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ЖЕЛІЛІК КЕҢІСТІКТЕГІ «ӨРЛЕУ»

Разбеков А.А., «Өрлеу» БАҰО» АҚФ Қарағанды
облысы бойынша ПҚ БАИ

қоғаммен байланыс және баспа бөлімінің бастығы

«Өрлеу»  БАҰО»  АҚ  Қарағанды  филиалы  институт
миссиясы  мен  міндеттерін  орындауда  желілік
мүмкіндіктерді  де  тиімді  қолдануды  қолға  алды.
Әлеуметтік желілердің бірі – Фейсбук институт ұжымына:
виртуалды қарым-қатынастың шеңберін жасауға, таңдалған
аудиториямен байланыс құруға, өз ойын білдіру және жеке
басылымдар, пікірлер, фотосуреттер, сілтемелер, бейнелер
және т.б. жариялауға мүмкіндік берді.

Әлеуметтік  желілер  байланыс  және  фотосуреттермен
алмасу  үшін  ғана  емес,  сондай-ақ  ұйым  мен  қоғам
арасындағы  ақпараттық  ағындарды  басқару  (PR- паблик
рилейшнз, қоғаммен байланыс) үшін, әсіресе корпоративтік
беттер  туралы,  кәсіби  қауымдастық  туралы  белсенді
қолданылады.

Facebook-ды  пайдалану  ерекше  дағдыларды,  әсіресе
бағдарламалау  дағдыларын  қажет  етпейді.  Интернеттегі
компьютерлік  операция  мен  навигацияның  негізгі
принциптерімен  таныс  кез  келген  пайдаланушы  FB-де
жұмыс істеуді оңай түсінеді. 

Таңдалған  жазбаның  пайдасы  бар  екеніне  көз  жеткізу,
қысқаша және іс жүзінде болу, тиісті сілтемені тіркеу, тиісті
хэштегтерді  қамтамасыз  ету,  емле  мен  тыныс  белгілерін
тексеру  және  суреттерді  немесе  бейнені  қосу  секілді
басылымдарды  насихаттаудың  техникалық  құрамдас
бөліктер негізінде әлеуметтік желілердегі институттың PR -
мәртебесін көтеруге болады.

«Өрлеу» әлеуметтік желінің басты беті

Баспа  және  электронды  БАҚ  басылымдары  кез  келген
мекеме үшін өте тартымды PR құралы. Бұл бірден бірнеше
тапсырманы  шешуге  мүмкіндік  береді:  компанияның
имиджін  жақсартады,  мақсатты  аудиторияны  жаңа
ақпараттармен  немесе  қызметтермен  таныстырады.
Насихаттаудың  PR-стратегиясы  нақты  қадамдық
құрылымдалған  жүйе  болып  табылады.  Қысқаша,
құрылымдық  және  пайдалы  ақпарат  арқылы  PR-
белсенділігін  дамытып  құнды,  білім  беру  контентінің
маңыздылығын арттыруға болады.

Сонымен қатар, ең бастысы - PR философиясын түсіну.
Бізбен  ұқсас  мүдделерге  ортақтасатын  ізбасарлары  бар
пайдаланушылар  үшін  PR-басылымдары  қызықты  болуы
мүмкін. Егер белгілі бір адамдар сізді достарыңызға қосса
немесе  сіздің  беттеріңізді  ұнатса,  олар  өз  еріктерімен  іс-
әрекет  жасайды.  Сіздің  міндетіңіз  -  бұл  сенімге  нұқсан
келтірмеу.

Әлеуметтік желілердегі басылымдар - бұл жарнама ғана
емес,   бұл  беделді  «насихаттауға»  бағытталып
төмендегідей міндеттерді шешуге мүмкіндік жасайды:

мекеменің  имиджін  жақсарту,  жаңа  басылымдарға
немесе қызметтерге мақсатты аудиторияларды енгізу және
ақпараттармен  алмасуды  арттыру. Бұқаралық  ақпарат
құралдарында брендті  алға жылжыту стратегиясы немесе
қажетті  білім  беру  саласындағы   бренд  сипаттамаларын
қолдайтын  ойды  мақсатты  аудиторияға  әкелуге  болатын
материалдар көмегімен жүзеге асырылады.

Білім  беру  мекемелерінің  білім  беру,  соның  ішінде
инновациялық  ресурстарға  қолжетімділігін  қамтамасыз
етуге  бағытталған  білім  беру  қызметін  ұйымдастырудың
желілік  нысаны  қоғамдағы  білім  беру  мекемелері  мен
олардың  басшылығымен  өзара  әрекеттесу  нысандарын
жүзеге асырады. 

Желілік  білім беру кеңістігін  моделдеу қазіргі  заманғы
нысандарды  тәжірибеде  енгізуді  қамтамасыз  етеді,  білім
беру қызметтерінің аумақтық қолжетімділігін және сапасын
жақсартуға ықпал етеді.

* * * * *
ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ?

Котвицкая Е.И., старший преподаватель 
кафедры дошкольного воспитания 

и начального обучения
Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР 

по Карагандинской области

«Век живи – век учись». Сегодня эта популярная
пословица приобрела для казахстанских 

педагогов новый смысл. 

В чем он заключается?
Во-первых, одна из важнейших задач учителя – объяснить
ученику,  что  учеба  не  заканчивается  после  выпускной
церемонии, с получением аттестата или диплома. Знания,
воззрения и умения,  которые он  может  усвоить  в  стенах
школы  или  университета,  не  безграничны.  Информация
обновляется и увеличивается в объеме с такой скоростью,
что ни одна система образования в современном мире не в
состоянии угнаться за этими изменениями и «уложить» всю
эту  информацию  в  учебную  программу.  В  связи  с  этим
становиться  невозможным  и  бессмысленным  ее
заучивание.  Каждому  человеку  приходиться  практически
ежедневно осваивать новые знания и навыки. Актуальным
становиться  концепция  самообразования  под  лозунгом
«Моё  образование  –  моя  ответственность».  Но  мало
внушить  это,  необходимо  научить  детей  учиться
самостоятельно,  сформировать  у  них  стремление  к
постоянному саморазвитию. 
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Как  следствие,  во-вторых,  требуется  «перестройка
мышления»  не  только  ученика,  но  и  учителя.  В
современном  образовании  его  позиция  переходит  из
«главенствующей»  во  «вспомогательную»,  где  добытчик
знаний  –  ученик,  а  учитель  –  помощник  и  консультант.
Такая  трансформация  требует  от  педагога  большего
профессионализма,  затрагивает  многие  аспекты  его
человеческого  капитала,  включая  профессиональное
развитие,  мобильность  и  культурные  принципы
учительской профессии. Поскольку современный школьник
нередко  превосходит  своего  наставника,  особенно  в
области технических навыков, учителю 21 века необходимо
все  чаще  примерять  на  себя  роль  «ученика».  «Ученика»,
который  постоянно  учится  новому содержанию,  новым
навыкам,  образовательным  стратегиям,  новым  знаниям  о
детях. Те, кто не учатся – не способны учить других.
В  рамках  обновления  содержания  среднего  образования
Республики  Казахстан  широкие  возможности  для
профессионального  развития  учителям  предоставляет
Филиал  АО  «Национальный  центр  повышения
квалификации  «Өрлеу»  Институт  повышения
квалификации  педагогических  работников  по
Карагандинской области. 
Прежде  всего,  это  непосредственно  курсы  повышения
квалификации.  С  2016  года  тренерами  Института  по
обновленным  программам  обучено  5786  учителей.  Все
обучившиеся  ушли  с  существенным  багажом  знаний  и
навыков  постановки  целей  и  планирования  урока,
осуществления  процедур  формативного  и  суммативного
оценивания, использования активных методов обучения и
методов дифференциации.
Кредо  Института  -  «Профессиональное  образование  не
заканчивается  после  курсов  повышения  квалификации».
Именно  поэтому  слушатели  курсов  ждут  по  завершении
обучения  методической  поддержки  в  реализации  новых
идей и внедрении новых подходов. 
С 2016 года Филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по
Карагандинской  области  реализуется  проект
«Перспектива».  Его  цель  -  создание  оптимальных
организационных  и  научно-методических  условий  для
обеспечения  сопровождения  учителей  Карагандинской
области  в  организации  образовательного  процесса  при
внедрении  обновленного  содержания  образования.  В
рамках данного проекта преподаватели Института проводят
комплекс мероприятий, среди которых семинары, мастер-
классы, научно-практические конференции.
«Методический десант» – актуальная и эффективная форма
сотрудничества ИПК с городскими и районными отделами
образования,  направленная  на  оказание  методической
помощи педагогам на местах. 
Только в 2017 году тренерский состав под девизом «Өрлеу»
-  с  обновленным  содержанием»  посетил  6  районов
(Осакаровский,  Каркаралинский,  Улытауский,  Бухар-
Жырауский,  Нуринский,  Жанааркинский)  и  3  города
(Жезказган,  Сатпаев,  Балхаш)  Карагандинской  области.
Количество  участников  мероприятий  десанта  составило
1200  учителей  начальных  классов,  русского,  казахского,
английского языков, математики, физики, химии, биологии,
информатики, географии, истории, музыки, физкультуры. 
Программа каждого такого методико-практического выезда
включает: 
1. посещение уроков - позволяет выявить успешный
опыт  реализации  обновленных  программ,  а  также

определить профессиональные затруднения учителей, 
2. индивидуальные  и  групповые  консультации  для
учителей  –  дают  возможность  тренерам  через
конструктивный  диалог  провести  анализ  посещенных
уроков,  результатов  деятельности  учителя  в  целом,
ответить  на  проблемные  вопросы,  адресно  дать
рекомендации  по  дальнейшему  совершенствованию
практики преподавания, 
3. семинары-тренинги  преподавателей  Института  –
направлены на совершенствование практических навыков
учителей  по  использованию активных методов  обучения,
стратегий  формативного  оценивания,  организации
исследовательской  деятельности,  разработке
дифференцированных учебных заданий.
4. «круглые  столы»  и  рабочие  встречи  тренеров  с
руководителями школ и специалистами отдела образования
с  целью  обсуждения  «проблемных  зон»  в  процессе
внедрения обновленного содержания среднего образования
в  организациях  образования  и  определения  перспектив
сотрудничества.
Обратная  связь  по  итогам  методических  десантов
подтверждает  актуальность  и  продуктивность  тренерской
поддержки. Учителя отмечают, что мероприятия в рамках
десанта  задали  направления  для  педагогического  поиска,
апробации  новых  методов  и  совершенствования
профессиональных умений. 
К  преимуществам  и  положительным  моментам  такого
формата относятся:
• выход  за  рамки  стандартных  форм  и  видов
методической деятельности;
• массовое  участие  педагогов  в  методических
мероприятиях по актуальным тематикам;
• возможность  наблюдения  тренером  за
деятельностью учителя в ходе урока в реальных условиях;
• возможность  предоставления  оперативной
обратной связи и осуществления индивидуального подхода
к каждому учителю;
• возможность  выявления  «проблемных  зон»  в
практике  работы  учителя  и  определения  направлений
дальнейшей методической поддержки со стороны тренеров
Института;
• развитие  партнерства  Института  с  отделами
образования городов и районов; 
• популяризация  деятельности  и  демонстрация
возможностей  Карагандинского  филиала  АО  «НЦПК
«Өрлеу».
Завершается «методический десант»,  но не заканчивается
общение  преподавателей  Института  со  своими
слушателями. В рамках реализации проекта «Перспектива»
запланированы новые встречи, новые мероприятия, новые
формы  дистанционной  поддержки  учителя.  Ведь
перспектива -  это то, что дает возможность стремиться к
чему-либо значимому впереди. Сегодня это актуально как
для преподавателей Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР
по  Карагандинской  области,  так  и  для  каждого  учителя,
реализующего  программы  обновленного  содержания
среднего образования.

* * * * *
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ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
БОЙЫНША  ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН 

«ПАЙДАЛЫ ТАҒАМДАР» САБАҒЫ 

Касаинова Айсұлу Амангельдиновна
КМҚК «Облыстық балалар шипажайы»

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

 Білім  беру  бағдарламасы  аясында  қолданылатын
педагогикалық  әдіс-  тәсілдердің  нәтижесі  мыналарды
қарастырады:  -  оқушының  жеке,  өзіндік  мүмкіндіктерін
ескере  отырып,  жіберген  қателерінің  себебін  анықтап,
түзету  арқылы  білімін  жетілдіру;  -  проблемалық  оқыту
тапсырмалары  арқылы  оқу  материалын  өмірмен
байланыстыра  отырып,  оқушыларды  білімді  өз  бетімен
меңгеруге талпындыру. Оқу үдерісіне мұғалім емес оқушы
неғұрлым белсенді  болғанына назар аударылады, мұғалім
оқу материалын дайын күйінде бермейді, ашық сұрақ қою,
назарын шоғырландырып оқу, шолу жасау, тәжірибе және
зерттеу  жасауға  бағыттайды;  -  оқылым  мен  жазылымға
негізделген  сабақтарды  құрылымды  етіп  құру  сын
тұрғысынан  ойлауға  мүмкіндік  береді,  яғни  ол
қызығушылығын ояту, мағынаны ажырату және рефлексия
кезеңдерінен  тұрады.  Әр  кезеңде  белгілі  бір  оқыту
мақсатын  қоя  отырып,  мұғалім  оқушыларға  мақсатқа
жетуге, мәселені анықтауға, жауаптарды іздеуге;  мәселені
талқылауға, қорытынды жасай отырып, өз ойын білдіруге
және  ашық  қоғамның  азаматы  болуға  үйретеді;  -
оқушылардың  интелектісін  дамыту  мақсатында
интерактивті  оқыту  амалдарын  қолдану  -  ақпараттың
мұғалімнен  оқушыға,  оқушыдан  мұғалімге  ауысып
отыруына мұмкіндік береді. Белсенді оқытуда оқушылар өз
пікірін айта білуді және өзгенің пікіріне құрметпен қарауды
үйренеді;  -  бірлесіп оқыту технологиясы жаңа идеяларды
ұсынуға  және  жаңа  мүмкіндіктерді  қолданып  көруге
бағыттап  отырады.  Бірлесіп  оқытуда  оқушының  жеке
көзқарасы  мен  өзгенің  пікірімен  санаса  білу  мәдениеті
қалыптасады.  Бірлесіп  жұмыс  істеудегі  мақсат  -  күрделі
тапсырмаларды орындауда, топтық жұмыстарды, мәмілеге
келуде, өзін-өзі басқара білуде қажет болатын дағдыларды
қалыптастыру.
1934 жылы Выготский өзінің «Ой мен тіл» атты еңбегінде
оқу  үшін  әңгімелесудің  маңызды  екендігін  баса  айтты.
Сонымен қатар Выготский танымдық дамудың, оқушылар
өздерінің «Жақын арадағы даму аймағында» жұмыс істесе,
жақсаратындығын  атап  көрсеткен.  Жақын  арада  даму
аймағында,  яғни  балалардың  бір-бірімен  қарым-
қатынасында баланы дамытатын дағды мен қабілеттер, өз
бетімен  жасай  алмайтын  тапсырмаларды  орындаған
уақытта жанындағы адамдардың көмегіне сүйенеді. Демек,
сабақ  барысында  мұғалім  тек  бақылаушы  болып,  түрткі
сұрақтар  қойып  балаларды  топпен  жұмысын  бақылап,
қажетті жерде қатесін түзеп қана тұрса болғаны. Бірақ бұл
әдіске  де ұйымдастыру барысында,  оқушыларға  қызықты
тапсырмаларды  тиімді  етіп  ұйымдастыру  керек  деп
есептеймін. Сабақ өткізу барысында ойын баланың көңілін
өсіріп,  ойын  сергітіп  қана  қоймай,  сонымен  қатар  оның
таным  түсінігі  артады  және  бір-бірімен  тіл  табысып,
ұғынысады, ептілікті, тақырылыпты үйренеді. 
Сабақ мақсатын анықтаған соң, мұғалім осы мақсатқа қол
жеткізу  үшін  сабақты  қалай  жоспарлау  керек  екендігін
шешеді.  Сабақ  мақсатына  жету  үшін  мұғалім  бірқатар
белсенді  оқу  тәсілдерін  қолдана  алады.  Дәстүрлі

дидактикалық  оқыту  әдістерінде  жекелеген  оқушының
тұлғалық  дербестігіне,  ұмтылысы  мен  уәждеріне,
мүдделері  мен  дағдыларына,  оқу  ерекшеліктеріне
жеткілікті  дәрежеде  мән  беріле  бермейді.  Оқыту  мен
оқудың  заманауи  әдістері  оқушылардың  жеке
ерекшеліктері  мен  қажеттіліктерін  ескеру  арқылы  оқу
үдерісін ұйымдастыруға аса мән береді және бұл бағыттағы
мұғалімнің табыстылығы оқушылардың оқу үлгеріміне оң
әсерін  тигізеді.  Мұғалімдер  пән  бойынша  оқу
бағдарламасының  талаптарын  орындау  үшін,  сонымен
қатар,  оқушылардың  танымдық  қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін сабақты барынша тиімді жоспарлауы
керек. Мысал ретінде алынған 7-сыныптағы «Денсаулық –
зор  байлық»  бөлімі  бойынша  Ж5.  Оқылым  және
тыңдалым  материалдары  негізінде  жинақы  мәтін
(компрессия)  жазу  коммуникативтік  дағдысы  аясындағы
оқу мақсаттарының бірі  7.Ж5.  Оқылым және тыңдалым
материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін
синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін
жазу  деген  оқу  мақсаттарына  байланысты  мұғалім
барынша белсенді сабақ жоспарын әзірлей алады:
- мұғалім оқушыларға денсаулық тақырыбында оқылым не
тыңдалым мәтінін ұсынады;
-  мәтінді  оқушылар  жеке  оқып  шығады немесе  барлығы
бірлесе тыңдайды;
-  оқушылар  өздері  оқыған  не  тыңдаған  мәтіннің  тірек
сөздерін анықтайды;
-  жеке жұмыс істеп,  тірек сөздерді  жазады,  сосын жұпта
және топта салыстырады;
-  жұмыстың  соңғы  нәтижесін  сынып  алдында  талқылай
отырып, негізгі тірек сөздерді анықтап алады;
-  іріктелген  тірек  сөздерді  екінші  бір  баламаларымен  –
синонимдерімен жазып 
шығады.

Қазақ тілі КМҚК  «Облыстық  балалар
шипажайы»

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Касаинова
А.А.

СЫНЫП:7 Қатысқандар: Қатыспағандар:

Ұзақ  мерзімді
жоспар  тарауы:
Сабақтың
тақырыбы: 

Денсаулық - зор байлық
Пайдалы тағамдар

Осы сабақта қол
жеткізілетін   оқу
мақсаттары  (оқу
бағдарламасына
сілтеме) 

7.Ж5.  Оқылым  және  тыңдалым
материалдары  бойынша  тірек
сөздер  мен  сөз  тіркестерін
синонимдік  қатармен  ауыстыра
отырып, жинақы мәтін жазу.    

Сабақ
мақсаттары 

Барлық  оқушылар:Мәтіннің
мазмұнын  түсініп  оқиды;  тірек
сөздер мен сөз тіркестерін табады.
Оқушылардың   басым
бөлігі:Тірек  сөздер  мен  сөз
тіркестерін  синонимдік  қатармен
ауыстырады.
Кейбір  оқушылар:  Мазмұнын
өзгертпей, басқа сөздермен жинақы
мәтін құрады 

Бағалау 1.Мәтіннен  негізгі  ақпаратты  таба
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критерийі алады.
2. Тірек сөздер мен сөз тіркестерін
синонимдік  қатармен  ауыстыра
алады.
3.  Синонимдік  қатарды  орынды
қолданып, мәтін жазады.

Тілдік мақсаттар Денсаулыққа пайдалы тағамдардың
маңызын түсіндіріп, айта алады.
Негізгі  сөздер  мен  тіркестер:
Дәрумендер,  тағамдар,  кеселден
сақтау,  өнім, сусамыр, қатерлі ісік,
диетолог, невропатолог.

Құндылықтарға
баулу

Бірлескен  жұмыс барысында өзара
сыйластық,  құрметпен  қарау,
ынтымақтастық,  ашықтық,
жауапкершілікті сезінуге баулу.

Пәнаралық
байланыс

Әдебиет, жаратылыстану

Алдыңғы оқу Денсаулықты  сақтаудың  адам
өміріндегі  маңызы,  спорттың
адамға пайдасы туралы  біледі.

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы  жоспарланған
жаттығу түрлері

Сабақт
ың басы
14 мин

1мин

2 мин

2 мин

2 мин

5 мин

2 мин

Ұйымдастыру кезеңі
Топқа  бөлу:   пияз,  қырыққабат,
картоп 
Психологиялық ахуал: 
 Жүректен жүрекке бір ауыз жылы
лебіз айту.
Үй  тапсырмасын  сұрау
«Позитивті доп»
Денсаулық  туралы  мақал
мәтелдерді сұрау.
Ой қозғау      Видео көрсету
-Осы видеодан не түсіндіңіздер?
- не айта аласыңыздар?
- маңызы қандай?
Оқушылардың  дұрыс  жауаптарын
ауызша мадақтау.
Жаңа  тақырыптың  оқу
мақсатымен таныстырамын.
-Бүгінгі  біздің  тақырыбымыз  не
туралы болады деп ойлайсыздар?

Сабақт
ың
ортасы
25 мин

5 мин

 2 мин

2 мин

2 мин

10 мин

Тапсырма №1.
Т.Ж.   «Джигсо»  әдісі  бойынша
«Пайдалы  тағамдар»  мәтінін
оқып шыгып,  әр топтың өкілдер
бір-  біріне  барып  түсінгенін
айтады.
Басбармақ әдісімен мадақтау
Тапсырма №2
Т.Ж:   мәтіннен  тірек  сөздерді
табады.
Тапсырма  №3 Тірек  сөздер  мен
сөз тіркестеріне синонимдер ойлап
табады
Ауызша  мадақтау   жүзеге
асырылады.
Сергіту сәті  «Аралар биі»
Тапсырма№4
Т.Ж.  синонимдік  қатарды

4 мин

қолданып   мәтінді  ықшамдам
жазады Кесте  бойынша
«Дәрумендер-денсаулығымыздың
дәнекері»  деген  тақырыпқа  әңгіме
құрады.
Топтардың жұмысын басқа екі топ
« Бес саусақпен» бағалайды.

Сабақт
ың
соңы
6 мин

3мин

1 мин

1 мин

1мин

Рефлексия:  аттары  жазылған
қағаздар  таратылып,  оқушылар
бір-бірін  бағалайды  .   Мұғалім
қорытынды бағаны өзі қояды. 
Кері байланыс орнату.
Бағдаршам  әдісі  бойынша,сабақты
түсіну деңгейін анықталады.  
Үйге тапсырма.
Зиянды  тағамдар  туралы  ақпарат
жинау.
Қорытындылау:
Денсаулық  тілеп,  сабағымызды
аяқтаймыз. 

Қосымша ақпарат       
Саралау  –  Сіз  қосымша
көмек  көрсетуді  қалай
жоспарлайсыз? Сіз қабілеті
жоғары  оқушыларға
тапсырманы
күрделендіруді   қалай
жоспарлайсыз?

Бағалау  –
Оқушылардың
үйренгенін   тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

1.  Барлық  оқушыларға
сабақтың   тақырыбы  мен
мақсатын  анықтау
мақсатында  ой  қозғау
тапсырмалары беріледі.
2.  Топтық жұмыстар арқылы
оқушыларға  өзара  қолдау,
көмек  көрсету  жүзеге
асырылады.  Топтық
жұмыстармен  сабақтың
негізгі  бөлігі  атқарылады:
Мәтінді  түсініп  бөліседі,
тірек сөздерді табады.
3.Тірек  сөздерге
синонимдерін тауып, мәтінді
ықшамдап жазады.

1.Оқушылардың  қажетті
білімдерін  білу
мақсатында  ашық
сұрақтар беріледі.
 2.Топтық  жұмыс
арқылы  оқушылардың
бірлескен  әрекетін
бақылау,  өзара  ауызша
мадақтау  беру  бойынша
жетістіктерін айқындау.
3.  Кері  байланыс
(ауызша)
4. Дайын үлгі жауап
 әр  оқушының  ОМ
жеткендігін  анықтау
үшін  бағалау
критерийлері  мен
дескрипторлар қолдану
5. Бес саусақ(жазбаша)

Рефлексия 
Сабақ  \оқу  мақсаттары
шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы  ахуал  қандай
болды?
Мен  жоспарлаған  саралау
шаралары  тиімді болды ма?
Мен  берілген  уақыт  ішінде
үлгердім бе?
Мен  өз  жоспарыма  қандай
түзетулер   енгіздім  және
неліктен?

Төмендегі бос ұяшыққа
сабақ  туралы   өз
пікіріңізді жазыңыз.
Сол ұяшықтағы  Сіздің
сабағыңыздың
тақырыбына   сәйкес
келетін   сұрақтарға
жауап беріңіз.
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Әдебиеттер:
1. Қазақ  тілді  мектептердегі  «Қазақ  тілі»  және «Қазақ
әдебиеті» пәндері бойынша педагог кадрлардың біліктілігін
арттыру  курсының  білім  беру  бағдарламасы  Мұғалімге
арналған  нұсқаулық  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»
ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2017.  
2. Выготский Л.С. «Ой мен тіл»  — М.: Лабиринт, 1999.
3.Ермекова  Т.Н.  ж.б.  Қазақ  тілі. Жалпы  білім  беретін
мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. – Астана: «Арман-
ПВ» баспасы, 2017. 

* * * * *
Туменбаева Гүлнар Зайнуллақызы

Батыс Қазақстан  облысы, Сырым ауданы
Жалпы білім беретін Қызылағаш негізгі 

мектебінің І санатты 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: Зат есімнің түрлері
Сабақтың мақсаты: 
А/.  Білімділігі-  зат  есімнің  жасалуы  мен  мағыналық
түрлерінен  мағұлмат  беру,  сөйлем ішінен  ажырата  білуге
дағдыландыру.
Ә/.  Дамытушылық-  өзіндік  және  шығармашылық
жұмыстар арқылы біліге деген құштарлығын дамыту.
Б/. Тәрбиелік- оқушыларды зейінділікке тәрбиелеу.
Көрнекілігі: сызбалар,  топшамалар,  тест  тапсырмалары,
слайдтар т.б
 Сабақтың  әдісі: аралас сабақ
Сабақтың түрі: жаңа сабақты меңгерту,  шығармашылық
жұмыс
Пәнаралық байланыс: әдебиет т.б
Сабақтың барысы:    І. Ұйымдастыру бөлімі.
Психологиялық дайындық.
Балаларым, армысың?
Сабақта бүгін бармысың?
Көңіл-күйді қазіргі,
Бас бармақпен көрсетсін. 
/Саусақ арқылы сабаққа дайындығын,  бүгінгі  көңіл-күйін
көрсетеді/.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.
Ал, балалар, келіңдер,
Үй жұмысын беріңдер.
Мен қойған сауалға,
Лезде жауап беріңдер.
5. Қазақ тілінде қанша сөз табы бар?
6. Атауыш сөздерге қай сөз табы жатады?
7. Көмекші мен оқшау сөздерге ше?
8. Зат есім дегеніміз не?
9. Сұрақтарын ата.
10. Мысал келтір.

Ой қозғау.
Жаңа сабақ бүгінгі тақырыбың,
Зат есімнің жасалуын біліп көргін.
Білімменен толықтырсаң санаңды,
Ұшқыр ойлы, білімді адам боларсың.
Ертегі:  «Зат  есімнің  патшалығы»   /диктафоннан
тыңдату/.
-Балалар,   ертегіні  тыңдадыңыздар.  Бүгінгі  сабақтың
тақырыбы сонда қандай болмақ?
-Дұрыс айтасыңдыр, «Зат есімнің түрлері»,- деп аталады.
Оқулықпен жұмыс

104-жаттығу
Көшіріп  жазып,  қарамен  жазылған  сөздерді  зат  есімнің
мағыналық түріне ажырату.
Өзіндік жұмыс
Семантикалық карта

Дере
кті

Дерек
сіз

Жалпы Жалқы

Су +

Есік +

Қант +

Қайғы +

Қуаныш +

Ақыл +

Кісі +

Өзен +

Тау +

Ақтөс +

«Қыс» өлеңі +

Сайран
автотұрағы

+

Шығармашылық жұмыс
107-жаттығу.
Төменде  берілген  сөздерге  байланысты  өз  жандарыңнан
жұмбақ, 
жаңылтпаш,  бір шумақ  өлең құрау.
Қорытынды.
Қорытындылап сабақты,
Бағалайық білімді.
Барлық жерден сүрінбей,
Қателеспесең жарады.
/Тест тапсырмалары/
Үйге тапсырма.
Үй тапсырмасын алайық,
Кітапты сөмкемізге салайық.
Жақсы-жақсы бағаны,
Күнделікке тізейік.
Үйге: 105-жаттығу, ереже жаттау.
Бағалау.

* * * * *

---5 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті   27  қазан  2017 ж | № 20 (191)   

Туменбаева Жанар  Зайнуллақызы
Батыс Қазақстан Облысы, Сырым ауданы

 Жалпы білім беретін Қызылағаш негізгі мектебінің І
санатты тарих пәні мұғалімі

Тақырыбы:  1836-1838  ж  Бөкей  Ордасындағы  Исатай
Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс.
Мақсаты:  
а)  Білімділік:   М.Өтемісұлының  өмірі  шығармашылығы
көтерілістің  себеп-салдары,  қозғаушы  күші  нәтижесі,
тарихи  маңызы,  Махамбеттің  тағдыры  мен  әдебиеттегі
орны және шығармашылығы туралы түсінік.           
ә)  Дамытушылық:   Оқушылырдың   сабаққа  деген
белсенділігін,  қызығушылығын  арттырып  ,  ойлау,сөйлеу,
танымдық ізденімпаздық қасиетін арттыру.
б)  Тәрбиелік:   Оқушыларды  өз  елінің  бабалары  сияқты
елін қорғауға, ерлікке, Отанын құрметтеуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: кіріктірілген сабақ
Пәнаралық байланыс:  әдебиет, музыка
Сабақтың  көрнекілігі:  топшама,  слайд,  семантикалық
карта т.б
Сабақтың барысы:
I Ұйымдастыру бөлімі
«Ыстық  алақан»  тренингі.  Оқушылармен  сәлемдеседі,
түгендейді.
Оқушылармен амандасу түгелдеу
II Үй тапсырмасын сұрау
Тест тапсырмалары арқылы үй тапсырмасын тексеру.
III Жаңа сабақ
Сергіту сәті
Мұғалім  А4   парағын,  түрлі  түсті  қарындаштар,
фломастерлер  мен  маркерлер  таратады.  «Батырлар»
ойынын ұйымдастырады.
Оқушылар сергіту сәтінде бір-біріне жақсы тілектер айтып
бүгінгі күнге жақсы көңіл- күй тілейді.
II Үй тапсырмасын сұрау
«Кім шапшаң?»      Тест тапсырмалары
р/с Сұрақтар А В С

1 Махамбет  қай
жылы  дүниеге
келді?

1805 1804 1801

2 Бөкей  ордасының
негізін қалаған?

Бөкей Жәңгір Айшуақ

3 Көтеріліс  қашан
басталды?

1835 1836 1838

4 Көтерілістерді
басқарған кімдер?

Айшуақ Кенесары Исатай
Махамбет

5 Көтеріліс  кімге
қарсы бағытталды?

ханға шаруаға старшынға

Таным дерек
      Махамбет Исатай қорлықта жүрген халқына бостандық
алып берем деп, шайқасқа түсіп, қандай қиыншылыққа да
төзе  білген.  Ол  өзінің  мақсаты  өлімнен  де  тайсалмаған.
Махамбет  ұлы-тұлға.  Қан  майданның  ақыны,  жыршысы
болған.  Махамбеттің  тұла  бойы  тұнған  өнер.  Ол-
домбырашы, күйші деуге болады.
 III.  Сызбалармен  жұмыс  /  әр  сызбадағы  сөз  бойынша
түсінік беру/.
IV. «КУБИЗМ» әдісі «Қарлы кесек» ойыны
1.Көтерілістің басталу себебі қандай?

2.Көтерілістің негізгі қорғаушы күші кім?
3.Исатай Тайманұлы туралы әңгімеле?
4.Махамбет Өтемісұлы туралы әңгімеле?
5.Бөкей Ордасы қай жылы құрылды?
6.1812  ж  7  шілдеде  Орал  қаласына  жақын  жердегі
салтанатты жиында Бөкей сұлтан қай елде сұлтан болып
сайланды?
7.Исатайдың ұлдары?
8.Исатайдың жұбайы?
9.Көтерілістің маңызы?
10.Көтерілістің басшылары?
V. Шығармашылық жұмыс
«Батыр-ел қорғаны»
     /эссе жазу/
 VI. Қорытынды
«Мен-саған,  сен-маған»  /Оқушылар  бір  –біріне  сұрақтар
қояды/.
Бекіту  сұрақтары.
11. Махамбет кім?
12. Көтерілістің себебі не?
13. Көтерілісшілердің  жеңіліске  ұшырауы
неліктен?
Үйге тапсырма:
«1836-1838 ж Бөкей Ордасындағы Исатай Тайманұлы мен
Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс» тақырыбын оқып
келу.
Бағалау.

* * * * *
(ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ОЙЫН) АЮДА ҚОНАҚТА

Смакова Ботагоз Мусиновна

Ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетінің  технологиялық   
картасы  Күні: 26.09.17 
Білім беру саласы: Қатынас  Бөлімі: Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: (Экологиялық ойын) Аюда қонақта
Мақсаты: Аңдар туралы түсініктерін кеңейту
Міндеттері: 1.білімділік:.Білім беру процесіне ойын мен 
баланы қуанатын элементтер енгізу.кейіпкерлер бейнесін 
сомдауға,дауыс ырғағына,дыбыстау көркемдігіне көңіл 
аударуға үйрету.
2.дамытушылык. Балалардың сөздік қорларын дамыту. 
Ой-өрісін дамыту.
3.тәрбиелік:  Аңдарға қамқор болуға, ұйымшылдықпен  
ойнауға тәрбиелеу.
Сөздік жұмыс:аю,қасқыр,қоян,түлкі 
Қажетті көрнекілік: аю,құлпынай,ағаш,қоқыс(қағаздар)
 Билингвалды компонент: аю-медведь

Іс - әрекет
кезеңдері

Тәрбиешінің
әрекеті

Балалардың
әрекеті

Е
с
е
п

+

Ынталанды
ру кезеңі

-Балалар сендер 
қонаққа 
барғыларың келе
ме?Олай болса, 
біз сендермен  
аюға қонаққа 
барамыз.Ал,сенд
ер білесіңдер 
ме ,ол қайда 

-Иә.

-Орманда
-
Қасқыр,қоян,
түлкі
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тұрады?
-Орманда тағы 
нелер жүреді?
Дұрыс 
айтасыңдар.

Ұйымдаст
ыру

шылық-
ізденістік

 -Ал ендеше аю 
қалай жүреді, 
көрсетіңдерші?
Жарайсыңдар.
-Ал мына дыбыс 
ненің дыбысы?
Сендер қайдан 
біліп қойдыңдар.
-Ал мына әнді 
тыңдаңдаршы 
бұл не?
-Ал түлкі қалай 
жүреді,кәне  кім 
көрсетеді?
-Жарайсыңдар.
-Балалар біз 
немен барайық 
қонаққа?
-Ал ендеше 
паравоз болып 
тұра 
қалыңдар.Ондағ
ы  әр 
аялдаманың 
тапсырмасын 
орындап отыру 
керек.Келістік 
пе.
-Дайынсыңдар 
ма?Ал 
кеттік.Паравоз 
әуенімен.
-Сәлеметсіз бе 
,аю ?Аю сен 
көңілсіз 
сияқтысын ғой?-
Иә,балалар, 
менің тамағым 
таусылып 
,ауырып қалдым.
-Олай болса,біз 
саған 
көмектесейік.-
Балалар 
жүріңдер  біз 
екіге бөлініп 
жақын маңнан 
құлпынай теріп 
келейік,ал 
сендер ауладағы 
қоқыстарды 
жинаңдар,мына 
жерде гүлдер бар
екен,гүлдеріне су
құйыңдар,жақсы 
ма ,балалар.
-Міне,аю 
балалар саған 

 Аюдың 
жүрісін 
көрсетеді

-Қасқырдың

-Қоян
Түлкінің 
жүрісін 
көрсетеді.

 -Пойызбен.

-Иә
-Иә.

 

-
Сәлеметсіңде
р ме.

Балалар екіге
бөлініп,біреу
лері 
құлпынай 
тереді,екінші 
біреулері 
қоқыс 
жинайды.

Балалар 
паравоз 
болып 
тұрады,ондағ
ы 
тапсырмалар
ды 
орындайды.

құлпынай теріп 
әкелді,аулаңды 
да 
жинады,гүлдерің
е су құйды.
-Аю,рахмет 
балалар 
сендерге.
-Аю,сен бізбен 
бірге пойызбен 
балабақшаға 
барғын келмей 
ме?
-Рас,айтасыңдар 
ма?
-Иә,аю,ал 
ендеше 
паравозбен 
барайық,ондағы 
тапсырмаларды 
орындап 
барайық,келістік 
пе?
-Бәрекелді,енді 
өз орнымызды 
тауып ,отыра 
қаламыз,аю 
сенде бір 
орынғаотыра 
қал.Саған ұнады 
ма,аю?
-
Иә,балалар,сенде
р менің көңілімді
көтердіңдер,рахм
ет,сендерге.Мен 
енді орманға 
қайтайын.
  -Біз сені апарып
салайық.
-
Жоқ,рахмет,сенд
ердің 
уақыттарыңды 
алмайын,өзім 
қайтайын ,сау 
болыңдар 
балалар.

Рефлекстік-
жинақтауш
ы

-Балалар біз 
қайда бардық?
-Сендер онда не 
істедіңдер?
Бізбен бірге не 
келді?
-Немен келдік?
-Сендерге ұнады 
ма?

-Орманға
-Аюға 
көмектестік,қ
ұлпынай 
тердік,қоқыс 
жинадық,гүлг
е су құйдық.
-Аю келді.-
Пойызбен
-Иә

Біледі: Аңдардың қимылдарын,олардың қайда 
мекендейтіндерін біледі.
Игереді: Ойындарда белсене қатысты ,қызығушылық 
танытты.
Меңгереді: Дауыс ырғағын, кейіпкерлерді сомдады.
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ЖҮЙЕЛІ ЖОСПАРЛАУ -
МАҚСАТҚА ЖЕТУДІҢ ТЕТІГІ

Үміт Амандыққызы Майбасова
«Өрлеу» БАҰО» АҚФ

Қарағанды облысы бойынша ПҚПАИ 
Мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім беу

 кафедрасының аға оқытушысы

Жаңартылған  мазмұндағы  білім  беру  жүйесін  жүзеге
асырудағы бүгінгі жетістіктері мен қиындықтарының қатар
жүргені  белгілі.  Біліктілікті  арттыру  курстарында
мұғалімдер  білім  жүйесіндегі  өзгерістерді  түсініп,
жаңашылдықты іс жүзіне енгізуге дайынбыз деп,  өздерін
бағамдағанымен,  мазмұнды  жаңарту  аясындағы
жұмыстарды  жүзеге  асыруға  талай  күш  қажет.
Мұғалімдердің  сабақтың  жоспарын  құруда  кездесетін
қиындықтары  сабақтың  мақсатын  анықтаудан  бастап,
бағалау  критерийлерін  белгілей  отырып,  сәйкес
тапсырмалар құру,  оқушылардың бойына құндылықтарды
дарыту  мен  саралау  тәсілдерін  тиімді  қолдануға  дейінгі
логиканы  сақтау.  Жаңартылған  мазмұндағы  біліктілікті
арттыру  курстарында  мұғалімдер  әр  пәннен  сабаққа
дайындалуда осы алгоритмді  сақтай отырып жоспарлауға
дағдыланады.  Сабақты  жоспарлаудың  маңызды  тұстарын
қарастыратын  болсақ,  қысқа  мерзімді  сабақ  жоспарын
жүйелі  құру  үшін  мұғалім  әр  сабақтың  мақсатын  Ұзақ
мерзімді  жоспардың  аясында  құрылған  Күнтізбелік-
тақырытық жоспардың негізінде дұрыс таңдай алу керек.
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар оқу жылының басында әр
тоқсанға,  әр  ортақ  тақырыпқа,  әр  күнге  жіктеліп
жоспарланған  оқу  мақсаттарының  аясында  жоспарланып
мектеп  басшысымен  бекітіледі.  Үлгілік  оқу
бағдарламасында  баяндалған  оқу  мақсатына  сәйкес
сабақтың  мақсаты  құрылуы  және  оқу  мақсаттарының
барлық тармақтары қамтылуы керек. Мысалы, 1-сыныптың
математика сабағындағы оқу мақсаттарының бірі  (1.1.2.3.
Берілген  санның  басқа  саннан  қанша  артық  немесе  кем
екенін  анықтау)  оқу  бағдарламасына  сәйкес  екінші
тоқсанда  «Менің  отбасым  және  достарым»  ортақ
тақырыбының аясында қарастырылады.  Бұл  оқу мақсаты
бірнеше  сабаққа  негіз  бола  алады,  ал  олардағы  сабақ
мақсаттары әртүрлі болуы мүмкін.

Сабақты  жүйелі  жоспарлаудың  келесі  бір  тетігі:  оқу
мақсатын  сабақ  мақсаттарына  дұрыс  жіктей  алуымыз.
Сабақ  мақсатында  оқушының  қадағалауға  болатын  іс-
әрекеті,  белсенділігі,  мінез-құлқы  сипатталып,  оқушылар
оқу  нәтижесінде  не  істеуді  үйренуге  тиіс  екені  туралы
жазылады.  Сабақ  мақсаттарын  тұжырымдау  барысында
оқушылардың  сабақ  соңында  не  істей  алу  керектігі
тұрғысынан белгілі бір нәтижелерді сипаттауы керек екенін
есте  ұстау  керек.  Мақсатты  дұрыс  тұжырымдау  сабақта
мұғалімнің  не  істейтініне  емес,  оқушылардың  немен
айналысатынына  назар  аударуға,  сабақты  жоспарлауды
жеңілдетуге,  оқуды  бағалауды  жеңілдетуге,  оқыту  мен
оқуды бағамдауды жеңілдетуге көмектеседі. 

Жаңартылған  мазмұндағы  сабақтарды  жоспарлаудың
басты аспектісі  ретінде оқушыларға  пәнаралық байланыс
орнатуға  көмек  көрсетумен  қатар,  оқушылардың  білім-
білік  дағдыларының  артуына  қарай  жүзеге  асырылатын
лайықты  педагогикалық  тәсілдерді  таңдау  болып
табылады. Мұғалім оқушылардан пән бойынша білімі мен
дағдыларын  қолдануын  талап  ететін  проблема  шешу

тапсырмасын  бере  алады.  Тіпті  оқушылардың  өз  күшіне
деген  сенімі  артып,  өз  бетінше  жұмыс  істеп  үйренген
күннің  өзінде  де  мұғалім  жай  ғана  сырттан  бақылаушы
болмай,  оқуға  «ынталандырушы» болуы  маңызды  екенін
ескергені жөн.

Сабақты  жоспарлау  барысында   мұғалім  үшін  келесі
аспектілер маңызды:

• оқушыларды  бір-бірімен  қарым-қатынас  жасап,
диалог  құруға  ынталандыру,  қызығушылықтарын
қанағаттандыру;

• оқушыларға  өздеріне  қызықты  салаларда  сұрақ
құрастыруға көмектесу;

• топтық жұмыс жүргізуді  көздейтін жаттығуларды
енгізу;

• оқушыларды  өз  бетінше  ойлануға  жетелеу,
өздерінің  ойлау  дағдылары  мен  ғылыми-зерттеу
дағдыларын қолдануды ескертіп отыру;

• оқушыларға өзіндік жұмыстарда жетістікке жетуге
мүмкіндік  беретін  жобаларды  жоспарлау  және
ұйымдастыру.

Жоспарлау  кезінде  мұғалімдер  пән  бойынша  оқу
бағдарламасының  талаптарын  орындау  үшін  сол  күнгі
сабақтың оқу мақсатына сәйкес жаттыуғалар дайындайды.
Айта  кететіні,  бастауыш  сыныпта  сабақты  жоспарлау
барысында ескерілуі тиіс көптеген мәселелер бар. Мәселен,
оқушылардың  оқуға  деген  ынтасын  арттыру  жолдарын
анықтап, оқушылардың дағдыларын дамытуға деген уәжін
қолдап  отыру  қажет.  Яғни  жаттығуларды  жоспарлау
барысында оқушылардың қажеттіллігін қанағаттандыруды
ескере  отырып,  оқытудағы  саралау  жолдарын  қарастыру
керек. Оқытуда саралау тәсілін қолдану – әрбір оқушының
жеке  қабілеттеріне  сәйкес  нұсқауларды,  тапсырмаларды,
материалдарды, әдістерді т.б. іріктеу үдерісі. Тиімді оқыту
және  оқу  мақсатында  әр  сабақта  оқушылардың  түсіну
деңгейін  анықтау  үшін  олардың  оқу  мақсаттарына
жеткендігінің  немесе  алға  ілгерілеуінің  деңгейі
қадағалануы  тиіс.  Сол  себепті  мұғалімнің  іс-әрекетіндегі
қалыптастырушы бағалау үдерісі келесі кезеңдерді жүзеге
асыруды  талап  етеді:  қалыптастырушы  бағалауды
ұйымдастыру  және  жоспарлау,  бағалау  әдістерін  таңдау,
оқыту мен оқу үдерісінің бөлігі  ретінде қалыптастырушы
бағалау жүргізу,   кері  байланыс ұсыну және нәтижелерін
талдау негізінде оқу мен оқытуды түзету.

* * * * *
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ

ЖАҒДАЙЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП
ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ

Досова Ляззат Ашимовна, 
МДТ және БББ кафедрасының аға оқытушысы

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 
Қарағанды облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты

Қазіргі кезде білімнің жаңа парадигмасына байланысты
оқушылардың  жаратылыстану  сауаттылығын
қалыптастыру  үшін  «ғылыми  зерттеу  дағдысын»
меңгерудің маңызы зор. 

Жаратылыстану  сауаттылығының  –  негізгі  дағдылары
мен  біліктері  жаратылыстану  ғылымдары  бойынша
білімдерін  өмірде  қолдана  білу,  проблемаларды  анықтау,

---8 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті   27  қазан  2017 ж | № 20 (191)   

адамның техногендік іс-әрекетінің жағымсыз салдары мен
қоршаған  әлемді  түсінуге  қажет  дәйектері  бойынша
қорытындыларды  тұжырымдау,  оларды  конструктивті
шешу  жолдарын  табу.  Ғылымды  бастауыш  мектепте
меңгеруге келесілер негіз бола алады: 

•ғылыми негіздерді білу балаларға күнделікті оқиғалар
мен  құбылыстар  туралы  қисынды  ойлауға
көмектеседі.

•пәнді оқыту балалардың  зияткерлік дамуына  септігін
тигізеді. 

•балалар  ғылымның адамдардың  өмірін  жақсартатын
әлеуметтік пайдалы әрекет екенін білулері керек. 

•әлемнің  одан  әрі  ғылымға  және  технологияға
бағытталғандығына  орай, оқушылар дайын болуы
және өздерін сәтті жүзеге асырулары маңызды. 

•ғылымды бастауыш мектепте меңгеру  қызықты және
оқушылар өздерін «кішкене ғалым» сезіне алады. 

Сондықтан  бастауыш  білім  беру мазмұнын  жаңартуды
жүзеге асыруда жаңа пәннің, яғни жаратылыстану пәнінің
енгізілуі білім беру саласындағы әлемдік тенденцияларды
жүзеге асырудың бастауы. 

Жаратытылыстану- ғылыми сауаттылық – білім берудің
сипаттамасымен  қатар  азаматтық  сипаттама  ретінде
қарастырылады,  өйткені  көп  жағдайда  ғылым  және
инновациялық  қолдаудағы  оның  қабілеттілігімен  қоса
қоғамның  мәдениет  деңгейін  көрсетеді.  Сондықтан
Қазақстан  Республикасының  технологиялық  жаңаруын
жүзеге  асыру  үшін  халықтың  жаратытылыстану-ғылыми
сауаттылығы,  кәсіпқойлар  –  ғалымдар,  конструкторлар,
инженерлер  сияқты  қажет  мамандар  қажет  екендігі
байқалады.

Өкінішке орай PISA, TIMSS халықаралық зерттеулердің
нәтижелері көрсеткендей біздің білім беру жүйесі көптеген
оқушылардың  жаратытылыстану-ғылыми  сауаттылығын
қанағаттанарлықсыз деңгейде екендігін байқатты. 

Қазақстанның білім беру деңгейіне берілген зерттеулер
негізінде  жасалған  талдау  дәстүрлі  отандық  білім  беру
жүйесінің  халықаралық  тұғырлардан  елеулі
айырмашылығын  көрсетті.  Ол  еліміздегі  оқыту
көрсеткішінің  замануи  сұраныстарға  жауап  бере
алмайтындығын айқындады.

TIMSS-2015  нәтижелерін  дүниежүзілік  сарапшылар
қауымы  кеңінен  талқылап  жатыр,  себебі  бұл  зерттеу  57
мемлекеттің  білім  беру  жүйелерінің  мықты  және  әлсіз
тұстарын  анықтайды  және  тиісті  басқару  шешімдерін
қабылдауға негіз болады.

Сондықтан  бастауыш  сыныптардың  оқу
бағдарламаларының мазмұны жоғарыда келтірілген TIMSS
халықаралық  зерттеулердің  нәтижелеріне  байланысты
жаңартулар енгізілді. 

Жаратылыстану»  пәні  бойынша  негізгі  мектептегі
«Биология»,  «География»,  «Химия»,  «Физика»  пәндерін
зерделеу негізін қалауға, алған білімдерін күнделікті өмірде
(үйде,  мектепте,  табиғат  әлемінде)  кездесетін  табиғат
құбылыстары мен үдерістерін түсіндіру,  сипаттау,  болжау
үшін қолдану білігін дамытуға бағытталған. 

«Жаратылыстану» пәнінің  мазмұны оқу бөлімдері  осы
пәндер  бойынша  ұйымдастырылған.  Оқу  бөлімдері  әрі
қарай  жинақталған  білім,  түсінік  және  дағдыларды
қалыптастыру  мақсаттарын  көздейтін  бөлімшелерден
тұрады.  Әр  бөлімше  ішінде  дәйектілікпен
ұйымдастырылған  оқу  мақсаттары  мұғалімдерге  өз

жұмысын  жоспарлауға  және  оқушылар  жетістігін
бағалауға,  сондай-ақ,  оларды  оқудың  келесі  кезеңдері
жөнінде ақпараттандыруға мүмкіндік береді. 

Бастауыш  сынып  оқушыларының  жаратылыстану
сауаттылығын  дамыуға  бағытталған  оқу  бағдарламасы
келесі  дидактикалық  ұстанымдарға  негізделген,  яғни
тұлғаға (оқушыға) бағытталған оқыту:
– іс-әрекет ұстанымы – оқушы білімді дайын күйінде
алмайды,  оқу  әрекетінің  мазмұны  мен  формасын  ескере
отырып, өзі ізденеді. Оның нормалар жүйесін түсінеді және
қабылдайды. Оны жетілдіруде белсене араласады. Аталған
әрекеттердің  барлығы  жалпы  мәдени  және  әрекет
қабілеттерін,  жалпы  білім  дағдыларын  сәтті
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
–  үздіксіздік  ұстанымы  –  әрекет  нәтижесі  алдыңғы
кезеңде  келесі  кезеңнің  бастамасын  жүзеге  асырып
отыратын оқытуды ұйымдастыру түрі;
– әлемнің  тұтас  бейнесін  қалыптастыру  ұстанымы
баланың  бойында  ғылым  жүйесіндегі  белгілі  бір  пәннің
рөлі мен орны, әлем туралы тұтас бейне, түсінік қалыптасу
керектігін білдіреді. 
– психологиялық  жайлылық  ұстаным  оқыту
процессінде  стресті  болдырмау  жолдарын  қарастырады,
педагогикалық  іскерлік  идеясына  негізделген  мектепте
және  сабақта  жағымды  атмосфера  жағдайын
қалыптастырады;
– вариативтік  ұстаным  оқушылардың  вариативтік
ойлау  дағдыларын  дамытуды  көздейді,  яғни  мәселені
шешудің әртүрлі жолдарын қарастыра білу, әртүрлі жолын
сұрыптай  білу  және  оңтайлысын  жүйелі  таңдай  білу
қабілетін қалыптастыру;
– шығармашылық  ұстаным  оқу  әрекеті  барысында
оқушылардың  шығармашылық  бастамаларына  баса  назар
аударуды,  шығармашылық  жұмыста  өз  тәжірибелерінің
қалыптасуын қарастырады. 

Бастауыш мектепте оқушыларға «Жаратылыстану»
пəнін  оқу  жəне  меңгеру  келесілерді  түсінуіне  мүмкіндік
береді:

– қоршаған əлемнің күрделілігі мен көпқырлылығын,
сондай-ақ  табиғи  құбылыстар  мен  үрдістердің  өзара
байланысына;

– өлі жəне тірі табиғатта болып жатқан кейбір табиғи
құбылыстар мен үрдістердің себептеріне;

– жаратылыстану  бағытындағы  білімнің  адамның
көптеген іс-əрекет түрлері үшін маңыздылығына.

* * * * *
ДНИ НАПОЛНЕННЫЕ ЭНЕРГИЕЙ 

СВЕТА И ЛЮБВИ!

Кантарбаева Ж.Е. тренер центра уровневых
программ Карагандинского областного 

филиала АО НЦПК «Өрлеу»

Главенство  подлинно  гуманистических  основ  в
педагогике царило на Международном педагогическом
форуме  «Самопознание:  педагогика  Любви  и
творчества»  в  честь  20-летия  центра  «Бөбек»,
проходившем 25-30 октября в Алматы.

В  этом  важном  событии  в  жизни  педагогического
сообщества  нашей  республики  приняли  участие
сертифицированный  тренер  Карагандинского  областного
филиала  АО  НЦПК  «Өрлеу»  Ж.Е.  Кантарбаева,  главный
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специалист  управления  образования  образования
Суюмбаева Ж.С., главный специалист ГорОО г.Караганды
Узакбаева Р.У, педагоги пилотных организаций образования
по внедрению программы НДО «Самопознание»:  детских
садов «Бәйтерек» и «Мерей», школы-гимназии №92, лицея
№53  г.Караганды,  Карагандинского  гуманитарного
колледжа.

На церемонии открытия форума первая леди Казахстана,
автор программы НДО «Самопознание» Сара Алпысқызы
Назарбаева выразила искреннюю благодарность всем, кто
сопричастен  развитию  духовно-нравственного
образования, кто внес большой вклад в это доброе дело –
правительству,  ученым,  методистам,  педагогам,  всем
добрым  людям,  которые  за  эти  годы  поддерживали
начинания  «Бөбек»:  «Нам  выпала  великая  миссия
воспитывать подрастающее поколение по законам истины
добра и красоты,  помочь каждому ребенку осознать свое
истинное предназначение». 

Приоритетность духовно-нравственного образования для
развития  государства  в  целом  стала  лейтмотивом
приветственных  выступлений  министра  образования  и
науки Сагадиева Е.К., заместителя Председателя Мажилиса
Парламента Республики Казахстан Исимбаевой Г.И., акима
города  Алматы  Байбек  Б.К,  директора  общественного
фонда  «Фонд  образования  Нурсултана  Назарбаева»
Кулибаевой  Д.Н.,  и.о.  генерального  директора  ННПООЦ
«Бөбек» Сакеновой Е.Н., ученых, педагогов. 

Высокая  гуманная  миссия  центра  «Бөбек»  объединяет
педагогов, ученых Казахстана и всего мира.  Новые идеи и
подходы по духовно-нравственному воспитанию личности
обогатили профессиональный опыт участников форума на
уникальных  тренингах  и  мастер-классах.  Шалва
Александрович  Амонашвили  академик  Российской
академии  образования  подарил  детям  и  педагогам  два
удивительных  урока:  «Математика  –  симфония  чисел» и
«Слова – подарки».  Паата Амонашвили поделился опытом
работы в дошкольном учреждении «Басти-Бубу». И еще раз
напомнил  слушателям,  что  педагогика  –  это  искусство  и
учить детей надо посредством игры.

Клара  Шарафовна  Мансурова  президент
международного движения «Родительская забота» (Россия,
Москва) в ходе встреч с учителями и студентами рассказала
об  истинных  ценностях  семьи,  раскрыла  сущность  и
значение осознанного родительства. Ангелина Могилевская
(Россия,  Москва)  провела  психолого-педагогический
тренинг  «Как  повысить  свою  самооценку  психологу,
учителю, тренеру?». 

Лекторы  Европейского  Института  общечеловеческих
ценностей  Марианна  Мейер,  Петра  фон  Калиновски,
делились  опытом  нравственно-духовного  образования,
знакомили с методом рассказывания историй и построению
диалога  с  детьми, путями  духовного
самосовершенствования,  бескорыстного  служения
обществу.

Доктор  Джумсаи  ученый-педагог  (Таиланд,  Бангкок)
поделился  своим  опытом  интеграции  общечеловеческих
ценностей  в  образовании,  о  жизни  своей  школы  и  ее
работе,  направленной  на  развитие  в  детях  духовно-
нравственных качеств. 

В  своем  выступлении  ученый  подчеркнул,  что
современное  образование  дает  знания,  позволяющие
зарабатывать,  но  мы  нуждаемся  в  образовании,  которое
дает  возможность  всем  людям  жить  в  мире.  Арт  Онг

Джумсаи  продемонстрировал  достижения  и  перспективы
своей  школы  в  сфере  использования  возобновляемых
источников  энергии  и  такие  их  преимущества,  как
экологическая  чистота,  низкая  стоимость  эксплуатации  и
безвредность для окружающей среды: учащиеся, вместе с
учителями, выращивают до 30 тонн риса в год, используя
органические  вещества,  получают  энергию  солнечных
батарей  и  ветряных  мельниц,  вырабатывают  биотопливо.
Участники  встречи  обратили  внимание,  что  принципы
деятельности  школы  соответствуют  философии  выставки
«Экспо  2017»,  которая  прошла  под  лозунгом  «Энергия
будущего»  и  осветила  одну  из  самых  актуальных  тем,
волнующих  мировое  сообщество  –  альтернативные
источники энергии. 

Джафар  Маллаев  доктор  педагогических  наук в  своем
выступлении  подчеркнул,  что  какими  бы  современными
технологиями и методами не пользовался учитель на уроке,
главное,  чтобы  содержание  наполнялось  духовностью
учителя.  Она  должна  пронизывать  каждое  мгновение,
каждую задачу на каждом уроке. 

Участники форума отметили, что духовные ценности не
имеют границ, главным звеном в образовательном процессе
является – учитель его личность, где бы ни был, на каком
бы  языке  не  говорил  цели  и  задачи  одни  –  воспитание
духовной личности. 

Лишь вдохновленный учитель,  преданный своему делу
может вести за собой детей, чтобы они могли развиваться в
правильном направлении мы очень рады,  что принимаем
участие в таком благородном деле.

В  заключительный  день  работы  форума  участники
познакомились  опытом  интеграции  Программы
«Самопознание» в целостный педагогический процесс  на
уровне гимназии и колледжа центра «Бөбек», также в ходе
«Круглого  стола»  ученые  и  методисты  обсудили
актуальные вопросы и перспективы развития нравственно-
духовного образования.

Все  участники  форума  единодушны  во  мнении,  что
духовно-нравственное образование зажигает искру в душах
учителей, пробуждает веру в своё предназначение, любовь
к  ученикам.  Каждый  из  нас  получил  импульс  к
дальнейшему  саморазвитию  и  стремлению  сделать  мир
лучше. 

* * * * *
Ақпараттық коммуникативтік технологияларды

сабақ үстінде қолдануы арттыру

Ақтөбе қаласы № 61 жалпы орта білім беретін
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Айтжанова Аккумис Избаскановна
 
Егеменді еліміздің  ең басты мақсаты өркениетті елдер

қатарына  көтерілу   болса,ол  өркениетке  жетуде  жан  –
жақты  дамыған,рухани  бай   тұлғаның  алатын   орны
ерекше  Қазіргі  білім  берудің  басты  мақсаты  да   жан  –
жақты  дамыған,рухани  бай  жеке  тұлға   қалыптастыру
болып  табылады.Сондықтан  заман  талабына сай оқыту
үрдісін  жетілдіре   отырып,қоғам  сұранысына  сай  жеке
тұлға  қалыптастыру  мәселесі   бойынша  оқушыларға
ақпараттық  -  коммуникациялық  технологияларды  сабақта
көптеп   қолдану  тиімділігі  артып  отыр.Адамның үнемі
ізденіске,жаңалыққа ұмтылуы ол физиологиялық  құбылыс.

Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар дегеніміз
не  ?   «Білім  берудегі  АКТ»  ұғымы   «оқытудың  жаңа
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ақпараттық  технологиялары»,  «қазіргі  ақпараттық  оқыту
технологиялары»,  «компьютерлік  оқыту  технологиялары»
және т.б.,  тіркестермен тығыз байланысты. Ақпараттық –
коммуникациялық  технология  электрондық  есептеуіш
техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді
пайдалануға,  модельдеуге,  электрондық  оқулықтарды,
интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге,
компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті
маман дайындау.  Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі  -
мұғалім.  Ізденімпаз  мұғалімнің  шығармашылығындағы
ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне
жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу,
арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін,
өз  пәнін,  барлық шәкіртін,  мектебін шексіз сүйетін адам.
Өзгермелі  қоғамдағы  жаңа  формация  мұғалімі  –
педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты
өзін - өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан
шығармашыл  тұлға  құзыреті.  Жаңа  формация  мұғалімі
табысы,  біліктері  арқылы  қалыптасады,  дамиды.  Нарық
жағдайындағы  мұғалімге  қойылатын  талаптар:  бәсекеге
қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби
шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.

Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа
парадигмасы аясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды
және тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру үшін
педагогтардың  кәсіби  мәдениетін  дамытуға  бағытталған
оқу  қажеттіліктері  туындылап  отыр.  Мұғалімдерге
қойылатын  талаптардың  бірі  –  оқытудың  жаңа
технологияларын  меңгеру.  Осындай  аса  қажетті
технологиялардың  бірі  –  ақпараттық  -  коммуникациялық
технологияларды (бұдан кейін АКТ) пайдалану. АКТ - ны
игеру қазіргі заманда әрбір жеке тұлға үшін қажетті шартқа
айналды.  АКТ  -  ның  дамуы  кезеңінде  осы  заманға  сай
білімді шәкірт тәрбиелеу мұғалімнің басты міндеті болып
табылады.  Қоғамдағы  ақпараттандыру  процестерінің
қарқынды  дамуы  жан  -  жақты,  жаңа  технологияны
меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.

«АКТ құралдары» дегеніміз – микропроцессорлық және
жаңа  АКТ  негізінде  қызмет  атқаратын,  ақпаратты
таратудың  жаңа  құралдары  мен  жүйелері,  ақпаратты
жинақтау  мен  олардың  қорын  жасау,  сақтау  мен  өңдеу,
оларды жан -  жақты таратуды,  одан қалды компьютерлік
жүйелердің  ақпараттар  қорына  енуді  қамтамасыз  ете
алатын  программалық,  программалық  -  аппараттық  және
техникалық құралдар мен құрылымдарды айтамыз. АКТ -
ға жататындар: ЭЕМ, дербес компьютерлер,  терминалдық
құралдардың  жинақтары,  жергілікті  есептеу  жүйелері,
мәтіндік  және  графикалық  ақпараттардың  құрылымдары,
көлемі үлкен мұрағаттық ақпараттарды сақтау құралдары,
аудиовизуалдық  ақпарттарды  бақылайтын  құралдар  мен
құрылымдар, машиналық графика жүйелері, программалық
кешендер,  жергілікті  желілер,  әлемдік  деңгейде  ақпарат
алмасуын  қамтамасыз  ететін  қазіргі  кездегі  байланыс
құралдары.

Оң мотивацияларды қалыптастыру – мұғалімнің кәсіби
міндеті.  Мотив оқушының танымдық қызығушылықтары,
жаңа  білім,  іскерлік,  дағдыны  меңгерудегі
қажеттіліктерімен  тығыз  байланысты.  Жағымды  жағдай
туғызу  үшін  оқушыны  коммуникативтілікке  бағыттап,
сабақта оқушы іс - әрекетін ынталандыратын ерекше сабақ
формаларын  таңдау  керек.  Мұғалімдердің  тәжірибесі
көрсеткендей,  дәстүрлі  емес  сабақтарды  ұйымдастыру

оқушылардың сабаққа  деген  ынтасын арттырады.  Бүгінгі
күнде мұғалімдер оқушылардың жемісті  және тиімді  іс  -
әрекетін ұйымдастыру үшін белсенді түрде дәстүрлі емес
сабақтарды  пайдалануда.  Дәстүрлі  емес  сабақ  түрлеріне
видеосабақтар, интернет сабақ, спектакль - сабақ, саяхат -
сабақ және т. б. жатқызуға болады.

АКТ  -  ның  негізгі  мақсаты  –  оқушыны  қазіргі  қоғам
сұранысына  сай,  өзінің  өмірлік  іс  -  әрекетінде  дербес
компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын
жан  -  жақты  дара  тұлға  ретінде  тәрбиелеу.  Білім  беруде
АКТ  -  ны  пайдалану  мен  оқушылардың  құзіреттілігін
қалыптастыру,  қазіргі  заман  талабына  сай  АКТ  -  ны,
электрондық  оқулықтарды  және  Интернет  ресурстарды
пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық
қабілетін  дамытуға  мүмкіндік  береді.  АКТ  -  ны  сабақта
пайдалану  кезінде  оқушылар  бұрын  алған  білімдерін
кеңейтіп,  өз  бетімен  шығармашылық  тапсырмалар
орындайды.  Сонымен  қатар  АКТ  құралдарымен  жұмыс
істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім алуға
деген  ұмтылысының  артуы  АКТ  құралдарымен  жұмыс
істей алу жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін оқу
тапсырмаларын  қиындық  деңгейі  бойынша  реттей  алу
мүмкіндігінен,  тапсырманың  дұрыс  нәтижесі  үшін
марапаттай  алу қызметінен де  байқалады.  Заманауи АКТ
құралдарымен  жұмыс  істеу  оқушыларды  ұқыптылыққа,
нақтылыққа,  берілген  тапсырмалардың  нәтижелі
орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге баулиды,
сондай  -  ақ,  АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында
оқушылардың өзінің жеке іс - әрекетін дұрыс жоспарлауға,
дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді.

Әрбір  ұстаздың  алдына  келген  бала  да  әртүрлі  ойлау
қабілетінде  болады,  мысалы  кейбірі  шапшаң  ойлап,  тез
жұмыс  істесе,  кейбірі  тақырыпты  баяу  қабылдап,  оған
тапсырманы  (тақырыпты)  қайтадан  қарап  шығу  тиімді
болып табылады. Осы орайда АКТ құралдарын пайдалана
отырып презентация құралдары арқылы сипаттап, артынан
осы  материалдарды  флеш  -  карталарына  салып  берудің
тиімділігін білеміз.

Видео  -  сабақтарды  қолдану  мен  презентацияларды
демонстрациялау оқу құралы ретінде  қиялды,  абстрактілі
ойлауды,  оқытылатын  оқу  материалына  және  пәнге
қызығушылықты арттырады. Презентациялар бір жағынан
оқушыларға  жаңа  материалды  (иллюстрация,
фотосуреттер, бейнелік, дидактикалық материалдар, т. с. с.)
көрнекті  түрде  көрсету  құралы  болса,  екінші  жағынан,
мұғалімдерге  осы  материалдарды  және  оны  қолдану
арқылы  сабақты  меңгерту процесін  жеңілдетеді.  Видео  -
сабақтар  педагогикалық технологияның  алға  басқан  тағы
бір  қадамы.  Оқушылардың  ақпаратты  теледидар,
компьютер және т.  б.  техникалық құралдардың көмегімен
жақсы қабылдайтынын жақсы білеміз.

Пайдаланылған  әдебиеттер тізімі:
1.12 жылдық білім беру бойынша мемлекеттік стандарт

жобасы.
2.Мектептегі  шет   тілі  .Республикалық  әдістемелік  –

педагогикалық журнал .№3 2010ж
3.Шет  тілін   оқыту  әдістемесі  .Амандықова

Г.Н,Мұхтарова Ш.Е,Баймұқанова Б.С
4.Жалпы  педагогика. 2009ж  М.Жұмабаев.
5.Педагогикалық еңбектер .2008ж

* * * * *
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ОҚУ ҮРДІСІНЕ 

ЕНГІЗУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ

Жақсылықова Әлия Бекболатқызы
Ақтөбе  қаласы, Есет батыр атындағы олимпиада

резервінің облыстық мамандандырылған 
мектеп-интернат-колледжі

Елімізде  болып  жатқан  іргелі  өзгерістер  мен  қайта
жаңғырулар  оның  білім  мен  тәрбие  беру  жүйесіне  де
түбірлі өзгерістер мен мақсаттар әкелді. Ұлттық білім беру
жүйесінің  мақсаттары  мен  міндеттерін  құруда  айтулы
өзгерістер  жүріп  жатыр.Білім стандартының  жа-салынуы,
төл оқулықтарымыздың дүниеге келуі, мектептерді жаппай
компьютерлендіру,  инновациялық  технологиядан  іздену,
білім  мазмұнын  байыту,  әлемдік  білім  кеңістігіне  ену
мақсатындағы жұмыстар - сол өзгерістердің куәсі.

Жеке тұлғаға қарай білім мен тәрбие үрдістерін жүргізу
әлемдік  педагогика  алдында  да  тұрған  мақсат  екенін
Г.Н.Селевконың  зерттеулерінен  айқын  көруге  болады.
Ғалым жеке тұлға туралы төмендегідей анықтама береді:
«Личность - это психическая духовная сущно-сть человека,
выступающая  в  разнобразных  обобщенных  системах
качеств»

«Технология» - грек сөзі. Техно – өнерпаздық, шеберлік,
logos – ілім деген мағынаны  білдіреді. Педагогика тіліне
аударсақ,  педагогикалық  шеберлік, өнерпаздық,  іскерлік
деген  ұғымға  келіп  саяды.  Ғалымдар  оның  өндірістен
келген сөз екенін айтады. «Технология» туралы қазір 300-
дей  анықтама  бар.  Мұның  өзі,  яғни,  ғалымдардың  бір
пікірге  келе  алмауы,  ұстаздар  қауымына  кейбір
түсінбеушілікті  әкеліп,  оның  тәжірибеде  кеңінен  қанат
жаюына ықпалын тигізуде.  

Технология  тарихы  туралы  Б.Әбдікәрімұлы,
М.Мәлібековалар былай дейді: «Алғаш рет «педагогикалық
технология»  20  жылдары  И.П.Павлов,  В.М.Бехтерев,
А.А.Ухтомский,  С.Г.Шацкий  еңбектерінде  кезікті.  40-50
жылдары оқыту процесіне  техникалық құралдарды енгізе
бастағанда, «білім технологиясы» термині пайда болды да,
кейінірек  әр  түрлі  техникалық  оқыту  құралдары,  соның
ішінде  кино,  радио,  бақылау  құралдары  енгізіле
бастағаннан  кейін  «педагогикалық  технология» түсінігіне
ауысты» [7, 200]

ҒВ.Монахов  технологиясының  оқыту,  үрдісіндегі
ұтымдылығының  басты  мақсаты  білім  беру  іс-әрекеті
диагностика  мен  болжамға  негізделеді.  Мұғалім
оқушылардың тіл байлығын кемшіліктері мен жетістіктерін
саралай отырып, алдына нақты мақсат қойып, оны жүйелі
түрде  жүзеге  асырудың  ұтымды  әдіс-тәсілінен  ізденеді.
Сонымен  бірге,  шағын  мақсаттарды  жүзеге  асыратын
тапсырмалар  жүйесін  диагностиканы  басшылыққа  ала
отырып,  мөлшерлеп  беруді  шығармашылық  жұмыстар
арқылы тіл дамытудың басты ұстанымы етеді.

Тіл  дамыту  үрдісі  ең алдымен,  шығармашылық
бағыттағы  әр  түрлі  жұмыстар  арқылы  жүзеге  асады.  В.
Монахов  технологиясының басты  мақсаты  –  оқушының
білім  деңгейін  шығармашылық деңгейге  көтеру  болып
табылады. Білімді  толық  меңгерту  технологиясы
оқушының  білім  деңгейлерін  шығармашылық  дейіңгейге
көтерілуімен  түсіндіріледі.  Орыс  ғалымы  В.П.Беспалько
зерттеулерінен  білім  деңгейлері  төмендегіше  сатылана
көрсетілген 

Американдық  ғалымдар  Дж  Кэролл  мен  Б.  Блумның
білімді толық меңгерту технологиясының да маңызы зор.
Педагогикада  бұл технологияны «Блум токсономиясы» деп
те  атап  жүр.  [13,  61] Блум  токсономиясы  бір  ізбен
реттелген  мақсаттар  жүйесі  арқылы  оқушылардың  білім
деңгейлерін, шығармашылық деңгейге жетуді ұсынады. 

Блум  токсономиясының  басты  белгісі  осындай
жүйеленген  мақсаттармен  ерекшеленеді.  Оқушы  білімін
шығармашылық  деңгейге  жетелеу  өнімді  тәсілдермен
жүзеге асады. Ол өнімді деңгей деп аталады. 

Ғалым  әдіс-тәсілдерді  оқушының  когнитивтік  іс-
әрекетіне байланысты өнімді-өнімсіз деңгей деп бөледі. 

Блум  токсономиясының  ұтымдылығы  да  сол,  ол
оқушылардың  білімін  шығармашылық  деңгейге
жетелеуімен ерекшеленеді. Білім мен тєрбие беру дәстүрлі
оқытуда  да,  технологиялық  оқытуда  да  сабақта  жүзеге
асады.

В.Шепель:  «...это  искусство,  мастерство,  умение,
савокупность  методов  обработки,  изменения  состояния
обьекта",-десе,  С.Н.Данакин:  "способ  осуществления
деятельности на основе ее рационального расчленения на
процедуры и операции с их последующей координацией и
выбором оптимальных средств и методов их выполнения»,-
деп түсіндіреді.  Ал ЮНЕСКО-ның анықтамасы төмендегі
сипатта:  «Педагогическая   технология  –  это  системный
метод создания, приложения и определений всего процесса
препадования и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих  ресурсов  и  их  взоимодействий,  ставящий
своей задачей оптимизацию форм образования» [10, 8].

Кез келген технология жоқ жерден пайда болған, мүлде
тың  жаңалықтардан  тұрмайды.  Технологиялық  жүйе,
педагогика,  психология  ғылымының  тарихындағы
ізденістерді,  оқыту  түрлерін,  жаңашыл  әдіс-тәсілдерді
саралай, зерделей келе жасалған. 

Педагогикалық  технология  мектептерде,  оқу
орындарында  жинақталған  тәжірибелер,  жаңашыл
ұстаздардың  ізденісін  де  өз  бағытына  ұстаным  еткен.
Оқытуда  технологияландыру  онымен  айланысып  жүрген
ғалымдар  ізденісімен  шектелуді  жоқтамайды.  Оны  да
жетілдіріп  тың  зерттеулер,  тәжірибелермен  байытып
отыруды және дамытуды қолдайды.
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