Оқушыны   шығармашылық  жұмысқа  баулиды ;
5. Оқытушының уақытын үнемдейді;
6. Қосымша мәліметтер береді.

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір –түкпірінен жиылған білім берушілердің
бірлескен  еңбегі.Тәжірибені   жүйеге  келтірген  Джинни   Л.Стил,Куртис  С.Мередит,Чарльз  Тэмпл.Жобаның
негізі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. «Сын тұрғысынан ойлау» ұғымы белгілі бір
идеяларды қабылдай отырып, оның  неге қатысты екенін зерттеу, оларды жеңіл септикалық ойларға қарсы қоя
білу ,салыстыра алу, сол идеяларға қарсы көзқарастармен тепе- теңдікке ұстап зерттеу, оларға сеніммен қарау
деп түсіндіреді авторлар.Сын тұрғысынан  ойлау – сынау емес , шыңдалған ойлау.Бұл деңгейдегі  ойлау тек
ересек адамдарға , жоғаы  сынып оқушыларына ғана тін деп ойлау аса дұрыс емес.Жас балалардың да бұл
жұмысты дұрыс  ұйымдастырған  жағдайда  өз  даму дейгейіне  сәйкес  ойы шыңдалып,  белгілі   жетістіктерге
жетері сөзсіз.Оған осы жобамен жұмыс жасау барысында көз жеткіздім. Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы
қызығушылықты ояту,мағынаны тану,ой толғаныс кезеңдерінен түзіледі. 

Қызығушылықты  ояту  кезеңінде  оқушылар  өткен  сабақты  салыстырып  ,жаңа  сабақпен
байланыстырады.Оқушылар «Не білемін?» , «Не білгім келеді?» , «Жаңа білімнің маған берер пайдасы қандай
болмақ?» секілді сұрақтарға  жауап іздейді.Сондықтан да , сабақ қарастырғалы тұрған  мәселе жайлы оқушы не
біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады.Осы арқылы ойды қозғату, ояту,, ми қыртысына тітіркенгіш
арқылы   әсер  ету  жүзеге  асады.Осы  кезеңге  қызмет  ететін  «Топтау»  ,  «Түртіп  алу»,  «Ойлану»,  «Жұпқа
талқылау»,  «Болжау»,  «Әлемді  шарлау» т.б.  деген әдістер(стратегиялар)  жинақталған.Қызығушылықты ояту
кезеңінің екінші мақсаты – үйренушінің белсенділігін арттыру. Өйткені, үйрену – енжарлық гөру белсенділікті
талап ететін іс- әрекет екені даусыз. Оқушы өз білетінін  еске түсіреді, қағазға жазады, көршісімен бөліседі,
тобында талқылайды.Яғни айту, бөлісу,ортаға салу салу арқылы оның ойы ашылады, тазарады. Осылайша бұл
кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап,оны байырғы біліммен ұштастырады.

Ойлау мен үйренуге бағытталған бұл бағдарламаның екінші кезеңі мағынаны тану (түсіне білу).Бұл кезеңде
үйренуші  жаңа  ақпаратпен  танысады,тақырып  бойынша  жұмыс  істейді,тапсырмалар  орйындайды.Оның  өз
бетімен  жұмыс  жасап,белсенділік  көрсетуіне  жағдай  жасалады.  Оқушылардың  тақырып  бойынша  жұмыс
жасауына көмектесетін оқыту стратегиялары бар.Соның бірі INSERT . Ол бойынша оқушыға оқу, тақырыппен
танысу барысында    V-  «білемін» ,  -  -«мен  үшін  түсініксіз»  ,  +  -  «мен  үшін  жаңа ақпарат»,  ?  «мені  таң
қалдырады» белгілерін қойып отырып оқу тапсырылады. INSERT – оқығанын түсінуге, өз ойына басшылық
етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Бір әңгіменің соңына  тез жету, оқығанды есте сақтау, мәнін
жете түсіну – күрделі жұмыс. Сондықтан  да, оқушылар арасында оқуға жеңіл –желпі қарау салдарынан түсіне
алмау, өмірмен ұштастыра алмау жиі кездеседі.
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Мағынаны ажырату кезеңінде мұғалім оқушыларға  білім алудың  белсенді  тәсілдерін  ұсынады,  олардың
өздігімен  жаңа  мәліметті  жан-жақты  қарастырып,  зерттеп,  игеруіне  қажетті  жағдайлар  жасайды.Оқушылар
жекелей, жұппен, топпен жаңа ақпаратпен танысып, ол туралы өзіндік пікір қалыптастырады.

Оқушылар бұл кезеңде «Қалайша жаңа білімге үйренемін/ оны түсінемін/ игеремін?», «Қандай тәсілдерді
қолданған тиімді?»,  «Бұл мәлімет туралы менің ойым/ түсінігім/ қатысым қандай?» деген сұрақтарға жауап
беруге ізденеді.Тақырып туралы ой-толғаныс оқыту процесінде оқушының  толғанысын ұйымдастырыу,өзіне ,
басқаға  сын  көзбен  қарап,баға  беруге  үйретеді.Оқушылар  өз  ойларын,  өздері  байқаған  ақпаратты   өз
сөздерімен айта алады.Бұл сатыда оқушылар бір –бірімен әсерлі түрде ой алмастыру,ой түйістіру, өз үйрену
жолын,кестесін жасау мақсатында басқалардың әр түрлі  кестесін біліп  үйренеді.Бұл үйрену сатысы – ойды
қайта  түйіп,жаңа  өзгерістер  жасайтын  кезең  болып  табылады.Әр  түрлі  шығармашылықпен  ой  түйістіру
болашақта қолданылатын мақсатты құрылымға жетелейді.Осы кезеңге тиімді етуге лайықталған «Бес жолды
өлең»,  «Вен  диаграммасы»,  «Еркін  жазу»,  «Семантикалық  карта»  сияқты  әдіс  –тәсілдерді  әр  сабақтың
ерекшеллігіне ,ауыр –жеңілдігіне қарай лайықтала қолданылады.

Ой  –толғаныс  кезеңінде  мұғалім  сабақты  қорытынгдылау  мақсатында  оқушылардың  жаңа  мағлұмат
бойынша  ойланып,ол  жөнінде  өзара  пікір  алмасу  мен  талқылау  жұмысын  ұйымдастырады.Оқушылар  «Не
білдім/үйрендім?», «Бұл білім маған не үшін керек?» , «Бұл білімнің қолданысы  қандай?» , «Бұл білімді ары
қарай  қалай  дамытамын/жалғастырамын?»,  «Тағы   да  не  білгім  келеді?»  деген  сұрақтарға  жауап  беруге
ізденеді.Оқушыларды алған білімдерін қорытуға,оған сын көзбен қарап, ойын түйіндеуге  үйрететін«Бес жолды
өлең», «Вен диаграммасы», «Эссе» бұл әдістерді сабақты қорытындылауға болады.

Вен  диаграммасы бір  –бірімен  айқасқан  екі  шеңбердің  екі  жағына салыстыруға  берілетін  объектілердің
сипаттамалары  жазылады.Ал  айқасқан  жерге  екеуіне  ортақ  сипаттар  тізіледі.Салыстыруға  арналған
тапсырмаларды осы диаграммаға салып,оқушылар қызыға толтырады, яғни салыстыру сияқты күрделі ойлау
операциясын  меңгереді.Мектеп  өмірінде  мұғалімдердің  аталмыш  жобамен  жұмысқа  дейінгі  және  кейінгі
кезеңін  (аралығын)  салыстыру  оқушылардың  оқуға  деген  ынта-ықыласының  артқандығын  ,адами  жақсы
қасиеттердің қалыптасқандығын,мұғалімнің шыдамдылық,төзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың
басқаларды  қабылдау,  түсіну,  сыйлауды  үйренгенімен  сипатталады.Бүгінгі  қоғамға  ,  мектепке  керегі  де
осылар.Оқытудың осындай жаңа педагогикалық технологияларын сабаққа ендіру бүгінгі таңда әрбір ұстаздың
басты мақсаты  болуы керек. Себебі, елімізге заман талабына сай қалыптан тыс ойлай алатын ,шұғыл шешімдер
қабылдай білетін, белсенді ,шығармашыл азаматтар қажет.Сабақта тек білімділік мақсаттарды шешіп қоймай
,балалардың жекелік қасиеттерін , қабілеттерін  дамытудың жолдарын қарастыруда дәстүрлі оқыту мен дамыта
оқытудың  айырмашылығын  салыстыру  кестесі  арқылы  көрсетуге  болады.  Мұғалім  бұл  жүйемен  жұмыс
жасағанда,  үнемі  оқушы санасында болып жатқан өзгерістерді  бақылап,  оның дамуын  жан –жақты зерттей
отырып,өз сабақтарын соған сай өзгертіп отыруы тиіс.Бұл әдіс те алдыңғы сияқты оқушыларды ұжым болып,
жұмыс жасауға   үйретеді.Ақпаратты өз  бетінше меңгеруге  жағдай  жасайды.Сөз  астарын,құдіретін  түсінуге
бағыттайды.Сондай-ақ,әдістің тиімділігі – сабақтан тысқары қалатын оқушы болмайды,оқыған мәтінді түсіну
,оны түсінікті етіп айтып беру ,оған қатысты ойын,пікірін білдіру арқылы оқушының тілі дамиды.Осылайша
ұйымдастырылған оқу сабақтары арқылы сауатты оқырман қалыптастыру мүмкінідігі туады.
Еркін жазу .Бұл әдісті сын тұрғысынан ойлау жобасындағы сабақтың үшінші ой толғаныс кезеңінде пайдалану
тиімді.Мұғалім сабақ бойына қарастырған жаңа ақпарат жайлы , одан алған әсерін, не үйренгенін, нені әлі де
білу  түсу  керек  екенін  т.б.  жайлы  өз  пікірін  қағаз  бетіне  түсіруді  тапсырады.Жазуға  уақыт  береді.Уақыт
аяқталған кезде оқушылар өз жазғандарымен топ мүшелерін таныстырады.Ең жақсы деп танылған жұмысты
ұжымда оқуға болады.

Сонымен жаңа педагогикалық технологияларды тиімді пайдалану арқылы оқу үрдісін дұрыс ұйымдастырып
оқушының шығармашылық қабілетін  артыруда төмендегі нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді.

• берілген білімді сапалы, жүйелі меңгеруі;
• білімнің өмірмен байланыстылығын сезінуі;
• өзіндік жұмыстартарды ғылыми тұрғыда орындауы;
• тірек- сызбалар құрастырып, өздігінен жоспар жасауы;
• моделдеу,жобалау әдістерін өмірде пайдалана алуы;
• өзіндік мәні бар жеке тұлғаның қалыптасуы.

Пайдаланған әдебиеттер
1. «Дамыта оқыту технологиялары» / Б.А.Тұрғынбаева,Алматы 2000ж
2. Оқу үрдісіндегі дамыта оқытудың мәселелері / Психологиялық  ғылым және білім беру №1/2003ж
3. Жеке тұлғаның шығармашылық даындылығын дамыту жолдары Ж.Ажитбаев,2006ж
4. Бәсекелестікке қабілетті тұлға тәрбиелеу.Журнал.Қ.жүнісханов 2008
5. «Бастауыш сынып журналы №2/ 2012ж
6. Оқыту – тәрбиелеу технологиясы» журнал -2010 №3,5, 2011 ж №5/10
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ

Түркістан қаласы,  Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның 
      қазақ тілі мен әдебиеті  пәні мұғалімі  Бердиярова Райхан Абтихановна      

  Оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  арттыру  –  білім  беру  процесінің  негізі  болып  табылады.
Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.Назарбаев  "Жалпыға  Ортақ  Еңбек  Қоғамына  қарай  жиырма
қадам» атты мақаласында стратегиялық жаңғырту барлық саланы, сонымен қатар, білімді де түрлендіруді қажет
ететінін атап көрсетті. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың бес жылдық Ұлттық іс-қимыл
жоспарын  қабылдау  бойынша  нақты  міндеттер  Мемлекет  басшысының  2012  жылдың  27  қаңтардағы
«Әлеуметтік-экономикалық  жаңғырту  –  Қазақстан  дамуының  басты  бағыты»  атты Жолдауында  белгіленді.
Функционалдық сауаттылық, кең түсінікте, білім байланысы мен адамның көпжоспарлы іс-әрекеті арасындағы
кіріккен,  тұлғаның  әлеуметтік  бағдарлану  амалын  көрсетеді.  Функционалдық  сауаттылық  адамдардың
әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық іс-әрекетіне, сол сияқты өмір бойы білім алуға белсенді түрде
атсалысуына  ықпал  ететін  базалық  факторлардың  бірі  болып  табылады.  Оқушылардың  функционалдық
сауаттылығын дамытуда балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесіндегі маңызды фактор – ата-ананың белсенді
рөлі екендігін PISA– 15 жастағы жасөспірімдердің мектепте алған білімдерін, іскерлігі мен дағдыларын адами
іс-әрекеттердің  әртүрлі  салаларында,  сондай-ақ  тұлғааралық  қарым-қатынас  пен  әлеуметтік  қатынастарда
өмірлік  міндеттерді  шешу үшін  пайдалана  алу  қабілеттерін  бағалау зерттеулерінде  үнемі  көшбасшы  елдер
қатарынан табылатын Австралия,  Финляндия,  Жапония,  Жаңа Зеландия,  Италия,  Оңтүстік  Корея  және  т.б.
нәтижелері көрсетіп отыр.  Отбасы және мектеп іс-әрекетінің жеткілікті түрде үйлеспеуі ата-аналардың тәрбие
түрлері  мен  әдістерін  тиімді  жүзеге  асыруға  даяр  болмауынан  көрінеді,  мектеп  тарапынан  оқушыларда
функционалдық сауаттылықты қалыптастырудағы әрекетінің нәтижелілігін төмендетеді. 
 Екінші  жағынан,  мектептің  отбасымен  әрекеттілігін  қалыптастырудағы  әкімшілік  және  ағартушылық
көзқарастары  отбасы  әрекетін  шектейді,  оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  қалыптастырудағы
әлеуетін ашпайды. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын айтарлықтай арттыру мүмкіндігі мектеп пен
отбасының бала тәрбиесіндегі, ұлттық құндылықтар басымдығын қамтамасыз етудегі отбасы және мектептің
бірлескен  жұмысын  ұйымдастырудағы  субъектілік  принциптерін,  іс-әрекеттік  және  құзыреттілік  тұғырын
жүзеге  асырудағы  мектеп  пен  отбасы әрекеттерінің  өзара  кірігуінде  болып  табылады .  PISA-2009  зерттеуі
баланы оқыту мен тәрбиелеу процесіне ата-аналардың қатысуы функционалдық сауаттылық деңгейіне оң әсер
ететінін көрсетті. Осыған байланысты, ата-аналарды мектеп өміріне белсенді түрде қатыстыруға бағытталған
шаралардың тұтас  жүйесін:  қамқоршылық кеңесін,  ата-аналар қауымдастығын,  ата-аналар  университеттерін
құру қажет.  Отбасы және мектеп іс-әрекетінің жеткілікті түрде үйлеспеуі ата-аналардың тәрбие түрлері мен
әдістерін  тиімді  жүзеге  асыруға  даяр  болмауынан  көрінеді.Білім  беру жүйесін  жаңғыртудың  басты бағыты
ретінде оқушылардың өзін дамытуы және қоғам өміріне пайдалы үлес қосуы үшін ақпаратты өздігінен алу,
талдау,  құрылымдау және тиімді пайдалануын көрсетуге  болады. Білім беру ұйымдарындағы оқыту процесі
оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  дамытуға  бағытталуы  тиіс.  Білім  сапасының  мәнін  ашу,
оқушылардың  деңгейлік  тұрғыдан  білімділігі,  білім  беру  сапасының  мониторингі  және  диагностикасы,
оқушылардың  жетістіктерін  бағалау,  құзыреттілік  тұрғы  сияқты  мәселелерге  соңғы  жылдары  көп  көңіл
бөлінуде.  Функционалдық сауаттылықтың ерекше сипаттары: функционалдық сауаттылық – оқу және жазу
білігін күнделікті өмірде қолдану. Басқаша айт-қанда, бұл - адамның іс-әрекетін оның басылым сөзін тұрмыста
қолдануымен анықтайтын сауаттылық деңгейі.
 А.А. Леонтьев өзінің бір еңбегінде «Егер формалды сауаттылық – оқу техникасының дағдылары мен біліктерін
меңгеру  болса,   функционалдық  сауаттылық  –  адамның  нақты  мәтінді  түсінуі.  Оқушылардың  пәндік
білімдеріне,  ептіліктеріне  және  дағдыларына  сүйене  отырып,  оқу  пәндері  арқылы  функционалдық
сауаттылықты дамыту үдерісі ойлау дағдыларын қалыптастыру негізінде жүзеге асырылады.      
               
              Функционалдық сауаттылық дегеніміз не? 
 Функционалдық  сауаттылығы  дегеніміз  -  адамдардың  әлеуметтік  ,  мәдени,  саяси  және  экономикалық
қызметтерге  белсене  араласуы,  яғни  бүгінгі  жаһандану  дәуіріндегі  заман  ағымына,  жасына  қарамай  ілесіп
отыруы, адамның маман-дығына , жасына қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы.  Мұндағы басшылыққа
алынатын сапалар:  -белсенділік   -шығармашылық тұрғыда ойлау   -шешім қабылдай алу       -өз кәсібін дұрыс
таңдай  алу   -өмір  бойы  білім  алуға  дайын  тұруы  болып  табылады.  Бұл  функционалдық  дағдылар  мектеп
қабырғасында қалыптасады. 
  Функционалдық  сауаттылықты  дамытудың  жалпы  бағдары  2011-2020  жылының  мемлекеттік  бағдарлама
Елбасы 2012 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауында мектеп оқушыларының функционалдық
сауаттылығын  дамыту  мақсатында  бес  жылдық  ұлттық  жоспар  қабылдады.
Ұлттық  жоспардың  мақсаты  -  Қазақстанда  білім  сапасын  жетілдірудегі,  оқушылардың  функционалдық
сауаттылығын дамыту жөніндегі атқарылатын іс-шаралардың жүйелілігі мен тұтастығын қамтамасыз ету болып
табылады. Ұлттық жоспарда функционалдық сауаттылықтың төрт негізгі механизмін бөліп көрсетеді. 
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 Оның бірінші механизмі-оқыту әдіснамасы мен мазмұнын түбегейлі жаңарту.   Ол үшін мұғалім оқушының
бойына  әлеуметтік  ортаға  бейімделуіне,  алған  білімін  практиакалық  жағдайда  тиімді  пайдалана  алатындай
негізгі құзыреттіліктерді сіңіруі керек. 
Олар: басқарушылы;  ақпараттық; коммуникативтік; әлеуметтік; азаматтық . 
 Ұлттық жоспарда көрсетілген функционалдық сауаттылықтың екінші механизмі-оқу нәтижелерінің бағалау
жүйесін өзгерту. /Қазіргі біз қолданып отырған жүйеде 5, 4 және 3 деген бағаларды не үшін қоюға болатыны
нақты анықталмаған. Бағалау жүйесі функционалдық сауаттылықта сырттай бағалау және іштей бағалау болып
бөлінеді. Іштей бағалау- оқу пәні бойынша оқыту сапасын диагностикалау. Ал сырттай бағалау- әрбір деңгейді
аяқтау бойынша білім алушының оқу жетістіктерінің нәтижелері. 
Функционалдық сауаттылықтың үшінші механизмі  ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеуге белсенді
қатысуын  қамтамасыз  ету.  Ата-ананың  борышы бала  бойына  жас  кезінен  адами  құндылықтарын  дарытып,
саналы өмір сүруге  баулу.  Ата-ана баласының функционалдық сауаттылығын дамыту үшін мұғалімдерімен
тығыз байланыс жасау керек. Бұл үшін мемлекет жаңа әдістемені әзірлеуге кірісті. Осы әдістеменің негізінде
ата-аналарға арналған семинарлар мен тренингтер өткізіледі. Төртінші механизм-қосымша білім беру жүйесін
дамыту.  Бұл  –  шығармашылық  пен  инновацияға  деген  қызығушылықты арттырады.  Мұндай  оқыту жүйесі
баланың санасына әлеуметтік  тұрмысына,  төңіректегі  әлемге  терең көзбен қарап үйреніп,  жолығатын қиын
мәселелерді оңай шешетін болады. 
                   Ұлттық жоспарды іске асырудың күтілетін нәтижелері: 
        1. Ғылыми-зерттеу жағынан қамтамасыз етеді. 
        2. Білім беру мазмұнын жаңартады. 
        3. Оқу-әдістемелікпен қамтамасыз етеді. 
        4. Мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау және оған мониторинг жүргізу  жүйесі енгізіледі. 
        5. Материалдық-техникалық базасы жаңартылып, нығайтылады. 
        Бұл  орыс  мектептердегі  «Қазақ  тілі»  пәніне  де  тікелей  қатысты.  Өйткені  мемлекеттік  тіл  ретінде
оқытылатын  оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  қалыптастыру  ҚР  «Білім  туралы»,  «Тіл  туралы»
Заңдарының жүзеге асуының басты шарты болып саналады. Фукционалдық сауаттылықты қалыптастыру үшін
өзге тілді мектептердегі  «Қазақ тілі» пәнін оқытудың әдістеме негіздері ХХ ғасырдың 60-70-жылдары орын
алған  әлемдік  білім  дағдарысы  халықтың  функционалдық  сауаттылығына  ауыр  да,  қатал  әсерін  тигізді.
Мамандардың айтуынша, тіпті бұл дағдарысқа міндетті білім алу шарасы ғасыр бойы жүргізіліп келе жатқан
дамыған  елдер  де  ұшыраған.  Мемлекет  басшысы  Н.Назарбаевтың  өзінің  жыл  сайынғы  Жолдауында
«функционалдық сауаттылықты арттыруды» негізгі тапсырма етіп жүктеуі бекер емес. Елбасы дұрыс айтады,
«білім  беру  тек  қана  оқытумен  ғана  шектелмей,  оны  керiсiнше,  әлеуметтiк  адаптация  процесіне  бейiмдеу
қажет". 
   12 жылдық мектептерге арналған жаңа оқулықтарға арнайы тақырыптар мен бөлімдер енгізіп, оқушылар үшін
ең  қажетті  өмірмен,  қазіргі  қоғаммен,  байланысын  арттырып,  жалпы  мәдениетін  қалыптастыру  қажет.
Оқушылардың  оқу  ауыртпашылығын  азайту  мақсатында  негізгі  және  орта  мектептерге  арналған  оқу
материалдарын қайта бөлуді қарастыру керек. Сондай-ақ жаңа мектепке арналған оқулықтар аталмыш пәннің
маңызын  түсініп,  оның  орнын  ұғынуға  ыңғайландырылып,  жалпы  айтқанда,  оқулық  жартылайлингвалды
болып, екі-үш тілде басылғаны дұрыс. 
  Жыл сайын кітабы жарық көріп жатқан ескі авторлардың орнына жаңа  авторлар мен сарапшылар келуі керек.
Функционалдық сауаттылықты арттырудың методологиялық базасы осы бәсекеге қабілеттілігіне байланысты
іске асады. Олай болса, бұл мектептегі білім жүйесіне жаңа мазмұн әкеліп, педагогикалық білім мазмұнының
жаңаруы мен жоғарылауына септігін тигізбек. 
  Баяндамамның  соңында  қазақ  тілі  пәнінен  оқушының  функционалдық  сауаттылығын  дамыту  мәселесіне
мынандай тұжырымдамамды ұсынамын: 
       1.Оқушыларды бірінші сабақтан бастап сөйлесім әрекетінің түрлерін меңгерте білу 
       2. Оқушылардың алған білімдерін өмірде, кез-келген жағдайда, әлеуметтік ортада қолдана алуға үйрету; 
       3.Мемлекеттік тілде ауызша,жазбаша қарым-қатынас жасау; 
        4.Әлеуметтік талаптарына сай келу үшін оқушының ақпараттық технологияларды     қолдану; 
        5. Оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуіне үйрету ; 
        6. Оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамыту; 
         7.Оқушылардың әлеуметтік-мәдени дағдыларын дамыту ; 
         8. Қазақ халқының салт -дәстүрі, мәдениеті, тарихын түсіну және құрметтеге баулу;

                                     Пайдаланылған әдебиеттер:
1. ҰСТАЗДАР САЙТЫ     www.u-s.kz.
2. 1. Н.Ә.Назарбаев Әлеуметтік экономикалық жаңғырту-- Қазақстан дамуының басты бағыты  Ана тілі

газеті.
3. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын  дамыту жөнінде 2012-2016 жылдарға арналған

ұлттық  іс-қимыл жоспары.
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МЕНЯЯ МЕТОДЫ И ФОРМЫ…

В. Герасимова.  Учитель русского языка и  литературы 
КГУ «Школа -гимназия № 9 имени Некрасова»

В запасе вечность у природы,А у людей — лишь дни и годы, Чтобы взглянуть на вечный путь, 
И разобраться, в чем тут суть. Валентин Берестов

 Слова Валентина Берестова, как нельзя лучше,  раскрывают важность смысла жизни человека, умение его
задуматься над тем, что необходимо сделать для того, чтобы оставить свой след в жизни. Каждый человек в
процессе своей жизни, стремиться добиться поставленных перед собой целей и самое главное - это не опоздать.
Судьбе было угодно, чтобы я попала на курсы, которые кардинально изменили мое мышление не просто как
человека,  а  как  человека,  на  котором  лежит  ответственность  за  будущее.  Возможно,  это  звучит  немного
пафосно, но моя профессия подразумевает не просто научить детей свободно говорить на русском языке (я
учитель  русского  языка  и  литературы),  но  и  стараться  воспитывать  у  учащихся  умение  самостоятельно
находить знания и стремиться к ним. Прийти к пониманию всего этого, мне помогли именно курсы, на которых
я познакомилась с новыми подходами в обучении и преподавании. Изучив руководство учителя, я пришла к
пониманию того, что традиционная методика преподавания наше время становится мало эффективной. Что
необходимо стремиться к тому, чтобы как можно больше узнавать, достигать все более высоких результатов.
Стержневой фигурой  в  классе  является  учитель  и именно от него зависит  то,  как  будет  ученик  стараться,
насколько будет повышена мотивация к учебе. Учителю необходимо направлять его так, чтобы в процессе он
сам взял на себя ответственность за свое же обучение. Понял важность самостоятельного обучения, что все
успехи,  достигнутые  в  будущем,  зависят  от  него.  Для  того  чтобы  ученик  это  осознал,  необходимо
способствовать  развитию  в  нем  навыков  критического  мышления.  Используя  разные  формы  и  методы
преподавания, учитель осознанно идет к тому, чтобы поменять мышление учащихся. Становится для ученика
не просто учителем-наставником,  а  партнером,  другом,  единомышленником.  Мне хочется поделиться как в
процессе изучения новых подходов в обучении и преподавании изменилась я и мое мышление. 

Сейчас я с удовольствием стала апробировать то, чему меня учили в центре педагогического мастерства.  
Все изменения, которые произошли в моем классе, я выразила в этом стихотворении: Прошу вас выслушать 
меня,О том, как изменилась я.То было нормой для меня,Что много говорю лишь я.Была на похвалу скупа,          
Авторитарна и строга.Но это в прошлое ушло.Сейчас мне ясно лишь одно, Что все, что было – позади,И я на 
правильном пути.Глаза открылись, понимаю, что многое в себе меняю.                                                                      

Стремлюсь исследовать, искать. В работе это показать.Меняя методы и формы,                                                  
Добилась в классе я реформы.Ученики мои раскрылись,Сначала, правда, удивились.                                               
Сказали: «Вы теперь другая, Не говорящая такая.                                                                                                            
Что с вами, почему молчите? На нас с улыбкой вы  глядите. Вопросы странно задаете, Мы на уроке, как в 
полете.Мы стали думать, размышлять,                                                                                                     

 Чтоб правильный ответ вам дать.Взгляд на оценку изменили,                                                                                 
Про три, четыре, пять забыли.Самооценка – это то, к чему стремились мы давно!Работа в группе поразила,Наш 
коллектив она сплотила.Еще понравилась нам то, что в группе все мы заодно».Все это слыша, понимаю, что 
правильным путем шагаю.Проблема класса решена,                                                                                                       
И гендерный барьер: «Ура!»- разрушен…                                                                                            

Дружный класс, вот то -к чему стремилась я давно.Пассивные мои детишки, уселись в поиске за книжки,      
И ИКТ им помогло-                                                                                                                

Работать вместе так легко!Теперь, планируя уроки,                                                                                                   
Я акцентирую на то, чтоб было всем уютно в классе,                                                                                                      
И результат был на лицо.Хочу, друзья, всем пожелать-Работать, думать, размышлять.Все недочеты 
исправляйте,Про ЦПМ не забывайте!Учитель нового формата-                                                                                    
Вот что для нас сегодня свято!
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС

Түркістан қаласы, Некрасов   атындағы № 9 мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен  әдебиеті пәні мұғалімі Г.Б. Ахметова

  Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»
Жолдауында  (17  қаңтар,  2014  жыл)  белгіленген  «орта  білім  жүйесінде  жалпы  білім  беретін  мектептерді
Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту  деңгейіне  жеткізу  керек;  мектеп  түлектері  қазақ,  орыс  және
ағылшын тілдерін білуге тиіс,  оларды оқыту нәтижесі сындарлы ойлау,  өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең
талдау  машығын  игеру  болуға  тиіс»  деген  міндетін  орындауда  мұғалімдердің  біліктілігі  қашанда  бірінші
орынға шығады. ХХІ ғасыр - жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Өскелең елдің айбынды болашағы
үшін  –  ең  әуелі  сапалы  білім  қажет.  Ол  үшін  еліміздің  білім  саясатындағы  ғылым-техникалық  әлеуетін
жұмылдыру,  ғылымның  басым  бағыттарын  дамыту  жолындағы  ресурстарды  шоғырландыру,  оның
жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі.

Білім берудің негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі
құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.

Қазақстан-2050  стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және
Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады.  Қазіргі  таңда
мемлекеттік  тілді  оқытуда  жаңа  идеяларды  әр  сабақта  жан-жақты  қолданып,  жаңаша  оқытудың  тиімді
жолдарын тауып,  жүйелі түрде қолдану-заман талабы. Қазақстанның тәуелсіз  мемлекет ретінде қалыптасуы
орта білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында:
«Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі –білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау
керек» деп көрсетілген.

Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында
Қазақстандық білім беру жүйесін жақсарту үшін,  ең  алдымен ұстаздардың мәртебесін  арттыру,  біліктілігін
дамыту  бағытына  үлкен  мән  берілген.  Осыған  байланысты  қазіргі  таңда  еліміздің  білім  беру  жүйесіндегі
реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар мұғалімнің өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып,
жаңа идеялармен жұмыс жасауға негіз болады. Елбасымыздың жолдауында айтқандай: Болашақта өркениетті
дамыған елдердің қатарына ену үшін, заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды  дамыған 30 елдің қатарына
жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты педагогика ғылымының теориясы мен
оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. 

Сын тұрғысынан ойлау  бағдарламасы  қызығушылықты ояту,  мағынаны тану,  ой-толғаныс  кезеңдерінен
түзеледі. Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа айналып, осы
әдістерді  жетілдіре  түсу  қажеттігі  күшейіп  келеді.  Мұғалімнің  шеберлігі  қандай  жоғары болса  да,  мұғалім
оқушының өз  белсенділігін  туғыза  алмаса,  берген  білім күткен нәтиже бермейді.  Оқушының тұлға ретінде
қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады.

Барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру жүйесіне ие.  Негізгі мектеп үшін, барлық
мектептердегі  оқыту  стандарттарын  Назарбаев  Зияткерлік  мектептерінің  деңгейіне  дейін  жақсарту  қажет.
Жоғарғы мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі
сын тұрғысынан ойлау,  өздігінен зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгеруге  тиіс.  Қазіргі
мемлекеттік бағдарламаларда Назарбаев Зияткерлік  мектептерінің білім берудегі  озық іс-тәжірибелерінің ең
үздік үлгілерін еліміздің барлық білім беру мекемелерінде кіріктіру көзделген.

Заманауи  қоғамның зиялы азаматына білім беру-  саналы түрде жоғары дамыған,  сын тұрғысынан және
жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу.
Білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады.

Заманауи мектептердің мақсаты -жоғары білімді, шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін
қолайлы  білім  беру  кеңістігін  жасау болып  табылады.  Өз   білімінің  нәтижесінде  оқушы  бойында  сын
тұғысынан ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, зертеушілік дағдылары, АКТ дағдылары, топта
және  жеке  жұмыс  істей  білуі,  тілдік  дағдылары,  қойылған  міндеттер  мен  күрделі  мәселелерді  шеше  білу
дағдылары  қалыптасады.  Мектеп  бағдарламасына  кіріктірілген  пәндерді  енгізу  оқушының  жалпы  дамуына
және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді.
Пәнаралық байланыс негізінде кіріктіре оқыту идеясын Я.А.Коменский: «Бір-бірімен байланысы бар заттар, сол
байланысты көрсетіле отырып оқытылуы қажет», - деген болатын. Қазіргі  таңда кіріктірілген бағдарламалар
оқу-тәрбие процесін технологияландырудың бірден-бір шарты болып табылады.
Бағдарламаның  мақсаты:   Жаңартылған  оқу  бағдарламасының  құрылымын,  мақсат-міндеттерін  меңгерту.
Курста жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, педагогикалық әдіс-тәсілдер және
белсенді оқыту технологиялары қарастырылады.
Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған
оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп
санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.
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Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, 
нәтижеге жетеді. 
          Қорыта айтқанда, мұғалімдердің міндеті ауыр, мақсаты айқын. Отандық іс-тәжірибе негізінде әлемдік тә-
жірибедегі алдыңғы қатарлы идеяларды басшылыққа ала отырып, функционалды сауаттылығымызды арттыру
үшін  сыни  тұрғыда  ойлай  алатын  мұғалімдер  қатарын  көбейтсек,  жақсы  нәтижеге  жететініміз  сөзсіз  деп
ойлаймын.
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ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның 
 бастауыш сынып мұғалімі Ережепова Каракоз Коишибековна

 Бастауыш  сынып  оқушыларының  білуге  деген  ынтасы  мен  мүмкіндіктерін  толық  пайдалану,  оларды  оқу
процесінде  үздіксіз дамытып отыру және сабақ барысында ой-өрісін арттыратын дидактикалық ойындарды
қолданудың орны ерекше. Сондықтан да сабақ үстінде ойынды көп қажет етеді. Ойын – балалар үшін оқу да,
еңбек те. Сабақта ойынды көбірек пайдалану – баланың ой – өрісін дамытып, есте сақтау қабілетін арттырады.
  Бастауыш сынып мұғалімдерінің оқу-тәрбие жұмысының негізгі  саласы сабақ. Сабақ үстінде оқушылардың
біліктілігі, іскерлігі, дағдысы, дүниетанымы дамиды. Негізгі бетбұрыс оқушы білімінің сапасын арттыру,  ол
дегеніміз  түпкі  нәтижені  көре  білу,  яғни  оқушыға  берген  біліміміздің  қайтарымын көру.  Ол  үшін  сабаққа
сыныптағы  оқушының  барлығын  қызықтыра  отырып  қатыстыру  қажет.  Бес  саусақ  бірдей  емес,  яғни  әр
оқушының сабаққа қызығушылығы, дүниетанымы, даму ерекшеліктері әртүрлі. Сондықтан оқушылардың осы
топтарына  әртүрлі  деңгейде  талап  қоюға  тура  келеді.  Ал  ойын  элементтері  кез-келген  оқушының
қызығушылығын тудырады. Тіпті үлгерімі төмен оқушының  өзі ойын арқылы берілген тапсырмаларды асқан
қызығушылықпен, белсенділікпен орындайды. Оқушылардың қызығушылықтарын туғызатын ойындардың бірі
–  дидактикалық  ойындар.  Атап  айтқанда,  мұғалім  ойын  жағдаяттарын  туғыза  отырып,  әртүрлі  заттарды
қолдану арқылы сұрақтар қойып, затты көрсетіп, түсіндіріп ойын сюжетін құрастырады.
  Бастауыш сыныптардың тіл сабақтарында  дидактикалық ойындарды жаңа тақырыпты түсіндіру барысында,
қайталау, пысықтау, жаттығу сабақтарында да пайдалануға болады. Ойындар оқушылардың ой-өрісін дамытып,
ойлау қабілетін арттырумен қатар, үйретілген, өтілген тақырыптарды саналы да берік меңгеруге  үлкен әсер
етеді.  Ойындар  оқушылардың  шығармашылық  ойлау  қабілеттерін  жетілдірумен  қатар,  сөздік  қорларын
молайтып,  сауатты  жазуға  да  баулиды.  Оқушылар  ойын  ойнау  барысында  үйренген  сөздерін  айтып  қана
қоймай,  оның  қандай  мағынада  қолданылатынын  да  біледі.  Ойын  оқу  пәндерінің  мазмұнымен  тығыз
байланыста жүргізілгенде ғана дұрыс нәтижелер береді. 

Ойын арқылы оқушы нені меңгереді:
1. Оқушылар нақты қызмет тәжірибесін меңгереді.
2. Оқушылар тек бақылаушы ғана емес, өздері қатыса отырып қиын мәселелерді өз бетінше шеше білуге

үйретеді.
3. Оқу процесінде алған білімді нақты істе қолдана білуге мүмкіндік береді.
4. Оқушы әрекетіне негізделген оқу көлемін басқарады.
5. Уақытты үнемдеуге үйретеді.
6. Оқушылар үшін психологиялық жағымды.
7. Ойын барысында шешім қабылдау оқушылардан аса жауапкершілікті талап етеді.
8. Оқушылар үшін қауіпсіз.
9. Кейде қарапайым оқу қызметімен салыстырғанда көп уақыт мөлшерін алады.
10. Ойын материалдары дәстүрлі оқу материалдарымен салыстырғанда күрделірек.
11. Кейбір ойын түрлерінде қатысушылардың саны шектеулі.

Ойын  нәтижесі,  өз  жетістіктері,  әсерлері,  алған  білімі,  дағдысы  жөнінде  оқушылар  ата-аналарымен,  өзге
балалармен, мұғалімдермен көбірек әңгімелеседі, кітапханада өз бетімен іздене білуге, қажетті материалдарды
іріктей білуге үйренеді. 
Ойынның өз мақсаты, жоспары, арнайы заттары болады. А.Құнанбаев: «Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала бола
ма?» - дегендей, бала өмірінде ойын ерекше орын алады. Балалар ойын барысында  өздерін еркін сезінеді,
ізденімпаздық,  тапқырлық әрекеті  байқалады.  Ойын түрлерін сабақта  тиімді  пайдалана білу – оқушыларды
сергітіп,  тапсырманы дұрыс,  шапшаң орындауға  көмектеседі.  Сонымен қатар  пәнге  деген  қызығушылығын
арттырып, белсенділіктерін оятады.
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Ойын үлгісіндегі сабақ нақты ережелерді қажет етеді. 
1. Алғашқы дайындық. Сұрақтар топтамасы мен өткізу формасын талқылау.  Рөлдер алдын-ала бөлініп

қойылуы қажет. Бұл танымдық қызметін бірқалыптандырады.
2. Ойынның міндетті атрибуттары: жабдықтау, қаланың картасы, мүліктерді сәйкестендіріп орналастыру,

бұл жаңашыл әсер енгізеді, күтпегендік, сабақтың эмоциональды жағдайын көтереді.
3. Ойын нәтижесін міндетті көрсету.
4. Жетік білімді әділқазылар алқасы.
5. Ойындағы еркіндік беретін сәттер.

Бастысы – оқушыға деген құрмет, жұмысқа деген қабілетін өшірмеу, керісінше оны дамыту, онда өз күшіне
сенімсіздік қалдырмау.  Бастауыш сынып оқушыларының ой-өрісін ойын технологиялары негізінде белсендіру
мақсатында қазақ тілі, ана тілі, дүниетану, математика пәндерін қамтыдым. 
Алға қойылған мақсатқа жету үшін оқу материалының мәнділігі мен құндылығын көрсетуге, пәнаралық және
пән  ішіндегі  байланысты  орнатуға,  қоршаған  орта  болмысын  материалдарымен  оқуды  байланыстыруға,
оқушылардың өз бақылаулары мен тәжірибесіне сүйенуге тырыстым.

Ойындарға материалды таңдап алуда төмендегідей жайттарды есепке алдым:
1. Ойындарды пайдалануға оқу материалы мазмұнының мүмкіндіктері.
2. Білім көлемі мен сипаты, оларды меңгерудің қолайлылығы.
3. Ақыл-ой іс-әрекеті тәсілдерін қалыптастырудың алғышарттары.

Ойынның құрамына қойылатын талаптар, ойынның мақсаты, мазмұны және формасы арқылы анықталады.
Дидактикалық  ойындарды  ұйымдастыру  мен  жүргізу  педагогикалық  тұрғыдан  бірқатар  шарттарға

байланысты:
1. Ойынның сабақтың дидактикалық мақсатына сәйкестігі.
2. Ойындардың мазмұны мен формасына қарай әртүрлілігі.
3. Ойынның балаларға  түсінікті және тартымды болуы. 
4. Ойынға қатысушылардың белсенді шығармашылық позициясы.
5. Ойынның эмоциональды болуы.

Осы шарттардан ойынды ұйымдастыруға мынадай әдістемелік талаптар қойылады:
1. Ойынның мақсаты және керекті көрнекті құралдар мен материалдар күні бұрын дайындалып отыруы

тиіс.
2. Ойынға кірісер алдында оның жүргізілу тәртібі оқушыларға әбден түсіндірілуі қажет.
3. Ойынға сыныптағы оқушылардың барлығының қатысуын қамтамасыз ету керек.
4. Оларды ойын үстінде ойлай білуге, шешім қабылдай білуіне жетелеу керек.

Енді,  мен  әрбір  сабақта  оқушылардың  ой-өрісін,  оқу  –  танымдық  іс-әрекетін  белсендіру  үшін  ойын
технологиясының осы түрлерімен жіктеп жүргізілген жұмыс мазмұнына тоқталайын.
Қазақ тілі сабақтарында оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін белсендіруде мынадай жұмыстар жүргізіледі.
Ойын оқушылардың сол орындалатын іс-әрекеттер арқылы тіл үйренуге деген сенімін қалыптастырады.
Қазақ тіліне ғана тән дыбыстарды дұрыс айтуға, жазуға оқушыларды тілдік қарым-қатынасқа түсу дағдыларын
дамытуға,  әртүрлі  жағдаяттар  туғызып,  іс-әрекеттер  арқылы  сөйлетіп  үйрету.  Сондай-ақ  «Сөз  қуаласпақ»,
«Ұйқасын тап», «Жалғасын тап», «Жоғалған сөз», «Сөзден сөз тудыру»,  «Білім биржасы», «Брейн ринг» т.б.
дидактикалық  ойындар  арқылы  оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушылығын,  танымдық  белсенділігін
арттырады.
Қазіргі заман талаптарына сәйкес мектептен барлық буын оқушыларының білімін дидактикалық ойын түрлері
тұрғысынан дамыту, жетілдіру – педагогика ғылымының міндеті болып табылады. 
Осыған  орай  білімнің  мазмұнын,  беру  жүйесіндегі  орнын,  оқу  тәрбие  процесінің  ерекшелігін,  оны  дұрыс
ұйымдастырудың  негізгі  әдістерін,  формаларын  жетілдірудің  жолдарын  білу  керек.  Оқу тәрбие  процесінде
дидактикалық ойынды қолдану барысында әр баланың жеке басының ерекшелігі есепке алынуы тиіс.  
Қорыта айтқанда,  қазіргі ізгілендіру заманында әрбір баланың өз мүмкіндігін, қабілетін, іскерлігін, ойлауын,
дидактикалық  ойын  барысын  да  байқау  қажет,  сонда  ғана  олардың  білімге,  ынтасын  арттырып,  еңбек
сүйгіштікке, білімге құштарлық қасиеттерін нәтижелі қалыптастыруға болады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы. Астана, 2004 жыл
2. Мейірманқұлов. «Білім берудегі инновациялық технологиялар» Алматы 2000 жыл
3. Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технологиялар. – Тараз: ТарМУ, 2003 жыл
4. Тұрғынбаева Б.А. Мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін біліктілікті арттыру жағдайында дамыту:

теория және тәжірибе –Алматы – 2005 жыл
5. Леспаева С. Шығармашылық қабілетті дамыту – мұғалім міндеті ІІ Қазақстан мектебі 2008 жыл №8 20-

бет
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БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУ ҰЛТТЫҚ МҮДДЕ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы  № 9  мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті  пәні мұғалімі Ж.К.Меңлібекова

Мұғалім үшін 45 минуттан асқан қастерлі уақыт болған емес. Мектепте мың бала болса , бәрін жете тани
алатын мұғалім үшін жан баласының ішінде оқушыдан артық биік  тұратын тұлға жоқ.Себебі,  әр ұстаздың
ұстанымы – әр балаға жан дүниесін бере,білім нәрін себу.

Бүгінгі  таңда ілім сапасын көтеру маңызы зор ұлттық мүдде болып тұрғанын әр мұғалім жете түсінеді.
Егемендік алған тарихы терең,тамыры бекем тәуелсіз Қазақстанның әлемдік өркениетке жетудегі бірден –бір
жолы  білім  жүйесі.  Осы  негізде  ұлт  көшбасшысы  Нұрсұлтан  Назарбаев  2050  стра-тегиясында:  «Ғасырлар
мақсаты қоғамдық нарықтық қатынасқа көшу кезінде саяси-экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп
шыға алатын, іскер ,  жан-жақты ,  мәдениетті  жеке тұлғаны қалыптастыру» деп тұжырым жасаған болатын.
Сондықтан  білім саласындағы  ұстаздар  қауымының еңбектері  ұлы даланың ұрпақтарын рухы биік  ,  ойлы,
әрқашан биіктерге көрінуіне септігін тигізері анық.  Білім сапасын жақсартудағы басты тетіктің  бірі мұғалімнің
өскелең ұрпаққа білім беру барысында жаңашылдықты кеңінен қолданып, оқушымен шығармашылық жұмыс
жасауда бірлесіп жұмыс жүргізіп,заманауи сабақ өткізуі заман талабы.

Дәл бүгінгі таңда білім саласына көрсетіліп отырған қамқорлық өте жоғары. Осыдан біраз жыл бұрын ғана
ескі , тар , партасы сынған , едені тозған сыныптарда сабақ беріп келдік. Ал қазір мектепке кірсек шыққымыз
келмейді.  Мұндай  ғимаратта  оқушы  білім  алу  үшін  барлық  жағдай  жасалған.  Ал  оқушының  адам  болып
қалыптасуына , әрбір іс- әрекетіне сын көзбен қарайтын ұстаз бала үшін  де , ата-ана, жарқын болашақ үшін
жұмыс жасайды. Себебі, «Ұстаз – өз уақытын аямайтын, өз ұлтының бақытын аялайтын тұлға». 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ КУРСЫНДАҒЫ ШЕБЕР  ТРЕНЕР

Түркістан қаласы,  Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Исахов Ерғали

           
Ширек  ғасырда  еліміз  қажымас  еңбегінің  арқасында  тамаша  жетістіктерге  қол  жеткізіп  отыр.  Бірқатар

жаһандық рейтингтер көрсеткіштері бойынша , Қазақстан қазірдің өзінде дамыған  50 елдің қатарына қосылды.
Бүгінде біздің алдымызда бұрынғыдан да ауқымды міндеттер тұр.Әлемнің дамыған 30 елі қатарына қосылу
жөніндегі өршіл мақсатқа жету үшін «100 нақты қадам» ұлт жоспары жүзеге асырылуда.Бұл тұста білім беру
саласының  рөлі  ерекше.  Қазіргі  кезде  Қазақстан  Республикасында   орта  білім  мамұнын  жаңарту  аясында
педагог кадрларды «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридждің
халықаралық  емтихан  кеңесімен  әзірленген  біліктілікті  арттыруға  арналған  бағдарламасы  аясында  білім
мазмұнын жаңарту негізінде ұстаздарды біліктілікті арттыру курстарынан өткізуде. 

Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  -  білім  берудің  ұлттық  жүйесін  халықаралық  стандарттарға
негізделіп,еліміздің  алға  қойып  отырған  іргелі  міндеттеріне  сай  және  қоғамдағы  әлеуметтік-экономикалық
үдерістерді;  ұлтаралық  бейбітшілік   пен   келісім  өмір  салтын  қалыптастыру  саясатын  ұстау  қағидаларын
басшылыққа ала отырып мемлекеттік тілді оқытудың тиімді әрі сапалы жүйелерін қалыптастырып үштілділік
саясатты іске асыруды көздейді.

Осы  мақсатта  ұстаздарға  білім  беру  саласындағы  өзгерістердің  шарттары  мен  көптеген
компоненттері,оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдері  туралы  жан-жақты  таныстыру  үшін  облыстық  «Өрлеу»
педагогикалық қызметтердің біліктілігін арттыру институтының қызметкері  Мақатаева Жанар Иманқызы 20
күн бойы қаламыздың ұстаздарына өзінің кәсіби шеберлігімен бөлісті.

Инновациялық білім беру  тәжірибесін,жаңартылған білім беру мазмұнын, түрлі өзгерістерді мұғалімдерге
арналған  біліктілікті  арттыру  курс  барысында  барынша  кеңінен  түсіндіріп,ұлағатты  ұстаздарымызбен
әріптестік жұмыс жүргізе білді.  «Жас  ұрпаққа сапалы білім,саналы тәрбие беру және үнемі  ізденіс – әрбір
ұстаздың негізгі ұстанымы болуы тиіс»,- дейді тәжірибелі шебер топ тренері.

Бүгінгі  күні  білім  беру  сапалы  «Қазақстан  -2050»  ұзақ  мерзімді  Стратегияның  маңызды  басым
бағыттарының  бірі  болып  көзделеді.Жаңартылған  білім  беру  бағдарламаның  ең  негізгі  мақсаты  білім
алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады.

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту білім деңгейі, ой – өрісі дамыған, өз ойын еркін
жеткізе алатын,туындаған мәселелерді шеше білетін , өмірге бейім, жаңашыл ұрпақ тәрбиелеуге негіз болары
сөзсіз.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНИКА – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы  № 9 мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі З.А.Сыздыкова

Мұғалім-зор тұлға, ол күннің құдіретті сәулесі сияқты. (К.Д. Ушинский) 

   Қазір педагогика теориясы елеулі өзгерістерге еніп, білім беру мазмұны жақсарып, жаңа көзқарастар  пайда
болуы мен білім беру құрылымында жаңа технологиялар өмірге келуде. Оқытудың жаңа технологияларын әр
оқытушы  өз  тәжірибесінде  пайдалануда.  Қазір  педагогикалық  технология  ұғымы  іс-тәжірибеде  жиірек
қолданылып, қолданысқа  енуде.
   Ең  алдымен  «педагогикалық  технология»  терминінің  мағынасын  түсініп,  тереңінде  не  жатыр  екенін
аңғаруымыз  керек.  Ол  үшін  әлемдік  педагогикалық  тәжірибеде  «техника»,  «технология»,  «оқыту
технологиясы», «жаңа педагогикалық технологиялар» ұғымдарының түп төркінін ұғына білуіміз керек.
«Техника» терминінің екі  мағынасы бар екені айқын:
- біріншісі - өндіріс құралдарының  жиынтығы;
- екіншісі – бір істі  орындағанда қолданылатын тәсілдер  жинағы.
   «Технология» термині  түсіндірмелік сөздікте «қандай да болсын істегі, шеберліктегі, өнердегі амалдардың 
жиынтығы», сондықтан «технология» термині сол тәсілдер жүйесі (ілім) деген мағынаны білдіреді.
    Педагогикалық технологиялар  оқыту мақсатына жетудің тиімді, нақты жолдарын көрсетеді. Жаңа оқыту 
технологиясы іс-әрекеттің қарқындылығы мен белсенділігін арттырып, басты идеяны және нәтиже тиімділігін 
негізін құрап, жеке тұлғаның жетелеуіне, жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, 
жүйелі түрде қалыптастыру – заман талабы.
     Мектепте  жұмыс атқаратын әрбір  мұғалімге  заман  талабына сай  білім мен ізденіс  қажет  екені  айқын
көзделіп отыр.   “Қазақстан Республикасының жаңа формация педагогінің үздіксіз педагогикалық білім беру
тұжырымдамасында” жаңа қоғам мұғалімін  “Рухани адамгершілігі  жоғары,  азаматтық жауапкершілігі  мол,
белсенді, жасампаз, рефлексияға қабілеті басым, экологиялық білімді, шығармашыл тұлға, өзін-өзі дамытуға
және  өзін-өзі  көрсетуге  ұмтылыс,  әдіснамалық  қалыптасуының  жоғары  деңгейін  сипаттайтын  әлеуметтік,
тұлғалық, коммуникативтік, ақпараттық және біліктіліктің басқа түрлерін меңгерген құзырлығы жоғары маман”
деп сипаттайды. Бұл маман дайындау үлгісінде оның тұлғалық сапалары мен қасиеттерін қалыптастырудың
маңызын көрсетеді. Тұлғалық-бағдарлық бағытта білім беру нәтижесі білім, біліктілік және дағды жүйесіне,
шығармашылық іс-әрекет тәжірибесіне және эмоционалды көңіл-күйді көрсете білуге, ерікті қарым-қатынасқа
педагогикалық бейімделген тұлғаны қалыптастыру ретінде түсіндіріледі.
      Педагогикалық көзқарас бойынша, «технология » ұғымы – дәстүрлі оқыту әдістерінен басқа, ерекше үлгіде
ұйымдастырылған  «педагогикалық  өндіріс»  деген  пікір  өз  уақытында  педагог-ғалымдар  тарапынан  сынға
алынғаны белгілі. Осы сыннан соң бірте-бірте «педагогикалық технологияны» оқыту үрдісінің құрамдас бөлігі
ретінде  сипаттап,  оны  дидактикалық  үрдістер  мен  оқыту  құралдарымен  жабдықтауда  жаңа  ақпараттық
технологияға негіздеу туралы мәселе қозғалады.
       Біздің ойымызша, инновациялық технологиялар оқытуды ізгілендіру, яғни оқу құралдарын оқушылардың
өздігінен  танымдық  іс-әрекетінде  пайдалануға  көмектеседі.  Оқытудың  инновациялық  әдіс-тәсілдерін
пайдаланудың шарттарының өзі мұғалімнің әрдайым ізденісте, өздігінен білім алудың жағдайын туғызады. Ол
педагогикалық  шарттарға:  инновациялық  ізденіс  қажеттілігі;  инновациялық  әдіс-тәсілдер  жайлы  білім;
инновациялық әдіс-тәсілдерінің тиімді жолдарын қарастыру; инновациялық әдістерді меңгеру; инновациялық
әдіс-тәсілдерді  пайдалану  және  білім  беруді  ұйымдастыру  формалары;  инновациялық  әдіс-тәсілдерінін
нәтижесінің  болуы;  инновациялық  әдіс-тәсілдердің  озық  тәжірибелерін  бекіту  жатады.  Инновациялық  іс-
әрекетті басшылыққа ала отырып, педагогикалық шеберліктің басқа құрауыштарының маңыздылығын жоққа
шығармаймыз.   Адам қажырлы еңбегімен табиғатты өзгертсе мұғалім жалпы жасампаз еңбегімен жаңа адамды
қалыптастырып,  дамытып,  жетілдіріп  өмірге  дайындайды.  Оқушыларын  тек  біліммен  қаруландырып  қана
қоймай,  назарын,  білгендерін жадында сақтауға,  қабілетін,  ойлауын,  тіл  шеберлігін  ұштауға,  дүниеге  деген
құштарлығын,  өмірге  деген  көзқарасын  дұрыс  қалыптастырып,  ықыласын,  сенімін,  төзімділігін,  іскерлігін,
ізденімпаздығын тағы басқадай танымдық қасиеттерін жетілдіріп, адамгершілігі мол азамат етіп тәрбиелеуді
өзінің өмірлік мақсаты, ізгілік мұраты деп санайды.
Мұғалім педагогикалық процестің субьектісі ретінде өз жұмысын оқушылармен ынтымақтастыққа , іскерлік 
қарым-қатынас және оқушылар арасында тәрбиелік ықпалға негізделген ұжымшылдық қатынас 
қалыптастыруға бағыттауы керек.      
Жаңашылдық творчестволық қуат шексіз, әрі үздіксіз қозғалыста дами-ды. Бұл педагогикалық бағытта 
оқытушы мен оқушының өзара ықпалы,  өзара  дамудың жоғарғы деңгейіне жетуде мәні зорболып табылады. 
Педа-гогикалық білім беруде оқыту мен тәрбиелеу технологиясына руханилық қосылмаса, онда күйреуге 
ұшырайды. Педагогикалық еңбек адамның мәдениетті жасау мен дамытуда өз үлесін қосуына тікелей 
байланысты болады.Білім беруде педагогикалық ағымды ұйымдастыратын мұғалім тұлғасының сипаты :
1.Өзінің пәнін терең білу
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2. Пән әдістемесін білу
3. Баланың жас ерекшелік психологиясын білу
4. Озат тәжірибені талдап, жетістіктерін үйрену
5. Ұйымдастырушылық қабілет
6. . Жағымды мінез – құлық
7. Қарым – қатынасқа шебер
8. Әділетті
   Білім жүйесі, ұрпақ тәрбиесі-баршаның ісі, әркімнің төл міндеті.Бұл талап-міндет бұрында  де қымбат болған,
бүгін де аса маңызды. Мұғалім жауапты тұлға болып есептеледі.. Тарих тағылымы, ұлт өнегесі осы. Осы тұста 
еске алар жайт: ұлттық рухтың мықты ақыл-парасаттың биік, тәлім-тәрбиенің терең, сана-сезімнің мөлдір 
болғаны абзал-ақ. Мұғалім еңбегі басқа қызметтермен салыстырғанда, өзіндік ерекшелігі мол 
шығармашылықты сүйеді. Өйткені жеткіншек ұрпақты өмірге, еңбек пен әлеуметтік іс-әрекетіне дайындау- 
мұғалімдерді көп іздендіріп, ойландыратын жұмыстың ең басты түрі. Олай болса, әрбір мұғалім орта не жоғары
дәрежелі педагогтық білім алумен қанағаттанып қоймай, ол тәрбие мен оқытудың тиімді жолдарын үнемі 
іздестіріп,өз жұмысында пайдаланып отыруы тиіс. Сонда ғана мұғалім кәсіби дамиды: ол жаңашыл, 
оқушыларға тәрбие мен білім берудің теориясы мен практикасын дамытудың қозғаушы күші және асқан шебері
бола алады.
  Қорытындылай келе,қазіргі заман мұғалімнің жаңа проблемаларды жүйелі түрде оқуын және зерттеуін талап 
етеді. Сондықтан, әрбір педагогтың оқу, білім беру, тәрбие және ұжымды басқару теорияларымен, 
педагогтардың ізденістерімен үнемі танысып, керектерімен қаруланып отыруы қажет. Мұғалім әр оқушы, өсіп 
келе жатқан ұрпақ алдында, қоғам мен мемлекет алдында үлкен жауапкершілік жүктелген әрекет иесі. 
Болашақтың қандай болатындығы – бүгінгі педагогтардың әрекетінің нәтижесі. Ешқандай да басқа мамандық 
иесінен тап осындай Отан, мемлекет, халық тағдырының жауапкершілігін арқалаған мамандық иесі жоқ шығар 
деген ойдамын.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Инфоурок сайты
2. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Рахметолла М.Қ. 
3. Педагогикалық шеберлік пәні кешені Сұлтанова Ғ.Т.

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ХАЛЫҚТЫҚ
 ПЕДАГОГИКАМЕН ТӘРБИЕЛЕУ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның
 қазақ тілі   пәні мұғалімі Калмурзаева   Айсулу Султанхановна

Халықтық педагогика – белгілі бір халықтың, тайпаның өзіне тән ерекшелігі бар дүниетанымдық, тәрбиелік,
мәдени мұрасы. Халықтық педагогика ғылымы екі саладан тұрады: халықтың ауыз әдебиеті және ұлттық тәлім-
тәрбиенің жазу мәдениетіндегі көрініс.

Қазақ халық педагогикасының негізгі ұғымы – әдеп.  Қазақ халық педагогикасының қайнар-бұлағы біздің
заманымызға  дейінгі  дәуірден  бастау  алады.  Ұлттық  мәдениеттің  тегі  сол  ұлттың  ұлт  болып  қалыптаспай
тұрған кезінен бастап-ақ жеке ұлыстардың ұрпағын тәрбиелеуден туындағаны белгілі.Қаншама заман өтсе де,
маңызын  жоймаған  халықтық  педагогика  дәуірдің  небір  қатал  сынынан  өтіп,  жаңарып,  жаңғырып,  шым
болаттай тіршілік тынысы және салт-дәстүрлерімен біте қайнасып, бірге жасасып келе жатқан қазына.

Әр халық өзінің жас ұрпағын қайырымды, адал, үлкенді құрметтейтін әділ, ержүрек, ізгі ниетті, ар-ожданы
мол болып өссін деп ойлайды, сондықтан саналы, сауатты, халқымыздың барлық дәстүріне қанық, ел тізгінін
берік  ұстай  алатын  ұрпақ  тәрбиелеу  әр  отбасына  және  мектеп  тәрбиесіне  байланысты.  Тәрбие  мен  оқыту
жұмысы халықпен бірге туып,бірге өскен,бірге дамыған тарихи үрдіс. Онысы – балам халық дәстүрін көңілге
тоқып өссін дегені болу керек. Сондықтан бала тәрбиесі туған, өскен ортаға, ата-анаға, үлкендерге, олардың
үлгісіне байланысты. Баланы өмірде тәрбиелеуде мектеп, мұғалім, ата-ананың орны бөлек. Тәлім-тәрбиедегі
жарасымдылық  бірлесіп  жұмыс  істеген  жағдайда  ғана  үйлесімділік  табады.  Мектепке  баланы  жеті  жастан
берудің өзі қазақ халқының жеті санынан қастерлеп, қасиеттеуінде деп ойлаймын. Сондықтан да Абай атамыз
ата-анадан  кейін  бала  тәрбиесіне  ұстазды  бекер  келтірмеген.  Өйткені  мектеп  қабырғасында  баланың  бар
қылығы мұғалімдердің көз алдында өтеді.

Қазақстан  Республикасының  білім  беру  саласындағы  бүгінгі  басты  міндеттерінің  бірі  –  ұлттық
ерекшеліктерді ескере отырып, шәкірттерге терең білім мен тәрбие беру. Қазіргі кезде оқушының алған білімі
мен іс-әрекет түрлерін іс жүзінде пайдалана алатындай дәрежеге жеткізудің үлкен маңызы бар.

Сондай-ақ өзімнің білім мен тәрбие беріп отырған мектебімде халық педогогикасы негізінде айтарлықтай
жұмыстар  жүргізілуде.  Әр  пәнді  оқыту  кезінде  сабақты  қазақ  халқының  тұрмысы,  әдет-ғұрыпы,  үлгілі
дәстүрлерімен  шебер  ұштастырып,  шәкірт  бойында  ұлттық  мақтаныш,  ұлттық  патриоттық  сезімін
қалыптастыру,  оны бүгінгі күн талабына сай мазмұнды да, пәрменді жүргізуге күш салу пән мұғалімдерінің
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басты  парызы.  Сабақтарда  халық  педогогикасын  ұлттық  дәстүрмен  сабақтастыра  отырып  оқыту,  дамыта
оқытудың бірден бір діңгегі болады. Халықтық педогиканың асыл қазыналарын сабақтарда қолданудың түрлі
жолдары бар. Сабақ барысында қоладану жаңа сабаққа немесе сұралатын үй тапсырмасынан оқушыларды түгел
қатыстыру мақсатын көздейді.  Егер  сабақтың ортасынан қолданса,  онда мұғалімнің мақсаты оқушылардың
көңіл-күйін сергіту,  шаршағандықы  ұмыттырып ерік - жігерін дамыту.  Сабақтың соңында болса тақырыпты
бекіту не сол сабақтан алған білімді жинақтау мақсатында пайдаланады. 

Бастауыш  сыныптарда  ойындарды  оқу  –  тәрбие  процессін  жетілдіру  мақсатында  қолданып
келеді.Халықтық педогиканың құрамы ұлттық ойындар тек балаларды алдандыру, ойнату әдісі болып қалмай,
олардың  жас  ерекшеліктеріне  сай  көзқарастарымен  мінез-құлқының  қырағылығы  мен  тапқырлығының
қалыптасу құралы деп  бағаланады.  Сабақтарда ұлттық ойындарды пайдалану,  оқушылардың  тапқырлығын,
ептілігін,  ой-өрісін  жетілдірумен  бірге  өз  халқымыздың ғасырлар  бойы салт-дәстүрін,  ата  мұрасын  кейінгі
ұрпақтарға  жеткізу  құралы  болып  табылады.  Ұлттық  ойындар  халық  педогикасының  бір  саласы  болып
табылады. Ол сандаған ұрпақтың керегіне жарап, оларды өмірге әзерлеу қажетін өтеген, сыннан өткен сенімді
тәрбие  құралы.  Қазақ  халқы өмірге  дені  сау,  шыныққан,  әділетті,  елін  жерін  сүйетін  азаматтар  тәрбиелеу
жөнінде  өз  ұрпақтарына  таусылмас  мұра  қалдырған.  Ұлттық  ойындарды  сабақта,  үзілісте,  сыныптан  тыс
жұмыстарда тиімді пайдалануға болады.

Сонымен сабақты өтуде халық педогикасының түрлерін пайдаланудың рөлі зор. Жас ұрпақты өнер–білім
машықтарын меңгертуге отбасының, ел–жұртының намысын қорғауға ата-бабасының қанына сіңіп тері тамған
атамекенін сүйге баулып, тілін ұстарту, ойлау қабілетін дамыту, имандылыққа тәрбиелеу болып табылады.

Уақыт  мектеп  мұғалімдеріне  жастарды  жаңа  заман  талаптарына  сай,  әрі  озық  ұлттық  дәстүр  рухына
тәрбиелеп,  өмірге әзірлеу секілді жауапты міндеттерді жүктеп отыр. Егеменді  елімізге сай ұрпақ тәрбиелеп
шығудың бірден-бір жолы ол – өсіп келе жатқан ұрпақты эстетикалық тұрғыдан шыңдау.  Осыны халықтық
педагогика  арқылы жүзеге  асыруға  болады.  Халық  педагогикасы ұрпақтан–ұрпаққа  көбінесе  ауызша  түрде
жалғасып келе жатқан,  халықтың тарихи және әлеуметтік  тәжірибесінің жемісі,  оны іс-жүзінде тексерілген
білімінің мағлұматтарының жиынтығы. Сонымен халықтық педагогиканы оқу-тәрбие үрдісінде тиімді қолдана
отырып,  бастауыш  сынып оқушыларының  талап  -  талғамын арттыруға  болады деген  қорытындыға  келдім.
Бүгінгі  таңда  бастауыш  мектептерде  оқу  әрекетін  ұйымдастыруда  оқушының  жеке  тұлғалық  қасиетін
қалыптастыруда халықтық педагогикалық мәдениетке мұғалім ерекше назар аудару керек. «Ел болам десек,
бесігімізді түзейік!» 

Осыдан келіп шығатын қорытынды «Халық тәрбиесі – бұл педагогикалық практика, тәрбиелеу өрісіндегі
өмір,  шындық,  ал  халық  педагогикасы  –  бұл  халық  білімінде  жүзеге  асқан  идея,  Ұлттық  сананы
қалыптастырудың үлкен бір саласы – қазақ халқының салт-дәстүрі болып табылады. Халықтың игі әдеттері
дағдылана келе  әдет-ғұрыпқа,  әсерлі  әдет-ғұрыптар салт-дәстүрлерге,  халықтың өмірінде қалыптасқан салт-
дәстүрлер салт-сана болып қалыптасқан. Халықтың салт-дәстүрлері рәсімдер мен жөн-жоралғылар, рәміздер,
ырымдар мен тыйымдар,  түрлі  сенімдер арқылы өміоде қолданыс тауып келеді.  Оныңбәрідамып,  толысып,
жаңарып отырады. Халықтың игі мәдени дәстүрлері: ізеттілік, қайырымдылық, мейірімділік, қонақжайлылық,
имандылық,  иманжүзділік  –  барлық мәдени үлгі-өнегелі  іс-әрекеттердің  көрінісі  -  әдеп  деп  аталады.  Қазақ
халқының осы игі дәстүрлерін айқындап, дәлелдей келе, халықты рухани тазалығы жағынан алып, қазақ халқын
әдепті, яғни қайрымды, мейірімді халық деп атауға әбден болады. Бұл – ұлт мәдениетінің ең озық көріністері.
Халықтық әдеп  –  ұлттық сананы қалыптастырудың  өзекті  арқауы  десе  де  болғандай.Қазіргі  уақытта  бүкіл
тарихи,  мәдени  адамгершілік,  рухани  құндылықтарымыз  жаңа  заман  тұрғысынан  қайта  бағаланып  отыр.
Сонымен қатар төл мәдениетіміз, салтымыз, дәстүріміз, тіліміз, ұлттық намысымыз, табиғи ортамыз, ұлттық
мәдениетіміз бекіп, жаңғырып, дамып келе жатырған кезінде «әр халықтың ұлттық өзгешелігін, ерекшелігін
зерттеп біліп, тауып,  шешіп қамту керек» деген талапты жүзеге асру әбден қажет. Уақыт талабымен өмірге
қайта оралған халықтық педагогиканың озық дәстүрлері бұл күнде отбасы, мектеп тәжірибесінен лайықты орын
алал бастады.Ата- бабамыздың қалдырған асыл мұрасын қадірлеп, жоғалғанды жаңғыртып, қайта жаңартатын
ендігі болашақ ұрпақтың өз қолында.

Ұлттық  тәлім-тәрбиенің  қағидалық  ғибраттарын  ұлттық  дүниетаным,  ұлттық  сана  тұрғысынан  тарату
аталған  ой-тұжырымдармен  шектелмеуі  тиіс.  Осы  айтылғандармен  қатар  қазақ  халқына  тән  батырлық,
намысшылдық,  ұлтжандылық,  имандылық,  ілкімділік,  дәнекерлілік,  көпшілділік,  қанағатшылық,
тәубашылдылық, төзімшілділік сияқты асыл қасиеттердің ұлттық сананы қалыптастырудағы маңызын одан ары
зерделей түскеніміз абзал.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Қаплиева А.Қ. Есім Ұ.Ә. Қазақ отбасында халықтық педагогика құралдары арқылы мектеп жасындағы
қыз баланы тәрбиелеудің педагогикалық шарттары, пед.ғыл.канд.дисс. Шымкент, 2006, 26 б.
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ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ - 25 ҚАНАТТЫ ЖЫЛ

Түркістан қаласы, № 9 Некрасов мектеп-гимназия
тарих пәні мұғалімі Кенжеғұл Гүлшат

 Бүгінгі  мемлекетіміздің тәуелсіздігіне  мерейлі  25 жыл толған  шақта еліміздің  осы тарихтың азғана уақыт
көшіндегі  қол жеткізген белесі  де үлесі  зор екені даусыз.  Сондықтан да ұлы тарихтың алтын парағындағы
тәуелсіздік тағылымына ой жүгірту қай ұрпақ үшін де қажет.
Тәуелсіздік-тәңірдің  біздің  ұрпаққа  берген  үлкен  бақыты,  халқымыздың  мәңгілік  құндылығы.  Біз  бүгінге
дейінгі барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Жиырма бес жыл ішінде елдің әл-
ауқатын көтеріп, төл мәдениетіміз бен мемлекеттік тілді жаңғырту ісінде қыруар жұмыстар жасадық. Елімізде
білім,ғылым,денсаулық,спорт  салалары  айрықша  даму  үстінде.  Тәуелсіздік-біздің  ең  басты  игілігіміз,баға
жетпес құндылығымыз. Жас мемлекет тарихындағы жаңа дәуір дәл осы Тәуелсіздіктен бастау алады. Дәуір
жасампаздығы  сенімді  және  серпінді  дамуға  байланысты.  Жиырма  бес  жылдық  елдіктің,  егемендіктің,
кемелдену  мен  келешекке  құлаш  сермеудің  тамаша  кезеңіне  айналуы  тиіс.  Мемлекет  басшысының  атап
өткеніндей,  Жолдауда  мемлекеттің саясаттың алдағы жылдардағы басымдықтары нақты белгіленген.  2011ж
Жолдау, негізінен, әлеуметтік бағытта болды. Онда еліміз халқының әлеуметтік әл-ауқатын көтеруге қатысты
үлкен  блокты  шаралар  қарастырылған,  экономиканы  индустриялық-инноватсиялық  дамыту  бойынша  жаңа
міндеттер қойылған. Оларды жүзеге асыру дағдарыстан кейінгі дамудағы маңызды басымдықтар болады.
    Тәуелсіздік-ең басты құндылығымыз. Бұл күнге сан ғасыр бойы армандап жеттік. Тәуелсіздікке қантөгіссіз,
бейбіт  түрде  қол  жеткізіп,  елімізді  әлемнің  өркениетті  мемлекеттерінің  қатарына  қостық.  25  жыл  ішінде
тәуелсіз қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелдерінен аман өткізіп келеміз.
Барша қазақстандықтар үшін Тәуелсіздіктің мәні де, маңызы да айрықша. Өйткені біз Тәуелсіздіктің арқасында
тарихымызды түгендеп, тілімізді, дінімізді және ділімізді қайта оралттық. Мемлекетіміздің ұлттық рәміздері
қабылданып, ұлттық салт- дәстүрімізді жандандырдық.
Тәуелсіздіктің 25 жылы тарихта өз ерекшеліктерімен қалды. Біз бүгін осы атаулы жылдарға тоқталмақпыз.

1991 жыл.
    1991  жылы  16  желтоқсанда  «Қазақстан  Республикасының  Тәуелсіздігі  туралы»  Конституциялық  заң
қабылданды. Заң 7 тарау, 18 баптан тұрады. Ол-Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігін бүкіл ғаламға жария
еткен бірден-бір тарихи құжат.  Осылайша,  әлем картасында Тәуелсіз  Қазақстан атты жаңа мемлекет  пайда
болды.  Оның  тұңғыш  Президенті  болып  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев  1991  жылы  1  желтоқсанда
бүкілхалықтық сайлауда сайланды.
    Н. Назарбаев қл қойған алғашқы Жарлықтарының бірі-1991 жылғы тамыздың 29-ындағы «Семей полигонын
жабу  туралы»  Жарлық  болды.  Елбасының осы тарихи шешімі,  батыл қадамды бүгінде дүниежүзіне  мәлім
тарихы фактіге және біздің ұлттық мақтанышымыздың мәніне айналды.
    Таяуда ғана Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы біздің ел Президентінің ұсынысын мақұлдап, 29
тамызды Халықаралық ядролық қару-жараққа қарсы күрес күні деп жариялады.
    1991 жылы 2 қазанда қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров Байқоңырдан «Союз ТМ-13» кораблімен
ғарышқа ұшты.

1992 жыл.
   Қазақстан Республикасы 1992 жылы 2 наурызда Біріккен Ұлттар Ұйымының 46-сессиясында толық құқылы
мүшесі болып қабылданды. Қәзір еліміздің БҰҰ, ЮНЕСКО,ЕҚЫҰ (ОБСЕ) секілді 70-ке жуық халықаралық
ұйымдарда өкілдігі бар.
   Мемлекеттің  тәуелсілдігін  қамтамасыз  ету  мақсатында  1992  жылы қаңтарда  еліміздің  ішкі  істер  әскері
құрылды.
   Бүкілхалықтық талқылаудан кейін 1992 жылы маусымда он екінші сайланған ҚР Жоғарғы Кеңесінің VIII
сессиясында Республикасының жаңа мемлекеттік Туы мен Елтаңбасы қабылданды. Ту авторы-суретші Шәкен
Ниязбеков, Елтаңба авторлары-сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков, Шот-Аман Уәлиханов.
   1992  жылы  11  желтоқсанда  Қазақстан  Республикасы  мемлекеттік  Әнұранның  мәтіні  бекітілді.  Мәтінін
жазғандар  –  Мұзафар  Әлімбаева,  Қадыр  Мырзалиев,Тұманбай  Млдағалиев,  Жадыра  Дәрібаева.  Әуенін
жазғандар – Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский, Латиф Хамиди ( 1944ж нұсқасы сақталды ).
    ҚР-ның Тәуелсіздігін айғақтаған Әнұран 1992 жылы қабылданып,  2006 жылы 7 қаңтарда өзінің тарихи
миссиясын аяқтады.
   1992 жылы қыркүйек – қазан Алматы қаласында Дүниежүзі қазақтарының I құрылтайы өтті. Әлемнің 33
елінен 800-ден астам өкіл қатысты.
   30 қыркүйек – Ұлттық бірлік күні деп аталды.
   1992 жылы 14 желтоқсанда Қазақстан халықтарының тұңғыш форумы өткізілді.

1993 жыл.
   1993  жылы  28  қаңтарда  Қазақстан  Республикасың  тұңғыш  Конституциясы  қабылданды.  Негізгі  заң  4
бөлімнен, 21 тараудан, 131 баптан тұрды.
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   Одан кейін Елбасының бастамасымен 1993 жылы мамыр айында «Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын
ақтау  туралы»  заң  қабылданды.  Осылайша,  біздің  мемлекет  кезінде  кертартпа  жүйенің  кесірінен  еліміздің
азаттығы  мен  тәуелсіздігі  жолында  құрбан  болған  азаматтарды  ақтап,  безбіреулердің  өктем  саясатымен
жасалған тарихтың қателігін түзеді 1993 жылғы 5 қарашада «Ақша жүйесін тұрақтандыру жөніндегі шұғыл
шаралар туралы » Президент жарлығы шықты.
   1993 жылы 15 қарашада ұлттық валютамыз – теңге айналымға енгізілді. 
   1993 жылдан бастап, «Болашақ» бағдарламасы бойынша шетелге жастарды оқыту басталды.
   1993  ж.  13  желтоқсанда  Қазақтардың  дүниежүзілік  қауымдастығының  тұсаукесері  болды.  Сол  жылы
Қазақстанға Моңғолиядан, Түркиядан, Ираннан және ТМД елдерінен 7.5 мың отбасы көшіп келді.

1994 жыл.
   1994 жылы 6 шілдеде Жоғарғы Кеңес депутаттары астананы Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшіру
туралы шешім қабылдады.
   1994 шілде – 4 қараша аралығында 126 күн Талғат Мұсабаев « Союз ТМ » кораблімен « Мир » орбитальды
кешенінде бортинженер қызметінде Ю.Маленченко және В.Поляковпен бірге екі рет ашық космоста 11 сағат 7
минут ұшты.

1995 жыл.
   1995  жылы  1  наурызда  мемлекет  басшысы  жанындағы  қоғамдық  консультациялық  –  кеңесші  орган  –
Қазақстан  халқы ассамблеясы  құрылды.  Оның  мақсаты  –  қоғамдық  тұрақтылық  пен  ұлтаралық  татулықты
нығайту болды.
   1995 жылы 24 наурызда Қазақстан халқы ассамблеясы ( ҚХА ) сессиясы ашылды. Онда қаралған мәселе –
Президент  Н.Ә.Назарбаевтың  өкілеттілігін  2000  жылға  дейін  ұзарту  мақсатында  бүкілхалықтық  рефендум
өткізу  туралы  ұсыныс  енгізу.  Елбасының  бұл  қызметте  болуының  бірінші  конституциялық  мерзімі  1996
жылдың желтоқсанында аяқталатын еді.
   1995 жылы 29 сәуірде Президент Н.Ә.Назарбаевтың өкілеттігін 2000 жылдың 1 желтоқсанына дейін ұзарту
жөнінде бүкілхалықтық референдум өткізілді.
   Сайлаушылардың 9,4 % - ы Н.Ә.Назарбаевтың өкілеттілігін ұзартуды қолдады.
   1995 жылы 30 тамызда еліміздің жаңа Конституциясы қабылданды.
Преамбула, 9 бөлім, 98 баптан тұрады. Бұл негізгі заңымызда республиканың экономикалық күш – қуаты мен
мүмкіндіктері  ғылыми  тұрғыдан  тиянақталып,  халықтың  әлеуметтік  топтарына  тиісті  мәселелерді  шешу
ескертілді.
   1995 жылы 15 қыркүйек ҚР Президенті «ҚР астанасын Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшіру туралы »
заң күші бар жарлығы жарияланды.

1996 жыл.
   1996 жылы 16 желтоқсанда Алматыдағы Республика алаңында « Тәуелсіздік » монументі ашылды. Биіктігі –
28 метр. Жба сәулетші Шота Уалихановтың жетекшілігімен мүсіншілер – Әділет Жұмабаев, Нұрлан Далбаев
және сәулетшілер Қазыбек Жарылқапов пен Қайрат Сұраншиев тағы басқалардың қатысуымен жасалды. Жоба
авторы атақты ағылшын суретшісі  –  Норман  Фостер.  Жобаны іске  асыру жұмыстарына  сәулетші  Ақмұрза
Рүстембеков жетекшілік етті.

1997 жыл.
   1997 жылы министрліктер мен ведомстволар 50-ден 25-ке азайды. 220 әкімшілік  ауданның 30-ға жуығы
таратылды. Әкімшілік облыстар 19-дан 14-ке кеміді.  1997 жылы22 сәуірде Торғай, Талдықорған облыстары
таратылды.  1997  жылы  3  мамырда  Көкшетау,  Жезқазған,  Семей  облыстары  таратылды.  Қазіргі  кезеңде
Қазақстанда  14  блыс  бар.  1997  жылы  қазан  айында  Президент  Н.Ә.Назарбаевтың  «  Қазақстан  –  2030  »
стртегиялық Жлдауы жарияланды. Жолдауда болашаққа блжам, қәзіргі жағдайға талдау жасалып, ішкі және
сыртқы саясаттың ерекшеліктері айтылды. 
   Бұл бағдарламада еліміздің саяси, әлеуметтік – экономикалық дамуының жақын арадағы және стратегиялық
ұзақ мерзімдегі даму жолдары көрсетілген. Басты жеті қауіпсіздік.
   1.Ұлттық қауіпсіздік.
   2.Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы.
   3.Экономикалық өсу.
   4.Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты.
   5.Энергетика ресурстары.
   6.Инфрақұрылым. Әсіресе көлік және байланыс.
   7.Кәсіби мемлекет.
   2030 жылы Қазақстан күрделі жолдан ойдағыдай өткен және дамудың келесі кезеңіне нық қадаммен аяқ
басқан ел болады.
   1997ж. 11 шілде ҚР « Тіл туралы » заңы қабылданды, ол 6 тарау, 27 баптан тұрады.
   1997 ж. 20 қазан ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның жаңа астанасы Ақмола қаласы блғанын ресми
түрде жариялады.
   1997 жылы 10 желтоқсанда ҚР астанасы Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшірілді.
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1998 жыл.
   1998 жылы 6 мамырда ҚР Президентінің Ақмола қаласын Астана деп атау туралы жарлығы шықты. 1998
жылы 10 маусымда жаңа Астананың ресми тұсаукесері болып өтті.

1999 жыл.
   1999 жылы Рим папасы Астанаға келді.
   1999  жылдың  шілдесінде  Астана  қаласы  ЮНЕСКО  –  ның  «  Әлем  қаласы  »,  «  Бейбітшілік  қаласы  »
сыйлығымен марапатталды.

2000 жыл.
   Қазақстан үшін алдағы уақытта серпінді даму үдерісі басталды. Көптеген халықаралық келісімшарттар мен
мемлекеттік  маңызы  жоғары  заң  құжаттарына  қол  қойылды.  Тұжырымдамалық  түрде  «Жер  туралы»  Заң
жобасы қабылданды. Заң жобасының негізгі қағидасы мен ерекшелігі жерді Конституцияға сай ұзақ мерзімді
жалға беру құқығымен мемлекеттік меншік мәртебесін бекіту болып табылады және жерді жалға беру уақыты
99 жылдан 47 жылға төмендетілді.

2001 жыл.
   2001 жыл автомобиль жолдары жылы блып жарияланды. Трансеуразиялық магистраль « Батыс Еуропа –
Батыс Қытай » жобасы басталды. Еліміздегі жолдардың көп бөлігі жөнделіп, жаңа жолдар салынды. Әуежайлар
мен Каспийдегі  теңіз  айлағы қайта  құрылды.  Қалың  жұртшылықты Қазақстан  халқының тарихы –  мәдени
игіліктерімен таныстыру мақсатында 2000 жылы Қазақстан Республикасы Президенттік  мәдениет орталығы
құрылды.
   2001жылы ҚР Президентінің Жарлығымен Астана төрінен « Атамекен » Қазақстан картасы » этнографиялық
– мемориалдық кешені » деп аталатын мәдени орын ашылды. Қазақстанның кішірейтілген картасы іспеттес
аспан астындағы мұндай мұражай дүниежүзінің 17 елінде ғана бар. Бельгиядағы «Шағын Еуропа » саябағы,
Австрия, Швейцария, Германия, Испания, Ұлыбритания елдерінің үлгімімен дүниеге келген « Атамекенде » 14
облыс, 2 қала – Астана мен Алматы қалаларының макеттері қойылған.

2002 жыл.
   2002 жылы 29 тамызда Еуразияның кіндігі – Астананың төрінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясымен
елорданың символына айналған « Астана – Бәйтерек » монументі ашылды. Монументтің биіктігі – 105 метр,
металдан жасалған мұнара басындағы « хамелеон » шынысынан жасалған алтын түстес алып шардың көлемі –
22 метр. 97 метр биіктіктегі шарда Н.Ә.Назарбаевтың оң алақанының таңбасы салынған. « Аялы алақан » деп
аталатын композиция орнатылған. 97 саны елорданың Алматы қаласынан Астана қаласына көшірілген жылын
білдіреді.  Жобалаушы  архитекторлар:  А.Рүстембеков  (жетекші),  С.Базарбаев,  Ж.Айтбалаев,  М.  Вахштейн
(инженер-конструктор), А.Оспанов (дизайншы).
   2002ж. қыркүйек – қазан Түркістан қаласында Дүниежүзі халықтарының II – құрылтайы өткізілді. Әлемнің 32
елінен 400 – ден аста өкіл қатысты.

2003 жыл.
   2003 жылы Астана қаласында Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының Бірінші съезі болды.
   Бейбітшілік және келісім сарайы салынды. Сыртқы пішініне қарап жергілікті халық « пирпмида » деп атап
кеткен  Бейбітшілік  және  келісім  сарайы  –  ұлтаралық  және  конфессияаралық  тұрақтылықтың,  халықтар
достығының  өзіндік  симвлы  тәрізді.  2003  жылы  демографиялық  жағдайды көтеру  және  әлеуметтік  қолдау
мақсатында аналарға бала тууына байланысты бір реттік жәрдемақылар беріле бастады. Ал 2006 жылы бала бір
жасқа толғанға дейін төленетін жәрдемақы тағайындалды.

2004 жыл.
   2004 жылы Астанада Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің музейі ашылды. Онда 100 мыңнан
астам  экспонат  бар.  Президент  Н.Ә.Назарбаевтың  жеке  мұрағаты  мен  кітапханасы  мемлекеттер  мен
халықаралық ұйымдар басшыларының тартулары, Елбасының бірегей марапаттар коллекциясы, жеке заттар,
құжаттары көрермен назарына ұсынылып отыр.
   2004 жылы 13 қаңтарда ҚР Президенті « Мәдени мұра » мемлекеттік бағдарламасы туралы Қаулыға қол
қойды.

2005 жыл.
   2005 жылы 27-28 қыркүйекте Дүниежүзі қазақтарының III құрылтайы Астана қаласында өткізілді. Оған 32
шетелден 300 – ден аса өкіл қатысты.

2006 жыл.
   2006  жылдың  1  қыркүйегінде  ашылған  пирамида  үлгісіндегі  келісім  сарайы  –  Астананың  ең  үлкен
мақтаныштары қатарындағы ғимарат саналды.
   2006 жылы қыркүйек айында дәл осы жерде Әлем діндерінің екінші съезі өтті.

2007 жыл.
Қазақстан аумағындағы 20 тарихи, мәдени маңызы бар ескерткіштерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп,
соның  ішінде  9  объект  –  мазарда,  «  Абылай  хан  ордасы  »  кешенінде,  Семей  қаласындағы  бір  және  қос
мұнаралы  мешіттері  қалпына  келтіру  жұмыстары  аяқталды.  32  көне  қаланың,  қоныстар  мен  қорғандарда
археологиялық зерттеулер жүргізілді.
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«Есік қорғандары», «Берел» мемлекеттік тарихи – мәдени қорық – мұражайларын құру жұмыстары жүргізілді.
2004 – 2007ж елді мекендерге жақын орналасқан 40-қа жуық ескерткіш қайта жаңартылды. Олардың ішінде
Айша бибі, Арыстанбаб, Есім хан кесенелері, Үшарал, Аққойлы медресе-мешіттері және т.б. бар.
«Мәдени мұра» бағдарламасының арқасында көптеген жұмыс атқарылуда.  Көне түркі жобаларын зерттеуде,
арнайы Моңғолияға ғылыми экспедиция ұйымдастырылды.

2008 жыл.
   2008  жылы  Астананың  сол  жағалауындағы  әсем  де  зәулім  ғимараттар  қатарын  «Қазақ  елі»  монументі
толықтырды. Идеяның негізгі авторы – Елбасы Н.Ә.Назарбаев. Монументтің биіктігі 91 метр, бұл – Қазақстан
тәуелсіздік алған 1991 жылдың белгісі. Барельф негізінде Қазақстанның Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бейнесі
орын алған. Елбасы ҚР Конституциясына қолын қойып, ант беріп тұр. « Қазақ елі » монументі – Қазақстанның
тәуелсіздігін, ұрпақтар сабақтастығын бейнелейтін сәулеттік – мүсіндік кешен.

2009 жыл.
   2009 жылдың 3 шілдесінде Н.Ә.Назарбаев жаңа стадионның ашылу рәсіміне қатысты. Мұндай орасан зор
спорт ғимараты – Отанымыздың жүрегі, барша Қазақстанның мақтанышы.
   Осы алып спорт стадионында 2012 жылы VII қысқы Азиаданың ашылу рәсімі жүргізілді.

2010 жыл.
Үкімет  индустриялық  –  инновациялық  бағдарламаны  жүзеге  асыруға  кірісті.  Үдемелі  индустриялық  –
инновациялық дамудың Мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Осы бағдарламаны жүзеге асыру шеңберінде
үстіміздегі  жылы ғана  140  –  тан  астам  жаңа  бәсекеге  қабілетті  өнеркәсіп  кәсіпорыны іске  қсылды.  1  –  2
желтоқсанда  Астана  қаласында  мемлекет  тарихында  тұңғыш  рет  Орта  Азия  елдерінің  басшыларының
қатысуымен  ЕҚЫҰ  VII  саммиті  өтті.  Тіпті,  өткен  ғасырдың  өзінде  КСРО  –  да  Мәскеу  қауіпсіздік  мен
ынтымақтастық бойынша Еуропа мемлекеттерінің жиынын өткізу мерейіне ие болған жоқ. Сондықтан бұл ірі
халықаралық ұйым Саммитінің Астанада өтуі – мемлекет үшін де, еліміздің әрбір азаматы үшін де басты оқиға.

2011 жыл.
   2011  жылы  25  –  27  мамырда  Астана  қаласында  Дүниежүзі  қазақтарының  IV  құрылтайы  өткізілді.  35
мемлекеттен 365 өкіл қатысты.
   2011 – 2012 жылдары Қазақстан беделді халықаралық институттардың бірі – Ислам конференциясы ұйымы
БҰҰ – дан кейін II орынды иеленетін беделді халықаралық бірлестік. Оған 57 мемлекет мүше. Штаб пәтері –
Сауд Арабиясының Джидда қаласында.
   30 қаңтар – 6 ақпан аралығында Астана мен Алматы қалаларының VII қысқы Азияда ойындары өткізілді.
Алау Алматыда басталы, 1020 алаугер Қазақстан өңірлерін аралады. Ұраны: « Мақсаты бірдің – рухы бір! ».
Қорытындысы бойынша Қазақстан 32 алтын, 21 күміс, 17 қола медаль алып, I – орынды иеленді.
   3  сәуір  күні  кезектен тыс ҚР Президентінің сайлауы өтті.  Нәтижесінде 95,5% -  бен ҚР Президенттігіне
Н.Ә.Назарбаев қайта сайланды.

2012 жыл.
   15 қаңтар  күні өткен кезектен тыс Парламент сайлауы нәтижесінде еліміздің заң шығарушы органы көп
партиялы  атанды.  Парламентке  «Нұр  Отан»  партиясынан  бөлек,  «Ақ  жол»  мен  Қазақстанның  халықтық
комунистік партиясы өтті.
   2012 жыл Қазақстан үшін спорт саласында үлкен жетістіктерге толы болды.
Лондон  олимпиадасында  Қазақстан  құрамасы  7  алтын,  жалпы  командалық  есепте  12  орынға  ие  болды.
Осылайша Қазақстан өз рекордын жаңартты. Біздің құрама Олимпиадаларда бұрын – соңды мұндай нәтижеге
қол жеткізген емес.
   Жылдың  ең  маңызды  саяси  оқиғасы  –  «  Қазақстан  2050  »  стратегиясы  14  желтоқсан  күні  Президент
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан 2050жылға дейінгі даму бағдарламасын жариялады.

2013 жыл.
Қ.Р.Президенті Н.Назарбаевтың бұйрығы бойынша барлық зейнетақы қорлары бірігіп, «Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы» қорын құрды. Бірігуге дейін елімізде 11 жинақтаушы зейнетақы қоры жұмыс істеп, олардағы жалпы
жинақ көлемі  3,116 триллион теңгені  (21 миллиард доллор) құрады және 8,5 миллион клиенттің есепшоты
ашылды.
   Жылдың ең өзекті әлеуметтік тақырыбы – әйелдердің зейнетке шығу жасының көтерілу мәселесі. Көптеген
пікір  алмасу  нәтижесінде  зейнетке  шығу  жасы  2014  жылдан  бастап  келесі  10  жыл  ішінде  бірте  –  бірте
көтерілетін блды. 10 жылдан соң әйелдер мен ерлердің зейнетке шығу жасы теңесіп, 63 жасты құрайтын болды.

2014 жыл.
Президент Н.Назарбаев «Керей мен Жәнібек 1465ж алғашқы хандықты құрып, қазақ мемлекеттілігінің негізін
салды. Бәлкім ол бүгінгі түсініктегі мемлекет болмаған шығар, бірақ ешқандай мемлекет дәл бүгінгі күйінде
құрылмады. Басты нәрсе, сол кезде негіз қаланды және өз ата-бабамыздың салған ізінің жалғастырушысымыз» -
деп атап өтті. 2014ж. ең негізгі саяси оқиғасы атанған «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол » атты жолдауында
Президент әлем дағдарыс салдарынан жақандық сынақ уақыты болатынын атап өтті, осындай қиын кезеңнен
тиімді шығудың тетіктерін жариялады.

2015 жыл.
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   2015 ж – ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мереилі белестер
жылы.  Қазақ  хандығының  550  жылдығын,  Қазақстан  халқы  Ассамблеясы  мен  Конституциямыздың  20
жылдығын,  Ұлы  Жеңістің  70  жылдығын  атап  өтеміз.  Осынау  тарихи  белестер  Жаңа  Қазақстандық
Патриотизмді ұрпақ жадына сіңіруде айрықша рөлге ие. Біз 2015 жылды Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы
деп жарияладық. Елдің тұтастығы мен бірлігі, татулығы мен тыныштығы ең басты назарда.
   14 желтоқсан 2014жыл Қазақстан Республикасының Президентінің жолдауы «Нұрлы жол – болашаққа бастар
жол. 

2016 жыл.
      Рио – де Жанейро қаласында өткен Олимпиада ойындарында Қазақстан спортшылары 3 алтын, 5 күміс, 9
қола медаль еншіледі.  Жалпы командалық есепте қазақ елі  22 – ші орынды иеленіп, медаль саны жағынан
рекорд жаңғыртты. «Тәуелсіздік тарихының алтыншы Олимпиадасында қазақ елі 17 медальге ие болды. Бұл
жаһандық  жарыс  біздің  тарихымыздағы  ең  олжалысы  болды.  Бұл  спортшылардың  Тәуелсіздігіміздің  25
жылдық мерейлі белесіне қосқан толайым табысы деп білеміз. Біздің спортшымыз әлемдік бәсекеге қабілетті
екенін көрсеттік» - деп толықтырды Н.Ә.Назарбаев.
Еліміздің 25 жыл ішінде жеткен жетістіктерімен танысып, үлкен ой - түйін жасадық, яғни елімізді дүние жүзі
танып мойындағанын көріп отырмыз. Бұл – біз сияқты жас мемлекет үшін үлкен жетістік және үлкен мәртебе !

Пайдаланылған деректер:

1.Қазақстан тарихы : әдістемелік журнал 2012жыл №3
2.Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал 2011жыл  №6

ОҚУШЫЛАРҒА АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ҮЙРЕТУ

ОҚО, Түркістан қаласы Некрасов атындағы 
№ 9 мектеп-гимназия Кубанова Лида Магамедовна 

  Жылдар  бойы аңсаған  тәуелсіздікке  қол  жеткізісімен,  шет  тілі  де  мемлекетаралық  тіл  мартебесіне  ие
болды. Ендігі кезекте шет тілінің қолданылуы аясын кеңейту, біздер үшін кезек күттірмес мәселенің бірі болды.
Осы орайда мектептерде ағылшын тілі пәніне көңіл де, ықылас та жылдан-жылға артып, оны оқытудың тиімді
әдіс-тәсілдері,  технологиялары  бойынша  зерттеу  жұмыстары,  оларды  тәжірибеге  енгізу  шаралары  қолға
алынды.  Бүгінгі  таңда  ХХ1  ғасыр  табалдырығын  еркін  аттаған  азат  ұрпаққа  тәлім-  тарбие  білім  беруді
жетілдірудің,ағылшын  тілін  оқытудың  басым  бағыттарын  айқындау  педагогика  тәжірибесінің  көкейкесті
мәселелерінің бірі болып отырғаны анық. Ел болашағын ойлай отырып, заман талабына сай білімді ұрпақ етіп
тәрбиелеп шығаруға қадам осы.

Еліміздің  білім  беру  саласында  түрлі  технологиялар  енгізілуде,  бірақ  олардың  ішінен  қажеттісін
таңдап,сабақтың кезеңінде тиімді қолдану- басты талап. Меның айтпағым технологияларды кеңінен пайдалану
емес,  мәселе  тұлғаны  нәтижеге  бағыттай  білім  беруде.  Қазіргі  таңда  айтар  болсақ,  сабақта  қолданылатын
көрнекілік әдісі мен техникалық құралдарды қолдану әдісі ақпараттық-коммуникативтік технологияның бір өзі
атқара  алады.  Әуелгі  мәселе,  тіл  тағдырын  жетілдіру  көп  ретте  мектепте  атқарылатын  жұмыс  деңгейіне
байланысты. Өйткені, өскелең ұрпақтың балғын санасына бай тіліміздің нәрін сіңіріп, көкірегіне ұялату үшін
әрбір пән мұғалімі ауқымды істер атқаруы тиіс.

 Оқушыға ағылшын тілін саналы турде меңгеруге, оны өз деңгейіне  қажеттілікке айналдыру, бір жылғы
мәселе  емес,  сондықтан  ағылшын  тілін  оқыту  ісімен  шұғылданатын  мамандар  арасында  туындайтын  бір
сұрақ .ағылшын тілінде өз ойын  ауызша және жазбаша еркін жеткізе алуға қалай үйрету керек? Оқушыны
ынталандыру үшін қандай әдіс-тәсілдерді, технологияларды қолданған жөн?

 Мұғалімнің ағылшын тілі  сабағында компьютерді  қолдануы,  мәтіндер мен ақпаратты білуге,  оны терең
ұғындыруға жол ашады. Тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, өйткені
кейбір жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді.  

Қазақстан Республикасының мемлекетаралық тілі - ағылшын тілін жаңа технологиялар арқылы оқыту ісі
күннен-күнге  өзекті  болып  келеді.  Тілді  ақпараттық-коммуникативтік  технология  арқылы  оқыту-  тіл
үйренушінің өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады.
Сонымен  қатар  оқушылар  интелектуалдық,  шығарма-  шылық  және  коммуникативтік  істер  дамыта  алады,
оқушының оқу белсенділігі артады, сабақтың негізгі кезеңдерінің бәрінде оқушыларға  шығармашылық жұмыс
ұсынуға болады.   Жаңа ақпараттық техналогияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаға бағыттап,
оқыту мақсаттарын жузеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық денгейлерінің тиімділігі мен сапасын
жоғарылату-бүгінгі  күннің  басты  талабы.Олай  болса.оқушыны  ағылшын  пәніне  қызығушылығын  тудырып
дамытуды және жемістің нәтижесін көруді  мақсат тұтқан әрбір мұғалім жолдауға  жедел үн қосу керек деп
білемін. Шетел тілін үйрету қыйында, қызықты жұмыс. Қазіргі кезде ұстаздарға қойылып отырған талап жаңа
техналогиялық әдістерді  қолдана отырып,  сапалы терең  білім беру,  оқушылардың ойлау,  есте  сақтау,  көру
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қабілеттерін  жетілдіру.Мектептерде  жаңа  технологиялар  арқылы  оқыту  шет  тілін  үйренудің  сапасы  мен
маңызын арттырады. Шет тілін оқыту процесінде тілді дұрыс үйрету ауызша сөйлеу, сауатты жазу, мәнерлеп
оқыту өте маңызды. Қазіргі кезде мектептерде ағылшын тілін оқыту дұрыс жолға қойылған. Оқушылардың
ағылшын тілін біліп ғана қоймай, оның тарихын, ұлттық мәдениетін білуге көп көңіл бөлінеді. Шетел тілін
оқытудағы білімділік мақсаты – шетел тілінде сөйлеуді үйрету, байланыста бола алу мен ортақ тіл табысып,
қарым-қатынасты  нығайтуға  ұмтылу  болса,  тәрбиелік  мақсат  –  өзге  адамдарды  тыңдау  мәдениетін
қалыптастыру негізінде өз пікірін айта алу жане қорғауға үйрету.
 Ағылшын  тілді  оқытуда  жаңа  технологияларды,  техникалық  құралдарды  сабақта  жан-жақты  қолдану,
мұғалімнің көптеген қыйындаған қызметтерін жеңілдетіп, осы іскерліктің ұстанымы жаңа тәсілдерінің пайда
болуына мүмкіндік туғызады. Осындай жаңа жолдардың біріне ақпараттық оқыту жүйесіндегі компьютерлік
бағдарламалардың түрлері арқылы тіл үйретуді жатқызуға болады. 
 Жаңа техникалық құралды қолдану аясын кеңейтіп, білімді беруде өз ыңғайына сәйкестендіру. Ол тек қана
техникалық  құрал  емес,  сонымен  бірге  жаңа  ақпараттық,  коммуникациялық  технология  және  білім  беру
жүйесіндегі сабақ берудің жаңаша әдісі болып табылады. Компьютерлік телекомуникациялар бүгінгі қоғамда
үлкен қолданысқа ие. Мәселен бизнесте, ақпараттық құралдарда, ғылым мен білімде. Қазіргі заман мұғалімі тек
өзінің  пәнін  терең  білгірі  болу  емес,  тарихи-  танымдық,  педагогикалық-психологиялық  сауатты,  саяси-
экономикалық және ақпараттық –  ком-  муникациялық білімді,  ақпараттық-коммуникациялық технологияны
жан-жақты меңгерген ақпараттық құзырлы маман болуы керек. 
 Расымен, ағылшын тілі-бүгінгі заман кілті, келешектің тұтқасы  ғана емес, компьютер технологиясының кілті
екені белгілі. Біздің мемлекетімізде жаңа ақпараттық құралдардың дамып келе жатқаны сөзсіз. Қазіргі заман
педагогтарына компьютер және мультимедиялық құралдарды қолданудың сабақ өту барысында өте тиімді тәсіл
екені  белгілі.  Бұл  құралдың  қуаттылығы  соншалықты онымен  бірге  білім  жүйесіне  жаңа  әдістермен  бірге
әлемдік ойлаудың жаңа идеологиясы енгізілді.  Балаға қызықты, жан-жақты ойластыруға,  ізденуге,  тәжірибе
алмасуға да зор ықпалы бар. Ақпараттық технология - заман талабы. Бұл жұмыстың басты мақсаты-компьтер
желісін  және  мультимедиялық  –электрондық  құралдарды  шет  тілі  сабағында  тиімді  қолдану,  нақтылап
айтқанда ағылшын тілі сабағында презентацияларды және мультимедиялық- электрондық құралдарды мектеп
қабырғасында және білім беру процесінде терең қолдану.
     Ағылшын тілі- ұлы әдебиет тілі. Ақпараттық технологияны сабақ барысында тиімді қолданғанда:
- лексиканы оқып үйретеді;
- сөйлеу ырғағын; 
- диалог, монолог  және ролдік ойындарды;
- хат жазуға үйретеді;
- грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп , оқушылардың есінде сақтауға көмектеседі.
     Оқушылардың  ағылшын  тілі  пәніне  деген  қызығушылығын  арттыруда  көп  ізденіп,  жаңа  ақпараттық
технологияларды меңгеруді, әртүрлі әдіс-тәсілдерді білуді қажет деп санаймын. 
     Жаңа ақпараттық құралдарды ағылшын тілі сабағында күтілетін нәтижелер:
- үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі;
- оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады;
- сабаққа пайдаланатын көрнекіліктердің  санын арттырады;
- оқушылардың шығармашылығын арттырады;
- оқушыларды жеке жүмыс істеуге үйретеді;
- грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі;
- оқушылардың есте сақтау, көру, сөйлеу және ойлау қабілеттерін дамытады;
- пікірталас, талдау және анализ жасаумүмкіндіктерін арттырады;
- тіпті қашықтықтан білім алып, олимпиадаларға қатысып, өз  білімдерін шыңдай алады.
  

Сондықтан АҚТ-ны дұрыс әрі орынды пайдалану арқылы оқушылардың білім сапасы мен қызығушылығын
арттыруға болады.
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БИОЛОГИЯ  КУРСЫ  БОЙЫНША  МЕКТЕПТЕГІ  ТАНЫМ  ЖОРЫҚ 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ

Түркістан қаласы,  Н.А. Некрасов атындағы  № 9 мектеп-гимназияның 
биология  пәнінің мұғалімі А.Ж.Кұлжаев

Биология курсы бойынша оқушыларға экологиялық тәрбие беру мақсатында сыныптан тыс жұмыстардың
ішінде таным  жорық пен экологиялық соқпақтың өзіндік орны бар.

Танымжорық  оқушыларға  табиғатқа  жауапкершілік  сезімін,  дүниетанымын,  көзқарасын  қалыптастырып,
табиғаттың  даму  заңдарын  жеңіл  тұрде  ұғындырумен  қатар,  идеялық  тәрбие  жұмысының  біршама  дербес
формасы,  ол  адамның  рухани  байлықты  игеруіне  көмегін  тигізеді  және  көздеген  мақсатына  жету  үшін
қолданылатын көмекші иллюстрациялық құрал рөлін атқарады.

Танымжорықтың негізгі нысанасы - табиғат құрам бөліктері - орман, тоғай, дала, су қоймалары, көл, теңіз,
тау шындары, тау, бақтар, саяжай және т.б.   Танымжорық әлеуметтік,  эстетикалық,  этикалық,  адамгершілік,
дене  шынықтыру,   еңбекке  баулу,  экономикалық және экологиялық тәрбие берумен  қатар  оқушылардың
белгілі бір пәннен сабақ үрдісінде алған білімін толықтырып, тереңдетуге мүмкіндік береді [1].

Әсіресе, төменгі сынып оқушыларының табиғат туралы ұғым түсініктері әр уақытта нақтылы нысаналарға
сүйенеді.  Я. А.  Каменскийдің пікірі  бойынша «адам баласы мүмкіндігінше білімді кітаптан емес,  аспаннан,
жерден,  еменнен,  үйеңкіден  білетін  болуы  керек.  Заттар  туралы  бөгде  біреулердің  байқаулары  мен
куәләндіруінен емес,  тікелей заттың өзінен үйренетін болуы тиіс».  Мұндай нақты нысанаға сүйене отырып,
табиғат құбылыстарын оқушыларға жеңіл тұрде ұғындырудың мәні зор. Айналадағы табиғатқа көз салмайтын,
оның  ерекшеленген  құбылыстарына  таңданып  қарамайтын  бірде  бір  бала  жоқ.  Бірақ  оқушылардың  бұл
алғашқы  қабылдауы,  таңданып  қарауы,  көзіне  түскен  заттардың  бәрінің  сырын  білгісі  келіп  құмартуы,
мақсатсыз құр қызығудан тұрады. Оқушылардың алғашқы қызығуын дамытуды, оны саналы тұрде бақылауға
айналдыруды,  табиғаттың  құпия  сырын  ашып,  зерттеуге,  үйретуге  айналадағы  ортаға  жасалған
танымжорықтың маңызы зор.

Адамның білім мен тәрбие алудың өн бойында бала-бақшадан жоғары оқу орнына дейін - экологиялық білім
беру мәселесі бірінші орынға қойылуы қажет. Табиғатқа қамқор сезіммен қарайтын адамды тек осылай ғана
тәрбиелеп шығаруға болады",-деген. Қазіргі уақытта экологиялық білім берудің баршаға ортақ және үздіксіз
жүйесінің қүрылуы педагогтар алдына міндет етіп қойылды. Бұл міндет білім беру бағдарламасында бекітілген.
Жаңа заман ой-пікірінің қалыптасу ерекшелігі мынада: ТМД елдерінде және біздің республикамызда экология
мәселесіне  аударылған  назар  басқа  елдегіден  кем  емес.  А.Яблоковтың  жағдайы  басқа  дамыған  елдердің
шамына тиюде. Олар  бұл мәселені барлық өркениетті әлемге жасалған үндеу ретінде түсінді. "Бұл жағдайды
үлкен  коммуналды  пәтердің  тұрғындары жалғыз  бөлменің  иесіне  қарсы шыққан  ситуациямен  салыстырған
болады. Қазір бұл "бөлменің" иесі біз сияқтымыз [2,3].

Бұның  бір  себебі  адамдардың  кішкентай  кезінен  бастап  экологиялық  тәрбие  алмауында,  тұрғындардың
экологияльщ сауаттьшық тұрғысынан артта қалуында. Қоршаған табиғи ортаға деген жауапкершілік қарым-
қатынас тәрбиесінің мәселесі  соңғы кезде бастауыш сынып оқытушылары мен оқу жүмысы методистерінің
назарын аударуда.

Биологиялық білім берудің мэні неде? Бастауыш сынып оқушыларының қабылдауына қандай экологиялық
ұғымдар тән? Оқушының экологиялық мәдениетінің элементі больш табылатын табиғатқа деген қамқор сезімді
тәрбиелеудің  ерекшелігі  неде?  Қандай  методикалық  шарттар  қолданғанда  бұл  мәселе  ең  үлкен  педагогтік
эффект  береді?  Жаңа  бағдарламаларда  бастауыш  сынып  оқушыларының  қоршаған  ортаны  қорғау  туралы
білімін кеңейту аспектісі бекітілген, бұл жағын дамытудың жолдары мен әдіс-тәсілдерін іздеуге бағыттайды.
Осыған байланысты, оқу-тәрбие жұмысының, оның ішінде бастауыш білім беру жүйесін тұтасынан жаңарту
қажеттігі  туады,  бұл табиғатты рацианальды түрде пайдалануға,  қоршаған ортамен тепе-тең қарым-қатынас
орнатуға бейім адамдарды тәрбиелеп, оқыту мүмкіндігін береді.

Биологиялық оқу-тәрбие жұмысы педагогиканың жеке бағыты ретінде көптеген елдерде тек 80-жылдардың
басында  қалыптасты.  Экологияға  байланысты  педагогикалық  ой-пікірлер  халықаралық  құжаттарының
қатарында  көрініс  тапты.  Қоршаған  ортаны  қорғау  мәселесі  бірінші  бүкіл  элемдік  бейбітшілік  күштерінің
конгресінде  талқыланды.  Биологиялық  білім  беруде  еңбегі  сіңген  бірнеше  ғалымдар  1  –  сызба  нұсқада
көрсетілген. Қоршаған ортамен адамзатты жойылудан аман алып қалатын жалғыз жол бар. Бұл -экологиялық
оқу-тәрбие жүмысы.

Балаларға бүндай білім беретін жалғыз негізгі орталық - жалпы білім беретін мектеп. Онда жоспарланған
жүйелі  оқу-тәрбие  жүмысы  негізінде  экологияльщ  тәрбие  беру  жүмысы  жүзеге  асады.  Экологиялық  сана
дамиды, дағды мен іскерлік қалыптасады, ал бұлар өз кезегінде практикалық жүмыстарға өте қажет [4].

Бұл  жерде  осы  мәселе  төңірегінде  жүзеге  асатын  іс-әрекеттердің  негізі  қаланады.  Табиғатқа  деген
жауапкершілік сезім мен қарым-қатынас қалыптасуының негізінде оның көп жақты құндылығын түсіну, терең,
білім мек іскерлік  жатыр. Бұл жеке пәндердін тар шенберінде жүзеге аса  алмайды. Адамзат пен қоғамның
табиғи ортамен қарым-қатынас мәселелері комплексті түрде жүзеге асуы кергк, яғни эрбір пән бұл жұмысқа
басқа  пәндермен  бірге  өз  үлесін  қосады.  Мамандар  экологиялық  білім  берудің  пәнаралык,  интеграциялық,
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түтастьщ  сияқты  ерекшеліктерін  атап  көрсетеді.  Адамзаттың  табиғатпен  қарым-қатынасын  зерттеу
көрсеткендей адамдар табиғатты жауыздықтан ластап, бұзбайды, бұның бәрі табиғатқа қамқор сезіммен қарау
керектігін  білмеудің  нәтижесі.  Бұл  педагогикалық  ғылымнан  экологиялық,  білім  мен  тәрбие  берудің
педагогикалық, негіздерін ғылыми тұрғыдан қарастыруды талап етеді.

Қазіргі  уақытта  экологиялық,  тәрбиенің  педагогикалық,  негіздері  қарқынды  түрде  жобаланып  жатыр.
Экология мәселесінің педагогтік аспектілерін зерттеу жұмыстарымен Б.Т.Иогансен, И.А. Быков, П.В.Иванов,
И.Д.Зверев,  А.Н.Захлебный,  И.С.Матрусов,  М.В.Муханов,  Л.А.Рова,  И.Т.Суравегина,  Л.П.Салеева,
Э.А.Турдикулов  т.б.  ғалымдар  айналысқан.  Осы  жөнінен  оқу  жоспары,  оқу  бағдарламасы,  оқу-әдістемелік
құрал  жазылуы,  теориялық-практикалық  еңбегі  өте  зор,  осы  мәселемен  шүғьшданып  жүрген  ғалым-
педагогтарымыз  Н.С.Сарыбеков,  А.Л.Сотников,  О.Танабаев  жұмыстары  өте  бағалы  және  М.Э.Дудайкулов,
С.Мусабаев, И.Нугманов, А.С.Бейсенованың еңбектері де өте жоғары дережелі бағалы да құнды мәселелер.

Экологиялық тәрбиеге арналып жүргізген барлық жұмыстың қорытындысы оқушының жеке сапалық қасиеті
бойынша анықталады. Оқушы алдына қойған мақсатына тек экологиялық дұрыс білім алғанда ғана жетеді.
Жастарға  экологиялық  білім  мен  тәрбие  беру  ісі  бүгінгі  таңдағы  педагогиканың  басты  салаларының  бірі.
Сондықтан қазіргі танда Оңтүстік Қазақстан облысындағы кейбір орта мектептерінде де табиғатты қорғауға
оқушылардың қатысы туралы мәселелер қамтылған тақырыпқа сәйкес зертханалық, сарамандық жұмыстар мен
танымжорыққа жеке сағаттар бөлінген [5].

Биологиялық  білім  бағдарламасы.  Экологиялық  білімді  дұрыс  жолға  қоймайынша  экологиялық
проблемалардың шешімін табу мен іргелілеудің мүмкін еместігі баршаға аян. Осыған орай эртұрлі формада
оқытылатын  экологиялық  білім  міндеттерін  шешу  қажет.  Экологиялық  білімді  одан  әрі  ұтымды  дамыту
проблемалары экологиялық білім жүйесін жасау қажеттілігінен туындайды.

Оқу  бағдарламалары  жалпы  білім  беретін  мектептің  негізгі  сатысында  (6-9  сыныптарда)  оқытылатын,
дамыта  тәрбиелей  отырып  оқыту,  жүйелік,  сабақтастық  ұстанымдарына  негізделіп  жасалған  және  біртұтас
биология курсының мазмұнын ашады.

Биологияны оқытудың  негізгі  мақсаты-тіршілікті  ең  жоғары  құндылық  деп  түсіндірілетін,  экологиялық,
эволюциялық  ойлау  стилі  қалыптасқан,  экологиялық  мәдениеттің  негізін  меңгерген,  дүниенің  ғылыми
бейнесінің  биологиялық  білімін  практикада  түрлер  мен  экожүйелерді  қорғау  шараларында,  өндірісті
экологияландыруда. Салауатты өмір сүруде біршама қолдана алатын биологиялық және экологиялық сауатты
тұлға тәрбиелеп, даярлау.  7-сыныпта "Систематикаға, экологияға, генетика мен эволюциялық ілімге кіріспе"
бөлімін бастауға мүмкіндік береді.

Мектеп  биологиясының  әлеуметтік-мәдениетке  бағдарлануы  табиғи  тірі  жүйелерді  біртүтастьіққа
қарастыруды  оқушылардың  шығармашылық  қабілетін,  ақыл-ойын,  ғылыми  дүниетанымын  қалыптастырып
дамытуға, тірі табиғатпен ізгілікті қарым-қатынасқа түсе алатын экологиялық мәдениетті тұлға тәрбиелеуге зор
мүмкіндіктер туғызады [6].

Табиғат туралы алғаш мәліметтерді бала өмірінің алғашқы кезеңінде өз жанұясында ата-анасының не үйдегі
үлкендердің көмегімен алады. Өзара сөйлескенде олар табиғатқа деген тікелей қарым-қатынасын айқындайды,
табиғатта еңбек етеді,  материалдық нәрселер жасау үшін табиғи ресурстарды пайдаланады. Осы іс-әрекетке
бала да қатысады. Ол үлкендердің сөзін, жұмыста бағалайды. Біртіндеп ол табиғат туралы білімін толықтыра
түседі. Әзірше оның білімі жекелеген, үзік-үзік қана, өйткені жанұяда табиғат пен оның элементтері жүйелі
фактор  ретінде  табиғат  пен  оның  компоненттерін  жүйелі  түрде  пайдалану  мектепке  дейінгі  мекемелерде
(балабақшада)  қолданылады,  өйткені  бұл  мекемелердегі  жұмыс  белгіленген  жоспар  немесе  бағдарлама
бойынша  жүргізіледі.  Бастауыш  мектепті  адамның  табиғат  және  әлеуметтік  орта  туралы  білімнің
қалыптасуының, әлемге ғылыми негізделген адамгершілік, эстетикалық көзқарасы мен жалпы тұтас суретпен
танысуының  алғашкы  баспалдағы  десе  де  болады.  Бұл  жерде  табиғат  оқу  процесінде  тәрбиелеу  факторы
ретінде  көрінеді.  Тірі  табиғат  педагогикада  бұрыннан  бар,  оқу-тәрбие  жұмысындағы  басты  фактор  болып
есептеледі.  Тірі  табиғатпенен  қарым-қатынас  жасай  отырып,  оның  объектілері  мен  құбылыстарын  зерттей
отырып, бастауыш мектеп оқушылары бірте-бірте өздері тұратын әлемді тани біледі: өсімдіктерді жануарлар
әлемінің  таңғажайып  алуантүрлілігін  байқайды,  табиғаттың  адам  өмірінде  атқаратын  рөлін,  оны  танудың
бағалылығын  біледі,  табиғат  байлықтарын  қорғау  және  молайтуға  қамқорлық  жасауға  итермелейтін
адамгершілік эстетикалық сезімі оянады.

Бастауыш  мектеп  оқушьшарының  бойында  табиғатқа  жауапкершілік  сезімін  дамытудың  экологиялық
мәдениетін қалыптастыруға негізін табиғаттың өмірі, адамның (қоғамның) табиғатпен өзара қарым-қатынасы,
оның  бағалы  қасиеті  туралы  хабар  беретін  бастауыш  мектепке  арналған  оқулықтар.  Мысалы,  бастауыш
мектептердің  гуманитарлық  эстетикалық  циклдағы  (тіл,  музыка,  сурет)  пәндердің  мазмұны  баланың  алған
әсерлерін  көбейтеді,  оның  пікірін  дамытады,  табиғатпен  толық  араласып,  іс-әрекетін  дұрыс  таңдауға
көмектеседі.  Өнер  туындылары  табиғат  орта  туралы  білімі  мен  адамгершілік-эстетикалық  сезімдердің  көзі
болып табылатыны бәріне белгілі.

Еңбек сабақтары табиғи материалдардың адам өміріндегі практикалық маңызы адамның іс-әрекетіне, адам
мен қоғам өміріндегі еңбектің ролі туралы білімін кеңейтуге, табиғат объектілерінде сауатты қарым-қатынас
жасау дағдысын қалыптастыруға, табиғи ресурстарды дұрыс пайдалана білуіне көмектеседі [7].
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Табиғаттану  мазмұны  бастауыш  мектеп  оқушыларының  табиғатты  қорғаудың  маңыздылығын
жаратылыстану негізінде түсінуін қамтамасыз етеді. Табиғаттану мен дене бағдарламаларында негізгі шарты
табиғи  ортаны  қорғау  болып  табылатын  адам  денсаулығын  қорғау  және  бекіту  мәселесі  қарастырылады.
Бастауыш  мектепте  оқытылатын  пәндердің  көздеген  мақсаты  оларды  балаларға  табиғатқа  деген
сүйіспеншілігін, жанашырлықты тәрбиелеу үшін өзара байланыста қолдануды талап етеді. Экологиялық оқу-
тәрбиенің  өзегін  құрайтын  жетекші  ой-пікірлер  мен  идеялар  барлық  оқу  пәндерінің  мазмұнының  негізін
құрайды.  Сол себепті,  әр түрлі  пәннен  алған білімдер жинағы оқушыны табиғат-адам үшін маңызды орта,
табиғатта  ол  демалады,  табиғи  объектілер  мен  құбылыстар  оған  рахат  әкеледі,  сол  табиғатта  ол  спортпен,
еңбекпен  айналысады,  одан  ауа,  су,  қорек,  киім,  қорғаныш  болатын  материалдар  т.б.  алады  деген  ойға
дағдыландырады.  Бастауыш  сынып  оқушылары  үшін  адам  еңбегі-елдің  табиғи  байлығын  білдіретін
ресурстарды  қорғап,  ел  игілігне  дұрыс  пайдаланудың  шарты  деген  идеяны  қарапайым  фактілер  мен
қорытындылар арқылы ұтымды болуы да өте маңызды нәрсе. Балалардың еңбекқорлығын, табиғат байлақтарын
пайдалану  және  молайтуға  жауапкершілік  көзқарасты  тәрбиелеу  оқушылардың  келесі  әрекетінде  көрініс
табады: табиғаттағы мінез-құлық мәдениетін сактау, табиғи ортаны зерттеу және бағалай білу, табиғи ортаға
қолайлы жағдай жасау (көшеттер отырғызу).

Бастауыш  мектепте  экологиялық  білім  берудің  маңызды идеясы  табиғаттьщ  біртұтастығы  туралы  идея.
Табиғаттағы байланыстар туралы білім дұрыс дүниетанымының қалыптасуына және бір-бірімен күрделі қарым-
қатынастағы табиғи объектілерді  қорғауга  жауапкершілік  сезімін қалыптастыруға  көп көмегін тигізеді.  Тірі
табиғаттағы  қоректік  айналым  тірі  организмдердің  өмір  сүру  ортасына,  табиғаттағы  мезгілдік  өзгерстерге
бейімделуі,  адамның  өсімдіктер  мен  жануарлар  өміріне  әсері  табиғаттанудың  барлық  тарауларында
қарастырылады  және  де  бастауыш  сынып оқушыларының  табиғатта  кез  келген  іс-әрекет  ұйымдастырғанда
табиғи қарым-қатынастарды есепке алудың маңыздылығын түсінуге көмектесетін құрал болып табылады. Орыс
тілі  бағдарламасында  терілген  «Табиғатты  қорғау  -  Отанды  қорғау»  деген  идея-экологиялық  тәрбиенің
патриоттық мақсатын жүзеге асыру үшін өте маңызды роль атқаратын идея. Адам өмірі Отан ұғымы мен туған
табиғатпен байланысты. Көлдер мен өзендер, тоғайлар, гүлді алқаптар мен бақтар -осы бала кезден таныс туған
жердің  суреттері  әдеби  шығармалар  әсерімен  оқушьшар  ұғымында  біртұтас  образға  айналады.  Бұл  -  Отан
образы. Осы Отанға деген махаббат, оның табиғатқа деген сезімімен бірлеседі [8].
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 
АРҚЫЛЫ БІЛІМ САПАСЫН  КӨТЕРУ

ОҚО Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның
биология пәнінің мұғалімі  Мараймова Гульсим Амангелдиевна

Әр  мұғалімнің  негізгі  мақсаты  -сабақ  сапасын  көтеру,  оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушылығын
арттыру,  олардың  ізденісін,  танымын  қалыптастыру.  Биологияны  оқытуда  оқушылардың  логикалық
қабілеттерін,  танымдық  іс-әрекетін  қалыптастыру  үшін  ойын  тәсілдері  мен  есептік  тапсырмаларын  беру
әдістерін қолданған орынды. Сабақта ойын элементтерін пайдалану олардың танымдық логикалық дағдыларын
дамытуға көмектеседі. Оқушылардың таным кезеңдерінің барлығында дербес іс-әрекет ұйымдастыру арқылы
жаңа  материалды  меңгеру  кезеңінде  белсенділік  арттыруға  болады.  Егер  оқушылар  сабақта  белсенді  ой
әрекетімен  отырса,  күші  жететін  қиыншылықтарды  жеңу  қажеттілігі  алдында  тұрса,  әртүрлі  сұрақтарға
жауаптарды  өздігінен  табуға  ұмтылса,  олардың  танымдық  белсенділігін  және  дербестігін  қалыптастыруға
болады. Оқу құрылғысын жүйелі талдау иегізінде оқушылардың танымдық әрекетінде екі іс-әрекет тобын бөліп
шығарады.

-оқушының мұгаліммен бірге араласа отырып орындаган әрекеті;    
-оқушының дербес іс-әрекет элементтері.
Жаңа  қоғамымыздың  құрылысына  белсене  араласатын  білімді  де  білікті  азаматтарды  қалыптастыруда

биология оқу пәні ретінде оқушыларды биология ғылымы мен биология саласынан біліммен қаруландырады. 
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Биология пәнін оқыту үрдісінде оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытып, практикалық іскерліктері
мен икемділіктерін ұштап, дүниеге диалектикалық -материалистік көзқарастарын қалыптастыра отырып білім
беру олардың жүйелі түрде сапалы білім алуының негізі болмақ. Оқушылардың танымдық қызығушьтлығын
дамытпай оқыту үрдісін жүзеге асыру мүмкін емес.  Оқушылардың оқу танымдық іс-әрекеті  формаларының
бірі-өзіндік жұмыс. Өзіндік жұмыс - оқушының ойлау қабілетін, ақыл-ой және іс-тәжірибесінен туындайтын
оқу,  тану  әрекеті.  Мысалы,  Биологияда  үйге  қызықты,  қарапайым  тапсырмалар  жасап,  одан  қорытынды
шығарып  келуге  тапсыруға  болады.  Үйдегі  шайнекке  неге  қақ  тұрады?  Ол  қақты  қалай  кетіруге  болады?
Лимонды кескенде неге қараймайды, ал алманы кессең неге қарайып кетеді? Сегізаяқтар неге ақылды? Жыл
құстары  жолдарын  қалай  табады?  Масалар  неге  ызыңдайды?  осындай  өте  қарапайым,  бірақ  оқушының
қызығушылығын  тудыратын  тапсырмаларды  сабақтың  тақырыбына  орай  беріп  отырупәнніңбеделін
арттырудатиімді.

Оқушылардың  белсенділігін  арттыруда  практикалық жұмыстың да  маңызы зор.  Биологияның сан алуан
сырын,  әлемінің  қызық  құбылысын,  ойын  элементтерімен  өрнектеген  сабақ  қызықты  әрі  ұтымды.  Ойын
сабақтарында  берілетін  тапсырмалар  қарапайымнан  басталып,  біртіндеп  қиындап  оқушылардың  танымдық
қызметін белсендіруге назар аударылады. Оқушьшардың танымдық белсенділігін дамыту міндеттерін шешуге
бағытталған  бірқатар  тәсілдер  мен  әдістер  ішінде  анықтамалық  әдебиеттерді  пайдалана  білу  машықтарын
қалыптастырудың маңызы зор. Өмірде кездесетін биологиялық құбылыстармен танысады, кестелерді оқи алу,
және түсіне білу, мұның барлығы олардың ой өрісін кеңейтуге, кітаппен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыруға
әкеледі,  Оқушылардың  оқу  танымдық  іс-әрекетінің  нәтижесі  олардың  білімді  өз  бетінше  талдап  және  бір
жүйеге  келтіре  алатын  тапсырмаларды  орындауы  болып  табылады.  Биология  сабақтарында  ойындарды
ұйымдастыру арқылы ең  бастысы  оқушыға  сенім білдіру,  оның өз  ісіне  жауап  беру мүмкінділігіне  сүйене
отырып,  өз  беделімен  іскерлік  дағдысын  дамытуға  болады.  Осындай  түрлі  интеллектуалды  ойындар  бала
қиялын дамытумен  қатар оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады.  Бала өз  мүмкіндіктерін
ашып, жаңалыққа, бәсекелестікке ұмтылады.

Ойын  -  бұл  еркін  және  өзіндік  әрекет,  ол  баланың  жеке  қызығушылығынан  туады,  белсенділігімен
ерекшеленіп,  шығармашылығын,  жоғары  сезімділігін  көрсетеді.  Ойыңда  ғана  баланың  жеке  қажеттілігімен
шектеулі  мүмкіндіктері  ашылады.  «Ойын,  сондықтан ойын,  ол баланың дербестігі» Интеллектуалдық  ойын
пәннің маңызын күшейтіп, окушының логикалық ойлауына,  басқа адамдармен іскерлік  қатынастарына әсер
ететінін анықтайды.
Сабақты тартымды әрі сәтті өткізе білу мұғалімдер қауымынан көп ізденуді,  білімділікті қабілеттілікті және
тапқырлықты қажет етеді. Менің ойымша сабақты сәтті ұйымдастырудың бірнеше алғышарттары бар. Олар:
-Сабақтың тақырыбына сай сабақ жоспарын жасау. Сабақ жоспары нақтылы жүзеге асатындай етіп жасалынуы
қажет. Дұрыс құрылмаған сабақ жоспары жақсы нәтиже бермейді.
- Тақырыпқа сай сабақ түрін, оның әдіс-тәсілдерін түрлендіріп отыру.
- Қосымша материалдарды тақырыпқа сай шығармашылықпен іріктеп ала білу.
-Дидактикалық,  техникалық  құралдарды,  электрондық  оқулықтарды  мақсатқа  сай,  оқушы  сезіміне  әсер
ететіндей тұрғыда пайдалану.
- Сабақта алдыңғы қатарлы озық тәжірибелер мен жаңа технологияларды пайдалану. Биология пәнінен алған
білімінің жүйелілігі мына көрсеткіштермен сипатталады:
-ойдың ұшқырлығы, алған білімді жаңа жағдайда жаңа заттар мен үрдістерге қолдана білу;
- заттар мен биологиялық үрдістер туралы ой - тұжырымдарын дәлелді түрде жеткізе білу;
- алған білімдерін практикалық іс-әрекеттерінде қолдана білу.
Бұдан  шығатын  қорытынды  -биологиядан  жүйелі  білім  қалылтастыру  -биологияны  оқытудың  маңызды
міндеттерінің бірі екендігі.
Оқушыларда  жүйелі  білім  қалыптастыруды  қамтамасыз  ету  пәнді  оқытудың  жинақылығы  және  біріздігі
принципі негізінде жүзеге асырылады. Бұл принципке сәйкес оқу материалының бір-бірімен тығыз байланысты
құрылымдық  элементтері  арасындағы  байланыс  қысқа,  ал  әрбір  келесі  құрылымдық  элементті  түсіндіру
алдынғы элементтен бастау алу керек.   
Жаңа білімді бекітуде, үй тапсырмасын қайталауда сызбанұсқалар бойынша орындату білімді жүйелеп, негізгі
ұғымдармен үнемі жұмыс істеуге дағдыландырады.
Қазіргі  таңза  осы  оқыту  үрдісінің  интеракгивті  әдіс-тәсілдері  өте  көп.  Педагогикалық  ғылым  мен
озықтәжірибенің бүгінгі даму деңгейінде белгілі болған оқыту әдіс-тәсілдерініы  бәріне  де еркін игеріп,әрбір
нақтылы жағдайларға орай ең тиімдісін таңдап алу және олардың бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре, тиімді,
үйлесімді,  әрі  шығармашылықпен  колдану  -  сабақтың  сәтті  өтуінің  кепілі.  Осылай  биология  сабағында
оқушылардың кызығушылығынарттыру арқылы білім сапасын көтеруге болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.12 жылдық білім.Журнал2006ж№8
2.Биолог анықтамалығы Журнал 2012ж№2
3.Огарь Н.П.Шарын ұлттық бағы. Қазақстанның ұлттыұ бақтары – «Алматыкітап» - 2006 ж.
4.Александров В.Г. Анатомия растений. Изд. 4-е – Высшая школа, 1966 ж.
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КOУЧИНГ  САБАҒЫ  ТУРАЛЫ  РЕФЛЕКСИВТІК ЕСЕП

Түркістан каласы,  Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназиянын
агылшын тілі пәні  мұгалімі  Молданова Жанар Илесовна

Meн  мeктeптегі  тәжірибe  кeзінде  жoспaрлaғaным  бoйынша  2  кoучинг  cессиясын  өткіздім.  Кембридж
бағдарламасынан  ұққаным  кoучинг  сөзі  ағылшын  тілінің  coaching  деген  сөзінен  аударғанда  тәлім  ету,
дайындау,  жаттықтыру деген  мағынаны  білдіреді  екен.  Менің  түсінігім  бoйынша  кoучинг  үдерісінде
кездесулер жoспарлы түрде жүргізіледі. Кoучинг – мұғалімге бағыт-бағдар беріп, oның шеберлігін шыңдап, әрі
қарай өсуіне ықпал етеді. Нақты бір мәселелерді шешуге итермелейді. Білім алушыға қандайда бір ережелер
жүйесін ұсынушы бoлып табылады. Кoуч – жаттықтырушы, бапкер.

Мен  мектептегі  кезеңде  өзімнің  әріптестеріммен  кoучинг  сабақтарын  жүргізіп,  өзімнің  тәжірибемнен
өткізгеннен  кейін,  кoучинг  үдерісі  жайлы білімімді  тoлық  жинақтадым деуге  бoлады.  Кoучинг  сабақтарын
өткізудің қыр-сырын түсініп, ертеңгі күнге қалай жoспарлап, нені өткізу керек екенін өзімше айқындап алдым.
Koучинг –  бұл білім aлуғa және дaмуғa мүмкіндік беретін үдеріс, сoл aрқылы мұғалім өзінің кәсіби қызметін
жетілдіретін бoлады. Яғни, мeнің кoучинг сaбaғымның нәтижесі, әріптeстeрім  тәжірибeлeрінe тиімді тәсілдeр
aлaтындaй бoлу керектігін түсіндім. Кoучинг сaбaқ өткізу жoспaрын жaсaп мен өз жұмысымды жoспaрлaдым.
Oсы жoспaр негізінде мұғалімдерге  жаңaша тәсілдерді  үйретуді  жoспарға алдым. Аталған жoспар бoйынша
мен көптеген жұмыстар ұйымдастырдым. Сoл жoспарым тoппен жұмыс жасауды, жаңаша тәсілдерді үйрету
әдістерінен бастап алдым. Oсы жoлда табанды еңбек етіп, бағдарлама негізінде жұмыс істеуге бет алдым. Мен
oсы бағытта жұмыс жасауға бел байладым. Сабақтардағы тoптық жұмыстар мен тапсырмалар беріп oрындату,
сыни oйлау деңгейін арттыруға көмектеседі. Мұғалімдер тoппен жұмыс істеу арқылы бір- бірімен oй бөлісті
және  айтылған  ұсыныстарды  қoлдап,  жүзеге  асыру,  іс-әрекет  жасау  барысында  бірлестік  қарым-қатынасы
нығайып, ынтымақтастығы артты деп айтуға бoлады. 

Бірінші  кoучингтен  сoң  әріптестерім  көп  ақпарат  алғандарын,  бұған  дейін  де  oқушыларды  тoпқа  бөліп
сабақтар өткізіп жүргендерін, тек жарыстыру үшін және бәселестікте ғана қoлданумен шектелгендерін айтып
өтті.  Тoптық  жұмыстар  өткізуде  түсініктерінің  басқаша  екендіктерін  мoйындады.  Тақырыпқа  байланысты
тoптық жұмыс жасау тиімділігін аңғарды. Тoп ішінде өз ережелері, тoпта рөлдерге бөлініп, өзіне тиісті қызмет
атқару, тoпта бірлесе, ынтымақтастықта жұмыс жасау қажет екенін ескермей жүргенін айтты.

Екінші кoучинг сабағымда алға қoйған мақсаттарыма тoлық жеттім деп айта аламын. Себебі, мұғалімдер
кoучингтен алған білімдерін сабақта өте жақсы дәрежеде қoлдана білді, сoл арқылы мен де oйлаған мақсатыма
жеттім. Негізінен  oқыту үшін бағалау бағалау үдерсінің қандай кезіңінде екенін білуі; әсіресе oлардың мықты
және  әлсіз  жақтарының  сипаты   мен  себептері  қандай  екендігі  туралы  алынған  мәліметтерге  басты  назар
аудартады.  Ал  бағалау  ең  алдымен  білім  сапасын  айқындауда  қажет.  Кoучингке  қатысқан  мұғалімдермен
бағалаудың түрлерін, бағалаудың қажеттіліктерін айқындай oтырып,  бағалау арқылы oқытуды жақсартудың
бес негізгі шартына  тoқталдық.Oлар:

1. Oқушы мен мұғалім арасындағы кері байланыстың oрнатылуы;
2. Oқушылардың өз oқу прoцесінде белсенді қатысуы;
3. Бағалау кезінде алынған нәтижелердің ескерілуі;
4. Oқытуға әсерін тигізетін oқушылардың өзін-өзі бағалауы мен уәждің бағалауға қаншалықты тәуелді

екенін білу;
5. Oқушылардың өз жетістіктерін бағалау және oларды қалай жақсартуға бoлатынын түсіну;

Балаларды oқытатын  – мұғалім бoлғандықтан, мұғалім үшін ең қызықты да ең жауапкершілігі ауыр міндет.
Балаларды oқыту барысында oқушылардың өз oқуын қалай жетілдіру керектігін білетін және бірлесіп жұмыс
істеу дағдыларын қалыптастыруымыз қажет. Балаларды oқыту барысында ұғынғаным:

-Oқушы аз сөйлегенмен oл oның өзіндік идеяларының жиынтығы екендігі;
-  Oқушылар өз oйын сөйлеу арқылы жеткізе алмағанымен де пoстер жасауда  сурет  арқылы бoяумен өз

үлестерін қoсуға бейім екені байқалды;
- Әр тақырыптың мазмұныны терең түсіне алмаса да, oның кейбір тұстарын, элементтерін елестету арқылы

суреттеуге, қияалдауға жетік екенін;
- АКТ-ны қoлдану арқылы  20 %, сoл видеoрoликті талқылауда 50% тoп ішіндегі бірін-бірі  oқытуда 90%есте

сақтау қабілеті дамитыны анықтау: 
-  Ең  бастысы  тoп  құрып,  құрдастарын  жауап  беруге  итермелеп,  ынтымақтастық  oрта  қалыптастыра

алатынына көзім жетті.
Кoучинг  сабағы  oйдағыдай  өту  үшін  жoспар  жасап,  қажетті  бейнематериалдарды  дайындадым.

Әріптестерімнің жабық сұрақтан гөрі ашық сұрақтары көп бoлып, жауаптары дәлелдемелермен көрсетілді. Ал
балаларды oқытуда көбіне жабық сұрақтар қoйылды. Және балалар ары қарай не бoлатынын тезірек білгісі
келіп  қызығушылығы  артты.  Балалар  бір  мақсатқа  талпынса,  ересектер  көп  мақсаттарымен  жан-жақтылық
танытты. Мұғалімдер жеті мoдульді танып біліп, oның мақсаттары мен міндеттерінің сабақ үдерісінде қалай
жүзеге  асырылатынын,  мұғалім іс-әрекеті  мен  oқушы іс-  әрекетінің айырмашылығын,  oқушы мен мұғалім
арасындағы  кері  байланысты  oрнату,  oқушының  өз  идеяларымен  бөлісуіне,  сөйлеу  және  oны  дәлелдеуіне
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мүмкіндік  беру,   oқушының  табысы  мен  жеткен  жетістігіне  қoлдау  жасау,  марапаттау,  тoпты  бағалауға,
критериалды бағалауға  және өзін өзі бағалауына жағдай туғызу тағы да басқа жаңалықтарды бoйыма сіңірдім. 

Кәсіби біліктілігі жoғары мұғалім сыни тұрғыдан oйлай білетін, өзін-өзі  бағалай білетін, білімді, саналы
oқушыны тәрбиелей алады. 6 «Г»сыныбына ағылшын тілі сабағында  oқытуда жаңа әдіс-тәсілдер яғни тoптық
жұмыс,  критерий бағалауды,  өзара  бірін-бірі  бағалауы,  сабақ  сoңында кері  байланыс пен  рефлекция жасау
oқушының сабаққа деген қызығушылығын oятып, шығармашыл тұлға бoлып қалыптасуына мүмкіндік бoлды..
Менің пікірімше,тoпта жұмыс істеу мен сергіту сәті арқылы балалар ынтымақтастықта, бірлікте, дoстық қарым-
қатынаста  бoлуға  үйренеді.  Тoптық жұмыс oқушыларды  бір-бірінің  сөзін,  пікірін  тыңдап,  бір-бірін  сыйлай
білуге  тәрбиелейді  және  oқушылардың  алдарына   бір  нақты  мақсат  қoйып,  сoл  мақсатқа  белсенді  түрде
ұмтылуға  итермелейді.  Сабақ   барысында  фoрмативті  бағаның  көмегімен  құлшынысын  артыруға  бoлады,
oқушылар өздерінің алған бағасының әділ екендігіне көз жеткізді. Сабақ тақырыбына байланысты  oйлануын
дамыту үшін түрткі  сұрақтарын қoлдану арқылы өзін көрсете  білмейтін  oқушыны  алға  тартуға   бoлады.
Oқушыны  жас  ерекшеліктеріне  қарай  oқыта  oтырып,  дарынды  және  талантты  oқушыны  анықтап,  әрбір
oқушының   көшбасшы  бoла  алатындығына  сендіре  алу  әрбір  ұстаздан  шешімі  табылуы  керек.  Oл  үшін
әріптестердің  тәжірибесін жетілдіру мақсатында жиі  кoучингтер  өткізілуі    қажет. Өз басым кoуч  ретінде
көптеген  тәжірибе  жинақтадым.   Мұғалімдермен  бірлесе  oтырып  жасаған  жұмыстарымыз  өз  нәтижесін
көрсетті.  Енді мен бoлашақта  сенімді түрде кoучинг сабақтарын дамытып, әріптестеріме үнемі қoлдау жасай
алатынымды сездім.  Бұл  -  менің өзгергенімнің айғағы. 

Әріптестеріме  кoучинг  өткізуді  бoлашақта да  жалғастыра  бермекпін,  өйткені  басқа  мұғалімдерді  oқыта,
үйрете жүріп өзімнің де сана-сезімімнің, іс-тәжірибемнің көбейетінін түсіндім. Oл үшін бoлашақта Lesson Study
зерттеу  әдісін  өткізу  тәсілдерін  үйрету,әріптестерімнің  сабақтарын  Блум  таксoнoмиясына  салу  жoлдарын
кеңінен  ашу,сыни  тұрғыдан  oйлау  мoдулі  негізінде  өзімнің  сабақтарымда,әріптестерімнің  сабақтарында  әр
түрлі  стратегияларды  тиімді  пайдалану,мектеп  мұғалімдерімен  oқыту  мен  oқу  саласындағы  жаңалықтар,
зерттеулер туралы кәсіби білім алмасып oтыруды әдетке айналдыру.  Мақсатым анық бoлған сoң,өзімді-өзім
ұстап  әріптестеріммен  жұмыс  жасадым,  өзім  жақсы  сезімде  бoлдым.  Кoуч  ретінде  сезінгенім  менің
мұғалімдермен және мұғалімдер арасында бір-біріне деген сыйластық, сенімділік, өзара oй бөлісу, қиындықтан
шығу жoлдарын бірге шешуге қадамдар жасауы, мені алға жетелей бастады. Өз жұмысыма деген сенімділігім
артты.  Алдағы  уақытта  ерінбей  жалықпай  өз  әріптестеріммен  бірге  жұмыс  жасаймын  деп  oйлаймын.  Өз
кoучингімді бoлашақта  жoспарлап, әр жұмысымды талдап, әріптестеріме көмегім тиетіндей етіп жүргіземін.
Маған ұнағаны Lеsson Study әдісін қoлдану тиімді деп oйлаймын. 

Себебі мектептегі іс- тәжірибемде ағылшын тілі кафедраның пән мұғалімдері Lеsson Study әдісін қoлдануды
бастаған, сoның 3 кезеңі шешуші кезіне қатысып, өз үлесімді қoстым деп oйлаймын.

Себебі теoрия бoйынша материал жеткіліксіз. Әріптестеріме курстың бірінші айда жасаған презинтазия мен
ресурс көмегін берді. Lеsson Study-де жасаған жoспар өте тиімді бoлды. Өтілген сабақтан oқушылардың білгені
көп,  сабақ  сәтті  бoлды.  сабақтан  сoңында  oқушылардан  интервью  алынды.  мұғалімдер  арасында  сұхбат
жасалды.  Қoрыта  келе  бoлашақта  әр  сабақты  мұғалімдер  арасында  Lеsson  Study  жүргізуге  бел  будық.  Oл
мұғалімдерді oқыту мен oлардың тәжірибесін дамытудағы ынтымақтастық тәсілі бoлып табылады. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Мұғaлiмгe aрнaлғaн  нұсқaулық, II (oртa) дeңгeй, үшінші басылым (2012) 
2. Интерактті oқыту әдісін қoлданып сабаққа жoспарлау және басқару Алматы-2014
3. Мектептегі іс-әрекетті зерттеу әдістемелік құрал Алматы 2013 ж

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОҚО. Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9  мектеп-гимназияның 
бастауыш сынып мұғалімі Нарымбетова Шахида Исахановна

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов' деятельности      человека,      удивительный      
феномен      нашего существования.
По определению, игра • это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с древности. 
Широкое применение игра находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В 
современной школе, делаю щей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая 
деятельность используется в следующих случаях:
-    в   качестве   самостоятельных   технологий   для   освоения понятия, темы и даже раздела учебного 
предмета;
-    как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;
-    в   качестве   урока   (занятия)   или   его   части   (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 
контроля);
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-    как технологии внеклассной работы.
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 
явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создастся на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как 
средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:
а)       обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
б)  познавательные, воспитательные, развивающие;
в)  репродуктивные, продуктивные, творческие;
г)    коммуникативные, диагностические, профориентационные, психологические и др.
Классификационные параметры игровых технологий
По уровню применения: все уровни.
По философской основе: приспосабливающаяся.
По основному фактору развития: психогенные.
По концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные + гештальт + суггестия.
По ориентации на личностные структуры: ЗУН + СУД + СУМ + СЭН +СДП.
По характеру содержания: все виды + проникающие.
По типу управления: все виды - от системы консультаций до программной.
По организационным формам: все формы.
По подходу к ребенку: свободное воспитание.
По преобладающему методу: развивающие, поисковые, творческие.
По направлению модернизации: активизация.
По категории обучаемых: массовая, все категории.
Программа игровой деятельности состоит из набора развивающих игр, которые при всем своем разнообразии 
исходят из общей идеи и обладают характерными особенностями.
Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, 
квадратов из картона или пластика, деталей из конструктора - механика и т. д. В своих книгах Никитин 
предлагает развивающие игры с кубами, узорами, рамками и вкладышами Монтессори, уникубом, наборами 
«Угадай-ка», таблицами          сотни,     «точечками»,     «часами»,    термометром,
кирпичиками, кубиками, конструкторами. Дети играют с мячами, веревками, резинками, камушками, орехами, 
пробками, пуговицами, палками и т. д. и т. п. Предметные развивающие игры лежат в основе строительно-
трудовых и технических игр, и они напрямую связаны с интеллектом.
Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка в изометрии, чертеже, письменной
или устной инструкции и т.п. и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации.
Игровые технологии                                     
в младшем школьном возрасте
Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения 
в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую, самостоятельно организуются в 
групповую игру, продолжают игры с предметами, игрушками появляются неимитационные игры.
В арсенале педагогики начальной школы содержатся игры, способствующие обогащению и закреплению у 
детей бытового словаря, связной речи; игры, направленные на развитие числовых представлений, обучение 
счету, и игры, развивающие память, внимание, наблюдательность, укрепляющие волю.
В современном Казахстане идет становление своей национальной
модели   образования.   Этот   процесс   сопровождается   изменением
образовательной парадигмы. На смену старому содержанию образования
идет      новая      традиционная      объект-субъективная      педагогика
Е.А.каменского, ИГербарта заменяется иной, обращенной к ребенку как
к субъекту учебной деятельности как к развивающейся личности,
которая    стремится     к    самоактуализации,     самовыражению     и
самореализации.
Новая образовательная парадигма выдвигает на первое место не знания, умения и навыки, а личность ребенка, 
ее развитие посредством образования.
Характерной чертой современной педагогической науки является стремление к созданию новых 
образовательных технологий, ориентированных на личностное развитие ребенка. Обучение - это процесс 
передачи знаний, умений и навыков, социального опыта от старших поколений - подрастающему.
В состав целостного процесса включаются цели, содержание, методы, технологии, интерактивные формы и 
средства достижения результатов.
Успех всего будет зависеть только от нас самих, от нашего сознания, педагогической совести н чести, от 
отношения к работе, к детям, к каждому индивидуально.
Нам нельзя жить застыв в своем мастерстве, уверовав в собственную непогрешимость.
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Учитель только тогда учитель, когда он растет, ищет, совершенствует свое мастерство.
Надо постоянно работать над собой, искать и находить, делать выводы для себя применительно к 
возможностям своего класса, стиля работы и не боясь внедрять в свою практику все новое, передовое.
Учиться всегда вместе с детьми. Путь к успеху, мастерству лежит только через поиски, находки, через 
творчество.
На сегодняшний день широко известны технологии развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, 
гуманно-личностная технология ША.Амонашвили, технология В.Ф.Шаталова.
В Казахстане активно используются технологии обучения Ж.А.Караева, А.А.Жуннсбека и др. В ногу с новыми 
переменами, применяя различные известные технологии обучения, хочу рассказать о применении 
интерактивных форм обучения, которые нередко применяю в своей практике.
Учебно-воспитательный процесс тесно связан с работой, с родителями. Поэтому в своей работе я использую 
элементы программы «Step by step».
Эта программа предусматривает использование интерактивных методов и форм обучения, в частности работу в 
малых группах или так называемых «центрах» программа предполагает участие семьи в учебно-
воспитательном процессе.
Родители ближе знакомятся с работой учителя и начинают больше ценить ее, тем самым укрепляются 
сотрудничество между школой и семьей.
Так, например: при изучении сказки «Теремок», работа проводилась в центрах под руководством родителей.
Это такие центры, как «центр науки» • готовит план сказки с графическим изображением пунктов.
«Центр драматизации» - готовит инсценировку сказки.
«Центр рекламы» - рекламный буклет.                                                '
«Центр фантастики» - придумывает другой конец сказки.
«Центр искусств» - иллюстрацию к сказке.
В своей практике я использую другие интерактивные формы обучения. Это такие как дискуссионные и ролевые
обучающие игры, индивидуально-групповые формы работы, различные формы контроля -тесты с 
альтернативным ответом, тест - соответствие, тест -напоминание, комбинированный тест.
Игры любого вида полезны и приятны для детей - первоклашек, они доставляют им удовольствие и приносят 
лучший результат. Это такие, как «Снежный ком», «Мозговой штурм», «Шкатулка мудрости», «Приемы 
скорочтения». На своих уроках так же использую технологию Зайцева - Жунисбека, стратегию критического 
мышления, диаграмму Венна, что и лежат в основе интерактивных форм обучения,
"Придумай слова"
Ведущий предлагает учащимся разделиться на две команды. Теперь проведем такое соревнование. Предлагаем 
всем внимательно просмотреть учебный текст, чтобы потом его воспроизвести наизусть. Надеемся, 1-ое слово 
запомнят все, а дальше - у кого сколько получится. Дается одна минута, чтобы прочесть н запомнить текст. 
После этого отбираем желающих участвовать в соревновании. Сначала первый игрок команды воспроизводит 
наизусть, а все остальные следят по тексту, где ои запнулся, сказал неточность, и отмечают время. Затем играет 
другая команда. И так далее. В случае ошибки даем команду «Стоп!!!» Интересно, у кого самая лучшая память?
Ведущий подводит итоги. Победитель - тот, кто воспроизвел наибольшее количество слов и, особенно дат.
"Подсказка"
Процесс составления шпаргалки в виде конспекта дает возможность усвоить изучаемый материал. Попробуем 
научиться. Для начала составим план - конспект. За 1 минуту 50 секунд на 1 странице. Всего несколько 
ключевых слов.
Итак, пожалуйста, приготовьте книги. Ведущий дат сигнал на перелистывание страниц (используем для чтения 
приемы скорочтения). Конспектируемую часть каждой страницы отделяем линией. Затем по этому же тексту 
составляем тезисы. Вам будет отведена 1 минута на конспектирование каждой страницы. Постарайтесь описать
содержание каждой страницы в виде тезисов. Кроме ключевых слов, здесь могут быть и предложения, 
содержащие суть этой страницы. По сигналу ведущего меняем страницу. Заканчиваем!
В заключение работы составляем вопросы по изучаемому тексту. Вопросы должны быть занимательными, 
отражающими суть материала, проблемными, дискуссионными. Оценим, у кого самые лучшие конспекты, у 
кого самые лучшие вопросы.
Собрание"      Подготовительная часть.
До конференции избираем «оргкомитет». Ведущий определяет число « членов оргкомитета». Дадим 
возможность членам оргкомитета сформулировать все вопросы, которые нужно подготовить до начала 
конференции: время конференции, рекламу, информационное сообщение (тема конференции, регламент 
работы, Ф.И.О. докладчиков, тематика докладов), составить программу работы, размножить, написать 
приглашения, раздать их, выбрать в классе председателей-секций, подготовить основные вопросы для их 
работы, составить соответствующие визитные знаки. Игровая часть:
Давайте расставим мебель и займем те места, которые нам положено иметь на планетарном заседании. Начали! 
Проводится «пленарное заседание)». По окончании «секретари секций» вывешивают соответствующие 
названия «секций», объявляют «докладчиков». Одновременно в одном помещении работают несколько 
«секций». Ведущий руководит работой. Выступление докладчика не более 5 минут.
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После окончания работы все собираются для заключительного заседания. Подводится итог конференции, с 
заключительным докладом выступает «председатель оргкомитета». Что мы извлекли из этой игры? Какую 
пользу она нам принесла? Высказаться может каждый.
"Выставка" Ведущий готовит вопросы (лоты) для учащихся всего класса по пройденной теме (даты, факты, 
события). Для проведения игры нужен гонг (или деревянный молоток). Ведущий ведет аукцион: задает 
вопросы, комментирует и оценивает ответы, определяет победителя. Побеждает ученик, набравший 
наибольшее количество фишек, которые поучает за правильные ответы.
"Докажи" Несколько ребят делают сообщения по одной заранее предложенной теме. Оценивает конкурс 
ведущий (учитель) или избранное жюри. Оцениваются не только знания, но н умение говорить связно, 
доказательно.
"Викторины"  Ученики составляют дома кроссворды, чайнворды, историческое домино, хронологическое лото, 
викторины, ребусы и т. д., а на уроке разгадывают их. Работать можно индивидуально или в группах. Ученикам
разрешается пользоваться учебником, картами, вспомогательным и документальным материалом.
Ведущий определяет самых активных, предприимчивых, находчивых. Отмечает как тех учащихся, кто работал 
дома, так и тех, кто работал на уроке.
"Опорные схемы" Бумага и карандаш. Читаем текст, стараемся как можно лучше понять,
конспектируем текст. В ваших конспектах не должно быть слов и предложение,
а только рисунки либо символы (стараемся совсем избегать слов). Текст можно
изображать по частям. Схемы демонстрируем по очереди, объясняем их, а все
оценивают и выбирают лучшего игрока. Учитываем оригинальность
изображаемого. Ведущему слово для поздравления победителя. Игра окончена
"Этапы текста"     Учащиеся читают текст (Гонг). Делятся на 4 группы, 1 группа -«введение»; 2 группа 
-«основная мысль»; 3 группа - «заключение»; 4 группа - «дополнение». Начинаем пересказ частей текста по 
порядку. Группа «дополнение» имеет право взять слово после каждой группы. После игры еще раз 
просматриваем текст, сравниваем с информацией, определяем, какая группа более точно соответствовала 
своему назначению. Ведущий поздравляет победителей.
"Дерево знаний" Учащимся нужно быстро, ко внимательно прочитать текст. (Гонг) Теперь каждый пишет 
записку, в которой задается трудный вопрос по тексту. (Гонг). Ведущий должен иметь шкатулку, в которую 
учащиеся по очереди складывают вопросы. Предлагается еще раз быстро прочитать заданный текст. Каждый 
ученик подходит к шкатулке, вынимает записку и как можно более полно отвечает на вопрос вслух. Остальные 
оценивают вопрос и ответ. Ведущий определяет победителя. Поздравьте лучших знатоков! Всем спасибо. 
(Гонг).
"Символы, реплики"
1 .Ведущий определяет раздел изучаемого текста. По команде начинаем читать изучаемое. При чтении нужно 
делать необходимые заметки на полях (карикатуры, символы, реплики). Они должны быть интересными и 
привлекательными. Все определяют победителя. Работаем с карандашом. Начали!
2. Передаем по кругу. Передавайте книгу соседу справа, он ставит оценку (S балльная система). На просмотр 
-10 секунд (хлопок через 10 секунд). Книги должны возвратиться хозяевам. Оцените, сколько вы набрали 
баллов. Ведущий определяет победителя по баллам.
3. Затем один из победителей выходит вперед, демонстрирует свою работу и пересказывает текст, пользуясь 
заметками.
"Беглое чтение"
1.   Учащиеся читают изучаемый текст 10-15 минут. Измеряют, насколько меняется скорость чтения (через 
каждые 30 секунд -гонг). Переворачиваем страницу, независимо от того, прочитана или нет.
2.   Теперь приготовьтесь оценить свою скорость чтения. Берем другой текст (I лист). Читаем в течение 2 
минут. Читаем его так, чтобы потом можно было пересказать напарнику. Начали! Закончили чтение.
3.   Теперь начали пересказ. (5 минут -1 пара)
4.   Запишите у себя на листке ваши конечные результаты: количество слов, прочитанных за 2 минуты и 
коэффициент усвоения - по взаимной оценке напарника,
5.   Ведущий обходит и выявляет победителя того соревнования, подводит итога.   
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ЮКО город Туркестан  КГУ школа  № 9 имени  Некрасова  
учитель начальных классов Неметова Алия Дауреновна 

Для того  чтобы, изменить другого,  нужно,  прежде всего,  измениться самому. Луиза Хей

Современные  требования  общества  к  учителю  таковы,  что  учитель  постоянно  должен  заниматься  само
образованием, расширением границ своих возможностей. Он должен уметь быстро меняться и уметь применять
на уроках новые подходы и технологии. Одним словом, учитель должен идти в ногу со временем. Нынешний
технологический и  информационный  прогресс  в  мире  требует  всестороннего  развития  личности  с  раннего
возраста.   И  именно  новые  идеи  предусматривают  результаты  «сформированности  у  учеников  навыков
обучения  тому,  как  обучаться,  и  как  следствие,  становление  их  независимыми,  самомотивированными,
увлеченными, уверенными, ответственными личностями с развитым критическим мышлением, проявляющими
компетентность в цифровых технологиях»  

Применение  новых подходов в преподавании и обучении, а в нем диалоговое обучение внесёт  изменения в
активизацию  речи  учащихся.   Развитие  логического  мышления   на  основе  диалога  и  создание  среды  для
саморазвития учащегося.

В настоящее время и планирование уроков несет несколько новый формат и эта новизна первоначально
создавала  трудности  в  планировании.  Но  систематически  работая  над  таблицей,   можно   понять,  что
планирование  в  табличной  форме  намного  удобнее.  Недаром  говорят  «Упорядоченные  действия  –
упорядоченные мысли». Содержание всех уроков включает   три основных аспекта - это правильная постановка
цели урока, определение задач и ожидаемые результаты действий. Задания, планируемые на  уроках,  должны
быть   тщательно  продуманы  в  связи  с  возрастными  особенностями  учеников.  Сравнивая  традиционную
методику преподавания с новой, можно увидеть необходимость перехода от пассивного слушания объяснения
учителя к активному.  Атмосфера в классе меняется  и меняется в лучшую сторону: повышается активность
учеников, улучшается качество урока. Ученики имеющий низкий уровень мотивации, станут проявлять интерес
и стремление к выполнению заданий. 

Планирование  в будущем применения и других приемов и методов обучения для развития критического
мышления  учащихся,  изучив  более  слабые  стороны  учеников,  используя  новые  подходы  и  методы
планирования  уроков с учетом преодоления этих проблем. Проводить с коллегами беседы о приемлемости
данной методики в преподавании. Как повлияет применение перечисленных   методов для развития учащихся?
По  моему  усмотрению  улучшается  взаиомоотношение  учащихся  при  выполнении  групповых  заданий,
формируются навыки самовыражения и воли учеников, повышается интерес к предмету,  станут развиваться
навыки  поисковой  деятельности,  произойдёт  обогащение  словарного  запаса  учащихся,  умение  общаться  в
группах и приходить к единому мнению.
Результаты научных исследований показывают, что диалог занимает центральное место на уроке.  Мерсер и
Литлтон  (2007)  в  своей  работе  показали,  что  диалог  в  классе  может  способствовать  интеллектуальному
развитию учеников и их результативности в обучении.  В исследовании подчеркивается,  что интерактивное
общение  как  со  взрослыми,  так  и  совместная  работа  со  сверстниками способствуют  обучению детей  и их
когнитивному развитию. 
    Ожидаемыми результатами внедрения диалогового обучения могут стать умение детей аргументировать,
доказывать, принимать верные решения используя приемы диалогового обучения. В результате этого действия
учащиеся  научатся  доказывать  свою  точку  зрения,  использовать  свое  мастерство  в  убеждениях.  Но
немаловажно то, что в этом процессе будут участвовать те ученики, которые обладают знаниями по теме. А
слабоуспевающие будут  оставаться  в  сторонке.  Поэтому для  развития  личности  нужно научить  его  вести
беседу,  познакомить  с  правилами  ведения  диалога  со  сверстниками.  По  утверждениям  Александера(2004),
беседа   в  обучении не является  односторонним процессом общения,  а  наоборот,  -  взаимным процессом,  в
котором идеи проходят в двух направлениях и на этой основе продвигают обучение ученика вперед     
  В младших классах дети любят высказывать свои мысли, любят спорить, при этом могут не слушать и не
принимать мнения других. Научить своих учеников правилам ведения диалога, умению слушать и слышать –
это и стало моей главной задачей в исследовании. По утверждению Барнса «Обучение происходит не только
посредством пассивного слушания  учителя,  но в результате  использования вербальных средств:  говорения,
обсуждения  и  аргументации».  В  ходе   урока  плодотворно  через  диалоговое  обучение,  научить  учащихся
выдвигать  свои  идеи,  аргументировать  собственную  точку  зрения,  дискутировать,  развивать  навыки
саморегуляции, то есть формировать у учащихся метасознание – навыки обучения тому, как учиться.
     Анализируя уроки с использованием диалогового обучения, проявляется  важность использования новых
подходов  в  преподавании  и  обучении  через  диалоговое  обучение  в  повышении  мотивации  и  активности
учащихся к предмету. Ученики приобретают  умения и навыки анализа, синтеза и поиска ответов на вопросы,
сформируются практические навыки взаимооценивания исамооценивания. Очень  заметно старание детей  в
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достижении целей вместе, сообща через диалог. Успешность внедрения данного метода отражается  в умении
учащихся   свободно  высказывать  свое  мнение  и   предлагать  свои  идеи,  развитии  навыков  логического
мышления и речи, важности диалогового обучения в создании коллаборативной среды. Принимая во внимание
все  соображения   сделаем   выводы  для  себя  относительно  обучения  и  практического  применения  новых
подходов в преподавании и обучении. Оно ведёт к повышению саморегуляции учащихся, изучению отдельных
мыслительные процессов учащихся, как понимание, осмысление, рассуждение и принципы работы в групповой
форме, что повышают способность учащихся к обучению.
     Наступивший  21век – век информационных технологий изменил не только наше мировоззрение, но и
молодое поколение. В связи со стремительными  темпами научно-технического прогресса наши дети более
информированы и эрудированы.
По  мнению  Хоули  (1974)  для  обеспечения  педагогического  развития  требуется  определенный  подход  к
пониманию  профессионализма.Совершенствуя  практику  инновациями  учитель  направляет  учащихся
критически мыслить, проявлять креативность, развивает навыки самооценивания и взаимооценивания. Самое
важное  то, чтобы ученики поняли, что мышление  обеспечивает процесс познания нового. Именно благодаря
способности человека мыслить решаются сложные  задачи, делаются новые открытия, выводы, появляются
изобретения. Как и другие качества ума, мышление можно и нужно развить.  Психологи говорят, что мышление
начинается  с  удивления,   с  противоречия.  Поэтому  и  необходим учитель,  наставник,  который  направит,
поддержит,  поймет.  Думаю,  что  успешное преподавание и компетентный учитель,  работающий по-новому,
изменит всю систему нашего образования в лучшую сторону.

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ

Түркістан қаласы,  Некрасов атындағы  № 9 мектеп - гимназияның
бастауыш сынып мұғалімі  Озғанбаева Алтынай Күздеубаевна

Бастауыш  мектептегі  оқыту үрдісінің  негізгі  мақсаты  оқушыларға  білім  беру  ғана  емес,  сонымен  бірге
олардың  ойлау  қабілетін  дамыту  және  белсендіру.  Балалардың  ойлауын  дамыту  туралы  М.Жұмабаевтың
сөзімен алсақ: «Ойлау жанның өте бір қиын, терең ісі.Жас балаға ойлау тым ауыр, сондықтан басқыштап іс
істеу  керек.Оқулықтағы берілген тапсырмалар,  суреттер  баланың жанына дұрыс әсер  ететіндей,  оқушының
оқуға,  білімге деген ынта – ықыласы, құштарлығы болуы керек».Оқу материалы балалардың ойлау қабілеті
жетерліктей  жас  ерекшеліктерін  ескере  ұйымдастырылса  ғана,  оның  ойлау  қабілетінің  дамуына  мүмкіндік
туады.Сондықтан  да  мұғалім  балаларды  сабақта  талабын  шаттандыратындай,  ойын  оятатындай,
белсенділігін,саналы ойлана білуін, ой-өрісінің дамуын,олардың іскерлігін дамытатындай болу ксрск. Оларды
қиындыкты  жеңе  білуге,  төзімділікке  баулу  мұғалімнің  басты  міндеті.  «Логикалық  ойлау  –  логикалық
сөйлеудің негізі, ал мұны – логикалық сөйлеуді ұстаз дамытуға тиіс», деп көрсетті К.Д.Ушинский. Логикалық
ойлаудың ерекшелігі – қорытындылардың қисындылығында, олардың шындыққа сай келуінде. Логикаға түскен
құбылыс түсіндіріледі, себептері мен салдарлары қатесіз анықталады. Ұғымдар арасындағы байланыстар мен
қатынастар  логикалық ойлау жолымен ашылады.  Бұл байланыстар мен қатынастардың дұрыстығын теріске
шығаруға  болмайтыны пікірлерде  көрсетіледі.Оқушылардың  логикалық ойлау қабілеттерін  дамыту жөнінде
ғалымдар  А.В.Запорожец,  Л.Н.Венгер,  И.С.  Якиманская  еңбектерінде нақты анықтама  берілді.Авторлардың
пікірлерінше «Логикалық ойлауды дамыту» дегеніміз: 

• барлық логикалық ойлау операцияларын (талдау, жинақтау, салыстыру, жалпылау, саралау) арнайы жүйелі
түрде қалыптастыру; 

• ойлау белсенділігін, өзбеттілігін дамыту; 
Бастауыш мектеп баланың логикалық ойлауын дамытудың негізгі кезеңі,өйткені логикалық ойлау кейінірек

бейнелік ойлаудың негізінде қалыптасады, ауқымы кеңірек мәселелерді шешуге ғылыми білімдерді меңгеруге
мүмкіндік береді. Ал оқушылардың ойлауын дамытып, дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер
қабылдай  білуге  үйрету  –  математика  сабағының  міндеті.  Жаңа  буын  математика  оқулығының  басты
ерекшеліктерінің  бірі  –  оның  әрбір  сабаққа  лайықталған  материалы,  негізінен  алғанда,  төрт  текті
жаттығулардың  тобынан  тұрады.  Солардың  бірі  —  балалардың  шығарамашылық  іс-әрекетке  бейімдеу
мақсатын көздейтін, «Атамұра» баспасы бойынша оқулықта жасыл түсті қоршауға, ал «Алматыкітап» баспасы
бойынша әр сабақта қалыптан тыс және қызықты жаттығулар, шығармашылық деңгейге арналған логикалық
есептер,  тапсырмалар беріледі.  Ол жаттығулар негізінен балалардың логикалық ойлау  қабілетін,  ақыл-ойын
дамытуды  көздейді.  Ондай  жаттығуларды  орындау  барысында  оқушылар  мазмұнға  сәйкес  объектілерді
бақылайды,  байқайды,  салыстырады;  сондай-ақ  әр  алуан  ақыл-ой  іс-әрекеттерін  орындайды,  практикалық
жұмыстар жүргізеді, зерделілік білдіреді, ізденеді, болжам айтады және оны негіздеп беруге немесе дәлелдеуге
талпынады, математикаға деген қызығушылығын, ынта-ықыласын тудырады. Бұл жаттығулардың бәрі арнайы
жүйе қүрайды. Оларды орындай алмаған оқушыға білімінің көрсеткіші ретінде нашар баға қоймайды, ал оны
орындаған  оқушыны  мадактаған  жөн.Қазақстан  Республикасы  бастауыш  білімнің  мемлекеттік  стандартына
сәйкес, математикалық білімнің жаңа мазмұны біртекті емес және әр түрлі екі деңгейді қамтиды. Олар міндетті
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және  мүмкін  деңгейлер.Міндетті  деңгейге  бастауыш  мектеп  көлеміндегі  берік  игерілуі  тиісті  материалдар
жатады.Ал,  мүмкін деңгейге,  мазмұны тұрғысынан алғанда,  негізгі  мәселемен үйлесетін,  алайда оқушының
математикалық ой-өрісін кеңейтуге бағытталатын, үйреншікті емес түрде ұсынылатын және де оны орындау
шығармашылық іс-әрекетпен ұштасатын материалдар жатады. Мұның бәрі міндетті деңгейдің материалымен
кеңейте  және  тереңдете  түсуге  қызмет  етеді,математиканың жүйелі  курстарының  аса  маңызды тарауларын
ілгеріде  оқытып  –  үйретудің  негізін  қалайды.  Сондай-ақ  балалардың  дамуына  әсерін  тигізеді  және  негізгі
материалды терең меңгеруге көмектеседі.
Баланың  жас  ерекшелігіне,  зейініне  сай,  әдейілеп  ұйымдастырылған  логикалық  ойын-ребус,  сөзжұмбақ,
қызықты  әзіл-есептер,  жұмбақ-есептер  баланың  ой-ақылын,  дүниетанымын  кеңейтеді,  мінез-құлқын,  ерік-
жігерінқалыптастырады және де сабаққа қызығушылығын арттырады.
Мысалы:
1. Үстел үстінде 3 қияр, 2 сәбіз, және 5 апельсин тұрған.Үстел үстіндегі барлық көкөністер қанша?(Шешуі: 5
көкөніс,апельсин жеміске жатады.) - 2 сынып.
2.  Айбек  пен  Торғын  әрқайсысы  10  жаңғақтан  терді.Айбек  Торғынға  өзінің  жаңғақтарының  4-  еуін
берді.Торғынның жаңғақтары қаншаға артық болды? (Шешуі: 8-ге артық)- 2 сынып.
3. Екі стаканға бірдей су құйдың. Оның біреуін тарелкаға төңкердің.Қайсы стаканда су көп? (бірдей).-2сынып. 
Баланың ой-қиялын дамытуда логикалық сұрақ-тапсырмалардың орны бөлек. Мысалы:
1.Бір жанұядағы ағайынды 2 жігіттің әрқайсысының 1 апасы,1қарындасы бар. Ол жанұяда қанша бала бар? (4).
2. Қарындашты тең етіп 2-ге бөлгенде, неше қарындаш шығады?
3. Автобус оң жаққа бұрылғанда, ішіндегі жолаушы қайда бұрылады?
Логикалық жаттығулар:
1. Айжан мен Маржанның әкелерінің аттарын ата. Айжан мен Маржан – Асқар мен Мұраттың қыздары. Айжан
Асқардың қызынан үш жас кіші болса, бұлардың әрқайсысының әкелерінің аты кім?(Шешуі: Айжан-Мұраттың,
Маржан-Асқардың қызы.)
2.Велосипед дөңгелегінде 8 шабақ бар. Барлық шабақтардың арасында неше аралық болады? (Шешуі: 8 аралық)
3.Екінші  сыныптың  өқушылары  екі-екіден  жұптасып  тұрды.  Сәкен  мен  Дәурен  жетінші  жұп  болды.  Олар
алдынан санағанда жетінші жұп болды, ал артынан санағанда төртінші жұп болды.Сыныпта қанша оқушы бар?
(Шешуі: 20 оқушы)
Қызықты әзіл-есептер:
1.Олжас пен Жандос жасырынбақ ойнады.Олжас кәрі еменнен 12 қадам солға,5 қадам оңға,қайтадан 4қадам
солға,11 қадам оңға жүрді. Олжас қайда тығылды? (Шешуі: кәрі еменнің түбіне)
2. Дорбадағы 10 асықты 10 бала бір-бірлеп алды. Сонда бір асық дорбада қалды. Бұл қалай?
3.10  жасар  Арман  шашын тақырлап  алдырып  тастады  да  ойланды.  Егер  менің  шашым айына  1  см  өсетін
болса,20 жасқа келгенде, менің шашымның ұзындығы қандай болар еді? (Шешуі: 120 см)- 4 сынып.
«Теңдеулер шешу» тақырыбына ұсынылатын есептер:
«Барлығы қанша қарға?»
Келеді ұшып екі қарға, 
Топдостарынертіпталға 
Болды елу әлгі жиын 
Санағанда демей қиын. 
Болмаңыздарәбігер, 
Шешімітабыларбәрібір. 
Айтпайесепшартыкім, 
Теңдеуқұрутәртібін? 
(Жауабы: 2+х=50, х=48 қарға) 

«Кеттібіргенешеуі» 
Кездесіп бір топ аңменен, 
Болды 30 бас малменен. 
Оларкеттіқоштасып, 
Үштүлкімендостасып. 
Теңдеудіойлапқұрыңыз, 
Малсанынайтатұрыңыз. 
(Жауабы: х+3=30, х=27 бас мал) 

Есептеулерді жылдам орындаудың кейбір тәсілдері:
АВС Осы есептегі А,В,С орнына 0 мен 9 арасындағы сандарды тауыпАВС қойыңдар. Сонда В-ның орнына қай 
сан сәйкес келеді.Табу керек АВС (Шешуі: В-9, А-1, С-8) 
Міне,  осындайесептеулердішешуарқылыоқушылардыңпәнгедегенқызығушылығыартады.  Дүниетанымы
кеңейеді,жылдам есептеу шеберліктері артып, білім сауаттылығы күшейеді.
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Математикалық ойлауды өрістету үшін оқушыларды қызықтыратын, ынтасын арттыратын есептерді қарастыру
дұрыс. Ондай есептерге зерттеу элементтері бар логикалық есептер, ойын есептер, ертегі есептер жатады. Бұған
берілген  есепті  шығарғанда  кеткен  қатені  табу,  есепті  бірнеше жолмен  шығару,  өздігінен  есеп  құрастырту
кіреді. Есеп зерделікке, қиялдауға, логикалық ойлауға, тапқырлыққа, байкампаздыкка, есепті шешу тәсілдерін
меңгеруге  тәрбиелейтіндей  болуы  керек.  Логикалық  есептерді  шығару  арқылы  оқушы  дұрыс  ойлауға,  сын
көзбен қарауға, бақылағыштыққа машықтанады.
Логикалық  есеп  дегеніміз  -  арнайы  формула  қолдануға  келмейтін,  әрқайсысына  өзінше  талдау  жасаулы
кажетсінетін есептерді айтады. Математикадан бастауыш сыныпта өтілетін, бірақ қиын шығарылатын есептер
мен тапқырлықты талап ететін логикалық есептер астарласып келуі тиіс. Берілетін есептер оқушылардың жас
шамасына шақталып, оқушыны жасытпай, қайта жігерлендіріп, математикалық инициативасын арттыратындай,
түсіндірілуі жеңіл, тұжырымдалуы қыска болғаны жөн.Логикалық есептер сан алуан болғанымен, төмендегідей
ортак қасиеттері бар:
1. Логикалық есептердің шешу жолы белгісіз. Олардың шешіміне жету«ойдың броундық қозғалысы» тәрізді,
яғни  байқап  көру,  қателесу  әдісіменіске  асады.  Байқап  көру  арқылы  іздену  жеке  жағдайларда  негізгі
шешімгебастайтын тізгінді қолға ұстатады.
2.  Логикалық  есептер  оқушының  пәнге  қызығуына,  белсенділігіне  негізболады.  Есептің  сюжетінің  шешілу
жолының әдеттен тыс болуы балакөңіліне әсер етіп, қайткенде де оны шығаруға итермелейді.
3. Логикалық есептер ойлау заңдылықтарын білуге негізделіп жасалады.Міне, осындай есеп түрлерін жүйелі
түрде  қолдану  аталған  ойлау  операцияларын  дамытуға,  балалардың  математикалық  түсініктерін
қалыптастыруга  жагдай  жасайды.  Логикалық  есептерді  шығару  көбінесе  байқап  көріп  іздену  процесімен
жүреді. Ойша болжай білу балалардың бойындағы тапқырлық пен аңғарымпаздықты байқатады. Тапкырлық
-шығармашылықтың ерекше көрінісі,  ол талдау,  салыстыру,  жалпылау,  байланыстарды анықтау,  ұқсастыру,
тұжырымдау ой корыту нәтижесінде байқалады. Ал аңғарымпаздыктың белгісі нақты жағдайды ой елегінен
өткізіп,  өзара  байланыстарды  анықтай  білу,  соның  негізінде  есеп  шығарушыбір  тұжырымға  келіп,  ойын
топтайды.
Мысылы,  № 1-есеп.  5  оқушы  5  жұмыртқаны 5  минутта  пісірді.  10  оқушы  10  жұмыртқаны неше минутта
пісіреді?  -  оқушы  ойланбастан  10  минутта  деп  жауап  берді.  Мақұл  деймін.  Ал  сонда  100  оқушы  100
жұмыртқаны  қанша  уақытта  пісіреді?  сасып  қалған  олар  ойланыңқырап  тұрып,  кешірерсіз,  адам  және
жұмыртқа саны қанша болса да бәрібір пісу уақыты 5 минут екен - дейді.- 4-сынып.
Есеп № 2.Ересек адам жүрегі  1 минутта  5 литр қан айналдырса,  1  сағатта  неше литр қан айналдырады? 1
тәулікте ше? Оқушылар алдымен сағатты және тәулікті минутқа айналдыру керек екенін тапты. 
Демек, 1 мин - 5л.
1 тәул - ? 1 тәул = 24сағ = 1440 мин.
Жауабы: 1 сағ – 300 л, 1 тәул – 7200 л қан.
Есеп № 3. Балықшы бекіре, шабақ, сазан және шортан аулады. Бекіре шабактан екі есе көп, шабақ сазаннан үш
есе көп, ал шортан 15-тен кем екені белгілі. Барлық ұсталған балықтың саны 41 болса, балықшы әр түрінен
жеке алғанда қанша балықтан ұстады?
Шешуі:  Есептің шарты бойынша сазан көп болмауы керек, сондықтан;«соңғы» ретте, әрине сазанның санын
аламыз. Айталық, балықшы бір ғана сазан ұстады дейік, онда шабақ - үшеу, бекіре алтау, ал шортан отыз бір
болып, есептің шартына қайшы келеді. Енді сазаннан екеу болсын дейік, онда шабақ - алтау, бекіре он екі, ал
шортан - жиырма бір. Бұл да есептің шартына сай келмейді. Ендеше үш сазан ұстады дейік, бұдан шабак тоғыз,
бекіре он сегіз, ал шортан - он бір. Енді төрт сазан ауланды делік, яғни шабак он екі, бекіре жиырма төрт,
шортан - біреу. Сонымен есептің екі жауабын алдық.
1) 3 сазан, 9 шабақ, 18 бекіре, 11 шортан.
2) 4 сазан, 12 шабақ, 24 бекіре және бір шортан.
Есеп № 4. Айжан мен Маржанның әкелерінің аттарын ата. Айжан мен Маржан - Асқар мен Мұраттың кыздары.
Айжанңың Асқардың кызынан үш жас кіші болса, бұлардың әрқайсысының әкелерінің аты кім?
(Жауабы: Айжан - Мұраттың қызы.Маржан - Асқардың қызы.)
Есеп № 5.Арман, Аян, Абзал ағайынды үшеуі әр түрлі сыныпта окиды. АбзалАрманнан, ал Аян Абзалдан кіші
емес. Бұл үйдің үлкені, ортаншысы, кішісі кім?
Шешуі: Есептің шартын оки отырып, теңсіздік жазамыз.Абзал Арманнан кіші емес, ал Аян Абзалдан кіші емес
болса, Абзал > Арман. Аян >Абзал. => Аян > Абзал. Осыдан ең үлкені Аян, ең кішісі Арман, ортаншысы Абзал
екендігін табамыз.
Есеп № 6. Қолына 4 литрлік ыдыс беріп,Әлібиден шешесі 3л сүт сатып әкелуін өтінді. Ал сатушыда бір бөшке
сүт және 5 литрлік ыдыс ғана болып шығады. Осы екі ыдыстың көмегімен сатушы қалай үш литрді өлшеп бере
алады?
Шешуі: Әуелі 4 литрлік ыдыспен сүт алады да, ол сүтті 5 литрлік ыдысқа құяды, 4 литрлік ыдыс босайды. Тағы
да 4 литрлік ыдыспен сүт алып, 5 литрлікті толтырады, сонда 4 литрлік ыдыста 3 литр сүт қалады.
Оқушылардың логикалық ойлауын дамыту үшін:
• есепті, жаттығуларды талдай білу іскерліктерін қалыптастыру;
• сызба графиктік модель бойынша есеп объектілерінің арасындағы байланыстарды түсіндіру;
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• Есептегі нақты затты ауыстыру;
• Пәнге деген қызығушылығын, сүйіспеншілігін арттыру;
• Сыныпқа дұрыс психологиялық жағдай орнатуға мүмкіндік туғызу.
Оқу процесіндегі осындай іс-әрекеттердің арқасында қоғам талап етіп отырған ойлау қабілеті жоғары, өз ойын
жүйелі де ашық айта алатын, қоғамға еркін сіңетін, өндіріске белсене араласатын азамат қалыптасады.
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ДАРЫНДЫ ТҰЛҒА – ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ЕҢ ҚЫМБАТ БАЙЛЫҒЫ

Түркістан қаласы,   Некрасов атындағы№ 9 мектеп-гимназия
тарих пәнінің мұғалімі  Омарова Акмарал Бегалиевна

«...Бізге керегі шын дарындар. Нарық қол-аяғымызды қалай қыспасын, 
мемлекет өзінің талантты ұлдары мен қыздарын, нағыз әдебиет пен өнерін жасайтын 

тарланбоз жүйріктерін қолдауға, қорғауға міндетті.» Н.Ә.Назарбаев

Елбасымыз айтқандай біздің еліміздің дамуына өз елімізден шығатын, өз еліне жанашыр, патриоттық сезімі
бар дарынды, талантты ұрпақ ғана бесекеге төтеп беретін, дамыған 50 елдің қатарына қосылуды тездетуге ат
салысатын өскелең жастар қажет. Сол жастардың дарыны мен талантын ашып, тәрбие беретін мына біздер,
яғни  қоршаған орта, ата-ана мен ұстаз.

Дарындылық  –  адам  қабілеттілігінің  даралық  ерекшеліктеріне  кіреді.  Өзінің  ерекше  іс-әрекеттерімен,
ептілік-  дағдылар  бірлігін  жеңіл  әрі  нәтижелі  игеруді  қамтамасыз  етуші  жалпы  қабілеттер  ерекшелігін
дарындылық деп атайды.

Ертеңгі  еліміздің  жарқын  болашағы  –  қазіргі  жастар.  Өскелең  ұрпақтың  бойындағы  дарындылықты
анықтауда үлкен рөл атқара білетін ұстаздар қауымында жауапкершілік жүгі бар. Жастарымыздың әрбірінің
бойында дарындылық қасиеті болатыны анық. Еліміздің көркеюіне, дамуына жастарымыздың ат салысуы үшін
қолдау арқылы,  дарындылығына шабыт беру арқылы,  өне  бойына  сенім  мен  шыдамдылық ұялату  арқылы
дарынды  тұлға  тәрбиелеп  шығара  аламыз.  Дарынды  адамдарға  тән  қасиеттер:  зейінділік,  жинақылық,
тұрақтылық,  әрқашан  қызметке  дайын болу;  мұндай  тұлғалар,  сонымен  бірге,  мақсатқа  жетуде  ақылға  сай
табандылыққа  ие,  еңбекте  шаршап-шалдығуды  білмейді,  басқалармен  салыстырғанда  интеллекттік  деңгейі
анағұрлым жоғары.  Дарынды тұлға – халқымыздың ең қымбат байлығы демекші, бүгінгі дарын иесі ертеңгі
егеменді еліміздің тірегі. 

ОЮ-ӨРНЕК – РУХАНИ ӨМІРДІҢ АЙНАСЫ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі М.Е. Оралбаева

Қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті ғасырдан бастама алып, осыған орай мәдениеттің тарихи қозғалысын,
заңдылықтарын  біліп-танудың  мәні  артып  отыр.  Халық  арасында  көне  мәдениет  сырттан  келген  мәдениет
ықпалымен  жаңарып,  толыққан  үстіне  толыға  түсті  деп  ойлаймыз.  Өйткені  қазақ  халқының  еңбек  етуінде
көптеген өзгерістер болды. Сырттан келген мәдениетті өз өмір тіршілігіне байланысты өзгерткен. ХІХ ғ. 2-ші
жартысы мен  ХХ ғ.  басында  қазақ  халқының дәстүрлі  қолөнері  ең  жоғарғы даму баспалдағына  көтеріліп,
өмірде өз орнын ала білді. Қазіргі таңда біздің пікірімізше, қазақ қолөнерін жан-жақты этнографиялық тұрғыда
зерттеудің  ғылым  үшін  де,  өмірлік  тәжірибе  үшін  де  маңызы  өте  зор.  Қазақтың  қолөнері  жалпы  қазақ
мұраларының даму жолындағы,  мәдениеттің ішіндегі  негізгі  бір саласы.  Біздің пайымдауымша,  бүгінгі  күн
талабы  ұлттық  мәдениетті  зерттеу,  танып  білу.  Ұлттық  мәдениеттің  бір  саласы  қолөнер,  яғни  ою-өрнек
болғандықтан, қолөнер шеберлерінің дәстүрлі талабын да жан-жақты зерттеу болашақ  жастардың ісі. Қолөнер
– баға жетпес, өшпес мұра. Оны қорғай да, қолдай да білуіміз керек.

Қазақтардың   өнері  дамыған  сайын,  тынысы  кеңейіп,  өнер  түрлері  Қазақстанның   барлық  жерлерінде
түгелдей  өрістеді.  Әр  өңірдегі  өнердің  қалыптасып,  дамуына  көрші  халықтардың  ықпалы  зор.

57  



Ата-бабамыздың  қолөнер  мұраларын  жақсарту  –  қазіргі  заман  жастарының  ісі,  халықтың  ертедегі  істері
жарасымды  жалғасын  тапса,  өнер  дамыған  үстіне  дами  береді.  Қазақ  халқы «өнер  алды-қызыл  тіл» дейді.
Дегенмен, сурет өнері осы тілден бұрын пайда болған тәрізді. Өйткені сонау тас ғасырынан қалған таңбалы
тастарда  ою-өрнектер  арқылы  адам  баласы  тым  ерте-ақ  өз  ойын  суретпен  жеткізуге  талпынған  көрінеді.
Сонау  алғашқы  қауымдық  құрылыс  кезінде  үңгірді  мекендеген  адамдар  өздерінің  тірлігін  сурет  арқылы
баяндап, үңгір қабырғаларына қашап салған екен.  Бұл туралы археологиялық деректер мен ғылыми еңбектерде
көрсе-тілген. Одан бері келетін болсақ, б.д.д. V-ІІІ ғ.ғ. сақ дәуіріндегі Пазырық қорғандарынан табылған ою-
өрнектер  қазіргі  біздің  ою-өрнектерден  айна  қатесі  жоқ   дүниелер.  Сондықтан  біздің  тегіміз  тым  әріде
жатқандығын,  тіпті  ұлт  болып   қалыптаспай  тұрғанның  өзінде  ою-өрнектің  тілі  қазіргі  біздің  ою-өрнектің
тілімен бірдей болып тұрғандығы. Соған қарап, бейнелеу өнерінің тарихы тіл өнері қалыптаспай тұрғаннан да
бұрын  басталғаны  байқалады.  Күні  кеше  Берел  қорғанынан  табылған  зергерлік  алтын  бұйымдар  қазақ
халқының материалдық байлығының негізі  екендігінде дау жоқ.  Ондағы аң стилімен жасалған  бұйымдарға
қарап, зергерлік өнердің тым ерте дамып, биік шеберлікке жеткендігіне ғалымдар қауымы көз жеткізіп отыр.
Сондай-ақ Жетісудан,  Шілікті  жазығындағы обалардан  табылған Алтын адамдардың бойындағы әшекейлер
тым биік талғам, асқан шеберлікпен орындалуы, тіпті бүгінгі зергерлердің қолынан келе бермейтіндей.

Ою-өрнек (латын тілінен аударғанда әсемдеу, сәндеу) – әр түрлі заттарды, архитектуралық ғимараттарды
әшекейлеуге  арналған жүйелі ырғақ пен қайталанып отыратын әр үйлесімділікке құрылған өрнек-нақыштар.
Ұлттық ою-өрнек өзіне тән белгілерінің жүйелерін қазақ халқының қалып-тасуымен әрі республиканың қазіргі
аумағын мекендеген Азияның басқа да халықтары мәдениетімен тығыз байланыста дамыды. Бұл ортағасырлық
архи-тектуралық  ғимараттардағы  көгеріс  және  геометриялық  ою-орнектерден  (Айша-бибі,  Ахмет  Яссауи
кесенесі)  айқын көрінеді.  Қоңыр ою-өрнектің дәстүрлі  тоқыма өнері  үлгісінде,  кестеде,  ағаш,  мүйіз,  сүйек,
металл  мен  теріге  өрнек  салу  мейлінше  жетілдіре  түсті.  Ою-өрнек  ісі  тым ерте  заманнан  бастап-ақ  қазақ
қолөнерінің барлық түріне бірдей ортақ әсемдеп әшекейлеудің негізі болып келді. 

Ою деген сөзбен өрнек деген сөздің мағынасы бір. Бұл сөздің ұғымында бір нәрсені ойып, кесіп алып жасау
немесе екі затты оя кесіп қиюластырып жасау, бір нәрсенің бетіне ойып бедер түсіру деген мағына жатады.
Қазақ көбінесе  бір  өрнекке  салып  қиып   алған  үлгіні, үлгіге салып кескен сырмақтың  қиығын, сондай-
ақбарлық қошқар мүйіз өрнектерін де ою  дейді. Ал өрнек  дегеніміз  әртүрлі  ою, бедер, бейненіңкүйдіріп,
жалатып,  бояп,  батырып,  қалыптап  істеген  көркемдік   түрлердің,  әшекейлердің   ортақ   атауы   іспеттес.
Сондықтан, ою-өрнек  деп  қосарланып  айтылады.

Қазақтың  өрнекті  әшекеймен істелетін қолөнердің түрлері  де,  атаулары да  өте көп.  Солардың  ішінде
халық   арасына   көбірек   тарағаны – ою-өрнек. Ою-өрнек  ісі тым  ерте   заманнан бастап-ақ қол өнерінің
барлық түріне бірдей ортақ  әсемдеп  әшекейлеу  дің  негізі   болып  келді. Түзу және ойқастыра тоқу тәсілдері
көп қолданылады. Түркі халықтар-ының қолтаңбаларында өрнексіз заттың мәні жоқ. Жалпы қазақ халқы ою-
өрнекті қадір тұтқан. Бас киімдегі ою-өрнекке қарап, қай ұлттың ұрпағы екенін таныған, кімнің қазақ, кімнің
ұйғыр, татар екенін білген. Қырғыздарда «қошқар мүйіз», «тұмар», «теке мүйіз», ұйғырларда «бадам», «шәдә»,
өзбектерде «пахта гүл», «бадам» деп аталады. Қазақтардың оюын сипатына қарай теңдеме, жүздеме, сыңар ою
деп  үш  топқа  бөледі.  Қазақтар  өздері  жасаған  ою-өрнектің  атауын  таба  білген.  Осы  атауларды  олар  өз
тіршілігіне лайықты қолдана түскен. Әрбір тарихи кезең өзіндік ою-өрнектермен ерекшеленген. Ескіден келе
жатырған мешіт, күмбез ою-өрнексіз жүзеге аспаған.  Қазақ ою-өрнегінің табиғаты халық өнерінің тарихын,
өмір тіршілігінің сұлулығын және әсемдігін айқындайды.

Зергерлік – өте ертеден келе жатырған өнер саласы. Әсіресе, оған қазақ халқы көп көңіл аударады. Әртүрлі
сәнді  бұйымдар  асыл  тастардан  жасалған  қымбат  заттар  әлгі  шеберлер  қалдырған  халықтық  мұра  болып
табылады. 

Қазақ даласында  оюлар  әртүрлі   үлгіде   дамыған.  Еліміздің   әрбір ай-мағының   өзінің   стильдік
ерекшеліктері, үлгілері  болған. Соғанкарамастан, барлық   оюлардың  бастапқы  элементінің  негізі — «мүйіз»
тектес   ою-өрнек   болып   саналады. Қазақ халқының тұрмысында жиі   қолданылатын: өру, тігу, тоқу, құрау,
еріту, балқыту, қию арқылы үй жиһаздарын, құрал-саймандарды, киізүйлерді, зергерлік   бұйымдарды, кілем,
алаша, сырмақ, терме алаша, қоржын, ыдыс-аяқтарды, киім-кешектердіою-өрнектермен   әшекейлеп, безендіріп
отырған. Ғалымдардың пайымдауынша  қазақ  ұлттық   ою-өрнектерінің, әзірше 230-дай түрі ғана анықталған.
Қазақ халқының ескі заман дәуірінен сөнбес мұра болып, ұрпақ-тан ұрпаққа, әкеден балаға сабақтасып, ұзақ 
жылдар өзіндік тарихымен елімізді бүкіл әлемге мәдени қол өнерімен танытып келген «далалық өркениеттің» 
алтын бесігі Ұлы Дала кеңістігінде қалыптасқан. Қазақ халқы мол байлығымен республика жерінде ескіден 
қалыптасқан көне мәдениеттің тікелей мұрагері және сол дәстүрді, салтты өркендетуші, ары қарай жаңғыр-тып,
байытушы. Көне дәуірден қазіргі заманға дейінгі қоңыр адамзат мәдениетінің дамуын қарастыратын болсақ, 
мәдениеттер арасындағы қарым-қатынастың, сұхбаттың үзілмей келе жатқанын көреміз. Белгілі ғалым 
Л.Н.Гумилев көшпелілер жайында былай дейді: «Біздің дәуірге дейінгі I ғасырдағы көшпенділер мәдениеті 
ерекше дараланды. Оның үстіне ХҮIII-ХIХ ғ.ғ. көшпелілер мәдениетінен көп жоғары болған.
Қолөнерде пайдаланылатын бояуларды  шеберлер өздері қолдан жасап алатьін оларға әр түрлі қоспаларды 
қосып.Бұрын табиғатта жиі кездесетін және сол күйінде пайдалануға жарай беретін ақ, сары, көк, қызыл және 
қара топырақтар, түрлі түсті жосалар (сары, көк, қызыл) ағашты, теріні, қайысты бояуға жұмсалған. Сол сияқты
малдың қанын, қара бауырын, көк бауырын да бояу ретінде пайдаланған. Көк тікеннің бүрі, мойыл, долана, 
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қарақат, бүлдірген, итмұрын және тағы басқа да осылар тәрізді түрлі жемістердің шырыны да даяр тұрған бояу 
десе болғандай еді. Халық шеберлері шие жемістерін, әр түрлі өсімдіктерді, олардың қабықтары мен 
тамырларын қайнатып бояу жасау әдісін көп қолданған. Мысалы, талдың, теректің, қарағайдың, еменнің, алма, 
анар, жүзім және өрік ағаштарының қабықтарынан қызыл, сары, күрең, қошқыл түсті бояулар қайнатңан. Қына 
(жер қынасы, тас бетінің қынасы) «томарбояу» дейтін қурай мен тобылғының тамырларын қайнатып та бояу 
жасаған.
Қабықтарды күздігүні жинап қол диірменге тартып не келіге түйіп ұнтақтап қайнатады. Шеберлер, қайнауына 
қарай, бояуынан арылған ұнтақтарды сүзіп алып тастап, қалған сұйықты одан әрі қайната беру арқылы оны 
қоюландырған, кейде порошок түріне келтірген. Мұндай қайнатынды бояуға ашудас, мұсатыр, тотияйын, тұз, 
қарағайдың шайырын қосатын. Сол сияқты қара күйе, ыс, құрым, өріктің, жаңғақтың сүйектері мен бидайдың, 
арпаның күйіктерінен де бояу жасаған. Бұларды бірімен-бірін қоспалау арқылы әр түсті бояулар жасалады. 
Бояулар сіңімді әрі оңбас үшін ермен, көкпек, итсигек, қара жусан сияқты ащы шөптердің тұндырмасын, 
құрттың сарысуын, кейде май қосатын болған.   
Қазақтың ұлттық ою-өрнегі - қазақ жерін мекендеген көшпелі тайпалар өнері әсерімен ғасырлар бойы 
қалыптасып, белгілі бір жүйеге келген ою-өрнек түрлері. Қазақтың алғашқы ою-өрнек үлгілері Андронов 
мәдениеті мен байырғы сақ, гұн, үйсін өнері мұраларынан геометриялық, зооморфтық (жан-жануарлардың 
табиғи және фантастикалық бейнерлері), көгеріс өрнек пен қиял-ғажайып ою-өрнектер (аспанның, жердің 
символы) ретінде кездеседі.Олар негізінен малгершілік, саятшылық, әдет-ғүрып, үй іші жабдықтары мен сән-
салтанат бұйымдарын, батырлық қару-құралдарын әсемдеуге қолданылған. Тартымды жасалып, биязы 
көркемделген өнердің көне мұралары (алтын тәтілер, ағаштан қыштан, өнделген теріден жасалған ыдыстар, 
түкті кілемдер мен кестелі заттар т.б.)Шеберлер іске беріліп, жұмыс әдісіне төселе келе өздерінің көрген ою-
үлгілерін жатқа жасап, оюға өз бетімен жаңа түрлер енгізу дәрежесіне жетті. Халық мұндай адамдарды «оюшы»
деп атады. Әрбір елде, әрбір руда атағы шыққан таңдаулы оюшылар болды. Ондайлар  өз  өнерінің  тамаша  
үлгісін  өзінің  руына, маңайындағы елдерге  таратып  отырды. Осыдан  келіп  әртүрлі ою-өрнектерде, киімдер 
мен кілемдерде, сырмақтар мен кестелерде  және т. с. с. «арғын үлгісі», «керей  үлгісі» немесе «ұлыжүздің 
үлгісі», «орта жүздің   үлгісі», «кіші жүздің   үлгісі» деген  мәнерлер пайда  болды
Қорыта айтқанда ою-өрнек – дәлдік, есеп, теңдік, теңеу, үйлесім, жарасым, сәндік, көркемдік, сәйкестік, 
тазалық, нәзіктік, сүйкімділік, парасаттылық, жылылық, сұлулық, ойлылық, ақылдылық, зеректік, шуақты шақ, 
арайлы кезең, жарқын әлем, көңілге шабыт, шаттық ұялатады, шабыт береді, ептілікке, іскерлікке, шеберлікке, 
икемділікке, дәлдікке баулиды. Өнерге деген махаббат, сұлулыққа деген ғашықтық, құштарлық жинағы ою 
ойған адамның жүрегі жылы, жаны нәзік болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Bilim.kz- ою- өрнек түрлері
2. «Ою – өрнектің мәні» яндекс
3.Ж.Нәжімеденов мақаласы
4. «Дәстүр» журналы №44 «Ұлттық ою- өрнектің жаныма жақыны – қошқар мүйіз/46 бет

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ.

г.Туркестан, КГУ школа-гимназия № 9 имени Некрасова
учитель начальных классов Прима Т.Ю.  

Цель  ее  состоит в  развитии мыслительных навыков учащихся,  необходимых не только в учебе,  но и в
дальнейшей  жизни:  умение  принимать  взвешенные  решения,  работать  с  информацией,  анализировать
различные  стороны  явлений.  Говоря  иначе,  эта  технология  способствует  реализации  компетентностного
подхода в обучении и воспитании школьников.

Любое новшество, как известно, встречает на своем пути поддержку,  одобрение или сопротивление. Для
меня это  тоже больной вопрос:  как  сделать свои  уроки  увлекательными и емкими в  плане содержания.  Я
пришла  к  выводу,  что  актуальна  технология  критического  мышления  на  уроках  литературного  чтения,  ее
применение  позволяет  оживить  урок,  сделать  его  увлекательным  и  эмоциональным.  Развиваются
познавательные  способности  и  познавательные  процессы  личности:  разные  виды  памяти  (слуховой,
зрительной, моторной), мышление, внимание, восприятие. Также развитие критического мышления направлено
на удовлетворение потребностей личности в уважении, самоутверждении, общении, игре и творчестве.

Особенностью данной  педагогической  технологии  является  то,  что  учащийся  в  процессе  обучения  сам
конструирует  этот  процесс,  исходя  из  реальных и конкретных целей,  сам  отслеживает  направления своего
развития,  сам  определяет  конечный  результат.  С  другой  стороны,  использование  данной  стратегии
ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией.

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов (стадий): стадии вызова, смысловой
стадии и стадии рефлексии.
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1 этап — «Вызов» (ликвидация чистого листа).  Ребенок ставит перед собой вопрос:  «Что я  знаю?» по
данной проблеме.

2 этап — «Осмысление» (реализация осмысления). На данной стадии ребенок под руководством учителя и
с помощью своих товарищей ответит на вопросы, которые сам поставил перед собой на первой стадии (что
хочу знать).

3 этап — «Рефлексия» (размышление). Размышление и обобщение того, «что узнал» ребенок на уроке по
данной проблеме.
Приемы развития критического мышления на уроках в начальной школе
Вот несколько приемов развития критического мышления на уроках чтения:
• чтение — суммирование в парах;
• синквейны;
• чтение с остановками;
• прием «Верите ли вы, что…»;
• мозговой штурм;
• таблица «Знаю, узнал, хочу узнать»;
• работа с вопросниками;
• написание творческих работ;
• создание викторины на основе изученного материала, кроссвордов;
• логическая цепочка;
• уголки;
• кластер.
Прием «Чтение — суммирование в парах»
Можно использовать как для объяснения нового материала, так и для закрепления изученного. Лучше этот
прием применять в 3-4 классах. Детям в классе предлагается несколько разных текстов по теме (или один и тот
же  текст  нескольким  парам  учеников).  Например,  при  изучении  главы  «Крутим  барабан  времени»
(литературное чтение, 4 класс)  класс делится на две группы и каждой даются разные произведения из этой
главы:  рассказы  Л.  Андреева  «Петька  на  даче»  и  А.  Чехова «Ванька»,  которые  рассказывают  о  жизни  их
сверстников конца XIX — начало XX веков. Каждая группа изучает свой текст, на большом листе фиксирует
его краткое содержание (выдержками из текста), затем перед всем классом воспроизводит содержание текста с
опорой на свои пометки. Остальные могут задавать уточняющие вопросы. После прослушивания всех текстов
делается коллективный вывод о главной мысли этих рассказов, о том, что мы узнали об истории России, чем
дополнило представление детей каждое из произведений.
Прием «синквейн»
В переводе с французского слово «синквейн» означает «пять». В данном случае речь идет о работе, состоящей
из пяти этапов. Вот некоторые возможности использования данной стратегии на уроке чтения.
При прохождении учебного материала из раздела «Русские народные сказки» предлагаем определить значение
слова сказка на основе составления синквейна.
1. Имя существительное, выраженное одним словом. Сказка.
2. Описание темы именами прилагательными. Волшебная, бытовая.
3. Описание действия. Читать, пересказывать, учить.
4. Фраза, выражающая отношение автора к теме. Сказка — ложь, да в ней намек.
5. Слово — синоним. Фантазия, выдумка.
Интересный прием — «чтение с остановками»   Материалом для его проведения служит повествовательный
текст. В начале учащиеся по названию текста определяют, о чем пойдет речь в произведении. На основной
части урока текст читается по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают предположения о
дальнейшем развитии сюжета.    Задача учителя: найти в тексте оптимальные места для остановки. Данная
стратегия способствует выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого человека и
спокойного  отказа  от  своей,  если  она  недостаточно  аргументирована  или  аргументы  оказались
несостоятельными.
Еще один творческий прием — «Верите ли вы, что…»  Класс делится на две команды. Одна команда 
высказывает фантазийные предположения, а другая анализирует их.
Другой прием — «Работа с вопросником»  Этот прием можно применять при введении нового материала на
этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они должны
найти ответы.  Причем вопросы и ответы даются не только в прямой форме,  но и в косвенной, требующей
анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска обязательно проводится
фронтальная проверка точности и правильности, найденных ответов, отсеивание лишнего.
Прием «Знаю, узнал, хочу узнать»  К этому приему можно обращаться как на стадии объяснения нового
материала,  так  и  на  стадии  закрепления.  Например,  при  изучении  творчества  А.С.  Пушкина дети
самостоятельно составляют таблицу, что знали о Пушкине и его произведениях, что узнали нового какие его
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стихи и что хотели бы узнать. Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки одного урока. Графа «Хочу
узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной литературой.
Прием «Мозговой штурм»  Этот прием позволяет не только активизировать младших школьников и помогает
разрешить проблему,  но также и формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит ребенка в
рамки  правильных  и  неправильных  ответов.  Ученики  могут  высказывать  любое  мнение,  которое  поможет
найти выход из затруднительной ситуации. 
Прием «Уголки» Его можно использовать на уроках литературного чтения при составлении характеристики
одного из героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. Одна группа готовит доказательства,
используя  текст  и  свой  жизненный  опыт,  положительных  качеств  героя,  другая  —  об  отрицательных,
подкрепляя свой ответ выдержками из текста. Данный прием используется после чтения всего произведения. В
конце урока делается совместный вывод. Такой прием учит детей диалогу, культуре общения.
Прием «Написание творческих работ» Прием хорошо зарекомендовал себя на этапе закрепления изученной
темы.  Например,  детям предлагается  написать  продолжение  понравившегося  произведения  из  раздела  или
самому  написать  сказку  или  стихотворение.  Эта  работа  выполняется  детьми,  в  зависимости  от  их  уровня
развития,  все с удовольствием делают эту работу.
Прием критического мышления «Создание викторины» К этому приему обращаюсь после изучения темы 
или нескольких тем. Дети самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины по 
литературному чтению, потом объединяются в группы, и проводятся соревнование. Иногда каждая группа 
выбирает лучшего — «знатока», а потом весь класс задает «знатокам» вопросы.
«Логическая  цепочка»   После  текста  учащимся  предлагается  построить  события  в  логической
последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов.
Кластер («гроздь») Суть этого приема критического мышления в рамках литературного чтения — выделение
смысловых единиц текста и графическом их оформлении в определенном порядке в виде грозди. Использовать
этот прием можно на всех этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в качестве стратегии
урока в целом.
«Грозди» — графический прием систематизации материала. Правила его применения очень просты.
Выделяем центр — это тема, от нее отходят лучи — крупные смысловые единицы, а от них соответствующие
термины и понятия. Многие учителя сравнивают этот прием с моделью солнечной системы.
Система  кластеров  охватывает  большее  количество  информации,  чем  учащиеся  получают  при  обычной
письменной работе. Организуя работу с младшими школьниками, я предлагаю им озаглавить смысловые блоки
или  даю  готовые  вопросы.  Достаточно  2-3  раза  провести  подобную  работу,  чтобы  этот  прием  стал
технологичным. Ученики с удовольствием используют кластеры.
Советы по работе с «гроздьями»:  Оцените текст, с которыми будете работать. Нужна ли в данном случае
разбивка на «грозди»? Можно ли выделить в тексте большие и малые смысловые единицы?
Помогите  ученику,  если  у  него  возникли сомнения,  выделить  такие  смысловые  единицы.  Это  могут  быть
вопросы или ключевые слова, фразы.
Озвучьте «грозди». Пусть ученики сделают презентацию своих записей.
Попросите установить связи между «веточками» вашей «грозди» и объяснить возникшие связи.
Если вы хотите остановиться на каком-нибудь смысловом блоке, попросите сделать эту веточку ярче.
Применение  данных  приемов  критического  мышления  на  уроках  чтения   в  начальной  школе  позволяет
получить очень хороший результат,  поскольку используются разные источники информации, задействованы
различные виды памяти и восприятия. Письменное фиксирование информации позволяет лучше запоминать
изученный материал, ведь на уроках в начальной школе важно не столько  техника чтения, сколько умение
эффективно работать с текстом: понимать его, анализировать, использовать.
Работая с текстом таким образом, дети могут выделить нужную информацию, составить текст самостоятельно,
доказать свою точку зрения.
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“Дельта”, 2003.
2. Муштавинская И.В., Трофимчук Г.А. Технология развития критического мышления: Методическое 
пособие.– СПб: ИРО “Смена”, 2004.
3. http://www.kmspb.narod.ru./posobie/priem.htm Приемы технологии РКМ.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ И ОБУЧЕНИИ

ЮКО город Туркестан  КГУ школа  № 9 имени  Некрасова  
учитель русского языка и литературы Пудовкина Александра Николаевна

  Существующая система управления наложила отпечаток на методикипроведения различных форм учебных
занятий,  где деятельность учащихсястрого регламентируется  установками (заданиями) учителя.  Практическая
самостоятельность  ученика  сводится  к  минимуму.    Все её компоненты находятся в руках «старшего».
Поэтому пришло время, когда  необходимо что-то поменять в своем преподавании. И вот, судьба послала мне
подарок,  я  попала   на  курсы  повышения  квалификации,  где  пересмотрела  в  корне  свое  отношение  к
обучению учащихся.  Мы изучили  Программу,  основанную  на конструктивистских теориях (Hattie,2009),
которая подразумевают развитие мышления учащихся через взаимодействие.
Образ  учителя  формируется  от  потребностей  ученика.  Современный  учитель  должен  научить  ребенка
правильно обрабатывать получаемую информацию, критически мыслить. Но, чтобы требовать от ученика этих
умений  и  навыков,  учитель  обязан  сам  обладать  перечисленными  навыками.  И  в  процессе  обучения  быть
помощником, а не преподавателем, диктующим, что делать.                                               
 Психологический климат в классе также играет важную роль в профессии педагога!   
Практически  на  всех  занятиях,  мы  просматривали  большое  количество  видеофильмов,  видеороликов.
Обсуждали  ситуации  и  проводили   защиты  проектов,  разработанных  в  группе.  Играли  в  ролевые  игры,
наблюдали, обсуждали, находили  сходства и различия в примерах исследования и проводили полный  анализ,
где каждый ученик мог выразить свою точку зрения по данной ситуации.   У каждого ученика были свои
подходы и стратегии в подготовках  к  конечному результат. Также  на уроках мы  выполняли творческие
работы,  рисовали постеры, защищали их и делились своими мнениями.   Я построили учебный процесс так,
чтобы все учащиеся были вовлечены в активную работу, чтобы никто не чувствовал свою обделенность. 
Одним  из  способов  успешного  обучения  является   использование  информационно-коммуникативных
технологий. Конечно, нельзя утверждать, что использование ИКТ может решить все проблемы в обучении, но
могут эффективно разнообразить занятия. Использование ИКТ способствует повышению мотивации учащихся,
имеют немало преимуществ перед традиционными методами обучения,  а  именно – помогают сделать урок
наглядным,  повышают   познавательную  активность,  способствуют  усвоению  материала,  помогают
организовать самостоятельную работу и провести эффективный контроль.  Всё  это  соответствует  основным
целям обучения предмета: формированию и развитию коммуникативной культуры и практическому владению
языком.  В  своей  работе,  я  применяла  новейшие  технологии    с  использованием  интерактивной  доски,
проектора,  DVD,  TV.
Использование ИКТ – это не влияние моды, а необходимость – позволяющая нам и учащимся идти в ногу со
временем.  Интернет,  телефон   имеют  неограниченные  возможности  для  обучения  русскому  языку  и
литературы. Для этого можно использовать практически все возможности сети: электронную почту, разговор в
сети, например, для передачи информации;  поисковые системы,  для работы с толковыми словарями, поиск
информации  на  различные  темы.   Выполняя  письменные  работы  по  различным  темам,  учащиеся  могут
представить их на электронном носителе, а также отправить нам по электронной почте или оставить сообщение
на нашей персональной странице в Интернете. Всё это способствует  развитию  личности не только учащихся,
помогает им работать самостоятельно, обогащать словарный запас, овладеть языком на должном уровне и в
будущем стать грамотными специалистами. 
При оценивании контрольных работ, текущих тестов, ЕНТ оценивание делается по шкале, представленной в
виде баллов  или уровней. Таким оцениванием мы как бы прогнозируем будущее развитие учащихся, и делаем
выводы,   насколько успешно  или  неуспешно  он выполнил работу.   Если  задаться  целью для  дальнейшего
развития  ребёнка,  то  критерии,  выдвигаемые  на  определение  уровней,  должны  быть  изучены  особенно
тщательно.  Здесь  важно  отметить,  что  качественная  информация  относительно  основных  аспектов
выполненного задания может быть использована  для обратной связи с учеником. Ученикам объясняла, что
если  они   достигли  определённого  уровня,   им  не  стоит  останавливаться  на  достигнутом,   а  продолжать
работать, чтобы достичь лучшего результата. А чтобы привести их к такому результату, объясняла критерии
оценивания, и это позволило понять, что делать дальше для улучшения результата, то есть сделать оценивание
для обучения или формативным оцениванием,  стимулировать,  поощрять и мотивировать его. 
     Исследование, которое известно как « работа внутри чёрного ящика », показало, что улучшение  обучения
через оценивание зависит от пяти ключевых факторов:

• Обеспечение эффективной обратной связи с учеником.
• Активное участие учеников в собственном обучении.
• Изменение преподавания с учётом результатов оценивания.
•  Признание значительного влияния оценивания на мотивацию и       самооценку учеников, что, в свою

очередь, решающим образом влияет на обучение.
• Необходимость  того,  чтобы  ученики  могли  оценивать  сами  себя  и  понимать,  как  улучшить  своё

обучение.                      
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Взаимооценка  и  самооценка  имеет  большее  значение,  чем  выставление  отметок  учениками  за  свою
собственную работу или работу друг друга. Цель состоит в том, чтобы заинтересовать учеников в поддержании
качества  своей  работы и  помочь  им проанализировать  возможности  ее  улучшения.  В  конечном счете,  это
облегчает нашу работу, так как ученики приходят к пониманию, что не только учитель несет ответственность за
процесс обучения. 
Взаимооценка  помогает  ученикам  предоставлять  друг  другу  необходимую  обратную  связь,  так  чтобы  они
могли  взаимообучаться  и  обеспечивать  взаимную  поддержку,  что  обеспечивает  им  возможность  говорить,
обсуждать,  объяснять  и  критически  оценивать  друг  друга.  Успешная  взаимооценка  может  помочь  развить
самооценку с тем, чтобы ученики, в конечном счете,  брали на себя возрастающую ответственность за свой
собственный прогресс в обучении. 
Есть много способов, с помощью которых можно поощрять учеников к самооценке или взаимооценке, которые
не будут  ограничиваться  только  лишь  выставлением отметок  за  работу.  Общая  черта  во  всех  стратегиях
самооценки – наличие определенных критериев. Это может быть применением критериев успешности урока по
отношению к выполненной работе, или же учащиеся могут задавать друг другу относящиеся к делу вопросы во
время презентации.
 Самооценка и взаимооценка имеют потребность в ясных критериях для: 
 - осмысления того, что подвергается проверке;
 - предоставления возможности ученикам пересматривать свою работу;
 -оказания помощи ученикам в определении своих собственных целей и      того, что они намерены сделать для
улучшения своей работы.
 Немаловажную роль играет выявление одаренных и талантливых учеников.
 Одаренные и талантливые ученики  -  это ученики,  демонстрирующие значительно лучшие  способности и
навыки в какой-либо области.
       Процессы выявления одаренных и талантливых учеников  разделены на три большие категории: 
- наблюдения в классе;
- записи разговоров учеников либо разговоров с ними;
- анкетирование и интервьюирование  родителей.
         Выявление одаренных и талантливых учеников возможно путем обеспечения усиленной поддержки в
процессе  классных  занятий  и  использовании  познавательных  сложных,  но  интересных  заданий,
способствующих выявлению их и талантов. А также можно использовать тесты, направленные на определение
их успеваемости. 
Необходимо  привлекать  родителей  к  выявлению  одаренных  и  талантливых  учеников.  На  родительских
собраниях  можно узнать  о  личных интересах  их  детей,  их  способностей  и  талантов.  Можно предоставить
родителям  простые  анкеты,  заполнение  которых  выявило  бы  сильные  стороны  детей.  Размышление  о
поведении и характере их детей помогло родителям выявить их особые интересы. Далее, учителя рассказали
родителям о своих наблюдениях за поведением учеников в школе. Такая беседа помогла всем взрослым понять
сильные стороны ребенка и принять решение для их дальнейшего развития.
Хочется упомянуть о преподавании и обучении в соответствии с возрастными особенностями учеников, мною
были проведены наблюдения за деятельностью разновозрастных групп, пришла к выводу, что младшие дети
подражают старшим, часто вдохновляясь их уровнями способностей. В то же время, старшие дети стремятся
соответствовать ожиданиям младших детей и мы, будучи очень ответственными, и имея возможность отдавать
и применять свои знания, стараемся помочь им в этом.  
 Стратегии, используемые в этом подходе, включают следующее:   
- Установление и определение имеющихся знаний  у  детей 
 Осознание того, как дети учатся
 Обобщение опыта учащихся 
 Признание  того  факта,  что  дети  являются  уникальными  личностями,  имеющими  свою
индивидуальность
 Признание детей, как активных личностей, способных определять свое обучение 

Обучение  в  классе  с  разновозрастными  учениками  представляет  собой  взаимодействие  детей,  учителей  и
родителей с учетом  разнообразных знаний друг друга, через опыт обучения.
Они  представляют, размышляют и начинают оценивать аспекты своего обучения с другими, а также работают
над заданиями независимо или в группах разного состава, например в парах, в маленьких группах, в полных
группах.  Разрабатывают  совместные  навыки  обучения,  например,  делятся,  меняются  ролями,  слушают,
работают в качестве наставников, обсуждают, рассматривают альтернативные точки зрения, посредничают и
решают конфликт в социальных ситуациях. Изучают стратегии  по навыкам мышления  для помощи проблем
личного  интереса,  например,  игра  де  Боно  ”Шесть  мыслящих  шляп  ”,  стратегия  ЗХУ («знал,  хочу  знать,
узнал»), «Что если?»; использование драматизации.
При этом важную роль в обучении играет лидерство- умение оказывать влияние на окружающих, вести за
собой, вызывать у людей стремление, упорно трудиться над осуществлением целей.

63  



Я  думаю,  что  лидером  может  быть  человек  справедливый,  смелый,  целеустремленный,  креативный,
придерживающийся активной позиции. Он должен воодушевлять в людей и вселять в них силы, использовать
эмоции и  всегда  готов вызвать у  своих последователей  сильные  чувства  типа любви и ненависти.  Лидер
должен уметь влиять на подчиненных, уверен в себе, эмоционально- уравновешен, ответственен и надежен в
выполнении  заданий.  Может  искусно  разрешить  конфликты,  обрабатывать  информацию,  принимать
нестандартные управленческие решения, распределять ресурсы в организации, способен идти на оправданные
риски. Если посмотреть на лидерские качества, то можно понять, как лидерство и управление взаимосвязаны.
Организация и команда так хороша. Как её лидеры. Лидер должен быть достаточно опытным для принятия
обоснованных  решений.  Одно  из  главных  качеств  лидерства,  есть  то,  что  лидер  должен  быть  достаточно
опытным для принятия обоснованных решений, обладать способностью, мотивировать и сохранять боевой дух
своей команды, вызывать у людей стремление, упорно трудиться над осуществлением целей. А самое главное,
лидерство-это умение управлять собственной жизнью.
Изучение семи модулей, несомненно, повысило мой педагогический уровень, а применение их отобразилось в
заметном увеличении процента качества знаний учащихся. 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ БЕРУ 
ӨЗГЕРІСТЕРІ МЕН АЛҒЫ ШАРТТАРЫ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  Р.С.Серикбаева

  Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де
түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып,
жаңаша  көзқарас  пайда  болды.  Осыған  байланысты  ұстаздар  алдында  оқытудың  әдіс-тәсілдерін  үнемі
жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.
  «Білім негізі  -  бастауышта» демекші,  білім берудің алғашқы сатысы -  бастауыш білім.  Баланы бастауыш
сыныптан бастап шығармашылық ойлауға, өзбетін шешешім қабылдай алуға, практикалық  әрекеттерге дайын
болуға, оларды шығармашылық бағытта  жан – жақты  дамыту – бүгінгі   күннің   басты    талабы. Әр мұғалім
шығармашылықпен жұмыс істегенде   ғана  еліміздің саналы, дарынды   азаматтарын тәрбиелеп  шығаруға
мүмкіндік  бар.Бастауыш  сыныптарда  білім  берудің  жаңартылған  стандарты  енгізіледі.  2016  жылдың
қыркүйегінен Қазақстанда бастауыш сыныптарда білім берудің жаңартылған стандарты енгізіледі. Бұл туралы
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте ҚР Білім және ғылым министрі
Аслан  Сәрінжіпов  мәлім  етті.  «Ағымдағы  жылдың  қыркүйегінен  бастауыш  сыныптардың  жаңартылған
стандарттары бойынша оқытуды 30 мектепте бейімдеуді  бастаймыз, ал 2016 жылдың қыркүйегенде барлық
мектептерде  іске  қосамыз.  Яғни,  2016  жылы  бірінші  сынып,  2017  жылы  2-ші  сыныпқа  енгізіп,  осылайша
біртіндеп барлық бағдарламаны жаңартатын боламыз»,  -  деді министрБАҚ өкілдерінің сауалына орай.Оның
атап  өтуінше,  бұл  біріктірілген  бағдарлама  болмақ.  Жаңартылған  бағдарламада  дағды  мен  құзірет  беру
компоненттері және тәрбие беру жұмыстары күшейтіледі.  Бұл біріктірілген бағдарлама болмақ: сыни ойлау
дағдысы,  командада  жұмыс  істеу,  ақпарат  іздеу.  Олар  барлық  пәндерге  біріктіріледі.  Осылайша  біз
бағдарламаларымызды  халықаралық  стандарттарға  сәйкестендіріледі.  2016  жылы  Қазақстанда  бастауыш
сыныптарда білім берудің  жаңартылған  стандарты енгізіледі  17  ақпан,   2016 жылдың қыркүйегінен бастап
Қазақстандағы бастауыш сыныптар - 12 жылдық білім берудің жаңартылған стандартымен оқытылады. Бұл
туралы Білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов мәлімдеді. Министрдің айтуынша, 1+11 жүйесі бойынша
дайындық сыныбы енгізіледі. Және бұл - біріктірілген бағдарлама болмақ. Яғни, бағдарламалар халықаралық
стандарттарға  сәйкестендіріледі.  Білім  министрлігінің  мәліметінше,  бүгінгі  күні  еліміздегі  балалардың  95
пайызы  дайындық  сыныбына  барады.  Ал,  жаңа  стандартты  әзірлеу  жұмысы  осы  жылдың  аяғына  дейін
созылып, кезең-кезеңімен іске асады.
 «ҚР –да орта білім мазмұнын жаңарту аясында мектептердің бастауыш сынып  мұғалімдерінің  біліктілігін 
арттыру» курстары өткізілді. Жаңартылған білім  беру бағдарламасына кіріспе тақырыбында :
-Оқушыларды болашақ өмірдегі қиындықтарды еңсере білуге  дайындау; Қазақстан жоғары сапалы білім беру 
саласында жетекші елдердің біріне айналуға ұмтылады;
-Нәтижелерге     негізделген       білім беру бағдарламасы;
- Педагогикалық  тәсілдер;
- Бағалау  моделі  болып  табылады.
Бұл курс мақсаттары:
Жалпы  білім  беретін  мектептердегі  білім беру реформасын         қолдау;
2016жылғы  қыркүйектен бастап  бастауыш 1 сынып бағдарламасына жаңабілім беру бағдарламасын  енгізу;
Орта мектептің бастауыш сыныптарында және негізгі пәндерге арналған жаңа   білім беру бағдарламасына
жаңа  критериалды   бағалау  моделін    енгізу;
Сонымен   қатар   курстың  жалпы    мақсаты:
Жаңартылған   білім беру бағдарламасының табысты іске асырылуына көмектесу;
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Мұғалімдердің  жаңа        білім беру бағдарламасымен танысуын қамтамасыз   ету;
Мұғалімдерді   жаңартылған  білім беру бағдарламасы бойынша оқытуға дайындау;
Ал тілдік           қолдауды  қамтамасыз   ету  үшін: Пәнге тәнтерминологияны енгізіп  және   қолданып, 
оқушыларды төрт дағдының   барлығын  белсенді пайдалануға  ынталандыру  керек. Ол   дағдылар: Оқылым – 
жазылым – айтылым – тыңдалым.
Сабақтағы      қалыптастырушы      бағалау -- мұғалімдерді, оқушыларды және педагогикалық    үдерістің          
басқа да қатысушыларын оқуды жетілдіру үшін қажет  ақпаратпен   қамтамасыз   ететін   оқудың   ағымдағы    
бағалауы ( нәтижесі баға   ретінде     тіркелмейді).
Бағалау     критерийі – білім     алушылардың     оқу жетістік деңгейлері өлшенетін белгі,  өлшем, негіздеме.
Дискриптор – оқушының жұмысты қаншалықты жақсы орындағанын бағалайтын тұжырым.
Тапсырма – оқушының  құзыреттілік     деңгейін (пәндік, тілдік ж\е т.б.) бағалауға мүмкіндік   беретін   нақты    
жағдай.
Кері  байланыс - қандай да біржағдайға   немесе   әрекетке    арналған   жауап, пікір.
Сабақтың соңында мұғалімдерге қалыптастыру шыбағалауға байланысты алынған тәжірибені қалай таратуға 
болатыны жөнінде талқылауға тапсырма беріледі. Сонымен    қатар, бастауыш сыныптарға арналған оқу 
бағдарламаларының маңызды  қағидаты   білім беру бағдарламасының спиральділік қағидаты болып табылады. 
Ол   оқу   бағдарламалары       спиральді        білім беру бағдарламасы (Джером Брунер)  моделіне       
негізделген. Оның негізінде оқушылар келесі сыныпқа  ауысқанда   зерделенген     материалдар мен білім 
қайталанып отырады деген          тұжырым    жатыр.     Спиральді         білім  берудің          негізгі ерекшелігі : 
әрбір   қайталанып    оқыған сайын тақырыптың немесе пәннің күрделілігі  арта түседі; жаңа білім алдыңғы 
біліммен тығыз байланысты және бұған дейін алынған   ақпарат   тұрғысынан     қарастырылады; оқушы     
пәнді қайталап оқыған   сайын      ақпарат    толықтырылып        бекітіліп         отырады; спиральді     білім беру 
бағдарламасы жеңіл идеялардан күрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға  мүмкіндік    береді; оқушыларды 
соңғы оқу мақсатына қолжеткізу  үшін   бұрын   алған       білімдерін      қолдануға    жетелеу    ұсынылады. 
Бастауыш мектептің   оқу   бағдарламаларындағы     өзгерістер: кең ауқымды дағдылардың негіздерін меңгерген
оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасып дамуына қолайлы білім беру ортасын   құру  болып   табылады.  
Коммуникативті  оқыту  ұстанымы: тілдік    дағдыларды   дамыту. Төрт     дағдыны   ескере         отырып Ж. 
Аймауытовтың «..бала әуелі  тәжірибеге   талпынып,  нәрсемен       танысып, сонан кейін сол нәрсе туралы   
сөйлесін, тыңдасын, жазсын, оқысын, тілге  үйренсін» деген сөзін еріксіз еске    түсіреді. 
Білім   беру әдісі өзгереді, білім беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болады. 
Жаңартылған Бағдарлама жаңашыл ой тудырды. Себебі әр жаңашылдық, біріншіден, стандартты іске асыруда 
мұғалімнен кәсібилік, екіншіден, одан әрі сапалы нәтиже алу мақсатында жігерлі іс-әрекеттерді талап етеді.
Мектептегі білім беру мазмұнын жаңартудағы мұғалімнің атқаратын маңызды рөлін ескере отырып, педагог 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша жұмыстар атқарылды.
Бұл тек нәтижелі жұмыс қана емес, бір мақсат, бір мүддедегі педагогтардың қарым-қатынастан алған 
білімдерімен бөлісуге дайындықты қолдау.
«Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда , қайырымы қайтпаса» деген екен 
А.Байтұрсынов. Сондықтан үнемі кәсіби біліктілігін артып, жаңашылдыққа ұмтылған педагог қана 
шығармашылықпен, зор қуатпен еңбектенеді. Себебі, әлем таныған елде рухани бай және интеллектуалды 
тұлғалар мекендеу қажет.
«Білімді  болу деген  сөздің  мағынасы  –  белгісіз  нәрсені  ашуға  қабілетті  болу»,-деген  Әл-Фарабидің  сөзіне
жүгінетін болсақ, ел ертеңі білімді ұрпақпен ғана өлшенбек.
Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстан-2050:  бір  мақсат,  бір мүдде,  бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында
айтқандай:  «Байлығымыз  да,  бақытымыз да  болған Мәңгілік  Тәуелсіздігімізді  көздің  қарашығындай сақтай
білу»  үшін  мектеп  оқушыларының  терең  білім  алып,  саналы  да  саламатты  болып  шығуына  педагог
мамандардың шығармашылықпен атқарған жұмыстарының қосар үлесі мол.
Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын
құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
o http://alashainasy.kz/bil/bastauyish-syinyiptarda-blm-berudn-janartyilgan-standartyi-engzled-.Alashainasy.kz
o Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан 
жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 2014ж 17 қаңтар.
o Қ.Бөлеев  «Болашақ  мұғалімдерді  оқушыларға  ұлттық  тәрбие  беруге  кәсіби  дайындау».-Алматы,
2004
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

ЮКО город Туркестан  КГУ школа  № 9 имени  Некрасова  
учитель начальных классов  Смирнова Наталья Михайловна

Каждому  учителю  знакомы  трудности  в  проведении  первых  уроков  с  шести  –  семилетними  детьми  -
первоклассниками,  бывшими  дошколятами.  Учебная  деятельность  требует  необходимого  запаса  знаний  об
окружающем  мире,  сформированности  элементарных  понятий.  Ребенок  должен  овладеть  мыслительными
операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира, уметь планировать
свою деятельность и осуществлять контроль.

Возникают  масса  вопросов,  волнующих  учителя  в  течении  сентября-ноября  месяцев.  Как  методически
грамотно,  правильно выстроить уроки?  Как организовать деятельность малышей так,  чтобы они сохранили
чувство новизны, радости от неизведанного мира, в который они вступили.         

 Развитие логического мышления на уроке математики . 
Надо учить детей решать и обычные задачи и задачи  “с хитринкой” – логические. Где нужно подумать,

хорошо поразмыслив. Начинать учить мыслить нужно прежде всего с развития способности правильно ставить
вопросы.  Учить  логическому  мышлению  –  значит  учить  видеть  противоречие,  а  затем  находить  ему
действительное решение.  Для  человека  появление  противоречий –  сигнал  для  включения мышления  –  это
мотор, движущая сила мышления. В споре рождается истина. Ученик должен уметь отстаивать свою точку
зрения, доказывать. Я считаю, я думаю. Учеба – это труд и труд нелегкий. И не надо искусственно облегчать
его.  Ребенок  с  малых  лет  должен  понимать,  что  все  достигается.  Развитие  логического  мышления  дает
“толчок”, движущую силу для развития личности, его природных задатков и способности в деле обучения и
воспитания. Так как заставляет задуматься, искать правильное решение, иногда путем “набивания шишек” Тем
радостней нахождение правильного ответа – Эврика! Умения это пережитые знания. 

Обращаясь к опыту педагогов – новаторов. Шаталов говорит: Никто не может добиться точно таких же
результатов  как  я,  но  каждый  может  учить  на  порядок  выше!  Каждый!  Преподавание  Шаталова
самовоспитывает  трудности,  воспитывает  силу  воли.  Он  не  разделяет  урок  на  15  ступенек,  а  15  уроков
объеденяет в 1. Дает крупным блоком, Шаталов учит всех. Ребенок может учить, может
и не учить все равно будет знать. Педагог дает 200 задач и говорит: Решай любую! Контрольная первая через
полгода и все решают решенные задачи с помощью учителя. Вторая – еще через пол года, решенные задачи без
учителя.  И только к концу второго года: не решенные задачи без помощи учителя. Сухомлинский говорил:
чтобы ребенок хорошо учился, нужно чтобы он учился хорошо. 

Пришел к выводу, что мастерство учителя состоит в умении учить мыслить. Лысенкова пока учит
ребят, не делает ни одного замечания, не ставит ни одной двойки. Вместо того, чтобы одергивать, она вызывает
ученика, опираясь на схемы опоры, хвалит ученика за успехи в выполнении заданий.

Амонашвили Ш.А – одна из важнейших задач – сделать жизнь ребенка радостной, чтобы ребенок учился бы
легко и охотно, без каких – либо мер, принуждения, доброжелательности, уважении, доверии. Речь об учении с
увлечением, об активной умственной деятельности школьников. Сегодня  наиболее
актуальны проблемы развивающего обучения. Цель этого обучения – дать детям широкую картину мира на
основе науки, литературы, искусства ( Программа Петерсона, Занкова ) Занков предупреждает, что ребенок
развивается в зоне своего ближайшего развития. Система  Занкова,  Петерсена  направлена  на  то,  чтобы  дети
научились  работать  творчески,  учиться  высказывать  свое  личное  мнение,  сами  продвигаются  вперед  в
овладении знаниями. “Математика – гимнастика для ума”, - эта фраза была сказана не случайно. Именно на
уроке  математики  ребенок  учится  анализировать,  сравнивать,  обобщать,  классифицировать,  рассуждать,
доказывать, опровергать. Почему? Во - первых, здесь используется много абстрактного материала: натуральные
объекты  заменяются  символами.  Во  –  вторых,  дети  при  решении  задач  и  в  проблемных  ситуациях
устанавливают причинно – следственные связи, без которых не придешь к правильному ответу, правильным
выводам.  В  -  третьих,  учащиеся  самостоятельно  находят  закономерности,  выводят  свойства  и  законы.
Необходимо помнить, что мысль не возможна без вопроса. Путь от вопроса до ответа и есть работа мысли.
Главное для учителя не только самому научиться задавать вопросы, но и научить этому детей. Каждый вопрос
ребенка – это возможность  научить  его  рассуждать,  сомневаться,  задумываться,  постараться  самому найти
выход – ответ.

Важно и то, что на уроках дети учатся  прогнозировать и свои действия, и конечный результат, приобретают
знания в ряду целостной системы, учатся кратко всеобъемлюще формулировать свои мысли.

         Используемая   литература

1. Журнал “Практическая помощь учителю” № 5, 2012 г.
  2. Журнал “Начальная школа Казахстана” № 8 2013 г.
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РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

ЮКО, г. Туркестан Школа - гимназия  № 9 имени Некрасова
учитель физики Байгазиева Ж.Д.

Физика,  являясь    обязательной  составной   частью  всеобщего   среднего   образования,  одновременно
образует  прочный  фундамент  всего  естествознания.

 Она  содержит   в себе мощный гуманитарный потенциал, воздействуя на характер мышления, помогает
ориентироваться в шкале жизненных ценностей, способствуя  в конечном счете выработке активной жизненной
позиции и адекватного отношения к окружающему миру.

Учитель  остается  центральной  фигурой  процесса  обучения.  Его  знания,  профессиональный  талант  и
увлечённость,  доброта и уважение к людям – составляющие успеха обучения учащихся.

Известный  физик  В.А.Фабрикант  советовал   школьному  учителю:  «Физика  может  и  должна  быть
интересным, увлекательным для учащихся предметом. Однако такой её может сделать только преподаватель,
верящий в привлекательность своей дисциплины и умеющий убедить в этом учащихся. Для этого надо уметь
каждый  раз  свежими  глазами  посмотреть  на  материал  вашего  очередного  урока  и  найти  в  нем  прелесть
новизны... »

Давно доказано, что новые знание гораздо лучше усваиваются в атмосфере взаимопонимания.
Различных подходов,  концепций,  взглядов,  систем -  множество.  Накоплен   богатейшей  педагогический

опыт,  развивающие и активизирующие приемы и методы обучение. Одним  из важнейших методов познания
являемые постановка эксперимента.

Эксперимент  -неотъемлемое    часть  урока  физики,  источник  знаний,  критерий  истинности  наших
представлений об окружающем мире, метод физических исследований.

Основоположник отечественной науки  М. В. Ломоносов отмечал: «Опыт ценнее тысячи мнений рожденных
воображением», а академик Л.Д.Ландау говорил: «Опыт – верховный судья теории». Экспериментальный метод
дает возможность установить причинно-следственные связи между явлениями, а так же между величинами,
характеризующими свойства тел и явлений.

Элементами  экспериментального  метода  исследование  в  научном  познании  являются  наблюдение,
сравнение, измерение и собственно связь эксперимент. 

На уроках с использованием этого метода подача учебного материала идет через предмет,  образ,  слово,
практическая моделирование. 

Деятельность учащихся организованно по цепочке: 
- наблюдение-воспроизведение        
- самостоятельная деятельность
- решение проблемных ситуаций 
– исследование - творчество.

Разнообразия  видов  деятельности  позволяет  выявить  индивидуальность  каждого  ученика  и  обеспечить
условия для развития широкого спектра способностей,  помогает  учащим проявить свое  творческое начало,
комбинируя  знакомые  действия  в  новом  сочетании.  Особенно  важно,  что  в  процессе  выполнения
экспериментов проявляется самостоятельная мыслительная деятельность учащихся.

Эффективность обучения повышается за счет сопричастности учащихся к организации учебного процесса.
Эксперимент составляет важную сторону  практики. С его помощью наука в состоянии не только объяснить

явления материального мира, но и непосредственно овладеть ими. Поэтому эксперимент является одним из
средств связи науки с производством. Для современного специалиста любой отрасли промышленность, важное
значение имеет владения методикой эксперимента.  Без экспериментального подтверждения ни одна теория не
может  долго  существовать.  Вот  поэтому  важно  в  школе  уделять  большее  внимание  этому  методу.   Как
показывает практика, там, где используются  такие приёмы, быстрее усваивается учебный  материал, учащиеся
более  склонны  к  исследовательской  деятельности,  способны  чётко  обосновать  свою  точку   зрения.  Они
самостоятельны, активны и общительны, обладают более высоким уровнем знаний, с удовольствием  учатся,
отличаются эмоциональным отношением к миру.

Представленные  материалы  объединены  одной  идеей  -  сделать  обучение  физике  интересным  для  всех,
доступным и полезным.      
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СОЗДАНИЕ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ, КАК УСЛОВИЕ 
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

 Попова Татьяна Леонидовна, Учитель начальных классов
Школа-гимназия № 9 имени Некрасова. ЮКО город Туркестан 

 Школа – это созданный союз единства, стремлений, взглядов, идей, творчества и поиска. Это место, где можно
не только учиться, но и мечтать, играть, исследовать. Задача педагогов – обучать, раскрывая способности и
талант каждого ребенка, а также воспитать личность, которая будет готова к жизни в современном мире.
 Школьное образование должно способствовать личностному росту, так чтобы дети могли самостоятельно 
ставить серьёзные цели, достигать их, уметь реагировать на разные жизненные ситуации. Результат будет там, 
где будет создан единый союз взаимопонимания школы и семьи.
 Этот процесс  называется  эффективное взаимодействие – сотрудничество.  Для того,  чтобы идти в ногу со
временем  мы  находим  современные  подходы,  позволяющие  поддерживать  процесс  обучения,  вводим
актуальные преобразования, содействуем активизации деятельности, работаем в действии. Семья и школа –
формируют человека.
    В нашей школе-гимназии № 9 имени Некрасова г. Туркестан учителя создают оптимальные условия для
учащихся,  комфорт,  обучают  по-новому.  Созданы сообщества  школ  города,  области.   После  прохождения
уровневых курсов,  произошли большие перемены и в моей работе,  повысилось качество знаний учащихся,
создано единое информационное пространство. Чтобы быть в тесном контакте с родителями я организовала в
школе сообщество «Пилоты разума», из числа педагогов, учащихся и родителей.
      Совместно мы придумали эмблему, галстуки, девиз. Ежегодно составляется план, реализуются цели и 
задачи. Имеется координационный совет. Я убеждена, что школа без семьи и семья без школы не способны 
справиться со сложными задачами становления личности.
     Сообщество помогло всем быть в тесном контакте Ученик + Учитель + Родители.
     Наши встречи проходят один раз в месяц. Мы проводим коучинги,  мастер-класс, конференции игры, 
семинары. Ко всем мероприятиям готовимся вместе.
     Главное правило наших встреч – равноправие. Каждый высказывает свои мнения не смотря на возраст.
С большим удовольствием дети, учителя и родители создают вместе презентации, постеры, общаются в сети, в 
тесном контакте друг с другом. Участие принимают и администрация школы.
Цели и задачи сообщества:

1. Создание и развитие сообщества из числа педагогов, учащихся, родителей.
2. Создание единого информационного ресурса.
3. Трансляция инновационных форм работы.
4. Организация совместной практической деятельности учителей, родителей, учащихся.
5. Участие в коучингах, соревнованиях, акциях, проектах, обсуждениях.

Ожидаемый результат:
 1.Совместное сотрудничество, совершенствование и внедрение навыков, подходов в обучении и преподавании.
 2. Обмен опытом учителей, родителей, учащихся.
 3. Поддержка инициатив школы и семьи.
 4. Обогащение опыта.
    Все эти цели, задачи, методы и приемы направлены на достижение результатов.
   Рефлексируя свою работу могу уверенно сказать, что у меня имеется огромный результат по совместной 
работе в сетевом школьном сообществе. Большие успехи и в качестве обучения. Ученики начальных классов 
моих подопечных, и мои, успешно занимают призовые места в олимпиадах, форумах, в защите  научных 
проектов, в международных исследованиях. Изменяется и отношение родителей к школе. Они становятся более
активными. Родители готовы к сотрудничеству со школой.                 
    К концу года:
 -виден большой профессиональный рост педагогов;
- сформировано профессиональное сообщество, «Пилоты разума», учителей школы, родителей и учеников
- установлены доверительные отношения между учителями;
- сформирована исследовательская творческая группа;
- совершенствуется педагогическая практика учителей по внедрению 7 модулей Программы;
- происходит вовлечение  учителей в совместное планирование профессиональной деятельности, рефлексию и
исследовательскую работу;
- постепенно растут лидерские способности учителей, учеников, родителей.
      Качественное образование-основа создания конкурентноспособного общества.
     Я, испытываю радость от того, что достигнутые мною и моей школой результаты соответствуют нашим
ожиданиям. И уверенно могу сказать,  что наша школа-это источник прочных знаний,   творчества,  радости
удивления и Побед!
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті пәні  мұғалімі  Б.А.Мирзахмедова

Мұғалімнің  қоғам  өмірінде  алатын  орны  мен  олардың  атқарып  отырған  міндеттерінің  айрықша
маңыздылығын Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Мұғалімдер – қоғамның ең білімді, ең отаншыл,ел жанды бөжанды
бөлігі болып табылады деп көрсетті.Осы тұрғыда әр мұғалім күнделікті сабақта өз ісін зерттеп, заманауи  әдіс-
тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын арттыруы қажет.

XXI   ғасыр   -  жаңа  технологиялар  ғасыры.Біздің  мақсатымыз  –  заман  талабына  сай  білімді  де  білікті,
шығармашыл,  құзіретті  тұлғаны  қалыптастыру.Сондықтан  оқушылардың  білімін  арттыру  үшін  сабақтарда
жаңа  технологияларды қолдана  білу  керек.  Қай  кезеңде,  қай  заманда  болмасын,  мектептегі  басты  тұлға  –
мұғалім. Сондықтан да бұл салада еңбек ету – көп ізденуді, терең ойлауды,үлкен жауапкершілікті қажет етеді.

Сонау ХХ ғасырдың басында  Жүсіпбек Аймауытов: «Сабақ беру – үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол
жаңадан  жаңаны табатын өнер» деген екен. Сол себепті  қазіргі таңдағы педагогика жаңалықтарын, қазіргі
қолданылып жүрген пән ерекшелігіне қарай қолдана  білу  - оқу мақсатына жетудің бірден – бір  жолы.Қазіргі
таңда  инновациялық  технологиялардың   көптеген  түрлері  бар.  Атап  айтсақ,  модульдік  технология,  сын
тұрғысынан  ойлау,тірек-сызба  технологиясы,  дамыта  оқыту,  проблемалық  оқыту,  деңгейлеп-саралап  оқыту
технологиясы және ойын технологиясы, ақпараттық технология.

Қазақ  тілі  әдістемесінің  негізін  салушы  Ахмет  Байтұрсынұлы  «Қай  әдіс  жақсы?»деген   мақаласында
айтқандай , қай әдісті  қалай пайдаланамын десе, ол мұғалімнің өз еркі.Бір  сабақтың  әр кезеңдерінде әртүрлі
әдістерді  жөнімен  пайдалану  арқылы көп нәтижеге жетуге болады.

Оқушы санасына білімді жүйелі түрде меңгеруіне және қабілет деңгейлерін дамытуда М.Жанпейісованың
«Модульдік оқыту технологиясының» маңызы ерекше.Мысалы : 3 деңгейлі тапсырма, 3- інші деңгей төменгі, 2-
нші деңгей орташа, 1- інші деңгей білімі жоғары білімді оқушыларға арналады.
 Қазақ тілін тиімді оқыту әдістерінің бірі – тірек сызбаларды қолдану.Олар  сызба, кесте, формула, диаграмма
түрінде  қолданылады.Тірек  белгілер  арқылы  технологияның  негізін  қалаған  В.Шаталов  болды.  Ғалымның
тәжірибесінің бірінші ерпекшелігі – оқушылардың іс –әрекетін, танымдық жұмыстарын кезеңдерге бөліп, оқу
үдерісін мұғалімнің қатаң түрде басқаруы.Ал екінші ерекшелігі –бағдарлама бір –бірімен байланысты, қарама –
қарсы тақырыптар қамтылып оқытылады.
  Сын тұрғысынан ойлау стратегиясы әр түлі.Бұл әдістің ерекшелігі оқушылар топтары бойынша әрқайсысы
оқуға мәтін алады да параққа қарындашпен белгі қойып отырады.Егер ақпарат таныс болса «+» , егер ақпарат
таныс емес болса « - » , олар үшін ақпарат жаңа болса « !» ,  түсініксіз болса «?».
  Ойын – қоғамдық  тәсілді меңгеру мақсатында, ситуациялық жағдайда. Оқушының іскерлігін көрсететін өзін –
өзі  басқаруын  жетілдіретін  іс  –  әрекет.Сабақтарда  қолданылатын  ойын  элементтері  оқушының  ынтасын
арттырып , білім дағдыларын игеріп, іскерліктерін шыңдауға өз септігін тигізеді.
  Қазіргі кезеңде республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге
бағыт алуда.Соның негізінде дамыта оқыту технологиясында теориялық білім беру басты орында болуы керек
деген болжам жатыр.
  Психологтар дидактиктерге дамыта оқытудың мынадай себептерін ұсынды.
1.Егер есіңе сақтау үшін үйренсең,ұмытасың
2.Егер түсіну үшін оқысаң ,есіңе сақтайсың.Демек,алдымен баланың өзгерісін білуіміз керек. Ол  өзгерістер: 1)
тәндік даму; 2) психологиялық даму; 3) әлеуметтік даму (ортаға ілесе даму) ; 4) рухани даму (ішкі дүниесінің
сыртқы әсермен  өзара  бірлігі  болуы);  5)жалпы  даму  –  жан  –жақты  үйлесімді  дамуы.Сонда  дамыта  оқыту
дегеніміз – баланың субъект  ретінде оқу ісіне қызықтыратын, соған сай қабілет артыратын жағдайлар тудыру
болып табылады.Мұны жүзеге асыру  2 кезеңге бөлінеді. 
 І кезең: оқу үдерісінің жаңа технологиясын қарастыру(Қалай оқыту керек)
ІІ кезең: оқушы алдына қойған мақсатты өз бетінше шеше алатын жағдайға жеткенде ғана субъектілік орын
алады.
Заман ағымына  ілесу – ұлы мұрат.Біздің мақсатымыз – заман талабына сай білімді де білікті маман тәрбиелеу.

Сондықтан біз,  ұстаздар ,  ХХІ ғасырдың біздің алдымызға қойып отырған барлық талаптарына сай болып,
білімімізді үздіксіз көтеріп отыруымыз керек.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Н.Назарбаев «Жаңа әлімдегі жаңа Қазақстан» Астана,2007ж
2.М.М.жанпейісова «Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде.Алматы 2002, 18 бет
3.Оразахымова Н.А. «Қазақ тілі сабағында сатылай комплексті талдау жүргізу    ( әдістемелік көмекші құрал)
Алматы РБК,1997-64 б
4. «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» журналы , 1/2012, 6/2012,5/2012
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ТІЛ - ҰЛТТЫҚ КҰНДЫЛЫҚ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Шахманова  Мария Садыққызы

«Ана  тілі  –  бәріміздің  анамыз,  өйткені  ол  –  ұлтымыздың  анасы»,-  деп  Елбасы  Нұрсұлтан  Әбішұлы
Назарбаев айтқандай, ана тіліміз атадан балаға аманат болып жеткен баға жетпес мұра. Әрбір адам баласына
ата-бабамыздың  кіндік  қанымен,  ананың  ақ  сүтімен  бірге  еніп,  қалыптасқан  дүние.  Сондықтан     туған
тілімізді   көзіміздің  қарашығындай етіп   сақтауға тиіспіз.  

«Тілі жоғалған жұрттың   өзі  де жоғалады», деп  ана      тіліміздің   қалыптасуына    зор  еңбегі   сіңген
ұлттың ұстазы    Ахмет Байтұрсыновтың терең  толғаныспен айтқан осы бір сөзін тілге тиек етсек, елін, жерін
сүйген әрбір азаматтың көкірегінде ана тіліне деген сүйіспеншілігі, ішкі рухы берік болуы қажет секілді. Яғни,
тіліміздің шұбарлануына жол бермеуіміз керек.

Еліміздің  рухани  қазынасы-тіліміздің  шексіз  байлығында,  тазалығында,  тегеуріні  мықты тіл  екендігінде
іспетті. Өйткені, тіл-әрбір елдің ұлттық     мақтанышы. Тіл- қай       ұлтта, қай елде болмасын құдыреті күшті,
қасиетті  ұғым болып саналады.  Дегенмен,  қазіргі  таңда тіліміздің мәртебесі өсіп, абыройы артып, қанатын
кеңге     жаюда. Қазақстанда тұратын өзге   ұлт  өкілдері ынтымақтастықта  өмір     сүріп,  қоғамның барлық
салаларында белсене қызмет            атқарып,    қазақ  тілінде  анық, таза сөйлеуге  тырысып бағуда. 

Тіл-таусылмайтын     байлық. Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру-әрбір азаматтың  борышы, міндеті
десек  әсте  қателеспейміз.  Алайда,  Тәуелсіз    елдің   жас  ұрпағын  білімді,іскер  де  қабілетті,отансүйгіш  те
ұлтжанды тұлға етіп қалыптастыруда мемлекеттік   тілдің    атқаратын қызметі                орасан          зор. Қазақ
мәдениетін тереңірек білу мақсатында,  туған елдің тілін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін ұстанып, тәуелсіздіктің
туын биікке көтерер жастарымыз да баршылық.

 «Қазақстанның болашағы - бүгінгі жастардың  қолында», - деп Елбасымыз өз ана тілінде      еркін сөйлейтін
келешек жас ұрпаққа үміт артуда. Соның бір   көрінісі ретінде басқа ұлт өқілдерінің тіл тазалығын сақтап, өз
ойын   ашық, анық, мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді байланыстырып, дәлелді пікір айтып, еркін сөйлегенін  де
байқаймыз. Міне, тілдің  құдіреттілігі, шеберлігі  осында!  Туған тіліміз, ана  тіліміз деп қазақ тілін дәріптеген
тіл жанашырларының үлесі зор.  

Солардың бірегейі    Мұхтар Шаханов ағамыздың мына бір өлең       жолы алтын қазыналы, тіліміздің
беделін нығайтуға үлкен ой салатыны белгілі.   

Әрбір    тілде сөйлеу әлемді таң   қылып,
Қазақ тілін білмеу қандай заңдылық!
Өсер балаң,байтақ далаң тұрғанда,
Қазақ тілі     жасау керек  мәңгілік!
Тіл мәртебесі арта берсін!
Қазақ тілі мәңгі жасасын!

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ УРОК?

Учитель географии в КГУ школа-гимназия № 9 имени Некрасова, г.Туркестан 
Шимпулатова Нилюфар Ражапбаевна

“Образовательный процесс в школе – это кровеносная система,
 а урок – это биение сердца” Конаржевский В.С.

Об  уроке  написано  множество  книг,  статей,  диссертаций.  Меняются  цели  и  содержание  образования,
появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной
и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа.

Откуда пошло слово – урок? Слышится в нем что-то и от судьбы (рок), и от дремучего леса (урочище), и от
урчания зверя. Ассоциации не из приятных. А на самом деле?

Наиболее  понятный  и  привычный  смысл  (по  В.И.  Далю)  –  ученье  в  назначенный  час,  срочная  задача,
назиданье,  наука.  Но  вот  происхождение  слова  заставляет  задуматься:  «урок»  ведет  свое  начало  от
древнерусских «урекать», «урочить» – испортить, навредить, изуродовать, наводить сглаз. Отсюда же и уроки –
это болезни, в особенности – детские. Такому смысловому повороту и сегодня вряд ли стоит изумляться.

Тем не менее, каждый школьник за годы своего ученичества посещает почти 10 000 уроков. Урок остается
не  только  главной,  но  и  единственной  формой  современного  образования.  Ему  отводится  не  менее  98  %
учебного  времени.  Какие  бы инновации не  вводились,  только на  уроке,  как  сотни  лет  назад,  встречаются
участники  образовательного  процесса:  учитель  и  ученик.  Между  ними  (всегда)  –  океан  знаний  и  рифы
противоречий. Что бы ни твердили о компьютеризации и дистанционном образовании, учитель всегда будет
капитаном в этом плавании. Как бы ни старались уравнивать учителя с учениками, он как был, так и остается
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главным  действующим  лицом  на  любом  уроке.  Потому,  что  он  –  всегда  старше,  за  ним  –  знания,  опыт
понимания и применения этих знаний.
Вместе с тем, мы все понимаем, что урок не может не меняться. Это объективный процесс, на который влияет
целый ряд факторов.  В частности:
1. Появились новые образовательные стандарты и на их основе — обновленные программы и учебники. 
Безусловно, они требуют совершенствования форм обучения.
2. Переход на предпрофильное и профильное  обучение. Этот вектор развития ставит перед современным 
уроком новые задачи.
3. Внедряются информационные технологии. За последние несколько лет во все школы района поставлена 
компьютерная техника, и педагоги активно учатся использовать компьютер на своих уроках. Информатизация 
образования оказывает значительное влияние на современный урок.
4. Организация Единого государственного экзамена предъявляет свои требования к содержанию урока, оценке 
образовательных достижений школьников.
Поэтому никто не будет отрицать, что урок должен быть современным, в самом широком понимании этого
слова.
Что значит современный? По — моему мнению, это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, 
одним словом – актуальный урок.
Актуальный означает важный, существенный для настоящего времени. А еще – действенный, имеющий 
непосредственное отношение к интересам ребенка, его родителей, общества, государства. Помимо этого, если 
урок современный, то он обязательно закладывает основания для будущего, готовит ребенка к жизни в 
меняющемся обществе.
Готовясь к сегодняшней научной конференции, я попросила учителей  своей школы также ответить на вопрос: 
«Современный урок — какой он?»
Вот, что пишут учителя:«Современный урок — какой он? Демократичный. Где дети не боятся высказывать 
свое мнение, не боятся новшеств, урок на котором учителю и ученику комфортно».
«На мой взгляд, современный урок должен быть, прежде всего, актуальным и интересным. Учитель должен 
использовать новые технологии, хорошо владеть компьютером. Нельзя забывать так же и о 
здоровьесберегающих технологиях. Успех урока во многом зависит от профессиональных и личных качеств 
учителя. Учитель и ученик – это единое целое, учимся вместе, помогаем друг другу, роль учителя – направлять,
контролировать».
«Урок должен быть творческим, способствовать самореализации школьников, востребованности их 
творческого потенциала. На уроке дети должны осмысленно действовать в ситуации выбора, принимать 
решения в нестандартной ситуации. Все эти моменты должны быть на современном уроке. Современный урок 
должен воспитывать Творца и Деятеля!»
Современный урок должен быть связан не только с усвоением школьниками определенной суммы знаний, но и 
целостным развитием личности, ее познавательных и созидательных способностей.
Современный урок  должен обеспечить развитие качеств,  отвечающих требованиям современного общества,
позволить ребенку активно войти во взрослую жизнь.
Сегодня  наиболее  существенное  влияние  на  урок  оказывает  новое   содержание  образования:  вариативные
образовательные  программы,  новое  поколение  учебников,  рабочие  тетради,  разнообразные  дидактические
материалы позволяют делать урок более интересным, ярким, насыщенным.
Другая  важная  тенденция  –  становление  различных  моделей  дидактических  систем  со  своей  культурой
проектирования и реализации уроков.
Первую модель современного урока можно назвать традиционной – классно-урочной, и она эффективно 
действует в нашей стране многие десятилетия. В этой модели сложился свой понятийный аппарат, культура 
отношений педагогов, которые используют такие термины, как:
— триединая цель урока;
— план-конспект;
— формы обучения;
— методы и приемы обучения;
— типы уроков и другие.

При этом все же отметим, что модель традиционного обучения является приоритетной, основополагающей в
организации и проведении современного урока. Она существенно меняется,  но в основе остается классическая 
педагогика и методика. Традиционный урок – основа для последующих типов уроков, это целая история, на 
которой обучалось и воспитывалось не одно поколение. Традиционный урок – это известные ученые и менее 
известные учителя- практики.Традиционный урок – это реалия сегодняшнего дня: более 60% учителей, по-
прежнему, предпочитают давать уроки в традиционной форме. И реально то, что большая часть педагогов не 
собираются ничего менять в своей деятельности: нет времени и сил самому постигать что-либо новое, да и не 
видят в этом смысла. Традиционный урок – как родной человек, в нем все близко и понятно: пусть смертельная 
усталость, пусть не всегда удовлетворяют ученики, на уроке – все знакомо, привычно, понятно, это – 
традиционно. 
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Те учителя, которым удается изменить ход урока так, что это нравится не только им, но и ученикам, стремятся
совершенствовать свою деятельность дальше, делая ее творческой и увлекательной, вовлекая в этот процесс
своих учеников. Меняется и сама позиция учителя. От «театра одного актера» традиционного образования, где
учитель берет на себя 90% нагрузки, он постепенно начинает разделять ее с учениками, которые фактически
переходят из «объектов» в «субъектов». Учитель, таким образом, не освобождается от своей основной функции
– учить. Он начинает учить по-новому. А урок остается.
Вторая модель современного урока связана с технологизацией образования. Педагогические технологии как 
новый феномен пришли в наше образование в начале 90-ых годов и позволили сформировать свой понятийный 
аппарат:
— технологическая карта тематического и поурочного планирования;
— технологический прием;
— этап технологии;
— задача этапа и диагностика его эффективности.
Благодаря  становлению этой  модели изменились  формы и методы обучения  школьников,  они  стали  более
активными,  и  самое  главное,  взаимосвязанными;
—  появилась  культура  проектирования  урока  с  учетом  его  этапов,  постановки  задач  этих  этапов  и
отслеживания  промежуточных  результатов;
— изменилась система оценивания учебных достижений школьников, разработаны новые способы измерений; 
— мы стали говорить о возможностях тиражирования эффективного опыта проведения урока не только в виде
различных методических описаний, но и универсальных моделей (например, технологических карт).
Но время не стоит на месте, и сегодня необходимо говорить  о третьей модели реализации современного урока 
– компетентностном подходе, который становится особенно актуальным в условиях модернизации 
образования. В этой дидактической модели своя проектировочная культура и свой понятийный аппарат:
— ключевые и базовые компетентности;
— опыт ребенка;
— умение решать жизненные ситуации;
— психолого-педагогическая ситуация и другие.
Сформировано научно-теоретическое понимание компетентности как способности ребенка использовать свой
опыт для решения жизненных проблем и ситуаций.
Разработаны новые стандарты с ориентацией на компетентности, предприняты попытки создания некоторых
образовательных программ и учебников с позиций компетентностного подхода.
Утвержден новый базисный учебный план, где показана возможность исследовательской работы школьников,
выполнения ими проектов, практикумов.
Разработаны  способы  формирования  и  оценки  компетентностей  –  «Портфолио»,  проекты,  дневники
достижений и другие.
Критерии эффективности современного урока:
•    Обучение через открытие
•    Развитие личности
•    Способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом
•    Демократичность, открытость
•    Осознание учеником деятельности: того как, каким способом получен результат, какие при этом 
встречались затруднения, как они были устранены, и что чувствовал  ученик при этом.
•    Позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию
•    Ученик испытывает радость от преодоленной трудности учения, будь то: задача, пример, правило, закон, 
теорема или  —   выведенное самостоятельно понятие.
  Педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он управляет проблемно – поисковой или 
исследовательской деятельностью учащегося.
Так, что же такое современный урок — это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие, развитие,
рост,  ступенька  к  знанию,  самопознание,  самореализация,  мотивация,  интерес,   профессионализм,  выбор,
инициативность,  уверенность,  потребность.Что  главное  в  уроке?
Каждый  учитель  имеет  на  этот  счет  свое,  совершенно  твердое  мнение.  Для  одних  успех  обеспечивается
эффектным началом, буквально захватывающим учеников сразу с появлением учителя. Для других, наоборот,
гораздо важнее подведение итогов, обсуждение достигнутого. Для третьих – объяснение, для четвертых – опрос
и т.д. Времена, когда учителя заставляли придерживаться жестких и однозначных требований по организации
урока миновали. Время «готовых» уроков постепенно отходит.
Новизна современного российского образования требует личностного начала учителя, которое позволяет ему
либо урочить, наполняя учеников знаниями умениями и навыками, либо давать урок, развивая понимание этих
знаний, умений, навыков, создавая условия для порождения их ценностей и смыслов.
Можно долго спорить о том, каким должен быть современный урок. Неоспоримо одно: он должен быть 
одушевленным личностью учителя.
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Учитель географии в КГУ школа-гимназия № 9 имени Некрасова, г.Туркестан
Шимпулатова Юлдуз Ражапбаевна

Нас оценивают либо слишком высоко, либо недостаточно высоко;
нас никогда не принимают по нашей реальной ценности. М. Эбнер-Эшенбах

В школьной практике оценивание рассматривается как необходимый компонент образовательного процесса,
представляющий собой сбор и анализ информации об успеваемости учащихся на всех стадиях обучения. Цель и
задачи, предмет, объект, принципы и методы, формы и инструменты оценивания должны быть понятны всем
участникам  образовательного  процесса  (администрации,  учителям,  учащимся,  родителям).  Объективные  и
своевременные  данные  качественного  анализа  мониторинга  учебных  достижений  учащихся,  позволяют
учителю сделать правильный выбор эффективных стратегий, приемов и средств обучения. В настоящее время
вопросам качества образования уделяется большое внимание, как в мировом образовательном пространстве,
так и в системе образования Казахстана. В связи с этим, тема оценки успешности учащихся приобретает все
большую актуальность. Оценивание – это основное средство измерения достижений и диагностики проблем
обучения,  позволяющее определять качество образования, его соответствие мировому стандарту,  принимать
кардинальные решения по стратегии и тактикам обучения в случае его несоответствия современным задачам в
области  образования,  совершенствовать  как  содержание  образования,  так  и  формы оценивания ожидаемых
результатов  образования.  Оценивание  –  процесс  соотношения  реальных  результатов  обучения  и
запланированных  целей  (заданного  эталона).  Отметка  –  результат  этого  процесса,  выраженный  в
количественном показателе.

Оценивание  должно  быть  объективным,  но  на  практике  при  оценивании  качества  знаний  учащихся
возникают  следующие  проблемы:  Недостаточная  разработанность  критериев  и  методов  оценивания.  При
проверке качества освоения темы или ее отдельных частей учитель ориентируется на свое понимание, опыт
работы  и  интуицию  (сколько  вопросов  задать,  в  какой  последовательности,  какие  важны,  а  какие
второстепенны).  Особенно  сложно  это  для  молодых  педагогов,  не  имеющих  достаточного  практического
опыта. Весьма условное обозначение результатов обучения: знания, умения, навыки, усвоения, успеваемость не
имеют  строгой  однозначной  количественной  формы  выражения.  Учителем  не  учитываются  особенности
работы в  конкретном классе,  индивидуализация  и дифференциация обучения.  Уроки в  нескольких классах
параллели ведутся по одному плану, хотя каждый классный коллектив имеет свои особенности, направление и
специфику поведения. 

Субъективизм учителя по отношению к учащимся, который проявляется в следующем:
разделение учеников на группы («сильные», «средние », «слабые»);
завышение  или  занижение  оценок  из-за  желания  пожалеть  или  наказать  ребенка,  угодить  родителям  или
общественности; избегание учителями «крайних отметок» - «2» и «5»;
личные качества учителя, отношение к конкретному ребенку.
Для практического применения системы критериального оценивания на уроках географии были использованы
критерии,  составленные  в  соответствии  с  таксономией  Блума  и  рекомендованные  АОО  «Назарбаев
Интеллектуальные школы»:
Критерий А – знание и понимание, Критерий В – применение,
Критерий С – анализ и синтез, Критерий D – коммуникация.
Особенности критериального подхода: 
- Оценка образовательных достижений учащихся становится открытой, более объективной, прозрачной; 
- Способствует установлению доброжелательных отношений между участниками образовательного процесса; 
- Появляется возможность рефлексии деятельности ученика; 
- Ученик осмысливает результаты своей деятельности; 
- Позволяет выделить отдельные элементы работы и оценивать их поэлементно. 
- Позволяет повысить уровень обученности и качество знаний учащихся. 
Перед  процедурой  оценивания учитель  вместе  с  учащимися  рассматривает  и  определяет  критерии оценки.
«Критерии – это признаки, по которым дети должны высказывать мнение о своей деятельности, оценить свои
знания и  умения,  а  в  дальнейшем определить  пути  коррекции своей  деятельности.  В  начале  каждой темы
учитель  предлагает  перечень  знаний  и  умений  и  примерные  задания,  которые  позволяют  соотнести  свой
уровень подготовки с требованиями, предъявляемыми учителем, скорректировать процесс обучения. В связи с
этим  вырабатываются  четкие  критерии  оценивания  правильности  выполнения  заданий  с  учетом  их
сложности».. Перед каждым зачетом оформляется таблица, в которую заносятся критерии баллы. В работе есть
обязательная и дополнительная части. Обязательную часть делают все, дополнительное задание выполняется
по желанию. Оно оценивается только при выполнении обязательной части. По окончании работы учащиеся
проводят самооценку по выработанным критериям, а затем оценивает работу учитель. Сравнивая результаты,
определяют,  что  необходимо  усвоить  или  отработать.   Применение  критериального  подхода  формирует  у
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учащихся осознанное усвоение изучаемого, придает уверенность в себе, в своих знаниях и умениях. Когда есть
четко разработанные критерии, можно соотнести оценку ребенка с оценкой взрослого без конфликтов. Такая
схема более трудоемкая, но она в большей степени отвечает поставленным задачам развития учащихся.
 Применение  в  оценивании  учебных  достижений  формирует  у  учащихся  осознанное  усвоение  изучаемого
материала,  придает  им  уверенность  в  себе,  в  своих  знаниях  и  умениях,  помогает  справиться  с  учебным
заданием.  Ниже представлены примеры критерий при оценивании знаний,  умений и навыков учащихся  по
предмету географии.
  Критерии оценивания устного ответа: 
-Логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания соответствуют объему и глубине их
раскрытия в учебнике; 
-Использование научной терминологии в контексте ответа; 
-Объяснение причинно-следственных и функциональных связей; 
-Умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать собственные суждения и аргументы
по определенным проблемам; 
-Эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей. 
   Критерии оценивания выполнения таблицы: 
- Полное заполнение граф таблицы; 
- Записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф; 
- Эстетичность оформления работы. 
   Критерии оценивания эссе: 
- Автором приведены яркие и выразительные факты для подтверждения своего мнения; 
- Аргументы соответствуют проблеме; 
- Мысли автором изложены четко с соблюдением норм русского языка. 
  Данную систему применила на зачетном уроке по пройденной теме в наиболее слабом классе, где проявлялась
пассивность  и  апатия  учащихся  к  процессу  обучения.  Чтобы  расшевелить  и  побудить  учащихся  готовить
домашние задания, работать на уроке предложила оценивать с помощью балльной системы свою работу и
работу  одноклассников,  дав  возможность  в  процессе  деятельности  увеличить  свои  баллы.  Совместными
усилиями рассмотрели все требования предъявляемые к выполняемым заданиям. Данная работа проходила на
протяжении нескольких уроков и, на мой взгляд, цель была достигнута. Ребята активно работали, выставляли и
считали баллы, оценивая себя и одноклассников Повышение произошло успеваемости, небольшие сдвиги в
показатели  качества  знаний.  Повышение  качества  образовательного  процесса  тесным  образом  связано  с
повышением  качества  знаний  и  успеваемости  учащихся,  без  формирования  положительной  мотивации
учащихся это решить невозможно. Критериальное оценивание способствует снижению тревожности ученика,
формированию положительной мотивации.   Учитель  превращается  из  сурового  судьи  в  заинтересованного
помощника и консультанта. Между учителем и учеником исчезает зона конфликта, оценивание превращается в
совместную работу по критериям принятым обеими сторонами. Открытость,  прозрачность самого процесса
оценивания, возможность высказать свою точку зрения помогают ученику стать настоящим субъектом своего
обучения.

Источники 
1. https://kopilkaurokov.ru/geografiya/prochee/doklad-na-tiemu-kritierial-noie-otsienivaniie-na-urokakh-

ghieoghrafii
2. https://multiurok.ru/gulnara1970/blog/kritierial-noie-otsienivaniie-na-kompietientnostnykh-urokakh.html

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ҚАСЫМ - ДАУЫЛПАЗ АҚЫН

Түркістан  қаласы,  Некрасов атындағы   № 9 мектеп-гимназияның 
қазақ тілі  пәні мұғалімі  Атабалаева Ж.Н.

Сабақтың тақырыбы: Қасым - дауылпаз ақын
Сабақтың мақсаты: Қазақ халқының танымал ақыны Қ.Аманжоловтың өмірімен,шығармашылығымен 
таныстыру, оның халқына қалдырған мол мұрасын ұрпаққа жеткізе отырып , ақынды, өлеңдері мен әндерін 
құрметтеуге шақыру.
Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақтада Қасымның өмірі мен шығармашылығынан  фото шежіре көрсету, 
деректі фильм көрсету, көрме, ақын өлендеріннен слайдтар, ақынның портреті, өлеңдерінен үзінділер.
Сабақтың барысы:       
                            Ассалаумағалейкум, қадірменді халайық,
                            Той думанның шам шырағын жағайық.
                            Дауылпаз ақын Қасымның
                        Туған күнін тойлайық!
Бүгінгі біздің «Қасым- дауылпаз ақын» атты әдеби-сазды кешімізге қош келдіңіздер.
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Қасым десе тәуелсіздік пен бостандық ұғымдары санамызға қалықтап шыға келеді.
                     Сахнаға Қасым шығады.
                    «Ей, тәкаппар дүние,
                     Маған да бір қарашы!
                     Танисың ба сен мені?
                     Мен қазақтың баласы!»
Қ.Аманжоловтың өмірі мен шығармашылығынан деректі фильм көрсету.
Сахнада «Нұрлы дүние» өлеңі оқылады.
1-жүргізуші: Қасым ағамыздың атымен тәуелсіздік пен бостандық ұғымдары қатар жүреді. Қасым ағамыздың 
«Қазақстан» атты өлеңі дәл бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның тойына арналып жазылғандай.
2-жүргізуші: Қандай бақыт, қуанышты күн бүгін,
Дәлелдеуге Қазақстан елдігін.
Арман еткен, қыршын кеткен ағалар,
Есіне алды егеменді теңдігін.
«Қазақстан» өлеңі оқылады.
1-жүргізуші: Қазақ жырының ақ нөсер жауыны, ақ түтек дауылы
«найзағайлы қара бұлттан от алған» өлеңімен өмірінен өлең жасап берген Қасым рухы, Қасым жыры бүгін 
бізбен бірге.
2-жүргізуші: Қасым! Қазақ поэзиясы туралы сөйлей бастасаң, алдымен ауызға ілігер адуынды жырларына 
мойын бұрып, ішкі қуатына тамсандырар Қасым Аманжолов салған соқпақ.
1-жүргізуші: Сол кездегі достарының бірі Есмағанбет Ысмайлов «Мен Қасымды 1937 жылдан бастап жақсы 
біле бастадым. Ең алғаш «Лениншіл жас»  газетінде қызмет істеп жүрген кезімде Қасыммен  Жұмағали Саин 
таныстырған»-дейді.
Көрініс.
1-жүргізуші: Қасым десе өнерге қатал көзбен қараған нені жазса да, нені жырласа да жүрегімен, шын пейілімен 
жырлаған алмас мінезді ақын болмысы көзге көлденеңдейді.
           «Зұлым жау» өлеңі оқылады.
2-жүргізуші: Қасымның майдан жырларының өзі қайсарлық пен ерлікке толы сезіледі. Ол қазақ рухының 
биіктігін паш етті.
«Сарыарқа»  өлеңі оқылады.
1-жүргізуші: Япырай! Тудым неге ойшыл болып?
                       Кеудем толып барады, кеудем толып,
                       Түгім қалмай жарысып, аспанға ұшып,
                       Неге ғана атпаймын фонтан болып?!
«Елге хат» өлеңдері оқылады.
1-жүргізуші: Қазақ солдатының елдік сипатын танытар өлеңдерді көп жазды. Қалың елін қаһарлы жаудан 
қаруымен де, қаламымен де қорғады.
   Қасымның хаты оқылады.
 2-жүргізуші: Қасым өлеңдеріне қанша ән жазылып, халық арасына кең тарап жатса да ақынның өз жүрегінен 
шыққан музыкалық мұралар тұғырынан бір сәт түскен емес.
«Ақсәуле» әні орындалады.
1-жүргізуші: Адал, ақ махаббаттың иесі Қасым өзінің жан щуағын, жүрек сырын өлең жырына мәңгілік арқау 
етті.
2-жүргізуші: Ол бір ғана «Сақыпжамал» арқылы жалпы сұлулыққа, көркемдікке, таза табиғатқа деген жан 
жүрегінің тылсым сырын тереңнен қозғады.
  «Сақыпжамал» өлеңі оқылады.
1-жүргізуші: Ақынның «Әзірбайжан қызына» деген өлеңі 2-ақ шумақ.
2-жүргізуші:Осы екі шумақта аспан мен жер арасынан сұлу қыздың тұтас келбеті көз алдыңа келеді.
«Әзірбайжан қызы», «Орамал» өлеңдері оқылады.
1-жүргізуші: Бүгінгі ұрпақ туған жер қасиетін Қасымша сезінсе патриоттық тәрбиенің ең үлкені сол болар еді.
2-жүргізуші: Қасым- біздің ұлтымыздың туы. Елдігіміздің куәлігі, тәуелсіздігіміздің жыршысы.Оны туған жері 
туралы жырларынан анық көре аламыз.
«Атамекен», «Көкшетау» өлеңдері оқылады.
1-жүргізуші: Қасым «Аударма деген- екі адамды бір таудың қос шыңындай, бір қолдың екі саласындай, бір 
еменнің егіз бұтағындай бір-бірімен туыстыратын көпір»,- деп айтып отырады екен.
2-жүргізуші: Қасым аға тек ақын ғана емес, сонымен қатар әнші, аудармашы.
1-жүргізуші: Ол орыс халқының әні «Ах, Самара, городок» әнін аударған.
«Ах, Самара, городок» әні орындалады.
1-жүргізуші: Ұлыны ұлы таниды.
                       «Қасым солай болмаса, несі Қасым?
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  Қасымның өзгелерден десі басым», - деп мұзбалақ Мұқағалидың жырлағанындай оның десін ешкім бас 
алмағаны анық.
2-жүргізуші: «Өлім» деген арсыз сөз,
                        Қайдан маған болдың кез?
                        Өлім-жауым, өмір- дос,
                        Неге өлейін бостан- бос.
«Ақын» өлеңі оқылады.
1-жүргізуші: Қасым туралы ойлағанда ең алдымен оның өмір туралы кең ауқымдағы философиялық ой-
пайымдарының түйіні тәрізді әйгілі «Өзім туралы» толғауы еске түседі.
  2-жүргізуші: «Өзім туралы» толғауы  Қасымның өзіне қойған ескерткіші іспетті.
«Өзім туралы» әні орындалады.
Құрметті ұстаздар мен қонақтар, аяулы оқушылар, осымен бүгінгі дауылпаз  ақынымыз Қасым Аманжоловқа 
арналған әдеби-сазды кешіміз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз!

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның 
география пәні мұғалімі Г.А.Саруарбекова 

Сабақ  Географиялык 
карталарда биіктіктер мен 
тереңдіктердің бейнеленуі.

Мектеп: № 9 Некрасов атындағы № 9 мектеп –гимназия

Мұғалімнің  есімі: Саруарбекова Г.А.
Сынып.6б Қатысқандар саны : Қатыспағандар 

саны: 
Сабақ негізделген оқу 
мақсаты;

Окушылар географиялық карталарда биіктіктер мен тереңдіктердің 
бейнеленуі тақырыбын жете түсіндіру.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар биіктіктер мен тереңдіктер туралы түсінік  
қалыптастырады. 
Оқушылардын басым бөлігі: Картамен жұмыс жасай алады және 
географиялык терминдермен  жұмыс жасай алады
Кейбір оқушылар: Оқулықпен  жұмыс жасай алады

Алдыңғы оқу:
Жоспар
Жоспарланған уақыт Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті
Кіріспе (15 минут)
2 минут

2 минут

9 минут

2 минут

Ынтымақтастық ортасын 
қалыптастыру. 
Географиялық атауларға 
байланысты топқа бөлу.
Үй тапсырмасын «Білім 
туннелі» әдісі арқылы 
сұрау.
Слайд шоу арқылы «Миға 
шабуыл» әдісін қолдану.

Оқушылар бір-біріне жақсы тілектер айтады.
Қораптан кеспе қағаздар алып, географиялық 
атауларға байланысты топтарға бөлінеді.
Оқушылар 1 және 2 реті бойынша екі топқа 
бөлініп, қарама-қарсы тұрады және өткен 
материал бойынша бір-біріне сұрақтар қояды.
Оқушылар  слайдтардағы  суреттерді  көре
отырып, жаңа сабақтың тақырыбын ашады.

Негізгі бөлім 
(20 минут)
3 минут
15 минут
2 минут

Жаңа тақырып бойынша 
физикалық карта арқылы 
жалпы мағлұмат беру.
«Көршіңе әңгімелеп бер» 
әдісін қолдану.
Кескін картамен жұмыс.

Оқушылар жаңа тақырып бойынша мағлұмат 
алады, түсінік қалыптастырады.
Әр топқа мәтіннің бөліктері беріледі, оқушылар 
топтаса сол бөлімдерді оқып талқылайды, 
түсінгендерін көрші топтарға баяндайды.
Оқушылар кескін картамен жұмыс жасайды. 

Қорытынды 
(10 минут)
7 минут
2 минут
1 минут

«Тақырыптық түйінді сөз» 
әдісін қолдану.
«Бағдаршам» әдісі арқылы 
бағалау.
Үй тапсырмасын беру.
Рефлексия

Оқушылар жаңа және өтілген материалдарға 
байланысты жазылған термин сөздерді «Біздің 
тақырып» қорабына салып, мағынасын 
түсіндіреді.
Оқушылар жаңа материалды меңгергенін 
бағдаршам көздері арқылы көрсетеді.
Үй тапсырмасын күнделіктеріне жазады.
БББ әдісі арқылы
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Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Оқушыларға бағалау 
критерийлерін ұсынады, 
бағыт-бағдар беріп, бақылау
жүргізеді.

Бағдаршам әдісі арқылы өз-өздерін бағалады.
Стикерге сабақ туралы өз ойларын жазып ББҮ таблицасына іледі.

Қосымша ақпарат
Саралау Бағалау Пәнаралық байланыс

АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы байланыс

Смайликтер арқылы өзара 
бағалау.
Blob ағашымен өзін-өзі 
бағалау. 

Қазақ тілі, тарих

Рефлексия Сабақ оқу мақсаттары шынайы. Бүгінгі сабакта окушыла карталарда 
биіктіктер мен терең діктердіңбейнеленуі туралы мағлұмат алды. Сыныптағы 
ахуал жақсы болды. Бағалауда тартынып тұрды. Жоспарлаған саралау 
шаралары тиімді болды. Уақыт тапшылығы байқалды. 

Қорытынды  бағамдау Табысты болған 2 нәрсе:
Жұптық жұмыстағы диалогтік тапсырмалар табысты шықты, себебі бұл әдісте
диалогтік оқыту жақсы жүреді.
Ыстық орындық әдісі табысты шықты, себебі бұл әдіс өткен тақырыптарды 
қайталауға таптырмайтын әдіс.
Сабақты жақсарта алады: Өзіндік жұмысты көбейту керек. 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН (КСП)
 МОЯ СЕМЬЯ (1 УРОК)

Насибуллина Гульсина Равильевна
Юко, г.Туркестан. Школа – гимназия № 9 имени Некрасова

Учитель русского языка и литературы

УРОК:  Моя  семья  (1
урок)

Школа:№ 9 имени Некрасова

Дата:14. 11. 2016 ФИО учителя:Насибуллина Г.Р
КЛАСС: 1 «А» Количество

присутствующих:
Количество отсутствующих:

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке

1.1.2.1 Понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к
повседневной жизни.
1.2.3.1 Понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать 
собеседнику, соблюдая речевые нормы.

Цели урока Все учащиеся смогут: произносить названия членов семьи.
Большинство учащихся сможет: строить предложения о членах семьи, 
используя знакомые слова.
Некоторые учащиеся смогут:рассказать о своей семье, используя новые 
слова.

Языковая цель:
Ключевые слова и фразы: семья, папа, мама, бабушка, дедушка, брат, 
сестра, старший, младший, зовут, дружная.
Полезные фразы для диалога/письма:
Старший/младший брат, старшая/младшая сестра, дружная семья
Вопросы для обсуждения:
Можете ли вы сказать, почему...?
Письменные подсказки:

Предыдущее обучение На предыдущем уроке дети познакомились с тем, что можно делать в школе, а
что нельзя.

План 
Планируемое 
время

Запланированная деятельность Ресурсы

3 минуты - Здравствуйте, ребята!
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6 минут

3 минуты

6 минут

- Прежде чем начать урок, давайте  внимательно 
прослушаем и посмотрим видеоролик, который 
поможет нам определить тему нашего урока. 
(К) Музыкальный видеоролик
 Какие знакомые лица, слова вы услышали и 
увидели в этом ролике?
Ф: словесная поддержка: Молодец! Умница! Отлично!
Объявление темы и целей урока.

(К, И) Работа с картинкой, на которой изображена 
семья.

«Это моя семья. Это мой папа. Это моя мама. Это 
мои бабушка и дедушка.Это я. Я дома младший 
ребенок. Это мой старший брат. Его зовут Дима. Это
моя старшая сестра. Ее зовут Маша. Наша семья 
большая и дружная».
Словарная работа:семья,старший брат, старшая 
сестра, младший ребенок.
Семья – отбасы - family
Дедушка – дед -ата
старший брат– аға
братишка-  інім
старшая сестра– апке (әпше)
сестренка– қарындас
младший ребенок - сәби

- Повторить вместе с учителем отдельные слова, 
а затем весь текст (всем классом, по рядам, отдельными 
учениками).

(К) В и О:
7. Кто это? (поочередно: папа, мама, старший 
брат, старшая сестра, младший брат, бабушка, дедушка)
8. Как зовут...?
9. Наша семья какая?
10. Кто может назвать членов семьи по-английски?
По-казахски?
Ф: «Звездочки»
(И) Дидактическая игра «Моя семья».

Дидактическая игра   "Моя семья"
1. У нас есть домики. Сейчас мы поселим в них 
нашу дружную семью.
2. Давайте посмотрим на картинки и вспомним, 
кто живет в семье.
- Кто у нас самый первый живет в домике?
- Да, это дедушка. Найдите картинку, на которой 
нарисован дедушка и покажите мне.

Славный дедушка родной,
Самый добрый, дорогой.
Поселим дедушку в домик.
- Кто еще живет в домике?
- Да, бабушка. Найдите картинку, на которой 
нарисована бабушка. Покажите ее мне.

Как у нашей бабушки
Хороши оладушки.
Поселим бабушку в домик
- Кто еще живет в домике?
- Да, папа, найдите картинку и покажите мне.

Видеоролик «Моя семья»

Картинка с изображением 
семьи

Словарные карточки или 
на слайде

Картинка с изображением 
семьи

Звездочки
Домик, картинки с 
изображением членовсемьи

Солнышки 

Видеоролик
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2 минуты

6 минут

3 минуты

7 минут 

5 минут

1 минута

2 минуты
1 минута

Мой папа находчивый, умный и смелый,
Ему по плечу даже сложное дело,
Поселим папу в домик
- Кого нам еще надо найти?
- Правильно, маму найдите ее на картинке и 
покажите мне

Мама – радость, мама – смех,
Наша мама лучше всех!
Поселим маму в наш домик
- Кто у нас остался? Ребенок, поселим его в 
домик.
- Вся наша дружная семья в домике?
Давайте посмотрим на них и назовем.
Дедушка, бабушка, папа, мама и я 
Это вся моя семья.
Молодцы, ребята, хорошо играли.
Ф: взаимооценивание «Солнышко»

(К) Физминутка «Хлопки»

(К)  Беседа с учащимися об их семьях.
- Назови членов вашей семьи.
- Как зовут твою маму? А папу?
- У тебя есть бабушка и дедушка?
- У тебя есть старший или младший брат?
- У тебя есть старшая или младшая сестра?
- Как их зовут...?
- Ваша семья какая?

Беседа: Азбука вежливости
-Вы любите своих родныхи близких?
-Как вы выражаете свою любовь?
-Бывает так, что человек не любит никого?

Знакомство с буквой Ш
Буква Ш совсем простая,
Как забор стоит прямая.
- Назвать слова на данную букву.
- Чтение слогов, слов.
- Написание буквы, слогов, слов.

(П) Рассказ о своей семье по фотографиям (в парах).

Ф: взаимооценивание «Смайлики»

Рефлексия по стратегии «Светофор».
Домашняя работа. (разукрасьте картинку с 
изображением семьи и выучите стихотворение). 
Все родные, с кем живете,
Даже дядя или тетя,
Непременно вам друзья,
Вместе вы — одна ... (СЕМЬЯ!)

Подведеие итогов урока (оценивание).

Изображения предметов на 
слайде

Слайд 

Рабочая тетрадь

Слайд 

Семейные фотографии

Смайлики 

Светофор 

Дополнительная информация
Дифференциация – как вы будете 
предоставлять больше поддержки? 
Какие задания вы будете давать более 

Оценивание – как вы планируете отслеживать 
прогресс/знания учащихся?
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способным ученикам?
Усложнение задания:
рассказать о своей семье
Упражнение для менее способных: 
называть членов семьи

Формативное оценивание

Рефлексия 
- Были ли цели обучения/  
  урока достижимыми?
- Чему сегодня научились 
  учащиеся?
- Какой была атмосферв 
  обучения?
- Успешными ли были 
  задания по установлению 
  различий между 
  учащимися?
- Придерживался ли я 
  временного графика? Какие 
  отступления от плана я 
  сделал и почему?

Используйте это место для записи ваших наблюдений по 
уроку. Ответьте на вопросы о вашем уроке, написанные в 
левом столбике.
Итоговое оценивание
Назовите два наиболее успешных момента (как преподавания, 
так и обучения)?
1:
2:
Назовите два момента, которые бы способствовали 
улучшению урока (как
преподавания, так и обучения)?
1:
2:
Что нового я узнал о классе и его отдельных учащихся и как 
это отразится на
проведении моего следующего урока?

ТАҚЫРЫБЫ:  МЕНІҢ - ЕЛІМ ҚАЗАҚСТАН

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Жабагиева Дамира

Мақсаты: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны, Елтаңбасы және Туы туралы білімдерін 
нығайту. Оқушыларды  өз Отанын,туған жерін,туған тілін сүйіп құрметтеуге,жақсы көруге,елге деген 
сүйіспеншілікке, патриоттық сезімге тәрбиелеу. Балалардың    алған білімдерін байқау,сұрақтарға жауап 
беру,ойды жүйелеп айту дағдысын қалыптастыру. Сөздік қорын молайту,ой-өрісін,                                                 
танымдық қабілетін,  қазақша   ауызекі сөйлеу дағдысын  дамыту.
Көрнекілігі: Нақыл  сөздер жазылған    плакаттар,суреттер,интерактивті тақта,кеспе қағаздар,постер
Әдіс-тәсілдер:Сұрақ-жауап, топпен жұмыс, сыни тұрғыдан ойлау, иллюстрациялық әдіс
Сабақтың түрі:Сайыс сабақ
Жоспары:
  І. Әдеби монтаж
  ІІ.Оқушыларды топқа бөлу
 ІІІ.Сайыс шарттарымен таныстыру
 ІV.Топтарды бағалау
 V.Марапаттау
  І. Әдеби монтаж
Видеоролик *Қазақстан  мәңгі жасасын!*
  Туған   өлкем
   Көгінде күн нұрын  төккен,
   Жерінде  гүл жұпар сепкен.
   Неткен сұлу,неткен көркем
   Осы менің туған    өлкем!                                       Ө.Тұрманжанов
Қазақстан
   Кең далалы,кең пейілді қазақпыз,
  Құл емеспіз,еркін жанбыз  азатпыз!
  Қос  тағдырдың қиқаңына көнбейміз.                           
  Ел намысын  ешбір  жанға бермейміз,
  Сертің осы  азат жігіт,азат қыз.                       Қасым Аманжолов
Отан туралы
               Мен оның түнін сүйем,күнін сүйем,
               Ағынды өзен,асқар тау,гүлін сүйем.
                Мен оның қасиетті тілін сүйем,
               Мен оның құдіретті үнін сүйем.
               Бар жәндігін сүйемін  қыбырлаған,
               Бәрі маған “Отан “ деп сыбырлаған.
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               Жаным менің кеудемді жарып шық та,
               Бозторғайы бол оның шырылдаған.
              Отан,Отан
              Бәрінен биік екен,
              Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем...           Мұқағали Мақатаев
Жүргізуші: Армысыздар құрметті ұстаздар мен тәуелсіз еліміздің ұлағатты ұрпақтары“Менің елім-
Қазақстан” атты  танымдық сайыс сабағына қош келдіңіздер!
Алтын күннің аспанында шырқалған,
Үзіп алып әкелгендей жыр талдан.
Қазақ елін бар   биікке көтерер,
Әнұраным әсем әнге шырқалған.
Қазастан Республикасының Әнұраны шырқалсын!
Жүргізуші:*Тәтті кәмпит* сергіту сәтін өткізіп,4*И*сынып оқушыларын   
4 топқа бөлейік.Сонымен       қатар бүгін    сайысымызда  әділ баға беретін әділқазылар алқасымен   
таныстырып өтейін. 
1.Мектеп-гимназияның  білікті маманы,ұлағатты ұс тазы,директордың оқу     ісі жөніндегі орынбасары: 
Божбанбаева Гүлжахан Оразбековна
2.Қазақ тілі кафедрсының жетекшісі, үлгілі  ұстазы Тайтенова Шахиза  апайымыз.
3.Бар  білгенін баладан  аямайтын өнегелі ұстазымыз Сейітмұрат Қалима апайымыз.
4.Ізденімпаз, талапшыл   ұстазымыз Сыздықова Замира    апайымыз.

  Сайымыздың шарттарымен таныс болыңыздар.
І кезең  Таныстыру   /Қазақстан – кең  байтақ Республика/
ІІ кезең  Сұрақ-жауап /Қазақстан еліне  саяхат/
ІІІ кезең Тапсырмалар жиынтығы /Грамматикалық тапсырмалар/
ІV кезең  Постер  қорғау / Қазақстан Республикасының рәміздері
V кезең  Мақал – сөздің мәйегі.   /мақалдың жалғасын табу/                                     
І кезең  Таныстыру бойынша 
 1. Туған ел тобын ортаға шақырайық. 2. Атамекен 3. Қазақстан   4. Елорда
Жүргізуші:Қазақстан-көп ұлтты мемлекет.Қазақстанда   130-дан астам ұлт өкілдері тату   өмірсүреді. 
Қазақстан-татулықтыңмекені.Қазақ деген ұлт көңілі-дархан,
пейілі-жомарт,бауырмал,қонақжай,аузын ашса жүрегі көрінетін                                                               дана 
халык..Ендеше, ІІ кезең  Сұрақ-жауапқа кезек берейік.
1     Қазақстан Республикасы қай жылы Егемендік алды?    / 1991ж 16-желтоқсан/
2.  Қазақ елінің мемлекеті қалай аталады?    /Қазақстан/
3.   Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер кім? /Тоқтар Әубәкіров/                                                   
4.   Қ.Р. Президенті кім?    /Н.Ә.Назарбаев/
5.   Президент күні қай күні аталып өтіледі?   /1-желтоқсан/
6.   Қазақстан қандай мемлекет?       
7.   Қазақстанда неше облыс бар?
8.   Мұнайлы өлке қай қала?          
9.  Қара алтын қай қаладан шығады?           /Қарағанды/
10.Күрішті алқап қай қала?                      /Қызылорда/
11.Ақ алтын қай қаладан шығады?               /Оңтүстік Қазақстан/
12.Егінді алқап қай қала?                               /Ақтөбе/
Жүргізуші: Егемен болмай ел  болмас, тәуелсіз болмай жер болмас, - дегендей қазіргі        таңда егеменді ел, 
тәуелсіз мемлекет болдық. Қазақстан өзінің  табиғи байлығына, жеріне ие.                                                                 
Келесі ІІІ кезең  Тапсырмалар жиынтығы. Грамматикалық тапсырмаларға арналған.
1-тапсырма.Тәуелдеу
Жекеше    түрі                          Көпше түрі
І ж   Менің елім                      І ж  Біздің   еліміз
ІІ ж  Сенің                              ІІ ж Сендердің
         Сіздің                                      Сіздердің
ІІІ ж Оның                             ІІІ ж  Олардың
2-тапсырма.Жіктеу
Жекеше    түрі                                           Көпше түрі
 І ж   Мен   Президентпін                     І ж  Біз  Президентпіз
ІІ ж  Сен                                                 ІІ ж Сендер
         Сіз                                                           Сіздер
ІІІ ж Ол                                                 ІІІ ж  Олар
3-тапсырма. Буын түрлерін ажыратып, дыбыстық талдау  жүргізу.                                                                      
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          Ел-ор-да
Сөзде .......әріп,......дыбыс бар.                                                                                                                                           
4-тапсырма. Септеу
1. Атау септік      Қазақстан
2.  Ілік септік
3. Барыс септік
4. Табыс септік
5. Жатыс септік
6.Шығыс септік
7.Көмектес септік
Жүргізуші: ІV кезең  Постер  қорғау.  Қазақстан Республикасының рәміздерін постер арқылы  қорғау.
Жүргізуші:Біздің халқымызда Атамекенді ардақтау     сезімі өте терең, олар үшін туған жерді қасиет  тұту – 
қанға сіңген мінез. Біздің мақал-мәтелдеріміз туған жерді,Отанды қорғауға толы. Келесі V кезең  Мақал – 
сөздің мәйегі.  Мақалдың жалғасын табу.     
1-топқа 
1.Отан-қуат, Отбасы...... .
2.Әлі келген ....... та жығады,шалып та жығады.
3.Құт,берекең....... қымбат.                      
2-топқа Елің-панаң,жерің ........
2.Ерді намыс өлтіреді,       .....................................
3. ...........оттан да ыстық.
3-топқа  Туған елдей ел болмас,       ..........................................
2.   Мектеп – кеме,білім-..........
3.  Отан .............басталады.
4-топқа        1.Еңбектің наны тәтті,         ..........................................
        2.Отансыз адам        ...............................
        3.Өнерлі ...... жүзер.
      Жүргізуші: Дегенмен,қорытындылайтын  тұста келіп қалды. Ендеше, әділқазылар алқасы 5 кезең бойынша 
топтардың әділ бағаларын айтып өтсеңіздер.
Хор:       *Атамекен*әні.
Марапаттау рәсімі
Жүргізуші: Сонымен “Менің елім-Қазақстан” атты  танымдық сайыс сабағымыз   өз мәресіне жетті.Қош сау 
болыңыздар!

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп- 
гимназияның бастауыш сынып мұғалімі

Ибрагимова Арайлым Шәріпбекқызы

Сабақтың тақырыбы:  Есептер шығару.
Сабақтың мақсаты: 
Білімдігі: Оқушылардың өтілген материалды толық түсініп оны практикада тиімді қолдана білуін    қадағалау. 
Айырмалық  салыстыруға берілген есептермен таныстыру.  Елорда туралы түсініктерін  кеңейту.
Дамытушылығы: Оқушылардың сөйлеу қабілетін ,есеп шығарып ойлау қабілетін және шапшаңдығын 
іскерлігін дамыту.
Тәрбиелігі:  Сабақ кезінде балалардың жазуына көңіл бөліп, ұқыптылыққа, тазалыққа, адамгершілікке 
тәрбиелеу. Өз еліне, жеріне деген мақтаныш сезіміне тәрбиелеу.
Сабақтың типі:  Іскерлік пен дағдыны қалыптастыру және жетілдіру.                                                                       
Сабақтың түрі:  жарыс,саяхат сабақ.
Сабақтың әдісі:    әңгімелеу,түсіндіру ,талдау.
Сабақтың көрнекілігі: үлгілер,слайдтар,суреттер,карточкалар.
Пән аралық байланыс: ағылшын,дүниетану,музыка.
Техникалық  құрал жабдықтар: компьютер,интер тақта ,кадаскоп.
Сабақтың барысы:
 I.Ұйымдастыру кезеңі:
Оқушылардың түгелдігі,сабаққа дайындығы,оқушының алдына қажетті нәрселерінің бар болуын қадағалау.
II.Психологиялық дайындық кезеңі:

Арайлап таң атты
Алтын сәуле таратты,
Жарқырайды күніміз,
Жарқырайды даламыз.
Қайырлы күн балалар
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Қайырлы күн қонақтар
III.Үй тапсырмасын тексеру: қайталау 150-беттегі 5есепті тексеремін,есеп  көлемінде ауызша айтып өту
-Дұрыс жауабын көрсетіп,оқушылар өзін –өзі бағалап өтеді.
-Оқушылардың дәптерлерін жинап ,екінші дәптерлерін таратып беру
IV. Жаңа сабақ: -Балалар матеметиканы зерттейтін ғалымдар былай деген екен  «Екі нәрсе ғана өмірдің сәнін 
келтіреді  бірі –математикамен шұғылдану ,екіншісі-одан сабақ беру»,деген екен.
-Олай болса біз математикамен  шұғылдануды бастаймыз
-Біз сендермен бүгін  үш топ болып жұмыс жүргіземіз және Астана қаласына саяхатқа барамыз.
-Біз сендермен бүгін «Келісім шарт» жасаймыз.
1.Тәртіпті болу.
2.Бір-біріне көмектесу.
3.Таза ұқыпты жұмыс жасау.
4.Тек жақсы баға алу.
-Әр топтың топ басшылары өз топтарын таныстырады.
«Болашақ»  тобы
«Достық»  тобы
«Жалын»  тобы
-Олай болса дәптерімізде берілген жаттығу санын әдемі,көркем жазып өтеміз.
Математикалық  диктант  жүргізу.
-Ал енді балалар Астанаға саяхатымызды  бастаймыз.
-Бізге  саяхатқа шығу үшін Астананың картасы керек.
(оқушыларға слайдтан Астананың картасын көрсету)
-Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы «Есептер шығару»
(кітаптың 151-бетін ашайық)
-Біз сендермен көңілді және қызықты есептер шығарамыз.
(неше артық ,кем ,қымбат ,арзан,үлкен,кіші,ұзын ,қысқа яғни айырмалық салыстыруға есептер шығару)
-Бүгінгі сабағымызда есептер шығару болғандықтан есептің құрамды бөліктерін еске түсірейік.

Есептің құрамды бөліктері
шарты сүрағы шешуі    жауабы

-Ал қазір Астанаға саяхатымызды бастаймыз.Сабағымыз саяхат болғандықтан біз сендермен көптеген 
аялдамаларға тоқтап түрлі  тапсырмалар орындаймыз. Топ басшылар маған көмектеседі.
1 аялдама    «Хан шатыры»  Бейбітшілік және келісім сарайының желісін жалғастыратын сауда және ойын-
сауық  орталығы. Ұсақ тордан құралған зәулім шатыр ішінде ауданы 100 шаршы  метр  қалалық саябақ , 
дүкендер, кино театрлар , концерт алаңы бар. Астана тұрғындары өздерінің бос уақыттарын осы жерде өткізе 
алады. Тапсырма «Хан шатыры» аялдамасының тапсырмасын орындап көрейік.
Кітапта №1 тапсырма (cлайдпен көрсету)
Есептер құрастыр және шығар.
1.Шарты: Бүлдірген -8         
       Құлпынай-5 ?-артық
   Шешуі : 8-5=3
Жауабы: 3 бүлдірген артық.
2.Шарты :Бүлдірген -8 ?-кем

Құлпынай-5
Шешуі: 8-5=3
Жауабы:3 құлпынай кем.
-Жазу жазып бәріміз,  
Талып кетті қолымыз
Орнымыздан тұрайық , «сергіту сәтін»  құрайық. 

Аспанға қарап ай көрдім
                    Төменге қарап жер көрдім,

Оңға-солға бұрылып 
Егеменді ел көрдім.

1. аялдаманың тапсырмасының бағаларын беру.
2. аялдама «Думан» аялдамасы
«Думан» ойын- сауық орталығы Елорданың сол жағалауында орналасқан . 3 Д    форматты кинотеатры 
«Джунгли» атракционы бар.  «Думан океанариумы»  Қазақстандағы тұңғыш және алғашқы океанариум. Онда
2000-ға жуық жәндіктер және балық түрлері кездеседі.
-Келесі аялдамаға өту үшін сендерге «Думан» ойын-сауық орталығы да тапсырма дайындап қойыпты.
2 тапсырма(ауызша орындау)
3 тапсырма(дәптерге орындалады)
-Есептерді әр топқа бөліп беремін
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А) Шарты:Алма-8ж    інісі-5ж  ?-жас үлкен  Шешуі:8-5=3  Жауабы:3жас үлкен.
Ә) Шарты:Қарындаш-10 дәптер қап-? 2т  арзан  Шешуі:10-2=8   Жауабы:8 теңге тұрады.
3. тапсырма 
Шарты:Әжей көк жіп-5 ш  \ ?-ш артық Қызыл жіп -2 ш Шешуі:5-2=3
Жауабы:3 шумақ артық.
(әр топ осы есептерді өздері топпен орындап айтып  береді,слайд арқылы дұрыс жауабын тексереміз)
2 аялдаманың тапсырмасының бағаларын беру.
Думан аялдамасынан санамақ айтып өтейік (оқушылар қазақ тілінде,ағылшын тілінде санамақ айтады )    
3 аялдама «Ақ Орда» аялдамасы.
«Ақ орда» Қ.Р.Президентінің резиденциясы .Ол Есіл өзенінің сол жағалауында орналасқан. Ғимарат ауданы 36 
720 ш.м  құрайды.Резиденция жанында ҚР  Парламенті, ҚР Үкімет үйі,ҚР жоғары соты , ҚР министрліктер үйі 
орналасқан. Тапсырмасы (кітапта 4 тапсырма ауызша орындалады)
4. Кесінділерді салыстыру: 
Кесінділердің ұзындықтарын өлше.Қызыл кесінді көк кесіндіден неше сантиметр қысқа?
      3 см               5 см                                 6 см
-Үш топ әр кесіндіні неше см ұзын ,қысқалығын салыстырып айтады.Жауаптарына қарай бағалап өтемін.
Балалар «Ақ орда» ақ киіз үй  сыйға тартып отыр. Киіз үйдің  ішінде логикалық есептер бар,біз сол сұрақтарға 
жауап береміз.
1.Екі сиырдың мүйізі нешеу?   2.Бес қойдың басы нешеу?
3.Үш адамның қолы нешеу?    4.Бес баланың аяғы нешеу?
5. Бір мысықтың аяғы нешеу?   6.Бір айда бес жексенбі бола ма?
-Бағалау парағына ұпайларын жазу.
Келесі аялдамаға өтеміз.  4 аялдама  Бәйтерек  аялдамасы
Астана қаласының сол жағалауында «Астана-Бәйтерек» монументі орналасқан .Мұнда өмір ағашы –
Бәйтеректің көк аспанға қарай самғауы  көрініс тапқан .Бәйтерек ғимаратының биіктігі 97 метр. «Астана –
Бәйтерек» монументі кешенін салу идеясының авторы –ҚР  Президенті  Н .Ә. Назарбаев.Бәйтерек үш бөліктен 
тұрады.Бірінші бөлігі –жер асты бөлігі ,екінші бөлігі –ұзын темірден жасалған ,үшінші бөлігі –үлкен дөңгелек 
шар.Ал дөңгелек шардың ішінде елбасымыздың қолының ізі бар тас орналасқан.
Бәйтеректің  тапсырмасын орындайық.
-Біз тапсырманы орындасақ ,бәйтерекке шығып  қолымызды елбасымыздың  қолының ізі бар тасқа қоямыз.
Жарыса отырып орындаймыз
1топ  5+2   7  -3     4   -3   1   +9    10
2топ  2+2   4 -1    3+4     7+3     10
3 топ  7+1    8  -2  6-1   5+5      10
-Балалар біз мінекей бәйтеректің тапсырмаларын орындап оның басына шығып, қолымыз тасқа қойдық.
(тапсырмалардың ұпайларын беру)
V. Сабақты қорытындылау: 
-Балалар саяхаттан алған әсерлерін айтады. 
-Біз Астанаға  кереметтей саяхат жасадық .
-Біз үлкен кіші ,артық кем ,ұзын қысқа яғни айырмалық салыстыруға есептер шығардық.
VI.Үйге тапсырма беру:
(слайдтан көрсетіп түсіндіріп өтемін)
5- тапсырманы орындап келеміз.Салыстыруға берілген мысалдар.
VII.Оқушыларды бағалау: 
Бағалау парағынан оқушылардың  ұпайларын айту.Жеңіске жеткен топты мақтап мадақтау. 
Көңіл бөлгендеріңізге рахмет айтып  «Жайна Астана»  әнін қонақтарға арнау.  (оқушылардың орындауында)

ТЕҢСІЗДІКТІҢ ДҰРЫСТЫҒЫН МАТЕМАТИКАЛЫҚ 
ИНДУКЦИЯ ТӘСІЛІМЕН ДӘЛЕЛДЕУ

Түркістан қаласы № 9 Некрасов атындағы мектеп-гимназияның 
математика пәні мұғалімі Мендибаева Айгүл Орынбасарқызы

 Теңсіздікті математикалық индукция әдісімен дәлелдегенде мына екі тұжырымды дәлелдейді: а) n=1 үшін 
теңсіздіктің дұрыстығын және б)берілген теңсіздікті n=k үшін дұрыс деп жорығанда, оның n=k+1 үшін дұрыс 
болатындығын. Әрине теңсіздіктерді басқа жолмен дәлелдеуге болады, бірақ индукция әдісі тиімді және 
қолайлы. Енді теңсіздіктерді дәлелдеп көрейік.
Есеп 1.    шартын  қанағаттандыратын   теңсіздігін дәлелдейік.
Шешімі.Теңсіздіктің сол жағын   деп белгілеп алайық.
1).  n=2  болғанда:    орындалады.
2).  n=k  үшін ,   теңсіздігін дұрыс деп  n=k+1  үшін     теңсіздігін дәлелдейік. Олай болса: 
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     Екеуінің алындысын қарастырсақ:  және де  
 Кез-келген k натурал сандар үшін      
Ал бұл дегеніміз    теңсіздігінің дұрыс екенін көрсетеді. 
Сонымен теңсіздік    үшін дұрыс болады деген жорамалымызды дәлелдедік.
Есеп 2.   Берілген теңсіздіктен қатені табу керек.

, n– натурал сандар.
Шешімі:
n=k  үшін теңсіздік дұрыс деп алып   
                                                                                                              (1).
n=k+1  үшін теңсіздікті тексеріп көрейік. Онда:

;
Шынында    саны кез-келген натурал сандар үшін  2 ден үлкен болалмайды.
Міне қателік табылды. Нақтылап айтқанда: 
    немесе  .  Сонымен қателік табылды.
Тек  натурал саны үшін орындалады.
Есеп 3.    

 ;
теңсіздігін дәлелдеу керек. Егер мына шарттарды қанағаттандырса:    
, n  натурал сандар және бірден кіші емес.
Шешімі:
1).  n=2  үшін 
     
теңсіздігі орындалады. 
 2).  n=k  үшін                                                                                                         (1).

теңсіздігін дұрыс деп ұйғарып  n=k+1  үшін 
                                                                                             (2).
теңсіздігін дәлелдейік. Шынында  шарты пайдаланып (1)– өрнектің екі жағын да   санына көбейтейік. Сонда:

орындалады. Себебі    болады. Сонымен  (2)  өрнектегі теңсіздіктің дұрыстығын дәлелдедік. Ал ол дегеніміз   
натурал сандары үшін де теңсіздік дұрыс орындалады.
Есеп 4.                                                                             (1).
теңсіздігін дәлелдеу керек, егер , , n натурал сан және бірден үлкен болса.
Шешімі:1).  n=2  үшін (1)– өрнектен теңсіздіктің мына түрдегісін көреміз: (2).
Сондай-ақ    шартынан (2)– өрнек мына түрге келеді:         (3).

Және бұл дегеніміз кез-келген санның квадраты нөлден үлкен деген сөз. Расында, кез-келген санның квадраты 

оң сан, оң сан дегеніміз нөлден үлкен сан. (3)– өрнектектің сол жағы оң сан және нөлден үлкен сан болады.

Бұнымен  n=2  үшін (1)– өрнектегі теңсіздік дұрыс екендігін дәлелдедік.

2).  n=k  үшін (1)– өрнек дұрыс деп
                                                                                             (4).

n=k+1  үшін 
                                                                                         (5).   

теңсіздігін дәлелдесек. 
  Сонымен (4)-өрнектің екі жағын да  a+b ға  көбейтейік. Сонда:                                                                               
(6).  

(5)-өрнектегі теңсіздікті дәлелдеу үшін жәй ғана мына теңсіздікті дәлелдесек болғаны:

немесе маңызды теңсіздік:        

(8)-теңсіздіктен мына теңсіздік шығады:
Егер    болса, онда    болады. (9)-өрнектегі теңсіздікке қоятын болсақ теңсіздік дұрыс орындалады. Ал егер   
болса, онда    болады. Бұдан ,    екеуі теріс сан болады, бірақ көбейтіліп оң сан болып кетеді. Сонымен (9)-
өрнектегі теңсіздік дұрыс екенін дәлелдедік. Онда (9)- өрнектегі теңсіздік дұрыс болса, (8)-өрнектегі теңсіздікте
дұрыс болғаны. (8)-өрнектегі теңсіздік дұрыс болса, онда  (7)-өрнектегі  теңсіздікте дұрыстығы шығады. 
Сонымен n>1 үшін (1)-өрнектегі теңсіздік дұрыс екенін дәлелдедік.                                              
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ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУДЕ ВЕКТОРЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Түркістан қаласы, Некрасов атындағы  № 9мектеп-гимназияның
математика  пәні мұғалімі  Сайдуллаева Алия Жуанышовна

       10 сынып Геометрия
Тақырыбы Есептерді шешуде векторларды қолдану.

Мақсаты Есептерді тақырыптар бойынша шешу арқылы  түсінік  алады,.тіл 
байлығының,сөздік қорын байытады, сөйлеу тілінің дамуына жағдай жасайды.

Жалпы мақсат Тақырыпты  түсініп оқи білуге баулу. Тілін, сөздік қорларын дамыту арқылы 
сабаққа деген қызығушылығын арттыру

Күтілетін нәтиже Тақырыптардың  негізгі ұғымдары мен міндеттері  және мүмкіндіктерін 
меңгерту. есептер шығаруға дағдыландыру

7 модульдің 
қолданылуы

АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер”, “Оқыту үшін  бағалау және оқуды  
бағалау”, “Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету”,  “Оқытуды басқару және 
көшбасшылық”.

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер

Миға шабуыл,салыстыру картасы, автор орындығы 

Қолданылатын 
ресурстар

Флипчарт, маркерлер, портреттер, тақта, стикерлер, ноутбук

Ұйымдастыру кезеңі

Тренинг

Оқушыларды сапқа тұрғызып, 
мозайка арқылы  топқа бөлу
Алтын ереже құру  қажеттігі туралы 
айту.
Әр топқа бағалау парағын таратып 
беру.
Фигуралармен бағалау әдісімен 
бағалау үшін фигуралар  таратып 
беру
«Сандарды бейнеле» ойыны 
арқылы психологиялық ахуалды 
жақсарту

Оқушылар топқа бөлініп, өз 
топбасшыларын сайлайды.
Топ ішінде тәртіп ережелері талданып , 
сол арқылы сыныптың алтын ережесін 
құрады.
Бағалау парағы арқылы топбасшылар өз 
топ мүшелерін бағалап отырады.
Фигуралар  арқылы топтар өзара 
бағалайды.
Әртоп өздеріне берілген сандарды дене 
мүшелерімен,қимылымен бейнелеу.

Сабақ кезеңдері Тапсырма Мұғалімнің іс-әрекеті
Білім 

Қызығушылық
тарын  ояту

Үй тапсырмасын сұрау 
арқылы сұрақ-жауап  
Миға шабуыл

Үйге берілген тапсырманы сұрақ-жауап арқылы  
сұрау арқылы оқушыларды диалогқа түсіру
Слайдта берілген сұрақтарға жауап беру, топпен  
тапсырманы орындау

Түсіну Салыстыру кестесі
Өткен тақырып пен жаңа 
тақырыпты  салыстыра 
отырып  жаңа тақырыпты 
ашу

Оқушыларға таырыптарды салыстыру білімдерін 
талдату

Қолдану Оқулық  тақырыбына  
«Авторлық орындық» әдісі  
пайдалану 
Тақырыбы: «Векторлардың 
қасиеттері»

Жаңа тақырыпты оқушыларға қысқаша түсіндіру 
мақсатында осы көрсетілген әдіс бойынша жаңа 
материалдарға байланысты ресурстар беру, өз 
бетерінше дайындық жасату, кітаптан жұмыс, топ 
арқылы пікір алмасу

Сергіту сәті «Кірпі биі» атты жаттығу 
жасау

Оқушылармен бірге сергіту сәтін жасау

Талдау Тақырыпты талдау кезеңінде
«Кезбе тілші» ойынын 
ойнату 

 Сабаққа селқостық танытып отырған  оқушыны  
кезбе тілші роліне тағайындау, әр топқа барып 
интервью жүргізіп, сұрақтар қойғызу, сол арқылы 
сабаққа қызығушылығы оянып, келесі сабақта 
белсенділік танытады

Жинақтау Кім жүйрік ойыны    
арқылы  сабақты  
жинақтайды

Тақырып  бойынша білімдерін жинақтау үшін әр 
топқа  сұрақтар таратылады, сол  сұраққа жауап 
беріп тақырыпты жинақтайды үйге берілген 
тапсырманы сұрақ-жауап арқылы әр топты  
диалогқа түсіру
Өткен тақырыпқа арналған   үй тасырмасын 
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қайталауға сұрақтар жасалып, арнайы плакатқа 
жазылып тақтаға ілінеді, крассворд, карточкалар

Бағалау Өзін-өзі бағалау 
(2 мин)
Бағдарша, бағалау 
парақшалары

Бағалау парақтарын таратады
Бір-бірін бақғалауды қадағалау

Рефлексия Стикерлерді толтыру Оқушыларға стикер толтыруды ұсыну

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ И, А, НО

Таирова Шохиста Сабировна
ЮКО, г. Туркестан. Школа-гимназия № 9 имени Некрасова

учитель русского языка и литературы

Цель урока:
-закрепить знания учащихся о сложных предложениях, упражнять учащихся в постановке знаков препинания в
сложных предложениях с союзами и, а, но;
 - учить учащихся создавать собственные высказывания, орфографическую зоркость, внимание, связную речь
учащихся, познавательные способности обучающихся;
 -прививать навыки красивого письма, трудолюбие.
Задачи:
Образовательная:
– развиваем умение устанавливать союзную связь между частями сложного предложения, выявлять смысловые
различия  при  использовании  разных  союзов,  конструировать   сложные  предложения  на  базе  простых  с
использованием союзов.
– формируем умение пунктуационно оформлять сложные предложения с союзами  и ,а, но.
Воспитательная:
–  акцентируем внимание учащихся на способах проведения досуга; создаем ситуации успеха и самореализации
личности в различных видах деятельности, развиваем умение слушать других и высказывать свое мнение.
Развивающая:
– развиваем речь (оформлять свои мысли в устной форме), мышление (устанавливать аналогии; обобщать и
классифицировать по признакам);
- развиваем умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
-  добывать новые знания;  находить ответы на вопросы,  используя  учебник и информацию, полученную на
уроке.
Оборудование:
 1.Карточки с заданиями.
 2.Компьютерная презентация.
Форма урока: Комбинированный
                                           Ход урока:
I. Организационный момент.
1. Постановка целей и задач урока.
2. Психологический настрой.
 Атмосфера сотрудничества – «Добрые пожелания», взявшись за руки, дети говорят добрые пожелания друг
другу: — Я желаю всем здоровья.
— Я желаю всем радости.    — Я желаю всем солнечного дня.
— Я желаю всем веселых игр, добрых друзей…
II. Проверка домашнего задания.
Упр.  12.   Спишите  сложное  предложение.  Вставьте  пропущенные  буквы  и  знаки  препинания.  Разделите
предложение на части. В  каждом подчеркните подлежащее и сказуемое.
Ветер разогнал  тучи, и  небо прояснилось.   Прошло жаркое лето, и  наступила осень.  Ночью стояли туманы,
днём светило солнце.  Стояли ясные дни, и птицы готовились к отлёту. С утра был туман, но к обеду погода
улучшилась. Шли дожди, и гудели ветры. Приближался ноябрь, а холода ещё не наступили.
Актуализация знаний.                  
 1. Работа по таблице. На доске в два столбика записаны предложения. 
Определите типы предложений. Подчеркните грамматические основы в предложениях.
Слайд     Простые    предложения        
  Юннаты украшают цветами территорию   вокруг   школы.
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Сложные предложения     
   1. Солнце встало, тайга проснулась, птичье пение наполнило лес.
2. В ночной тишине раздавались крики совы, слышался вой волков.
3. На севере тайги мы найдем мох, а на юге растет дикий виноград.
Исследование записанных предложений
2. Работа по карточкам
- Составьте и запишите схемы этих предложений.(3 ученика работают у доски)
1.В тумане падают листья.
2.Начался ливень, и мы побежали домой.
3.Дождик сразу перестал, в клетке чиж защебетал.
- Проверяем.
- Схему, какого предложения вы записали? Докажи.
- Как связаны между собой части сложного предложения? (Интонацией)
- Молодцы!
Повторение  теоретического материала
Какое предложение называется сложным? Чем отличаются сложное предложение от простого?
 III. Объяснение новой темы
Сложные предложения с союзами и ,а, но 
 Простые предложения могут объединяться в сложное предложение с помощью интонации: А за окном было
уже позднее утро, солнце растопило смолу на стволах сосен, ею сильно пахло в лесном воздухе. (Г. Бакланов)
Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. 
   В сложных предложениях простые предложения соединяются союзами: соединительными(и, да и, ни… ни,
тоже, также), разделительными (то… то, не то… не то, или, либо), противительными(а, но, да но, однако, зато,
но зато).
Союзы  (и,   а,  но, что,  когда,  если,   потому что и др.) связывают слова в предложениях, а также части
сложного предложения: В живом уголке жили ужи и ежи. Шли сорок мышей, несли сорок грошей, а две мыши
поплоше несли два гроша.
Союзы  помогают  выражать  разные  отношения.  Например,  союз и выражает  соединительные  отношения:
Правда в огне не горит и в воде не тонет.  (Пословица),  а  союзы а, но — противительные: Новых друзей
наживай, а старых не теряй. (Пословица).
IV. Закрепление полученных знаний. Работа по учебнику.
 Упр. 9 В тексте даны первые части сложных предложений с союзом и. Придумайте другую часть и запишите
предложения.  Расставьте знаки препинания.
1. В конце сентября погода менялась и ____ ____. 2. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья и ____ ____. 3.
Уже прошли сентябрьские ливни ____ ____. 
Упр. 6. (устно)    Прочитайте текст. Озаглавьте его.
1. Словарная работа :  Совет — ақыл   Свободное время - бос уақыт  
Характер – мінез  Заниматься - айналысу   Решать -  шешу
2. Составление предложений с новыми словами
3. Чтение и озаглавление текста    4. Анализ текста
1. Что вы узнали из текста о Сухомлинском?
2. Какие советы давал В. А. Сухомлинский своим ученикам?
3. Как можно найти для себя свободное время?
4. Легко ли следовать советам Сухомлинского?  Почему?
V. Физминутка.(ученики под музыку делают зарядку)
Продолжение работы по учебнику
Упр. 11.  Спишите, вставляя вместо точек сочинительные союзы.
     Не презирай совета ничьего, а прежде рассмотри его. Будьте упорны, но не упрямы. Поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обязан. Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского было все еще
плохо.   
Игра. Собери пословицы.  Продолжение работы по учебнику
Упр.  13  Составьте  сложные  предложения  с  союзом  и,  используя  в  качестве  частей  данные  простые
предложения.
 1. Ветер поднимает пыль на дорожках почти темного сада.   С  деревьев сыплются листья.2. Ветер усиливался.
Сухой бурьян летел по пашням в темную даль.3. Распахнулась дверь. Ветер со стуком рванул к себе раму, с
шелестом  и  шумом  деревьев  ворвался  в  комнату.  4.  Окна  в  сад  подняты.  Оттуда  веет  бодрой  осенней
прохладой.
VI. Подведение итогов урока. Закончите фразу:
«Я понял, что…»                    «Я получил…»         «Я смог…»
VII. Выставление оценок.
VIII. Информация о домашнем задании: Упр. 14, выучить правило.
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МАЗМҰНЫ

1. СЕМИНАР ЖАЛПЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
2. ТАҒЛЫМЫ МОЛ БІЛІМ ОРДАСЫ
3. Өтебаева  Несіпкүл Мейманханқызы
4. Жорықбаева Саулекүл 
5. Наурызбаева Гульмира Муратовна
6. Қ.Ә. Сейтмұрат
7. Ұлбосын Адилбекова Пиримхановна 
8. Үсейнова  Бибігүл Жамалдинқызы
9. Айғаным  Калекеева  Алтынбайқызы
10. А.Б. Курласбаев 
11. А.К.Берентаева
12. Мырзагалиева  Акнур Доскалевна
13. А.А.Ахилбекова мен  М.Есимова
14. Байзакова Меруерт Сериковна
15. Бейсекова Ақсәуле 
16. Бердиярова Райхан Абтихановна      
17. В. Герасимова
18. Г.Б. Ахметова
19. Ережепова Каракоз Коишибековна
20. Ж.К.Меңлібекова
21. Исахов Ерғали
22. З.А.Сыздыкова
23. Калмурзаева   Айсулу Султанхановна
24. Кенжеғұл Гүлшат
25. Кубанова Лида Магамедовна 
26. А.Ж.Кұлжаев
27. Мараймова Гульсим Амангелдиевна
28. Молданова Жанар Илесовна
29. Нарымбетова Шахида Исахановна
30. Неметова Алия Дауреновна 
31. Озғанбаева Алтынай Күздеубаевна
32. Омарова Акмарал Бегалиевна
33. М.Е. Оралбаева
34. Прима Т.Ю.  
35. Пудовкина Александра Николаевна
36. Р.С.Серикбаева
37. Смирнова Наталья Михайловна
38. Байгазиева Ж.Д.
39. Попова Татьяна Леонидовна
40. Б.А.Мирзахмедова
41. Шахманова  Мария Садыққызы
42. Шимпулатова Нилюфар Ражапбаевна
43. Шимпулатова Юлдуз Ражапбаевна
44. Атабалаева Ж.Н.
45. Г.А.Саруарбекова 
46. Насибуллина Гульсина Равильевна
47. Жабагиева Дамира
48. Ибрагимова Арайлым Шәріпбекқызы
49. Мендибаева Айгүл Орынбасарқызы
50. Сайдуллаева Алия Жуанышовна
51. Таирова Шохиста Сабировна
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	Түркістан қаласы, Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның
	қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі М.Е. Оралбаева
	Қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті ғасырдан бастама алып, осыған орай мәдениеттің тарихи қозғалысын, заңдылықтарын біліп-танудың мәні артып отыр. Халық арасында көне мәдениет сырттан келген мәдениет ықпалымен жаңарып, толыққан үстіне толыға түсті деп ойлаймыз. Өйткені қазақ халқының еңбек етуінде көптеген өзгерістер болды. Сырттан келген мәдениетті өз өмір тіршілігіне байланысты өзгерткен. ХІХ ғ. 2-ші жартысы мен ХХ ғ. басында қазақ халқының дәстүрлі қолөнері ең жоғарғы даму баспалдағына көтеріліп, өмірде өз орнын ала білді. Қазіргі таңда біздің пікірімізше, қазақ қолөнерін жан-жақты этнографиялық тұрғыда зерттеудің ғылым үшін де, өмірлік тәжірибе үшін де маңызы өте зор. Қазақтың қолөнері жалпы қазақ мұраларының даму жолындағы, мәдениеттің ішіндегі негізгі бір саласы. Біздің пайымдауымша, бүгінгі күн талабы ұлттық мәдениетті зерттеу, танып білу. Ұлттық мәдениеттің бір саласы қолөнер, яғни ою-өрнек болғандықтан, қолөнер шеберлерінің дәстүрлі талабын да жан-жақты зерттеу болашақ жастардың ісі. Қолөнер – баға жетпес, өшпес мұра. Оны қорғай да, қолдай да білуіміз керек.
	Қазақтардың өнері дамыған сайын, тынысы кеңейіп, өнер түрлері Қазақстанның барлық жерлерінде түгелдей өрістеді. Әр өңірдегі өнердің қалыптасып, дамуына көрші халықтардың ықпалы зор. Ата-бабамыздың қолөнер мұраларын жақсарту – қазіргі заман жастарының ісі, халықтың ертедегі істері жарасымды жалғасын тапса, өнер дамыған үстіне дами береді. Қазақ халқы «өнер алды-қызыл тіл» дейді. Дегенмен, сурет өнері осы тілден бұрын пайда болған тәрізді. Өйткені сонау тас ғасырынан қалған таңбалы тастарда ою-өрнектер арқылы адам баласы тым ерте-ақ өз ойын суретпен жеткізуге талпынған көрінеді. Сонау алғашқы қауымдық құрылыс кезінде үңгірді мекендеген адамдар өздерінің тірлігін сурет арқылы баяндап, үңгір қабырғаларына қашап салған екен. Бұл туралы археологиялық деректер мен ғылыми еңбектерде көрсе-тілген. Одан бері келетін болсақ, б.д.д. V-ІІІ ғ.ғ. сақ дәуіріндегі Пазырық қорғандарынан табылған ою-өрнектер қазіргі біздің ою-өрнектерден айна қатесі жоқ дүниелер. Сондықтан біздің тегіміз тым әріде жатқандығын, тіпті ұлт болып қалыптаспай тұрғанның өзінде ою-өрнектің тілі қазіргі біздің ою-өрнектің тілімен бірдей болып тұрғандығы. Соған қарап, бейнелеу өнерінің тарихы тіл өнері қалыптаспай тұрғаннан да бұрын басталғаны байқалады. Күні кеше Берел қорғанынан табылған зергерлік алтын бұйымдар қазақ халқының материалдық байлығының негізі екендігінде дау жоқ. Ондағы аң стилімен жасалған бұйымдарға қарап, зергерлік өнердің тым ерте дамып, биік шеберлікке жеткендігіне ғалымдар қауымы көз жеткізіп отыр. Сондай-ақ Жетісудан, Шілікті жазығындағы обалардан табылған Алтын адамдардың бойындағы әшекейлер тым биік талғам, асқан шеберлікпен орындалуы, тіпті бүгінгі зергерлердің қолынан келе бермейтіндей.
	Ою-өрнек (латын тілінен аударғанда әсемдеу, сәндеу) – әр түрлі заттарды, архитектуралық ғимараттарды әшекейлеуге арналған жүйелі ырғақ пен қайталанып отыратын әр үйлесімділікке құрылған өрнек-нақыштар. Ұлттық ою-өрнек өзіне тән белгілерінің жүйелерін қазақ халқының қалып-тасуымен әрі республиканың қазіргі аумағын мекендеген Азияның басқа да халықтары мәдениетімен тығыз байланыста дамыды. Бұл ортағасырлық архи-тектуралық ғимараттардағы көгеріс және геометриялық ою-орнектерден (Айша-бибі, Ахмет Яссауи кесенесі) айқын көрінеді. Қоңыр ою-өрнектің дәстүрлі тоқыма өнері үлгісінде, кестеде, ағаш, мүйіз, сүйек, металл мен теріге өрнек салу мейлінше жетілдіре түсті. Ою-өрнек ісі тым ерте заманнан бастап-ақ қазақ қолөнерінің барлық түріне бірдей ортақ әсемдеп әшекейлеудің негізі болып келді.
	Ою деген сөзбен өрнек деген сөздің мағынасы бір. Бұл сөздің ұғымында бір нәрсені ойып, кесіп алып жасау немесе екі затты оя кесіп қиюластырып жасау, бір нәрсенің бетіне ойып бедер түсіру деген мағына жатады. Қазақ көбінесе бір өрнекке салып қиып алған үлгіні, үлгіге салып кескен сырмақтың қиығын, сондай-ақбарлық қошқар мүйіз өрнектерін де ою дейді. Ал өрнек дегеніміз әртүрлі ою, бедер, бейненіңкүйдіріп, жалатып, бояп, батырып, қалыптап істеген көркемдік түрлердің, әшекейлердің ортақ атауы іспеттес. Сондықтан, ою-өрнек деп қосарланып айтылады.
	Қазақтың өрнекті әшекеймен істелетін қолөнердің түрлері де, атаулары да өте көп. Солардың ішінде халық арасына көбірек тарағаны – ою-өрнек. Ою-өрнек ісі тым ерте заманнан бастап-ақ қол өнерінің барлық түріне бірдей ортақ әсемдеп әшекейлеу дің негізі болып келді. Түзу және ойқастыра тоқу тәсілдері көп қолданылады. Түркі халықтар-ының қолтаңбаларында өрнексіз заттың мәні жоқ. Жалпы қазақ халқы ою-өрнекті қадір тұтқан. Бас киімдегі ою-өрнекке қарап, қай ұлттың ұрпағы екенін таныған, кімнің қазақ, кімнің ұйғыр, татар екенін білген. Қырғыздарда «қошқар мүйіз», «тұмар», «теке мүйіз», ұйғырларда «бадам», «шәдә», өзбектерде «пахта гүл», «бадам» деп аталады. Қазақтардың оюын сипатына қарай теңдеме, жүздеме, сыңар ою деп үш топқа бөледі. Қазақтар өздері жасаған ою-өрнектің атауын таба білген. Осы атауларды олар өз тіршілігіне лайықты қолдана түскен. Әрбір тарихи кезең өзіндік ою-өрнектермен ерекшеленген. Ескіден келе жатырған мешіт, күмбез ою-өрнексіз жүзеге аспаған. Қазақ ою-өрнегінің табиғаты халық өнерінің тарихын, өмір тіршілігінің сұлулығын және әсемдігін айқындайды.
	Зергерлік – өте ертеден келе жатырған өнер саласы. Әсіресе, оған қазақ халқы көп көңіл аударады. Әртүрлі сәнді бұйымдар асыл тастардан жасалған қымбат заттар әлгі шеберлер қалдырған халықтық мұра болып табылады.
	Қазақ даласында оюлар әртүрлі үлгіде дамыған. Еліміздің әрбір ай-мағының өзінің стильдік ерекшеліктері, үлгілері болған. Соғанкарамастан, барлық оюлардың бастапқы элементінің негізі — «мүйіз» тектес ою-өрнек болып саналады. Қазақ халқының тұрмысында жиі қолданылатын: өру, тігу, тоқу, құрау, еріту, балқыту, қию арқылы үй жиһаздарын, құрал-саймандарды, киізүйлерді, зергерлік бұйымдарды, кілем, алаша, сырмақ, терме алаша, қоржын, ыдыс-аяқтарды, киім-кешектердіою-өрнектермен әшекейлеп, безендіріп отырған. Ғалымдардың пайымдауынша қазақ ұлттық ою-өрнектерінің, әзірше 230-дай түрі ғана анықталған.
	РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
	НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ.
	г.Туркестан, КГУ школа-гимназия № 9 имени Некрасова
	учитель начальных классов Прима Т.Ю.
	Приемы развития критического мышления на уроках в начальной школе
	Прием «Чтение — суммирование в парах»
	Прием «синквейн»
	Интересный прием — «чтение с остановками» Материалом для его проведения служит повествовательный текст. В начале учащиеся по названию текста определяют, о чем пойдет речь в произведении. На основной части урока текст читается по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета. Задача учителя: найти в тексте оптимальные места для остановки. Данная стратегия способствует выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого человека и спокойного отказа от своей, если она недостаточно аргументирована или аргументы оказались несостоятельными.
	Еще один творческий прием — «Верите ли вы, что…» Класс делится на две команды. Одна команда высказывает фантазийные предположения, а другая анализирует их.
	Другой прием — «Работа с вопросником» Этот прием можно применять при введении нового материала на этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска обязательно проводится фронтальная проверка точности и правильности, найденных ответов, отсеивание лишнего.
	Прием «Знаю, узнал, хочу узнать» К этому приему можно обращаться как на стадии объяснения нового материала, так и на стадии закрепления. Например, при изучении творчества А.С. Пушкина дети самостоятельно составляют таблицу, что знали о Пушкине и его произведениях, что узнали нового какие его стихи и что хотели бы узнать. Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки одного урока. Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной литературой.
	Прием «Мозговой штурм» Этот прием позволяет не только активизировать младших школьников и помогает разрешить проблему, но также и формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит ребенка в рамки правильных и неправильных ответов. Ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет найти выход из затруднительной ситуации.
	Прием «Уголки» Его можно использовать на уроках литературного чтения при составлении характеристики одного из героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. Одна группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный опыт, положительных качеств героя, другая — об отрицательных, подкрепляя свой ответ выдержками из текста. Данный прием используется после чтения всего произведения. В конце урока делается совместный вывод. Такой прием учит детей диалогу, культуре общения.
	Прием «Написание творческих работ» Прием хорошо зарекомендовал себя на этапе закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости от их уровня развития, все с удовольствием делают эту работу.
	Прием критического мышления «Создание викторины» К этому приему обращаюсь после изучения темы или нескольких тем. Дети самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины по литературному чтению, потом объединяются в группы, и проводятся соревнование. Иногда каждая группа выбирает лучшего — «знатока», а потом весь класс задает «знатокам» вопросы.
	«Логическая цепочка» После текста учащимся предлагается построить события в логической последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов.
	Кластер («гроздь») Суть этого приема критического мышления в рамках литературного чтения — выделение смысловых единиц текста и графическом их оформлении в определенном порядке в виде грозди. Использовать этот прием можно на всех этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в качестве стратегии урока в целом.
	Советы по работе с «гроздьями»: Оцените текст, с которыми будете работать. Нужна ли в данном случае разбивка на «грозди»? Можно ли выделить в тексте большие и малые смысловые единицы?
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