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Білім беру жүйесін заманауи талаптар аясында 

модернизациялау шаралары 

 

Асхат Қанатұлы Аймағамбетов 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі 

 

Құрметті конференцияға қатысушылар!  

Қадірлі конференция қонақтары! 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің атынан 

Сіздерді «Заманауи білім беру ресурстары: тәжірибе және болашағы» 

тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция жұмысының 

басталуымен құттықтаймын! Осы іс-шараға арнайы келген шетелдік 

қонақтарымызға ризашылығымызды білдіре отырып, Қазақ еліне қош 

келдіңіздер дейміз! 

Құрметті әріптестер! Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 

біздің елімізде жаңартылған білім беру мазмұнына көшу кезең-кезеңімен 

жүзеге асырылып жатқаны баршаңызға мәлім. Осымен қатар, жастарымыздың 

қазіргі  ақпараттық қоғамда, жаһандану жағдайындағы еңбек нарығында 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мүддесін көздей отырып, Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев білім беру жүйесінің  алдында барлық балаларды мектепке 

дейінгі дайындықпен қамту, білім беруді цифрландыру, шетел тілін меңгеруді 

жақсарту, латын әліпбиін ендіру сияқты келелі міндеттер қойып отырғаны 

білгілі. 

Бүгінгі конференцияның мақсаты да осы міндеттерді жүзеге асыру 

жолдарын өздеріңізбен бірлесіп талқылау болмақ. Сіздер екі күндік жұмыс 

барысында нақты да салауатты ой-пікірлер айтып, өз құнды ұсыныстарыңызды 

білдіресіздер деп сенеміз. 

Конференцияның күн тәртібіне қойылған басты мәселенің бірі – заман 

талаптарына сай сапалы оқулықтар әзірлеу. Жаңа мазмұнға көшу үдерісі 

аясында қолданыстағы оқулықтарды жаңғырту мәселесі алдыңғы міндеттер 

қатарына шықты. Ол түсінікті де. Білім берудің жаңа әдіснамасы, жаңа 

мақсаттары оқу әдебиетінің мазмұнын, қызметін, оқу материалдарын берудің 

әдістемесі мен тәсілдерін айтарлықтай өзгертуді талап етеді. Дәстүрлі 

оқулықтардағыдай білім-ғылым негіздерін, мәтіндер мен ережелерді оқулыққа 

тікелей проекциялау енді жеткіліксіз. Оқулық бұрынғы дайын ақпарат көзі 

қызметінен оқушының танымдық белсенділігін арттырушы, оның өзіндік оқу-іс 

әрекетін бағыттаушы және ұйымдастырушы қызметіне ауысуға тиіс. Оқулық 

мазмұны оқушыны ізденістерге жетелейтін, практикалық қабілеттерін 

қалыптастыратын тапсырмалардан, жобалардан тұруы тиісті. Оқу құралының 

әдістемелік аппараты да интерактивті тәсілдерге бейімделген, ал 

иллюстрациясы тартымды, жоғары эстетикалық талаптарға сай болуы керек.  
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Осының бәрі оқу әдебиетінің авторларына, баспаларға және ол 

оқулықтарды сараптап, таңдауды жүзеге асыратын сарапшыларға 

қойылатын талаптарды күшейтіп, қызмет мазмұны мен стилін өзгертіп, 

олардың білімі мен біліктілігін арттыруды қажет етеді.  

Қоғамдық ортада біршама сын-ескертпелердің орын алғанына қарамастан 

жаңа талаптарға сай оқулықтарды әзірлеудің осындай өтпелі кезеңінде 

айтарлықтай жұмыстар жүргізілді деп есептеуге болады. Қазіргі кезде 1, 2, 5 

және 7 сынып оқушылары жаңартылған мазмұндағы оқулықтармен білім алуда. 

Алдағы оқу жылында 3, 6 және 8 сыныптар, 2019-2020 оқу жылында 4, 9, 10 

сыныптар жаңа мазмұнмен оқуға көшеді, ал 2020-2021 оқу жылында біз осы 

ауқымды шараның алғашқы циклын толық аяқтайтын боламыз. Еліміздің 

болашағы үшін осындай маңызды істердің нәтижелі болуына 

республикамыздың барлық ұстаздары мен әдіскерлері өз үлестерін қосуда. 

Уважаемые участники конференции! Уважаемые гости! 

Во всех реализуемых в стране программных документах, в том числе 

Послании Президента народу Казахстана этого года «Новые возможности в 

условиях четвертой промышленной революции» и «Рухани жаңғыру», а также в 

разворачивающейся цифровизации общества ключевая роль отведена 

образованию. Залогом успешного претворения в жизнь всех этих инициатив 

является качественное образование. 

В середине 80-х годов большинство развитых стран пришли к выводу, что 

в условиях информационного общества надо переходить к новому типу 

школьного образования. Оно должно быть основано не столько на объеме 

знаний, сколько на функциональной грамотности. На это и направлен 

осуществляемый в нашей стране процесс обновления содержания среднего 

образования. 

В русле этого процесса Министерство проводит  комплекс мер по 

совершенствованию системы дошкольного воспитания и обучения, разработке 

учебников и учебно-методических комплексов, усилению потенциала 

методической службы в регионах и повышению квалификации, подготовке 

педагогических кадров. 

Для успешной реализации этих задач Министерством внесены изменения и 

дополнения в ряд нормативно-правовых  актов в области образования. 

- «Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» «Приказ № 47 от  

9 февраля 2018 г.) 

- «Типовые правила деятельности по видам общеобразовательных 

организаций (начального, основного среднего и общего среднего образования)» ( 

Приказ № 91 от 12 марта 2018 г);  

- «Правила и условия проведения аттестации педагогических работников 

и приравненных к ним лиц...» (Приказ № 152 от 12 апреля 2018 г.) 

- «О  Попечительском совете» (№ 43 от 8 февраля 2018 г.) в части 

включения при назначении на должность руководителя организации 

образования согласования с Попечительскими советами. 
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Как вам известно, сфера образования всегда находится в центре внимания 

общественности. Возможности  современных социальных сетей позволяют 

теперь каждому человеку легко и  быстро выразить свое отношение на  те или 

иные события в сфере образования.  

Одним из острых вопросов, к которому постоянно приковано внимание 

общества – это качество учебников. Это и понятно, учебник был и остается 

главным средством обучения  школьников. Данный вопрос не раз обсуждался и 

в Парламенте и в Правительстве Республики.  

В рамках нового содержания образования поменялись подходы к созданию 

учебников. Учебники теперь разрабатываются на основе системно-

деятельностного подхода к обучению с главным акцентом на развитие 

функциональной грамотности школьников. Они наряду с  академическими 

знаниями ориентированы на развитие практических навыков,  критического 

мышления, коммуникативности обучающихся. 

Внедряются единые базовые учебники. Они уже действуют в 1 и 2 классах, 

в предстоящем учебном году войдет в использование учебники для 3 класса. 

При этом надо отметить, что процесс отбора единого базового учебника из 

конкурентной среды предъявляет высокие требования к компетентности 

экспертов и возлагает на них особую ответственность.  

В настоящее время в республике функционирует многоступенчатая 

система оценивания качества и отбора учебной литературы: научная и 

педагогическая экспертиза в Центре «Учебник», апробация в пилотных школах, 

общественная оценка путем размещения проекта учебников на сайте, 

рассмотрение на предметных  и   Республиканской комиссий МОН РК.  

В целях повышения качества разработки и экспертизы учебников 

Министерством утверждены “Методические рекомендации по разработке 

базового учебника с учетом казахстанского контента”. Внесены изменения в 

Правила организации работы по подготовке и экспертизе учебных изданий 

(приказ МОН РК №344 от 24.07. 2012 г.) и в Правила обеспечения учебниками 

(приказ МОН РК №91 от 28.01.2016 г.) 

В соответствии с новыми Правилами  исключено положение, когда 

учебник писал один автор. Практика показывает, если автор ученый, он не 

может полностью учесть особенности методики  и психолого-педагогические  

вопросы обучения детей школьного возраста, а если наоборот, только учитель-

практик, то страдает научно-методологическая сторона  содержания учебника. 

Поэтому утвердили положение о включении в состав авторских коллективов 

ученых, методистов и учителей. 

Для рационального использования бюджетных средств исключена 

обязательность переиздания учебников в каждые четыре года. Теперь 

переиздание учебников будет осуществляться в случае внесения значительных 

изменений в ГОСО и типовые учебные программы.  

Введена обязательная апробация учебников всех уровней среднего 

образования.  
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На заседаниях предметных комиссий теперь будут рассматриваться 

промежуточные и итоговые результаты экспертизы. 

Обозначены требования к использованию в учебнике ссылок только на 

официально признанные интернет-ресурсы. 

В Правила обеспечения учебниками внесены изменения по приобретению 

учебников в зависимости от фактической потребности.  

Для рационального планирования финансирования закупа учебников 

местными исполнительными органами и своевременного обеспечения 

перенесли сроки представления ориентировочных цен на учебники и УМК с 

февраля месяца будущего года на 30 октября текущего года, сроки определения 

прогнозного количества учащихся и сроки формирования заявок на 

приобретение учебников и УМК с 30 ноября на 30 сентября.  

Для обеспечения доступности электронной версии учебника в нем 

указывается QR-код, что позволит использовать учебник в  электронном 

формате.  

Родительской общественностью уместно высказывалось недовольство по 

формату и весу учебников. Нами тщательно проработан данный вопрос. В 

издательства направлены рекомендаций с указанием четких параметров  по 

формату  учебников и рабочих тетрадей, их размеров и иллюстрации. 

Совместно с Министерством здравохранения, в компетенцию которого входит 

вопросы веса учебников, проведена соответствующая работа. 

В целях устранения случаев попадания в школы некачественно изданных 

учебников, в текст договора о закупе учебной литературы внесена 

ответственность издательств за полиграфический брак.  

По результатам обсуждения с педагогической и родительской 

общественностью были внесены изменения в учебную программу ряда 

предметов. В связи с этим учебники русского языка для 5 и 7 классов 

доработаны по части усиления обучения грамматике, внесения корректировок в 

лексические темы, ограничения ссылок на интернет ресурсы, дополнений 

учебными материалами из классических произведений.  

Впервые осенью 2017 года во всех регионах страны проведена работа по 

ознакомлению учителей школ, методистов с концепцией, структурой и 

содержанием проектов учебников. Данная работа дала обоюдную пользу: 

авторам получить предложения к проекту своего учебника непосредственно от 

учителей-практиков, а учителям –получить информацию об особенностях 

учебников прямо от их разработчиков. 

Одним из эффективных приемов учета общественного мнения стало 

размещение проекта учебников на специальном сайте. Для активизации данной 

работы были даны задания управлениям образования и подключены 

педагогические вузы. В итоге за время экспертизы получено более 5000 

замечаний и предложений. Все конструктивные предложения  были 

использованы в процессе доработки учебников. 

Надо отметить, что в этом году составы предметных и Республиканской 

комиссий, рассматривающих итоги экспертизы, апробации и общественной 
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оценки, были значительно расширены. Состав предметных комиссий составил 

181, а республиканской – из 44 человек.  

В содержании учебников по казахскому языку для школ с неказахским 

языком обучения последовательно введены новые слова в соответствии с 

лексико-грамматическим минимумом (ЛГМ). Для определения 

использованного объема ЛГМ в учебниках разработана  автоматизированная 

программа. 

Уважаемые коллеги! В данной аудитории возможно не лишне еще раз 

подчеркнуть, что разработка школьной учебной литературы очень сложный и 

многогранный процесс. Эта работа возлагает на автора, издательство и тем, кто 

проводит экспертизу огромную ответственность перед всем казахстанским 

обществом и каждым ребенком. И каждый, кто решился на такую деятельность 

должен постоянно об этом помнить. 

Практика показывает, что не все наши издательства достаточно работают 

над формированием сильного авторского коллектива и непрерывным 

повышением их квалификации. Многие из них продолжают работать опираясь 

на старый багаж, со старой психологией. Не ярко заметно обновление, 

омолаживание состава авторов. Не чувствуется творческий почерк 

разработчиков, их оригинальность  в проектировании содержания и  подборе 

методики подачи материалов. Поэтому и получается, что значительная доля  

учебников, представляемых на экспертизу не соответствуют новым 

требованиям, имеет репродуктивный характер, несет физическую и 

психологическую перегрузку учащимся. В содержание включаются тексты и 

задания, носящие порою нездоровый  характер. Поэтому и у общественности 

возникают закономерные претензии к качеству нашей работы. 

Почти все учебники изобилуют ошибками разного характера. Даже после 

неоднократных замечаний и подсказок экспертов и доработок в несколько 

этапов, рабочей комиссией, созданной Министерством обнаружены массы 

недоработок. Это касается всех издательств без исключения. Отсюда 

напрашивается вывод о том, что в издательствах не на должном уровне 

работает редакционно-методическая служба и отсутствует действенная 

внутрииздательская экспертиза, что является нормой в работе ведущих 

зарубежных издательств. 

Мы не имеем права давать в руки школьника некачественный учебник. 

Наверное все вы согласитесь с тем, что в последнее время министерство и 

Центр «Учебник» прилагают немало дополнительных усилий, чтобы в школы 

поступили качественные учебники, оказывают всемерную организационную и 

методическую поддержку издательствам. Нами создан ряд дополнительных 

механизмов и все они являются своего рода поддержкой издательствам в  

повышении эффективности их деятельности. Это и общественная оценка и 

встречи с учителями, совместные семинары с разработчиками учебных 

программ, и обучающие семинары для авторов.  

Поэтому, думаю, мы в праве требовать от издательств куда более 

качественной работы. Понятно, что в период перехода на обновленное 
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содержание интенсивность деятельности намного возросла. Тем не менее нам 

необходимо находить время и возможности для повышения квалификации 

разработчиков и экспертов учебных изданий, направлять их на стажировку в 

зарубежные центры. На особом контроле издательств должен быть вопрос 

самообразования авторов и методистов.  

Теперь, об усилении потенциала методической службы. 

Масштабный процесс модернизации среднего образования невозможен без 

сильной методической службы на местах. Исходя из этого, приказом №207 от 

18 января 2018 года утвержден нормативный документ «О координации 

методологического сопровождения содержания среднего образования в 

Республике Казахстан».  

 13-14 февраля 2018 года было проведено республиканское семинар-

совещание с приглашением руководителей областных, городских и районных 

методических кабинетов и центров всех регионов. Мы будем продолжать 

работу по повышению статуса и эффективности работы методической службы 

на местах. 

О дошкольном обучении и воспитании. По исследованиям ОЭСР, 

каждое вложение, потраченное на образование до 6 лет, окупается государству 

в 8-ми кратном размере. Более того, именно в 6 лет у нас, появляется первый 

разрыв между сельской и городской школой, и потом начинает расти. Поэтому 

обеспечение всех детей дошкольной подготовкой на сегодня архиважная 

задача.  

В рамках выполнения Государственной программы развития образования 

и науки на 2016-2019 годы  в 2018 году охват детей дошкольным образованием 

составит 90%. В основном это будет достигнуто за счет государственно-

частного партнерства. С 2019 года будут вводиться единые стандарты раннего 

развития.  

Разразработаны и проходят апробацию в 18 школах и 30 детских садах 

«Әліппе» («Букварь»). По итогам апробации будет принято решение по 

массовому внедрению. 

Об обучении на трех языках 

Планируется, что в 10 и 11 классах обучение по четырем предметам - 

физика, химия, биология, информатика с сентября 2019 года будет вестись на 

английском языке. Однако, это не означает  полномасштабное его внедрение. 

Поэтапное внедрение будут осуществляться с учетом  наличия 

соответствующих условий в конкретной школе. Школа в зависимости от своих 

кадровых возможностей могут выбрать один из предметов, а если есть условия 

выбрать и все четыре предмета.  

Во внедрении обучения на трех языках самое главное – это педагогические 

кадры, владеющие иностранным языком. В 2016 году преподавание на 

английском языке осуществляли лишь две тысячи учителей. В прошлом году 

заявки на прохождение соответствующих курсов подали 11,5 тыс. человек, из 

них около трех тысяч завершили курсы и начали преподавать. Восемь тысяч 

продолжили свое обучение и переходят на необходимый уровень. Таким 
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образом, мы расчитываем, что в 2019 году мы будем иметь достаточное 

количество школьных учителей, преподающих на английском языке. 

Активно ведется работа по подготовке учебников на английском языке. 

Проведена апробация в пилотных школах билингвальных учебников по 

предметам «Физика», «Химия», «Биология» и «Информатика». Также 

подготовлены учебники на английском языке «Физика», «Химия» и «Биология» 

для 8 и 10 классов. В настоящее время начата работа по разработке 

билингвальных учебников для 9, 10 классов, и они, естестственно, будут 

проходить апробацию в пилотном режиме.  

3-4 мая в г. Актау мы проводим Республиканский форум «Повышение 

качества естественно-научного образования в условиях модернизации 

общественного сознания: лучшие практики и инновации». Думаем, данное 

мероприятие послужит хорошей платформой обсуждения вопросов обучения 

указанных предметов на английском языке. 

О подготовке педагогических кадров новой формации. 

 В настоящее время в нашей стране подготовку  педагогических кадров по 

программе высшего и послевузовского образования осуществляют 80 вузов, по 

педагогическим специальностям обучаются  136818 человек. Совместно с 

зарубежными вузами разработаны образовательные программы, расширены 

академическая самостоятельность вузов, представлен новый формат обучения 

на 3-х языках в ГОСО высшего образования. 50% дисциплин первокурсники 

изучают на родном языке, 30% на английском языке и 20% на втором языке. В 

2016 году в 11 вузов республики приглашены 23 иностранных преподавателя, с 

сентября прошлого года внедрены 4 образовательные программы  на 

английском языке. 

Обучены 5,5 тыс. преподователей, из них 983 зарубежом. Ежегодно 

преподователи проходят  курсы повышения квалификации по новым 

программам. Разработан профессиональный стандарт педагога. С 2018 года за 

счет займа Всемирного банка  планируется разработка 47  новых 

практикоориентированных образовательных программ по педагогическим 

специальностям, а также укрепление материально-технической базы 7-ми 

педвузов и привлечение зарубежных специалистов.  

Но это не означает, что все у нас гладко. К сожалению, профессорско-

преподовательских состав многих вузов еще не перестроился к подготовке 

педагогов новой формации. Как следствие, большинство студентов выпускных 

курсов не знакомы с  концептуальными основами обновленного содержания 

среднего образования и не готовы работать в новых условиях. Поэтому, 

педагогическим вузам шаг за шагом  предстоит устранять этот пробел. 

Құрметті әріптестер! Құрметті конфереция қонақтары!  

Білім беру саласы  қызметкерінің арқалаған жүгі ауыр, мемлекет 

алдындағы міндеті  жоғары, балаларымыздың болашағы алдындағы орны 

ерекше. Осы мәртебелі міндетті атқару әрқайсымыздан мол қажыр мен 

қайратты, шығармашылық ізденіс пен үздіксіз дамуды  қажет етеді. Бұл 

құзіреттер әсіресе қазіргі ақпараттық заманда аса қажет болып отыр. 
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Еліміздің орта білім саласы күрделі өзгерістер үстінде, алдағы уақытта 

олар өз нәтижелерін береді, оқушыларымыздың бойында болашағына қажетті 

білім мен қабілеттерді қалыптастыруға жол ашады деп сенеміз. 

Конференция жұмысына оңды нәтижелер, өздеріңізге шығармашылық 

табыс тілеймін!  

 

 

Учебная литература обновленного содержания как средство развития  

функциональной грамотности учащихся 

 

Каримова Б. С. 
Директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» 

 

Уважаемые участники конференции! 

Уважаемые коллеги! 

 

Очень рада приветствовать Вас на традиционной ежегодной конференции, 

посвященной проблемам современного учебника! 

За прошедшее время состоялось очень много значимых событий. 

1. Реализуются основные направления программной статьи Президента 

страны «Рухани жаңғыру» или «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания». 

Как известно, 12 апреля в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 

100 лучших учебников мира на казахском языке» в Астане с участием 

Президента Казахстана состоялась презентация книг.  В этой связи перед нами 

стоит задача дальнейшей разработки, отбора и совершенствования учебников 

для всех уровней образования в соответствии с лучшими международными 

образцами научных продуктов. 

Модернизация  казахстанского  образования направлена на воспитание  

людей, умеющих быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в век 

всеобщей информатизации и цифровизации.  

В новых обстоятельствах процесс обучения в общеобразовательной школе  

должен быть ориентирован на развитие компетентностей, способствующих 

реализации концепции «образование через всю жизнь». Установлено, что 

предпосылкой развития компетентности является наличие определённого 

уровня функциональной грамотности.  

Функциональная грамотность - уровень образованности, который 

характеризуется способностью решать стандартные жизненные задачи в 

различных сферах жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных 

знаний [1]. 

Только функционально грамотная личность сможет оценить сложившуюся 

в обществе ситуацию, выбрать востребованную на сегодняшний день 

профессию, принять правильное решение, адаптироваться в любом социуме, 

овладеть современными информационными технологиями. 
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Способности учащихся  применять полученные знания и умения в разных 

контекстах каждодневной реальной жизни рассматривается как основная цель 

обучения.  

В связи с этим возникает вопрос: способствуют ли учебники с 

обновленным содержанием формированию и развитию функциональной 

грамотности учащихся?  

По результатам международных исследований дефициты умений  

казахстанских школьников состоят в: 

1) неумении учащихся работать с предлагаемой информацией  

( сопоставлять разрозненные фрагменты, соотносить общее содержание с 

его конкретизацией, целенаправленно искать недостающую информацию и 

т.д.); 

2) некритическом воспроизведении привычных, стереотипных способов 

действий (общие рассуждения без анализа , в математике – точное, детальное 

решение); 

3) отсутствии социализации (в основном  один вид взаимодействия: 

учитель-ученик)[1]. 

В содержании учебников с обновленным содержанием должны 

учитываться указанные дефициты умений. 

Основные блоки модели учебника обновленного содержания: 

1) нормативная составляющая (ГОСО, учебные планы, учебные 

программы), на которую опирается содержание  учебника; 

2) теоретическая составляющая - концентрированное изложение изучаемой 

теории в учебных параграфах; 

3) методическая составляющая, представляющая собой  аппарат  усвоения 

теории при активном использовании форм деятельностного обучения; 

4) технологическая составляющая - компьютерное приложение. 

Перед учеными-педагогами, авторами, издателями встала задача 

представить обновленное содержание учебников в контексте развития 

функциональной грамотности учащихся и ответить на вопросы: 

1. Каковы ведущие функции учебника в условиях обновленного 

содержания образования? 

2. Каковы критерии разработки школьных учебников в контексте развития  

функциональной грамотности? 

3. Какие задания и упражнения будут формировать и развивать 

функциональную грамотность учащегося? 

4. Как повысить качество и конкурентоспособность современного 

казахстанского учебника обновленного содержания? 

На сегодняшний день в сфере разработки учебной литературы произошли 

кардинальные качественные сдвиги: пересмотрены и актуализированы вопросы 

методологического и методического обеспечения процесса разработки 

учебников и УМК, усовершенствована нормативно-правовая база организации 

экспертных работ.  
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Совершенствование учебников и УМК сегодня связано с разработкой 

учебных изданий, реализующих ряд задач: 

- формирование модели полиязычного обучения; 

- выполнение Национального плана по формированию функциональной 

грамотности школьников; 

- разработка учебников с обновленным содержанием в соответствии с 

Государственной программой развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016-2019 годы. 

Разработаны требования к содержанию и структуре учебника в 

соответствии с целевыми установками современной образовательной системы 

РК (личностно-ориентированное обучение, компетентностный подход, 

развитие функциональной грамотности), ориентированы на проблемное 

обучение и на построение индивидуальной траектории обучения (организация 

самостоятельной работы с учебником, обеспечение творческой самореализации 

ученика). 

Важнейшим требованием к учебнику является практическая 

направленность учебных заданий, связанных с повседневной жизнью, 

содержащих побудительный, мотивирующий смысл для ученика, 

формирующих умения решать задачи и самостоятельно применять знания в 

новых ситуациях. [2] Эти задания определяют уровень усвоения учебного 

материала в соответствии с таксономическими целями: знание → понимание → 

применение → анализ → синтез → оценка.  

Изучение и анализ материалов международных исследований, 

отечественного опыта по изданию учебной литературы позволили прийти к 

выводу, что цель обучения может быть достигнута через оценивание 

достижений учащихся при  решении задач в контексте реальной жизни, т.е. 

контекстно-ориентированных заданий  (англ.context-based tasks).[3]  

Как установили исследователи PISA  (2015г.), одной из стран, учащиеся 

которой не приспособлены решать контекстно-ориентированные задачи, была 

наша страна: незначительная часть  учащихся  смогли решить математические 

задачи, включенных в привычный контекст и меньше, чем 1% смогли дать 

ответы на  задания, в которых требуется  хорошо развитое мышление и навыки 

рассуждения. Было выявлено, что главная ошибка учащихся была в понимании 

поставленной задачи, в частности определения основной информации. Много 

ошибок было сделано при выборе правильного математического действия или 

концепции при трансформации контекстной задачи в математическую задачу. 

Нужно отметить здесь, что одним из существенных недоработок 

учебников и УМК, поступающих на экспертизу, является отсутствие или 

недостаточное количество контекстно-ориентированных заданий. 

Контекстно-ориентированные задания могут применяться в качестве 

дидактического материала при обучении не только математике и естественным 

наукам, но и всем другим школьным предметам.  

Контекст – это реальная жизненная ситуация, область жизни. Вопросы 

тестов международного исследования PISA по естественным наукам были 
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составлены по следующим контекстам: «Здоровье», «Природные ресурсы», 

«Окружающая среда», «Опасности», «Исследования и технологии». Эти 

контексты были рассмотрены в трех аспектах: личном, социальном и 

глобальном (Таблица). [1]  

Таблица. Контексты реальной жизни исследования PISA 
Контексты  Личный аспект Социальный 

аспект 

Глобальный 

аспект 

Здоровье Здоровьесбережен

ие 

Борьба с 

болезнями 

Эпидемии 

Природные 

ресурсы 

Перерасход 

энергии 

Качество 

продуктов питания 

Экосистемы 

Окружающая 

среда 

Охрана 

окружающей среды 

Вывоз мусора Биологическо

е разнообразие 

Опасности Катаклизмы  Быстрые 

изменения 

Изменение 

климата 

Исследования 

и технологии 

Хобби, спорт Генная 

инженерия 

Вымирание 

видов 

По каждому из аспектов представлена здесь только одна тема, хотя 

направления контекстов многовариантны, как и сама жизнь, к примеру: Досуг, 

Развлечения, Будни, Техника, Работа и т.д. 

Контекстно-ориентированные задания – это не только комбинирование 

всей представленной информации, задания могут содержать больше 

информации, чем нужно для решения, или информации может быть 

недостаточно. Представление большего или меньшего количества информации 

для решения контекстно-ориентированных заданий нужно рассматривать как 

стимулирование учащегося для поиска нужного решения, а не простого 

выполнения математического действия. Поэтому учащимся нужно предложить 

различные типы информации, например: соответствующие, недостаточные, 

излишние. Таким образом, они научатся отбирать нужную, игнорировать или, 

наоборот, дополнять информацию. 

Ситуационные примеры из жизни учащихся являются существенной 

основой  для усвоения предлагаемого содержания обучения. Но это не 

означает, что эти задания учащиеся могут легко решить. 

Изучение результатов выявило, что многие учащиеся испытывают 

затруднения при решении контекстно-ориентированных задач. При этом у 

учащихся возникают трудности  в понимании проблемы, в разграничении 

основной и неосновной информации, в процессе идентификации реальной 

ситуации с учебной темой. 

Конечные требования, которые должны быть предъявлены к учащимся  - 

это умение выполнять задания и решать задачи, которые охватывают все 

ступени когнитивных навыков, включая репродуктивные и продуктивные 

задачи.  

Репродуктивные задания   - это элементарные вопросы, на которые всегда 

можно найти ответ в учебнике, заучить, а затем воспроизвести в нужный 

момент. Контекстно-ориентированные или продуктивные задания – это  
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задания, ход выполнения которых не описан в учебнике, имеются лишь 

подсказки. 

В деле формирования и развития функциональной грамотности 

школьников  наиважнейшим условием является функционально-грамотный 

учитель: его способность успешно решать постоянно возникающие 

педагогические задачи и противоречия; умение видеть, понимать, 

анализировать, сравнивать, моделировать, прогнозировать явления 

педагогической действительности. 

Уважаемые коллеги! 

Конечный результат нашей с вами педагогической деятельности  - это 

«взращивание функционально грамотной личности», обладающей 

инициативностью, способностью творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умением выбирать профессиональный путь. 

Такой подход даст возможность повысить как качество подготовки 

авторов и экспертов, так и качество самих учебников, что, несомненно, повысит 

качество и эффективность обучения.  

Желаю всем педагогам достижения благородной цели в деле воспитания 

личности, ведь функциональная грамотность – это трактуется как индикатор 

общественного благополучия. 

Благодарю за внимание! 

 

Использованная литература: 

1. Национальные отчеты по результатам участия Казахстана в 

международных исследованиях образовательных достижений 

обучающихся //www.bilimstat.edu.kz.  

2. Современный образовательный процесс, основные понятия и термины / 

авт.-сост. М. Ю. Олешков, В. М. Уваров. – М.,  2006.    

3. Kontextorientiertes Lernen und Concept Mapping im Fach Biologie. 

Universitat Duisburg-Essen, vorgelegt von Marion Haugwitz. 2008. 
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Мақалада Қазақстан Республикасынан кириллацадан латиницаға көшу мәселесі 

қарастырылады. Зерртеу нысаны – мектепте білім деру саласының латиницаға 

өткізілуіның әлеуметтік, білімі, психологиялык мәселелері зерттеледі. Бес түрлі 

мектептірдін 2-3 түрі (орыс, тажік) кириллицада қалады, себебі Россия, Тажікстан – 

кириллицада. Қазақстанның өзбек, уйғыр мектептері үшін де бұл мәселенің шешімін табу 

керек. Бұл процестін нәтіжесінде Қазақстан республикасында 2 түрлі графика нақты 

қызмет аткаратын болады – латиница және кириллица. Бұл жағдай БАҚ саласында да 

орын алады және орыс тілді БАҚ басылымдары көлемі жағынан басым болады. Сонымен 

Қазақстанның жазуының келешігі – екі лингвографиялык келешек. 

http://www.bilimstat.edu.kz/
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Түйін сөздер: кириллица, латиница, мектеп, көптілділік, косграфикалык, БАҚ. 

Статья посвящена актуальной проблеме – проблеме перехода Казахстана с кириллицы 

на латиницу в условиях двуграфичности. Переход на латиницу рассматривается на 

материале системы школьного образования (социальных, психологических и других позиций), 

в которой функционируют школы с 5-ю языками обучения – казахская, русская, узбекская, 

уйгурская, таджикская. Школы с русским, таджикским языками обучения и русскоязычные 

СМИ будут продолжать функционировать на кириллице. Таким образом, смена типа 

графики в Казахстане – это гарантия функционирования двух типов письма – кириллицы и 

латиницы. Этот процесс сформирует 2 типа населения в республике – кириллографическое 

население и латинографическое население. 

Ключевые слова: кириллица, латиница, школа, полиязычность, двуграфичность, СМИ.  

The article is devoted to the actual problem - the problem of Kazakhstan transition from 

Cyrillic to Latin alphabet in conditions of two graphics. The transition to the Latin alphabet is 

defined on the basis of the school system education (social, psychological and other positions) in 

which schools with five languages of instruction operate – Kazakh, Russian, Uzbek, Tajik. Schools 

with the Russian, Tajik languages education will continue functioning in Cyrillic. Mass Media in 

Russian will also function in Cyrillic. All in all, changing the type of graphics/script is a guarantee 

of two-typed graphics functioning in Kazakhstan - Cyrillic and Latin. 

Key words: Cyrillic alphabet, Latin alphabet, school, multilingualism, digraphical, Mass 

Media. 

 

Проблема смены типа графики – сложная и долговременная проблема [см.: 

1; 2; 3; 4], охватывающая все социальные сферы жизни общества от детского 

сада до Академии наук, от аульного акимата до министерств и т.п. 

Переход с кириллицы на латиницу в Казахстане осуществляется на основе 

Указа Президента РК Н.А. Назарбаева [5]. 

В данной работе мы в краткой форме рассмотрим, в основном, проблему 

функционирования латиницы и кириллицы в системе школьного образования в 

СМИ Казахстана. 

В Казахстане традиционно функционируют школы с пятью языками 

обучения: казахским, русским, уйгурским, узбекским, таджикским. В 

последние годы появились единичные школы с английским языком обучения, 

процесс обучения в которых, как правило, осуществляется в условиях 

искусственного билингвизма, а – не естественного. 

В колледжах и вузах обучение за редким исключением ведется на двух 

языках – казахском и русском. После приобретения независимости опять же 

появились единичные вузы, в которых обучение ведется или частично на 

английском языке, или же – полностью. Но это маленькие островки получения 

англоязычного образования. В них англоязычное обучение также ведется в 

условиях искусственного билингвизма. 

При этом школ и групп с русским языком обучения в колледжах и вузах 

меньше, чем с казахским языком обучения, но незначительно. 

Переход Казахстана на латиницу коснется в системе образования не только 

школ и групп в колледжах и вузах, в которых обучение ведется на казахском 

языке, а также школ с узбекским, таджикским, уйгурским языками обучения. 

Школы, группы в колледжах и вузах с русским языком обучения будут 

работать на кириллице, так как Россия – на кириллице. 
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Школы с уйгурским языком обучения и уйгурский народ должны решать 

эту проблему – переходить или не переходить на латиницу, так как в 

Казахстане нет закона об обязательном использовании одного типа графики 

всеми народами и соответствующими национальными образовательными 

учреждениями. 

Школы с таджикским языком обучения (их всего 12) останутся на 

кириллице, так как в Таджикистане пока не ставится вопрос о переходе на 

латиницу. По всей видимости, Таджикистан не будет осуществлять такой 

графический «скачок». 

Почему обучение на русском и таджикском языках нельзя переводить на 

латиницу? Потому что есть международное положение, согласно содержанию 

которого школы и другие образовательные учреждения с инофонными языками 

обучения (не на языке титульной нации страны), при переходе государства на 

другой тип письма, остаются на графике, на которой основывается письмо на 

их исторической Родине. То есть Россия на кириллице, значит, русскоязычное 

образование в Казахстане или в Узбекистане также на кириллице, то же самое в 

случае с таджикскими школами и т.д. 

Именно поэтому, например, в Узбекистане, который уже 25 лет на 

латинице, обучение в русских, казахских, таджикских, кыргызских школах 

ведется на кириллице. А это 300 казахских школ, около 100 таджикских, около 

60 киргизских, более 120 русских школ и около 200 школ, в которых есть все 

классы, начиная с первого, где обучение ведется и на русском языке, т.е. это так 

называемые «смешанные школы» (например, классы с узбекским и 

параллельно классы с русским  языком обучения). Туркменские школы (43), и 

каракалпакские школы (380) в Узбекистане – на латинице, так как 

Туркменистан и Каракалпакстан перешли на латиницу. 

Таким образом, в системе образования современного Узбекистана 

равноправно (но в разных объемах) функционируют две графики – латиница и 

кириллица. Такое двуграфическое положение полностью охватывает и СМИ, и 

область функционирования науки (подготовка научных кадров, издание 

научной продукции и т.д.). 

Есть и исключения из этого «правила». Так, школы с узбекским  языком 

обучения в Казахстане работают на основе кириллицы, а не на основе 

латиницы. Объясняется это тем, что Республиканский узбекский культурный 

центр в Казахстане обратился в МОН РК с просьбой не переводить их на 

латиницу (хоть Узбекистан и перешел на латиницу), а разрешить 

образовательный процесс вести на кириллице, так как они хотят находиться в 

одном графическом пространстве со всем Казахстаном. МОН РК принял во 

внимание желание узбекской диаспоры в Казахстане и удовлетворил ее 

просьбу. А теперь как будет: узбекская школа Казахстана перейдет на латиницу 

Узбекистана или останется на кириллице, или создадут новый 

латинизированный алфавит для них? Согласно международному положению 

узбекская школа Казахстана должна перейти на латинский алфавит 

Узбекистана. В этом случае в Казахстане будут функционировать две 
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разновидности латинского алфавита и орфографии – латиноказахская и 

латиноузбекская. А уйгурская школа, на какой графике будет: на кириллице 

или на латинице? Как решит уйгурский народ Казахстана? Если уйгурская 

школа будет переходить на латиницу, то ей нужно будет создавать свой 

национальный алфавит и орфографию. Казахский латинизированный алфавит и 

орфография не могут в полной мере отражать особенности уйгурского языка. В 

этом случае, в Казахстане будут функционировать уже 3 латинизированных 

алфавита и орфографии (латиноказахская, латиноузбекская, латиноуйгурская).  

Итак, исходя из изложенного выше, можно безапелляционно заявить, что 

если Казахстан перейдет на латиницу, то в образовательной системе Казахстана 

будут равноправно, но в разных объемах функционировать две графики – 

латиница и кириллица. Каждая из них в двух или в трех вариантах. 

К этой двуграфичности в системе образования следует добавить 

двуграфическое функционирование СМИ.  

Суть дела в том, что все средства массовой информации (газеты, журналы, 

программы телевидения, радио, интернет, кино и т.д.), функционирующие в 

настоящее время в Казахстане  на русском языке, будут продолжать 

функционировать на русском языке (т.е. на кириллице). Русскоязычных 

кириллических средств массовой информации и изданий в современном 

Казахстане не меньше, а в 4-5 раза больше, чем казахоязычных. В итоге может 

получиться так, что в СМИ Казахстана кириллическая графика начнет 

доминировать над латинской графикой, которая будет обслуживать только 

казахоязычные средства массовой информации. 

Итак, принятая казахская латиница в некоторых социальны сферах может 

«добровольно» оказаться в казахской лингвографической «резервации» в самом 

Казахстане. Почему? Потому что, прежде всего, в СМИ, предположительно 

(гипотетически) будет доминировать кириллица, а не латиница. А СМИ – 

всемогущее орудие формирования взглядов, настроений, умозаключений у 

каждого индивида в отдельности и в целом у всего населения государства. 

Нужна ли такая двуграфическая бимодельность в СМИ и в системе 

образования Казахстану? Конечно же, не нужна! Но она будет! 

В Казахстане после полного перехода с кириллицы на латиницу (после 

1925 г.) через 10 – 12 лет, а тем более через 20 – 25 лет, в результате 

функционирования в его СМИ и в системе образования двух типов график 

появится два типа населения страны, в сознании которых будут сформированы 

два разных графических психообраза – лингвокириллические и 

лингволатинизированные. Деление на два лингвопсихографических общества в 

определенной степени коснется и самого казахского народа Казахстана, так как 

некоторая часть казахских детей, уже по сложившейся традиции, обучается в 

школах с русским языком обучения. Смена типа графики не остановит этот 

процесс, но, конечно же, в процентном отношении может уменьшить приход 

казахских детей в школы с русским языком обучения. Они (эти дети) и в вузе 

будут учиться (за редким исключением) в группах с русским языком обучения, 

т.е. на кириллице. Это будет способствовать формированию (сформирует) две 



18 
 

типологии людей в казахском национальном обществе государства: 1) казахи с 

латинизированными лингвопсихографическими образами в сознании; 2) казахи 

с кириллическими лингвопсихографическими образами в сознании. К этому 

нужно быть готовым, чтобы потом не удивляться и не возмущаться. 

Такое положение дел может привести казахстанское общество к 

лингвографическому конфликту, что может имееть серьезные социальные 

последствия.  

Для современного СНГ (бывших республик СССР) лингвографический 

аспект системы образования Турции, или Англии, или Франции, или США и 

т.п. не может быть примером для подражания. В этих и других странах Европы, 

Америки и т.д. образование можно получить только на одном языке и только на 

одной графике. Например, в Англии или в США с первого по двенадцатый 

класс и в вузе обучаются только на английском языке, если даже в данном 

штате или графстве в количественном отношении доминирует неанглоязычное 

население. Законы образования этих и других подобных стран построены на 

моноязычном обучении. Это никто не может нарушить. Нарушение карается 

законом. То же самое в Турции: школы, колледжи и вузы  работают только на 

турецком языке. То же самое во Франции, в Германии и т.д. Именно потому, 

что у них обучение ведется только на одном языке (языке титульной нации), 

там  и используется только одна графика. 

Казахстан, или Узбекистан, или Кыргызстан, или огромная Россия и т.д. не 

могут идти по этому пути, так как у них слишком глубоки традиции 

полиязычного получения образования в школе и в вузе, которые 

предусмотрены законами образования этих государств.  

Мы за единое общество Казахстана со знанием его гражданами своих 

родных языков и государственного (казахского) языка. Такой результат может 

быть обеспечен только при функционировании одной графики, при 

формировании в сознании каждого гражданина Казахстана, независимо от его 

национальной принадлежности, единых графических психообразов. 

Таким образом, проблема смены график – это не только собственно 

графическая, но и образовательная, социологическая, социолингвистическая, 

социографическая, массовоинформационная, психолингвистическая, проблема. 

Мы ничего не имеем против латиницы. Латиница – это великое письмо, 

так же как арабское письмо, славянское письмо (кириллица), китайское письмо 

и др. Мы не являемся сторонниками многократной смены Казахстаном и 

казахским народом типа графики в течение 90-95 лет. Нужно уважать 

традиции, в том числе, и прежде всего, и традиции письма, а они уже 

сформированы на основе кириллицы как постоянной категории не только в 

казахстанском обществе, но и в казахском обществе за пределами Казахстана (в 

Узбекистане, в Монголии, в России, в Туркменистане, …). Им тоже надо 

переходить на казахскую латиницу, так как в этих государствах есть достаточно 

большое количество казахских школ. Будут ли эти государства выделять на это 

средства? 
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Смена типа графики, в нашем случае, переход Казахстана с кириллицы на 

латиницу – большое общегосударственное мероприятие, которое будет 

продолжаться 40-50 лет. Объясняется это тем, что современному 

высокообразованному Казахстану на кириллице нужно будет перевести на 

латиницу не только научное, образовательное, культурное и т.д. национальное 

достояние, но и общечеловеческое (мировое), без которого невозможно 

подготовить высокограмотных специалистов, в частности, и 

выскообразованное казахское (казахстанское) общество, в целом, в условиях 

параллельного функционирования в стране двух графических систем 

(латиницы и кириллицы) во всех социальных сферах деятельности индивида и 

общества. 
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(на примере азербайджанского опыта) 
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Научный аспект. Идеальный алфавит подразумевает обозначение 

каждого звука языка отдельным графическим символом, который легко 

различим и удобен в написании. Латинский алфавит, состоящий из 24 (позже 

26) букв, был идеален для фонетического строя латинского языка.  

Следовательно, можно утверждать, что национальные алфавиты, 

созданные на основе той или иной графической системы не могут быть 

идеальными, так как каждый язык имеет особую фонетическую систему. 

Азербайджансий алфавит на основе латинской графики, утвержденный в 1991 

году, также имел определенные недостатки с точки зрения фонографии языка: 

1. Несколько букв имеют диакритические знаки – седили (ç, ş) и 

надбуквенные значки (ö, ü, ğ), что замедляет рукопись. 

2. Буква «к» обозначает три звука: [k], [k`], [x`], что затрудняет обучение 

орфоэпии. 

3. Буква “ә” (перевернутое «е») не имеет аналога в латинской 

письменности, что создает определенные неудобства с т. зр. компьютерной 

технологии. 

В то же время есть положительные моменты: 1) в азербайджанском 

алфавите не имеется диграфов, т.е. графем из нескольких букв; 2) была 

обеспечена полная эквивалентность букв старого и нового алфавита, что 

облегчило транслитерацию словесности. 

Историко-политический аспект проблемы. В XX столетии графика 

азербайджанского языка менялась шесть раз: трижды менялась графическая 

система и трижды видоизменялась существующая графика: 

1929 г. Был принят алфавит на основе латинской графики. 

1933 г. Были введены изменения в азербайджанский алфавит, основанный 

на латинской графике. 

1939 г. Был принят алфавит на основе кириллицы. 

1958 г. Были введены изменения в азербайджанский алфавит, основанный 

на кириллице. 

1991 г. Был принят алфавит на основе латинской графики. 

1992 г. Были введены изменения в азербайджанский алфавит, основанный 

на латинской графике. 

Итак, сразу после приобретения политической независимости в декабре 

1991 г. вышел закон «О восстановлении Азербайджанского алфавита на основе 
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латинской графики». Закон обязывал государственные учреждения обеспечить 

переход на латинскую графику в течение двух лет (1992-1993). В 1992 году 

предполагалось создавать техническую базу для перехода и организовать 

массовое обучение населения. А с 1993 г. школьные учебники, книги и 

печатные СМИ должны были издаваться латинской графикой.  

Однако в течение 10 лет многие пункты закона практически оставались на 

бумаге. Латинская графика применялась лишь в делопроизводстве в 

госучреждениях и в школьных учебниках.  

Социально-культурный и педагогический аспект. Чем грозит переход 

на новый алфавит в социально-культурном плане? Это разрыв между 

поколениями, массовая безграмотность. В Азербайджане в течение 10 лет дети, 

привыкшие читать латинской графикой, были лишены приобщиться к 

национальной и мировой литературе, так как эта литература была представлена 

только в книгах, напечатанных кириллицей. В результате выросло целое 

нечитающее поколение.  

Как избежать таких последствий? Как следует осуществлять переход на 

латиницу в средней школе? Можно предложить следующую схему перевода 

учебной литературы на латинскую графику. 

1-й год: 1) выпуск учебников для 1-го класса на основе латинской графики, 

2) выпуск учебных пособий для разных классов по чтению латинской 

графикой. 

2-й год: 1) выпуск учебников для начальных классов на основе латинской 

графики, 2) адаптация классических произведений национальной и мировой 

литературы для разных возрастов и их издание латиницей; усиление 

внешкольного чтения. 

3-й год: выпуск учебников для старших классов на основе латинской 

графики. 

Тут следует обратить внимание на разработку рукописных букв для 

начальных классов. Следует создавать определенные стандарты шрифтов. 

Исходя из азербайджанского опыта можно сказать, что разработку рукописных 

шрифтов для начальных классов следует поручить соответствующим 

государственным учреждениям, а не частным издательством. Этим делом 

должны заниматься профессиональные каллиграфы, психологи и педагоги. И 

здесь следует учитывать опыт европейских стран, где есть многовековая 

традиция латинской письменности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
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Мақалада оқулық сапасын арттыру үшін оның құрылымын және атқаратын 

қызметін мұқият бағалау қажеттігі айтылған. 

В статье сказано о повышении качества учебников, качественного процесса создания 

учебника и выполняемых учебником функции.  

 

The article says that the quality of creation of a textbook and the functions it performs shall 

be assessed to improve the quality of textbooks. 

 

В своем Послании народу Казахстана Елбасы Н.А. Назарбаев отметил, что 

Казахстан до 2050 года должен войти в число 30 наиболее 

конкурентоспособных стран мира. Эта амбициозная задача, для выполнения 

которой качество образования должно повыситься до уровня этих стран, так 

как образование является основой повышения человеческого капитала. 

Большую роль при этом играют качественные учебники.  

  Известный французский педагог А. Шоппе писал: «Учебник – феномен, 

формирующий нацию». Видный ученый М.И. Скаткин отмечает: «В учебнике в 

определенной мере внедряется и методика обучения. …В этом значении 

учебник является своеобразным сценарием предстоящего обучения». Видные 

теоретики И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Н.Ф. Талызина считают, что 

разработка учебника – эта работа по проектированию учебно-воспитательного 

процесса. «В нашу эпоху подлинного взрыва образовательных средств: 

компьютерных, аудиовизуальных или других, школьный учебник еще надолго 

останется самым распространенным и, без сомнения, самым эффективным 

инструментом в процессе образования», писал известный французский ученый 

Жерар Ф.-М., Рожье К. 

Учебник – это средство, предлагаемое ученику и излагающее научные 

знания с педагогической точки зрения, иначе говоря, обращающее научные 

категории в педагогические путем их переработки.   

Создание хороших учебников является сложнейшей задачей. Академик А. 

Колмогоров, опираясь на весь свой глубокий опыт в исследовании учебной 

литературы, сравнивал трудности создания качественных учебников с 

конструированием реактивных самолетов. В.П. Беспалько утверждает, что 

«написание учебника – непростое дело и следует внимательно изучить (не 

читать!) современные научные монографии по педагогике, чтобы 

усовершенствоваться в деле создания подлинных учебников» [1]. Мы считаем, 

что эти слова Владимира Павловича всецело относятся к нашим современным 

авторам. 

В настоящее время в нашей стране проводится интенсивная работа по 

переводу системы среднего образования на новое содержание. Подготовка 

mailto:apnkaz@mail.ru
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современных учебников в соответствии с требованиями нового содержания 

предъявляет авторам учебников множество дополнительных требований. 

Хороший учебник не только повышает мотивацию учащихся к получению 

знания, но и сглаживает недостатки в подготовке учителя. Иначе говоря, даже 

средний учитель, обучающий детей по качественным учебникам, может стать 

хорошим учителем, т.е. и хорошее учение, и хорошее обучение 

непосредственно связан с учебником.  

По мнению ученых, проводивших фундаментальные исследования по 

теории учебников, для написания учебника недостаточно только глубоких 

научных знаний – автор должен быть человеком с широким кругозором, в 

совершенстве знать методические и дидактические требования к учебникам, 

понимать и учитывать возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Вместе с тем, он должен обладать писательским мастерством, 

быть способным донести научные доводы до учеников понятным языком.   

К сожалению, наука учебниковедение у нас не развита. В 2003 году 

появилась монография «Актуальные вопросы учебниковедения» [2]. С тех пор 

было написан ряд научных трудов, проведены научно-практические 

конференции, посвященные данной теме. Республиканский научно-

практический центр «Учебник» проводит большую работу по повышению 

качества отечественных учебников. Несмотря на это, в последние годы вопрос 

качества учебной литературы стал одним из наиболее широко обсуждаемых в 

обществе.  

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт 

Токаев в своей речи на заседании Парламента в 2017 году сказал: «Низкое 

качество учебников стало притчей во языцех. Сегодня назрела необходимость 

усиления экспертизы учебников. Качество учебников вызывает недовольство 

родителей и общества».  

На наш взгляд, работы по повышению качества учебной литературы 

необходимо проводить в двух направлениях: повышение компетентности 

авторов и совершенствование мониторинга качества учебников.  

Хотелось бы остановиться на проблеме мониторинга учебников. В 

настоящее время качество учебной литературы определяется на основе 

критериев научной и педагогической экспертизы учебников, разработанных 

центром «Учебник». На основе этих критериев оценивается соответствие 

содержания учебников и электронных приложений к современным научным 

достижениям, образовательным стандартам и учебным программам, 

соответствие текста и методических аппаратов учебников возрастным и 

психологическим особенностям учащихся, роль учебника в нравственно-

духовном воспитании учащихся. Все указанные критерии очень важные, 

поскольку каждый учебник должен отвечать этим требованиям. Однако они 

имеют обобщенный характер, желательно детально оценить качество каждого 

учебника. 

Согласно дидактическим принципам учебниковедения, должны быть 

тщательно оценены качества создания учебника и выполняемые им функции.   
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При оценке качества создания учебника должны быть оценены все ее 

составляющие, то есть качество его структуры, содержания, аппарата 

восприятия, аппарата организации освоения материала, иллюстративных 

материалов, аппарата ориентирования и полиграфического оформления. 

К примеру, должны быть оценены логичность, последовательность и 

системность его структуры. В зависимости от вида текста учебника ему 

предъявляются содержательно-методические, лексико-синтактические и 

стилистические требования.   

Язык и стиль учебной книги имеет свои особенности, которые исходят из 

научных, педагогических, методических характеристик учебника как особого 

вида литературы, а также от таких характеристик, как возрастные особенности 

детей и специфика предмета. Таким образом, язык изложения учебника должен 

быть ясным, четким, выразительным, образным и литературным, 

придерживаться научно-популярного стиля с учетом принципа доступности, не 

отходить от основного содержания темы.  

Использование научной терминологии в школьных учебниках включает 

широкий спектр требований дидактического, методического и статистического 

характера.   

Важную роль играет аппарат организации освоения материала. В 

результате исследовании PISA выявлено, что качество образовательных 

достижений школьников в основном определяется качеством учебных заданий, 

предлагаемых им педагогами. Такие задания должны быть приведены в 

учебниках.   

Иллюстративные материалы учебника должны помогать точно и образно 

раскрыть содержание учебника, облегчить изучение материала.  

Аппарат ориентирования является очень важной методико-технической 

составляющей учебника, отличающей его от других видов литературы. Он 

помогает как ученику, так и учителю свободно ориентироваться в структуре 

учебника, обратить внимание на запоминание основных опорных понятий и 

знаков, быстро, без затруднений находить нужные сведения и информацию. 

Полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение учебника 

имеет свою специфику, поэтому  рассматриваются как объект специального 

исследования.   

 Многие известные ученые работающие в области учебниковедения, такие 

как К.Д. Ушинский [3], В.В. Краевский [4], Ю.К. Бабанский, В.И. Смирнов, 

Н.М.Розенберг, И.Я.Лернер[5], Н.Ф. Талызина[6], С.Г.Шаповаленко, 

А.З.Рахимов,  В.П. Беспалько, Л.В. Зенкова, У.Д. Зуев [7], В.Г. Бейлинсон, 

Ы.Алтынсарин, А.Байтурсынов, М.Жумабаев, Р.Сэган, Жерар Франсуа-Мари 

Ксавье Рожье [8], Ж.М. Де Кетель, М. Постик и другие, провели исследования 

по повышению качества учебной литературы и определению функции 

учебников. Мы в своих работах использовали труды этих ученых.  

Следует отметить, что основные исследования были направлены на 

определение функции учебников, написанных на основе парадигмы 

образования «знания, умения, навыки». Практически мало исследований для 
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определения функции учебников, написанных на основе парадигмы 

«образование, ориентированное на результат с формированием компетенции 

учащихся», то есть соответствующей целям и задачам новых казахстанских 

учебников. В этой связи, дополняя высказывания В.П. Беспалько, хотели бы 

сказать, что авторы современных учебников должны хорошо понимать разницу 

и особенности изложения материала в соответствии с требованиями новой 

парадигмы.  

На наш взгляд, казахстанские учебники нового содержания должны 

выполнять следующие функции: координирующую, систематизирующую, 

информативную,  трансформирующую, закрепления полученных знаний и 

формирования навыков самоконтроля, самообразования, интегративную, 

развивающую и воспитывающую. 

Вкратце остановимся на эти функции: 

Координирующая функция учебника проявляются в том, что он группирует 

вокруг себя другие учебные пособия, в том числе мультимедийное приложение, 

являясь их ядром. Говоря иначе, все остальные пособия служат для реализации 

программных целей, представленных в учебнике. Кроме того, необходимо 

обеспечить линейность учебников.   

Систематизирующая функция обеспечивает соответствие учебника 

стандарту и учебной программе; сохраняет логическую последовательность, 

системность и четкость изложения материала. Учебник обязан обучать 

школьников приемам и методам научной систематизации материала и 

побуждать к достижению ожидаемых результатов.   

Информативная функция определяет дидактические принципы научности, 

доступности, системности и последовательности материала, соответствие ее 

возрастным особенностям и обеспечение связи с жизненной ситуацией, 

индивидуализацией и дифференциацией обучения, формированием 

компетентности учащихся. 

Трансформирующая функция предназначена для систематизации научно-

теоретических, мировоззренческих, технико-технологических знаний и 

общечеловеческих ценностей, представленных в учебном материале на основе 

дидактических принципов и положений (с учетом возможностей учащихся).   

Функция закрепления полученных знаний и формирования навыков 

самоконтроля предполагает формирование логического, критического и 

творческого мышления учащихся, формирование коммуникативной, 

информационной компетентности и компетенции решения проблем. Здесь 

должны быть представлены задания для саморазвития, самоконтроля и 

закрепления учебного материала. Учебный материал должен быть направлен на 

достижение учащимися хороших результатов в Международных исследованиях 

PISA и TIMSS, то есть на формирование у учащихся функциональной 

грамотности.   

Функция самообразования ориентирована на формирование у учащихся 

мотивации к самообразованию, потребности постоянного пополнения знаний.   
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Интегративная функция предполагает наличие межпредметной и 

внутрипредметной связи, а также осуществление целостности освоения знаний, 

полученных учащимися из разных источников, в многообразных видах 

деятельности.   

Развивающая и воспитывающая функция направлена на формирование 

духовно-нравственных и патриотических качеств учащихся, любовь к 

родителям, малой родине и Отечеству. 

Для достоверной оценки качества учебников должны быть разработаны 

соответствующие системы критериев, которые дают возможность оценить по 

каждому составляющему качества создания учебника и выполняемых им 

функций. Такая оценка дает возможность определить сильные и слабые 

стороны учебников, выявлять пути их совершенствования, а также уровень 

компетентности авторов.     

Мы уверены, что разработка таких критериев, несомненно, будет 

способствовать повышению качества современных отечественных учебников. 
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Болашақ мамандарды дайындауда білім беру ортасын 

ұйымдастырудың инновациялық бағыттары 

 

С. Н. Жиенбаева  

Педагогика және психология факультетінің деканы, 

п.ғ.д., профессор.  

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ. 

 

Бүгінгі таңдағы жаһандық ғаламданудың кеңеюі, ақпараттық 

технологиялардың өріс алуы, әлемдік білім кеңістігінде бәсекелестікке түсе 

алуға қабілетті болу білім беру нәтижесіне халықаралық талаптардың күшеюіне 
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әкелді. Н. Назарбаев: «Ұлтымыздың әлеуетін оятуға және оны жүзеге асыруға 

жағдай жасайтын интеллектуалды төңкеріс қажет», – деп барлық білім беру 

жүйесінің  қарқынды дамуына, ертеңгі болашағына тұғыр боларлық міндет 

жүктейді. Соның ішінде әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, саясат, 

экономика, мәдениет және ең алдымен – білім беру саласындағы жаңа 

тұғырларды талап етеді. Басымдылық ретінде болашақ педагогтың ақпараттық 

қоғамдық өмір сүруге және әрекет етуге даярлығын, жедел өзгеретін социумда 

бейімделуін, қайта құрушы шығармашылық іс-әрекетке ұмтылуын және 

стандартты тәжірибенің шекарасынан шығуын қалыптастыру алынады. 

Маманның тұлғалық сферасын қалыптастыру, тек мақсатты бағытталған білім 

беру үдерісінің әсерімен ғана емес, сонымен бірге студенттің жоғары мектепте 

оқу барысында өзіндік кәсіби ортаның әсерімен жүзеге асырылады.  

Елбасының «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері” атты Жолдауында «Барлық жастағы азаматтарды 

қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету қажет. 

Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім 

болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс» деп, жоғары 

оқу орындары білім беру бағдарламаларының еңбек нарығындағы сұранысқа 

сай және оның білім беру ортасымен жаңаша бағытта қамтамасыз етілуін 

ескертеді[1].  

Жоғары оқу орындарында кәсіби сапалы маман даярлау өзара байланысты 

екі мәселені шешумен анықталады. Оның бірі – әлеуметтік тапсырысқа сай 

маманды кәсіби деңгейде дайындаудың нәтижесі мен мазмұнының сәйкес 

болуы, яғни кәсіби-педагогикалық міндет. Бұдан маманның моделін жасау, 

біліктілік сипатын анықтау келіп шығады. Екінші міндет – маман дайындаудың 

соңғы нәтижесін білім берудің мақсатына сәйкестендіре отырып, 

педагогикалық-психологиялық жүйені құрастыру. Оны білім беру ортасымен 

қамтамасыз ету.  

Зерттеушілер білім беру ортасын «индивидпен өзара әрекеттестік 

нәтижесінде тұлғаның қалыптасуы жүретін әлеуметтік, мәдени, сонымен бірге 

білім беру мекемесінде арнайы ұйымдастырылған психологиялық-

педагогикалық шарттардың жиынтығы» ретінде қарастырылады [1]. Оның 

ішінде ЖОО-ның білім беру ортасы тұлғаның кәсіби білімдерді, біліктер мен 

дағдыларды меңгерудің, сонымен бірге оның өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі 

жүзеге асыруға ұмтылысты дамытудың маңызды психологиялық шарты болып 

табылады. Қазіргі кезде Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университеттінің даму стратегиясының басым бағыты ретінде, білім беруді 

дамудың инновациялық жолына алмастырудың мемлекеттік міндетін шешу 

алынады [2]. Осы жоғарыда аталған екі міндет бір мезгілде, бірдей шешілсе, 

маман дайындауда жоғары көрсеткішке қол жеткізуге болады. қайтару жайлы 

зор міндет жүктеді. 

Кейбір ортаны зерттеушілер оның жоспарланған факторлардың салдары 

ретінде кеңейтілетін, мінез-құлықты модификациялауда анықтаушы рөл 
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атқаратын тұлғаны дамытудың жалпылама, жиынтықты, біріктірілген, біртұтас 

факторы ретінде қарастырады. 

Орта феноменіне туындаған қызығушылық көп жағдайда адамды қоршаған 

ортасының өзгеруімен және тұлғалық-бағдарланған білім беру жүйесін 

құрастырумен түсіндіріледі. Тұлғаны дамыту жағдайы индивидті тұлғалық 

әлеуметтендірудің «орта» табиғатының көрінісі болып табылады, мұнда 

тұлғаны дамыту және өзін-өзі дамыту үдерістерін басқару тұғыры да өзгереді: 

педагогикалық өзара әрекеттестік ұғымдық ойлауды, ақыл-ой әрекеттерін 

дамытуда орын алатындай заттық іс-әрекет арқылы емес, тұлғаның көрінуін 

және дамуын талап ететін өмірлік маңызды жағдайлар мен оқиғалар 

кеңейтілетін белгілі ортаны құру арқылы жүзеге асырылады.  

Ортаның адам дамуына әсері шетелдік педагогиканың классиктерінің 

еңбектерінде - К.А. Гельвеций, Я.А. Коменский, Р. Оуэн, Ж.Ж. Руссо, П.Ф. 

Каптерев, О.Б. Крупенина, Л.Н. Толстой, В.П. Шульгин, Ы.Алтынсарин және 

т.б. қарастырылды. Кеңестік педагогикада орта мен білім беру үдерісінің өзара 

байланысы мәселелерін құрастыруда Н.Н. Иорданский, Н.К. Крупская, А.В. 

Луначарский, С.С. Моложав, А.П. Пинкевич, С.Т. Шацкий., к Е.А.Аркин, 

Г.С.Костюк, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, А.Байтұрсынов  және т.б 

еңбектерінде үлкен назар аударылды[3,4].  

Білім беру ортасының спецификасы және орта мәселесінің алуан түрлі 

аспектілері Д.Б. Беляев, В.С. Бочарова, Ю.С. Бродский, Н.А. Вьюнова, Н.А. 

Ветлугин, М.М. Князева, В.А. Козырев, В.А. Петровский, П.И. Семенов, М.М. 

Скаткин, В.И. Слободчиков, Ю.В. Сычёв және т.б. еңбектерінде көрініс тапты. 

Мәселенің жаңа аспектілері «дидактикалық компьютерлік ортаны» 

зерттеулерінде анықталған (Е.В. Данильчук, А.М. Коротков, А.В. Петров, 

Ж.А.Қараев, К.Беркімбаев, С.Кеңесбаев және т.б.), сонымен бірге, «этномәдени 

ортаны» зерттеулерде (Г.Н. Волков, О.Д. Мукаева, А.Б. Панькин, 

Ж.Ж.Наурызбаев, Н.С.Сайлауова және т.б.) анықталған. 

Алайда, ортаның педагогикалық әлеуеті, оның функциясы мен құрылымы 

мәселесінің жекеленген аспектілері бойынша ғылыми басылымдардың біршама 

санына қарамастан, көптеген маңызды мәселелер шешілмей келеді, олардың 

арасында ЖОО-ның білім беру ортасының кәсіби-тұлғалық-дамытушы 

феномен ретіндегі мәселе де бар. 

ЖОО-да қоғамның заманауи талаптарына сәйкес келетін жаңа білім беру 

жүйесін құру, тұлғаны дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға бағытталған 

біртұтас және үздіксіз үдеріс ретінде оқу үдерісін жүзеге асыратын 

технологияларды құрастыруды қамтиды. Жоғары мектептегі білім беру 

үдерісінің осы кезге дейін негізінен дәстүрлі сипатының болатынын атап өткен 

жөн: оқытушы студенттің өз бетімен меңгеретін ақпаратын хабарлайды. 

Студенттердің іс-әрекеті көпшілік жағдайда материалды пассивті және 

репродуктивті меңгеруіне әкеледі.  

Қазіргі кездегі міндет, білім беру ортасын сәйкес ресурстармен 

толықтырып және танымдық іс-әрекетті басқаруды ұйымдастырып, 

студенттердің өзіндік жұмысын белсендіру болып табылады. Соған сәйкес, 
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қазіргі студенттердің білім алуда ЖОО-ның білім беру ортасын 

ұйымдастырудағы тұғырларды қайта қарастырудың қажеттілігі туындады: 

қажетті кәсіби білімді өз бетімен меңгеріп және алуан түрлі педагогикалық 

жағдаяттарды практикада шешу үшін оларды шығармашылықпен қолдануда 

өзгермелі өмірлік жағдаяттарда икемді бейімделу; заманауи технологияларды 

қолданып, шынайы өмірде туындайтын қиындықтарды сыни ойлау, көру және 

оларды оңтайлы шешу жолдарын іздеу; меңгерілетін білім практикалық 

тұрғыда қолдану; жаңа идеяларды генерациялау, шығармашылықпен ойлау; 

ақпаратпен сауатты жұмыс істеу (зерттеуге қажетті белгілі міндеттегі 

деректерді жинай білу, оларды талдау, болжамдар ұсыну, қажетті жалпылау 

жасау, заңдылықтарды орнату, дәйектелген тұжырымдарды құрастыру және 

олардың негізінде жаңа мәселелерді анықтау және шешу); коммуникабельді 

(қарым-қатынасқа түсе білу) болу; өзінің интеллектуалды, адамгершілік және 

мәдени деңгейін өз бетімен арттыру. 

Студенттің тұлғасы қалыптасатын ортаның көптігі,  орта кеңістігіне 

құрылымданып, жинақталуы мүмкін, онда ортаның алуан түрлі типтері 

маманды кәсіби-тұлғалық дамытуға спецификалық үлес қосады. Жоғары кәсіби 

білім беру мекемесіндегі ортаның түрлерін типологиялау орынды: оларды 

маманды кәсіби-тұлғалық дамытудағы функциялары бойынша; білім беру 

мекемесінің профилінің адекваттылығы бойынша; ортада көрсетілген 

ұйымдастырушылық-әрекеттік құрылымдар бойынша; қатысушылардың орта 

«орнына» енгізілген ауқымы бойынша; білім берудің мазмұнды және 

процессуалды сипаттамасымен орта факторларының өзара әрекетін көрсететін 

құрылымдық-сапалық сипаттамалары бойынша. Жоғары мектепті дамыту 

үрдістері студенттердің шығармашылық, құзыреттілік және бәсекеге 

қабілеттілік әлеуетін белсендіретін ортаның басым маңызын білдіреді. 

Орта тұғырын тұлғаны дамыту доминантасын және орта типін құратын 

факторларды анықтауды қамтитын зерттеу процедураларының жиынтығы 

ретінде; студенттерді дамытудың және мінзе-құлықтың вариативті модельдерін 

туындататын орта жағайлары мен ұйымдастырылған оқытудың өзара әсерін 

орнату; коммуникативті, ақпараттық, оқу, шығармашылық, демалыс ортасының 

оңтайлы композициясын жобалаудың жиынтығы ретінде көрсетуге болады. 

Студенттердің білім беру ортасындағы жай-күйін, олардың қабылдау, 

танымдық-кәсіби іс-әрекеті деңгейіндегі өзара әрекетін талдау, сонымен бірге 

студенттердің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін ескеру, ортаның 

студенттің тұлғасын дамыту және өзін-өзі дамытуға ортаның алуан түрлі 

жоспарлы әсері туралы және студентті тұлға және кәсіпқой ретінде дамытуды 

қамтамасыз ететін ортаның алуан түрлілігі мен орта факторларын ескерудің 

қажеттілігі (басқарылатын және басқарылмайтын) туралы тұжырымға әкеледі. 

Білім беру ортасы оқытушының тұлғалық-кәсіби әлеуетін жүзеге асыруға 

әсер етеді, мұны қарама-қайшы негізде әсер етуді талдаудың орындалуынан 

көруге болады. Өзін-өзі дамыту үшін білім беру ортасының маңызы, ең 

алдымен студент пен оқытушының жеке тәжірибесінің және олардың өмірлік 

контексімен өзара байланысымен, арақатынасымен қамтамасыз етіледі. 
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Адамның ЖОО-ның білім беру ортасын тұлғалық-мәнді қабылдау туралы 

ұғымы, оған тән қызметті анықтау және жүзеге асыру негіздемесі болады: 

индивидтің интегративті, бейімделген, әлеуметтік-мәдени, тұлғалық-кәсіби 

дамыту және өзін-өзі дамыту. 

Білім беру мекемесі ортасының маманның дамушы тұлғасына тиімді 

әсерінің бегісі ретінде ажыратылуы мүмкін: 

- ортаға енудің толыққандығы (жан-жақтылығы), өзі үшін ЖОО-ның оқу, 

ақпараттық, кәсіби салаларда, әртүрлі деңгейдегі тұлғааралық қарым-қатынас 

саласында өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндіктерін ашу – үзінділі серіктестіктен 

бастап құндылық-бағдарлаушы оқиғаға, достыққа дейін; 

- өзі үшін өзара әрекеттің тұрақты саласын анықтау – зертхана, секция, 

клуб, «команда», олар ашық, шығармашылық, формальды емес  қарым-қатынас 

және өзін-өзі дамытуды қамтамасыз ететін референтті топ ретінде болады; 

- білім беру мекемесі ортасына қосымша кәсіби және тұлғалық 

тәжірибенің қайнар көзі ретіндегі қатынасы, оның болуы белгілі дәрежеде білім 

беруді тұтастыққа дейін «қайта құрады». 

Орта ұйымдастырудың үш құрылымдық деңгейі бар тұтастық ретінде 

болады: 

● Сәулет, материалдық-техникалық, әлеуметтік-мәдени (гуманитарлы), 

ақпараттық, педагогикалық орталардың кеңістіктік қатынастарының өзара 

әрекетін интеграциялайтын динамикалық тұтастық ретіндегі білім беру ортасы. 

● Компоненттердің концентрикалық принципі бойынша құрылған 

жиынтық ретіндегі білім беру ортасы: кафедраның, факультеттің, 

университеттің білім беру ортасы, курс пен топты оқыту ортасы, өндірістік 

практика жүзеге асырылатын мекеме ортасы. 

● Субъекті аралық өзара әрекетте туындайтын және болашақ маманның 

кәсіби-тұлғалық қалыптасуына ықпал ететін рухани қауымдастық ретіндегі 

ЖОО-ның білім беру ортасы. Білім беру ортасының өзіндік тірегі ретінде, 

құндылықты қауымдастық пен ЖОО-ның дәстүрлері алынады[5]. 

Сонымен студенттерді кәсіби-тұлғалық дамыту және өзін-өзі дамыту 

шарттарының жүйесі ретіндегі білім беру ортасын жобалау және құру бойынша  

жұмыс технологиясы, екі стратегиялық бағытты қамтиды – студентке өзінің 

жеке даралығын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін орта құрылымын дамыту 

және студенттің ортадағы белсенді позициясын тәрбиелеу. Нәтижесінде,  бұл 

жүйе әлеуметтік педагогикалық технология ретінде көрінеді және қамтамасыз 

етеді: 

1) студенттердің университеттің рухани-кәсіби қауымдастығына 

қатыстылық сезімін қалыптастыру; 

2) университеттің кәсіби-этикалық позициясын қалыптастыру, кәсіби 

құндылықттар мен іс-әрекет үлгілерін презентациялау жүйесін құру; 

3) студенттерге өздерінің кәсіби және рухани сұраныстарын университет 

ортасында жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, іс-әрекеттің алуан түрлі 

құрылымдарын және салаларын құру (қоғамдық зертханалар, ғылыми қоғамдар, 

қызығушылықтар клубы, жобалау командасы); 
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4) оқытушылар мен студенттердің ресми емес кездесу мүмкіндіктерін, 

сенімді қатынастарын өзектілеу, студенттерді оқытушының шығармашылық 

зертханасына ендіру; 

5) студенттерге ашық және қолжетімді факультеттің, кафедраның 

ақпараттық базасын құру; 

6)  өзбетінділік оқу-жобалау іс-әрекетінің алуан түрлі модельдерін 

құрастыру және жүзеге асыру[6,7].  

Тұлғалық даму жағдаятын орта феномені ретінде жобалау, пәндік 

міндеттерді қою негізінде оқу жағдаятын құрудан айрықшаланады, себебі 

студенттердің өмір сүру әрекетінің кеңістігін кеңейтетін, болашақ кәсіп 

әлемінің толыққандылығын біршама дәрежеде имитациялайтын және кәсіби 

ортада, қарым-қатынас шеңберінде, кәсіпке қатынаста өмір сүру салтын саналы 

таңдауды қамтамасыз ететін алуан түрлі орта байланыстарына ендіруге 

негізделеді, мұнда қалыптасатын маман бағдарланатын болады. Оқытудың 

бастапқы сатысында-ақ ЖОО-ның ортасына ендіру студентті «кәсіби ортада» 

өзіндік өмір сүру салтын меңгеру бағытында, оның кәсіби-тұлғалық дамуын 

қамтамасыз етеді. 

ЖОО-да қоғамның заманауи талаптарына сәйкес келетін жаңа білім беру 

жүйесін құру, тұлғаны дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға бағытталған 

біртұтас және үздіксіз үдеріс ретінде оқу үдерісін жүзеге асыратын 

технологияларды құрастыруды қамтиды. Жоғары мектептегі білім беру 

үдерісінің осы кезге дейін негізінен дәстүрлі сипатының болатынын атап өткен 

жөн: оқытушы студенттің өз бетімен меңгеретін ақпаратын хабарлайды. 

Студенттердің іс-әрекеті көпшілік жағдайда материалды пассивті және 

репродуктивті меңгеруіне әкеледі.  

Қазіргі кездегі міндет, білім беру ортасын сәйкес ресурстармен 

толықтырып және танымдық іс-әрекетті басқаруды ұйымдастырып, 

студенттердің өзіндік жұмысын белсендіру болып табылады. Соған сәйкес, 

қазіргі студенттердің білім алуда ЖОО-ның білім беру ортасын 

ұйымдастырудағы тұғырларды қайта қарастырудың қажеттілігі туындады: 

қажетті кәсіби білімді өз бетімен меңгеріп және алуан түрлі педагогикалық 

жағдаяттарды практикада шешу үшін оларды шығармашылықпен қолдануда 

өзгермелі өмірлік жағдаяттарда икемді бейімделу; заманауи технологияларды 

қолданып, шынайы өмірде туындайтын қиындықтарды сыни ойлау, көру және 

оларды оңтайлы шешу жолдарын іздеу; меңгерілетін білім практикалық 

тұрғыда қолдану; жаңа идеяларды генерациялау, шығармашылықпен ойлау; 

ақпаратпен сауатты жұмыс істеу (зерттеуге қажетті белгілі міндеттегі 

деректерді жинай білу, оларды талдау, болжамдар ұсыну, қажетті жалпылау 

жасау, заңдылықтарды орнату, дәйектелген тұжырымдарды құрастыру және 

олардың негізінде жаңа мәселелерді анықтау және шешу); коммуникабельді 

(қарым-қатынасқа түсе білу) болу; өзінің интеллектуалды, адамгершілік және 

мәдени деңгейін өз бетімен арттыру. 

Мұнда ЖОО-ның профессор-оқытушылар құрамының өзінің ғылыми және 

кәсіби-шығармашылық әлеуетін, болашақ мамандарға – өзіндік практикалық іс-
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әрекет барысында меңгерген теориялық білімдерін қолдануға мүмкіндік 

беретін, білім беру мекемелерінің алуан түрлі вариативті  формаарын 

ұйымдастыру маңызды рөл атқарады.  Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетті жанындағы «Психологиялық орталық», «Дара» 

қайырымдылық қоры негізінен мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 

"Психологиялық-педагогикалық" орталық  – ЖОО-ның білім беру ортасының 

компоненттерінің бірі, оның базасында білім беру жүйесінде сұранысқа ие және 

аталған жүйені реформалау жағдайында кәсіби іс-әрекетке ынталандырылған, 

жаңа ұрпақтағы жоғары білікті педагог-кадрларды даярлауға болады. 

Орталықты құруда білім беру ортасын құрудың келесі негізгі механизмдері 

есепке алынды: барлық студенттік ұйымдардың үйлестірілген іс-әрекетін дәл 

және орынды ұйымдастыру арқылы, студенттерді жоғары ұйымдастырылған 

қауымдастыққа ендіру; педагогтарды студенттермен бірлескен іс-әрекетке 

баулу; студенттердің практикалық іс-әрекетін нақты ұйымдастыру, оның 

мазмұнды толықтырылуы; студенттерді педагогикалық ұжымның тең құқылы 

мүшелері ретінде оқу үдерісіне ендіру; бақыланатын педагогикалық 

құбылыстарды сапалық талдау, салыстыру, жалпылау, соның негізінде 

практикалық іс-әрекетті түзету; бірлескен іс-әрекеттің эмоционалды, мінез-

құлықтық және интеллектулды компненттерін арттыру. 

Орталықтың негізгі функциялары ретінде алынатын: мүм кіндігі шектеулі 

балаларды оқыту тәжірибесінде, университеттегі «Дефектология», 

«Психология» мамандығы студенттері мен қызметкерлердің инновациялық 

және қолданбалы ғылыми зерттеулерін жүзеге асыру; студенттердің 

педагогикалық және дипломалды практикаларын ұйымдастыру; қосымша білім 

беру педагогтары, психологтар, логопедтер, дефектологтарға арналған 

семинарлар мен консультацияларды өткізу; мүмкіндігі шектеулі балаларды 

оқыту, тәрбиелеу және дамыту  мәселелері бойынша ата-аналарға жеке 

консультацияларды ұйымдастыру.  

Орталықтың іс-әрекетінің міндеттері: қосымша оқытудың, сонымен бірге 

ЖОО-ның және орталықтың еңбек ұжымының мүддесі үшін ғылыми, оқу, 

өндірістік, кәсіпкерлік қызметтің тиімді формаларын қалыптастыру; ғылымға 

қажетті өнімді шығарумен – толық циклдағы ізденістік, инновациялық және 

қолданбалы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу; университет 

қызметкерлерінің интеллектуалды әлеуетін тиімді қолдану; қосымша білім беру 

қызметін көрсету; студенттерді кәсіби іс-әрекеттің белгілі саласына даярлау; 

студенттер мен оқытушылардың ғылыми зерттеулерді жүргізуі; ЖОО-ның 

оқытушылары дайындаған қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру. 

Орталықтың базасында университет қызметкерлері құрастырған біліктілік 

көтеру курстары, қосымша білім беру бағдарламалары жүзеге асырылады. 

Орталықта оқу-тәрбие үдерісін жүзеге асыруға арналған барлық қажетті 

материалдық-техникалық жағдайлар бар: мүмкіндігі шектеулі балаларға 

арналған заттық-дамытушы орта, білім беру ортасы, компьютерный сыныбы, 

Монтессори кабинеті, сенсорлы бөлме, спорт залы. Орталықты құру 

студенттерге дуальдық білім беру қамтамасыз етіліп,  үздіксіз (апталық 
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зертханалық-практикалық сабақтар) практикалық іс-әрекетті ұйымдастыруға 

мүмкіндік берді, оның барысында сабақта меңгерген теориялық білімді бекіту 

жүзеге асырылады.  

Мұның барысында оқытушының іс-әрекетінің сипатының өзгеретінін атап 

өткен жөн: ол студенттерге білім беріп қоймайды, сонымен бірге олардың 

педагогикалық қабілеттерін қалыптастыру мақсатында бірлескен іс-әрекетті 

ұйымдастырады, студенттермен бірлесіп олардың болашақ кәсіби іс-әрекетін 

жобалайды. Нарықтың талаптарына сәйкес дуальдық білім беру жүйесін ендіру, 

түлектердің жұмысқа орналасу мәселесін табысты шешуге мүмкіндік береді. 

Осылайша, ұзартылған күн орталығы студенттер үшін өзекті кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастыратын бірінші кәсіби орта болып табылады. 
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Құзыреттілікті оқушының пән бойынша игерген білім, білігінің жинағы деп 

қабылдауға келмейді. Ол – оқу нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, 

дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын жаңа сапа. Коммуникативтік 

құзыреттілік оқу үрдісіндегі қарым қатынаста алдыңғы орын алады : ол оқытудың негізгі 

мақсаттарының бірі және оның маңызды құралы 

Одной из ключевых компетентностей является коммуникативная компетентность, 

которая обеспечивает успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в обществе 

Коммуникативная компетентность означает готовность ставить и достигать цели 

устной и письменной коммуникации: получать необходимую информацию, представлять и 

http://stan.kz/kazakstan-prezidentinin-khalykka-zhol/
http://psy.1september.ru/articles/2008/20/01
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цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на 

основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к других людей. 

One of the key competences is communicative competence, which ensures successful 

socialization, adaptation and self-realization in the society communicative competence means 

readiness to set and achieve goals of oral and written communication: to receive necessary 

information, to represent and to defend the point of view in a dialogue and in a public speech on the 

basis of recognition of a variety of positions and 

 

Компетентностный подход впервые начал разрабатываться в Англии. Это 

был подход, который порождался и осмысливался не внутри образования, а был 

ответом на конкретный заказ профессиональной сферы[1]. 

В США в сфере бизнеса в 70-х годах прошлого века стали использоваться 

понятия «компетенция» и «ключевые компетенции» в связи с проблемой 

определения качеств успешного профессионала. 

Изначально компетенции стали противопоставляться специальным 

профессиональным знаниям и умениям. То есть начали рассматриваться как 

самостоятельные универсальные составляющие любой успешной 

профессиональной деятельности. Естественно, возник вопрос: можно ли 

научить компетенциям? Таким образом, проблематика компетенций попала в 

образование и со временем заняла в нем ведущее место. 

Сфера образования всегда работала с основными единицами – знаниями, 

умениями и навыками. Профессиональная сфера работала с другими единицами 

– компетенциями. В этом смысле профессия дает ответ, какой компетентности 

должен быть человек или какова сфера его компетенции. Поэтому 

профессиональная сфера оперирует компетенциями, а образование – знаниями, 

умениями и навыками. И когда профессиональная сфера может точно на уровне 

заказа однозначно формулировать свои претензии к образованию, то задача 

образования заключается в том, как перекомпоновать знания, умения и навыки 

в определенные компетенции, которые требуются в профессиональной 

сфере[2]. 

Совет Европы ввел много компетенций, но каждая страна, исходя из своих 

приоритетов и своих взаимодействий с профессиональной сферой, выделяет 

определенные компетенции. В частности, четыре базовых компетенции 

выдвинула Великобритания. 

Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его 

эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. 

Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности 

(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной 

сфере. 

Таким образом, компетентностный подход предполагает не усвоение 

учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в 

комплексе. В связи с этим меняется, точнее, по иному определяется система 
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методов обучения. В основе отбора и конструирования методов обучения 

лежит структура соответствующих компетенций и функции, которые они 

выполняют в образовании[3]. 

Знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями лежит в основе коммуникативной 

компетентности. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, 

анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

Коммуникативная компетентность, т.е. готовность и способность к вза-

имодействию, вербальному и невербальному (мимика, язык тела), с другими 

людьми, есть важнейшее качество, необходимое человеку во всех ситуациях 

жизни. Однако, особенно в последние годы, со стороны работодателей и пре-

подавателей вузов участились жалобы, что выпускники школ обладают этой 

способностью в неудовлетворительной степени, что подтверждают наблюдения 

самих учителей. Этот факт подтверждают и педагоги, при этом одной из 

главных причин они называют – ЕНТ. Ситуация усугубляется еще и тем, что 

новые формы обучения, ориентированные на формирование функциональной 

грамотности у учащихся (исследовательские проекты, коллективные 

обсуждения и представления результатов) находятся в зависимости от 

элементарной готовности и способности учеников к коммуникации[4]. 

В большинстве западных образовательных программ коммуникативная 

компетентность входит в число «ключевых», что означает перенос 

ответственности за формирование коммуникативной компетентности с 

отдельной предметной области на образовательный процесс в целом. 

Следовательно, при таком подходе потребуются изменения в организации 

образовательного процесса в конкретной школе, на конкретном уроке, 

расшириться круг ответственных педагогов за формирование 

Коммуникативной компетенции как ключевой. 

Почему коммуникативная компетенция является ключевой? 

Первая причина - это общественный запрос, или, выражаясь современным 

языком, «вызов времени на практические коммуникативные умения, отчего 

зависит: 

- эффективная организация коллективной работы разных специалистов; 

- умение работать с информацией, используя различные информационные 

технологии, продуктивно разрешать конфликты, публично представлять 

результаты своей работы, учитывая содержательную критику; 

- умение правильно «подать себя» в процессе собеседования при 

устройстве на работу, позитивно строить свои взаимоотношения с коллегами по 

работе;  
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- умение ориентироваться в массовой коммуникации, осваивая роль 

«критического зрителя» или «критического читателя». 

Вторая причина - потребность самой сферы образования. Если определить 

основной смысл образования как развитие практических способностей/умений, 

необходимых человеку для достижения успеха в личной, профессиональной и 

общественной жизни, то одной из ключевых является его коммуникативная 

компетентность. Тем более, если мы посмотрим на список «общеучебных 

умений, навыков и способов познавательной деятельности», предлагаемых 

Стандартом, мы увидим, что половина из них связана с коммуникацией 

(адекватно воспринимать устную речь и быть способным передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответ-

ствии с ситуацией речевого общения; выбирать и использовать средства языка 

в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения; владеть 

монологической и диалогической речью, соблюдая принятые нормы общения; 

владеть навыками осознанного, беглого чтения текстов различных стилей и 

жанров, проводить их информационно-смысловой анализ; создавать 

письменные высказывания, адекватно передавая содержание прослушанного 

или прочитанного текста с заданной степенью конкретизации; составлять план, 

тезисы, конспект; владеть хотя бы одним иностранным языком на уровне 

функциональной грамотности). 

Третья причина, выдвигающая коммуникативную компетентность в число 

ключевых, заключается в том, что коммуникация, понятая как «обмен 

значениями (информацией) между индивидами посредством общей системы 

символов (знаков)», но сводится только к вербальной коммуникации и является 

способом и одновременно условием существования любого макро- или микро-

человеческого сообщества. 

Каждая наука рассматривает то или иное явление со своих позиций и опи-

сывает своим языком. Поэтому в психологии, лингвистике, социологии и в 

смежных с ними областях существуют свои описания коммуникативной ком-

петентности и ее состава как объекта исследования. Однако сфера образования 

имеет депо не с объектами, которые нужно описать, а с человеком, которому 

средствами существующей культуры помогают развивать свои способности и 

освоить умения, позволяющие ему жить в данном обществе. Подобный смысл 

образования не является общеупотребительным. Основным результатом 

образования в нашей массовой школе считается совокупность предметных 

знаний или, иначе, сведений, усвоенных учащимся. Причем, как правило, 

подобные знания ученик не использует в практических ситуациях своей жизни 

и деятельности. Логика компетентностного подхода, наоборот, предполагает 

формирование таких умений и развитие на их основе таких способностей, 

которые позволяют человеку максимально реализовать себя в данном обществе. 

Таким образом, коммуникативная компетентность, с одной стороны, явля-

ется характеристикой личности человека, его способностью, которая, с другой 

стороны, проявляется в его поведении, деятельности, позволяя ему разрешать 

жизненные, практические ситуации (в том числе и коммуникативные). Часто в 
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трактовках коммуникативной компетентности эти две стороны разводятся и 

противопоставляются друг другу[4]. 

Логика рассмотрения коммуникативной компетентности как свойства лич-

ности приводит нас к пониманию, что среди нас есть как более 

«коммуникативно способные», так и менее «коммуникативно способные». У 

одних коммуникативная компетентность проявляется бурно и ярко, у других 

находится в зачаточном состоянии и ее развитие требует значительных усилий. 

Логика деятельностного рассмотрения коммуникативной компетентности 

диктует необходимость создания в процессе образования условий для осуще-

ствления успешной осмысленной деятельности, в которой учащийся приобре-

тал бы опыт реализации коммуникативных умений, рефлексии и корректировки 

своего коммуникативного поведения. Коммуникативные умения помогают 

развить коммуникативную способность и достичь коммуникативной 

компетентности. Такая логика не отменяет понятия способности, но и нс сводит 

коммуникативную компетентность целиком только к ней. 

В современном обществе, которое стремительно дифференцируется, в 

котором постоянно возникают разные группы и группки со своими интересами, 

языками и субкультурой, особое значение приобретает субъектно-субъектная 

модель коммуникации, или, попросту говоря, умение слышать друг друга и 

договариваться. 

Мы полагаем, что общей, объединяющей все различные виды и формы 

коммуникации (работа с информацией (с текстом), обсуждение (дискуссия), 

выступление (презентация) и написание различных текстов), основой является 

деятельностный взгляд на коммуникативную компетентность. 

Коммуникативная компетентность есть, по нашему мнению, способность 

ставить и решать определенные типы коммуникативных задач: определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы комму-

никации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать успешность коммуникации, быть готовым к изменению собствен-

ного речевого повеления. Все перечисленное есть не что иное, как необходи-

мые условия успешной коммуникации. Другими словами, коммуникативная 

компетентность - это готовность и способность к осуществлению успешной 

коммуникации[5]. 

В компетентностном подходе перечень необходимых компетенций 

определяется в соответствии с запросами работодателей, требованиями со 

стороны академического сообщества и широкого общественного обсуждения 

на основе серьезных социологических исследований. Овладение различного 

рода компетенциями становится основной целью и результатами процесса 

обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а 

освоение учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои 

цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных 

ситуациях. 

Принципиально изменяется и позиция учителя, преподавателя. Он 

перестает быть вместе с учебником носителем «объективного знания», которое 
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он пытается передать ученику. Его главной задачей становится мотивировать 

учащихся на проявление инициативы и самостоятельности. Он должен 

организовать самостоятельную деятельность учащихся, в которой каждый мог 

бы реализовать свои способности и интересы. Фактически он создает условия, 

развивающую среду, в которой становится возможным выработка каждым 

учащимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей 

определенных компетенций. 

В целом освоенность тех или иных компетенций в учебном процессе 

можно оценивать как по результату разрешения проблемных ситуаций (в 

соответствии с заранее разработанными критериями успешности достижения 

этих результатов), так и в самом процессе их применения, использования, опять 

же по известным критериям. 
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В статье раскрыта профессиональная самооценка педагога в современной 

образовательной среде, определены критерии оценки и выделены уровни сформированности 

профессиональной самооценки педагога. 

Тhe article reveals the professional self-assessment of the teacher in the modern educational 

environment, the evaluation criteria and the levels of formation of professional self-assessment of 

the teacher. 

 

Профессиональная самооценка педагогом собственной деятельности как 

процесса осмысления своего опыта является важнейшим и своеобразным 

инструментом преодоления существующих в работе трудностей, стимулом 

самосовершенствования. Поэтому развитие способности учителя к самооценке 

является основным условием для определения лучших аспектов своей 

профессиональной деятельности и затруднений, а также фактором повышения 

качества современной образовательной среды. 

Формирование у педагога готовности к выявлению реально существующих 

затруднений возможно при наличии специально организованной в этом 

направлении работы школьной методической службы, которая в силу своей 

приближенности к учителю в условиях конкретного образовательного социума 

может реализовать этот процесс комплексно и системно. 

Процесс самооценки опирается на логический прием познания, который 

включает в себя разложение ситуации на элементы, соединение их в единое 

целое, определение причин и видение перспектив их развития. Оценка 

собственной деятельности выстраивается с позиции критического отношения 

учителя к профессиональной деятельности в прошлом, настоящем и будущем. 

Такой подход требует наличие у педагога ассоциативных и алгоритмических 

способностей, самостоятельности и логики. 

Повышение роли школьной методической работы по организационно-

педагогическому обеспечению процесса развития способности учителя к 

самооценке связано с тем, что открывается возможность активизировать работу 

педагога, направленную на опережение уровня социального окружения. 

mailto:astreyko_s@mail.ru
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Анализ психолого-педагогической литературы [1,4] позволяет 

рассматривать самооценку в рамках базовых определений рефлексии, анализа и 

синтеза как методов изучения результатов деятельности путем установления 

причинно-следственных связей. Раскрытие сущностной характеристики 

профессиональной самооценки, представленной как переосмысление учителем 

содержания педагогической деятельности позволяет определить 

методологические аспекты психологических, технологических и личностных 

процессов. 

Достаточно типичными для психологической составляющей 

профессиональной самооценки являются свойства мышления, 

высвечивающиеся в ходе анализа собственной деятельности. Данный процесс 

позволяет учителю видеть сложную динамику профессионального развития, 

более того воздействовать на конечные результаты. 

Развитие способности учителя к профессиональной самооценке базируется 

на формировании умений проводить анализ собственной деятельности и 

выработке потребности в нем. Поэтому самооценка имеет глубокую 

психологическую основу, которая связана с появлением индивидуального 

рефлексивного сознания. Содержательный аспект проблемы базируется на 

внутреннем саморегулирующем механизме, который, составляет потребность, 

направленность, - Я – концепция [2]. Исходя из этого, учитель рассматривается 

как субъект, испытывающий потребность в профессиональном познании и 

самопознании. А это, в свою очередь, ведет к формированию таких личностных 

характеристик как самоутверждение, самоопределение, самовыражение, 

самореализация в педагогической практике. 

В то же время профессиональная самооценка является средством 

успешного взаимодействия и взаимопонимания учителя с учениками, 

родителями и коллегами. В связи с этим акцент переносится на способы и 

приемы проведения оценки, в котором особое место отводится осознанности 

средств и методов измерений конечных результатов. Поэтому анализ 

собственной деятельности можно рассматривать как целенаправленный 

процесс установления отношений между действиями, мотивами и средствами 

или выход во внешнюю позицию одного субъекта деятельности по отношению 

к деятельности другого. 

С предложенных позиций профессиональную самооценку можно 

рассматривать как переосмысление учителем своей деятельности. Этот процесс 

отражает проблемно-конфликтные ситуации и порождает действенное 

отношение педагога как целостного «Я» к собственному поведению и 

общению, к осуществляемой деятельности, социокультурному отражению. 

Следовательно, оценка собственной педагогической деятельности 

ориентирована на усвоение социального опыта и осуществляется посредством 

развития внутреннего мира педагога, в котором выражается отношение к тому, 

что он делает и что происходит вокруг него. 

В процессе профессиональной самооценки педагог, познающий мир, 

сталкивается с рядом противоречий. Выявление учителем несоответствия 
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между тем, что есть и тем, что требуется, выводит его на дальнейшую ступень – 

определение проблемы и установления причин. Обозначение четких позиций 

профессиональных затруднений позволяют перейти к поиску путей их 

устранений. Опорой для осознания противоречий, определения проблем и 

причин служит знание механизма самооценки и умение адекватно его 

использовать в оценке собственной деятельности. 

Процесс оценки учителем самого себя как профессионала базируется на 

самопознании и осуществляются путем самоконтроля, самодиагностики, 

осмысления затруднений. Именно эти составляющие выделяются как 

компоненты, способствующие развитию способности педагога к самооценке. 

Самоконтроль рассматривается с точки зрения начальной стадии 

самооценки. Это связано с тем, что контроль помогает устанавливать 

несоответствие между нормативно заданными параметрами и фактическим 

состоянием. В связи с этим самоконтроль осуществляется путем сравнения 

идеальной модели профессиональной деятельности и собственных действий, 

что позволяет учителю определять противоречия. 

Самооценка способствует выявлению учителем причин профессиональных 

затруднений с помощью получения систематической оперативной информации 

и установления педагогического диагноза. Данный процесс обеспечивается 

самодиагностикой, с помощью которого учитель, с одной стороны, сам 

выстраивает информационные потоки, определяет круг педагогических 

проблем и выделяет главные, с другой – ориентируется на внутреннее развитие, 

видение своих сильных и слабых сторон, осознание существующих 

противоречий и проблем, прогнозирование дальнейшего 

самосовершенствования. Иными словами самодиагностика рассматривается как 

инструмент по выявлению и установлению причинно-следственных связей. В 

этом случае учителю как минимум, необходимо обладать определенной 

степенью репрезентативности в деятельности других людей и тем самым 

видеть и сравнивать себя с окружающими. 

С вышеизложенных позиций развитие способности педагога к 

профессиональной самооценке в современной образовательной среде можно 

рассматривать как сложный аналитический процесс изучения учителем своего 

педагогического опыта, основанного на самоконтроле, самодиагностике, 

осознании затруднений и оценке дальнейших перспектив 

самосовершенствования [1, 4]. 

Согласно характеристикам и критериям оценки можно выделить 

следующие уровни сформированности профессиональной самооценки педагога 

в современной образовательной среде: низкий (эмоциональный), средний 

(осознанный), высокий (системный) – разработаны показатели их развитости 

(таблица 1) [3]. 
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Таблица 1 – Критерии уровней сформированности профессиональной самооценки 

педагога в современной образовательной среде 

Компоненты 

самооценки 

Уровни и показатели сформированности 

профессиональной самооценки педагога 

Низкий Средний Высокий 

Самоконтро

ль 

Спонтанный 

контроль, когда все 

определяется с 

помощью 

интуиции 

Осознанный отбор, 

сравнение, сопоставление 

необходимых фактов, 

явлений 

Установление 

ассоциаций с ранее 

изученными фактами, с 

новыми качествами 

предметов и явлений 

Самодиагнос

тика 

Невладение 

навыками 

проведения 

диагностики 

Умение определять 

проблему и причины их 

возникновения 

Выявление проблем 

и их приоритетности, 

причин возникновения 

Осознание 

затруднений 

Слабо 

выражена 

осознанность 

затруднений. 

Слабо развитые 

навыки самооценки 

Осознание 

результатов деятельности. 

Комбинирование ранее 

используемых методов и 

нахождение причин их 

возникновения 

Предвидение 

возможных последствий 

принимаемых решений. 

Критическая оценка 

проблемы и прогноз 

результатов своего труда 

 

По интегральному показателю сформированности компонентов 

самооценки в современной образовательной среде можно определить уровни 

развития способности учителя к оценке собственной профессиональной 

деятельности, которые имеют следующие характеристики [1, 3, 4]: 

- спонтанное оценочное действие, когда все определяется с позиции 

эмоций и чувств; 

- осознанность выделения существующих и значимых педагогических 

ситуаций, обращение мысли на результат; 

- выделение противоречий, осознанность, системность, обращение мыслей 

на результат и процесс его получения с позиции критической самооценки. 

Таким образом, формирование профессиональной самооценки педагогов 

обеспечивает постоянное и систематическое развитие у учителей инноваций, 

развивает потребность и устремленность педагогов на осознанное повышение 

своего профессионального роста и качества современной образовательной 

среды. 
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Мақалада «Мектепке дейінгі жастағы балалар өмірінің қауіпсіздігі негіздерін 

қалыптастырудың теориясы мен әдістемесі» мамандығы бойынша болашақ мамандардың кәсіби 

құзыреттіліктері қарастырылады. Жоғары білім беру мекемесінде білім беру процесін құзыреттілік 

ұстанымы тұрғысынан ұйымдастыру айқындалған. 

В статье рассматриваются особенности профессиональных компетенций будущих 

специалистов по предметной области «Теория и методика формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста». Раскрывается организация образовательного 

процесса в учреждении высшего образования с позиций компетентностного подхода.  

In the article features of professional competencies of future specialists in the field of "Theory and 

methodology of forming the basis of life safety in children of preschool age" are considered. The 

organization of the educational process in the institution of higher education from the position of 

competence approach. 

 

Необходимость освоения компетентностного подхода в подготовке 

специалистов дошкольного образования в РБ обусловливается 

инновационными преобразованиями образовательной сферы, необходимостью 

подготовки конкурентоспособных, самостоятельных, творческих, способных к 

саморазвитию педагогических кадров. 

Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе вуза, 

по мнению ряда ученых (В.И. Байденко, О.Л. Жук, И.А. Зимняя, И.Я. 

Кузьминова и др.), связана с:  

- определением результатов образования в виде компетенций; 

- конструированием практикоориентированного типа содержания 

обучения, максимально приближенного к сфере будущей профессии студентов; 

- усилением воспитательной функции образования;  

- повышением роли и объема самостоятельной работы студентов; 

- разработкой и внедрением диагностического инструментария оценки 

результатов образования, выраженных на языке компетенций. 

Компетентность – владение, обладание соответствующей компетенцией, 

состоявшееся качество личности, которое можно проверить только в 
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деятельности. Компетентность – новая единица измерения образованности 

человека. В педагогической науке компетентность рассматривается как 

единство знаний и опыта, способность и готовность выпускника действовать в 

складывающейся ситуации и решать профессиональные, социальные и 

личностные проблемы. Выделяют следующие структурные компоненты 

компетентности: мотивационный, когнитивный (знаниевый), операционально-

деятельностный, ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, определяющие 

поведение и деятельность личности в различных ситуациях и при решении 

разных задач [1]. 

В научной литературе выделяют разные виды компетентностей: 

профессиональная, психолого-педагогическая, общекультурная, предметная, 

метапредметная, образовательная, коммуникативная, информационная и 

другие. Образование столкнулось с достаточно трудной задачей определения 

содержания понятий и разграничения компетентностей.  

Компетентностная модель специалиста вуза по специальности 1-01 01 01 

«Дошкольное образование» представлена в образовательном стандарте 

высшего образования первой ступени (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 30 августа 2013г. № 88) [2].  

Она включает в себя 3 группы ключевых компетенций будущего педагога: 

академические (образовательные), социально-личностные, профессиональные. 

Перечисленные образовательные компетенции конкретизируются на уровне 

учебных дисциплин. На примере учебной дисциплины «Теория и методика 

формирования основ безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» раскроем реализацию компетентностного подхода.  

Ориентируясь на образовательный стандарт высшего образования [2], 

квалификационную характеристику воспитателя дошкольного образования [3], 

был выделен набор компетенций, характеризующих готовность специалиста в 

узкой области профессиональной деятельности.  

Специалист по данному направлению подготовки в процессе изучения 

содержания дисциплины должен овладеть рядом профессиональных 

компетенций:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

- способность использовать теоретические и практические знания по 

изученной дисциплине при решении профессиональных задач;  

- способность отбирать необходимую для дошкольников информацию, 

доступно излагать материал, вызывая у детей интерес;  

- готовность применять вариативные методики и технологии организации 

образовательного процесса;  

- способность проектировать и организовывать разные виды деятельности 

с детьми;  

- готовность строить работу с учетом личностных особенностей детей; 

- способность обеспечивать успешное выполнение учебной программы 

дошкольного образования; 
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- готовность к оценке достижений дошкольников с учетом особенностей 

возрастного и индивидуального развития; 

- способность использовать возможности развивающей предметно-

пространственной среды;  

- готовность к установлению педагогически целесообразных отношений с 

детьми и родителями;  

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья дошкольников в 

образовательном процессе УДО;  

- готовность к формированию у детей «безопасного мировоззрения». 

Содержание учебной дисциплины «Теория и методика формирования 

основ безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» включает 

три раздела, находящихся в тесной взаимосвязи, обусловленной 

интегративностью образовательных компетенций: теоретические подходы к 

проблеме безопасности жизнедеятельности; организационно-педагогические 

аспекты формирования основ безопасности у дошкольников; практические 

аспекты формирования основ безопасности у детей дошкольного возраста [4]. 

Главным звеном дидактического цикла обучения является вузовская 

лекция. Ее цель - формирование базовых знаний, ориентировочной основы для 

последующего усвоения студентами учебного материала. Организация учебной 

деятельности на лекции осуществляется с применением следующих форм и 

технологий: традиционная лекция как ведущая форма организации 

образовательного процесса в учреждении высшего образования и различные 

формы активной лекции, позволяющей значительно повысить интерес 

студенческой аудитории. К ним относятся лекция-беседа с применением 

элементов диалога и дискуссии. Средствами активизации учебной деятельности 

студентов здесь выступают вопросы преподавателя к аудитории, свободный 

обмен мнениями студентов. Лекция-визуализация с демонстрацией 

видеофрагментов, слайдов, схем, таблиц, лекция с элементами 

микропреподавания, использования мультимедийных презентаций. 

Обогащающим и более эффективным процесс обучения делают 

мультимедийные технологии. Данное перспективное направление 

информатизации учебного процесса широко используется во время чтения 

лекций.  

В ходе лекций используется метод обсуждения проблемных ситуаций: 

«Возможно ли создание полностью безопасной образовательной среды в 

УДО?», «Как отследить эффективность образовательного процесса в УДО по 

формированию культуры безопасности у воспитанников?», «Как оценить 

безопасность игрушки для ребенка?» и др. 

Задача образовательной системы сводится к достижению устойчивого 

интереса студентов к изучаемому предмету, а также привлечение к научному 

поиску. Будущий специалист должен понимать, каким образом полученные 

профессиональные навыки он сможет применить в деятельности. С этой целью 

в ходе изучения указанной дисциплины мы используем метод проектов как 

систему обучения, при которой студенты приобретают знания и умения в 
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процессе выполнения практических заданий-проектов: «Система работы 

воспитателя УДО по формированию у старших дошкольников основ 

экологической безопасности», «Оптимальные формы и методы организации 

детской деятельности, направленные на формирование социальной 

безопасности», «Создание безопасной образовательной среды в УДО» и др. 

Наиболее эффективными видами проведения практических занятий, 

способствующих формированию профессиональных компетенции у студентов, 

являются диспуты («Тактики и стили семейного воспитания и проблема 

формирования основ безопасности у дошкольника»), круглые столы («Роль 

личности воспитателя в формировании культуры безопасности у 

дошкольников»), деловые игры («Магазин безопасных игрушек»), мозговой 

штурм («Что могут сделать педагоги, чтобы обеспечить ребенку безопасность в 

УДО?») и др. Использование данных методов и технологий способствует 

формированию у студентов стремления к самообразованию, осознанной 

компетентности.  

С целью эффективной организации самостоятельной работы 

обучающихся на факультете имеется опыт использования среды 

дистанционного обучения Moodle, в частности, по дисциплине «Теория и 

методика формирования основ безопасной жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста». На основе данной электронной платформы студенты 

имеют возможность просматривать учебно-методические материалы курса, 

выполнять задания, проходить тестирование, дискутировать в форумах и т.д. В 

условиях  перехода на компетентностную оценку подготовки специалистов при 

взаимодействии со студентами используются возможности блогов 

преподавателей, содержащие регулярно публикуемую информацию, учебные 

материалы, различные мультимедийные элементы. Использование блога делает 

образовательный процесс более неформальным и раскрепощенным. Студенты 

могут принимать активное участие в обсуждении записей, активно 

взаимодействовать друг с другом и преподавателем. 

Таким образом, определение компетентностей, характеризующих 

готовность специалиста в области профессиональной деятельности по 

формированию у детей дошкольного возраста основ безопасности, организация 

образовательного процесса, направленного на актуализацию выделенных 

компетентностей будет способствовать формированию будущих педагогов с 

позиции компетентностного подхода.  
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Мақалада жаңартылған білім беру мазмұнына көшу жағдайында тыңдаушылардың курстық 

дайындығының құзыреттілікке-бағытталған өзіндік жұмысының рөлі дәлелденген. Зерттелетін 

өзіндік жұмысының негізгі міндеттері, мазмұны және сипаттамалары ұсынылған. 

Құзыреттілікке-бағытталған өзіндік жұмысын ұйымдастыру педагогикалық имидж, зерттеу 

мәдениетін, субъектілік тәжірибені дамытуға бағытталған. 

В статье обоснована роль компетентностно-ориентированный самостоятельной работы 

слушателей курсовой подготовки в условиях перехода на обновленное содержание образования. 

Представлены задачи, содержание и основные характеристики исследуемой самостоятельной 

работы. Организация компетентностно - ориентированной самостоятельной работы направлено 

на развитие субъектного опыта, исследовательской культуры, педагогического имиджа. 

The role of competence-oriented independent work of students’ course preparation is justified in the 

article in conditions of transition to the updated content of education. The tasks, contents and main 

characteristics of the independent work are presented. The organization of competence-oriented independent 

work is aimed at the development of subject experience, research culture, and pedagogical image.   

 

Переход на обновленное – компетентностное – содержание образования 

в школах Республики Казахстан требует учителя, способного к 

самообразованию и самореализации. Поэтому усилены требования к 

http://pravo.newsby.org/belarus/postanov3/pst211/page2.htm
mailto:a.zhunussova@mail.ru
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компетентностно - ориентированной работе учителя, самостоятельной работе в 

условиях курсовой подготовки при повышении квалификации. 

Курсовое и посткурсовое сопровождение профессионального развития 

педагогов в Национальной системе повышения квалификации «Өрлеу» 

осуществляется в аспекте политики повышения качества человеческого 

капитала. Обратим внимание, что в Национальном докладе «О состоянии и 

развитии системы образования Республики Казахстан (за годы независимости 

Казахстана) качество человеческого капитала рассматривается как «один из 

пяти основных приоритетов модернизации Казахстана», «ключевой фактор 

долгосрочного успеха страны» [1, с. 77]. 

В образовательных программах курсовой подготовки задания для 

самостоятельной работы слушателей (далее – СРС) реализуют задачи, которые 

отвечают современной трактовке качества образования – как «комплекса 

характеристик результатов образовательного процесса, определяющих 

последовательное, эффективное формирование компетентности, 

профессионального сознания, организационной культуры, способности к 

самообразованию» [2, с. 37]. 

В настоящее время СРС - эффективная форма организации обучения на 

курсах, усиливающая процесс приобретения, структурирования и 

закрепления знаний, умений и навыков, мотивирующая становление 

личностного опыта решения профессиональных задач, реализующая принцип 

психологической и педагогической завершенности повышения квалификации. 

Занимая особое место в структуре курсовой подготовки, она становится ее 

«сильной позицией», т.к. представляет собой наиболее наглядную форму 

проявления педагогического творчества и исследовательской рефлексии.  

Педагогическое творчество - как самостоятельная мыследеятельность – 

востребовано также в условиях лекционных занятий, которые структурированы 

в соответствии с эмпирической теорией обучения (Experiential learning) Дэвида 

Колба. Обязательными дидактическими этапами лекции являются: 

 1) этап самоорганизации слушателей для восприятия нового опыта, в ходе 

которого обучающиеся педагоги с учетом темы курсовой подготовки и лекции, 

самостоятельно определяют на основе собственного опыта мотивы, цели 

обучения, содержание и виды деятельности;  

2) этап рефлективного наблюдения, в рамках которого лектор презентует 

новый материал так, чтобы его восприятие синхронизировалось с анализом и 

обдумыванием темы слушателями;  

3) этап интерпретации, когда слушатели вступают в профессиональный 

диалог по концептуальным положениям лекции;  

4) этап экспериментирования, когда слушатели начинают конструировать 

собственные планы применения знаний (с последующей разработкой 

материалов микропреподавания в условиях внеаудиторной самостоятельной 

работы). 

Ожидаемым результатом СРС в условиях повышения квалификации 

становится самообразование педагогов, ввиду ее направленности на развитие 
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ключевых и профессиональных компетенций в области самопроектирования, 

самоорганизации, самоконтроля профессиональной деятельности. 

Целенаправленная организация самообразования необходима и в 

педагогическом вузе, для подготовки будущих учителей, реализующих навыки 

профессионального самообразования и самореализации. В связи с этим, 

подчеркивает О.Л.Карпова, становится актуальной педагогическая концепция 

содействия развитию самообразовательной деятельности студентов [3], в т.ч. 

посредством самостоятельной работы обучающихся. 

Компетентностно - ориентированная СРО характеризуется постепенной 

передачей функций управления учебной самостоятельной деятельностью от 

преподавателя к слушателям курсовой подготовки. Обучающиеся, выполняющие 

большинство функций управления собственной учебной деятельностью, 

осознают мотивы, четко формулируют цели, разрабатывают программу 

действий, выполняют запланированное, контролируют и оценивают результаты 

своих действий. 

Назовем особенности содержания исследуемой СРС.  

Первая особенность содержания - вариативный, дифференцированный и 

индивидуализированный характер предлагаемых учебно-профессиональных 

задач, а также реализуемое право на выбор обучающимися задач и заданий, 

наличие времени на их решение, выполнение. 

Вторая особенность содержания - актуализация в СРС обязательной 

рефлексии того или иного типа (личностного, интеллектуального, 

коммуникативного, кооперативного), т.к. педагог должен выступать как 

постоянный исследователь своей деятельности. Рефлексия в этом случае 

становится инструментальным средством организации указанной деятельности. 

Рефлексивный характер СРС обусловлен закономерностью: чем выше 

уровень осознания педагогом личной ответственности в отношении качества 

учебно-познавательной деятельности, тем более развитой становится его 

ценностная ориентация на творческую самореализацию, саморазвитие в ней и 

в профессиональной деятельности. 

Третья особенность содержания - направленность задач и заданий СРС 

на предметные и личностные образовательные результаты педагогов, 

отражающие субъектный опыт, что соответствует философии продуктивного 

образования. 

Такие результаты мы связываем с формированием умений, способностей, 

компетенций, получивших выражение в продуктах СРС (среднесрочное и 

краткосрочное планирование, технологическая карта урока, эссе, проект, 

модель критериального оценивания по предмету и др.). 

Содержание компетентностно-ориентированной СРС способствует: а) 

обогащению субъектного опыта; б) развитию исследовательской культуры; в) 

становлению педагогического имиджа педагога. 

Рассмотрим указанные процессы результативного характера. 

Актуализация в содержании СРС такой ценности, как субъектный опыт, 

позволяет обучающемуся педагогу становиться активным субъектом 
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самостоятельной учебно-профессиональной деятельности, в рамках которой он 

приобретает социально-личностный опыт. 

Субъектный опыт подразумевает процессы, включающие анализ 

ситуации, принятие решений, прогнозирование, самоконтроль. Такой опыт 

проявляется в настойчивости обучающегося педагога по достижению 

сформулированных целей. В этой связи компетентностно - ориентированная 

самостоятельная работа позволяет учитывать нижеследующие компоненты 

формирования субъектного опыта. 

Ценностный опыт (связанный с формированием интересов, нравственных 

норм и предпочтений, идеалов, убеждений) направляет усилия обучающегося в  

познавательной сфере, результатом чего становятся творческая активность, 

исследовательские навыки, самосовершенствование. Для актуализации 

ценностного опыта, задания СРС имеют личностно-ориентированный характер.  

Опыт рефлексии помогает увязывать ориентировку с остальными 

компонентами субъектного опыта. В условиях курсов ведущее место занимает 

способность обучающегося проанализировать, осмыслить имеющиеся в 

практике противоречия и проблемы, определить пути решения поставленной 

задачи. Востребовано в условиях курсовой подготовки оценивание 

собственных действий, оформление индивидуального стиля деятельности. Для 

актуализации опыта рефлексии задания СРС носят деятельностный характер.  

Опыт привычной активизации ориентирует в собственных возможностях 

и помогает лучше приспособить свои усилия к решению значимых задач. В 

процессе самостоятельной деятельности происходит утверждение личности, 

раскрытие потенциала, достижение высоких результатов. Немаловажная роль 

отводится самооценке – средству оценивания своих потребностей и 

способностей. Для актуализации опыта, задания СРС имеют разноуровневый 

характер.  

Операциональный опыт объединяет конкретные средства преобразования 

ситуации и своих возможностей. Организация различных форм, средств, видов 

самостоятельной работы ориентирует на конкретные результаты обучения, 

совершенствование практического опыта педагогов, повышение качества 

образования. Для актуализации операционального опыта обращаем внимание 

обучающихся педагогов  на методологические основы их деятельности.  

Опыт сотрудничества, складывающийся в условиях курсовой подготовки 

как коллаборативное взаимодействие, способствует объединению усилий, 

совместному решению задач и предполагает сотрудничество. Для актуализации 

опыта сотрудничества практикуем формы кооперативного обучения.  

Методологическим основанием развития личности педагога, 

реализующейся в деятельности самообразования, является процесс 

совершенствования исследовательской культуры. Наиболее точное 

определение исследовательской культуре, на наш взгляд, дает В.И. Маркова: 

это интегративная, динамическая характеристика личности учителя, 

включающая педагогические ценности, исследовательские способы в решении 

творческих профессиональных задач, творческую активность и меру 
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самореализации в инновационной деятельности [4, с. 9]. Исследовательская 

культура обучающегося педагога проявляется в: 

 1) профессиональных качествах (инициативности, целеустремленности, 

готовности к активной исследовательской и практической деятельности СРС); 

 2) социально-коммуникативных способностях (коммуникабельности, в 

умении создавать атмосферу заинтересованности, доверия и поддержки); 

 3) индивидуальных способностях (нестандартности мышления, умения 

доказывать свое мнение, индивидуальном стиле деятельности при выполнении 

задач СРС). 

Предлагаемые задания СРС:  

- написание эссе, тематического свободного сочинения, дидактических 

записок, нарративного и петлеобразного письма, послесловия к научному 

тексту;  

- подготовка рефератов, сообщений, обзоров;  

- составление библиографии по теме и ее аннотирование; 

- разработка учебно-методических пособий по типу самоучителя, 

подготовка схем, моделей, демонстрационного материала;  

- выполнение исследовательских и практикоориентированных заданий - 

способствуют проявлению педагогами исследовательской культуры и 

отражают назначение СРС. Развитию исследовательских компетенций 

отвечают стратегии письменных заданий – «написать, чтобы научиться» и 

«написать, чтобы прочитать». 

Для компетентностно - ориентированной СРС принципиальна 

ориентированность на успешность профессионально - личностного 

саморазвития педагогов. Такой ориентир связывает содержание СРС со 

становлением педагогического имиджа, то есть образа педагога, который может 

анализировать собственную деятельность и активизировать свое личностное 

развитие, а также быть исследователем особого рода. Проиллюстрируем 

сказанное: «Хороший педагог, безусловно, исследователь, но исследователь 

особого рода. Он одновременно непосредственный участник событий и 

наблюдатель, добывающий знания о конкретном ребенке. Постоянная 

совместная деятельность с детьми определяет его позицию и способ 

исследования, который в науке именуется включенным экспериментом» [5, 

с.103]. 

Компетентностно - ориентированная СРС выполняет задачу становления 

педагогического имиджа, реализующего следующие функции: 

 а) социально - информационную: информирование обучающейся 

аудитории о миссии педагогической деятельности;  

б) мотивационную: мотивирует обучающегося педагога к саморазвитию и 

самореализации;  

в) воспитательную: усвоение слушателями ценностных оснований 

педагогической деятельности; 
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 г) развивающую: СРС непосредственно способствует развитию и 

самореализации личности, ее самооценке, рефлексии и формированию новых 

компетенций; 

 д) профессиональную: складывающийся в сознании обучающегося 

педагогический имидж способствует целенаправленности самообразования и 

профессионально-ориентированного саморазвития.  

Обобщим наши подходы. Компетентностно-ориентированная СРС в 

условиях курсовой подготовки позволяет обучающемуся педагогу определить, 

чем, когда и как он будет заниматься, проводить рефлексивный анализ видов и 

форм самостоятельной деятельности, оценивать, в какой степени его 

самостоятельность поможет в реализации созданной им компетентностной 

модели своей личности.  
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профессионального роста. Изучая теоретический материал, понимает и осознает содержание 

данной программы. 

The article deals with the relevance of advanced training courses on the updated program of 

educational content. Being a student of the courses the teacher is on the way of professional growth. 

Studying theoretical material, understands and realizes the content of this program. 

 

В современном Казахстане идет становление новой системы образования, 

ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике.  

Учитель до тех пор сохраняет право учить других, пока он сам учится! 

Именно эти слова стали девизом плодотворной работы для группы учителей 

начальных классов которые находятся на курсах повышения квалификации. 

Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед 

собой главную цель: совершенствование педагогического мастерства учителей 

в контексте обновления образовательной программы и внедрение системы 

критериального оценивания. Данная программа основана на развитие 

спиральной формы образования, основанной на когнитивной теории Д. 

Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что повторное 

рассмотрение материала, который будет усложняться на протяжении всего 

школьного обучения, дает большее преимущество в развитии современного 

учащегося, нежели традиционные формы обучения. Так же развитие 

казахстанских школьников будет проходить путем внедрения активных форм 

обучения, в ходе которых предполагается, что учащиеся будут самостоятельно 

развивать функциональную грамотность, активно «добывать» знания, с 

огромным желанием развивать коммуникативные навыки общения со 

сверстниками и творчески подходить к решению проблем [1].  

Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в 

образовании невозможны без формирования нового взгляда учителя на свое 

место и роль в учебном процессе. Без осмысления, нами учителями, новых 

целей и задач в обновлённом содержании и технологии обучения, новых форм 

оценивания с учетом компетентностно-ориентированного подхода в обучении 

это сделать очень сложно. Именно поэтому педагогу необходима готовность к 

восприятию методологии и содержания обновленного ГОСО среднего общего 

образования, к изменению программного и методического обеспечения 

образовательного процесса, к изменению целей и способов педагогической 

деятельности. 

Общаясь с учителями- коллегами на начальном этапе курсов по 

обновлению содержания образования, слушатель курсов приходит к выводу о 

том, что на сегодняшний момент каждого педагога интересуют следующие 

вопросы. 

1. В чем разница обновленного содержания образования и ныне 

действующего? 

2. Изменятся ли подходы к организации образовательного процесса в 

школе? 
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3. Что означает понятие «образование, ориентированное на результат»? 

4. В каком направлении и как должен готовиться учитель при работе по 

обновленному содержанию образования? 

Отрадно отметить, что на все эти вопросы были получены подробные 

разъяснения, основанные на научной теории и подтверждение на практических 

групповых занятиях. 

Эти курсы заставляют смотреть на учебный процесс по другому, а именно: 

- обновление структуры образования заключается в преодолении 

традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой 

развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей 

познавательную активность и самостоятельность мышления школьников; 

- обучение должно быть активным, проводиться в условиях созданной 

коллаборативной среды, должна быть дифференциация  обучения, в процессе 

её осуществления реализуются межпредметные связи; 

 - обязательным является использование ИКТ, диалоговое обучение, 

осуществляться методы исследования и своевременное реагирование на 

потребности учащихся. 

Очень много внимания уделено изменению системы оценивания 

достижения ожидаемых результатов учащихся. Оно предполагает параллельное 

развитие двух линий оценки: (формативное и суммативное оценивание). 

Оценивание учебных достижений в модели образования, ориентированного на 

результат, предполагает способы оценивания по результатам обучения за урок 

и итоговую работу в четверти [2]. 

Проводя современный урок, учитель должен профессионально, чётко и 

грамотно: 

- формулировать учебные цели для достижения результатов; 

- строить учебный процесс по организации усвоения учебного материала; 

- готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями; 

- использовать потенциал информационной среды для учебного процесса; 

- создавать условия для опережающего развития учащихся в и личностно-

деятельностной направленности; 

- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки; 

- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и 

самореализации; 

- оценивать текущие результаты, направленные на достижение 

поставленных целей. 

Что требуется от ученика? Исходя из материалов курсовых занятий, к 

учащимся тоже предъявляются определённые требования: 

- использовать возможности выстраивать индивидуальную траекторию 

образования (темп, уровень усвоения учебного материала); 

- усваивать новые умения, способы, приемы своей дельности; 

- использовать знания, умения и навыки и имеющуюся информацию для 

разрешения учебных ситуаций. 
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Данные курсы предоставляют педагогам возможность в течении трёх 

недель не только изучать новые программы и современные приёмы обучения, 

но и обменяться друг с другом опытом, обсуждать наболевшие вопросы, 

планировать дальнейшее сотрудничество участников группы нашего района. 

Думаем, что результатом плодотворной работы на данных курсах, станет 

понимание каждым педагогом его роли в образовательном пространстве. 

Каждый учитель должен стать помощником детям, сопровождая их в огромном 

информационном мире, обсуждая и решая необходимые вопросы. В тоже самое 

время, педагогу нужно не бояться самому учиться и перенимать опыт 

деятельности у своих учащихся, тем самым способствуя учащимся в осознании 

своей личности, создавая атмосферу сотрудничества и обмена опытом. 

Роль учителя - быть психологом в пространстве образования. Надо 

каждому учащемуся создать такое поле деятельности, такое пространство, 

чтобы каждый чувствовал себя  в нем как «рыба в воде», чтобы каждый 

чувствовал себя нужным, важным, успешным. Атмосфера доверия, открытости, 

теплоты и свободы должна царить в этом пространстве. 

Различные способы формирования и поддержания интереса у учащихся 

воспитывают интерес к процессу познания. Выстраивание здоровых отношений 

на уроке воспитывает культуру общения, регулирование учителем совместной 

деятельности учащихся воспитывает коммуникабельность и 

доброжелательность. Таким образом, педагог выполняет еще одну роль, 

главную роль учителя-воспитателя [3]. 

Новый учитель - это учитель новатор. Он же и творец. Он должен суметь 

организовать образовательное пространство, создать свой сайт, разработать 

методические материалы, давать открытые уроки и еще многое многое другое, 

в тоже время он должен активно участвовать в жизни страны, родного края в 

обсуждении законов… и учиться, учиться, учиться. 

В современном образовательном пространстве педагог должен понимать, 

что уровень казахстанского среднего общего образования должен 

соответствовать задачам развития государства и обеспечивать его 

конкурентоспособность в современном мире. Поэтому система повышения 

квалификации в республике насыщена разнообразием видов деятельности и 

нетрадиционными формами преподавания и обучения, в связи с этим 

содержание курсов несомненно будет способствовать прогрессу в 

преобразовании казахстанской школы. 
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Мақалада қазіргі әлемдегі балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу, студенттің жеке 

басының азаматтық және адамгершілік-этикалық дамуының күрделілігі мәселелері, 

сондай-ақ басымдықты өзгерту және мұғалімнің құзыреттілігін арттыру, адамның 

рухани-адамгершілік сапасын дамыту мәселесі қарастырылады. 

Статья затрагивает проблемы воспитания детей и подростков в современном мире, 

сложности гражданского и нравственно-этического становления личности школьника. 

Изменение приоритетов и повышения компетентности педагога, развитие духовно-

нравственной сферы человека. 

Тhe article touches on the problems of raising children and adolescents in the modern world, 

the complexity of the civil and moral and ethical development of the student's personality. Change 

of priorities and increase of the teacher's competence, development of the spiritual and moral 

sphere of a person. 

  

Пpoблeмы вocпитaния дeтeй и пoдpocткoв в coвpeмeннoм миpe cтaли 

нaмнoгo cлoжнee. Чтoбы вocпитaть дeтeй в нaшe вpeмя, кoгдa в cтpaнe (в 

любoй) cлoжныe пoлитикo-экoнoмичecкиe и мopaльнo-этичecкиe ycлoвия, 

нyжнa ycтoйчивaя, пpoдyмaннaя дo мeлoчeй, oбocнoвaннaя c тoчки зpeния 

нayки кoнцeпция и имeющaя нeмaлoвaжнyю poль чeткaя cиcтeмa 

вocпитaтeльнoй paбoты нe тoлькo в oбщeoбpaзoвaтeльныx шкoлax, нo и в 

кaждoм yчeбнoм зaвeдeнии. Актyaльнocть вocпитaтeльнoй пpoблeмы в пepвyю 

oчepeдь ocтpo cтoит в oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлe. И этo ycyгyблeнo тeм, чтo 

нeвepoятный пoтoк разнородно-нacыщeннoй инфopмaции, кoтopый нe 

cпocoбcтвyeт пoзитивнoмy paзвитию дeтeй шкoльнoгo вoзpacтa бyквaльнo 

xлынyл co вcex cтopoн, пpинocя зa coбoй бoльшиe cлoжнocти в гpaждaнcкoм и 

нpaвcтвeннo-этичecкoм cтaнoвлeнии личнocти шкoльникa.  

Нaивaжнeйшиe нaциoнaльныe цeннocти, кaк пaтpиoтизм, гpaждaнcкий 

дoлг, coциaльнaя coлидapнocть, чeлoвeчнocть, гyмaннocть, ceмья, тpyд, нayкa, 

твopчecтвo и иcкyccтвo и.т.п. являютcя ocнoвным coдepжaниeм дyxoвнo-

нpaвcтвeннoгo, этичecкoгo paзвития и вocпитaния пoдpacтaющeгo пoкaлeния.  

Нpaвcтвeннo-этичecкoe вocпитaниe личнocти peбeнкa ocтaeтcя oдним из 

глaвныx и caмыx вaжныx зaдaч oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлы, тaк кaк являeтcя 

пpoцeccoм, нaпpaвлeнным нa цeлocтнoe фopмиpoвaниe и paзвитиe личнocти 

шкoльникa. И oдним из глaвныx зaдaч нpaвcтвeннoгo вocпитaния шкoльникa 

вceгдa были и ocтaютcя coциaльнo нeoбxoдимыe тpeбoвaния oбщecтвa: чecть, 

дoлг, coвecть, дocтoинcтвo, кoтopые пeдaгoги дoлжны yмeлo пpeвpaтить вo 

внyтpeнниe cтимyлы развития личнocти кaждoгo peбeнкa. Они дoлжны cyмeть 

cдeлaть этo в coчeтaнии c пoнимaниeм coвpeмeнныx тpaктoвoк вocпитaния, 

иcпoльзoвaниeм мaтepиaлoв нaциoнaльнoй кyльтypы, пpимeнeниeм paзличныx 

мeтoдoв, фopм и тexнoлoгий пoвышeния эффeктивнocти yчeбнo-

mailto:bahit75@bk.ru


72 
 

вocпитaтeльнoгo пpoцecca в цeлoм. Здecь cпpaвeдливo задать вoпpoc: «Чтo 

дoлжeн yмeть caм yчитeль?». 

Для этoгo, в пepвyю oчepeдь, yчитeль дoлжeн oвлaдeть «Мeтoдaми paбoты 

c coбoй», «Мeтoдoм caмopaзвития и caмocoвepшeнcтвoвaния» в cooтвeтcтвии c 

выбpaнными цeлями. Ecтecтвeннo, чтo caмopaзвитиe этo индивидyaльный 

пpoцecc, кoтopый paзвopaчивaeтcя вo внyтpeннeм плaнe личнocти. И здecь 

зaдaчeй yчитeля cтaнoвитcя пpивлeчeниe вceгo пoтeнциaлa: кaк ceмьи своих 

воспитанников, тaк и шкoльнoгo кoллeктивa для решения вопросов дyxoвнoгo, 

нpaвcтвeннo-этичecкoгo caмocoвepшeнcтвoвaния yчaщиxcя, гдe глaвнoй цeлью 

дoлжнo быть дyxoвнo-нpaвcтвeннoe paзвитиe peбeнкa в кoнтeкcтe eгo 

вcecтopoннeгo paзвития. 

Измeнeниe пpиopитeтoв и пoвышeние кoмпeтeнтнocти пeдaгoгa, ocoбeннo 

нaчaльнoгo oбpaзoвaния, oбycлoвлeнo eгo cпocoбнocтью к своему личнocтнo-

пpoфeccиoнaльнoмy paзвитию. В cвoю oчepeдь, этo личнocтный и 

пpoфeccиoнaльный pocт, oбecпeчeниe ycлoвий для caмocтoятeльнoгo peшeния 

жизнeнныx и пpoфeccиoнaльныx пpoблeм, нaпpaвлeнных нa пoддepжкy 

пpeoбpaзyющeй пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти. Вeдь, имeннo в нaчaльнoм 

oбpaзoвaнии пeдaгoг игpaeт вaжнyю poль opиeнтиpa, фopмиpyющeгo личнocть 

peбeнкa, пoмoгaeт eгo cтaнoвлeнию и paзвитию. Кoнeчнo, глaвнoй зaдaчeй 

кaждoгo пeдaгoгa являeтcя вocпитaниe aктивнoй, твopчecкoй личнocти, 

cпocoбнoй вecти caмocтoятeльный пoиcк, yмeющeй дeлaть coбcтвeнныe 

вывoды, дocтигaть цeли и peшaть пocтaвлeнныe зaдaчи, пpинимaть нyжныe и 

чeткиe peшeния, a тaкжe нecти зa ниx oтвeтcтвeннocть [1]. 

Пpoфeccиoнaльнoe paзвитиe и cтaнoвлeниe пeдaгoгa нeвoзмoжнo бeз 

гpaмoтнo пocтpoeннoгo caмooбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca. Нeocпopимым 

условием в ycпeшнoм pocтe любoгo пeдaгoгa является cиcтeмaтичecкaя 

caмocтoятeльнaя, зaинтepecoвaннaя paбoтa c нayчнo-мeтoдичecкими издaниями, 

paзpaбoткaми, peкoмeндaциями, гдe пpeдcтaвляeтcя oпыт кoллeг. Вeдь чeм 

шиpe кpyгoзop пeдaгoгa, тeм лeгчe eмy нaйти нaибoлee yдaчный мeтoд, фopмy 

пoдaчи мaтepиaлa, бoльшe и разнообразнее бyдeт cпeктp eгo мacтepcтвa [2]. 

Кaждoмy yчитeлю для дocтижeния мacтepcтвa вaжнo yмeть выcтpoить 

cвoю пpoфeccиoнaльнo-пeдaгoгичecкyю cтpaтeгию, yчитывaющyю 

oбpaзoвaтeльнyю тpaeктopию, кoнкpeтныe индивидyaльныe ocoбeннocти и 

зaпpocы [3]. Вeдь oбpaзoвaтeльнaя тpaeктopия этo вoзмoжнocть личнocти, 

кoтopый нa ocнoвe cвoeгo выбopa oпpeдeляeт cвoй oбpaзoвaтeльный пyть. 

Oбyчeниe и вocпитaниe этo нeдeлимый, eдиный пpoцecc. Вocпитaниe 

учащегося являeтcя нaибoлee cyщecтвeнным процессом, тaк кaк оно пpизвaно 

пoмoчь чeлoвeкy caмopeaлизoвaтьcя, ocyщecтвить cвoe нaзнaчeниe, cлeдyя 

дyxoвным, нpaвcтвeннo-этичecким пpинципaм. Нa ceгoдяшний дeнь в 

oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce ocoбyю знaчимocть пpиoбpeтaeт личнocтнo-

opиeнтиpoвaннoe oбyчeниe, в ocнoвe кoтopoгo лeжит cтaнoвлeниe и paзвитиe 

дyxoвнo-нpaвcтвeннoй cфepы чeлoвeкa.  

Вaжнocть дyxoвныx acпeктoв в пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти пeдaгoгов 

в настоящее время, oбycлoвлeнo oбecцeнивaниeм традиционных дyxoвнo-
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нpaвcтвeнныx цeннocтeй cpeди пoдpacтaющeгo пoколeния и мoлoдeжи. Этo в 

cвoю oчepeдь, oбъяcняeт вaжнoсть и ocтpую пoтpeбнocть страны в 

выcoкoнpaвcтвeнныx и выcoкoпpoфeccиoнaльныx педагогических кaдpax c 

oгpoмным дyxoвным пoтeнциaлoм, знаниями кyльтypнo-иcтopичecких 

тpaдиций нapoдa Казахстана.  
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Мақалада адамның психикасындағы әрекеттік уәждемесi, әрекеттік уәждеменiң орын алуы 

карастырылған. Математикалык статистика әдiсiн қолдану арқылы, адамның ic-жiгерi оның 

психикасындағы әрекеттік уәждеменiң дәрежесiне байланыстылық  гепотезасы тексерiлген. 

Түйiндi сөздер: әрекеттік уәждеме, интеллект белсенділігі, гипотеза, тестiлеу; 

В статье рассматриваются мотивации в психике индивида, в частности как мотив влияет на 

качество подготовки к предстоящим испытаниям. Применением метода математической 

статистики осуществлена проверка гипотезы о том, что активность обучающегося индивида 

зависит от степени мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, интеллектуальная активность, деятельность, гипотеза, 

тестирование; 

This article explores the motivation of the individual psyche. the effect of motivation on the quality of 

the exam preparation . Using the method of mathematical statistics verified the hypothesis that the activity of 

the individual learner depends on motivation. 

Key words: Motivation, intellectual activity, activities, hypothesis, testing 

  

Содержание профессионального образования составляет: обучение видам 

деятельности в отраслях производства и культуры. Активная деятельность 

учащегося – залог успешного воспитания и обучения на всех уровнях. В 

деятельности развивается психика человека, формулируются его способности и 
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личностные качества специалиста. В деятельности же формируются 

субъектные функции образования:  

– развиваются способности человека, позволяющие ему выбирать  

оптимальные стратегии жизненного пути;  

– проявляются инициатива и ответственность;  

– усиливаются возможности для личностно-профессионального роста, 

самоопределения, самореализации, саморазвития растущего человека.  

Деятельностный подход к организации учебной работы выступает в 

качестве общей концептуальной основы совершенствования обучения. 

С философской точки зрения, деятельность – форма диалектического 

отражения окружающего мира человеком; мера его активности в любом 

отражательном процессе и в обучении в частности. 

В настоящее время в современной педагогике активно развивается 

субъектно-деятельностный подход. Человек не рождается, а становится 

субъектом в процессе деятельности и общения. Обучение и усвоение 

различных видов деятельности превращается в учебно-познавательный 

процесс, при котором ученик самоовладевает знаниями и умениями в процессе 

обучения. 

Интеллектуальная активность обучающегося (проявляется в умениях 

решать одну и ту же задачу разными способами, находить аналогии, 

устанавливать связи и ассоциации, видеть в хорошо известном нечто новое, 

проявлять независимость мышления). 

Учащийся должен проектировать свою деятельность: понимать условия 

задачи и содержащейся в ней проблемы, искать пути решения (поиск различия, 

нестандартности, непохожести) и выдвигать на этой основе предположения, 

догадки, теории. 

Деятельностный подход как интегрированная педагогическая технология, 

объединяет в себе компоненты учебного процесса. Предметная деятельность на 

уровне теоретического содержания обучения имеет в себе функцию источника 

этого содержания, на уровне предмета – это систематизирующий фактор, на 

уровне учебного материала воплощает принцип структурирования учебного 

материала. Центральной категорией является субъективная индивидуальная 

деятельность обучающегося, которая представляет собой процесс 

самопроектирования своего учения и познания.  

Анализируя генезис сознания, А.Н. Леонтьев показал его психологическую 

многомерность. «Деятельность субъекта – внешняя и внутренняя – 

опосредствуется и регулируется психическим отражением реальности. 

Психическая реальность, которая непосредственно открывается нам – это 

субъективный мир сознания. Сознание в своей непосредственности есть 

открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен и он сам, его 

действия и состояния». Объяснение природы сознания лежит в тех же 

особенностях человеческой деятельности, которые создают его необходимость: 

в ее объективно-предметном, продуктивном характере».  
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В теории А.Н. Леонтьева личность рассматривалась в качестве субъекта 

предметно-практической деятельности. Деятельность как высший уровень 

активности, обретающий собственную дифференциацию (мотив, цель, 

операции, действия, навыки и др.) в развитых общественных отношениях, 

порождает и образует психические процессы и свойства, которые на основе 

интериоризации формируются по структуре как аналог внешней деятельности. 

Разрабатывая свою философско-психологическую концепцию, С.Л. 

Рубинштейн вводит в качестве ее эпицентра субъекта, занимающего активную, 

творческую, самостоятельную позицию, окружающая действительность для 

которого выступает не только как система раздражителей, но, прежде всего, как 

объект действия и познания. «Уже на самых ранних стадиях развития, ребенок, 

подросток, начиная выделять себя из окружающей действительности и 

противопоставлять себя ей как объекту действия, познания, общения, 

созерцания и т. д., становиться субъектом изначально неразрывного, 

недизъюнктивного единства природного и социального» [1, с.57].  

В современной психологии, главной задачей в раскрытии специфики 

каждого субъекта, по мнению К.А. Абульхановой, встает необходимость не 

оторвать ее от философского значения этой категории – категории субъекта 

жизнедеятельности. Важным критерием субъекта психической деятельности 

является способность к разрешению противоречий, присущих индивиду, 

личности в ее соотношении с обществом, противоречий самого соотношения 

индивидуального и общественного [2, с.73].  

Мотив деятельности может быть как вещественным, так и идеальным, 

главное, что за ним всегда стоит потребность, что он всегда отвечает той или 

иной потребности.  

В рамках проверки того, как мотив влияет на проявление деятельностного 

подхода в психологии выпускников 11 класса в одном из школ для одаренных 

детей г. Атырау, были выбраны две группы выпускников с высокой степенью 

мотивации. Первая  группа - выпускники собирающиеся поступать на основе 

государственного образовательного гранта в ведущие национальные вузы РК и 

вторая группа - выпускники собирающиеся поступать на основе  

государственного образовательного гранта в совместные вузы мира (Назарбаев 

Университет, Казахстанско-Британский Технический Университет, КИМЭП). В 

каждой группе по 30 человек. Выпускникам раздали материалы тестовых 

заданий «Единого национального тестирования». У первой группы среднее 

значение результатов теста 88, у второй 96, при среднеквадратичном 

отклонении равным соответственно 5 и 6.  

Цель: проверить при уровне значимости α = 0,05 гипотезу о том, что у 

группы №2 уровень мотивации выше, следовательно, и уровень подготовки 

выше, чем у группы №1. 

Дано: n = 30, m = 30, х = 88, у= 96, Sx = 5, Sy = 6, N = n+m-2 

Нулевая гипотеза: μх < μy, альтернативная гипотеза μх = μy 
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Критическая область для проверки гипотезы: Т< - tN;α (По таблице 

критических значений распределения Стьюдента). 

 -0,998 < - t58;0,05 = -1,67 

Значение статистики не попало в критическую область [-∞, - 1,67], 

следовательно, нулевая гипотеза подтверждается. Таким образом, если уровень 

мотивации высок, тем самым индивид тщательно готовится, и как конечный 

результат показывает высокий балл. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что высокий 

уровень мотивации стимулирует индивида на углубленное изучение дисциплин 

вступительных тестов, на расширение общего уровня IQ, что в конечном итоге 

позволяет достичь поставленной цели. В этом видится и суть деятельностного 

подхода в психологии. И деятельностный подход всегда будет проявлять себя в 

познавательной деятельности индивида. 
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Мақалада педагогтың үздіксіз білім беру аясында кәсіби дамуын зерттеу мәселелері 

қарастырылған. Мектеп ішінде мұғалімнің кәсіби өсу жүйесін ұйымдастыру  мүмкіндіктері 

сипатталған. 

Түйін сөздер: педагог біліктілігі, құзыреттілік, "Lesson study", "Action research", 

коучинг, тәлімгерлік,  мектеп тренері. 

В статье представлены исследования проблемы профессионального развития 

педагога в рамках непрерывного образования. Описаны возможности организации 

системы профессионального роста внутри школы. 
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The article presents the research of the problem of professional development of teachers in 

the framework of continuing education. The possibilities of the organization of the system of 

professional growth within the school are described. 
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Во всем мире растет заинтересованность в подготовке хороших 

учителей, привлечении их к работе в школы на длительное время, 

профессиональном развитии и мотивации труда преподавателей. 

Установлено, что достижения учащихся имеют тесную связь с характером 

и качеством происходящих в классе процессов, прежде всего – с 

деятельностью учителя [1].  

В рамках обновления содержания среднего образования в Республике 

Казахстан потребность в совершенствовании практики преподавания учителей 

приобретает большую актуальность.  

Наше исследование «Как эффективно организовать систему 

профессионального развития педагогов внутри школы?» имеет цель: апробация 

комплекса инструментов, которые помогут изменить и улучшить процесс 

преподавания и обучения на основе тщательного рефлексивного анализа 

циклического исследования в действии (Action Research).  

Мы ставим задачу распространения и обмена накопленным опытом 

исследовательской работы с широкой аудиторией в рамках профессионального 

педагогического сетевого сообщества. Кроме того, решаем задачи: 

1) совершенствовать практические навыки и компетенции учителей;  

2) организовывать взаимодействие субъектов образования в 

обеспечении качества образовательных услуг; 

3) содействовать раскрытию профессионального потенциала 

педагогических работников школы;  

4) отследить мониторинг эффективности подходов, применяемых для 

совершенствования методов преподавания и обучения. 

Ожидаемые результаты: результатом исследования предполагается 

улучшение у учителей навыков рефлексивного мышления о своей практике, 

планирование процессов преподавания и оказания профессиональной 

поддержки коллегам в условиях педагогического сообщества и способности к 

самосовершенствованию. 

С целью обзора работы учителей и их профессионального развития было 

проведено анкетирование педагогов по самоанализу собственной деятельности 

и определению уровня профессиональной компетенции. 

Комплексная диагностика позволила определить уровень 

профессиональной компетенции учителя. Так, исследование психолого - 

педагогических компетенций учителей выявили, что 15% учителей постоянно 

используют методы стимулирования учащихся, 26% изредка используют 

стимулирование, а у 32% педагогов отсутствует постоянная мотивация к 

самообразованию и саморегуляции.  

Определение компетенции отношений выявили, что 56% педагогов умеют 

создать благоприятную эмоциональную среду для развития личных качеств 

учащихся, проявляют готовность к взаимопониманию и взаимоотношениям. 

Диагностика в компетенции в сфере ИКТ определила, что 57% педагогов 

имеют в наличии электронные поурочные планы, файлы лабораторных и 

практических работ, пользуются ресурсами интернета и мультимедиа на 
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уроках, 23% педагогов не зарегистрированы в социальных сетях, не используют 

интернет при подготовке к урокам.  

Диагностика управленческой компетенции в ходе урока показала, что 35% 

педагогов не уделяют должного значения групповой работе и созданию 

коллаборативной среды, разноуровневым заданиям, предпочитая традиционные 

методы.  

Анализ компетентности оценивания и анализа учебного процесса показал, 

что 36% педагогов используют на уроках формативное оценивание 

деятельности учащихся и умеют составлять критерии оценивания, анализируют 

свою работу. 

В результате данного исследования определены приоритеты:  

- сформировать устойчивое сотрудничество учителей в рамках  

 профессионального сообщества; 

- внедрить в практику подходы «Lesson study», «Action research»; 

- совершенствовать процессы коучинга и менторинга; 

- создать условия для проведения курсов школьными тренерами. 

Одной из принципиальных особенностей навыков 21 века является 

расширение сотрудничества между учителями, в рамках которого возможно 

плодотворное совместное сотрудничество, обмен инновационными, 

эффективными идеями, что в конечном итоге, усиливает эффект методов и 

подходов, используемых в практике преподавания. Так на протяжении 

исследования мы активно способствовали развитию профессионального 

сообщества нашей школы «Табыс». Учителя нашей школы сотрудничают с 

учителями школ № 36, 47, 60, лицея «Столичного» в рамках 

профессионального сообщества «Вектор», где совместно изучают опыт 

менеджмента «Назарбаев интеллектуальных школ», и стараются внедрить в 

свою практику некоторые их подходы и приемы. Все участники 

профессионального сообщества школы утверждают, что обмен опытом 

оказывает сильное влияние на их педагогическую практику в целом. 

Достижения и неудачные опыты совместно обсуждаются, выявляются новые 

идеи, которые служат основой для дальнейшего исследования интересующих 

тем.  

С октября 2017 года в школе в полную силу стали внедряться подходы 

«Lesson study». Коллектив учителей был разделен на 10 кластеров, где учителя 

совместно осуществляют планирование, преподавание, наблюдение, анализ 

обучения и преподавания, документируя свои выводы. У каждого кластера своя 

определенная тема исследования. Каждый кластер определил конкретный класс 

и кандидатуры трех «исследуемых» учеников, которые находились в центре 

исследовательского урока и представляли категории учеников с высоким, 

средним и низким уровнем успеваемости данного класса. 

Отличительная сторона данного подхода от других подходов заключается 

в том, что, во-первых, урок-исследование (Lesson Study) является длительным, 

трудоемким и циклическим процессом, где проводится «исследование урока» 

командой учителей. Во-вторых, он носит практико-исследовательский 
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характер, который направлен на положительную динамику, изменение и 

улучшение уроков, переосмысление педагогической практики. Решается 

ключевая проблема в обучении в конкретном классе с помощью 

систематического сбора и анализа данных.  

В-третьих, это командная коллаборативная работа, где группа 

заинтересованных учителей проводит исследование над решением актуальной 

проблемы в обучении в определенном классе на протяжении трех циклов 

уроков-исследований [2]. Решая одну проблему, невольно команда 

сталкивается с другой проблемой, которые рассматривались на коучинг-

тренингах. Учителя с коуч-тренерами стремились искать пути их решения, 

совместно обдумывая, размышляя, анализируя, затем вместе подводили итоги. 

Все учителя проводили Lesson Study, наблюдая при этом за уроками других. 

Под наставничеством менторов в кластере развивали свои профессиональные 

навыки 10 учителей. Работа в кластере по внедрению подхода Lesson Study 

оказала сильное влияние на улучшение практики преподавания и обучения 19 

молодых специалистов, которые только начали свой педагогический путь. В 

этом и заключается непрерывный отличительный характер исследования. Как 

говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Командная работа учителей в 

коллаборативной среде способствует успешному исследованию, развитию 

навыков наблюдения и обучения. Несомненно, от учителей потребуется 

профессиональное всестороннее развитие, высокая мотивация, работа в 

свободное время и самостоятельный поиск знаний. Только тогда команда 

может достичь положительных изменений в ходе исследовательской работы. 

Lesson Study является, по существу, коллаборативным подходом в обучении 

учителей и развитии практики преподавания и обучения, а так же 

исследованием в действии (Action Research), поскольку предполагает ряд 

циклов [2].  

В-четвертых, в период трех циклов исследования в действии особое 

внимание уделяется на систематизацию и анализ данных (карточки в классе, 

опрос, фотографии, рисунки, интервью, беседы, наблюдение, социограммы, 

анкетирование, видеозаписи и т.д.), которые служат источником обсуждения и 

анализа для конкретной рефлексии и получения реальных результатов. 

В-пятых, весь процесс урока-исследования в трех циклах фиксируется в 

протоколе в целях публикации и распространения накопленного опыта работы.  

Наряду с этими подходами в школе проводятся внутришкольные курсы по 

уровневым программам повышения квалификации педагогических кадров 

Республики Казахстан школьными тренерами. Школьные тренеры имеют 

образовательную платформу – программу профессионального развития 

педагогических кадров в общеобразовательных школах «Рефлексия в практике» 

(состоит из программы, руководства для учителя, руководство школьного 

тренера, раздаточные материалы). 

Целью программы является освоение педагогическими кадрами методов и 

подходов, способствующих развитию у учащихся творческих, 

исследовательских навыков, навыков критического и логического мышления. 
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Задачи программы: 

1) Совершенствовать у учителей навыки: 

- планирования процесса преподавания; 

- вовлечения учащихся в процесс обучения; 

- использования ИКТ в процессе преподавания; 

- развития у учащихся навыков критического мышления; 

- эффективного системного оценивания учащихся; 

- рефлексии собственного  процесса преподавания. 

2) подготовить учителей к постоянному профессиональному 

развитию. 

Программа профессионального развития основана на теории 

конструктивизма. Современная практика и результаты исследований 

показывают, что «традиционная» методика преподавания, основанная на 

трансляции готовых знаний, не может обеспечить эффективное интегрирование 

новых знаний в имеющиеся и следовательно, в данной ситуации имеет место 

только механическое запоминание, поверхностное обучение. Цель 

конструктивистского преподавания состоит в том, чтобы развивать глубокое 

понимание предмета учеником, обеспечив использование и применение знаний 

вне класса на основе своего предыдущего опыта. 

В ходе обучения учителя изучали и обсуждали с коллегами педагогические 

методы, подходы и формы работы, совершенствующие практику преподавания.  

Практическая реализация характеризуется возможностью планирования и 

проведения уроков с использованием изученных методов, подходов и 

получением конструктивной обратной связи. По итогам реализации программы 

профессионального развития в школе, учителя составляют рефлексивный отчет 

и предоставляют школьным тренерам для оценивания. 

Возможность отследить результаты изменений даёт анализ всех 

проводимых мероприятий. В марте 2018 года было проведено повторное 

анкетирование педагогов по самоанализу собственной деятельности и 

определению уровня профессиональной компетенции. В комплексе такая 

диагностика показала повышение уровня компетенции педагогов школы. 

Психолого - педагогические компетенции: 45% учителей постоянно 

используют методы стимулирования учащихся, 36% изредка используют 

стимулирование, 52% педагогов постоянно используют методы и приемы 

развивающего характера, 45% учителей успешно работают по повышению 

мотивации учащихся, применяя различные стимулирующие приемы и методы 

познавательной активности учащихся. 

Компетентность отношений: у 63% педагогов на уроках  благоприятная 

эмоциональная среда для развития личных качеств учащихся. Организованная 

групповая работа создает готовность к взаимопониманию и развитию 

взаимоотношений как между учащимися, так и между ними и педагогом. 

Компетенции в сфере ИКТ в обучении: 78% педагогов имеют в наличии 

электронные поурочные планы, файлы лабораторных и практических работ, 

пользуются ресурсами интернета и мультимедиа на уроках, вовлекают 
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учащихся к сотрудничеству при использовании ИКТ, 80% коллектива 

зарегистрированы в социальных сетях, 20% педагогов используют социальные 

сети для дистанционного обучения и контакта с учащимися во внеурочное 

время.  

Управленческая компетентность в ходе урока: 85% учителей-педагогов 

составляют поурочные планы в соответствии с новыми требованиями, 65% 

умеют составлять среднесрочные планы. Многие педагоги умеют рационально 

использовать время на разных этапах урока. Тем не менее, ещё есть некоторое 

число педагогов, которые предпочитают традиционные методы обучения. 

Компетентность оценивания и анализа учебного процесса: 68% учителей 

используют на уроках формативное оценивание деятельности учащихся и 

умеют составлять критерии оценивания индивидуальных способностей 

учащихся, умеют проводить рефлексию деятельности учащихся на уроке.  

Оценка ожидаемых результатов осуществлялась  через обратную связь с 

педагогами, учащимися, родителями, рефлексию проведенных мероприятий, 

менторинг, анкетирование. Все полученные материалы, фото, видео размещены 

на сайте профессионального  сообщества школы. 

Рефлексия исследования в действии показала изменения в методах 

планирования и оценки обучения учеников, улучшения навыков 

исследовательской работы. Использование анализа начального, а также 

вторичного анкетирования для выявления изменений на практике показало 

эффективность таких подходов в образовании, как – менторинг, коучинг-

сессии, Lesson Study, для совершенствования школьной практики и поиска 

новых путей обучения. На профессиональный рост педагогов позитивно 

влияют занятия, которые регулярно в школе проводят школьные тренеры. 
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Менторинг как эффективная модель профессионального  

развития педагога 

 

Ныгметова Б. Д., Айдарханова И. И. 

Филиал ЧУ «Центр педагогического мастерства» в г. Павлодар 

bibigul-n@mail.ru, aidarhanova_irina@mail.ru 

 
Қазақстандағы қазіргі кездегі білім беру реформасы көбінесе шешуші рөл атқаратын 

мұғалімдердің қатысуы мен қосатын үлесіне байланысты деп саналады. Мұнын себебі мұғалімдер 

әлеуметтік өзгерістерде түйінді делдал ретінде саналады. Бұл мақалада «тәлімгерлік» ұғымының 

мағынасы, білім беру мазмұнын жаңарту аясында әріптестерді оқыту және олардың кәсіби 

дамуына әсер ету мақсатында тәлімгерлік үдерісінің маңыздылығы қарастырылады. 

Современная образовательная реформа в Казахстане происходит во многом благодаря 

вовлеченности учителей, поскольку учителя могут выступать ключевыми медиаторами в 

общественных изменениях. В статье раскрывается сущность термина «менторинг», значимость 

данного процесса в обучении и профессиональном развитии коллег  в рамках школы в условиях 

обновления содержания образования. 

The current educational reform in Kazakhstan is believed to be greatly benefitting from the input and 

engagement of teachers. This is because teachers can be as key mediators in social change. This article is 

devoted to the problem of mentoring in the school as important way of teaching and professional 

development within the updated curricular of education. 

 

Релевантным аспектом Программы повышения квалификации 

педагогических работников Республики Казахстан «Лидерство учителя в 

школе» является повышение профессиональных качеств учителей, среди 

которых важное место занимает развитие таких навыков как менторство 

[1,c.135]. Для проведения успешного менторства на базе школы, необходимо 

изучить термин «менторство». «Менторинг (анг. mentoring) – длительный 

процесс создания доверительных, личностно заинтересованных 

взаимоотношений между ментором и подопечным, направленный на до- 

стижения у последнего существенной динамики в совершенствовании знаний, 

мышления, эффективности практических действий, с целью его 

профессионального становления, как целостной личности педагога.» [1, c.237]. 

Как оказалось, ментор может использовать самые разные методики, в том числе 

элементы коучинга, обсуждение, личный пример и т.д. Менторство – это один 

из наиболее эффективных способов адаптации и внедрения педагогических 

новшеств в современной школе, это модель профессиональных отношений, 

предполагающая партнерство между опытным и молодым преподавателем в 

процессе адаптации к новым условиям меняющегося образовательного 

пространства. В сочетании с коучингом менторство создает уникальную по 

своей глубине и эффективности технологию обучения и развития на рабочем 

месте.  

Эта модель начинает наиболее продуктивно работать тогда, когда учитель 

осознает необходимость постоянного профессионального роста наряду с 

важностью развития межличностных профессиональных отношений. В основу 

модели положен конструктивистский подход к процессу познания, который 

понимается как процесс постоянного анализа личного опыта специалиста и 
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адаптации его к постоянно меняющейся реальности, что является 

неотъемлемой и необходимой составной частью профессионального 

самосовершенствования. Необходимые условия: у ментора - желание помочь, 

используя опыт и знания, у подопечного - желание улучшить качество 

преподавания. Менторинг - совместная деятельность на успех.  

Как показала проведенная практика в школе – гимназии № 9 г.Павлодар, 

менторинг - это привычное явление для учителей английского языка, известное 

им как наставничество. Однако проведенный менторинг в отношении 

конкретного учителя дал возможность понять, насколько данный процесс 

необходим каждому учителю для личного саморазвития и для развития школы 

в целом. Выбор учителя происходил на организованной в школе встрече 

учителей английского языка, где была проведена вводная беседа, 

раскрывающая идеи Программы и сущность процессов коучинга и менторинга. 

В процессе беседы мы постарались донести учителям мысль о том, что 

отношения с ментором – это, в первую очередь, возможность помочь себе 

самому. Наличие ментора у учителя не является признаком его 

некомпетентности в своей профессиональной сфере. Наоборот, отношения 

«ментор–подопечный» свидетельствуют о смелости обсудить 

профессиональные или личные проблемы с опытным коллегой.  

Одна из учителей изъявила желание участвовать в процессе менторинга, 

так как, по ее словам, чувствует потребность в актуализации профессиональных 

знаний, совершенствовании умений и навыков организации учебного процесса, 

так как не имела возможности повысить свою квалификацию за последние 3 

года. Учитель, который стал «подопечным», имеет диплом учителя английского 

языка, преподает в 8-11 классах, имеет педагогический стаж – 8 лет. Данный 

учитель открыта к нововведениям, находится в постоянном творческом поиске, 

отлично владеет информационно-коммуникационными технологиями.  

В ходе совместной беседы учитель высказался по поводу имеющихся у 

него трудностей в организации эффективной групповой работы, ведь большой 

объем учебного материала необходимо изучить за малое количество учебных 

часов, выделенных на данный предмет, а работа в группах могла бы решить 

данную проблему при умелой ее организации. Идеи о важности обучения 

учащихся критическому мышлению вызвали интерес учителя потому, что 

раскрывают взаимосвязь процесса опроса учащихся и уровня их мышления. 

Учитель высказала свое мнение по поводу того, что считает необходимым 

обсудить это с ментором, чтобы улучшить практику своего преподавания. Мы 

решили сконцентрироваться в нашей работе на данных аспектах.  

Итак, тема менторинга: «Как групповая работа влияет на развитие 

критического мышления учащихся на уроках иностранного языка?» Прежде 

всего было предложено изучить учебные ресурсы в области развития, были 

даны рекомендации по изучению дополнительной литературы. Были посещены 

3 урока в 8 классе с целью наблюдения за деятельностью учителя на уроке в 

плане организации групповой работы. Все наблюдения  фиксировались в 

письменном виде и один из уроков был заснят на видеокамеру. Наблюдая за 
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уроками коллеги, мы фокусировали внимание на том, содействует ли учитель 

учащимся в самостоятельной работе, опирается ли на предыдущие знания 

учеников, все ли вовлечены в учебный процесс, какие вопросы  задает учитель. 

Были отмечены такие положительные стороны урока, как благоприятная 

атмосфера сотрудничества на уроке, наличие творческих и разноуровневых 

заданий.  

При беседе с учителем с помощью наводящих вопросов были выявлены ее 

проблемы в преподавании. На своем уроке учитель использовала групповую 

работу, разбивая учеников по рядам, что существенно затрудняло 

непосредственное общение между учащимися. Оценивание производилось без 

критериев, многим ученикам не было понятно, за что они получили 

определенную оценку. Также мы обратили внимание своего подопечного на 

качество опроса на уроке, так как вопросы, задаваемые учителем, были в 

большей степени, закрытого типа. Важным было то, чтобы она сама обратила 

на эти моменты внимания, а ментор содействовал, подвел её для принятия 

решения.  

После анализа уроков мы с подопечной просмотрели варианты внесения 

изменений в преподавание,  и принялись за планирование серии уроков, 

разработав среднесрочное планирование. По окончании каждого проведенного 

урока мы проводили его устный анализ и говорили об удачных/неудачных 

моментах на основе видеоматериала. Было отмечено, что учитель применяет 

работу в группах, но состав групп остается постоянным в течение урока. 

Деление на группы происходило, в основном, по желанию учителя. Была 

отмечена неравномерная степень активности учащихся в группах, в связи с чем 

учитель выразил опасение, что общая оценка работы группы была 

необъективной по отношению к ее участникам. По признанию учителя, этап 

оценивания представляет для него трудности и он нуждается в 

информационной и методической поддержке в этом вопросе. На своих 

последующих уроках она апробировала применение различных стратегий 

развития критического мышления: «Кластер», «Шесть шляп», «Инсерт», 

«Синквейн», «Концептуальные таблицы». Во время анализа уроков учитель 

отметила, что среднесрочное планирование  ей очень понравилось. В целом все, 

что было запланировано, имело хорошую обратную связь. 

На протяжении всего процесса менторства взаимоотношения «ментор-

учитель» были доверительно-дружескими. Мы вместе с учителем пришли к 

выводу, что позитивный настрой ментора и учителя на сотрудничество 

является залогом его успешности. В результате менторинга мы пришли к 

осознанию необходимости развития исследовательских навыков, рефлексии как 

со стороны учителей, так и со стороны ментора.  

Учитель понял, что несет постоянную и полную ответственность за все 

свои действия, результаты перед собой и учениками. Менторинг, по мнению 

учителя,  позволяет повысить интерес к уроку учащихся путем предоставления 

возможностей для них сравнивать разные подходы в обучении. Со стороны 

учителя должна наблюдаться готовность, а в последующем развитое умение 
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рефлексии, он также должен развивать рефлексию и у учащихся. В результате 

менторинга учитель должен уметь ставить реальные цели и задачи с точки 

зрения учащихся и обучать этому других коллег, а также своих учеников. 

По признанию учителя, она осознала реальную необходимость обсуждать 

свои мысли и идеи с человеком, который более опытен в сфере знаний и 

навыков, предоставляющих для данного учителя определенные проблемы. В 

одной из бесед подопечная коллега сказала, что процесс менторинга помог ей 

лучше узнать саму себя, определить свои профессиональные потребности и 

возможности, а также прислушиваться к потребностям своих учеников. Своим 

личным достижением учитель считает то, что, следуя рекомендациям ментора, 

она на своих уроках «была наравне с учащимися». В беседе мы совместно 

выявляли положительные стороны урока, поддерживали учителя за правильно 

выбранный прием, что придавало ей уверенности в себе. При обсуждении 

оказалось, что мы не продумали систему оценивания для учащихся, поэтому, 

обсуждая план следующего урока, мы внесли корректировки.  

Проведенная практика менторинга показала, что это также и возможность 

для учителя-наставника поделиться своими знаниями, опытом. 

Совершенствование профессионального мастерства будет лишь содействовать 

улучшению процесса менторинга. Ментору необходимо научить учителя 

системному подходу в распознавании педагогических действий, совершаемых 

им в повседневной деятельности. Учитель развивает умение прогнозировать 

результаты своей деятельности, т.е. совершенствует педагогическую 

диагностику. Самый важный аспект, на наш взгляд, заключается в развитии 

готовности учителя для сотрудничества, осуществления «обратной связи». 

Мы считаем, что проведенный менторинг был взаимополезен. В процессе 

менторства мы увидели, как изменилась подопечная - она стала более 

уверенной, у нее раскрылись лидерские качества. На уроке она была 

консультантом детей, предоставляла учащимся возможность самим делать 

выбор. Говорить о достижении значимых результатов рано, потому что за 

короткий срок невозможно изменить многое, но первые шаги были удачными. 

Важно то, что учитель научился рефлексировать свою повседневную 

деятельность. Учитель еще раз самоутвердилась, поверила в свои силы, когда 

увидела, как учащиеся раскрывались на ее уроках. Даже слабые ученики 

смогли участвовать в процессе обсуждения, учились говорить, сильные 

учащиеся проявили свои лидерские качества, помогая остальным в группе. 

Если раньше подопечная говорила в большей степени сама на уроке, то сейчас 

она предлагала такие задания, где учащиеся самостоятельно изучали новый 

материал. Наиболее удачные задания из практики коллеги связаны с 

технологией развития критического мышления, так как это было актуально как 

для самого учителя, так и для обучения ребят в старших классах.  

Менторинг – это долгосрочный процесс, требующий обоюдного желания 

сотрудничать, чувства ответственности от каждого и, самое главное, 

нацеленный на улучшение качества и эффективности практики преподавания. 

Думаем, в этом и заключается суть менторинга. Мы пришли с коллегой к 
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совместному решению о том, что наше сотрудничество продолжится, так как 

процесс менторинга расширяет профессиональные познания и навыки как 

учителя, так и ментора.  

Исходя из задач Программы, реализация процесса менторинга необходима 

в целях управления обучением команды учителей [2, c.92], поэтому наша 

дальнейшая совместная работа будет включать консультирование по вопросам 

планирования уроков, методическая поддержка (обучение навыкам применения 

различных стратегий обучения), совместное проведение коучинг-сессий/ 

мастер-классов для коллег с целью развития у данного учителя навыков 

коуча/ментора. 
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Қазіргі уақытта қазақстандық мұғалімдер интенсивті «Зерттеу-сабағы» тәсілін 

қолдана бастады.  Бұл тәсіл мектептің педагогикалық практикасында білім беру және 

оқытуды дамыту және жетілдіру мақсатында табысты кәсіби үдеріс ретінде 

қарастырылады. Мақалада 5-сыныпқа арналған Пит Дадлидің жетекшілігіне сәйкес Lesson 

Study практикалық зерттеу әдісінің  мұғалімдік тәжірибеде қолданылуының тиімділігі 

туралы айтылған. Жиналған деректерге  жасалған сапалық және сандық талдаудың 

қорытындысы  Lesson Study тәсілінің ұстаздық тәжірибеде қолданудың  тиімділігін 

дәлелдейді.  

В настоящее время казахстанские учителя начали интенсивно применять подход 

«Урок-исследование» в школьной педагогической практике в качестве успешного 

профессионального процесса, в целях развития и совершенствования обучения и 

преподавания. Данная статья посвящена применению практического исследовательского 

подхода Lesson Study согласно руководству Пита Дадли в 5 классе. Качественный и 

количественный анализ сбора данных доказывает эффективность применения подхода 

Lesson Study в учительской практике.  

At the present time Kazakhstan teachers are making their first steps to implement Lesson 

Study approach in their school practice as a powerful professional process to develop and refine 

teaching techniques. This article focuses on the practical use of the research Lesson Study 

approach under the leadership of Pete Dudley in the 5th grade. Qualitative and quantitative 

analysis of data collection proves the effectiveness of Lesson Study approach in teaching practice. 

 

mailto:sazanovich1979@mail.ru


87 
 

В современном образовании происходит обновление форм и методов 

преподавания, что требует непрерывного поиска совершенствования 

педагогической практики. Учителя школ должны найти наиболее оптимальные 

способы организации учебно - воспитательного процесса, когда учащиеся не 

просто получают хорошие теоретические знания, а умеют самостоятельно их 

добывать и использовать в повседневной жизни. Для повышения своего 

профессионального уровня учителя должны сотрудничать друг с другом. Очень 

важным аспектом работы по развитию профессионализма учителей является 

Lesson Study, представляющий собой подход для исследования класса в целях 

усовершенствования школьной практики. Этот подход наиболее эффективен 

для сплочения учителей, совместного определения проблем, создания 

коллаборативной среды для совместного обучения, обмена опытом и 

коллективной ответственностью за результативность исследования. 

Lesson Study – педагогический подход, представляющий собой особую 

форму Исследования в действии на уроках, способствующие 

совершенствованию знаний в области учительской практики. Подход основан в 

Японии в 70-х годах 19-го столетия, опередив, примерно на 70 лет, 

используемый на Западе подход «Исследование в действии». Lesson Study 

предполагает участие группы учителей, совместно осуществляющих 

планирование, преподавание, наблюдение, анализ учения и преподавания, 

документирование выводов. При проведении цикла Lesson Study учителя могут 

модифицировать или совершенствовать различные педагогические подходы, 

которые затем обобщаются и транслируются коллегам посредством проведения 

открытых Lesson Study, либо публикации методических рекомендаций по его 

использованию. [1] 

В начале учебного года в нашей школе созданы кластеры, в состав 

которых вошли все учителя школы. В Lesson Study принимала участие и группа 

учителей, преподающих на параллели 5-х классов, совместно осуществляющая: 

планирование, преподавание, наблюдение, анализ обучения и преподавания, 

документирование своих выводов. Беседа с учителями-предметниками и 

первоначальное анкетирование учащихся класса показали, что интерес у 

некоторых учащихся к учебе низкий. Учащиеся зачастую скучают, так как 

материал урока ориентирован больше на слабых учеников, а слабые, не успевая 

за темпом урока, теряют интерес. Ребята, как правило, стесняются задавать 

вопросы при всём классе, а подчас просто не осознают, что конкретно они не 

понимают, не могут сформулировать правильно вопрос. Поэтому мы решили 

поменять подход в преподавании от традиционного к интерактивному. 

Проведение и применение подхода Lesson Study позволило учителям 

применить 7 модулей программы. На всех уроках учитывалась групповая 

форма работы, диалогическое обучение с использованием инструментов 

критического мышления. Так как при групповой форме работы учащиеся 

активно взаимодействуют друг с другом, каждый вовлечен в учебный процесс, 

а при диалогическом обучении они совместно приобретают знания, учатся 
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задавать друг другу вопросы, отвечать на них, производить взаимопроверку. 

Такие формы работы помогают ученикам раскрыться, самореализоваться.  

Именно подход Lesson Study позволил выявить, что учащиеся не всегда 

выражают новые идеи и информацию собственными словами. Ученики лучше 

всего помнят то, что они поняли в собственном контексте, выражая это 

собственными словами. Также происходит живой обмен идеями между 

учащимися, что дает им возможность расширить свой кругозор. 

Роль учителя состоит в том, что он: 

• направляет усилия учеников в необходимое русло; 

• создаёт условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений; 

• даёт учащимся возможность самостоятельно делать выводы; 

• подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже 

существующих. 

Проведение опроса исследуемых учащихся и совместное обсуждение с 

наблюдателями, представление результатов использования подхода Lesson 

Study позволяют видеть учителям, как нужно построить урок, какие приёмы и 

методы обучения нужно применить, чтобы активизировать деятельность 

учащихся на уроках. 
Анкетирование до проведения LS. 

 
 

Анкетирование после проведения LS. 
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Итоговое анкетирование учащихся показало, что у ребят наблюдается 

прогресс в том, что они, отвечая на вопросы выявили и свои отрицательные 

стороны: новую работу не всегда возможно выполнить и нужна помощь, 

отметили, что не всегда умеют рассуждать, а при решении заданий каждому из 

них требуется значительная помощь, хотя в анкетировании перед LS сказали, 

что помощь не нужна. Отрадно видеть, что ребята смогли проанализировать 

свои возможности и сделать выводы. Хочется отметить, что ребята смогли 

оценить свою работу и работу одноклассников адекватно.   

Обучение в сотрудничестве развивает детей, так как они знакомятся с 

разными точками зрения других учеников, учатся высказывать свое мнение, 

приводить аргументы, защищать свои идеи и идеи группы. 

Создание коллаборативной среды способствовало лучшему усвоению 

информации, активному участию в процессе обучения всех детей, позитивно 

повлияло как на уровень мотивации к изучению предмета, так и школьной 

мотивации. 

На этом основании можно сделать вывод, что нашими учениками сделаны 

первые шаги к саморегулируемому обучению. 

Исходя из потребностей членов фокус-группы при проведении уроков с 

использованием подхода Lesson Study учителя приняли участие в коучингах 

«Lesson Study как способ совершенствования практики преподавания и 

обучения» и «Постановка SMART-целей урока». 

 В процессе исследования урока, учителя работают вместе, чтобы 

планировать, обучать, наблюдать и совместно анализировать урок. Совместное 

планирование и сотрудничество помогают учителям совершенствовать свои 

инновационные педагогические подходы для удовлетворения потребностей 

учащихся. Анализ уроков, показывает нам возможные пути их 

совершенствования; эти уроки – исследования содействуют размышлению 

учителей о качестве своего преподавания по отношению к отдельным 

учащимся, учитель становится более заинтересованным в процессе 

преподавания, мотивированным к новой работе.  

Так, учителями создана методическая копилка, которая пополняется 

участниками нашего кластера, тот опыт, который учителя получили в процессе 

исследования, они применяют на практике уже в других классах, 

совершенствуют свою педагогическую практику. Я, как руководитель кластера 

создала электронное портфолио нашего исследования, состоящее из фото - и 

видеоматериалов, заметок учителей, таблиц с наблюдениями, опросов 

учащихся, предварительных выводов. Совместно готовим защиту нашего 

кластера на школьный конкурс среди других кластеров по 1-11 классам. 

 Подход Lesson Study наиболее эффективный способ профессионального 

развития; способствует созданию профессионального сообщества учителей; 

помогает учителям сфокусироваться на том, как думают учащиеся. На 

основании полученного опыта в нашей школе сложилось твёрдое убеждение в 

том, что подход Lesson Study - это одна из самых эффективных форм 



90 
 

профессионального развития и улучшения практики преподавания и обучения в 

школе.  
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Мақалада туылғаннан бері әрқайсымыздың дауыс пен сөйлеудің жеке ерекшеліктері 

бар. Дауыс адамдарының көптеген қасиеттері белгілі бір әдеттерге немесе өмірлік 

факторларға байланысты болады. Осы мақалада көптеген вокалистердің негізгі мәселесі 

қарастырылады, атап айтқанда: ән айту кезінде дауыстың қысылуын, сондай-ақ дауыста 

дауыстың қысылуын жоюдың қазіргі заманғы әдістері қарастырылады. 

С самого рождения каждый из нас обладает индивидуальными особенностями голоса 

и речи. Многие качества голоса человек приобретает вследствие определенных привычек 

или жизненных факторов. В данной статье рассмотрена основная проблема многих 

вокалистов, а именно:  зажатость голоса во время пения, а так же современные методы 

устранения зажатости голоса во время пения. 

Since birth, each of us has individual features of voice and speech. many qualities of voice 

people acquire due to certain habits or life factors. in this article the main problem of many 

vocalists is considered, namely; clamping of the voice during singing, as well as modern methods of 

eliminating the clamping of the voice during singing 

 

Современные условия жизни, мощное развитие науки и техники, рост 

социального статуса общества диктуют повышенные требования к школьному 

образованию в целом и к формированию личности учителя в частности. 

Современная психология и педагогика признают, что степень общего 

творческого развития человека имеет свои пределы, границы которых 

установлены генетическими особенностями строения нервной системы, т.е. что 

существуют люди от природы более или менее творчески одаренные, и что 

каждый человек может и должен развивать свои творческие способности до тех 

уровней, которые ему отпущены природой. А определить эти уровни можно, 

только занявшись той деятельностью, в которой человек может себя проявить 

тем или иным образом. 

Музыка является одним из видов искусства, которое составляет основное 

содержание предмета – вокала. Вместе с литературой и изобразительным 
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искусством они составляют эстетический цикл. Условиями успешности 

обучения на уроках музыки являются проблематизация учебного материала, 

познавательная активность учащихся, связь обучения с жизнью, организация 

обучения, как деятельности. Эстетически развиваясь ученик творит ради 

радости. И эта радость есть особая сила, которая питает его. Радость 

собственного преодоления и успеха в учебе способствует приобретению веры в 

себя, уверенности в своих силах, воспитывает творческую личность. Главное в 

деятельности учителя музыки – развиваться вместе с учениками, быть 

постоянно в творческом поиске. Все можно изменить, и сценарий урока, и 

музыкальный материал, и метод, но важно одно – путь учителя лежит к сердцу 

ребенка и через сердце ребенка к диалогу с ним. 

Профессия учителя музыки требует от избравшего ее постоянного 

совершенствования своей личности, развития музыкальных интересов, 

творческих способностей. Учитель музыки должен быть прекрасным 

музыкантом. Отличное владение музыкальным инструментом, дирижерскими 

умениями, голосом, умение читать с листа, импровизировать во многом 

определяют успех его деятельности. Определяют его успех также умения 

правильно интерпретировать содержание типовой программы по музыке, 

внедрять в учебный процесс современные образовательные технологии, 

заниматься исследовательской практикой, быть хорошим организатором, быть 

коммуникабельным, постоянно заниматься самообразованием. Переход от узко 

профильной подготовки к многопрофильной является педагогически и 

социально значимым шагом, так как выражает объективные процессы и 

перспективу развития образования в целом.  

Целью современного образования - воспитать таких людей, которые с 

легкостью смогут использовать свои знания в жизни. Постановка дыхания – это 

необходимый первый этап обучения пению и постановки голоса. Без 

поставленного певческого дыхания все усилия по освоению песенного 

материала или сценической речи приведут в лучшем случае к нулевому 

результату, а в худшем случае – к полной или частичной потере голоса. Ведь 

обычно человек для извлечения звука использует только связки путем давления 

на них, чтобы усилить звучание. Однако, таким образом, мы сильно 

травмируем их и совершенно не используем всех возможностей нашего тела, 

данных нам природой [1, 2].  

Вокал – это работа над способом вокализации музыкального произведения 

на основе вокальных качеств голоса. Чаще педагоги занимаются именно 

вокалом, потому что работа над постановкой голоса – долгий и трудный путь. 

Постановка голоса — совершенствование необходимых качеств голоса для 

профессиональной деятельности актера, певца, оратора [1,3]. 

Если голос от природы красив по тембру, то лучше не вмешиваться в его 

физиологию, а заниматься вокализацией [4].  

Понятие «постановка голоса» предполагает, что с голосом следует что-то 

делать. Поэтому, лучше использовать термины «развитие голоса», «воспитание 

голоса», «формирование голоса». 
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Известные преподаватели рекомендуют, во-первых, научиться ощущать 

свободу мышечную и сценическую, уметь прослеживать свои ощущения во 

время фонации и научиться контролировать эти ощущения [5]. 

 Голос очень часто пропадает от зажимов, нежели от перегрузок или 

болезней. Очень часто голос зажимается, в некоторых ситуациях мы ощущаем 

боль, особенно это происходит с теми, кто не научился контролировать свой 

голос. Это происходит от зажимов голоса [5]. 

Голос зажимается от стресса и психологической зажатости. Голосовые 

зажимы влияют на тембр голоса, но это не самая серьезная проблема к которым 

может привести зажатость голоса, от зажатости на голосовых складках могут 

образоваться узлы, и может привести к серьезным голосовым болезням, вплоть 

до потери голоса. Зажатость в голосе –  проблема многих вокалистов. Особенно 

зажато звучит голос на верхнем диапазоне голоса. Если у вокалиста голос 

зажат, его голос будет звучать резко, напряженно, это проблема многих певцов 

и избавится от нее очень трудно. Соответственно возникает вопрос «Как убрать 

зажатость в голосе?». Чтобы голос звучал свободно и с природной тембральной 

окраской, его нужно освобождать от зажимов [6]. 

Во время пения голос должен звучать свободно, мягко, наполнено, если 

голосовой аппарат зажимается, голос будет тихим, сиплым, гнусавым. 

Признаки вмешательства в процессе пения внешних мышц - зажима: 

- зажатость голоса на слух; 

- быстрая утомляемость и тяжелая управляемость голосом [5]. 

Поскольку основная и наиболее встречающаяся причина зажима – 

психологическая, необходимо заставить себя расслабиться, отвлечь 

посторонние мысли, сконцентрироваться только на собственном голосе, никого 

в округе не замечать и петь свободно и комфортно. 

На основании личного опыта, предлагаем следующие методические 

приемы при подготовке к пению, с целью преодоления возможных трудностей:  

Первый зажим - это челюсти. Зажим - это прерванный импульс: голос 

«застревает» в горле, сдерживается губами, сжимается челюстями. Чтобы 

«разжать» этот зажим, потренируйтесь открывать рот так, чтобы нижняя 

челюсть как бы «отстегнулась» от верхней и двигалась абсолютно 

расслабленно. Возьмите себя рукой за подбородок и аккуратно подвигайте 

нижнюю челюсть влево - вправо, вверх - вниз, вперед - назад, так, чтобы 

мышцы лица при этом не напрягались. Данная методика помогает начинающим 

учащимся, которые как правило сильно зажимают челюсти. Так же хорошо 

расслабляет челюсти настройка голосового аппарата на гласные «а», «о» в 

восходящем и нисходящих движениях. 

 Второй зажим - гортань. Поговорите сквозь зевоту (не забудьте 

открывать пошире рот), и вы почувствуете, как открывается путь вашего 

голоса, расправляются голосовые «морщины», ваш «голосопровод» 

превращается в широкую трубу, по которой свободно течет звуковой поток. 

Зевота не только снимает голосовой зажим, но и отлично тренирует мышцы 

гортани. При исполнении арпеджио так же можно снять зажим гортани. Одним 
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условием такого упражнения является опора звука, необходимо всегда петь на 

«опёртом» (звонком, полном) звуке. 

Третий зажим - губы. Натянутая улыбка. Голос при такой улыбке 

становится «плоским», «фальшивым», излишне слащавым или резким. Что бы 

избежать такого зажима, необходимо свободно двигать губами во время пения, 

избегать лишней натянутости губ, и петь меньше упражнений на гласные «е», 

«и», а уделить больше времени исполнению упражнений на гласные «а», «о», 

«у» [4]. 

 Еще несколько рекомендаций для снятия зажимов, относительно позиции 

тела: ведь звучит на самом деле не горло и не связки - голос резонирует во всем 

теле. И где бы в нашем теле не возник зажим, это мгновенно отражается на 

звучании голоса. В свободном теле - свободный голос! [4]. 

Признаки расслабленного пения [2]: 

- звук сбалансирован по всем частотным составляющим: высоким, средним 

и низким; 

- вы можете легко петь с поднятой вверх головой даже самые высокие 

ноты; 

- при атаке звука или же при его завершении проскакивают микро фальцетные 

«петушки», это символизирует о мягкости атаки и ведении звука и свободе 

голосовых связок (но это ощущение может и отсутствовать);  

- не наблюдается напряжения брюшного пресса, а воздуха для пения хорошо 

хватает [1]. 

По сути, музыкальная культура может быть определена как созидание 

через творчество, и созидание прежде всего своего внутреннего мира через 

разнообразные виды художественной деятельности. Творческое начало, как 

способность ребенка создавать свое, новое, оригинальное, лучшее - 

формируется наиболее активно, когда музыкальная деятельность из «внешнего 

предмета» творчества переходит во внутреннее состояние (рефлексию) и 

становится содержательным выявлением детского «Я». 

А задача преподавателя вокала — научить ученика слушать звучание 

своего голоса, понимать и контролировать певческую природу, находить 

приемы и методы, которые удаляют мешающие исполнению зажимы, 

воспитывать вокальные ощущения и вырабатывать необходимые певческие 

навыки [7]. 
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Бұл мақалада «Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» оқулығының 

тұжырымдамасына сәйкес білім алушылардың құзыреттері құрылымданған.  

В данной статье структурированы компетенции обучающихся в соответствии с 

концепцией учебника «Философия и методология педагогики».  

The students competences are structured in accordance with the concept of the textbook 

"Pedagogy philosophy and methodology" in this article. 

 

 Қазақстанның өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында, жаңа 

заман талаптарына сәйкес педагогтың ғылыми-зерттеушілік даярлығын 

қалыптастыру моделін жасауда ең алдымен ғылымның казіргі кезеңдегі 

әдіснамасына, педагогиканың әдіснамасына, әдіснамалық негіздемесіне сүйену 

қажет. Сондықтан да оқулықтың жетекші идеясы - педагогиканың 

философиясы және әдіснамасының оқытушының ғылыми-зерттеушілік 

құзіреттілігінің негізі ретіндегі мазмұнының әлеуетін пайымдау [1; 2]. 

«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәні әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану фкультетінің 

педагогика және білім беру менеджменті кафедрасында «Педагогика және 

психология», «Әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану» мамандықтары 

бойынша докторантурада 2014-2015 оқу жылынан бастап негізгі пән ретінде 

енгізілді. Сондықтан да осы пәннен оқулық жасау қажет болды. 

«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» оқулығын құрастыру 

тұжырымдамасы, яғни бұл оқулықтың осыған дейінгі оқу құралдарынан 

ерекшелігі мыналар: 

-оқулық осыған дейінгі педагогика әдіснамасынан жарық көрген оқу 

құралдарының логикалық құрылымын талдау нәтижесінде мен жаңа тұрпаттағы 

http://fb.ru/article/155265/golos---eto-kak-sohranit-golos
https://www.vivaharmony.ru/postanovka_golosa/
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педагогтің ғылыми-зерттеушілік және әдіснамалық мәдениетін 

қалыптастырудың авторлық тұжырымдамасына негізделіп жасалды [3]. 

-оқулықтың мазмұнының ғылым философиясы, әдіснамасы саласындағы 

ғылыми мектептер зерттеулері нәтижелеріне, сондай-ақ гуманитарлық 

әдіснамаға негізделіп құрылуы болды. Гуманитарлық әдіснама ғылымда бүгінгі 

күні субъектілену әдіснамасын, коммуникация әдіснамасын, өзіндік талдау мен 

рефлексия әдіснамасын, оқиғаны талдау әдіснамасын, педагогикалық өлшем 

әдіснамасын қамтиды [4]. 

Автор педагогиканың философиясы және әдіснамасы туралы ғылыми 

тұжырымдарды Бүкілодақтық және Бүкілресейлік әдіснамалық семинарлар, 

конференциялар материалдарынан, арнайы тақырыптық жинақтардан, 

ғылымтану саласындағы даярланған монографиялардан, зерттеу технологиясы 

туралы әдістемелік құралдардан, ғалымдардың пайымдауларынан, «Мәдени 

мұра» бағдарламасы бойынща жарық көрген философия, педагогика, 

психология, мәдениеттану, әлеуметтану ғылымдары жетістіктерінен алып 

жүйелеп, оларды оқулықтың жетекші идеясымен логикалық деңгейде 

ұштастырды, зерттеу практикасын ғылым әдіснамасы тұрғысынан талдап, білім 

алушылардың құзыреттіліктерін анықтады. 

Оқулықтың негізгі мақсаты - студенттерге, магистранттарға, 

докторанттарға педагогикалық зерттеудің әдіснамасының мәнін және 

ерекшелігін түсінуге, зерттеу мақсатында философиялық-әдіснамалық 

білімдерді пайдалану тетіктерін меңгеруге көмектесу. Оқулық білім 

алушыларды зерттеу саласын жалпы және педагогикалық ғылымтану 

тұжырымдары арқылы пайымдауға, педагогика әдіснамасының мағынасымен, 

құрылымымен, қызметімен, оның даму тарихымен, педагогикалық зерттеудің 

ғылыми, ұғымдық, өлшемдік аппаратын құрастыру әдістемесімен 

таныстырады, зерттеу барысында әдіснамалық бағдарларды түсінуіне, 

пайымдауына өз әсерін тигізеді. Оқулықта ғылыми-педагогикалық 

зерттеулердің теориялық және эмпирикалық әдістері сипатталған, зерттеушінің 

әдіснамалық тезаурусы, педагогика әдіснамасынан тесттер берілген. Әр 

тараудың соңында өз білімдерін тексеруге сұрақтар мен тапсырмалар, 

ұсынылатын әдебиет келтірілген, логикалық-құрылымдық сызбалар ұсынылған 

[5]. 

 Педагогиканың философиясы және әдіснамасы философия, ғылым 

философиясы, әлеуметтік философия, психология, педагогика тарихы, 

филология, тарих т.б. білімдер жетістіктерін пайдаланады. Бұл жағдай 

«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» оқулығының моделін құру 

қажеттігін растайды. Педагогикалық білім жүйесі әрі білімаралық, әрі пәндік 

педагогикалық сипатта болады. Педагогиканың философиясы және 

әдіснамасымен іргелес ғылымдарды былайша топтастыруға болады:  

 Педагогиканың философиясы және әдіснамасын негіздеуге қажет 

ғылымдар;  

 Педагогиканың философиясы және әдіснамасымен шектесетін ғылымдар 

(зерттеу тақырыбының бірдей болуы); 
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 Педагогиканың философиясы және әдіснамасын толықтырушы 

ғылымдар.  

 «Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» курсы жоғары оқу 

орындарынан кейінгі білім беру жүйесінде оқу жоспарына сәйкес «6D10300 – 

Педагогика және психология» және «6D12300 – Әлеуметтік педагогика және 

өзін өзі тану» мамандықтары бойынша 1 курс докторанттарына арналған 

міндетті оқу курсы болып саналады.  

Пәннің мақсаты болашақ мамандардың әдіснамалық мәдениетінің 

қалыптасуына, докторанттардың замануи педагогиканың философиялық-

әдіснамалық негіздерін, педагогиканың әдіснамалық қорын, ғылыми-

педагогикалық таным әдіснамасын және әдістемесін, педагогикалық зерттеудің 

ғылыми, ұғымдық, өлшемдік аппаратын, әдіснамалық-философиялық деңгейде 

рухани-адамгершілік құндылықтарды меңгеруіне және кәсіби-шығармашылық 

міндеттерін атқаруға даярлығын қалыптастыруға бағытталған. 

«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәнінің негізгі 

міндеттері: 

- докторанттарда ғылымның философиясы және әдіснамасы, 

педагогиканың философиясы және әдіснамасының негізгі ұғымдарын 

қалыптастыру; 

- докторанттардың педагогикалық зерттеудегі әдіснамалық тұғырлар мен 

ұстанымдар туралы білімдерін жүйелеу және тереңдету; 

- докторанттарды педагогикалық зерттеудің ғылыми, ұғымдық және 

өлшемдік аппаратын өзбетінше құруға дағдыландыру; 

- педагогика саласындағы ғылыми-зерттеулерді және білім беру 

жүйесіндегі жобалардың тұжырымдамаларын жасауға, сондай-ақ оларды 

сараптамадан өткізу біліктілігін қалыптастыру. 

-педагогика мен психология саласында міндеттерді шешуде кәсіби өзін өзі 

тануы және ғылми-этикалық мәдениетін қалыптастыру; 

Курсты оқығанда докторанттарда төмендегідей білімдер қалыптасады: 

- ғылым философиясы тұрғысынан педагогиканың ғылыми жүйе ретіндегі 

құрылымы туралы; 

- педагогика әдіснамасының даму тарихы, мәртебесі, мәні және қызметтері 

туралы; 

- педагогика әдіснамасының негізгі ұғымдары мен түсініктері жайлы; 

- педагогикалық зерттеудегі әдіснамалық бағдарлар, тұғырлар және 

ұстанымдар жүйесі туралы; 

- педагогикалық зерттеудің түрлері, логикасы, әдістері туралы; 

- педагогикалық зерттеу тақырыбының көкейкестілігін негіздеу және 

зерттеуді жүргізу әдістемесі туралы; 

Икемдері мен дағдылары: 

- зерттеудің бағытын, мәселесін және тақырыбын анықтай алу, олардың 

өзара байланысын түсінуі; 

- педагогиканың әдіснамасы тұрғысынан зерттеу тақырыбының 

көкейкестілігін негіздей алу; 
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- әдіснамалық тұғырлардың мүмкіндіктерін өз зерттеуііне көшіре алуы, 

пайдалануа білуі; 

- өз зерттеуінің нәтижелерін рәсімдей және жариялай алуы; 

- ғылым әдіснамасы туралы пікір сайыстарда өз көзқарастарын негіздей 

алуы; 

- ғалымдардың ғылыми-зерттеушілік бағдарламаларына, авторлық білім 

беру бағдарламаларына сараптама жүргізе білуі; 

- педагогикалық зерттеулер және білім беру ұйымдары жобаларына 

сараптамалық баға бере алуы. 

- педагогика философиясы және әдіснамасы саласындағы ғылыми 

еңбектерді 

талдау және зерделеу; 

-әдіснамалық білімдерін педагогикалық зерттеуде, ғылыми пікірталастарда 

пайдалана білу; 

-ғылыми мектепте өз зерттеуін ғылыми бағыт аясында ұйымдастыра алуы; 

-өзін өзі ғалым және сараптамашы ретінде тәрбиелеу бағдарламасын 

жасау; 

-өзінің және басқа зерттеушілердің әдіснамалық әлеуетін бағалау. 

Бұл оқулық 2015 жылы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым 

министрлігінің грифін алды. 2017 жылы оқулықтағы білім мазмұнын 

кеңейтетін хрестоматия жарық көрді [6].  

  Соңғы жылдары білім беруді жаңартудың басты идеяларының бірі – 

нәтижеге, оның ішінде тұлғаның рухани-адамгершілік құзыреттілігін, тұлғалық 

және кәсіби санасын қалыптастыруға бағыттылғандығы. Осыған орай, жаңа 

заман тұлғасының қалыптасуы мен оған білім беруде құзыреттілік тұрғыдан 

қарау, сондай-ақ, оқушылардың құзыреттіліктерін қалыптастыру мен болашақ 

мамандардың кәсіби құзыреттіліктерін дамыту мәселелеріне елеулі көңіл бөліп, 

зерттеген отандық ғалымдарымыздың еңбектерін ерекше атап өтуге болады. 

Бірақ бұл тұғыр әдіснамалық тұрғыда негізделіп, ғалымдар белгілі тұжырымға 

келіп педагогика немесе дидактика құралдарынан толық өз орнын белгілеген 

жоқ. Көптеген іргелі еңбектер де әзірге түпкілікті қағидалар ұсынған жоқ. 

Сондықтан құзыреттілік тұғыр осы уақытта әдістемелік-технологиялық 

деңгейде іске асырылуда. Құзырет әлеуметтік сұраныс түрінде міндеттелетін 

нормативті талаптар жиынтығы болса, құзыреттілік білім беру үдеріснің 

нәтижелері ретінде жеке тұлғаның бойындағы сапалар деуге болады. Білім 

мазмұнын іріктегенде құзыреттіліктің құрылымы пәннің жетекші мақсатына 

сай оқу материалдары алынбақ. Сол пәндердің бірі «Педагогиканың 

философиясы және әдіснамасы» курсының мазмұны докторант келешекте 

студенттер мен магистранттарға әдіснамалық білімдерді зерттеу практикасына 

қолдануға үйрете алатындай, ғылыми жұмысқа сараптама жасай алатындай 

деңгейге жетуі сияқты өлшемдерді басшылыққа алып құрастырылады . 

 Сонымен қатар, отандық ғалымдарымыздың еңбектерінде 

коммуникативтік құзыреттілік ұғымына анықтама беріліп, оның ЖОО-дағы 

маңыздылығын айқындалған және білім беру жағдайында студенттердің 
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ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудың негіздерін 

теориялық тұрғыда негіздеу мәселелері де қарастырылған. 

Болашақ маман кәсіби тұрғыдан шебер болу әрбір адамның қолынан 

келетін іс- әрекеттер тізбегінен тұрады. Ол үшін бір ғана шарт өз жұмысына 

мақсаттың анық қойылуы қажет. Ол практикалық тәжірибе негізінде жүзеге 

асады. Дегенмен де, кез келген практикалық тәжірибе маманды кәсіби тұрғыдан 

шеберлікке жеткізе бермейді. Шеберлікке апаратын жол мақсат пен 

технологиялық іс-әрекет бірлігінен құралады.  

Сондықтан, болашақ маманның адами және кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыруды үздіксіз білім беру жүйесінде философиялық-әдіснамалық 

білім берудің мазмұны мен әдістемесін оқулық деңгейінде жетік ойластырудан 

бастау керек. 
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«Студент -практикант» әдісін қолдануда lesson study  

тәсілінің тиімділігі 

 

Г.У. Байташева
 

 Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ. 

 
Мақалада Экологиялық білім беру және дүниетаным пәнін оқыту барысындағы болашақ 

педагогтың  коммуникативтік дағдыларын қалыптастыруда Lesson Study әдісінің жобалық 

мақсаты және міндеті қарастырылған.  

Түйінді сөздер: жоба, технология, модуль, экология. 

В данной статье по предмету экологии и устойчивого развития при изучении предмета 

рассматриваются роль, цели и задачи проектного метода Lessons study при формировании 

коммуникативной компетенции у будущих педагогов. 

Ключевые слова: проект, технология, модуль, экология. 

The article deals with the problem of Project methodology in teaching Ecology. The part of this 

method, its aims and means are thoroughly described in this article.  

Keywords: project, technology, the module, the environment. 
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Бүгінде заман талабымен қоғамда көптеген өзгерістер орын алуда. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында «Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік 

қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады. Болашақта ұлттың 

табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік 

қабілетімен айқындалады. Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас 

ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек» - деп айтқан сөзі, 

жалпының өмірлік ұстанымына айналуы тиіс.     Білім салтанат құрған заманда, 

жастарымыз үшін үлкен мүмкіндіктер мен бастамаларға жол ашатын 

құндылықтарды қалыптастыруды мақсат етуде, ұстаздар қауымы Елбасы 

ұсынған жобаларды іске асыруға кірісіп, өз үлестерін қосып келеді.  

Жоғары технологиялар заманында әлемдегі маңызды деген салалардың өте 

жылдам қарқынмен дамып жатқан кезінде, адам баласы табиғат алдында әлсіз 

болып қала бермек. Оған дәлел күнделікті әлемнің түкпір-түкпірінде болып 

жатқан сансыз жер сілкіністері, цунамилар, катаклизмдер. Көптеген 

геоэкологиялық жағдайлардың орын алу себебін анықтаған кезде, біз 

табиғаттағы орын алып отырған келеңсіз оқиғалар адамзаттың өнеркәсіптегі 

және басқа да аймақтағы іс-әрекетінің нәтижесі деп білеміз. Бүкіләлемдік 

тәжірибенің көрсетуінше, инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа саясаты 

бүкіл инновациялық өндірістік циклды жүйелі түрде мемлекетіміздің өркендеуі 

үшін қызмет етуге  жұмылдыру.   Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев “«Қазақстан-

2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты” атты 

жолдауында атап көрсеткендей инновациялық технологияларды меңгеру 

қажымас еңбекті қажет етеді. Жаңа технологиялық толқын жалына жармасып, 

теңдессіз инновациялар жасау барлық елдің қолынан келе бермейді. Біз осыны 

жете түсінуге тиіспіз. Сондықтан біз өте шынайы, барынша прагматикалық 

стратегия құрып, шығыны көп емес зерттеулер мен әзірлемелерге ден қоюға 

тиіспіз. Бізге елімізге қажетті технологиялар трансферті мен оларды қолдану 

үшін мамандарды оқытып, біліктілігін арттыру керек. ЭКСПО-2017 бұл 

процеске серпін беріп, бізге болашақтың энергиясын дамыту үшін жаңа 

технологияларды таңдап алуға көмектесуі тиіс. Біз – жас ұлтпыз және бұл 

біздің қолымыздан келеді.» (Н.Ә.Назарбаев) [1]. 

ЭКСПО-2017 Рухани жаңғыруға өз септігін тигізгені рас. Мемлекет 

болашағы жастар инновациялық көрмеден жоғары да сапалы болашағына 

бағдар берер жаңалықтарды өз көзімен көріп бір белеске адымдады. Елбасы 

көрсеткен ерен жолға түсу бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Қазіргі таңда оқу 

үрдісінің қай саласын алып қарасаңыздар оқу-тәрбие жұмысының сапасын 

арттыру барысында қарқынды жұмыстар атқарылып, жаңа технологиялардың 

түр-түрі талқыланып жатқан кез. ЭКСПО-2017 көрмесіне әлемнің түпкір 

түпкірінен келген жаңаша форматтағы көріністер мен инновациялық макеттерді 

тамашалаған бүгінгі күннің жастарының да серпілісі айқын. Ұстаздар мен 

студенттер арасындағы қызу талқылаулар өз деңгейін көтеруге септігін тигізіп 

отыр. Осы үрдіс экологиялық білім беру және дүниетаным  пәнін де айналып 

кеткен жоқ. Оқу үрдісін студенттердің жоғары сапалы білім алуына ықпал 
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ететін, студенттердің бойына экологиялық мәдениеттік, білімділік, 

коммуникативтік, ізденімпаздылық сияқты біліктіліктердің қалыптасуына 

жағдай жасай алатын және алған білімдерін күнделікті өмірде, әлеуметтік 

салада, қоғам өмірінде кеңінен қолдауға мүмкіндік туғызатын, оқытудың заман 

талабына сай әдіс-тәсілдерін қолдана отырып құру, бүгінгі таңдағы жоғары оқу 

орындары  оқытушыларының басты мақсатына айналып отыр. Ал бұл сәтте 

болашаққа мамандарды даярлап отырған ЖОО-на үлкен күш түседі. Тұрақты 

«Мәңгілік ел» болу үшін табиғатты қорғау шараларын игере отырып 

экологиялық сауатты маман болу өмір талабы. Студент практиканттар, 

экологиялық білім беру және дүниетаным пәнінің мұғалімі ретінде Lesson Study 

элементтерін пайдалана отырып жүйелі сабақ үрдісін жүргізді. 

Lesson Study – мұғалім тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге 

бағытталған, сабақтағы іс-әрекеттегі зерттеудің ерекше үлгісі болып табылатын 

педагогикалық тәсіл, бұл тәсіл  ХІХ ғасырдың 70-жылдарында Жапониядан 

бастау алып, батыс  елдеріндегі  «Іс-әрекеттегі зерттеу» тәсілінен 70 жыл бұрын 

қолданыла бастаған. 

Lesson Study тәсілі бойынша шараны бірлесе жоспарлап  өткізетін, 

қадағалайтын, оқыту мен оқуды талдай отырып, өз қорытындыларын қағаз 

бетіне түсіретін мұғалімдер тобы қатысады.  Lesson Study циклін өткізу кезінде 

мұғалімдер оқыту тәжірибесіне жаңа әдістер енгізеді немесе оны жетілдіреді, 

кейін ашық Lesson Study өткізу үшін жүргізілген жұмыс сипатталған құжатты 

жариялау арқылы әріптестеріне таратады. Lesson Study бастауыш және орта 

мектептерде негізгі пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейін көтеру және 

оқыту әдістемесін жетілдіру мақсатында, сонымен қатар оқыту үшін бағалау 

сияқты тәжірибелік әдістерді әзірлеу мақсатында табысты қолданылып 

келгендіктен біз осы тәсілді бітіруші  4 курс эколог мамандарымен жоғарыда 

аталған сабақ барысында пайдаландық. Lesson Study өткізу барысында біздің 

бітіруші студенттер топта (немесе жұппен) жұмыс істейтін мұғалім қызметін 

атқара отырып: 

• Өздері күнделікті жинаған материалдары мен жүйелі бағалау деректерін 

құрбыларының оқу мен даму басымдықтарын белгілеу үшін қолданды. 

• Алдағы уақытта әзірленетін немесе жетілдірілетін, белгіленген 

міндеттерге жауап беретін оқыту әдістемесін бірлесіп анықтады. 

• Үш «бақылаудағы оқушыны» анықтады, олардың әрқайсысы сыныптағы 

белгілі бір топтың өкілі болуы қажет, мысалы, оқу үлгерімдерінің деңгейі 

жоғары, орта, төмен. 

• Lesson Study-ді бірлесіп жоспарлап, сабақты өткізу барысында 

зерттелетін үш оқушыны үнемі назарға ала отырып, оқыту әдістемесін 

пайдаланды және оның нәтижелерін мұқият зерттеді. 

• Бақылаудағы оқушылардың дамуы мен оқуына басты назар аудара 

отырып, Lesson Study тәсілімен өткізеді және оны қадағалайды. Аталған 

үдерістер бірнеше сабақ бойы қайталанып, жетілдірілуі мүмкін. Бақылауды 

барлық Lesson Study кезінде жүргізу міндетті емес. 
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• Бақылаудағы құрбыларының Lesson Study туралы ойларын білу үшін 

олармен сұхбаттасады. 

Студент практиканттар бір –біріне сабақ өту барысында бірін-бірі сынап 

салыстырмалы талқылайды. 

• Мектеп мұғалімдеріне таныстырылым жасау немесе коучинг өткізу 

арқылы Lesson Study тәсілін қолдану нәтижелерін көпшілік қауымға ұсынады. 

Студент практикант әдісінде Lesson Study тәсілі тиімді, себебі ол болашақ 

мұғалімдерге: -әдеттегіге қарағанда құрбыларының білім алғандығының 

анағұрлым анық, әртүрлі қырларынан және егжей-тегжейлі дәлелін көруге; 

• әдеттегіге қарағанда құрбыларының сабақ өту барысында, әртүрлі 

қырларынан және егжей-тегжейлі салыстыра алуға; 

• мұғалімнің пікірі бойынша балаларды оқыту барысында өз бейнесіндегі 

мұғалімнің қандай екендігі арасындағы айырмашылықты көруге; 

• оқытуды нәтижесінде оқушылардың қажеттіліктерін барынша 

қанағаттандыратындай етіп қалай жоспарлау керектігін түсінуге; 

• Lesson Study-ді басты мақсаты оқушыларға білім алуға көмектесу және 

топ мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету болып табылатын мұғалімдердің 

желілік қоғамдастығы аясында іске асыруға мүмкіндік береді. (Dudley, 

P.2011a). 

Lesson Study  тәжірибелі мұғалімдермен қатар, еңбек жолын жаңа бастаған 

мамандарға да кәсіби жетілуге көмектеседі. Ал біздің зерттеулеріміз бойынша 

алғаш рет студент практиканттарға қолданылып оң нәтижие беріп отыр. Себебі 

бірлесіп  жоспарлау, бірлесіп қадағалау, бірлесіп талдау арқылы біз оқыту 

туралы бірлескен пікір қалыптастырамыз.  

Lesson Study тәсілін пайдаланатын көптеген адамдардың айтуынша, 

зерттелетін жекелеген оқушылардың оқудағы қажеттіліктері мен мінез-

құлықтарына назар аударып, сол арқылы олар туралы көбірек біле отырып, біз 

өз оқушыларымыздың әрбіреуін анағұрлым жақсы тани бастаймыз [2].  

«Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, 

естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын,  ешнәрсені 

ұмытпайтын алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі, мейлінше шешен, өнер-білімге 

құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар-намысын ардақтайтын, 

жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік 

көрсетіп қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы 

керек»- деп ұлы философ данышпан Әл-Фараби нақты атап көрсетіп кетті. 

Ұлы ұстаздар атап кеткендей, сабақ барысында жетілуді мақсат ұстанған 

ұстаздар өз студенттерімізді практикаға барар алдында өздері құрбыларына 

өткен сабақтың өтілу барысын күнделікті бейне жазбаға түсіру арқылы талдап 

отырады. Студенттердің көзқарасы толық есепке алынып Lesson Study әдісін 

қолдана отырып коучингтер өткізді. Коучингтің мақсаты студенттерді зерттеу 

жұмысымен айналысуға баулу, студенттердің құзіреттілігін қалыптастыру, 

оқытудың жеке тұлғаға бағыттап білім беру технологиясының бір түрі болып 

саналады. Зерттеу жұмысымен айналысу технологиясының кезеңдерін  былай 

сипаттауға болады: студенттің білімін саралап, талдау жасау. Студенттің 
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білімін саралап, талдау жасау кезіне проблеманың қойылуы, оның қалыптасуы, 

сипатталуы, бақылауы, ақпарат жинау, ақпараттың нақтылығын анықтау, 

мәселенің түйінін табу сияқты зерттеушілік іс-әрекеттер жүргізіледі [4]. 

Курстың соңында мамандар: 

- интербелсенді оқыту әдістерін қолдана отырып биологиядан алған 

теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде пайдалануға, биологияның күрделі 

және олимпиадалық есептерін шығаруға, химияның қазіргі заманауи 

зертханалық, сарамандық (практикалық) тәжірибелік жұмыстарын орындауда 

пайдалана білу дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға құзыретті болуы; 

- заманауи құралдармен және ғылыми құрылғылармен жұмыс істеудің кең 

ауқымды дағдысы, өз қызметі аясындағы жоғары жетістіктерге жетуде 

экологияны оқытудың әдістемесі және заманауи әдістердің тиімді және 

пайдалы кешенін таңдай алу құзыреттілігі;  

- зерттеліп отырған экологиялық үдерістер мен құбылыстардың негізгі 

заңдылықтарын өздігінен шығару және орнату,  экология ғылымының 

таңдалған бөліміндегі жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижелерін 

талдауда құзыретті көзқарас негізінде негізгі тұжырымдар мен 

қорытындыларды тұжырымдау құзыреттілігі;  

- экологияны оқытуда алдыңғы қатарлы және ақпараттық әдістерді кең 

көлемде игеру, зерттеушілік қабілетке ие болу, осы әдістерді меңгеруге 

қабілетті болу және оларды қолдануда тиімді әдістерді таңдай білу. 

- тұрақты даму заңдылықтарын зерттеу, алынған нәтижелерді өңдеу және 

зерттеушілік дағдыларын дамытуға құзыреттілігі;  

- алынған нәтижелерін ғылыми журналдардың қойылған талаптарына 

сәйкес ғылыми мақаланы жазып  шығаруға үйрену – құзіреттіліктерін игере 

алады.  

Білім алушылар өзінің педагогикалық философиясында «Әрбір ұстаз-

білікті маман, ал әрбір үйренуші – ойшыл тұлға» деген белгілі әдістемеші 

Ә.Қ.Әлімовтың қағидасы негізінде, курс барысында үйренген әдіс тәсілдерді 

әрбір білім алушы  өз қажеттіліктеріне икемдеп, бейімдеп, өз мақсаттарына 

сәйкес өзгертеді, дамытады қолданады деген сенімдеміз.  
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Бұл мақалада болашақ мамандардың әдіснамалық даярлығының мазмұнындағы 

«педагогиканың философиясы және әдіснамасы» ұғымының мағынасы ашылған.  

В данной статье раскрыта сущность понятия «философия и методология 

педагогики» в содержании профессиональной подготовки будущих специалистов. 

"Pedagogy philosophy and methodology" concept essence is revealed in this article, in the 

content of future specialists professional training. 

 

Қазақстанның жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде білім 

алушыларға ғылыми зерттеудің әдіснамасын меңгерту XX ғасырдың соңғы 

ширегінен басталған еді. Сол үдеріс дами отырып, 2010-жылдары болашақ 

мамандарға педагогикалық зерттеудің логикасын үйрету мақсатында 

«Педагогиканың философиясы және әдіснамасы» пәнінің мазмұны 

құрылымданып, білім беру бағдарламасына ендірілді. Бұл пәннің мақсаты - 

педагогиканың философиясы және әдіснамасын негізгі пән ретінде оқытып, 

болашақ жоғары мектеп оқытушысының ғылыми-зерттеушілік құзіреттілігін 

қалыптастыру. Себебі, философиялық білімдер педагогикалық зерттеуді 

әдіснамалық қамтамасыз етудің құрамына кіреді. Ол педагогикалық теория 

жасау үшін қажет. Зерттеу әрқашан тәжірибемен, педагогикалық 

шынайылықпен жалпылама байланыста да, ал философиямен тікелей 

байланысты. Зерттеу негізі болып табылатын педагогика әдіснамасы ғылымның 

философиясы, әдіснамасы, парадигмасы қағидаларына сәйкес жүйеленеді.  

Философия педагогиканы ғылымын дүниетанымдық деңгейде талдайды. 

Зерттеудің бұл саласы педагогика ғылымының философиясы, білім беру 

философиясы, дидактика философиясы, тәрбие философиясы деп аталады.

 Философтар ғылымның әдіснамасының іргелі мәселелерін және жеке 

ғылым салаларының әдіснамалық пайымдауларын зерттеуде: диалектиканың, 

логиканың және таным теориясының бірлігі (Ж.М. Әбділдин, Б.М. Кедров, П.В. 

Копнин және баскалар); материалистік диалектиканың категориялар жүйесі (А. 

Н. Нысанбаев, А.П. Шептулин, Ф.И. Георгиев, А.Е. Фурман және баскалар); 

қарама-қайшылықтың бірлігі мен күресі заңы (С. П. Дудель, В.П. Тугаринов, 

Ф.Ф. Вяккеров және т, б.); тарихилық пен логикалықтың өзара қарым-қатынасы 

(А. Г. Спиркин, М.Н. Алексеев, С. Добриянов); теориялық жүйені құру 

ұстанымдары (А. И. Ракитов, П.В. Йолон, В.Н. Голованов, М.Ш. Хасанов); 

жаратылыстану ғылымдары диалектикалық мәселелері (М. С. Сабитов, В.А. 

Фох, А.Д. Александров, Н.П. Дубинин және басқалар), қоғамдық ғылымдар 

диалектикалық мәселелері (П. Н. Федосеев,Ф.В. Константинов және т. б.). Бұл 

талдаудан жеке ғылымдардың әдіснамалық мәселелері мен танымның жалпы 
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әдіснамасы жасалуының өзара шартты байланысты екендігі көрініп-ақ тұр. 

Сонымен, ғылым әдіснамасы - ғылыми білімнің құрылымын, негіздеу және 

даму әдістерін, ғылыми танымның әдістері мен құралдарын зерттейтін 

ғылымтанудың бөлімі [1;2]. 

Қазақстанның өзіндік философиялық мектебі: адам және қоғам 

философиясы (әлеуметтік философия және мәдениет философиясы; 

философиялық және әлеуметтік антропология; білім беру философиясы; тарих, 

саясат және құқық фиолсофиясы), онтология, гносеология және эпистемология 

(онтология; диалектика, диалектикалық логика және теория), әлемдік және 

ұлттық философиялық ойдың тарихы (әлемдік философия тарихы; фарабитану; 

түрік және қазақ философиясы тарихы) қалыптасқан. Философия бүкіл адамзат 

ой тарихын бойына сіңіретін әмбебап категориялық аппаратқа сүйенеді, 

шындықты теориялық игерудің формасы ретінде көрініс табады. 

Қазіргі заманғы қазақ философиясы туралы сөз айтқанда, кеңестік-

қазақстандық диалектикалық логика мектебін атап өту керек. Отандық 

философия тарихында логика және таным теориясы тұрғысындағы 

диалектиканың майталмандары Ж. Әбділдин, Қ. Әбішев, А. Хамидов, А. 

Қасымжанов, А. Келбұғанов және т.б. елеулі із қалдырды. Бұлардың арасында 

Жабайхан Әбділдин – әлемдік деңгейдегі философ. Ол - әлемдік философия 

ғұламалары К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабендтің қатарындағы 

тұлға. Ж.М. Әбділдиннің ғылыми теория бастамасы мәселесі, форма мен 

материя арақатынасы, «идея» категориясының қалыптасуы, Платон, 

Аристотель, Кант, Гегель және Маркс философиясы туралы жазғандары 

қазақстандық философияның алтын қоры болып табылады [3].  

Сонымен бірге, философтар Қ. Серікболдың «Арғы қазақ мифологиясын», 

Ғ. Есімнің «Хакім Абай», «Адам-Зат», «Фалсафа тарихын», Д. Омаровтың Абай 

мен Шәкәрімнің дүниеге көзқарасы туралы туындыларын ерекше бағалайды. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде әлеуметтік философия, 

фарабитану, түрік және қазақ философиясы тарихы мектептері қарқынды 

дамуда. 

Педагогиканың құрылымына зерттеушілер педагогиканың өзі және 

педагогикалық ғылымтану енеді деп көрсетеді. Педагогиканың әдіснамасын сол 

педагогикалық ғылымтану жүйесіне педагогика тарихы, педагогикалық 

өлшемдер, педагогиканың дамуын басқару теориясымен қатар енгізеді. 

Педагогикалық ғылымтанудың зерттеу пәніне педагогика ғылымының өзін 

жатқызады. Бұл жүйеде педагогиканың әдіснамасы ғылымның әдіснамасының 

тікелей көшірмесі емес, педагогиканың әдіснамасы жеке дербес ғылыми білім 

саласы ретінде берілді. Педагогиканың әдіснамалық негіздерінің құрамына 

жалпы ғылымилық, философиялық, дидактикалық және психологиялық 

бағдарлар енеді. Ал ғылымның әдіснамасының теориялық қағидалары 

педагогика әдіснамасының ұғымдық аппаратын құруға, әдіснамалық 

тұғырлардың әлеуетін кеңейтуге, парадигманы ойластыруға, гуманитарлық 

әдіснаманы түсінуге, сараптама (экспертиза) әдіснамасын, инновациялық үдеріс 
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әдіснамасын тікелей білім беру үдерісін жаңартуға пайдалануға негіз бола 

алады [4]. 

Педагогикалық құбылыстарды диалектика тұрғысынан зерттеу олардың 

сапалық ерекшеліктерін анықтауға, басқа әлеуметтік құбылыстар және 

үдерістермен тығыз байланыста зерделеуге қолайлы жағдай жасайды. Осы 

уақытта ғылымдардың даму келешегін анықтауда әдіснаманың рөлі барған 

сайын арта түсуде. Себебі, замануи ғылымда білімдердің кіріктірілу үрдісі 

басымдық танытып отыр. Айталық, қоғамдық ғылымдарда қазір 

кибернетиканың, математиканың, ықтималдық теориясының, және басқа да 

ғылымдардың жетістіктері кеңінен қолданыс табуда. Бұрын аталмыш ғылымдар 

нақты әлеуметтік зерттеуде әдіснамалық қызметтер атқаруға аса 

талаптанбайтын-ды. Ғылымдар және ғылыми бағыттар арасындағы 

байланыстар да күшеюде. Барлық ғылымдардың кіріктірілуі нәтижесінде 

олардың зерттеу объектісі – адам болып отырғандығы бәрімізге мәлім. 

Педагогика ғылымның түрлі салаларындағы жетістіктерді өзіне сіңіре отырып, 

үнемі өз зерттеу пәнін байытып және кеңейтіп отыратын болғандықтан, бұл 

үдерісті әдіснаманың әлеуеті арқылы терең пайымдау қажет. әдіснама 

педагогикалық зерттеулерге ғылыми тұтастық, жүйелілік сипат береді, олардың 

тиімділігін, кәсіби бағыттылығын арттырады. 

Бүгінгі ғылым философиясы жалпы ғылымның тарихи-мәдени мәніне, 

оның мәдени мақсаттарына баса назар аударуда. Бұл тұрғыдан ғылым 

философиясы ғылыми танымның тарихи мүмкіндіктерін бағалауға ұмтылыс 

жасады деуге болады. Ғылым философиясы дегеніміз - ғылымды адами 

әрекеттің ерекше өрісі және дамушы білімдер жүйесі деп зерделейтін 

философияның саласы 

Педагогикадағы философия ұстанымдарының рөлі мен мағынасын 

нақтылай түсу үшін әсіресе, логика мен дидактиканың өзара байланысын 

ғылыми-философиялық тұрғыдан зерделеу қажет болады. Педагогиканың 

философиясы әрі оқытуды логикалық-дидактикалық тұрғыда негіздей алады 

және дидактикалық-педагогикалық білімнің мәртебесін анықтайды. 

Педагогиканың философиясы дегеніміз – педагогиканы зерттеуге қажет 

философиялық заңдардың, тұғырлардың, ұстанымдардың, категориялардың, 

әдістердің, философиялық білімдердің (логика, этика, эстетика және т.б.) 

инновациялық (қайта құрушылық) әлеуетін қолдану жүйесін құрайтын 

педагогикалық ғылымтану саласы. Педагогика әдіснамасы - осы саладағы 

теориялардың негіздері мен құрылымдары, зерделенетін құбылыстарға керек 

тұғырлар, тұлғалық сапаларды қалыптастыру туралы білімдер жүйесі. Зерттеу 

барысында негізгі талаптардың бірі – оның әдіснамалық тұрғыдан 

толыққандылығы мен жеткіліктілігі, яғни әдіснамалық талдаудың түрлі типтері 

мен деңгейлерін қолдану.  

Педагогика мен психология әдіснамасы - осы саладағы теориялардың 

негіздері мен құрылымдары, зерделенетін құбылыстарға керек тұғырлар, 

тұлғалық сапаларды қалыптастыру туралы білімдер жүйесі. Зерттеу 

барысындағы негізгі талаптардың бірі – оның әдіснамалық тұрғыдан 



106 
 

толыққандылығы мен жеткіліктілігі, яғни әдіснамалық талдаудың түрлі типтері 

мен деңгейлерін қолдану [5]. 

Әдіснамалық тұғырды ғылыми негіздеу әрқашан жаңа теориялық білімнің 

пайда болу алғы шарттарын талдаумен тығыз байланыста. Педагогикалық 

зерттеуді рефлексиялаудың негізгі философияық-әдіснамалық мәселесі - 

педагогика ғылымының педагогикалық әрекет жүйесіндегі мәртебесі. 

Педагогика ғылымы әдіснамасының ішкі мәселесі педагогтар осы зерттеуден не 

күтетіні, демек өмірлік-тәжірибелік мақсаттарға бағытталғандығымен ғана 

шешіледі. Тіпті әр педагогтің әрекетінде педагогикалық зерттеу элементі 

тұрғанын да ескерген жөн. Сонымен, педагогикалық зерттеуге әдіснама қажет. 

Ол әдіснама зерттеудің ғылымилығының стандарттарын сипаттаумен 

шектелмейді, осы зерттеудің ғылыми базисінің мазмұнын жұмыс жасаушы 

педагогтің нақты мәселелерімен байланыстыруды іске асырады. Бұл ретте, 

педагогика әдіснамасының алдында ғылымды философиялық-әдіснамалық 

талдаудың міндеттерін саралау мақсаты тұрады. 

Диалектикалық логика пәнді жан-жақты, даму үстінде, тәжірибені ақиқат 

өлшемі ретінде қарастыруды талап етеді. Диалектиканың заңдары, 

категориялары, ұстанымдары нақты зерттеуде жалпы қағидалар ретінде 

басшылыққа алынады. Олардың негізінде жеке ұстанымдық талаптар 

қалыптасты. Олар: детерминизм ұстанымы; тұлғаның белсенді әрекеті 

ұстанымы; даму ұстанымы; тұлғалық және әрекеттік ұстанымы және т.б. 

Қарастырылған қағидалар психологиялық-педагогикалық зерттеудің алдын-ала 

әдістемесін, бастапқы теориялық тұжырымдамаларын, болжамдарын анықтай 

отырып, оның тікелей әдіснамасы болып табылады. 

Сондай-ақ, әдіснамашы ғалымдар психологиялық-педагогикалық 

мәселелерді зерттеуде педагогиканың философиялық бағдарлары (жаңа 

марксизм, прагматизм, аналитикалық философия, философиялық антропология, 

экзистенциализм, феноменология, структурализм, герменевтика, персонализм, 

постмодернизм) және олардың эвристикалық мүмкіндіктерін пайымдауды 

ұсынады [6]. 

Білім беру саласындағы ғалым-теоретиктер мен ғалым-практиктерге 

барлық күш-жігерін ғылымның тиімді жақтарын зерттеуге ғылымның әрі 

әдіснамалық таным, әрі жеке ғылымдардың әдіснамалық мәселелерімен 

бірлікте қарастырылуын қағида ретінде басшылыққа алуы қажет.  

Қазіргі өзгермелі жағдайда педагогика ғылымы өте күрделі әлеуметтік 

жүйе, өзін өзі ұйымдастырудың жоғары деңгейіне көтеріле отырып, ол ғылыми 

әрекет нәтижелері білім берудің дамуының іргетасы болып табылатын жүйеге 

айналуда. Сонымен қатар, білім беру қызметінің мәселелері, оның көрініп 

тұрған кемшіліктері, адамзаттың болашаққа артатын мүдделері педагогиканың 

өзіне ғылым ретінде терең пайымдалуын талап етеді. Педагогика бұл жәйтті 

түсіністікпен өз негіздерін реттеп, ерекше назар аударуда. Сондықтан да, 

педагогика әдіснамасын мазмұндау педагогиканың философиялық, жалпы 

ғылымилық, дидактикалық және психологиялық негіздерін нақтылап 

тұжырымдауды қажет етеді. 
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Сонымен қатар, ғылым әдіснамасы - ғылыми білімнің құрылымын, 

негіздеу және дамыту әдістерін, ғылыми танымның зерттеу әдістері мен 

тәсілдерін зерттейтін ғылымның бөлімі.  

Педагогика әдіснамасы ғылымның философиясымен, ғылымның 

әдіснамасымен, ғылымның парадигмасымен тығыз байланыста жүйеленеді. 

Өйткені педагогика әдіснамасы саласындағы ізденістер ғылым әдіснамасы 

жетістіктеріне негізделіп жүргізіледі.  

Сонымен, педагогиканың философиясы дегеніміз – педагогиканы зерттеуге 

қажет философиялық заңдардың, тұғырлардың, принциптердің, 

категориялардың, әдістердің, философиялық білімдердің (логика, этика, 

эстетика және т.б.) инновациялық (қайта құрушылық) әлеуетін қолдану жүйесін 

құрайтын педагогикалық ғылымтану саласы[6;7]. 

Педагогиканың құрылымына зерттеушілер педагогиканың өзі және 

педагогикалық ғылымтану енеді деп көрсетеді. Педагогиканың әдіснамасын 

сол педагогикалық ғылымтану жүйесіне педагогика тарихы, педагогикалық 

өлшемдер, педагогиканың дамуын басқару теориясымен қатар енгізеді. 

Педагогикалық ғылымтанудың зерттеу пәніне педагогика ғылымының өзін 

жатқызады. Бұл жүйеде педагогиканың әдіснамасы ғылымның әдіснамасының 

тікелей көшірмесі емес, педагогиканың әдіснамасы жеке дербес ғылыми білім 

саласы ретінде берілді. Педагогиканың әдіснамалық негіздерінің құрамына 

жалпы ғылымилық, философиялық, дидактикалық және психологиялық 

бағдарлар енеді. Ал ғылымның әдіснамасының теориялық қағидалары 

педагогика әдіснамасының ұғымдық аппаратын құруға, әдіснамалық 

тұғырлардың әлеуетін кеңейтуге, парадигманы ойластыруға, гуманитарлық 

әдіснаманы түсінуге, сараптама (экспертиза) әдіснамасын, инновациялық үдеріс 

әдіснамасын тікелей білім беру үдерісін жаңартуға пайдалануға негіз бола 

алады. 
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Қазіргі білім беру жүйесіндегі өзгерістер педагог дайындау мәселесіне ерекше 

талаптар қойып отырғандығы белгілі. Заманауи педагогтың артықшылығы: жоғары 

мәдениет, сапалы еңбек, үнемі білім алу, даму және үздіксіз шығармашылық ізденіс. 

Мақалада Қазақстанның білім беру жүйесінде реформалар жүріп жатқан жағдайда 

педагог-химиктерді даярлаудың өзекті мәселелері және оларды шешудің жолдары: 

үштілділікке көшу, функционалдық сауаттылықты дамыту, жаңартылған білім беру 

мазмұны қарастырылған. 

Современный мир постоянно рaзвивaется, aктивно внедряются в обрaзовaтельный 

процесс передовые технологии. Отличительной хaрaктеристикой современного педaгогa-

мaстерa являются: высокaя культурa и кaчество трудa, стремление к 

сaмосовершенствовaнию, сaмокритичность и постоянный творческий поиск.  

В статье рассматривается актуальные проблемы подготовки педагогов-химиков в 

условиях  реформы в сфере образования Казахстана и пути их решения: переход к 

трехъязычию, значение приобретет не количество знаний, а функциональная грамотность, 

обновленное содержание образования.  

The modern world is constantly developing, and advanced technologies are being actively 

introduced into the educational process. Distinctive characteristics of the modern pedagogue-

master are: high culture and quality of work, aspiration for self-improvement, samorritichnost and 

constant creative search. 

The article discusses the actual problems of training pedagogical chemists in the context of 

the reform in the sphere of education in Kazakhstan and the ways of their solution: the transition to 

trilingualism, the importance will not be the amount of knowledge, but functional literacy, updated 

content of education. 

 

Білім бeру caлacын рeфoрмaлaу жaғдaйындa мұғaлімдeрдің кәcіби дaмуын 

жoғaрғы дәрeжeгe көтeру aca қaжeт. Жaңa тұрпaттaғы мұғaлім төмeндeгі 

тұлғaлық caпaлaрғa иe бoлуы кeрeк: cыни тұрғыдaн oйлaу, жүйeлі 

дүниeтaнымдық көзқaрac, шeшім қaбылдaй білу, дeрбecтік пeн шығaрмaшылық, 

мaқcaтшыл жәнe тaбaндылық, кәcіби құзырлылық, кoммуникaтивті 

қaбілeттілік, өзін-өзі дaмыту, рeфлeкcивті мәдeниeт. Coндықтaн мұғaлімді 

шығaрмaшыл тұлғa eтіп қaлыптacтыру үшін бoлaшaқ пeдaгoгтaрды 

дaярлaудың, мұғaлімдeрдің біліктілік aрттыру курcтaрының caпacын 

жeтілідіріп, тeoрия мeн прaктикaны ұштacтырып, мұғaлімнің рeфлeктивті-

тaлдaушылық қaбілeтін aрттыру жәнe өзінің әдіcтeмeлік жұмыc жүйecінe 

өзгeріcтeр eнгізуінe ықпaл жacaумeн қaтaр бoлaшaқ пeдaгoгтaрды дaярлaудa  

cындaрлылық тeтіктeрін қoлдaну қaзіргі тaңдaғы кeзeк күттірмeйтін 

мәceлeлeрдің бірінe aйнaлды. 

Қaзaқcтaн Рecпубликacының Білім турaлы Зaңындa: «Білім бeру жүйecінің 

бacты міндeті- ұлттық жәнe жaлпы aдaмзaттық құндылықтaр, ғылым мeн 
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прaктикa жeтіcтіктeрі нeгізіндe жeкe aдaмды қaлыптacтыруғa жәнe кәcіби 

шыңдaуғa бaғыттaлғaн білім aлу үшін қaжeтті жaғдaйлaр жacaу; oқытудың жaңa 

тeхнoлoгиялaрын eнгізу, білім бeруді aқпaрaттaндыру, хaлықaрaлық ғaлaмдық 

кoммуникaциялық жeлілeргe шығу» - дeп  aтaп көрсетілген [1].  

Қaзіргі кeздeгі жoғaры білім бeру қoғaм тaлaптaрын қaнaғaттaндырудың 

бірнeшe тетіктерін қaрacтырaды, яғни ғылымды, білімді жәнe өндіріcті 

интeгрaциялaу түрі рeтіндe ғылыми oқу-өндіріcтік кeшeндeр құру, oқытуды 

жәнe cтудeнт eңбeгін дaрaлaндыру, білім бeруді ізгілeндіру, oқытушылaрдың 

кәcіби дaярлығынa жoғaры тaлaп қoю, жoғaры oқу oрнындa бoлaшaқ 

пeдaгoгтaрды дaярлaу мeн oлaрдың кәcіби дeңгeйін көтeрудe пeдaгoгикaлық 

жaңa тeхнoлoгиялaр нeгізіндe көтeру. Мұндaй үдeріc әлeмнің түрлі eлдeрдe 

өздeрінің ұлттық eрeкшeліктeрінe, экoнoмикaлық жaғдaйынa, білім бeру 

жүйecінің дәcтүрлeрінe қaрaй әртүрлі дeңгeйдe көрініc тaпқaн. 

Қaзіргі білім берудегі интегрaциялық прoцестер кеңістігінде әлемдік 

елдердің oзық тәжірибелерінен тәжірибе жинaқтaу негізі бaсшылыққa aлынудa. 

Елбaсының индустриaлды - иннoвaциялық дaму жoлын ұсынуы – Қaзaқстaнды 

қaзіргі дaғдaрыстың дaуылынaн мейлінше aз шығынмен aлып шығaтын жoл [2]. 

Қaзіргі ғылым мен өндіріс бір мезгілде мaмaндaну мен интегрaциялaну 

бaғытындa дaмиды. Кәсібімен бaйлaнысты іс-әрекет түрінде әр түрлі ғылым 

сaлaлaрынaн aлғaн білімдерін жұмылдырa пaйдaлaнa aлуғa қaбілетті кең сaлaлы 

мaмaндaрғa қaжетсіну aртaды. Мұндaй мaмaндaрды дaярлaудa жүйелі ойлaуды, 

объектіні көпжaқты бaйлaныстaр мен қaтынaстaрдың бірлігінде көре білу 

іскерлігін дaмыту бірінші дәрежелі мәнге ие болaды. Интегрaциялaнғaн тaным 

нәтижелері – жaлпы ғылыми идеялaрдың, әдістемелік принциптердің, жүйелік 

тaлдaу әдісінің мәнділігі қaзіргі қоғaмдa aртқaндығы сондaй ғылыми 

интегрaция өнімдерін үйрету оның негізгі міндеттерінің біріне aйнaлды. Осы 

тұрғыдaн aлғaндa пәнaрaлық интегрaцияны жүзеге aсыру көкейкесті проблемa 

болып тaбылaды. Өйткені ол оқу үрдісінің бaрлық құрылымдық элементтерін – 

білім берудің мaзмұнын, формaлaрын, технологиясын біртұтaстыққa біріктіре 

отырып оның тиімділігінің aртуынa ықпaл етеді. Пәнaрaлық интегрaция 

білімнің игерілуін, іскерліктер мен дaғдылaрдың белгілі бір жүйеде 

қaлыптaсуын қaмтaмaсыз етеді, ойлaу іс-әрекетінің белсенді болуынa, 

теориялық білімдердің студенттерге оқу-өндірістік іс-әрекеттеріне 

тaсымaлдaнуының жүзеге aсуынa ықпaл етеді. Пәнaрaлық интегрaцияның 

жүзеге aсуы білікті мaмaндaрдың кәсіби дaярлығын кеңейтуді және олaрдың 

өзaрa бaйлaнысты кәсіптердің тобынa дaярлaуғa мүмкіндік береді [3]. 

 Білімді, ғылымды интегрaциялaу мaқсaтындa біздің Қaзaқ мемлекеттік 

қыздaр педaгогикaлық университетінде де игі істер көптеп aтқaрылудa. Соның 

бірі, жaрaтылыстaну фaкультетінде химия-биология кешенді ғылыми-зерттеу 

ортaлығының aшылуы. Ортaлық зaмaнaуи қондырғылaрмен жaбдықтaлып, 

білім aлушылaрдың, оқытушылaрдың, жaс ғaлымдaрдың ғылыммен 

шұғылдaнып, диссертaциялық жұмыстaрын қорғaп,  aлғaн теориялық 

білімдерін прaктикa жүзінде шыңдaуынa жол aшудa.  
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 Қaзaқстaн Республикaсының білім беруді дaмытудың 2011-2020 

жылдaрғa aрнaлғaн бaғдaрлaмaсындa білім беру сaлaсынa «зaмaнaуи 

технологиялaрын енгізу үшін оқу орындaрының педaгог кaдрлaрының 

біліктілігін aрттыру және қaйтa дaярлaу тұрaқты түрде іске aсырылaтын 

болaды» деп aтaп көрсетілген [4]. Сaпaлы педaгог кaдрлaрын дaярлaу үшін 

оқытушылaрдың біліктілігін aрттыруғa үнемі бaсты нaзaр aудaрып отыру 

қaжет. Университетіміздің біліктілікті жетілдіру ортaлығы «Өрлеу» біліктілікті 

aрттыру ұлттық ортaлығымен және бaсқa дa ұйымдaрмен бірлесе отырып 

«Қысқы мектеп», шеберлік сыныптaры т.б. біліктілікті жетілдіру курстaры мен 

іс-шaрaлaрын үздіксіз ұйымдaстырып отырaды. Соңғы бес жылдың көлемінде 

химия кaфедрaсының 7 оқытушысы шетелдерде, соның ішінде Испaнияның 

Вaленсия  политехникaлық университетінде, Туркияның Өмер Хaлисдемир 

университеті, Кембридж университеті сияқты aлдыңғы қaтaрлы оқу 

орындaрындa білімдерін жетілдірсе, докторaнттaр мен мaгистрaнттaр Ресейдің 

Л.В.Киренский aтындaғы физикa институты, Томск  политехникaлық 

университеті, Польшa Ғылым Aкaдемиясы бейоргaникaлық химия институты, 

әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ жaнындaғы «жaңa химиялық технологиялaр және 

мaтериaлдaр ғылыми-зерттеу институттaрындa»   ғылыми тaғлымдaмaлaрдaн 

өтіп, болaшaқ кaдрлaр ретінде білік, дaғдылaрын aрттырудa. 

Бoлaшaқ пeдaгoгтaрдың кәcіби бaғыттылығын қaлыптacтырудa жaңa 

тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaну қaзіргі зaмaн тaлaбынa caй білікті мaмaндaрдың 

дaярлығын жeтілдірe түceді. 

Бoлaшaқ пeдaгoг міндeттeрі: 

- бoлaшaқ пeдaгoгтaрды кәcіби дaярлaудaғы жaңa пeдaгoгикaлық 

тeхнoлoгиялaрдың мәні мeн мaзмұнын тeoриялық тұрғыдaн нeгіздeу; 

- бoлaшaқ пeдaгoгтaрдың кәcіби бaғыттылығын қaлыптacтыру мoдeлін 

жacaу, өлшeмдeрі, көрceткіштeрі мeн дeңгeйлeрін aнықтaу; 

- бoлaшaқ пeдaгoгтaрдың кәcіби бaғыттылығын қaлыптacтырудaғы 

пeдaгoгикaлық прaктикaлaрдың мүмкіндіктeрін aйқындaу; 

- жaңa пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaну aрқылы бoлaшaқ 

пeдaгoгтaрдың кәcіби бaғыттылығын қaлыптacтыру жүйecін құру; 

- ұcынылғaн әдіcтeмeлік жүйeнің нәтижecін тәжірибeлік-экcпeримeнттe 

тeкceру жәнe тәжірибeгe eндіру. 

Инновaциялық технологиялaр aрқылы білім aлушылaр келесідей білім, 

білік, дaғды, мaшықтaрғa үйретеді: 

-терең ойлaну, жеке рефлексиялық қaбілеттерді дaмыту; 

-өз идеялaры мен әрекеттерін тaлдaу және олaрғa бaғa беру; 

- aқпaрaтты өздігінен түсініп, оны тaрaзылaп, екшеп, оның ішінен керектісін 

тaңдaй aлу; 

-aқпaрaтты жaн-жaқты тaлдaу; 

-өздігінен жaңa түсінік пен білім құрaстыру; 

-оқу бaрысындa жеке бaсының құндылықтaры мен сенімдерін қaлыптaстырып, 

белсенді өмірлік позиция (көзқaрaс, дүниетaным) ұстaну; 

-пікіртaлaстaрғa қaтысып, өз ойы мен пікірін дәлелдеу; 
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- бaсқa дa бaлaмa пікірлерді ескеру; 

-шешім қaбылдaу және қиын мәселелерді шешу; 

-ортaқ жұмысқa жұмылa білу; 

- бaсқaлaрмен тиімді қaрым-қaтынaс құру, өзaрa әрекеттесу[5]. 

 Білім aлушылaрдың химияны оқытудың жaңa технологиялaрымен 

қaрулaнып, жaн-жaқты дaмығaн, бәсекеге қaбілетті тұлғa, мaмaн болуы үшін 

оқу бaғдaрлaмaлaры жұмыс берушілер, білім aлушылaр, мaмaндaр қaтысындa 

қaйтa қaрaстырылып, оғaн «Мұғaлімнің кәсіби бaғдaры», «Бaғaлaудың 

өлшемдік технологиялaры», «Химияны оқытудың зaмaнaуи технологиялaры», 

«Нaнохимия негіздері», «Химиялық жобa» сияқты пәндер енгізіліп, оқытылудa. 

   Білім бeру жүйecіндeгі рeфoрмaлaр мeн қaзіргі білімнің тұлғaлық-

бaғдaрлы oқытуғa бeт бұруы бoлaшaқ пeдaгoгтaрдың кәcіби бaғыттылығының 

дaярлығынa жaңa тaлaптaр қoяды. Білім бeру жүйecі дaмуының қaзіргі кeзeңі 

жaңa пaрaдигмaғa өтудің жoлдaрын іздecтірумeн, яғни білім бeрудің жaңa 

мaқcaтының жeтіcтіктeрімeн бaйлaныcты. 

Жaңa пaрaдигмaның мaңызды кoмпoнeнті – тұлғaның өзіндік дaму 

тұжырымдaмacы бoлып тaбылaды. Өзіндік қaлпынa кeлтіру тұлғaның әртүрлі 

caлaдaғы икeмділіктeрі мeн қaбілeттeрін дaмыту oның дeрбec eрeкшeліктeрінe, 

өзіндік тaлдaу, өзіндік бaғa бeру қaбілeттeрінe бaйлaныcты, oлaрғa өзін 

көрceтугe, дaмытуғa мүмкіндік жacaу қaжeттігін дәлeлдeйді. Coндықтaн 

бoлaшaқ мaмaндaрды дәcтүрлі фoрмaдa дaярлaумeн қaтaр жaңa пeдaгoгикaлық 

тeхнoлoгиялaр нeгізіндe жeтілдіруді көздeйді. 

Пeдaгoгикaлық прaктикa дa кәcіби бaғыттылығын қaлыптacтырудың 

өлшeмдeрі мeн көрceткіштeрін aжырaтуғa мүмкіндік бeрeді. Aлғaшқы өлшeм 

мaмaндығынa қызығуы, яғни кәcіби қызығуы бoлып, төмeндeгі көрceткіштeр 

aрқылы aнықтaлaды: мұғaлім мaмaндығы турaлы білімі, жүмыc іcтeугe 

қaжeттілігі, мaмaндығынa қызығуы, мaмaндығын тaңдaу мoтиві, eкінші өлшeм 

пeдaгoгикaлық құзырлығы: қoғaмның әрбір мүшecін oқыту жәнe тәрбиeлeу 

турaлы білімі, тaлдaу, жoбaлaу, құрacтыру, ұйымдacтырa білуі, 

кoммуникaтивтік біліктіліктeрі, үшінші өлшeм ғылыми-шығaрмaшылық 

қaбілeті: пcихoлoгия, пeдaгoгикa, әдіcтeмeлeрдeн білімі, өздігімeн іздeнуі, 

зeрттeушілік қaбілeтінің бoлуы.  

Кәсіптік мектептегі педaгогикaлық прaктикa университеттегi теориялық 

оқыту мен студенттердiң оқу-тәрбие мекемелерiндегi өзiндiк жұмысы 

aрaсындaғы бaйлaныстырушы буын болып тaбылaды, студенттердi aлғaшқы, 

әрi өте құнды педaгогикaлық iс-әрекет тәжiрибесiмен қaрулaндырaды, 

теориялық бiлiмдердi  бекіту мен тереңдету құрaлы ретiнде қaрaстырылaды [6]. 

Педaгогикaлық прaктикaның негізгі мaқсaты – оқу процесінде студенттің 

меңгерген білімін бекіту және тереңдету, болaшaқ мaмaндығы бойыншa қaжетті 

кәсіби білік-дaғдылaрын игеру. Педaгогикaлық прaктикa педaгогты кәсiби 

дaярлaу жүйесiнде мынaдaй мaңызды қызметтер aтқaрaды: оқытушылық, 

дaмытушылық, тәрбиелiк, диaгностикaлық. Прaктикa жетекшілері кәсіптік 

тәжірибенің ұйымдaстырылуын жоспaрлaғaндa, прaктикa бaғдaрлaмaсының 

орындaлуын ғaнa көздемей, әр студенттің бойындaғы тұлғaлық және кәсіби 
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жaқтaрын мaқсaтты және жүйелі aшуғa, әлсіз жaқтaрын жеңуге көмектесіп, 

бірегей тұлғa екенін ескергені жөн. 

2019 жылдың 1 қыркүйегінен бaстaп физикa, химия, биология және 

информaтикa пәндері aғылшын тілінде оқытылaтын болaды. Бұл пән 

мұғaлімдері aғылшын тілін қaрым-қaтынaстa қолдaнa білумен қaтaр, aғылшын 

тіліндегі пәндерді оқытa aлуы тиіс. Қaзіргі тaңдa білім aлушылaрдың aғылшын 

тілін жетілдірумен қaтaр, оқытушылaрдың тілді меңгеру деңгейін көтеру 

мәселелері бойыншa жұмыстaр aтқaрылудa. Білім беру бaғытындaғы 5В011200-

химия мaмaндығы оқу жоспaрындaғы «Шетел тілі» пәнінің кредит сaны 6 

кредиттен 12 кредитке көтерілсе,  «Қолдaнбaлы шет тілі» пәні 2-курстa 

қосымшa енгізіліп, оғaн 3 кредит бөлінген. Ұстaздaрдың  aғылшын тілі деңгейін 

жоғaрылaту мaқсaтындa университет қaбырғaсындa aрнaйы курстaр 

ұйымдaстырылғaн. 

Өcіп кeлe жaтқaн кeйінгі ұрпaқты мәдeниeтті, пaрacaтты, білікті, көргeнді, 

eтіп тәрбиeлeу, oлaрдың дүниeтaнымын жoғaры дeңгeйгe көтeру, қoғaмды 

ілгeрілeту үдeріcіндe aдaми ізгілік қacиeттeрін дaмытуғa үлкeн мән бeру, 

ұлттық нaмыcы жoғaры ұлтжaнды өкілдeрді тәрбиeлeу іcі пeдaгoгтaрдың 

eншіcіндe. 
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Мақалада дарынды балаларды оқыту мен дамыту олардың шығармашылық дамуының 

идеалды моделін құрайды, осы проблема бойынша зерттеу жұмыстары мен практиканың 

көрсетуі негізінде дарындылық дамудың кез-келген этапында баяулап, кейде мүлдем 

тоқтап қалуы да мүмкін еді, осыған орай, дарынды тұлғаның дамуына арнайы 

психологиялық көмек пен қолдау қажет. Дарындылық теориясының негіздерін зерттеген 

психолог, ғалымдар: Л.С.Выготскийдің, Н.С.Лейтестің, Б.Г.Ананьевтің еңбектерінде жан-

жақты терең талдау берілген. Балалардың дарындылықтары өмір шартында, өздерінің 

қатар-құрбылары мен салыстырғанда үйрену мен оқытуда аса жоғары қабылдаулары мен 

шығармашылықта ерекше көрінеді. Бүгінгі кезде педагогикалық оқу орындарында 

мұғалімдерді дарынды  балалармен жұмыс жасауға арнайы жеке тұлға теориясын 

анықтауға байланысты, «психология» курсында қабілеттілік және дарындылық туралы 

жалпы түсінік беріледі.  

В статье рассматривается вопрос о раннем выявлении одаренных детей, о помощи им 

и  о развитии, также  о роли  Республиканского научно-практического центра «Дарын»  в 

развитии  одаренных детей. 

In this article about распознований of the gifted children of помощ to them and development, 

due to appearance of Republican  «Daryn»  research and practice center of committee of 

knowledge gifted children in recent year a theory and they obtained высщих results practice on 

different objects  at an international level.  
 

ХХ ғасырдың екінші жартысында барлық өркениетті елдерде дарынды 

балаларды анықтап зерттеу, оқыту және дамыту жұмыстары қолға алынды. 

Өйткені жеке тұлғаның әлеуметтік саяси-экономикалық, мәдениеттік 

процестерде рөлі өзгерді. Қазіргі кезде өндіріс орындарын басқару, ғылым, 

мәдениет, өнер сферасының салаларында өз бетінше шығармашылық 

тұрғысынан ойлайтын, іскер, алғыр жас маманды қалыптастыру талап етілуде. 

Көптеген дискуссиялы проблемаларға қарамастан оқытудың ғылымилығын, 

практикасын  қоғамдағы  ғылым-білім салаларының бәрінде оларды жоғары 

деңгейде меңгерген  индивидуалды ерекшеліктері бар балалар мен жастардың 

шығармашылық әлеуетін құрайтын мүмкіндіктерінің бар екендігін ғылыми 

тұрғада дәлелденді.  

Шығармашылық потенциал бойынша барлық балалардың не кейбір 

жастардың әр жас кезеңіне сай, дифференциясы ақыл-ой кемшілігінен бастап 

жоғары таланттылық пен жалпы дарындылыққа дейін әр түрлілігінде. Кеңестік 

кезеңде мектептегі және жоғары оқу орындарындағы оқыту орташа үлгерімді 

оқушыға, студент пен маманға бағдарланған, осы уақыттарда мемлекет ақыл-

ойы кем балалар мен оқушыларды зерттеу, анықтау диагностика мен жеке 

оқытуға көптеген қаржы жұмсады, бірақ жоғары шығармашылық потенциалы 

бар оқушылар, талантты және дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеуге 
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қатысты біртұтас зерттеу бағдарламасы болмады. Дарынды балаларды анықтау 

бойынша зерттеу жұмыстарының ғылыми мәні: шығармашылықтың табиғаты 

мен психологиялық механизмдерін ашуға, барлық оқушылар мен дарынды 

жастарды оқыту  мазмұны мен әдіс-тәсілдерін жетілдіру үшін шығармашылық 

заңдылықтарын қолдану мүмкіндіктерімен қамтамасыз етуде.  

Дарынды балаларды оқыту мен дамыту олардың шығармашылық 

дамуының идеалды модельін құрайды, осы проблема бойынша зерттеу 

жұмыстары мен практиканың көрсетуі бойынша дарындылық дамудың кез-

келген этапында баяулап, кейде мүлдем тоқтап қалуы да мүмкін еді. Осыған 

орай, дарынды тұлғаның дамуына арнайы психологиялық көмек пен қолдау 

қажет,  дарындылықты дамыту мен диагностикалау проблемасы қазіргі кезде 

жастардың профессионалды бағдары деп аталатын қоғамдық институттың 

маңыздылығы айтарлықтай, адам қоғамында мұндай институттың қажеттілігі 

әрдайым болды, бірақ мұны саналы түрде кеш ұғынылды. Бұрыннан 

барлығымызға белгілі, психофизиологиялық қасиеттері бар балаларды таңдауда 

талап етілетін баланың іс-әрекет түрлерінің дамуымен байланысты болуы 

белгілі. Осындай дарынды балалар мен оқушылардың дарындылығын 

анықтауда жүргізілген зерттеу жұмыстары, тәжірибелерде  анықталған 

дарынды балалардың, олардың ата-аналары мен мұғалімдерін психологиялық, 

медициналық, педагогикалық, әлеуметтік және экономикалық көмекпен 

қамтамасыз ету керек екендігіне, ол үшін мемлекеттік бағдарлама құру 

қажеттігі туындады.           

ХХ ғасырдың екінші жартысының ортасында ғана талант пен 

қабілеттілікке зерттеулер ауқымды жүргізіле  бастады,  бұл мәселенің қолға 

алынғанына таланттар мен дарынды балалар бойынша 1975 жылы дүниежүзілік 

кеңес құрылғанда ғана жоғары қызығушылық туды. Дарындылық құрылымын 

анықтау бойынша мамандарды дайындап, әр түрлі елдерде дарынды балаларға 

деген әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық көмек көрсетуге 

арналған арнайы бағдарламалар дайындалды. Біраз елдерде дарындылық 

орталықтары мен институттары табысты жұмыс атқаруда, бұл мәселені шешуде  

қазіргі кезде музыкалық мектептер, мектептен тыс мекемелер, әр түрлі пәндерді 

тереңдетіп оқытатын мектептер мен мекемелер өз үлестерін қосып келеді. 

Бүгінде дарынды  балаларды анықтап, зерттеу және оларды қолдау жұмысы әр 

түрлі деңгейдегі пәндер олимпиадаларында, конкурстарда, интеллектуалдық 

жарыстар барысында  анықталып орындалуда. Қазақстан Республикасы 

Президентінің «Дарынды балаларға арналған мектептерді мемлекеттік қолдау 

және дамыту туралы» 1996 жылғы бұйрығымен аса қабілетті оқушылармен 

белсенді жұмыс жүргізу жандана түсті. Осыған орай жас таланттарды 

қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы өңделді, қаралған бағдарламаны іске 

асыру үшін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы бойынша № 256. 

1998 жылдың 24 наурызында Білім беру Комитеті жанынан Республикалық  

«Дарын» ғылыми-практикалық орталығы ашылды, бұл кейінгі үш жылда  

теория мен практикада  айтарлықтай нәтижелерге жетті [1].  
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Қазақстан Республикасында дарынды балаларды анықтау, қолдау және 

дамыту тұжырымдамасы нормативті құқықты құжаттандыру пакеті өңделді, 

көптеген облстарда ғылыми-практикалық орталықтар құрылды, дарынды 

балалар үшін жаңа типтік мектептер ұйымдастырылды, ғылыми негізделген 

олимпиадалық қоры бар мектептер ашылды.  Бүгінгі кезде педагогикалық оқу 

орындарында мұғалімдерді дарынды  балалармен жұмыс жасауға арнайы жеке 

тұлға теориясын анықтауға байланысты, психология курсында қабілеттілік 

және дарындылық туралы жалпы түсінік беріледі. Мұғалімнің біліктілігін 

жетілдіру жүйесінде де педагогтардың арнайы дайындығына зейін аударылуда. 

Қалалық және ауылдық мектептердегі мұғалімдерді зерттеу, олардың дарынды 

балалармен жұмыс жасау дайындығы, балалардың даму белгілері бойынша, 

оларды дифференциялап оқытудың  кейбір елестері ғана бар екендігін көрсетті. 

Алайда, көптеген мұғалімдерде дарындылық феномені туралы негізгі 

ұғымдарға байланысты түсініктері жоқ десе болады. Сонымен қатар, дарынды 

балалармен жұмыс жасауда ғылыми-әдістемелік кеңес беретін орталық, не 

психологиялық-педагогикалық арнайы әдебиеттер жоқтың қасы, осы аталған 

мәселелер, көрсетілген қайшылықтар болашақта шешімін табары сөзсіз. Себебі, 

әр бала, балалық, жасөспірім және жастық шағынан бастап, өмірде үлкен 

жетістіктерге жетуді армандайды. Қазіргі кездегі жаңа әлеуметтік-

экономикалық жағдай бойынша, кәсіпкерлік іс-әрекетте  табысқа жету үшін 

жалпы және арнайы қабілеттің көмегімен бейімділігі, шығармашылығымен, 

іскерлігімен ғана ауқымды жетістікке жетеді. Сондықтан балалар мен ата-

аналардың алдында жаңа міндеттер тұр, яғни жеке тұлғаның потенциалды 

мүмкіндіктерін зерттеу,  дамыту және соның негізінде  баланың болашағын 

анықтау. Әр түрлі іс-әрекеттерге байланысты адам қандай да бір қызметті 

орындауы қажет және сол істің тиімді нәтижесін қамтамасыз етуге жету үшін 

орындаушының бірнеше сапаларға ие болуы тиіс. Мұндай дара психологиялық 

ерекшеліктер міндетті түрде, бір жағынан өзіндік психикалық табиғатынан, 

екіншіден әркімде қайталанбас қабілеттің болуынан. Бала қабілетіндегі 

айырмашылық іс-әрекеттің нәтижесінен, яғни оның сәттілігінен не сәтсіздігінен 

байқалады. Іс-әрекетпен айналысқанда адамның табысқа жетуі үшін қабілет, 

қызығушылық, бейімділік және мінез-құлқында сапалық көріністер болуы 

қажет; еңбек сүйгіштік, табандылық, батылдық, кей жағдайда осындай ерекше 

қабілетті адам айтарлықтай жетістікке қол  жеткізе бермеуі де мүмкін. Баланың 

қабілетінің даралық ерекшеліктеріне; дарындылық,  шеберлік, талант, 

данышпандық, шабыт кіреді, ал дарындылық дәрежесінің артуы үшін, қажетті 

білімдер мен ептілік, дағдыларды меңгеріп, жетілдіріп дамытуға тікелей 

тәуелді. Қабілеттілікке байланысты, философиялық-энциклопедиялық  

түсіндірме сөздікте мынандай түсінік берілген: «қабілеттілік бұл субьективті 

жағдайда белгілі бір іс-әрекеттің табысты орындалуындағы жеке тұлғалық 

даралық ерекшеліктері» делінген. Қабілеттілік индивидттің біліміне, дағдысына 

үйренуіне бағытталмайды, кейбір іс-әрекеттерді орындауда басқалардың 

әдістері мен мүмкіндіктерінен ішкі психологиялық регулятор болып табылады.  

Балалардың дарындылықтары өмір шартында, өздерінің қатар-құрбылары мен 
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салыстырғанда үйрену мен оқытуда аса жоғары қабылдаулары мен 

шығармашылықта ерекше көрінеді. Дарындылық, ақыл-ой дамуының жоғары 

деңгейі ғана емес, сонымен қатар индивидттің дамуына бағытталған кейбір ішкі 

талап-мақсаттарына да байланысты. 

Ғалымдардың зерттеулерінде баланы қатты бақылауға алу, күш көрсету, 

қысым жасау сияқты стильдер дарынды тұлғаны дамытуға мүмкіндік бермейді 

деп санайды. Бала мен ата-ананың қарым-қатынас стильі туралы мәселе аса 

ауқымды зерттелген, Р.Хесс және В.Шипман ата-аналық стильдерді 

императивті және инструктивті деп бөлген. Императивті стиль үшін мынандай 

бұйрықтар сәйкес келеді: «Мен айтқан секілді жаса ...», «тыныш отыр ...», осы 

сияқты қатал талап қойып оның айтқандарын бұлжытпай орындалуын күтеді. 

Ондай қарым-қатынас ересектердің беделіне негізделеді, мұндай стиль балада 

пассивтік және тәуелділік пен конформизмді дамытады. Инструктивті стильде 

ақпарат көбірек болады, ал талаптар мынандай болып негізделеді: 

«ойыншықтарыңды жина, ал мен еденді сыпырамын ...» т.б.  мұнда ата-аналар 

баласымен өзінің теңі ретінде әңгімелеседі, олардың талаптары мен 

заңдылықтары саналы түрде жүреді. Ата-аналардың бала дарындылығына 

деген қатынасы маңызды болып табылады, бұл фактор  бала мүмкіндіктерін 

іске асыруға әсер етеді. Дарынды балаларда әділеттілік сезімі ерте сезіледі, 

адамгершіліктің ерте дамуы, қабылдау мен таным процестерінің дамуының 

алға басуымен байланысты. Осындай дарынды балалар қоршаған ортадағы 

әділетсіздікке өте сезімтал болады, өзіне және айналасындағыларға үлкен 

талаптар қояды. Сабақты меңгеру барысында олардың қиялы ерекше 

дамитындықтан қандай сабақты болса да  тез орындап барлық тапсырмаларды 

дұрыс орындайды себебі, терең дамыған шығармашылық ойлауы мен қиялы 

жетекші орында тұрады, мысалы есептерді шығаруда ойын элементтерін 

енгізеді, ойы ұшқыр болады. Дарынды балаларға эмоционалды баланс 

жетіспейді, олар балалық шақта шыдамсыз болады, энергиясы көп болумен 

қатар аз ұйықтауымен ерекшеленеді. Мұндай балалардың интеллектуалды және 

дене-физиологиялық дамуының арасындағы ерекшелік, оларды толғандырып, 

өзбеткейлілігінің дамуына әсер етуі мүмкін, олардың көру процесі сегіз жасқа 

дейін тұрақсыз болады, жақын немесе қашықтағы фокусті алыстағыға 

алмастыру қиынға соғады.  

Қазіргі кезде дарынды балаларды зерттеуде философиялық, 

психологиялық, педагогикалық  әдістемелік әдебиеттер олардың психикалық 

ерекшеліктері туралы және қабілеттері туралы ойларды ежелгі грек 

философтары, ғалымдары және әр түрлі елдердің прогрессивті педагог-

психологтарының еңбектерінен кездестіруге болады.Талант, данышпандық 

туралы бағалы ойлар қатары ежелгі грек философтарының трактаттарында 

кездеседі. Бірақ адам психикасы барлық ақиқат құбылыстарының ішінде 

зерттеуге күрделі болғандықтан,  даралық ерекшеліктер, балаларда ерекше 

қабілеттің болуынан деп түсіндіреді.  

Х.Уарте іс-әрекеттің кез-келген түрінде анықталатын негізгі қажеттіліктер 

сапасы ретінде қиял, ес және интеллекті бөліп көрсетті. Х.Уарте талант 
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табиғаттан, генофонға тәуелді дей отырып, оның дамуы үшін тәрбие мен еңбек 

қажет екенін айтты [2]. Қабілеттіліктің алғашқы негізін қалаушы англиялық 

психолог Френсис Гальтон ХІХ ғ., ол балалардың даралық ерекшеліктерін 

зерттеді. Ф.Гальтон өзінің «таланттың тұқым қуалаушылығы, оның пайда 

болуы мен заңдылығы» атты еңбегінде қабілеттің пайда болуының әдістемелік 

базасын негіздеді және келесі заңдылықтарды бөліп көрсетті [3]. Егер бала 

жоғары  қабілеттіліктерге ие болмаса, бір де бір бала қоғамда жоғары дәрежеге 

ие болмауы қабілеттіліктің  кез-келген деңгейі тұқым қуалаушылыққа 

негізделген деген қорытындыға келеді. 

Э.Мейман ХІХ-ХХғғ. дарындылықтың теориялық негізін зерттеуді 

жалғастырды, ол дарындылықтың туа біткен аспектілерін зерттей отырып, 

соның негізінде «нышан типтерін» бөлді [4]. 

Педагогикалық теория негіздерінің дамуына Қазақстанда ХХ ғасырдың 

басында өмір сүрген қоғам - қайраткерлері, педагог-ғалымдар Ж.Аймауытов, 

А.Байтұрсынов, М.Жұмабаевтар маңызды әсер етті, олардың психологиялық-

педагогикалық және әдеби тұрғыда жазылған еңбектерінде баланың 

қызығушылығы мен қабілетінің қалыптасуы, олардың оқуды меңгерудегі 

қабілеттерінің дамитындығын айтты.  Ж.Аймауытов өзінің «Психология және 

мамандықты таңдау» атты оқулығында эксперименттік зерттеу негізінде 

жастарға мамандықты дұрыс таңдауға кеңестер береді. Оның айтуынша, 

кәсіпкерлікте, темперамент, қабілет, мінез және ерік сияқты жеке психикалық 

сапаларды ескеру керектігін баса көрсетті.  М.Жұмабаев «Педагогика» 

кітабында, баланың жалпы рухани дамуы туралы айта отырып, ақыл-ой, 

адамгершілік, эстетикалық тәрбиені бөліп көрсетеді және жеке тұлғаны 

тәрбиелеуде интеллектуалды қабілеттердің дамуымен тығыз байланыстырады. 

Дарындылық теориясының негіздерін өңдеген психолог - ғалымдар: 

Л.С.Выготский, Н.С.Лейтес, Б.Г.Ананьев және т.б. психологиялық 

концепциялары интегралды жеке тұлғалық білім ретінде дарындылыққа 

жүйелік көзқарас қалыптастырды, және қабілеттің құрылымдық 

компоненттерін анықтады.   Бұл позиция  дарындылықтың мәдени мінезін 

басым етіп, Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясына бағытталған, 

«Дарынды және басқа балалар арасындағы терең айырмашылық табиғи 

процестерге емес, оларды түрліше қолдануға белгілі мәдени тәсілдерді 

қолданатындығын» атап көрсетті. Дарындылықтың әр түрлі психикалық 

мүмкіндіктері нақты іс-әрекет түрінде ерекше маңызды болатын сапаларының 

басым болуымен бір уақытта қосылуын болжайды.  Н.С.Лейтестің 

редакциясымен 1996 жылы шыққан: «Дарынды балалар мен жасөспірімдер 

психологиясы» атты   «бұл тек ақыл-ой дамуының жоғары деңгейі ғана емес, 

сонымен қатар жеке тұлғаның дамуына бағытталған кейбір ішкі  талап-

мақсаттар», бұл «мақсатты ұмытушылық ақыл-ой күшіне ерте дайындық», бұл 

«адам іс-әрекетінің кез-келген әлеуметтік-маңызды сферасында  белгілі 

жетістіктерге жете алу қабілеті» деп келтірген цитаталардан көретініміздей, 

дарындылық  - бұл тек психологиялық құбылыс емес, сонымен қатар 

әлеуметтік құбылыс деген.   
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Б.Г.Ананьев ақыл-ой қабілетінің қалыптасуына қоршаған ортаның әсері 

тұқымқуалаушылыққа қарағанда мәнді және осының негізінде әр баланың 

интеллектісінің даму мүмкіндігін оптимисттік түрде бағалайды.  Іс-әрекеттің 

басымдылық түрі бойынша дарындылықтың қай түрін анықтасақ та, әр түрлі 

дарындылықта іс-әрекеттің бөтен түрлері де көрінетінін байқауымыз керек, 

мысалы: суретші немесе музыкант іс-әрекеттің сипаттамасы бойынша 

көркемдік-эстетикалық болып табылады, сонымен қатар танымдық 

практикалық коммуникативті және рухани-бағалық іс-әрекет түрлері 

қолданылады.  Шығармашылық дарындылықта  көптеген түрлі варианттар 

болады, кез-келген іс-әрекетте сирек кездесетін шығармашылық қабілеттерді 

көрсететін балалар да бар, сонымен қатар мұндай стандартсыз емес елес, 

жеткілікті түрде тек бір ғана сферада анық көрінеді. 
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Жоғарғы оқу орындары әрқашанда жақсы болашақ мамандарды оқытып, шығару, 

нағыз маман иелерін, кәсіпқойларды оқыту  мақсаттын алдына қояды. Бүгінгі жаһандану 

бірқатар міндеттер туғызады, яғни тек білікті маман болып қана қоймай, сонымен қатар 

шетел тілдерін жақсы деңгейде білу болып табылады. Сол себебті,  кәсіби бағытталған 

оқытудағы түрлі шетел тілдерін оқыту жолдары қарастыруда. Оның бірі, кәсіби 

бағытталған оқытуда аутентикалық мәліметтерді қолдану болып келеді. Мақалада 

авторлар аутентикалық мәтіндер дегенін зертей отырып, оған анықтама береді, сонымен 

қоса оның түрлі параметрлерін қарастырады және осы бағытта нені дамыту керектігін 

жазады. 

Высшие учебные заведения всегда имеют одну главную цель обучить и выпустить 

качественных, образованных специалистов, то есть профессионалов своего дело.  

Нынешняя глобализация ставит задачу перед всеми быть не только хорошим 

специалистом, а также знать иностранные языки на профессиональном уровне для 

работы. Поэтому сегодня рассмотриваются разные виды подходов в профессиональном 

ориентированном обучения иностранного языка.  Один из них, использование аутентичных 

текстов в профессиональном ориентированном обучение. В данной статье авторы пишут 

mailto:naigul73@mail.ru
mailto:mazya_95@mail.ru


119 
 

о аутентичных текстах что оно обозначает и их параметры, и что нужно развивать в 

этом направлении.  

Higher education institutions always have one main goal to train and produce quality, 

educated specialists, real professionals in their sphere of work. The current globalization sets the 

task for everyone to be not only a good specialist, but also know, speak, understand foreign 

languages at professional level for work. Therefore, nowadays considers different types of 

approaches of teaching foreign languages in field of professional oriented training. One of the 

approaches is to apply authentic texts in professional oriented training. In this article authors write 

what mean authentic texts, its parameters and what should we do, develop, improve in this field.  

 

Болашақ мамандарға қажетті кәсіби білім деңгейінің терең болуын талап 

ету шарты қойылып отырған шақта, студенттерге, таңдаған мамандығы жайлы 

жан-жақты бағыт-бағдар беріп отырған жөн. Болашақ мамандықтың 

ерекшелігін меңзейтін, кәсіби-бағытталған білім беру – студенттерді шет тіліне 

үйрету қажеттілігінде болып отыр. Сонымен қатар, кәсіби және 

лингвистикалық білімге негізделген әр студенттің жеке басының жан-жақты 

дамуы, тілін оқып отырған елдің тұрмыс-тіршілігі мен мәдениетін зерттей 

отырып оқу және студенттердің арнайы дағдыларын қалыптастырудың 

үйлесімділігі ескеріледі [1; 1]. 

Кәсіби-бағытталған шет тілін оқытудың негізгі мәні – студенттің жеке 

басының кәсіби даму маңыздылығының қалыптасуы мен қосымша кәсіби білім 

алу мақсатында, шет тілі мен мамандыққа байланысты арнайы пәндердің 

ықпалдасуында. Бұл мезетте шет тілін білу – студенттердің жеке басының 

кәсіби дамуы мен олардың кәсіби хабардарлығын жақсарту мақсатында 

қарастырылады. Сонымен қатар студенттердің шет тілін жетік біліп шығуы – 

жоғары оқу орны түлегінің болашақта білікті маман ретінде шетелдік 

серіктесімен іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыра алатын, кәсіби білікті 

маман иесіне қойылатын талаптың негізгі шарты болып табылады [2; 49]. 

Аутентикалық дискурс дегеніміз – өмірден немесе түрлі жағдаяттардан 

алынған әңгіме мәтіндер болып табылады. Сонымен қатар, аутентикалық 

дискурс арнайы, белгілі әлеуметтік сөйлеу әрекеттерді және қарым-қатынас 

компонеттерді қарыстырады.  

Аутентикалық параметрлер:  

- Аутентиканың құрама бөліктері, яғни мәтіннің ерекшеліктері, логикалық 

және мазмұнының сәйкестігі, формальды тұтастық. 

- Лексикалық-фразиологиялық аутентика 

- Грамматикалық аутентика 

- Функциональдық аутентика, коммуникативтік мәселелерді шешу 

барысында табиғи тұрғыда тілдік, лингвистикалық құралдарын іріктеу, таңдау. 

Аутентиканың маңыздылығы: 

- Мәдениеттанулық  

- Ақпараттық 

- Жағдаяттылық  

- Табиғи менталитет 

- Реактивті 

- Тіркеу, тізімдеу  
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-  Мәтіндерді зерттей білу 

Студенттер мамандықтарына байлынысты ғылыми терминалогиясыз 

кәсіби коммуникативтік біліктілікті меңгере алмайды. Сол себебті, кәсіби 

бағытталған оқулықтарда заманауи шетелдік аутентикалық кәсіби бағытталған 

мәтіндер бастапқы, негізгі ақпараттармен болуы қажет. Оқыту тапсырмалар 

студенттерді бағытай алу және келешек мамандарды іздеу, зерттеу, талдау 

стратегияларына, сонымен қатар, кәсіби бағытталған жаңа ақпараттарға және 

мәліметтерді түсінуге,  кәсіби тұрғыда талқылауға, пікірталас жүргізуге үйрету 

болып табылады.  Сондай-ақ студенттердің ой-өрістерін дамытуға, 

олардың дәлелдеу қабілетін, көз-қарастарымен бөлісу, күнделікті жағдайларда 

сөйлеу әрекетті барысында түрлі мәселелерді кәсіби сөйлеу түрде кәсіптік 

қыметтерінде шешуге даярлау болып келеді. 

Аутентикалық мәтіндер күрделі, интерактивті, жағдаяттық, кәсіби 

бағытталған тапсырмалармен толықтырылуы керек және болашақ 

мамандардың сөйлеу әрекеті тәжірбие өтуі максималды түрде мамандықпен 

байланысқан болу қажет.  

Шетел тіліндегі кәсіби аутентикалық мәтіндер арнайы пәндермен қоса 

ықпалдасу керек.  Оның мақсаты, қосымша кәсіби біліммен қамтамас ету және 

тұлғаның кәсіпке керекті, маңызды қасиеттерін дамыту. Сонымен қоса, 

студенттердің бойында шетел тілінде сөйлеу біліктілігін қалыптастыру, 

болашақ мамандықта өзге тілде кәсіби қарым-қатынас жолдарын дұрыс 

тұрғыда қалыптастыра алу түрлі салаларда, жағдаяттарда.  

Болашақ мамандарды оқыту кезеңде аутентикалық мәтіндер негізінде   

бірқатар қажеттіліктер орын алады.  

- Кәсіби түрде зерттеу алу; 

- Кәсіби тұрғыда даму және қабілеттерді жетілдіру 

- Қоршаған ортаны ынталандыру және өзінде ынталандыру түрлі ой-

пікірмен, көз-қарастармен; 

- Мамандыққа байланысты біліммен толық қамтамасыз болу 

«Кәсіби-бағытталған шет тілін» оқытуда – түп нұсқада берілген әдебиетті 

оқуға үйрету аспектісіне ерекше көңіл бөлінуі керек. Өйткені техникалық 

мәліметтің қомақты көлемі – техникалық әдебиеттер, ғылыми журнал және 

Интернет арқылы келіп түседі[3; 3]. 

Қорытындыға келе отырып, кәсіби бағытталған оқыту барысында 

аутентикалық мәтіндерді қолдану өтте тиімді болып келеді. Себебі, 

студенттердің бойында бірқатар қабілеттер дамыйды, қалыптасады. Олар:  

анықтамалық сөздіктермен жұмыс жүргізу дағдысы қалыптасады, сөздік 

қорларын бекітіледі және дамыйды,  мәтіндегі маңызды мәселені анықтай білу 

қабілеті қалыптасады немесе дамыйды, сөйлем арасындағы логикалық 

байланысты таба біледі, артық ақпаратты қысқарта алады, сөздіксіз түсіну 

дағдысы қалыптасады, мәтінді қарап шығып немесе түбегейлі таныса отырып 

оқу дағдысы жетіледі.  
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Мақалада психолингвистика ғылымының қазіргі кездегі даму мәселелері 

қарастырылады. Авторлар бұл саладағы туындап жатқан ой-пікірлерді айта отыра, 

бүгінгі заман талабына сай зерттеу қажеттілігін көрсетеді. 

В статье рассматриваются проблемы современного развития  психолингвистики. 

Авторы рассматривают различные взгляды и мнения по становлению данной науки, а 

также изменения по развитию психолингвистики в настоящее время. 
 

Бүгінгі таңда қазіргі ғылым ретінде психолингвистика деген пәнаралық 

көзқарас жаңа заманға сай сөйлеу психологиясымен концептуалды синтезде 

қарастырылып жүргені белгілі. Бізге психолингвистика ұғымының өткен 

ғасырда пайда болған кезінде А.А.Леонтьев: «Әр түрлі тілдік түсінік, психика 

және қарым-қатынас үдерісінің құрылымына жауап беретін бір ғана емес, 

психолингвистиканың бірнеше түрі болуы мүмкін» деп айтқан болатын [1, 6 б.]. 

Бір жағынан, психолингвистика лингвистика мен психология ғылымдарының 

жақындасып бірлесуіндегі жаңа тарихи заңдылылық ретінде пайда болса, 

екінші қырынан, оған қатысы бар бірқатар пәндердің талабына жауап ретінде 

(мысалы, педагогика, дефектология, медицина (соның ішінде, нейрофизиология 

мен психиатрия), криминалистика, саясаттану т.б.) бұл бағыттардағы сөйлеу 

тілімен байланысты қолданбалы міндеттерді шешуге көмек ретінде пайда 

болған.  

Дегенмен, ол көп жағдайда практикалық емес, таза теориялық сипатта 

болып, жалыпланған екі сала – психологиялық және лингвистикалық сипатқа 

ие болған. Сондай-ақ, психология мен лингвистиканы біріктіре қарастыру 

ұсынылғанымен, бұл ғылым тілшілер тарапынан лингвистикалық деп танылып, 

берілген ұғымның тар аясына енбеген қырлары сөйлеу психологиясы аумағына 

шығарылады. Егер отандық лингвистикалық дәстүр психолингвистикасындағы 

тілдік бастауға оны «сөйлеу тілін жасаушы үдеріс, сондай-ақ сөйлеуді қабылдау 

мен қалыптастырудағы тілдік жүйеге қатысты зерттейтін ғылым» ретінде 

анықтауға басым назар аударылса, америкалық ең беделді психологиялық 

сөздіктердің танымал авторларының бірі – А.С. Ребер психолингвистиканы 
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үнемі даму үстіндегі ғылым саласы ретінде психологияның ажырамас бөлігі 

деп танып, оның кең мағынада кез келген сөйлеу тілі құбылысына қатысты 

барлық сұрақтармен айналысатынын ерекше атап көрсетеді. Ол 

психолингвистиканың ішкі тармақтары сөйлеу тілін меңгеру және меңгерту, 

оқу мен жазу психологиясы, билингвизм, прагматика проблемаларын қамтушы 

сөйлеудегі тілдік белгілердің қызметі, сөйлеу қызметінің теориясы, 

грамматикалық мәселелер, сөйлеу мен ойлаудың өзара қатынасы т.б. 

жайындағы ғылым ретінде атап көрсетеді. Психолингвистика адамның сөйлеу 

тілі қызметімен сөйлеу әрекеті сипатына байланысты өзге де аралық салаларға, 

мысалы, когнитивтік психология, есте сақтау (жад) психологиясы және басқа да 

танымдық үдерістер, ақпаратты өңдеу туралы ғылым, әлеуметтік лингвистика, 

нейрофизиология, клиникалық психология және т.б. секілді облыстарға 

толыққанды кіреді дейді  А.С. Ребер [2, 615 б.].  

Психолингвистика туралы осыған ұқсас белгілерді біз Е.И.Рогованың 

редакциясымен ұсынылған «Жалпы психология» оқулығынан да байқаймыз. 

Е.И.Рогова: «Тіл – объективті, құпия таңбалардың тарихи қалыптасқан жүйесі, 

арнайы ғылым – тіл білімінің (лингвистиканың) пәні болса, сөйлеу – тілдік 

құралдар арқылы ойды қалыптастырып шығарушы және жеткізуші 

психологиялық үдеріс. Психологиялық үдеріс ретінде сөйлеу психологияның 

«психолингвистика» деп аталатын тарауының пәні болып табылады» [3, 266 б.]. 

Көп жағдайда психолингвистика мен сөйлеу тілі психологиясының 

арасында теңдік белгісін жиі қоямыз. Мұндай жағдайды біз тек өткен ғасыр 

ғалымдарының еңбектерінен ғана кездестірмейміз, сондай-ақ қазіргі 

зерттеушілер, ғылыми еңбектер мен анықтамалық басылым авторларының 

еңбектерінен де көреміз. Мысалы, В.Н. Дружининаның редакциясымен 

жарияланған ресейлік «Қазіргі психология» атты академиялық анықтамалықта 

автор бүгінгі күні «психолингвистика», «тілдік психология» және «сөйлеу тілі 

психологиясында» терминдердің «жұмсақ» әрі кең қолданылып жүргенін, осы 

салаларда жарыққа шығып жүрген материалдарда ұқсас, ортақ мәселелер 

талқыланатынын байқаймыз. Анықтамалықта «мұндай терминологиялық 

тұрақсыздық кездейсоқ емес – ол ғылыми ұғым-түсініктердің ауысып бара 

жатқанын көрсетеді ... және, көп жағдайда, «тіл және сөйлеу» негізгі 

ұғымдарының жақындасуы немесе, керісінше, алшақ қолданылуына 

байланысты» [4, 266 б.]. Онда ХХ ғасырға дейін В. Гумбольдт және     В. 

Вундтың идеяларына сүйеніп,  адамның сөйлеу қабілетін тұтастай қабылдау 

сияқты тарихи деректер келтіріледі. Ғалымдар В. Гумбольдт және В. Вундт тіл 

мен сөйлеуді тығыз байланыста қарастырғаны, «сөйлеу психологиясы» мен 

«тілдік психология» ұғымдарын синоним ретінде қолданғандары белгілі. Ал, Ф 

де Соссюрдің тіл мен сөйлеуді бөлек (ол сөйлеуді өтпелі-өзгермелі және 

тұрақсыз, ал тіл – жүйелі ұйымдастырылған әлеуметтік құбылыс деп есептеген) 

ажыратып қарастыруынан кейін сөйлеу психологиясы тілден бөліп алынып, 

соңғысы лингвистиканың құзырына берілген болатын. «Алайда, бұл қойылған 

шектеулер адамның сөйлеу қабілетін толық зерттеуге тарлық ететіні сөзсіз» деп 

анықтамалықта әрі қарай жазылған.  
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Өткен ғасырдың 50-жылдары тіл мен сөйлеуді зерттеу жұмыстарының 

арасындағы кедергілер жойыла бастайды. Лингвистикалық және 

психологиялық деректерді жақындату мен біріктіруге бағытталған ғылымның 

бір саласы – психолингвистика пайда болады. Терминологиялық тұрғыдан алып 

қарағанда, бұрын сөйлеу психологиясы мен тілдік психология аясына жататын 

барлық зерттеулер қазір психолингвистика ретінде топтастырылып жүр. 

Мұндай көзқарасқа қатысты, біздің ойымызша, салмақты негіз бар. Өйткені, 

бұл екі сала, яғни психолингвистика мен сөйлеу психологиясының арасын 

ажыратып алу, әсіресе эксперименталды жағдайларда мүмкін емес, өте қиын 

нәрсе.  

Жоғарыда көрсетілген барлық ой-пікірлерді қабылдай отыра, сөйлеу тілін 

зерттеу және оны меңгерту жүйесін қалыптастыру теория, практика және 

эксперименттік жұмыстардың сембиозы болып табылады деп ойлаймыз. 

Сондықтан да  мұндай зерттеу кешенді түрде, яғни сөйлеу психологиясы 

тұрғысынан да (жалпы психология), сонымен қатар психолингвистика 

тұрғысынан да, екі ғылымның концептуалды синтезі ретінде жүргізілуі керек. 

Осы тұста филолог және философ А.А. Потебняның ХІХ ғасырдың 50-жылдары 

айтқан сөзі есімізге түседі: «Тіл білімінің психологиямен жақындасуы 

психологиядағы тіл жайындағы мәселелер шешімін іздеу және, керісінше, тілді 

зерттей отыра психология саласында жаңалық ашуды күту туралы ой туа 

бастады...» [5, 45 б.]. .А. Потебня «лингвистикалық психология» деп аталатын 

ғылым туралы армандаған болатын. Психолингвистика ғалымның үмітін ақтау 

үшін пайда болған саладай. Бірақ, өкінішке орай, әр түрлі салалардың кеңінен 

емес, тереңінен дамуындағы кейінгі кезеңдері үшін  кеңес одағынан келе 

жатқан және қазіргі заманғы психолингвистика тіл білімінің тар аясында қалып 

отырғаны да белгілі. Психология бойынша А.Н. Дружининаның редакциясымен 

шығарылған анықтамалықтағы лингвистика және психология ғылымдарының 

психолингвистикада тоғысқаны және ұсынылған «сөйлеу – психологияның 

нысаны, тіл – лингвистиканың нысаны» тезисі туралы сөздеріне қаншалықты 

сенгіміз келгенімен,  бүгінгі таңда бұл айтылғандар әлі де даулы мәселе ретінде 

қалып, біржақты пікірге ие болмай, тұрақтанбай отырғаны да белгілі. Қазіргі 

уақыт талабы – теориялық психолингвистиканы, мүмкіндігінше,  шынайы 

адаммен байланыстыра қарау. Себебі сөйлеу тілі сан қырлы, жан-жақты, 

ауқымды да кең, күрделі құбылыс.  
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Осы жазылған  мақалада тілдің үштұғырлылығы-көпмәдениетті тұлға 

қалыптастырудың негізі болатындығы туралы айтылады. Көптілді оқыту – жас 

ұрпақтың білім кеңестігінде еркін самғауына жол ашатыны, әр тұлғаның өз қабілетін 

танытуына мүмкіншілік беретін, бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік екендігі туралы 

баяндалады. «Өмір бойы білім алу» идеясын жүзеге асыру үшін, заман талабына сай қазіргі 

ақпаратты технологияның тілін де білу жас ұраққа маңызды екендігі туралы айтылады. 

Түйінді сөздер:үштұғырлылығы, көпмәдениетті тұлға, көптілділік, ақпаратты 

техникалыққұралдар, Smart» жүйесі, Билингвизм –қостілділік, полилингвизм –көптілділік. 

В данной статье говорится о том, что треединство языков является основой 

формирования поликультурной личности. Многоязычное обучение – это главное требование 

сегодняшнего дня, которое дает возможность каждой личности проявить свои навыки, 

позволяет открыть дорогу молодому поколению для свободного плавания в 

образовательном пространстве. В статье изложено о актуальности использования 

современных информационных технологий, знание на трех языках  для реализации идеи 

«Обучения на протяжении всей жизни». 

In this article, we can say that the trinity of language is the basis for the formation of 

multicultural personality. Multilingual education tells us that the younger generation is the key to 

today's self-realization, which opens the way for free expression in the education space. It is 

important to understand that the knowledge of modern technology is important for the realization of 

the idea of lifelong learning. 

In today's world, it is important to ensure that children speak several languages. 

 

 

Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар. 

«Ана тіліміз Мәңгілік елімізбен бірге Мәңгілік тіл» болды. 

Қазақ тілін даудың тақырыбы емес,Ұлттың ұйытқысы ете білген жөн. 

 Н.Ә.Назарбаев 

 

«Елдіктің өзегі – білік, кілті – тіл, қадір-қасиеті – кісілік»- деп Жүсіп 

Баласағұн айтқандай, осы қасиетті тілімізді келешек ұрпағымыз қадірін білсе 

екен дейміз. 

Қаншама ғасырларды алып құшақтаған тарих қойнауы талай үлкен 

мемлекеттердің тәуелсіздігін көрген. Солай бола тұрса да, біз үшін өзіміздің 
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тәуелсіздігіміз қымбат және тәуелсіздіктің арқасында құдіретті ана тіліміз-қазақ 

тілі, Мәңгілік тіліміз қымбат. Неге десеңіз, мемлекетіміздің сөнген отын 

жаққаны үшін, ата-бабамыздың рухын көтергені үшін, елімізді әлемге 

танытқаны үшін, «Қазақ» деген атауға жан кіргізгені үшін бізге қымбат. Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде жатыр. Қазақ тілі 

әлі бірте-бірте мемлекеттік қызметте, экономика мен өмірдің барлық саласында 

басымдық танытатын болады. Қазақстанды мекендейтін әр түрлі ұлт 

өкілдерінің тіліне құрмет көрсету, олардың ана тілінде білім алып, төл 

мәдениетін дамытуына жағдай жасау – мемлекетіміздің маңызды стратегиялық 

міндеттерінің бірі. Ғасырлар бойы қазақтың ұлт ретіндегі мәдени тұтастығына 

ең негізгі ұйытқы болған –оның ғажайып тілі» екені сөзсіз деген сөзіне 

сүйенсек, ана тілі – ең басты байлығымыз. Қазіргі біздің жастарымыз тілімізді 

өте құрметтеп өсіп келеді. Бұл көңіл қуантады. Олар біздің гүлденген 

Қазақстанымыздың болашағы, тілді ұрпақтан-ұрпаққа таратушы, біздің 

өміріміздің жалғасы.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауында «Қазақстан халқы дүние жүзінде үш тілді бірдей 

пайдаланатын ел ретінде көрінуі тиіс. Бұлар – қазақ тілі, яғни мемлекеттік тіл, 

орыс тілі – ұлтаралық қатынастар тілі және ағылшын тілі – әлемдік 

экономиканың сәтті қолданысындағы тілі» делінген.  

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. 

 Тілдің үштұғырлылығы-көпмәдениетті тұлға қалыптастырудың негізі. 

Үштұғырлы тіл бағдарламасының білім беру мекемелерінде жүзеге асырылуы 

аясында жоғары, кәсіптік орта, мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің 

ынтымақтастығын жетілдіру идеясы жатыр.  Қазіргі инновациялық үдеріс 

ғылым салаларының тоғысуы мен бірігуіне ғана емес, сонымен қатар тың 

ғылыми салалардың қалыптасуы мен дамуына да әсер етті. Лингвистика 

ғылымы соңғы жылдары көптеген жаңа бағыттарды қамтып, ғылыми-

теориялық және практикалық жағынан кең өріс алып, дамып келеді. 

Мұндай бағыттар қазіргі өмір талабы мен уақыт сұранысына сәйкес пайда 

болып отырғаны белгілі. Бұған дейін біз, бір тілге көңіл аударып келсек, қазір 

заман талабына сай жаңа салаға, жаңа бағытқа - когнитивтік лингвистикаға 

айрықша көңіл аударып келеміз. Бұл сала қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 

жарыстыра отырып, бір-бірімен салыстыра, жалғастыра отырып үйрету 

принципіне негізделген. Көптілділік біздің қоғам үшін Елбасының «үш 

тұғырлы тіл» тұжырымдамасынан бастау алғаны мәлім. 
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Билингвизм (қостілділік) және полилингвизм (көптілділік) – қазіргі таңда 

ғалымдар тарапынан қызығушылық тудырып отырған өзекті мәселелердің бірі. 

Бүгінгі күні қостілділік өзара қарым-қатынас жасаудың негізгі факторы. 

Билингвизм- жеке адамның екі тілде қарым – қатынас жасауы және  екі тілде 

сөйлеуі мен жазуы. Кез келген жанұяда баланың тілі ата-ана қай тілде сөйлейді, 

сол тілде қарым- қатынас жасау арқылы дамиды. Ана тілінің дамуы жанұяға 

байланысты. Отбасында ана тілін үнемі естіп, өзі сөйлеп өскен бала мен ұлтық 

тілге көңіл бөлмей, отбасында басқа тілде сөйлесіп өскен баланың 

айырмашылығы көрініп тұрады. «Бесік жыры», ауыз әдебиеті мен балалар 

әдебиетінен, өз халқының бай мәдениетінен, тарихынан хабары бар, отбасында 

салт-дәстүрі сақталып, өзі соған бейім болған бала ерекшеленіп тұрады. Сол 

сияқты қазіргі таңдағы балалар өзара тілдесуде өзге тілде сөйлесіп, отбасының 

мүшелерімен өз ана тілінде тілдесуі таңқалдырады. Яғни ауызекі сөйлеу тілін 

талғамай, қойылған сұраққа бірден сол тілде жауап бере алулары 

билингвизмнің арқау алу кзеңі деп түсінуге болады. Бұл қасиет  көбінесе ұлты 

қазақ балаларына тән. Көптілділік ауызекі сөйлеу тілінің даму кезеңі. Бұған 

қоршаған ортаның әсері мол. Бала аулада, балабақшада, мектепте көбінесе 

басқа ұлт өкілі балаларымен тілдеуі, араласуының ықпалы. Сол сияқты қазір 

өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілді балабақшаларға өз балаларын беру жағдайы көп 

кездеседі. Билингвизм (қостілділік) әу бастан өте кең етек жайған.  

Ұзақ уақыт бойына бірнеше табиғи тілдік ортада өмір сүру көптілділікке 

әкеледі және оның ұзақ уақыт есте қалуына әсер етеді. Мұндай жағдайда 

адамдардың  барлығы көптілді болып шығады. Мектеп жасына дейінгі баланың 

ата-анасы түрлі әлеуметтік жағдайларға байланысты көптілділікті дамытуға 

көңіл бөлмесе, баланың қолданысындағы бір тіл қарым-қатынас жасаудан 

біртіндеп шыға бастайды- ол тілдік аттриция, дамуын тоқтатса-ол 

фоссилизация, қолданыстан ығыстырылса – ол тілдің ауысуы, ұмытылып, 

қолданысын тоқтатса-ол тілдің өлуі болады. Сол сияқты тілдің жаңғыруы 

мүмкін-ол ревитализация,  қазіргі талап өз тіліміздің деңгейін көтеруіміз керек. 

Тілдік каттриция дегеніміз - баланың бұрын игерген тілінің қолданыста әлсірей 

бастауы болып табылады. Тіл игерудің қажетті деңгейіне  жетпей тоқтатылады. 

Фоссилизация термині екінші тілдің дамуының тоқтатылуы деп түсіндіріледі. 

Көптілділік – заман талабы. Көптілділік адамдардарың өзара түсінісуіне 

жол ашады. 

Көптілділік адамдардың бір-бірімен ұғынысуында, ойын еркін, толық 

жеткізуінде ерекше қызмет атқарады. Көптілділік қоғамда да, өмірде де өзіндік 

орын алады. Көптілділік адамзаттың ойлау, пайымдау процесімен бірге жүзеге 

аса отырып, тілдік қатынастың негізі, басты құралы болып табылады. 

Көптілділік әлемдегі өркениет пен білім жүйесіне сәйкес тыңдаушылардың 

сөйлеу мәдениетін қалыптастыратын, ой-пікірін дұрыс, сауатты жеткізуге 

ықпал ететін, адам мен адамның қай тілде болса да түсінісуіне мүмкіндік 

беретін сала ретінде оқу жүйесіне енгізілді. 

Қарым-қатынас құралы болып табылатын көптілділікті ғалымдар әрқилы 

ерекшеліктеріне қарай жан-жақты зерттеп келеді.  
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Көптілділік, мультилингвизм, полилингвизм – нақтылы коммуникативтік 

жағдайдың әсер етуімен белгілі бір әлеуметтік ортада, мемлекетте бірден үш, 

одан да көп тілде сөйлей білушілік.  Мұның өзі жеке адамның 

(индивидуумның) көптілділігі және ұлт пен ұлыстың көптілділікгі болып 

бөлінеді. Көптілділіктің үш тілді меңгеру дәрежесі сол адамның немесе 

бүтіндей халықтың өмір сүрген тілдік ортасы, әлеуметтік, экономикасы, мәдени 

өмірі, тұрмыс-тіршілігі секілді көптеген факторларға байланысты. 

Халықтардың қоныс аударуы, көрші елдермен тығыз қарым-қатынас секілді т.б. 

тарихи себептерден кейбір халық өкілдерінің жаппай көптілділігі қалыптасқан. 

Сондықтан да көптілділік көп ұлтты географиялық кеңістікте кең тараған. 

Мәселен, жаппай көптілділік Кавказдағы армян, аджар, осетин, күрд, грек, т.б. 

халықтар арасында, сондай-ақ, Дағыстан халықтары арасында жиі кездеседі. 

Қазіргі Қазақстан Республикасындағы қалыптасқан жағдай да осыған ұқсас. 

Қазақстанда – көпэтносты ел және үштілділік – саяси, экономикалық, мәдениет 

аралық қана емес, әлеуметтік лингвистикалық, психолингвистикалық  тұрғыдан 

қарастыратын өзекті мәселе. Қазақстанда пайда болған үштілділік құбылысы 

қазақ арасында ғана тараса, бұл біржақты үштілділік болады, сондықтан оның 

орыс, Қазақстанда жұмыс жасайтын ағылшын тілділер, өзге күллі ұлыс өкілдері 

арасында тарауы шарт, көптілді елге керегі – үштілділік, бұл -  жергілікті 

тілдерді, орыс тілі сияқты, халықаралық тілдің, ғаламдандыру тілі - ағылшын 

тілі.  

Қазіргі әлем - жаңалықтар мен өзгеше технологиялар, өзгерістер заманы. 

Заманның ендігі тетігі бүгінгі  күнмен тірлік ететін адамды емес, болашақты 

кеңінен ой елегінен өткізетін тұлғаны, келешекті кемел ойлай білетін, дүние 

өзгерістерінің себеп-салдарын жекелік талғаммен емес, жалпы адамзаттық 

өлшеммен қабылдайтын жандарды қажет етеді. Бүгінгі мұғалімдер бәсекеге 

қабілетті тұлға тәрбиелеуі керек. Себебі, нарықтық экономика еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті мамандарды қажет ететіні белгілі. Бұл жаңа талап, жаңа 

міндет, жаңа мақсаттарды мұғалімдерге жүктейді. Осыған орай білім беру 

жүйесінде мұғалімдерге қойылатын басты талаптардың бірі – полимәдениетті 

жеке тұлға қалыптастыру. Яғни, кез-келген ортаға тез бейімделетін, білімі мен 

білігін көрсете алатын, өз ойы мен сыни пікірін кез-келген тілде  айта алатын 

азамат қалыптастыру.   

Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 

ашатын, әлемнің ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына 

мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Әр адамның рухани-

адамгершілігін арттыру үшін, бүгінгі тез өзгеріп жатқан дүниеде өмір сүріп, 

еңбек ету үшін  терең білімді, үш тілді меңгерген маман болу керек. Мұғалім 

өзгермелі әлемге өзгерген маман бола алуы шартты. Осы тұрғыда мұғалімнің 

кәсіби құзыреттілігін арттыру мақсатында біліктілікті арттыру курстарында 

билингвизм (қостілділік) және полилингвизм (көптілділік) туралы ақпараттар 

беріледі. 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай мүдделі  жаңа білім беру өте қажет» деп 
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Н.Ә.Назарбаев айтқанындай, қазіргі заман талабы - көптілді оқыту және 

көптілді меңгерген маман дайындау. Бұл бағыт бойынша да жұмыстар 

басталып, жүргізілуде. «Қазақ тілі - ұлтымыздың рухы, рухани байлығы» десек 

тіліміздің дамуы, қоғамдағы орнын нығайту және қалпына келтіру жолында 

білім саласының жауапкершілігі ерекше. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті - ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым 

мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа 

технологиясы мен инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу», - 

деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері атап көрсетілген. Аталған 

міндетттерді жүзеге асыру үшін оқытудың заманауи технологияларын енгізу 

арқылы және оларды тиімді пайдалану секілді мәселелерді анықтап алу, білім 

беру жүйесіндегі басты ұстаным ретінде әркімнің өзінің білім алуға деген жеке 

әлеуетін қоғамда барынша пайдалануға көмектесетін оқыту жүйесін дамытуды 

қамтамасыз етуді көздейді. Осы тұрғыда білім алушы тұлға өзінің қалаған 

тілінде білім алуға мүмкіндігі туындаған заман. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған Жолдауында 

«Біздің болашақтағы жоғары технологиялық және ғылыми қарқынды өндірістер 

үшін кадрлар қорын жасақтауымыз керек» деген сөздері бар. Демек, 

оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, заманауи технологияны 

тиімді пайдалану мәдениетіне тәрбиелеу-педагогтердің басты міндетінің бірі 

болып отыр, бұл «Өмір бойы білім алу» идеясын жүзеге асыру» деген сөз. Адам 

баласының өмірі ғылыми тілмен айтсақ  институт, әр адам қажеттілігіне қарай 

өзін-өзі жетілдіріп отырады. Бүгінгі күні біздің  мүмкіндіктеріміз өсіп, 

қашықтықтан біліктілік арттыру курстарын өткізіп жүрміз, ол аса өзекті мәселе. 

Себебі бұл мұғалімнің негізгі жұмысынан қол үзбей-ақ білімін арттыруға 

мүмкіндік береді. Қашықтықтан оқытуды кеңінен алып қарастыратын болсақ, 

оның негізінде ХХІ ғасырдың жаңа парадигмасы, басымдығы ретінде танылған 

Smart education жатыр. «Smart» ағылшын тілінен аударғанда «ақылды» деген 

мағынаны білдіреді. Ал технологиялық сипатта да осы мағынада жұмсалады. 

Яғни, ақылды технология, ақылды техника, пайдалануға ыңғайлы, мейлінше 

ықшам, көп функциялы құрылғыларды атайды. Ал педагогикалық үдеріс 

тұрғысынан қарастыратын болсақ, оқытудың бұл түрі электронды оқыту, 

мобильді оқыту, кез келген жерде, кез келген ортада оқыту деген мағынада 

жұмсалады.  

Ақпаратты техникалық құралдардың тілі де үш тілде. Дегенмен, қазақ 

тілде жазылған барлық ақпараттың сауттылығына көңіл бөлген де жөн. «Smart» 

жүйесі педагогтар қызметінде ең тиімдісі. Себебі бүгінгі жаһандану заманында 

күнділікті келіп жатқан ақпараттар легі ішінен ең қажеттісін сұрыптай алуға, 

өзіне қолдануға, нақты орындалатын, шынайысын таңдайды. 

ХХІ ғасыр - технологиялар ғасыры. Мобильдік құрылғылар, Интернет 

желілері өмір сүрудің күнделікті дағдысына айналып, ақпараттық технология 
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адам өмірінің маңызды бөлшегіне айналды. Қазіргі таңда сандық қоғам, сандық 

орта қалыптасты. Интернет желілері адамның әр түрлі бағытта дамуына мол 

мүмкіндік береді. Үйде отырып, кәсіпкерлікпен, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарымен, шығармашылықпен  айналысуға  болады. Соның ішінде тілді 

үйренуде қазіргі қоғамның талабы бойынша электронды оқулық арқылы жұмыс 

жүргізуге болады. Адам әлеуметтік желілер арқылы, өзінің барлық 

мүмкіндіктерін жүзеге асыруына жол ашылды. Қоғам барлық деректерді, 

ақпараттарды, бір-біріне желі арқылы хабарлап, ақпараттанған қоғам 

қалыптастырды. Ақпараттық қоғамда адамның өзіндік ойлауы, әрекетке 

шығармашылық тұрғыдан қарап, ыңғайлы жол таба білуі маңызды болып 

табылады. Сондықтан интеллектуалды экономика қалыптасып, технологияның 

қарқынды дамуына мүмкіндік туды. 

21 ғасырда білім беру саласында дәстүрлі оқыту электронды оқытуға, 

электронды оқыту smart оқытуға ауысты. Орта білім беруде оқушылардың 

өздігінен дербес білім алуына басымдық берілді, біліктілік арттыру жүйесінде 

қашықтықтан оқыту, корпоративті оқыту дамуда. Электрондық оқыту 

жағдайында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің, соның ішінде ақпараттық 

құзыреттілігінің жоғары деңгейде болуы қажет. Болашақ мамандардың өмір 

бойы оқуға, ізденуге дағдылануы, цифрлы білім беру контентімен жұмыстануы 

және жасақтауы, жаңа техника мен технологияларды меңгеруі, өз білімін 

жетілдіруі, қосымша білім алуы үшін ақпараттық құзыреттілігі болуы тиіс. 

Электрондық оқыту жағдайында автоматтандырылған жүйеде оқушы білім 

беру контентімен тиімді жұмыстанады, жеке портфолиосын, күнтізбесін, 

күнделігін жүргізеді. Осы жағдайда кез келген тілді білу қажеттілігі 

туындайды.  Мұғалімдер ата-анаға, оқушыларға  ақпаратты сұраған тілде бере 

алу мүмкіндігі туындайды.  

Сондықтан қазіргі заманауи білім беруде әр оқушының қабілетіне қарай 

білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді 

жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен 

бетбұрыс жасау. Қазіргі мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін 

ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. 

Тұлғаның жақсы білім алуы, табысты оқуы  ұстазына байланысты, ал 

ақыл-ойының дамуы-өзіне және қоршаған ортасына байланысты.  Ендеше 

Смарт –технологиясы арқылы көптілді  білім беруде тәжірибеміз жетіліп, 

болашағы кемелді болады деп сенеміз.  

Заман ағымына сай, қазіргі алдымызда тұрған үлкен міндет халқымыздың 

ұлттық дербестігін сақтай отырып, елімізді өркениетті елдер қатарына 

қосылуы. Қазіргі заманда балалардың  бірнеше тілде сөйлеуін 

қамтамасыздандыру ең бірінші мектеп мұғалімдеріне жүктеледі. Сол жас 

ұрпақтың өз болмысын тануға ұмтылысына көмектесіп, тереңде жатқан талап-

тілегін, қабілеттерін дамыту, сол арқылы оған толыққанды өмір сүру үшін 

рухани күш беру- бүгінгі мұғалімнің басты мақсаты. Жоғарыда айтылған 

мәселелер мен жүктелген міндеттер мен мақсаттардың орындалуы үшін оқыту 

мазмұнының жаңартылуы, әдіс-тәсілдің озығы өмірге келуі, ол тәсілдер әрбір 
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оқушының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, шығармашылығын, талантын 

ұштайтын болып ұйымдастырылуы заман және біздің талабымыз. Сол тұрғыда 

біліктілікті арттыру курстарында басты мақсаттарды басшылыққа алып келеміз.  
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Бұл мақалада  қоғамдағы кітапхана қызметінің қазіргі жағдайы, даму 

перспективалары мен тәжірибесі, білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы  мектеп 

кітапханаларына жаңаша тәсілдерді бағдарлау және тиімді ұйымдастыру, мектеп 

кітапханаларының білім беру ісіндегі маңызы мен атқаратын қызметтері  мен  

библиографиялық қызмет көрсетудің жаңашыл  шаралар түрлерін насихаттау. 

В этой статье описывается нынешнее состояние библиотечной деятельности в 

обществе, перспективы развития и опыт, новые подходы в организации эффективной 

работы школьных библиотек в условиях обновления содержания образования, важность и 

значение школьных библиотек в образовании и меры по пропаганде современных видов 

библиографического обслуживания. 

This article describes the current state of library activity in the society, experience and 

prospects of development, new approaches in the organization of effective work of school libraries 

in the context of updating the content of education, the importance and value of school libraries in 

education and measures to promote modern types of bibliographic services. 

Елбасының Қазақстан халқына жолдауында «Білім беру реформасы – 

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге, экономикалық және 

қоғамдық жаңару қажеттілігіне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесін 

құруды» міндеттеген болатын. Заманымыз алға жылжыған сайын уақыт талабы 

күшейіп, білім нәрімен сусындатып отырған шәкірттеріміз білімді, талапты, 
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ойшыл, дарынды тұлға болып қалыптасуы үшін, оқыту үрдісінде жаңа әдіс-

тәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдана отырып, үздіксіз ізденіспен 

оқушылардың білімін, таным-талғамын, ой-өрісі мен шығармашылық 

қабілеттерін дамыту кітапханашылар қауымының басты мақсаты болып отыр.  

Оқу бір жерде тұрмайтынын, өзгерістің болмауы өсудің тоқтағанын 

білдіретінін түсінгендіктен,  кітапханашылар да өзгеруі  қажет. Ол үшін 

заманауи әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек. Заманауи әдіс-тәсілдердің ең негізгі 

ерекшелігі – оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды 

орынды жерде қолдана білу.  

Оқу-тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу 

оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпынысын арттырып өз 

бетімен ізденуге шығармашылық еңбек етуге жол салады. Кітапхананың басқа 

түрлеріне қарағанда мектеп кітапханасы тек қана оқырмандармен емес, білім 

алушылардың барлық контингентімен жүйелі және мақсатты түрде жұмыс 

жасайды. Оның мектепте жыл бойы жұмыс жасай алуға мүмкіндігі бар.  

Балалармен жұмыс жасаудың басты бағыты – білім алушылардың 

тұлғалық әлеуметтенуі мен дамуы, рухани-адамгершілік мәдениеті, ақпараттық  

ресурстардың барлық түрлері мен деңгейлерін пайдалануға үйрету, 

ақпараттық мәдениетін қалыптастыру, кітапхананы пайдалануға дағдыландыру. 

Мектеп кітапханасы оқырман келіп кітап алатын жер ғана емес, ақпараттық, 

сарапшылық ресурстарын пайдалануға арналған инновациялық орталық. 

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, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру 

жолдарын жаңа деңгейге көтеру.  

Инновация – кез келген ұйымның, оның ішінде кітапхана дамуының 

маңызды элементі. Оқырмандарға тек жаңа, дәстүрлі емес ресурстар мен 

қызметтерді беріп, сіңіру арқылы, қоғамды мойындату арқылы  кіапханалардың 

әлеуметтік маңыздылығын көрсетуге болады. Қазіргі заманға сай жаңа 

жұмыстың түріне бейімделсе ғана қоғамға берілген ақпарат нәтижелі болады. 

Уақыт жұмыстың жаңа нысандарын, кітапхана жұмысын талап етеді. Аудандық 

кітапхана тәжірибесінде әртүрлі және көпшілік жұмыстар оқырмандармен 

өткізіледі. Дегенмен олардың инновациялық сипаты оларды дайындауда 

қолданылатын әдістермен көрінеді. Ең басты кез – келген  инновациялық 

қызметтің соңғы тиімді нәтижесі. Әйтпесе, біздің жаңа кірген әдістермен  мен 

өзгерістердің мағынасы болмайды.  Бұл жағдайда білім беру мекемесінің 

дәстүрлі кітапханасын жаңғырту мәселесінің қазіргі белсенді дамып келе 

жатқан қызметке айналуы өте көкейкесті. Кітапхана үдерістерін жаңғырту, 

инновациялық үйлесу, автоматтандыру -кітапханашының күнделікті жұмысы 

осылардың төңірегінде жүргізілуге тиісті.  

Кітапханашылардың міндетіне пайдаланушыларды үйрету, кеңес беру мен 

қатар бітістірушілік жатады.  Себебі, ақпараттың үлкен көлемі бұрынғыдан да 
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ақпаратты іздеу және талдау мен ресурстарды бағалай білетін мамандарды 

талап етеді. Кітапханашы нағыз кәсіпқой, ақпарат пен пайдаланушы 

арасындағы кәсіби көмекші болуға тиісті: ол компьютерлік технологияларды 

пайдалана білуге, интернет-ресурстарды, медиа-сабақтарды ұйымдастыру, 

мультимедиялық презентацияларды жасай білуі керек. Заман талабына сай 

оқырмандарға өркениетті қызмет көрсету, мектеп кітапханаларына берілген 

жаңа технологияларды кітапхана жұмысында кеңінен қолдану, мектеп 

кітапханаларын бүгінгі қоғамның қажетті ақпарат орталығы, кітапхана беделін 

көтеру мақсатында жұмыстар жүргізе білуі керек.  

Кітапхана ісін қалың оқырман арасына жарнамалау, оқырмандар санын 

көбейту, жаңартылған білім беру жағдайында мектеп кітапханаларына жаңаша 

тәсілдерді бағдарлау болып табылады.  

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мектеп кітапханасы 

жұмысының мақсаты алдыңғы қатарлы жаңашыл тәсілдерді қарқынды енгізу 

болып табылады.  

Осы негізде мектеп кітапханасы: 
- пайдаланушыларға ақпаратты-кітапханалық қызмет көрсету; 

- оқушылар мен педагогтерге қолда бар барлық оқу-әдістемелік және 

қосымша қолданыстағы немесе медиа ресурстармен тегін және еркін қолдануға 

мүмкіндік беру;  

- жаңа ақпараттық технологияларды енгізу негізінде кітапхана ұсынған 

қызметтер номенклатурасын жетілдіру, оқушылар мен педагогтар үшін 

қолайлы оқу кітапханалық ортаны ұйымдастыру;  

- экологиялық сауаттылық, патриоттық сана-сезімге тәрбиелеу;  

- қолданушының шығармашылық әлеуетін дамыту, оқушылар мен 

мұғалімдердің ақпараттық мәдениетін дамыту;  

Аудан, мектеп кітапханаларының жұмыстары төмендегі негізгі бағыттар 

бойынша жұмыс атқарады: 

- кітапханаға оқырмандарды үнемі тартып отыру;  

- мұғалімдермен  бірлесе отырып оқу бағдарламасына сәйкес кітаптарға 

тапсырыс беру;  

- ұсынылатын жаңа әдеби кітаптардың тізімдерін жасау;  

- оқу жылы бойы оқулықтармен, жаңа кітаптармен жұмыс жүргізу;  

- кітаптарды  АИБС бағдарламасына тіркеу, электронды каталогқа енгізу;  

оқырманға қызмет көрсету және оқушылардың ғылыми-зерттеу жобасына 

көмек беру;  

- кітапхана қорын жарнамалау;  

- кітап оқуды насихаттау, дамыту;  

- кітапхана сайтымен жұмыс жасау;  

- мәдени көпшілік жұмыстар жүргізу;  

- түрлі іс-шаралар ұйымдастыру;  

-мектепішілік өткізілетін жұмыстарға материалдар жинақтау;  

- кітап қорын есепке алу. 
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Мектеп кітапханасында заман талабына сай электронды оқулықтармен 

әдебиеттерді пайдалануға, библиографиялық ақпарат алу және компьютермен 

жұмыс істеуге жағдай жасалынып, интернет жүйесіне қосылды. Осы орайда 

пайдаланушылардың ақпараттық сұранысын жоғары деңгейде өтеу үшін, кәсіби 

біліммен қатар жаңа технологиялардың озық түрлерін біліп игеруде 

ауданымыздың кітапханаларында қызметкерлер үшін көптеген тренинг, 

семинарлар, дөңгелек үстел, шебер-сынып, жоба, түрлі сайыстар, 

педагогикалық инновациялар жәрмеңкелері сияқты біліктілік арттыру 

шаралары әркез ұйымдастырылып, мамандардың кәсіби дәрежесі мен білімін 

үздіксіз жетілдіруге қолайлы жағдай жасалуда [1]. 

Ақпарат таратуға байланысты кез келген кітапхана бейімделуі қажет 

жаһандық өзгерістердің ішінен компьютерлік тораптардың, интернеттің, 

электронды басылымдардың пайда болуын атауға болады.  

Ауданымыздың мектептерінде 2015 жылдан бастап «АИБС», " М А Р К - S 

Q L" - мектеп кітапханаларына арналған нұсқа автоматтандырылған ақпарат-

кітапхана жүйесі (ААКЖ), әрі қарай "МАРК -SQL" ААКЖ негізгі кітапхана 

үрдістерін әдебиеттерді жинақтауды, келіп түсетін басылымдарды ғылыми 

және техникалық өңдеуді, анықтама-ақпарат қызметін көрсетуді, оқырмандарға 

қызмет көрсетуді, кітапхана қорын есепке алуды кешенді автоматтандыруды 

қамтамасыз етеді. Бұл электрондық бағдарлама мектеп кітапханасында бар 

кітаптардың, оқулықтар мен басқа да ақпарат көздерінің электронды каталогын 

қалыптастыру (түзу), деректердің қашықтағы базаларына 

қатынау,оқулықтармен қамсыздандырылуды автоматты түрде анықтау үшін 

мектептің құрылымы мен әрбір сыныптағы оқушылардың саны туралы 

ақпаратты енгізу, кітап беруді есепке алу жұмысын автоматтандыру, мектеп 

кітапханасы борышкерлерінің сыныптар бойынша автоматтандырылған есебін 

жүргізу,ұсынылған оқулықтар мен оқу құралдарының базаларын пайдалана 

отырып оқулықтарға тапсырыс қалыптастыру және оқушылардың оқылым 

аясын талдау. Әдістемелік және библиографиялық нұсқаулық  «кітапханада 

инновацялық жұмыстың нысандары» екі бөлікке бөлінеді: «Көпшілікпен 

жұмыс инновациясы», «Көрме жұмысындағы инновациялар» [2].  

Білім мазмұнының жаңару талабына сай кітапханада өтетін көпшілік 

жұмыстар өз ретінде түрленіп, жаңаланып отырады. Заман талабына сай 

оқырман сұранысын орындау, оқушыларды кітап оқуға тарту, қызықтыру 

мақсатында әр түрлі жобалар, акциялар, байқаулар, үш тілде ұйымдастырылған 

атаулы және дәстүрлі емес кітап көрмелері, «READ-x», «BOOK CROSSING»-

кітаптар қозғалысы т.б. инновациялық әдіс – тәсілдер кітапты, кітап оқуды 

насихаттауда оқырманның позитивті имиджін қалыптастырады. Бөрлі ауданы 

мектеп кітапханалары өз уақытының деңгейінде болып, мектептің дамуына ат 

салысып, оқушылардың ой-өрісін кеңейтуге кітапқа деген құштарлығын және 

білім сапасын арттыру мектеп кітапханаларында «Бір кітап – бір сынып» 

акциясы, жерлес ақын-жазушыларының шығармаларын насихаттау мақсатында 

«Әдеби Ақжайық», «Зияткерлік мектеп оқушысына ұсынылатын 100 кітап» 

жобасы, сонымен қатар білім алушылардың қосымша білім алуын жүзеге 
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асыру, «Қуыршақтар театры» клубтық, «Библиоүйірме» басқа да жұмыс 

формаларының ақпараттық-кітапханалық қызмет түрлері мен әдістеріне, 

инновациялық технологияларды игеру, сөйлем және ақпараттық мәдениетінің 

дамуы, әдебиетке қызығышылығын қолдау, оқуының жоғарылауы, 

тәрбиеленушінің мәдени дамуына да үлкен үлесін қосуда. 

Библиографиялық қызмет көрсетудің өзінің қызмет аясы ретінде 

«библиографиялық ақпарат–пайдаланушы» жүйесі бар, мақсаты – 

библиографиялық ақпаратты оқырманға тиімді жолмен жеткізетін жағдай 

жасау.Оның нәтижесі ретінде құжаттар туралы мәліметтерді тарату мақсатында 

жүзеге асырылған жаңашыл «шаралар» жиынтығын атауға болады: [3] 

Әдеби жаңалықтар бюросы — бұл шара оқырман аудиториясымен жаңа 

әдебиеттерімен таныстыру, шығармашылық кештер ұйымдастыруы.  

Әдеби компас – библиографиялық ойын  түрі бір тақырып бойынша  

ақпарат жинақталады немесе практикалық тапсырмалар орындалады.  

«Топтық оқыту технологиясы» - оқырмандарға қандай да бір шығарманы 

оқытуда оқырмандарды топқа бөлу әдісі бойынша топтастырып, бірнеше 

бөлімнен тұратын мәтінді үлестіріп, шағын шығарманы бір мезетте барлық 

балаға меңгертіп, мазмұнын өзара талдауға мүмкіндік береді.  

«Кітап  бингосы»  оқырмандар бинго кестесінің бос тор көздеріне кітаптар 

тізімін толтырады. Кітапханашы кітаптардың тізімін оқиды.  

Оқырмандар қолындағы кестеде бар кітаптаға белгі салады. Ойын 

барысында кестенің екі жолы түгел толтырылса, сол оқырман жеңімпаз атанып 

сыйлыққа ие болады. 

«Кітап жарнамасы» оқырмандар бірнеше топқа бөлініп, таңдаған көркем 

әдебиетке 3-5 минуттың ішінде жарнама ұйымдастырады. Көркем 

әдебиеттің мазмұнына қарай музыкалық көрініс немесе сурет салып 

жарнамалауға болады. Кеш барысында әділқазылар алқасы әр топқа өз 

бағаларын береді.  

«Флеш-библио» жұманың белгілі бір күнінде оқушылар 20 минут көркем 

әдебиеттерді оқиды.  Оқыған шығармасы бойынша 3 минут шағын эссе жазады. 

«Қызықты қалпақ» оқырманның жан-жақты білімді,танымдық деңгейі 

жоғары болуға, шығармашылық әрекеттерді орындау арқылы өз мүмкіндіктерін 

дамыту, сөйлеу шеберлігін жетілдіру, ізденіске жетелеу, логикалық 

сауаттылықа, шешендікке баулу, білімге және еңбекке деген ынтасын 

арттырады.  

«Шеберлік сынып» кәсіптілікті жоғарлатуға ең бірінші түрі, авторлық 

бағдарламаның тәжірибелік  және теориялық  білімін хабарға бағдарлау. 

Кітапханалық қызметте әр түрлі бағдар бойынша шеберлік сыныптар өткізіледі. 

Буккроссинг – акциясы «өзің  оқы да, басқаға бер» қағидасына негізделген. 

Яғни кез-келген адам өзі оқып шыққан соң, кітапты келесі бір адамға ұсынуы. 

Осылайша кітап саяхатқа шығып, көпшілік оқырманға жетеді. 

«Кейборд Гексагон» әдісі алтыбұрышқа кілт сөздер жазылады: 

кейіпкерлер, оқиға, сезім, негізгі тақырып, кітаптың мазмұны кітап мазмұнын 

талқылаудың жаңа тәсілі. Бұл ойынға түрлі түсті алты бұрышты пазл 
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қиындылары керек. Бұл әдіс оқушылардың  қандай кітап оқығандығы туралы 

және негізгі ақпаратты жинақтауға мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз кітап 

оқырмандарының ой-өрісін, көңіл-көкжиегінің дамуына зор мүмкіндік. 

Заманауи жаңғырудағы ғаламтормен бірге баспасөз соның ішінде кітап оқудың 

да құндылығын көрсетеді. 

Бүгінгі таңда білім беру процесінің қатысушылары: кітапханашы, 

педагогтер, оқушылар – баспа ретінде, сонымен қатар электрондық ресурстар 

көмегімен толық және жедел ақпарат алуға тырысады. Ақпаратты тез таба білу, 

оны бағалау және өз мүддесіне қолдану әр адам үшін қажетті дағдысына 

айналды. 

Қазіргі уақытта сапалы білім беру саласында кітапхананың алатын орнын 

ерекшелеу біз бен сіздің қойып отырған талабымыз.  Қоғамда мектеп ұжымы 

мен оқушылардың дүниетанымын жаңартып, жан-жақты өздерін-өздері саралай 

алатын, келешекте қоғамға қажетті жандар екенін әр бала яғни оқырман оқыған 

кітабынан сабақ алып отырғаны жөн. Кітаптан бастап инновациялық 

технологияларды игеру ел ертеңінің кемел келешегі. Тәуелсіздігіміздің рухани 

жаңғыру аясында ғылыми-техникалық өңдеу нағыз керекті дүние. 

Кітапхананың қызмет көрсету жүйесін жаңашылдандыру әдебиет пен мәдениет 

әлеміне бір серпініс беретіні хақ. Кітапханада болатын осындай өзгерістер 

оқырмандарды әр сала мен әр көзқарасты детальті түрде зерттеуге үлес қосады.  

Жоғарыда айтылған инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану мектеп ұжымы мен  

ата-анаға өз балаларының деңгейін саралау мен бағалауға мүмкіндік 

береді. Қоғамдағы әртүрлі статуста орналасқан ата-ана, мектеп, ұжым, оқушы, 

оқырмандар осындай автоматтандырылған жүйемен заман талабына сай 

сұранысты толық қанағаттандыра алады деп сенемін.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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Орта мектепте "Абайтану" курсын  оқыту ерекшеліктері  

 

А. К. Жундибаева 

Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Семей қ.  

shapsha-aray@mail.ru  

 
В статье, рассматриваются проблемы поставленные временем  перед педагогом  при 

преподавании курса «Абаеведения» в средней школе.   Анализируются ключевые вопросы об 

обучении произведении  Абая. Говорится об особенностях обучения в средней школе в 

соответствии с целями темы, содержащиеся в учебнике «Абаеведение».  

Так же представлены календарные планы по обновленной содержания образования   

для учащихся 9 - 11 классов на 34 часа. Авторы статьи предлагают руководствоваться 

методом  спирали представления календарного плана.  

In the article deals with the problems of teaching the course of "Abaytanu" in school. 

Analyzed of the key questions about of teaching Abay's works.  It is spoken about features of 

training in the school according to the objectives of the topic, contained in the "Abai study". There 

are also calendar plans for the updated content of education for pupils  for pupils of  9-11 classes 

for 34 hours.  

 

Орта мектепте Абайтануды оқыту - бүгінгі ақпараттық заманда педагог 

алдына үлкен міндет жүктері сөзсіз. Жалпы, абайтану нені оқытуы тиіс? 

Абайтануды мектепте оқытуда нені басшылыққа алуымыз қажет? 

Жалпы орта білім беретін мектептерде абайтану пәні жеткіншектер бойына 

руханилықты сіңіруде үлкен рөл атқарады.  

ҚР Білім және ғылым министрлігі Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 

академиясы ұсынған (2013 жыл., 84 бет) ""Абайтану" курсын оқытудың 

ғылыми-әдістемелік негіздері" әдістемелік құралында курс бағдарламасы мен 

мақсаты, мазмұны толық талданып, ұсынылған.  

Ұсынылған әдістемелік құралда жалпы білім беретін мектептерде 

"Абайтану" таңдау курсының қызметі мен мақсаттарын жүзеге асыру және 

оқыту әдістемесін жетілдіру мақсатын көздейді. Әдістемелік құралда Абай 

Құнанбайұлының шығармашылығын толық игеру, ақын поэзиясының құдіретін 

таныту, ақын шығармашылығын әлем әдебиетімен салыстыра білу мәселелері 

қамтылып, оқушылардың сөз өнерін зерделеу, ізгілік, адамгершілік, әсемдік, 

отансүйгіштік және іскерлік құндылықтарын қалыптастыру, оқырмандық 

мәдениетін жетілдіру жақтарына басымдылық берілген.  

Қолданыстағы негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейлерінің 9-11 

сыныптары үшін "Абайтану" курсының типтік оқу бағдарламасында Абай 

мұрасының ХХ ғасырдың 30-60 жылдарындағы зерттелу жайы қарастырылған 

және ақынның өмір жолынан, туып-өскен ортасы мен әдеби  мектебі, тәлім-

тәрбиелік мәні зор қарасөздері, өлеңдері, аудармалары мен поэмалары, поэзияға 

қойған  биік мақсаттары, қазіргі абайтанудағы өзекті мәселелер топтастырылып 

берілген.  

Аталған оқу-әдістемелік құралының ерекшелігі де сонда: жалпы абайтану 

курсында оқытылатын тақырыптардың сан алуандығында және абайтану ілімін, 

зерттелуін, методологиясын жеткілікті түрде қамти білуінде.  

mailto:Asanov07@mail.ru
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"Шын білім... әрдайым ақиқат, анық болатын білім" - деп әлемнің екінші 

ұстазы атанған әл-Фараби айтқандай, Абай шығармаларын зерделей білу - анық 

білім.  

Ұсынылған құралдағы 34 сағатқа арналған бағдарлама мазмұнында 9-11 

сыныптардағы оқыту стандарттық оқуды қайталамайтын оқу әрекеті болып 

табылғандықтан, оқушы жас ерекшелігіне сай, мектеп мұғалімдеріне көмекші 

бағдар ретінде төмендегі оқу-күнтізбелік жоспарын ұсынамыз. Күнтізбелік 

жоспардың басты ерекшелігі: бүгінгі жаңа буын оқулықтарындағы басты 

принцип болып табылатын шығыршық  әдісіне негізделуінде.  

Мысалы, 9-11-сыныптарға арналған:  

 
№ 9-сынып 10-сынып 11-сынып Сағат 

саны 

1-2 Кіріспе.  

Абайдың ата тегі  

Кіріспе.  

Абайдың өскен ортасы 

Кіріспе.  

Абай сусындаған бұлақ 

2 

3 Көңіл-күй лирикасы  

(жазылуының 

хронологиялық кезеңі)  

Махаббат лирикасы Абайдың арнау өлеңдері 1 

4 Саяси лирикасы Әлеуметтік лирикасы Абайдың саяси-сатиралық 

шығармалары 

1 

5 Абайдың имандылық 

әліппесі 

Абайдың ақыл-ой лирикасы  Адамгершілікке 

насихатталған лирикалық 

шығармалары 

1 

6 Табиғат лирикасы Абай лирикасындағы табиғат 

және адам /салыстыру/ 

Абай лирикасындағы 

психологиялық параллелизм 

(«Қараша, желтоқсанмен сол 

бір екі ай») 

1 

7 Абай лирикасының 

ХХғ б. ғылыми 

зерттеулер 

Абай лирикасының 

ХХғ ІІ жарт. 1990-ж.дейінгі 

зерттеулер 

Абай лирикасының 

ХХІ ғ. Абайтану әлемінің 

зерттелуі 

1 

8-9 «Ескендір» поэмасы «Масғұт» поэмасы «Әзім әңгімесі» поэмасы 2 

10 «Ескендір» поэмасы 

/зерттелуі/ 

«Масғұт» поэмасы 

/зерттелуі/ 

«Әзім әңгімесі» поэмасы 1 

11 Қара сөздері - 1 Қара сөздері -2 Қара сөздері -4 1 

12 Қара сөздері -3 Қара сөздері -5 Қара сөздері -7 1 

13 Қара сөздері -6, 29 Қара сөздері -9, 30 Қара сөздері -10 1 

14 Қара сөздері -15 Қара сөздері -11,32 Қара сөздері -13, 43 1 

15 Қара сөздері -16, 31  Қара сөздері -12 Қара сөздері -14, 33 1 

16 Қара сөздері -17, 35 Қара сөздері -19, 41 Қара сөздері -18, 34 1 

17 Қара сөздері -20 Қара сөздері -24, 36 Қара сөздері -21, 37 1 

18 Қара сөздері -25, 38 Қара сөздері -23, 39 Қара сөздері -22, 40 1 

19 Қара сөздері -26, 42 Қара сөздері -27, 44  Қара сөздері -28, 45 1 

20-21 Абай және орыс 

әдебиеті /аудармалары/ 

Абай және шығыс әдебиеті Абай және батыс әдебиеті 2 

22-23 Абай әндері Абай әндері Абай әндері 2 

24 «Айттым сәлем, 

Қаламқас», «Көзімнің 

қарасы» әндерінің  

зерттелуі 

«Сегізаяқ», «Желсіз түнде 

жарық ай». әндерінің 

/зерттелуі/ 

Абай әндері /зерттелуі/ 1 

25-26-27 "Абай жолы" бөлімдері 

бойынша оқыту  

"Абай жолы" "Абай жолы" 3 

28 «Абай жолы» 

романындағы Абай 

бейнесі (драмалық 

«Абай жолы» романындағы 

ел басқару және кедей-

жатақтар  

«Абай жолы» романындағы 

аналар бейнесі 

1 
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қойылым) 

29 «Абай жолы» 

романындағы өнерлі 

жастар және ақын 

шәкірттері  

«Абай жолы» романындағы 

Абайдың достары 

«Абай жолы» романындағы 

Абай өмірінің соңғы кезеңі. 

Абай және Қазақ Елі 

(драмалық қойылым) 

1 

30-31 Абай әлемін 

зерттеушілер  (ХХғ б. 

ғылыми зерттеулер) 

Абай әлемін зерттеушілер. 

ХХғ ІІ жартысы 1990-

ж.дейінгі зерттеулер /ғылыми 

еңбектерге шолу/ 

Абай әлемін зерттеушілер. 

ХХІ ғ. Абайтану әлемінің 

зерттелуі /ғылыми еңбектерге 

шолу/ 

2 

32-33 Жыл бойы ізденген 

жоба жұмысын 

қорытындылау 

Жыл бойы ізденген жоба 

жұмысын қорытындылау 

Жыл бойы ізденген жоба 

жұмысын қорытындылау 

2 

Жоба жұмысын 

қорғауға дайындық, 

қорғау 

Жоба жұмысын қорғауға 

дайындық, қорғау 

Жоба жұмысын қорғауға 

дайындық, қорғау 

 

34 Курсты қорытындылау Курсты қорытындылау  Курсты қорытындылау 1 

Барлығы 34 

 

Осы сынды тақырыптарды қамти отырып, кешенді оқыту көзделген. Бұл 

күнтізбелік жоспардың тиімділігі: Абай шығармаларының жанрлық 

ерекшеліктеріне сай топтай отырып, толық қамти білуінде, сонымен қатар, 

абайтану ілімінің зерттелуі методологиясының оқушы жас ерекшелігіне сай 

негізделуінде. Күнтізбелік жоспардың толық кешенді талдауы біздің 

"Абайтануды орта мектепте оқыту" зерттеуіміздегі толық қамтылу көзделген.   

Абай атамыздың  артына қалдырған  мол мұрасы ұшан-теңіз. Осы 

мұралардың ішінде ең бірегейі - қара сөздері десек қателеспек емеспіз.Осы 

күнтізбеік жоспардағы тек бір ғана ұғым, Абай қара сөздерін оқыту 

ерекшеліктеріне тоқталсақ, бүгінгі күні жас ұрпаққа осы нақылға толы ақыл 

сөздерін оқытудың маңызы зор.  

Абай қара сөздерімен танысу мектеп жасынан бастау алады. Дегенмен 

ақыл-ой, өнегеге толы сөздердің мағынасы мен мазмұнын бірден түсініп, 

тереңіне зер салу бүгінгі жас жеткіншектерге оңай соқпасы артық.  

Оқыту барысында бүгінгі жас ұрпаққа Абай қара сөздерінің мәнін 

түсіндіру, ерекшелігін айқындау, сонымен бірге, мағынасын аша білу педагог 

үшін үлкен ізденісті, сонымен қоса жауапкершілікті қажет етеді.  

Қара сөздермен таныспас бұрын ең бірінше кезекте мазмұнындағы 

мағынасы түсінуге қиын сөздермен жұмыс жасалады. Екінші кезекте мазмұнын 

рөлге бөліп оқыту  сынды технологиялар қолданылса,  оқытудың негізі ретінде 

ілмек сөздерді таңдап алу әдісі қолданылады. 

Ілмек сөз – шығарма мазмұнына тірек болатын, сол шығарма мазмұнын, 

ойын ашатын тірек сөз. Қара сөздер мазмұнын ілмек сөздер арқылы есте сақтау 

оқушы жадына қара сөздердің мағынасын тез есте сақтауға көмек етеді.  

Абай атамыздың қара сөздеріне негіз болатын сөздерге кезек берсек.  

Бірінші сөз: "Мал бағу, ел бағу, дін бағу", 

Екінші сөз: "Сарттың өнеркәсібі, қазақтың жаман қылығы", 

Үшінші сөз: "Жалқаулық, қорқақтық, қайратсыздық", 

Төртінші сөз: "Ғафилдік(бейқамдық) , күлкі мен уайым-қайғы", 

Бесінші сөз: "Қазақтың қайғысы – мал үшін  қам жеу", 
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Алтыншы сөз: "Бірлік, татулық", 

Жетінші сөз: "Тән құмары мен жан құмары", 

Сегізінші сөз: "Ақыл үйренушілер мен насихат тыңдаушылар", 

Тоғызыншы сөз: "Қазақты жақсы көру , қазақты жек көру", 

Оныншы сөз: "Бала тілеу, байлық тілеу", 

Он бірінші сөз: "Ұрлық, бұзақылық", 

Он екінші сөз: "Жақсы-жаман ғибадат қылу",  

Он үшінші сөз: "Иман келтіру, таклиди иманы", 

Он төртінші сөз: "Жүрек, жүректі кісі, қасқыр жүрек", 

Он бесінші сөз: "Ақылды мен ақылсыз адам", 

Он алтыншы сөз: "Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене 

аламын", 

Он жетінші сөз: "Қайрат, ақыл, жүрек", 

Он сегізінші сөз: "Кербез адамның түрлері", 

Он тоғызыншы сөз: "Есті адам, дүниенің жақсы-жаманын тану", 

Жиырмасыншы сөз: "Пенденің жалығу ісі", 

Жиырма бірінші сөз: "Үлкендік, мақтаншақтық", 

Жиырма екінші сөз: "Байды қадірлеу, мырзаны қадірлеу, мықты мен естіні 

құрметтеу", 

Жиырма үшінші сөз: "Қуаныш пен жұбаныш", 

Жиырма төртінші сөз: "бірін-бірі құртпай, құрымай тыныш 

таппайтын ел", 

Жиырма бесінші сөз: "Білім, өнер, орыс ғылымы", 

Жиырма алтыншы сөз: "Жүйрік ат", 

Жиырма жетінші сөз: "Алла тағалаға құлшылық қылу", 

Жиырма сегізінші сөз: "Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы 

бар кісіге ғибадат парыз", 

Жиырма тоғызыншы сөз: "Арлы адамның ісі, адамшылдық", 

Отызыншы сөз: "Қырт мақтан", 

Отыз бірінші сөз: "Берік болу, ғибрәтлану, тұшыну", 

Отыз екінші сөз: "Талап қылу, білім-ғылымды көбейту, ақылды сақтайтын 

сауыт", 

Отыз үшінші сөз: "Өнер, қолөнер", 

Отыз төртінші сөз: "Ахирет пен дүниенің қайғы-қуанышы", 

Отыз бесінші сөз: "Қажылық, сопылық, молда", 

Отыз алтыншы сөз: "Ұят кімде болса, иман сонда", 

Отыз жетінші сөз: "Хикмет сөздер - өзімшіл наданға айтқанда, 

көңіл уанғаны да болады,өшкені де болады", 

Отыз сегізінші сөз: "Адам ұғылының мінездері", 

Отыз тоғызыншы сөз: "Осы күнгілердің ата-бабадан ерекше мінездері", 

Қырқыншы сөз: "Қазақтың өлген кісісін де жаманы жоқ, тірі кісісінің 

жамандаудан аманы жоқ", 

Қырық бірінші сөз: "Зор үкімет, жарлық, есепсіз байлық", 

Қырық екінші сөз: "Қазақтың жұмысының жоқтығы", 
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Қырық үшінші сөз: "Жибили, кәсіби", 

Қырық төртінші сөз: "Адам баласының ең жаманы – талапсыз", 

Қырық бесінші сөз: "Адамшылықтың алды – махаббат, ғаделет, сезім" 

сынды сөздерді ілмек сөз ретінде ала отырып, оқушыға көрнекі құрал ретінде 

қолдануымызға болады.  

Абай шығармаларын жанрына қарай оқытудың тағы бір форматы  бұл - 

360 айналымдағы фильмдерге  бейне түсірілімдер жасау арқылы оқуылардың 

қызығушылығын арттыру болып табылады. 

Қорыта айтқанда, Абайтану курсын орта мектепте оқыту мақсаты ақын 

шығармашылығын зерттеу мәселелерін қараудан бұрын, ақын 

шығармаларының мәніне, айтар ойына  үңілуге жете мән беруге назар аудару 

болмақ керек де есептейміз.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 "Абайтану" курсын оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері" әдістемелік 

құралы (ҚР Білім және ғылым министрлігі Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық 

білім академиясы ұсынған),  Астана: 2013.- 84 б.  

2 "Асыл мұра", Алматы: 2010. - 520 б. 

3 Құнанбаев Абай. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. Өлеңдер 

мен поэмалар. - Алматы: 1957. - 368 б. 

4 Жақсылықова Г., Каженова А., Исмагилова Н., Интербелсенді әдіс-

әсілдер. Өскемен., 2014 

5 Оқыту үшін бағалау құралдары. Майк Гершон- mikegershon@hotmail.co 

6 Жоламанова Т., А.Байтұрсынов шығармаларын оқыту жолдары, 

Көкшетау, 2011 

 

Мектепке дейінгі ұйымдарда инновациялық үдерісті  

жетілдіру тиімділігі  

 

М. А. Ғалымжанова  

«Өрлеу» БАҰО» филиалы  

Атырау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру институты  

 
«Балалар – біздің елдің бүгінгісі мен болашағы, біздің мемлекеттің 

 басты байлығы мен тірегі. Дамудың бірінші кезеңі, 

 тәрбие мен білім берудің бірінші сатысы – балалар бақшасы» 

Н.Ә.Назарбаев 

 

Білім беру және ғылым саласына елеулі өзгерістер енгізіп жатқан қазіргі 

кезеңде мектепке дейінгі ұйымдар жұмысын жаңа сапалық деңгейге көтеру 

міндеті бүгінгі күннің көкейкесті мәселесі. Сондықтан да, болып жатқан 

өзгерістер білім саласының алғашқы сатысы болып саналатын мектепке дейінгі 

ұйымдарда ел ертеңі болар болашақ ұрпақтың дүниетанымын дамытуды, жеке 
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тұлға ретінде қалыптастыруды, сәбилік шақтан бастап толық жағдай жасауды, 

тәрбиелеу мен білім беруге зор жауапкершілікті талап етеді. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-

2019 жылдарға арналған мемелекеттік бағдарламасында «Балаларды мектепке 

сапалы дайындауға бағдарланған мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту 

мазмұнын жаңарту, демографиялық жағдайды ескере отырып, мектепке дейінгі 

ұйымдардың желісін ұлғайту, мектепке дейінгі сапалы тәрбие және оқытумен 

толық қамтылуын, оларды мектепке даярлауға арналған әр қилы мектепке 

дейінгі тәрбие және оқыту бағдарламаларына теңдей қол жеткізуін» 

қамтамасыз ету міндеттері белгіленді. Сонымен қатар бұл бағдарламада білім 

берудің мазмұндық аспектілерін дамытуға айтарлықтай көңіл бөлінген, 

балалардың мектепте оқуға жоғары дайындығын қалыптастыру, олардың ерте 

жастан әлеуметтенуін қамтамасыз ету көзделген. Әлеуметтік тапсырысқа және 

білім беру үдерісінің барлық субъектілерінің қажеттілігіне қарай, балабақша 

жұмысының мазмұны бірнеше бағытта жүргізіліп, елімізде мемлекеттік 

бағдарламаның оң шешім тауып, жүзеге асып жатқанын сенімді айтуға болады. 

Соның дәлелі бүгінгі күні мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бекітілген негізгі 

«Балбөбек», «Қарлығаш», «Қайнар» және жетекші «Алғашқы қадам», «Зерек 

бала», «Біз мектепке барамыз» тағы сол сияқты басқа да мектеп жасына дейінгі 

балаларды мектепке даярлау бағдарламалары қолданылуда. 

Бүгінгі педагогтардың алдында мектепке дейінгі жастағы балаға заман 

талабына орай ерекшеліктерін ескере отырып, өз бетінше дербес іс-әрекет 

жасауға, ойнауға, ойната отырып үйретуге, сұрақтарға жауаптар іздеуде 

белсенділігін, ынтасын қалыптастыруға, даму қабілетіне қарай ақпарат 

жинақтауға, алған білімі мен дағдысын ойындарда және іс жүзінде жобалау-

зерттеу қызметін ұйымдастыра отырып пайдалануға мүмкіндіктер жасап, 

бағыттай білу қажет. Белгілі Қытай пәлсапашысы Конфуцийдің: «Мен саған 

балық берсем, сен бір-ақ күн тоқ боласың, ал енді мен саған қармақпен қалай 

балық аулауды үйретсем, сен өмір бойы тоқ боласың» – деген сөзі балаларды 

да, мұғалімдерді де әрекет етуге ынталандырады. 

Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін жаңғыртуға сәйкес 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңарту, мектепке дейінгі білім 

беруді мемлекеттік қызметтермен қамтамасыз етуде шағын және орта бизнестің 

маңыздылығы, мектепке дейінгі ұйымдарды салуда архитектуралық шешімдер, 

мектепке дейінгі білім беру жүйесі қызметтерін автоматтандыру мәселелері  

бүгінгі таңда өзекті болып отыр. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім берудегі балалар үшін «Сөйлейтін 

қалам «Зерек», «Сөйлейтін қалам «Даналық әліппесі», E-bloсks (үш тілде), 

мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған электронды ойыншықтар және 

т.б.» жаңа мазмұндағы дүниелер көптеп енгізілуде. 

Мектепке дейінгі ұйымдар қызметін ұйымдастыру, инновациялық әдістер 

мен технологияларды енгізу, эксперименттік жұмысты жандандыру бойынша 

жинақталған тәжірибелер де баршылық. Балабақша–ел ертеңін қалыптасуының 
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негізін, өмірдің ең басты сатысын қалайтын киелі ұя. Балабақша-баланы тұлға 

етіп қалыптастырудағы алғашқы баспалдақ. Балабақшаның негізгі мақсаты- 

балаларға сапалы білім мен саналы тәрбие беру арқылы, денсаулығы мен 

физиологиялық дамуын қорғау және нығайту. Оның ішінде баланың өз туған 

өлкесінің табиғатын сүюге, оны аялай білуге, оны қорғауға қызығушылығын 

арттырып, жауапкершілігін күшейтуге, табиғатпен бірге өмір сүретінін сезінуге 

үйрету негізінде отаншылдық сезімді қалыптастыру мақсаты жатыр. Табиғат 

сұлулығы рухани қайырымдылыққа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке 

тәрбиелейді. 

Сондықтан да, балабақша педагогтарының шығармашыл педагог-

зерттеуші, ойшыл, бала жанын ұға білетін сезімтал тәрбиеші болуы – өмір 

талабымен үндеседі. Бұл тұрғыда ата-анамен ынтымақтасты жұмысты да жолға 

қоюдың ықпалы жоғары болмақ. 

Уақыт талабына лайық педагогтардың біліктілігін арттыру жүйесінің рөлі 

ерекше айқындалуда. Өйткені, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» 

АҚ-ның филиалдары педагогтардың кәсіби өсуіне жағдай жасау мақсатында  

біліктілікті арттыру курстарының мазмұнын жаңарту бойынша жүйелі 

жұмыстар жүргізуде. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру саласының 

педагогтарының біліктілігін арттыру бағдарламаларының мазмұны балаларды 

ерте дамытудың педагогикалық жүйелері мен әдістемесінің концептуалды 

негізін кең ауқымда игеру бағытында жүргізілуде. Әлемдік тәжірибені  

кіріктіре отырып, елімізде «мектепке дейінгі тәрбие» моделінен «мектепке 

дейінгі білім» моделіне көшу мәселесі өзекті, сондықтан да жаңартылған 

бағдарлама негізінде балабақша педагогтерінің біліктілігі арттырылуда. 

Өйткені, стандарт пен мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың типтік 

бағдарламасын жүзеге асыру, нәтижелі іске қол жеткізу тәрбиешілердің 

біліктілігін сапалы арттырусыз мүмкін емес. 

Біліктілікті арттырудың мазмұны келесі басымдықтар бойынша 

жаңартылған: мектепке дейінгі білім беруде – балаларды ерте жастан оқыту 

әдістемелері, көптілділік; бастауыш білім беру т.б. бойынша бағдарламалар. 

Ел Президенті өз Жолдауында «Барлық әлем сияқты Қазақстан да жаңа 

білім беру әдістеріне көшуі керек» атап көрсеткен болатын. Демек, біздің 

алдымызда педагогикалық әдістерді игеру және жетілдіру негізінде балалардың 

ерте дамуы бойынша педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамыту, білім беру 

үдерісінің тиімділігін арттыруда жаңа тәсілдерді қолдану өзге міндеттермен 

қатар маңызды.  

Институтта профессор-оқытушы құрамының  тиімді деп саналған оқу 

бағдарламалары мен оқу-әдістемелік кешендері жыл сайын «Өрлеу» 

бастамасымен өткізілетін жаңартылған үздік бағдарламалар мен үздік оқу-

әдістемелік кешендер байқауларына ұсынылады. 

Мониторинг бағдарламасы мұғалім алдына оқушы тұлғасына 

төзімділікпен қарау сияқты айқын міндеттерді белгілейді, демек сынып 

ұжымымен, оқушылармен болып жатқан өзгерістер бағалануға тиіс. 
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Тәжірибе көрсетіп отырғанындай мұғалімнің өзіндік білім алу, ізденісі 

жүзеге аспайынша, түрлі біліктілікті арттыру курстарының да тиімділігі 

жоғары болмайды. Үздіксіз білім алудың, өмір бойы оқып-үйренудің 

маңыздылығының артуын ескеріп, мұғалім жаңа білім беру технологияларын 

игеріп, біліктілігін арттыруға үнемі дайын болуы керек. Оқыту тәжірибесінің 

жақсаруы мұғалімнің кәсіби және тұлғалық дамуы арқылы мүмкін болады. 

Үздік әлемдік тәжірибені есепке ала отырып, педагогтардың біліктілігін 

арттыру курстарында оқытудың белсенді құралдарын, формаларын 

қолданылып, оқу бағдарламаларының мазмұны мен олардың әдістемелік 

қамтылуы жаңартылуда. 

Қысқа мерзімдік курстардың модульдік бағдарламалары мектепке дейінгі 

білім мекемелеріндегі барлық категориядағы педагогтардың кәсіби 

біліктіліктерін қатысымдық, ұйымдастырушылық, үйлестірушілік-

жобалаушылық, аналитикалық тұрғыда арттыруға, жаңа мазмұнда білім беруге 

ықпал етеді. 

Біздің педагогтармен ынтымақтаса атқарып отырған жұмысымыз,  

мемлекет талабымен үндесе отырып, жүйелі де, нәтижелі болмақ. Өрлеу 

біліктілік арттыру ұжымының күш-жігері облыс  педагогтарының 

құзыреттілігін көтеру арқылы  ел ертеңін тәлімді де тәрбиелі, білімді де өмірге 

бейім сапасына көтеруге бағытталған. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 ҚР Президенті Н.Ә.Назабаевтың Қазақстан халқына Жолдауы,2012ж. 

2 Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» стратегиясы дамыған мемлекеттің 

жаңа 

саяси бағыты» - Қазақстан халқына Жолдауы - Егемен Қазақстан, 

17.01.2012 ж. 

3 Даулетова В.А. Smart-education: келешекке бағытталған білім.  

4 Қазақ тілі: Энциклопедия. Алматы, 1998ж. 
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Өлкетану – кіші Отан кеңістігінде отансүйгіштіктің рухани негіздерін 

тәрбиелеу факторы 

 

Ж. Дихамбаева, Ә. Әуезова. 

Алматы облыстық әдістемелік кабинеті, Талдықорған қаласы, 

tal.metod@mail.ru 

 

Өлкетану өзінің туған жерінді аялауды, сүюді ғана үйретіп қоймайды,  

сондай-ақ ол туралы білуінді, тарихқа, өнерге, әдебиетке деген  

қызығушылық танытуға, мәдениет деңгейін көтеруге үйретеді. 

Академик Д.С.Лихачев  
 

Жас педагог үшін Қазақстан азаматының өз халқының тарихын, өлке табиғатының 

ерекшеліктері мен мүмкіншіліктерін, экономикалық даму келешегін білуге деген 

қызығушылығын арттыруда, туған өлке жайлы терең білім беру және туған өлкеге деген 

сүйіспеншілікті тәрбиелеуде  өлке туралы білімінің маңызы үлкен. Өлкетануды бейнелі 

түрде - кіші Отанды зерттеу пәні, сондықтан мектепте өлкетану жұмысын жетілдіру 

мұғалімдер үшін  маңызды педагогикалық үдеріс болып табылады.  

Краеведение как школьная дисциплина берет начало с изучения истории родного края - 

малой Родины. Именно через знакомство с историей и культурой своего народа, 

особенностями природы родного края, его экономическим потенциалом закладываются 

основы гражданственности и патриотизма молодежи. Для  молодого педагога, в этой 

связи важнейшей частью процесса обучения и воспитания подрастающего поколения 

является ведение кропотливой и глубокой краеведческой работы в образовательных 

учреждениях. 

Local history as a school discipline originates from the study of the history of the native land 

- the small homeland. It is through acquaintance with the history and culture of its people, the 

nature of the native land, its economic potential, the foundations of citizenship and patriotism of 

young people. In this regard, the most important part of the education and upbringing of the 

younger generation is the management of painstaking and profound study of local work in 

educational institutions. 

 

Жер жаннаты Жетісу жері - өзінің көркімен, тума табиғатымен, жануарлар 

және өсімдік дүниесінің байлығымен талай жұртты таңдандырған әрі 

тамсандырған өлке.  

Қасиетті Жетісу топырағы-қазақ халқының біртуар перзенттері Қазақстан 

Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев, қазақ халық 

поэзиясының, өлең сөздің дүлдүлдері Сүйінбай мен Жамбылдың, ақиық ақын, 

сөз зергерлері Ілияс пен Мұқағалидың кіндік кескен жері. Жалпы Жетісу өңірі, 

Балқаш пен Алакөл, Жетісу (Жоңғар) Алатауы мен Солтүстік Тянь-Шань сілемі 

талай батагөй Ескелді, Балпық билер мен ел қорғаған, Қабанбай, Наурызбай 

сынды батырларды, Б.Римовадай қазақ сахнасының саңлағын дүниеге әкелген 

құтты мекен. 

Өзіндік тарихы жоқ өлке болмайды. Адамзат алдында тұрған ұлы міндет - 

өзінің өмірін жалғастырушы саналы ұрпақ тәрбиелеу. Өлкеміздің тарихы мен 

өнерін жинақтап зерттеудің мол тәжірибесі негізінде болашақ ұрпақты 

тәрбиелеудің қажеттілігі арта түсуде. 
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Өлкетану - Отан тарихының құрамдас бөлімі ретінде белгілі бір аймақты 

жан-жақты зерттеу және білімдерді жинақтау ісі. Өлкетану туған елмен жердің 

тарихын зерттеуден басталады. Мұндай зерттеуге туған өлкенің әлеуметтік-

экономикалық, саяси, тарихи және мәдени дамуы, сондай-ақ, оның табиғи 

сипаты нысан болады. Өлкетануды бейнелі түрде - кіші Отанды зерттеу пәні 

деуге болады. Өлкетану жалпы білім беретін мектепте тәрбиелік маңызы бар 

қосымша пәндердің ішіндегі маңыздысы. Өлкетану жұмысы ауыл, аудан, қала 

тарихы туралы кітаптар жазып, оларды мектептерде элективті курстар ретінде 

оқытуға жол ашады.  

Өлкетену жұмысы сабақтағы оқу материалының мазмұнынан тысқары 

болады, бірақ ол сыныптан, сабақтан тыс алынатын білімді туған өлкенің 

табиғаты, тарихы, байлығы жайлы қосымша кең көлемді біліммен толықтырып 

отырады. Сонымен қатар, «Өлкетану» курсы мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамытуға, олардың танымдық қызығушылығын 

арттыруға, отансүйгіштікке тәрбиелеуге мүмкіндік береді.  

Қазақстан азаматтарының өз халқының тарихын, өлке табиғатының 

ерекшеліктері мен мүмкіншіліктерін, экономикалық даму келешегін білуге 

деген қызығушылығы артуда, сол себепті мектепте туған өлке жайлы терең 

білім беру және туған өлкеге деген сүйіспеншілікті тәрбиелеудің маңызы арта 

түсуде. Сондықтан, мектепте өлкетану жұмысын жетілдіру маңызды 

педагогикалық үдеріс болып табылады.  

Мектептегі өлкетану, жалпы өлкетанудың бір бағыты болғандықтан, 

оқушының адамгершілік, интеллектуалдық, эстетикалық, еңбексүйгіштік, 

тұлғалық дамуының маңызды факторы. Туған өлкенің өткенімен, қазіргі 

кезімен және жорамалды болашағымен, табиғи, экономикалық, тарихи, мәдени 

және басқа да ерекшеліктерімен танысу оқушының дүниетанымын 

қалыптастыруға жағдай жасайды. Бұл оқушының өзінің бір нақты ұлт өкілінің 

қатарына жататындығын түсінуіне және ол үшін мақтаныш сезімінің 

туындануына көмектеседі. 

Жоғарыда аталған өлкетануды сипаттайтын ерекшеліктерге сүйене 

отырып, мұғалімнің алдында тұрған маңызды мақсаттың бірі – баланы дамыту, 

оған халықаралық аренада өзінің туған мәдениетін таныта білу біліктілігімен 

негізделген патриоттық тәрбие беру болып табылады. Жеке тұлғаның 

дүниетанымының қалыптасуы және мәдени дамуы оқушының туған өлкесінің 

мәдениеті, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрлері, тарихы, тұрмысы туралы білімінің 

кеңеюі барысында жүзеге асады. Сондықтан да өлкетану материалдарын 

қолдану өзекті мәселе болып табылады.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев бүгінгі таңда 

қазақстандық білім беру жүйесінде, оқу-тәрбие ісінде практикалық жағына 

көңіл бөлуді, соның ішінде «Өлкетану» сияқты пәнді мектептерде оқыту 

көкейкесті екеніне назар аударды. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері бұл іс 

жаңаша сипатпен өріс алуда. 

Осы орайда,Алматы облыстық әдістемелік кабинеті Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
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жаңғыру» бағдарламалық мақаласы мен Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі бекіткен 2017 жылығы 10 тамыздағы «Жаңартылған мазмұн 

бойынша негізгі орта білім беру деңгейінің 5-7 сыныптарына арналған 

«Өлкетану» курсының оқу бағдарламасын» басшылыққа ала отырып 

кіріктірілген «Өлкетану» оқу курсының оқулығын әзірлеуде.  

Кіріктірілген «Өлкетану» оқу курсы «Қазақстан тарихы», «Қазақ әдебиеті» 

(қазақ тілді емес мектептерге «Қазақ тілі мен әдебиеті»), «География», 

«Музыка» жалпы білім беретін оқу пәндерін толықтыра отырып, туған өлкенің 

тарихын, табиғатын және мәдениетін оқытуға ықпалы мол.  

Оқу пәні оқушылардың туған өлкенің қалыптасуы мен дамуын кешенді 

сипаттайтын географиялық, тарихи, табиғи және басқа да факторлар туралы 

білімдерін қалыптастыру, туған елге деген сүйіспеншілік сезімге, қоршаған 

табиғи ортаны аялауға тәрбиелеуді мақсат етіп, туған өлкенің табиғи 

байлықтары, тарихи ескерткіштері туралы, туған өлкенің дәстүрлі қолөнері, 

мәдени және әдеби мұралары мен өңір мақтанышына айналған адамдар туралы 

білімдерін кеңейтуді, туған өлкенің бірегей табиғаты, тарихы мен мәдениетіне 

деген құрмет сезімдеріне тәрбиелеуді, оларды қорғауға жауапкершіліктерін 

арттыруды міндеттеп отыр. 

Білім беру жүйесіндегі бүгінгі күндегі өзгерістер Отандық тарихтан білім 

беруде оқытудың ғылыми және әдістемелік деңгейін көтеруді талап етеді. 

Туған жері мен елінің, халқының өткен өмірі мен бүгінгі тіршілігін оқытып 

үйрету оқушыларды азаматттық пен ұлтжандылыққа, Отанға деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелейді, жеке тұлғаның дамуына септігін тигізеді. 

«Адам ұрпағымен мың жасайды»,- дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен 

адамзат баласы миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын 

жарық жұлдыз - оқу. «Надан жұрттың күні – қараң, келешегі тұман»,- деп 

М.Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. 

 

Жаңартылған білім ресурстары – болашақтың кепілі. 

 

Г. Қ. Исабекова  

Ақжар ауданының білім бөлімі, Солтүстік Қазақстан облысы 

gulzhanisabekova@bk.ru 

 
Бұл баяндамада жаңартылған білім ресурстары, білім беру жүйесін дамыту 

мәселелері, қазіргі ақпараттық технологиялардың оқыту жүйесіне тереңдей енуі туралы 

айтылады. Жас ұрпаққа сапалы жаңартылған білім беру жолдары талданып, 

түсіндірілген. 

Данный доклад показывает что обновленная система образования будет углубляться 

в современную информационную технологию. Качественные и инновационные способы 

обучения были проанализированы и доступно разъяснены молодому поколению. 

This report includes new education resources, points of development of education system, 

introduction of new communicative technologies. Ways of qualitative intoduction of education 

system is explained and andinterpritated to new generation. 

 

mailto:gulzhanisabekova@bk.ru
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Бүгінгі күні өмір өлшеусіз тез өзгеріп келеді. Қазақ халқы өз еркін өз 

қолына алып, өз болашағы болып табылатын жастардың білімі мен тәрбие ісіне 

көңіл бөліп, жасампаздық жолға меңзейтін әдістер ұсынуда. Солардың 

бірі:білім мазмұны толық жаңғырту жетілдіруді талап етеді. ҚР Президенті 

Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

Қазақстан Халқына арналған Жолдауында атап өткендей: «Білім беру – 

дегеніміз адамзат тіршілігінің стратегиялық маңызды саласы, тұлғаның 

қабілеттілігін дамытатын бірегей әлеуметтік институт. Білім берудің сапасынан 

технологиялық, экономикалық, саясаттық үдерістің қарқыны, қоғамдағы 

мәдениет пен руханият жағдайы және ақырында адамның саулығы байланысты. 

Білім беру саласындағы Қазақстанда өткізіліп жатқан мемлекеттік саясат 

Республикамыздың ең маңызды мақсатына бағытталған – бәсекеге қабілетті 30 

елдің қатарына кіру».[1] Біздің мемлекетіміз білім ресурстарын жаңғырту 

мақсатында көптеген маңызы бар бағдарламалар қабылдап, реформалар 

жүргізіп келеді. Оның айғағы білім жүйесіне  шетелдік стандарттардың, 

бағдарламардың   тез ене бастауынан және Қазақстан Республикасында білімді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасының 

жүзеге асып жатқанынан анық байқауға болады. ҚР Үкіметі 2011 жылы 11 

ақпанда Қазақстан Республикасының 2011–2020 жылдарға Мемлекеттік білім 

беруді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарын 

бекітті. Бағдарлама екі кезеңмен жүзеге асырылып келеді: 2011-2015 жылдар 

және 2016-2020 жылдар. [2]  Бағдарламаны жүзеге асырудың бірінші кезеңінде 

(2011 – 2015 жылдары) жеке бағыттар бойынша білім беруді дамыту 

модельдерін әзірлеуге, олардың сынамасына, сонымен қатар ауқымды 

түрлендірулер мен эксперименттердің басталуына байланысты жұмыстар 

жүргізу қарастырылды. Қазақстан оқушылары PISA-2009 халықаралық 

зерттеуіне бірінші рет қатысты. PISA-бұл мектеп оқушыларының жаратылыс-

математикалық сауаттылығын, қаржылық сауаттылығын және білімдерін 

практикада қолдана білуін бағалауға арналған халықаралық тест. PISA 

халықаралық зерттеу мақсаты – жалпы орта, техникалық және кәсіптік, 

сонымен қатар орта білімнен кейінгі білімді ұйымдастыруда 15-16 жастағы 

оқушылардың математикалық сауаттылығын және мәнерлеп оқу мен 

жаратылыстану саласында сауаттылығын бағалау. Оқушылардың жаңа әлемге 

лайықты бейімделуге қажетті өз бетінше білім алу қабілеттерін бағалау 

маңызды. 

Осындай іс-шараларға шалғай жатқан ауданымыздың мектептері қатысты: 

PISA-2014 №2 Ленгр орта мектебі, TIMS-2016 Бестерек орта мектебі, PISA-

2018 Талшық орта мектебі (компьютерлік жүйемен). ҚР-ның Президенті 

Н.Назарбаевтың жолдауында елімізде білім сапасын арттыру бағытын жүзеге 

асыру мақсатында ұстаздардың біліктіліктерін арттыру мәселесін көтерді. Осы 

бастаманың негізінде Кембридж университетінің бағдарламасы бойынша ҚР-да 

«Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын» іске асыру мақсатында «Педагогикалық шеберлікті арттыру» 

тақырыбында үш айлық курс жұмыстары жүргізілді. Үш айлық курстың 
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міндеті-ұстаздардың шеберлік деңгейі мен белсенділік, табыстылық 

нәтижелерін шыңдап, мектептегі оқу-тәрбие жұмысын жоғары деңгейге көтеру. 

Ауданымызда 120 мұғалім деңгейлік курстан өтіп, шығармашылықпен жұмыс 

жүрзізуде.  

Екінші кезеңде (2016-2020 жылдар) басымдық, жабдық, білім беру жүйесін 

дамыту мәселелерін шешуге бағытталған. Білім берудің материалдық 

инфрақұрылымын  жүзеге асыруға берілді, алдыңғы кезеңдерде алынған 

нәтижелерді енгізуге және таратуға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру 

қарастырылды.Ауданымыздағы 1-2 деңгейден өткен мұғалімдер тренерлік 

курстан өтіп,бұл бағдарламаны деңгейлік курстан өтпеген мұғалімдерге 

үйретуде. Жалпы ауданымыздағы барлық мұғалімдер бағдарламаны толық 

меңгерген. Кезеңнің әрқайсысында Бағдарламаны жылдар бойынша жүзеге 

асыру барысын сипаттайтын көрсеткіштердің өзгеруі және бағдарламалық-іс-

шаралардың білім беру жүйелерінің жағдайына әсері жоспарланады[4]. 

 Елбасы Н. Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты стратегиясында «Жеткіншек ұрпақтың функционалдық 

сауаттылығына зор көңіл бөлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға бейімделген 

болуы үшін бұл аса маңызды» деп атап көрсеткен. Қазіргі жағдайда білім беру 

ресурстары өзінің білімі мен мәдениеті деңгейін үнемі көтеруге, өзіне әрі 

қоғамға пайда келтіруге және үнемі өзгермелі өмірде табысты болуға қабілетті, 

жоғары өнегелі, шығармашыл, сыни тұрғыда ойлайтын тұлғаны тәрбиелеу, 

оқыту және дамытуы керек екені мәлім.  Еліміздің алға мақсат етіп қойған даму 

стратегиясы және соған сәйкес білім беру жүйесін дамыту стратегиясының 

негізгі міндеті – білім сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында білім беру ресурстарын 

жаңғырту мен жүйелі дамуы бағытының белгіленген басымдылығы шеңберінде 

білім беру мазмұнын жаңарту бойынша елеулі жұмыстар жүргізілуде. Білім 

беру ресурстарын жаңғыртудың негізгі мақсаты, ол – білімнің сапасын көтеріп, 

заманына сай ұрпақ өсіру. Бүгінгі күні жас ұрпаққа берілер білім мен тәрбиенің 

өз мәнінде сапалы болуы бірінші кезекте тұрғаны анық. Осыған орай еліміздегі 

бірден-бір рухани қазына ордасы – білім беру ресурстарының алар орны зор. 

Өскелең ұрпақтың талаптарын қанағаттандыру, рухани байлығы мен жалпы 

қабілетін дамыту тұрғысында білім ресурстарының ішінде мектептің қосар 

үлесі бар. Әсіресе ауыл мектептерінің қосар үлесі зор. Мектептің қызмет аясын 

кеңейту, қорын пайдалану, соның ішінде мектеп руханияты оқушыға мұғалімге 

кәсіби өсуге көмектесуші, оқуға, дүниені тануға қозғау салушы болып табылуы 

тиіс. Мектеп қазіргі таңдағы жан-жақты білім мен тәрбие берер мәдени 

орындардың бірі. Оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыруға, ақпаратқа қол 

жеткізуге, соның ішінде өзіне қажетті білімді іріктеп, таңдап алуға үйрету. Ол 

мектеп оқытушылары мен оқушыларына біліми орта құру арқылы ақпараттар 

көзінің мүмкіндіктерін аша отырып, ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға 

ықпал етеді. Қазіргі ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда 

мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпаққа заман талабына сай білім беруде 

оқытудың озық технологияларын меңгеру қажеттілігі туып отыр.  
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Қазақстан ТМД елдер арасында алғашқылардың бірі болып ЖОО 

кредиттік жүйеге өткізді. Ал мектептерді үш тілділікке, сандық технология 

бағыты бойынша оқыту тәжірибесі өз нәтижесін береді деп үміттенемін. 

Мысалы, 2007 жылдан бастап онлайн сабақ өткізуге арналған www/sabak.kz 

порталы жұмыс істейді. Өз кезегінде бұл порталдың отандық педагогтарға, 

білім ресурстарына тигізген пайдасы орасан зор деп айтуға толық негіз бар. 

2011 жылдан бастап imektep.kz жобасы бастауыш мектеп бағдарламасына 

негізделген онлайн білім беру платформасы жұмыс істей бастады. Кейін 

компания itest.kz ұлттық бірыңғай тестіне дайындалуға арналған онлайн 

платформасы және bilimland.kz деп аталатын интерактивті сабақтардан тұратын 

білім беру платформасы іске қосты. Bilimland.kz платформасы оқу мен жаңа 

технологияларды тиімді ұштастырады. Балаларға сапалы білім беруге және 

қолайлы уақытта қолдануға жағдай жасайды. Мұғалімдерге арналған мыңдаған 

көрнекі құрал ұсынады. Ұстаздарға  тиімді, сапалы сабақ беруге көп көмегін 

тигізеді. Жаңартылған бағдарлама бойынша smk.edu сайтына күнделікті кіріп 

көптеген сабаққа керек ақпаратты алып қолданады. Білімдегі инновацияның 

болашағы өте зор. Оған батыс елдерінің жасаған тәжірибелері мен жеткен 

жетістіктерін айтуға, мысал келтіруге болады. Бүгінгі таңда мұғалімдердің 

басты мақсаты ең үздік білім ресурстары мен оқыту технологияларына қол 

жеткізу екені анық. Осы мақсатта білім саласындағы цифрландыру және басқа 

да реформаларды жатсынбай қабылдап, түсінуге, үйренуге бар мүмкіндіктерін 

жұмсап келеді.Көбіне мұғалімдер электронды оқыту жүйесін қолдайды  және өз 

іс-тәжірибесінде  қолданады. Электронды оқыту жүйесіне ХХ ғасырдың 

аяғынан бастап көше бастаған батыс елдерінің білім саласы айтарлық көп 

нәтижеге қол жеткізді. Салалық мамандар, ІТ мамандары, әлемдік дефицит 

мамандардың барлығы батыс елдерінің оқу орындарынан ашылып, сол елдің 

игілігіне қызмет етіп келеді. Батыс елдеріндегі сапаның бұлай қарқын алуы 

олардың орта білім жүйесіндегі енгізілген цифрлы технологиялардың пайдасы 

деп ойлаймын. Цифрлық білім беру ресурстары оқу үдерісін ұйымдастыруға 

қажетті сандық формада көрсетілген фотосуреттер, көркем үзінділер, 

статикалық және динамикалық моделдер, виртуальды нақтылық пен 

интерактивті, картографиялық материалдар, дыбыс жазбалары, 

мультимедиялық көріністер мен интербелсенді тапсырмалар орындатуға көп 

мүмкіндік береді. Сапасы артқан, жаңартылған білім мазмұны мен оқыту 

әдебиеттері білімді оқушыларды даярлаумен қатар болашақ өз саласындағы 

кәсіби біліктілігі жоғары мамандарды да көбейтуге септігін тигізер еді деген 

ойдамын.  

Білім беру саласы мемлекеттің өркендеп дамуына тікелей әсер ететін, сол 

мемлекет азаматтарының бойына отаншылдық, елдік қасиеттерді 

қалыптастыратын, жарқын болашаққа жол ашатын  бірден-бір қажетті сала 

екені белгілі. Жалпы орта білім жүйесінің іргетасы мықты болмаса, одан 

кейінгілерінің де сапасына айтарлықтай әсер етері сөзсіз. Өйткені бәрі де 

іргетастан басталады. Жаңартылған мазмұнға көшу 2016-2017 оқу жылынан 

басталды.  Оқушылардың білім деңгейін көтеру үшін мұғалімге қойылар талап 
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күшейеді. Баланың келешекте мықты маман болып қалыптасуына мұғалім 

орасан зор ықпал етеді. Осыны ең алдымен ұстаздың өзі түйсігінен өткізгенде 

ғана саналы ұрпақты тәрбиелей алады. Ол үшін заман ағымына ілесіп, жаңа 

жүйемен оқушыларға сабақ үйретіп қана қоймай, дәрежесін де өсіруі керек. 

Сонда ғана білікті маман ретінде жоғары жалақыға қол жеткізе алады. Осы 

тұста "көптен бері тілге тиек етіп жүрген жаңартылған мазмұнды қалай 

тереңірек түсінуге болады?" деген заңды сұрақ туындайды. 

Бұл туралы Білім және ғылым министрлігіндегі «Мектепке дейінгі және 

орта білім департаментінің директоры» Шолпан Каринова толығырақ жауап 

берді. 

Өсіп келе жатқан балалардың алған ақпаратты жүйелей алуы үшін 

функционалдық сауаттылықты дамыту бағытында мектептегі оқу 

бағдарламалары өзгертілді. Мұндай оқу жүйесі дамыған елдердің басым 

көпшілігінде қолданылады. [5]  Жаңартылған білім мазмұнын енгізу елімізде 

Назарбаев зияткерлік мектептерінен бастау алды.Облыстық  «Өрлеу»БАҰО»  

АҚФ «СҚО бойынша ПҚБАЙ» филиалы мен облыстық әдістемелік 

технологиялар орталығы  орталықтан тыс жатқан шағын жинақталған 

мектептердің мұғалімдеріне Назарбаев Зияткерлік Мектептерінің тиімді 

тәжірибесін тарату үшін  семинарлар, отырыстар өткізіп, тәжірибелерімен 

бөліседі. 

Жаңартылған білім мазмұны бойынша бүгінгі мұғалім жұмысына үлкен 

демеу, әрі қолдау. Мұғалімдер бұрынғыдай ертеңгі болатын сабағының 

жоспарын жазып әуре болмайды. Барлық әрбір сабаққа жоспарлары дайын. 

Соны оқушыға жеткізіп, бойына сіңіре білсе болғаны.Осы тұста Ыбырай 

Алтынсариннің "Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы 

оларды кінәлауға тиісті емес. Оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға 

тиіс" деген сөзі еске еріксіз оралады. 

Білім саласындағы  жаңашылдықтың бірі-робототехника. Технология 

қарыштап дамыған шақта көштен қалып қоймау керек. Оқушы компьютердегі 

бағдарламалар арқылы роботтың қимылын, әрекетін басқара алады. Осы орайда 

ауданымызда оқу жоспарының вариативті бөлігі есебінен 10 мектепте 

"Робототехника" сағаты беріледі.  

Осы уақытқа дейін 11 информатика пәнінің мұғалімдері біліктілік арттыру 

курстарынан өтті. Студенттердің ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларға (АКТ) және кең жолақты интернетке қол жеткізуін 

қамтамасыз ету. Қорыта айтқанда, бағдарламаның мәні, баланың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп 

қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек, сол үшін де бұл 

бағдарламаның негізгі мақсаты білімді өмірмен, қоғаммен байланыстыру 

болып, ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік жүктейді. Оқушылардың 

бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті 

дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынбай еңбек ету керек. Жаңартылған 

оқу бағдарламасының өзгешелігі сонда, тек өз пәнін, өз мамандығын сүйетін, 

білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 
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Біздің үйренгеніміз де, үйренерімізде көп.Үнді халқының тарихи тұлғасы 

Махатма  Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол 

өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізгі ала отырып, оқушы бойындағы 

қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істе бастағалы 

отырмыз . Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. 
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Мақалада бүгінгі орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында заманауи 

талаптарға сай білім беретін педагог кадрларды даярлау барысында атқарылған жұмыс 

формалары ұсынылған. Берілген жұмыс формасының артықшылықтары мен тиімділігі 

ашып көрсетіліп, жаңа бағдарламаның практикаға енгізілуі барысында әдістемелік 

кабинеттердің атқаратын жұмыстарына, олардың маңыздылығына тоқталған. 

В статье автор рассказывает о проведенных им формах работы современного 

образовательного процесса в рамках обновления содержания среднего образования. В 

работе приводятся положительные формы работ, а также автор акцентирует роль 

методических кабинетов во внедрении на практике новой программы. 

The article presents modern forms of work on the training of pedagogical staff that meet 

modern requirements in the context of modern educational content. The adventages and 

disadventages of this form of work are reveled, as well as the importance of the methodological 

departments, their importance for the implementation of the new program in practice. 

 

«Білім жүйесінің барлық деңгейі қазіргі заман талаптарына, экономика 

қажеттіліктеріне жауап беруі тиіс...» деген Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 

сөзіне сүйенер болсақ, бүгінгі күні білім беру саласының, соның ішінде 

мұғалімдердің заманның өзгерістері мен талаптарына жауап бере алатындай 

жан-жақты болуы қажет екенін аңғартады.  

Мұғалімдердің алдында тұрған бірден-бір мақсат – оқушылар алған 

білімдерін пайдаға асырып, өздігінен әрекет ете алатын, оларды түрлі өмірлік 

жағдайда қолдана білетін, жалпы адамзаттың және ұлттық құндылықтарды 
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қатар меңгерген, өзіндік көзқарасы бар, Отанын шын сүйетін азамат болып 

өсіп-жетілуіне дұрыс бағыт-бағдар беру[1]. Ал оқушы бойында аталған 

қасиеттерді қалыптастыру үшін мұғалімдердің білімі мен білігі де жоғары 

үдеден шыға білуі керек. 

Себебі, 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 мен ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес оқушының білімі 

терең, іскер және ойлауға қабілетті, әлемдік стандарттар негізінде жұмыс істей 

алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру тұр. Білім беру бағдарламасының басты 

мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін 

енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қоданудың 

тиімділігін арттыруды талап етеді [2]. 

Жаңа бағдарламаның енгізілуімен бірге, білім беру ортасы да заманға сай 

өзгеруде. Оқушылардың сұранысы артып, соған сай мұғалімдердің білімдерін 

жетілдіру мақсатында біліктілікті арттыру институттары 2016 жылдан бастап 

кезең-кезеңмен мұғалімдердің біліктілігін арттыруды қолға алуда. Алайда бұл 

жеткіліксіз, себебі курста алған теориялық білім мен алған білімін практика 

жүзінде жүзеге асырудың өзіндік ерекшеліктері, қайшылықтары, практика 

барысында жаңа проблемалар туындауы заңдылық. Ал бұл қайшылықтарды 

шешіп, бағдарламаның практикада тиімді жүзеге асырылып, өз нәтижесін беруі 

үшін, облыстық, аудандық, қалалық білім беру бөлімдерінің әдістемелік 

кабинеттері педагогтерге әдістемелік қолдау білдіріп, мұғалімдерді одан әрі 

шыңдайтын орта болып табылады. Заманауи білім беру жүйесін дамытудағы 

ешбір мәселе білім беру бөлімдерінің әдістемелік кабинетінің әдістемелік 

көмегінсіз сапалы шешілуі мүмкін емес. Егер әдістемелік кабинеттер барлық 

жүйенің стратегиясы мен негізгі бағыттарын анықтап, нақты мақсат қойса, онда 

әдістемелік қызмет қойылған мақсаттың орындалуына, яғни білім беру 

ұйымдарының қызметі мен дамуына қолайлы жағдай жасайды. Әдістемелік 

қызметтің бұл рөлін – қолдаушы рөл ретінде тануға болады. Бұл үшін 

әдістемелік қызмет барысында интеллектуалдық көмек берілу, инновациялық 

үдерістер мен бастамаларды жетілдіру, инновациялық қызметті ынталандыру, 

кемшіліктерді анықтап жою, білім беру қызметінің мақсатын жүзеге асыруға 

ықпал ететін байланыстар мен қарым-қатынастарды қалыптастыру сияқты 

қызметтер жүзеге асырылуы тиіс.  

Қазіргі уақытта қажетті ғылыми-ұйымдастыру базасы жоқ, инновациялық 

қызметті басқаруға қатысты ұсыныстар жеткіліксіз, сондықтан да білім беру 

ұйымдарындағы инновациялық қызметті ұйымдастырудағы ауылдық 

жерлердегі әдістемелік қызметтің рөлін анықтаудың маңыздылығы жоғары. 

Ауылдық жерлердегі әдістемелік қызметті модернизациялаудың басты 

нәтижесі – мектепте берілетін білімнің алдын ала даму жоспарының мақсатына 

сәйкестігі болуы қажет, себебі бұл жеке және ұзақ мерзімді дамудың басты 

нысаны болып табылады. Егер әдістемелік кабинеттердегі жұмыс біртұтас жүйе 

ретінде ұйымдастырылса, тиімділігі жоғары болады. Мектептің жетістікке 
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жетуі мұғалімдердің кәсіби дамуға қызығушылықпен кірісуіне, ұжымның 

мектептегі білім беру үдерісін ұйымдастыруға қанағаттануына байланысты. 

Мұғалім өз жұмысына қаншалықты қанағаттанса, ол өзінің шеберлігін 

арттыруға да соншалықты қызыға бастайды. Әдістемелік қызметті 

басқарушының алдында мұғалімнің кәсіби дайындығының әр түрлі 

нысандарын тереңдетуге көмектесу міндеті тұрады. Әдістемелік жұмыс 

мазмұны мұғалімдердің сұранысына жауап беруі үшін және олардың жеке 

дамуына ықпал етуі үшін, жұмысты жоспарлау аудан педагогтері ұжымының 

және жеке мектептердің (кадр жетіспеушілігі, сыныптардың біріктірілуі т.б.) 

кәсіби қиындықтарын ескере отырып жүзеге асырылады. 

Осы бағытта біздің ауданымызда 2016-2017 оқу жылынан бастап 

мұғалімдердің білімін жетілдірудің, жаңа бағдарламаға бейімдеудің бірнеше 

әдістері жүзеге асырылып келеді. Атап айтар болсақ, мұғалімдерді орта білім 

беру мазмұнын жаңарту бағдарламасы бойынша білім беруге алдын ала 

бейімдеу мақсатында «Әдістемелік десант» жұмысы жүргізілді. Бұл жұмыстың 

басты мақсаты – тәжірибелі және кембридж бағдарламасы бойынша білім алған 

мұғалімдердің көмегімен барлық мектептердің мұғалімдеріне жаңа форматта 

сабақты жоспарлауды және өткізуді үйрету болатын. 2 кезеңнен тұратын десант 

жұмысы барысында аталған тәжірибелі мұғалімдер, ауданның барлық 

мектептерінде ашық сабақтар беріп, жаңа технологияларды қолдану, 

оқушылармен жұмысты ұйымдастырудың жаңа формаларын, тәсілдерін 

үйретіп, білім бөлімінің әдіскерлері қысқа мерзімді сабақ жоспарын құру және 

мұғалімдердің қоржынын жаңа әдістермен толықтыру мақсатында коучинг 

өткізсе, екінші кезеңінде сол мектептердің барлық мұғалімдері ашық сабақтар 

көрсетіп, талдау жүргізді. Бұл жұмысты жүргізудің артықшылығы, біріншіден 

ауданның барлық мектептерінде мұғалімдер толық қамтылып, курстан өтпесе 

де жаңа бағдарламаның мақсат-міндеттерінен хабардар болды. Екіншіден, 

жұмыстың екінші кезеңін өткізу барысында әр мектептерден үздік мұғалімдер 

анықталып отырды. Үшіншіден, әлі де жұмыс жасауды қажет ететін пән 

мұғалімдері мен бірқатар проблемалар анықталып, оларды дер кезінде түзету 

жұмыстары қолға алынды. 

Сонымен қатар, мұғалімдердің білімін жетілдіріп, бағдарламаны тереңірек 

түсіндіру мақсатында, «Орта білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасы 

шеңберінде оқытуды ұйымдастыру мәселелері» тақырыбында кешенді оқыту 

семинарлары ұйымдастырылды. Бағдарлама практикаға енгізілген кезде, 

мұғалімдердің қандай кедергілерге тап болып жатқанын анықтап, оны бірлесе 

отырып шешуге жұмылдыру, мұғалімдердің өздеріне практикалық жұмыстар 

жасата отырып, өздігінен ізденуге жетелеуді көздеген кешенді семинар, барлық 

пәндер бойынша өткізілді және ұстаздарға қиындық тудырып жүрген біраз 

мәселенің басын ашуға көмектесті. Аталған шараға толығырақ тоқталатын 

болсам, алдымен ұстаздарға пәннің әдістемесі және жаңа бағдарламаға қатысты 

нормативті құжаттар бойынша әзірленген тест сұрақтары беріліп, сұрақтарға 

берілген жауаптардың мониторингісі шығарылып, бірден қателіктермен 

жұмыстар жүргізілді. Тест жүргізудің тиімділігі – мұғалімдердің нормативті 



154 
 

құжаттарды қаншалықты оқып-зерттегені, бағдарламаны жүргізу кезінде 

ұшырасқан проблемалар анықталды. Жауаптарға мониторинг жүргізу арқылы, 

олардың проблемалары ашық күйінде қалмай, бірден қалаған жауаптарына қол 

жеткізіп, ашып түсіндірілді. Бұл жерде, алдымен, мұғалім өзінің жұмысты 

бастамас бұрын нормативтерді толық меңгеруі қажет екенін, әлі де көп ізденуі 

қажет екенін түсінеді және де өзі осы сұраққа жауап беру үшін 

қиналғандықтан, жауабы есінде қалады және аталған қатемен түзету жұмысын 

жүргізетін болады. Біздің көздеген мақсатымыз да осы болатын. Тест 

жұмысынан кейін, мұғалімдердің ең қиналатын тұсы, жиынтық бағалау 

жұмысын ұйымдастыруға бағытталған, практикалық тапсырма берілді.  

Жиынтық бағалау тапрсырмаларын беру – оқушының бір бөлімді аяқтаған 

кезде және тоқсанды аяқтаған кезде сол бөлім немесе тоқсан бойынша 

меңгерген білімдерін көрсететін кезі. Оқушылардың жиынтық тапсырмаларын 

орындай отырып жинайған баллдары тоқсандық бағаларына әсер ететіндіктен, 

мұғалім оларға берілетін тапсырманың сапасына көбірек көңіл бөлуі керек:  

- жиынтық бағалау тапсырмалары критериалды бағалау нұсқаулығына 

сүйене отырып, арнайы спецификаға негізделе отырып құрылуы қажет; 

- жиынтық бағалау кезінде берілетін тапсырмаларды құру барысында 

таңдалатын мақсат сәйкесінше осы бөлім немесе тоқсан көлемінде меңгерген 

білімдері негізінде құрылуы тиіс; 

- тапсырма сынып оқушыларының деңгейін ескере отырып құрылуы 

қажет; 

- жиынтық бағалау кезінде берілетін тапсырмалар кемінде 2 нұсқада 

құрастырылуы қажет (келмей қалған оқушы үшін 3 нұсқа құрылады) [3]. 

Өзіміз көріп отырғандай, жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру 

мұғалімнен арнайы дайындық пен шығармашылықты талап етеді. Сондықтан 

да кешенді оқыту семинары барысында мұғалімдерге жиынтық бағалау 

тапсырмаларын дайындауды үйрету, бірігіп жұмыс жасауға дағдыландыру 

және қор жинау мақсатында әр пән бойынша дайын жиынтық бағалау 

тапсырмаларының үлгісі беріліп, үлгіге сәйкес мұғалімдер жұптаса отырып 

тапсырмалар құрды және оны барлық топтың алдында қорғап, талқыға сала 

отырып, жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастырудың қыр-сырын меңгерді. 

Бұл жерде мұғалімдер біріншіден, бірлесе отырып, бір-бірінің ойын тыңдап 

ұжымдық жұмыс жасауға дағдыланды. Ал ұжымдық жұмыс, бірлескен жұмыс – 

жаңа бағдарламаның және бүгінгі қоғамның алдындағы басты және маңызды 

мақсаттарының бірі. Екіншіден, тапсырмаларды өздері дайындай отырып, 

мұғалімдер сынып деңгейін ескеруді меңгерді, өздерінің білімдерін 

толықтырды, тәжірибе алмасты. 

Сондай-ақ кешенді семинарға қатысушы педагогтердің орта білім беру 

мазмұнын жаңарту бағдарламасын енгізу және ондағы қиындықтарды ортаға 

салып талдату бағытында «Орта білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасы 

шеңберінде кездесетін сұрақтар мен мәселелер» тақырыбында коучинг 

өткізіліп, мұғалімдерді ойландыратын және екіұштылық тудырып жүрген 

сұрақтар таңдалып, талқылауға ұсынылды. Коучинг форматына сәйкес 
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қатысушы педагогтер «Ұзақ мерзімді жоспарда мақсаттар бір бөлім шеңберінде 

орындалуы керек, қажет болған жағдайда  тоқсан шеңберінде басқа 

мақсаттарды қосуға болады?» тұрпатындағы сұрақтарға «иә» немесе «жоқ» 

жауабын таңдап, өзінің берген жауабын негіздеп, дәлелдеу арқылы, 

дискуссияға түсе отырып, соңында шын мәнінде жауабы немесе шешімі 

қандай, не себепті сондай жауап екенін анықтап, бағдарламаны толығырақ 

меңгереді.  

Кешенді семинарда өзіңіз көріп отырғандай, практикалық, теориялық 

жұмыстар да, тест тапсырмалары да орта білім беру мазмұны бағдарламасы 

шеңберінде қамтылған. Мұндағы мақсат – бір тақырыпты әр қырынан талдай 

отырып, әр жұмысқа 2-3 сағат көлемінде уақыт бөле отырып, мұғалімдердің 

ойлануына, мәселеге тереңірек үңіліп, оны іс-жүзінде қоланылуына жағдай 

жасау болатын.  

Бұл мұғалімдердің қазіргі заманауи білім беру ортасына бейімделуі үшін 

жасалып жатырған жұмыстардың бірқатары ғана. Атқарылған да, алда 

атқарылатын да жұмыстар көлемі ауқымды. Мұғалімнің білімін жетілдіру, 

кәсіби қаруланған мұғалімді даярлау бір күннің, бір айдың немесе бір жылдың 

көлемінде шешілетін мәселе емес. Ол жылдар бойы жүргізілетін үздіксіз ізденіс 

пен жаңаға ұмтылыс, қателесу мен түзету, тәжірибе алмасу арқылы қол 

жеткізілетін, алайда ең шыңына шығу мүмкін емес үдеріс. Сондықтан да өз 

мамандығын сүйетін, алдындағы оқушыларды жай ғана бала емес, еліміздің 

ертеңі, тұлға деп танитын педагог білім саласына енгізілген әрбір өзгерісті өн 

бойынан өткізіп, қажеті мен қажет емесін сараптап, өзінің әдістемесін 

қалыптасыру арқылы шеберлікке қол жеткізеді. 

«Басқаларды үйрете жүріп біз өзіміз үйренеміз» деп рим философы 

Л.А.Сенека айтқандай,  бір  жағынан пән мұғалімдеріне педагогика саласында 

болып жатқан күрделі өзгерістерді түсінуіне, тәжірибесіне енгізуіне 

көмектессек, екінші жағынан  әріптестерімізге көмектесу кезінде көп нәрсеге 

үйреніп,  өзіміз  де  жетіле  түстік. Яғни,  бұл үдеріс  екі  жақ  үшін  де  пайдалы  

болды. Пән мұғалімдері  алдағы уақытта өздігінен ізденісін жалғастырып, 

біздің берген-үйреткенімізбен ғана шектеліп қалмай, кәсіби дамуын  тоқтатпай, 

осы бағыттағы жұмысын жетілдіретініне сенеміз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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Болашақ мұғалімдердің оқу-тәрбие үдерісінде ізгілік  

қасиеттерін қалыптастыру 

 

А. У. Бектенбаева  

№1 мектеп-лицейі, Құлан аулы, Т.Рысқұлов ауданы, Жамбыл облысы. 

Bektenbaeva88@mail.ru 

 
Қазіргі таңда қазақ мектебіне өзін-өзі басқара алатын, өзін түзете алатын жоғарғы 

мәдениетті, интеллигент педагог қажет екендігі анық. Сонымен қатар әрбір педагог басқа 

адамды мұқият тыңдай білуге және терең түсінуге қабілетті тәрбиешінің ақыл-ойы мен 

іс-әрекеттерін көрсетуге міндетті. Адамның зияткерлік құндылықтары мен 

сипаттамаларын білуімен, сындарлы сұхбатқа бағдарлануымен, әрбір адамға түсіністікпен 

қарауға және жауап беруге деген құштарлығымен, көмектесуге даярлығымен тығыз 

байланыста дамиды. 

Казахстанской школе крайне необходим педагог высокой культуры, способный к 

рефлексии, к контролю и коррекции своих действий и поступков, педагог-интеллигент, 

способный не только красиво говорить, но и внимательно слушать, глубоко понимать 

другого человека. Интеллигентность неразрывно связана с нравственностью, с познанием 

ценностей и особенностей другой личности, с установкой на конструктивный диалог, со 

стремлением понять и оценить каждую личность, с проявлением отзывчивости, с 

готовностью помочь. 

The Kazakh school needs the teacher of high culture who can control and correct his activity, 

teacher-intelligent who can not only speak but also can listen attentivelly, and who can understand 

other people. Intelligence is connected with morality, with the knowledge of value and peculiarities 

of another person. The person should communicate with other person, understand and appreciate 

every person and should be ready to help. 

 

Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістердің 

адамзат баласының жеке тұлғалық сапалық қасиеттерінің қалыптасуына 

ықпалы бүгінгі таңдағы көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр. Ол туралы 

«Адам құқығы конвенциясында», қоғамымыздағы демократиялық 

жаңғыруларға сай жалпы азаматтық ұлттық құндылықтарға, адамгершілік 

ойларға негізделген «Қазақстан Республикасындағы гуманитарлық білім беру» 

тұжырымдамасында» (1996ж.) және Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы» заңында (2007ж.) қарастырылады. Білім берудің маңызды мақсаты – 

адамды әдеттегі үйреншікті сана-сезім шеңберінен алып шығып, мәдениеттің 

биік деңгейіне көтеру, өз гуманистік дүниетанымы мен адамзат табыстарына 

негізделген өзіндік сенім көзқарастарын қалыптастыруға мүмкіндік тудыру, 

жеке тұлғаның ізгілік қасиеттері мен мәдениеті арқылы өркениетті көтеруін 

көздейді.  Жеке тұлға тәрбиесін ізгілендіру - бүгінгі заманның басты талабы. 

Гуманизмнің негізі және оның тәлім-тәрбиелік маңызы туралы құнды ой-

пікірлер туралы қазақ даласындағы ұлы ғұламалар әл-Фараби, Махмұд 

Қашқари, Жүсіп Баласағұни, Қ.А.Ясауи және т.б. ағартушылар 

Ы.Алтынсариннің, Ш.Уәлихановтың, А.Құнанбаевтың, қазақ зиялылары 

Ж.Аймауытов, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев т.б. болашақ ұрпақты адалдық, 

парасаттылық, шыншылдық сынды қасиеттерге тәрбиелеудегі халық 

даналығын жоғары бағалағандығы және соған талпынғаны да аңғарылады 
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Өсіп келе жатқан кейінгі ұрпақты мәдениетті, парасатты, білікті, көргенді, 

көрегенді етіп тәрбиелеу, олардың дүниетанымын жоғары деңгейге көтеру, 

қоғамды ілгерілету үдерісінде адами ізгілік қасиеттерін дамытуға үлкен мән 

беру, ұлттық намысы жоғары ұлтжанды өкілдерді тәрбиелеу ісі 

ұстаздарымыздың еншісінде екендігі айқын десек те, бұл міндеттердің өмірлік 

практикада толық мәнді жүзеге асырылмай жататыны да белгілі. Олай 

дейтініміздің бір себебі, мектеп мұғалімдері мәртебесінің өз дәрежесінде 

қоғамдық ортадан көрініс таппауы. 

Педагогикалық жүйеде педагогтың атқарар рөлі, алатын орны өте жоғары 

екендігі белгілі. Ол жөнінде қазақ ағартушылары және жазушы педагогтары 

Ы.Алтынсариннің, М.Жұмабаевтың, А.Байтұрсыновтың және басқалардың 

айтқан пікірлерінің мәні өте зор. Мұғалім туралы қазақтың аса көрнекті 

қайраткері, ақын, аудармашы, лингвист-ғалым Ахмет Байтұрсыновтың «Ең 

әуелі мектепке керегі білімді, әрі педагогика, әдістемеден хабардар, оқытып 

білетін мұғалім» деп баға бергені бүгінгі күнде де өз мәнін жойған жоқ. 

Мұғалім және оның педагогикалық іс-әрекеті жөнінде кезінде көптеген 

ғұламалар, педагог ғалымдар өздерінің пікірлерін жазып қалдырған. Атап айтар 

болсақ: Ян Амос Коменский, Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци т.б. Кеңес дәуірінің 

ірі педагогі А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский балалармен күнделікті қарым-

қатынаста болу адамға деген сүйіспеншілікті, сенімділікті арттыратындығын 

жазған. 

Мұғалім мамандығын даярлау – қашан да педагогиканың көкейкесті 

мәселесінің бірі және солай қала береді де. Оның себебінің бірі ретінде ғылым 

мен техниканың, ел экономикасының дамуы мен әлеуметтік өмір сүру 

жағдайының жоғарылауына және т.б. байланысты білім мен тәрбие ісінің 

өзгеруін, соған сәйкес жаңа тұрпатты мұғалімді даярлау ұдайы өзгерісте 

болуын айтуға болады. Қазіргі кезде жоғары мектеп педагогикасы жоғары 

білімді мамандарды даярлауды жүзеге асырумен айналысуда. Жоғары білімді 

мамандарды даярлау негізгі нормативтік құжат - стандарт шеңберінде жүзеге 

асырылатыны белгілі. Зерттеу міндеттеріне тән болашақ педагог-

психологтарды дайындауда нормативтік құжаттар басшылыққа алынады. 

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: «Гуманизм адамға деген ізгі ниет, 

сүйіспеншілікпен қарайтын адамгершілік қасиет» ретінде қарастырылады. Ал, 

«Гуманитарлық» ұғымы «.. халықтың мәдениеті мен тарихын терең зерттеуге 

бейім қоғамдық ғылымға қатысты ғылым» болып табылады. 

Философиялық сөздіктегі  анықтамада: «Гуманизм – адамның қадір-

қасиеті мен құқығын құрметтеуді, оның жеке тұлға ретіндегі адамның игілігіне, 

оның жан-жақты дамуына, адам үшін қолайлы қоғамдық өмір жағдайын 

жасаған қамқорлықты білдіретін көзқарастың жиынтығы», - деп 

тұжырымдалған.   

Педагогика және психология қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми 

түсіндірме сөздігінде: «гуманизм (лат-gumanus – адамгершілік) – дүниетаным 

үдерісі. Оның негізінде адамның мүмкіншілігінің шексіздігіне өзін-өзі дамыту 

қабілетіне деген сенімі мен ерік бостандығын, абыройын қорғау, адамның 
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бақытқа жету жолындағы құқығы мен оның барлық сұраныстарын қамтамасыз 

ету қоғамның түпкілікті мақсаты мен мұраты жатады» - деп анықтама берген. 

Гумандық ұғымын сипаттауда ғылымдар арасында бірізділік көрінісі кездесе 

бермейді. Бұл салалық ғылымдарға ғана қатысты емес, түрлі дәуірдегі түрлі 

көзқарастарға да тән. Сондай-ақ гуманизм адамға деген ізгі ниет, 

сүйіспеншілікпен қарайтын адамгершілік қасиет ретінде қарастырылса, қазақ 

тілінің түсіндірме сөздігінде «ізгі – адал, ақ, игі», «ізгілік – жақсылық, адалдық, 

игілік» деген мағына беретіндігі жөнінде айтылады. Қ.Т.Әтемова, М.Ералиева, 

Г.Ерғалиева, т.б. ғылыми-зерттеу еңбектерінде  «ізгі», «ізгілік», «ізгілендіру», 

«гуманизм» т.б. ұғымдарға қатысты зерттеулер көрініс тапқан. 

«Гуманизм» ұғымы көне түркі әлемінде «жәуанмәртлік» термині аясында 

қарастырылып келгенін байқадық. «Жәуанмәртлік» ұғымы парсы халқының 

«жувонмард» сөзінен шыққан «жувон» - жігіт, ал «мард» - жомарттықты, 

қайырымдылық пен кішіпейілділікті, яғни ұнамды қасиеттер жиынтығын 

білдіреді. 

Бұл бағытта А.А.Бейсенбаева, Ж.Таубалдиева, т.б. педагог-ғалымдар 

зерттеу жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ аталған мәселе бағытын зерделеу мен 

оны оқытуда «гумандық педагогика» жөніндегі ойлар туындауда. 

«Гуманистік педагогика» ұғымы жөнінде педагогикалық еңбектерде 

түрліше беріледі. Мәселен, мұғалімдер мен жалпы білім беретін мекеме 

басшыларына арналған психологиялық-педагогикалық сөздікте: «Гуманистік 

педагогика АҚШ-та ХХ ғасырдың 60-жылдары гуманистік психологиялық 

идеяны педагогикалық іске асырушы ретінде туындаған тәрбие теориясы мен 

практикасындағы заманауи бағыт» ретінде анықталады. Гуманистік  

педагогиканың философиялық-идеологиялық бағдары жаңа тәрбие және 

«прогрессивизм» идеяларына жақын. Гуманистік педагогиканың зейін 

ортасында бірегей жеке тұлға тұрады. 

Гуманистік педагогика - өзінің мүмкіндігі бойынша дамушы, оқу-тәрбие 

үдерісінде белсенді, саналы, тең құқылы қатысушы ретіндегі тәрбиеленуші 

мақұлдайтын ғылыми теориялар жүйесі ізгілік педагогиканың практикалық 

аспектісі ретінде Ш.А.Амонашвилидің, Ш.Майғаранованың еңбектерін атауға 

болады. 

Гуманистік психология жөнінде педагогикалық және психологиялық 

сөздікте: «Гуманистік психология – психологияның ең басты пәні бірегей 

біртұтас жүйе болып табылатын тұлға болуға тиіс деп есептейтін бағыт. 

Гуманистік психологияның өкілдері «шын мәнінде ол адамның асқан 

қажетсінулерін, адамның өзін-өзі кемелдендіруін, білім алуын, эстетиканы 

зерделейтін ғылым болуға тиіс деп есептеді» - деп берілген. Педагогикалық 

еңбектерде тәрбие үдерісінде тәрбиені гуманизациялау қағидасы ретінде жеке 

дара да қарастырылады. 

Болашақ мұғалімдерді даярлау мазмұны ізгілік қасиеттерді 

қалыптастыруға мүмкіндіктерінің мол екендігін көрсетеді. Оның ішінде «Өзін-

өзі тану», педагогикалық және психологиялық пәндер кешенін атауға болады.  
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Педагогикалық еңбектерде қалыптастыру, «қалыптасу» термин ретінде 

қолданыс табады. Мәселен, педагогика және психология бойынша қазақ 

тіліндегі түсіндірме сөздігінде: «Қалыптастыру  – баланың қоғамда өздігінен 

өмір сүруге қабілеттілігін, өзінің тағдырына өзі үкім ете білуін және өз мінез-

құлқын жөнге сала білуін, сондай-ақ дүниемен өзінің қарым-қатынасын 

түсінуін меңгерту» десе, «қалыптасу» – үйлесімді мінез-құлықты біртіндеп 

жасау, көңілдегі нәтижеге жақындайтын кезектес қадамдарды бекіту арқылы 

мінез-құлықтың қарапайым моделін күрделі модельге өзгертеді» - деп түсінік 

беріледі. Бұл мазмұндаулардан сыртқы факторлар ықпалынан ішкі мазмұнның 

өзгеруін түсіну керектігі көрінеді. 

Жалпы қарағанда «қалыптастыру» ұғымы сыртқы факторлар арқылы ішкі 

сапалық қасиеттерді орнықтыруда көрініс табатындығын сипаттайды. Ал 

“қалыптасу” болса, негізінен ішкі факторлар арқылы жүзеге асырылатын іс-

әрекет нәтижесі ретінде көрінеді. Оны жеке тұлға тұрғысынан қалыптану деп те 

қарауға болады. 

 «Қалыптану»  ұғымы адамның қалыптасу үдерісі, оның адами бейнеге ие 

болуы, білім мен мәдениетке ұмтылысы мағынасында Ежелгі грекияның атақты 

пайдейясынан (б.э.д. V-IV ғ.ғ.) бастау алады. «Антик сөздігінде» пайдейаға 

жалпы алғанда – қалыптану дегеніміз – адамның бүкіл қабілеттері мен 

мүмкіндіктерін жүзеге асыратын тәндік және руханилық жағынан үйлесімді 

түрде қалыптасуы» ретінде қарастырылады. Қалыптану - Әл-Фарабидің 

ойынша, шынайы ізгілік пен бақытқа апаратын адамның адамгершілік және 

ақыл-ой дағдыларын қалыптастыруда сенімді басшылық жасайды. Оның 

үйлесімді дамыған тұлға және кемелденуге қол жеткізу туралы ілімі адамның 

нағыз рухани азат болуына ықпал етеді. 

Әрі ғалым, әрі энциклопедист Әл-Фараби оқыту, тәрбиелеу, мадақтау, 

мақтау, бетіне басу, мәжбүрлеу, бақыт, білім, дағдылар, әдеттер, қабілеттер 

және т.б. педагогикалық категорияларға баса назар аударды. М.Жұмабаев 

«Адамға қалай да болса, қашан да болса пайда келтіретіндей ой, ләм іс ізгілік» - 

деп атап көрсеткен. Ізгілікке ұмтылу жауыздықтан безу адам жаратылысының 

өзінде бар нәрсе. Кімде-кім өзін, туыстарын, өз елін сүйсе, әсіресе, бүткіл адам 

баласын бауырым деп білсе, сол адамды ізгі деп атаймыз, өзін-өзі соқыр 

сезіммен мал да сүйеді дей отырып, адамның адам болуы үшін өзін сүю, 

жақындарын сүюмен қанағаттанбай, жалпы адамзатты сүюі шарт екендігіне 

тоқталған. 

Сонымен біздің ойымызша, «ізгілік қасиеттер  дегеніміз – адамның ізгі іс-

әрекетін сипаттайтын жақсы әрекеттерден, жағымды белгілерден тұратын 

мінез-құлық сапалары». Ізгілік  қасиеттерді Қ.Әтемованың зерттеуіне сәйкес 

жеке тұлғалық жақсы мінез-құлықты, жеке тұлғалық мазмұндық, жеке 

тұлғалық іс-әрекеттік қасиеттер тұрғысынан қарастыру жөн. 

Ал біз зерттеуімізде болашақ мұғалімдердің, соның ішінде педагог-

психолог мамандарының кәсіби іс-әрекетіне қатысты ізгілік қасиеттерінің 

мазмұны мен құрылымы төмендегілерден тұруы тиіс деп білеміз: жеке 
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тұлғалық сапалық қасиеттерден; жеке тұлғалық сапалық қасиеттерді танып, 

білуге даярлығынан. 

Жоғарыдағы жүргізілген зерттеулер мен талдауларға сүйене отырып, біз 

«болашақ мұғалімдердің ізгілік қасиеттері деп, жеке тұлғалық сапалық 

қасиеттерді (жақсы мінез-құлықты, оларды мазмұндық, іс-әрекеттік 

тұрғыдан игеруі) меңгеруін және оларды танып білуін, оларға өзіндік бағдар 

алуын, оқу-тәрбие үдерісін ізгілік үдеріс негізінде ұйымдастыруға ұмтылысын 

(даярлығын) түсінеміз».  Ал болашақ мұғалімдердің, оның ішінде педагог-

психологтың ізгілік қасиеттерін қалыптастыру мәселесі әлі зерттеле 

қоймағанын көрсетеді. Бұл мәселенің теориялық негіздерін жасау “болашақ 

мұғалімдердің ізгілік қасиеттерін қалыптастыру” ұғымының мәнін 

анықтауды қажет етеді. И.П.Подласый мінез-құлықтың қалыптасуының 

мынадай үлгісін ұсынады: мінез-құлық нормалары мен ережелері жөніндегі 

білімді меңгеруі → сенімнің қалыптасуы → сезімнің қалыптасуы және бұл 

тізбектен бөлек олардың әрқайсысы жеке-жеке мінез-құлықтың қалыптасуына 

бағытталады. 

“Модель” термині латынның “modues” сөзінен шыққан. Ол “өлшем”, 

“әдіс”, “бейне” деген ұғымдарды көрсетеді. Педагогика ғылымында 

модельдеудің бірнеше үлгілері кездеседі.  «Модель» - үлгі, сұлба, өрнек, өң, 

кейіп деген ұғымдарды да білдіреді. Сондай-ақ ғылыми зерттеулерде «модель» 

ұғымының орнына түрлі ұғымдар қолданыс табуда. Ал қазақ тілінің түсіндірме 

сөздігінде: «Модель – бір нәрсенің жалпылама алғандағы жобасы, сұлбасы» 

ретінде қарастырылса, «модельдеу – шамалау, жобалау, долбарлау» үдеріс, әрі 

әдіс ретінде қарастырылады. 

Сонымен, зерттеуімізде теориялық модельдеу әдісін басшылыққа ала 

отырып, зерттеліп отырған сапалық қасиеттерді педагогикалық үдерістің 

құраушылары тұрғысынан қарастыру арқылы, болашақ мұғалімдердің ізгілік 

қасиеттерін қалыптастырудың моделін сипаттадық.   

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 Білім беру үдерісінде адамгершілік-рухани тәрбиеге жаңа қадам //«Білім-

образование». -Алматы, 2015. №4. -20-22бб.  

2 Қоғамдағы қиын балалардың өзін-өзі тәрбиелеу арқылы адамгершілік-

рухани қасиеттерін дамыту //«Білім-образование». –Алматы, 2010. № 5. -36-37 

бб.  

3 Тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуіне гумандық қасиеттердің ықпалы // 

«Педагогикалық кадр даярлаудың қазіргі заманғы өзекті мәселелері және 

жаратылыстану  ғылымдарының даму перспективалары-2» атты халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция ХҚТУ ШИ. - Шымкент, 2012. -63-66 бб.  

 

 

 

 



161 
 

Заманауи  білім берудегі жаңартылған бағдарламаның рөлі 

 

Г. К. Әлжанова, К. У. Сабиева  

 «Өрлеу» БАҰО АҚФ «СҚО ПҚ БАИ», Петропавл қаласы.  

Alzhanova_70@mail.ru; Ksabieva@ mail.ru 

 
Мақалада білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасы арқылы педагогтің 

құзыреттілігін жетілдіруге бағытталған мәселелер қарастырылған. Педагогтің оқыту 

үдерісіндегі рөлі мен педагогикалық шеберлігін жетілдірудің жолдары белгіленген. 

В статье через программы обновления содержания образования рассмотрены все 

актуальные аспекты, которые направлены на развитие компетентности учителя. 

Обозначены роль педагога в процессе обучения и развитие усовершенствования 

педагогического мастерства. 

All modern aspects are considered in the article through the updated curriculum programmed 

which are directed to develop teacher's competence. The role of teacher is determined in the 

process of learning and excellence of pedagogy. 

 

Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен 

мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру 

болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына 

сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен 

бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және 

зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру – жаңартылған білім 

мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек [1,4]. 

Бағдарламада халықты біріктіретін «Мәңгілік Ел», «Қазақстан – ортақ 

мекеніміз», «Қазақстан – менің Отаным» жалпыұлттық идеяларын жүзеге 

асыру арқылы жеке тұлғаның бойында орта білім беру жүйесінде өз елін, жерін, 

халқын сүйетін, құрметтейтін тұлға қалыптастыру бірінші кезекте тұрғаны 

баршамызға аян.  Сол үшін«Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асыру педагогтер 

үшін жеке тұлғаның дамуына ықпалын тигізетіндей игілікті істер мен 

қолдаудың қажеттілігі маңызды орын алуда.  

Білім мазмұны жаңартылған бастауыш, негізгі және жалпы орта білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын, оқу 

бағдарламаларын әзірлеу «Мәңгілік ел» құндылықтарына бағдарлануымен 

жүзеге асырылды [2,3].  

Педагогтерге жаңартылған блім беру бағдарламасының басымдықтары мен 

іске асырудың бірнеше қадамдары айқындалып отыр. Бағдарламаның 

мақсатында көрсетілгендей  мектептердегі пәндер бойынша білім беру 

бағдарламасын жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан 

мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру көзделген. 

Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен 

мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру 

болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына 

сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен 

бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және 
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зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру – жаңартылған білім 

мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек.  

Қазақстанда білім беру мазмұнын жаңартудың алғышарттарында XXI 

ғасырдың мектептері оқушыларды өмірде алған білімдерін қолдана алатын 

және кез келген түрлі ситуациялардан шыға алатын, сыни ойлау дағыдылары 

дамыған  функционалды сауатты тұлғаны дамыту мен өзіндік дербестігі мен 

ерекшелігін дамытуға көмектесуі тиіс делінген. Сонымен қатар  оқу 

бағдарламаларындағы пәнді оқытудағы мазмұндық ерекшеліктерінде пән 

мазмұнын жобалаудың шиыршық тәрізді ұстанымы, пәндік амал-тәсілдердің 

түрлері бойынша Б.Блум таксономиясы ойлау деңгейлерінің иерархиясы және 

пәнаралық байланысты жүзеге асыру барысындағы «ортақ тақырыптардың» 

болуы қамтылған. 

Оқу бағдарламасында оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеріп оқыту 

жолдары, құндылық-бағдарлық, іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлық, 

коммуникативтік тәсілдемелер бағдарламаныңжаңа құрылымында көрініс 

тауып отыр. Сонымен қатар бағдарламада  пәнді оқыту мақсаты мен 

міндеттерінде пәнді оқытудың маңыздылығы, пәнді оқыту процесін 

ұйымдастыруға қойылатын талаптар, пәнді оқытудағы педагогикалық тәсілдер 

мен оқу жетістіктерін бағалау тәсілдері және пәннің мазмұнын жобалау 

бөлімдеріннен құралған оқу бағдарламасы ұсынылып курс тыңдаушылары өз 

біліктіліктерін арттыруда.   

 Сабақтағы мұғалімнің міндетіне өзгерістерді не үшін енгізу керек? Себебі 

мұғалімнің сабақ жоспарына қарағанда ол сабақтағы оқушы мен мұғалімнің 

қарым-қатынасы тең құқылы  болуы тиіс. Егер мұғалім сабақта әр оқушының өз 

деңгейінде ойлануына, пікір айтуына мүмкіндік жасамаса, көпшілік оқушы 

«бұл менің қолымнан келмейді» деп, үйренуге құлықсыз болады. Сондықтан 

сабақта мұғалім мен оқушылар әрекеті әр оқушының өз деңгейінен ары қарай 

дамуына бағытталса ғана олар үйренуге ынталы болатындығын зерттеулерден 

байқап келеміз.  

Педагогтер осы  бағдарлама аясында жаңа тәсілдерді қолдануды, әр 

сабақты өмірмен байланыстырудың қажеттілігін, топпен, жұппен, жеке жұмыс 

істеуге, сыни ойлауға, уақытты тиімді пайдалануға, рефлексия жазуға, бағалау 

критерийлерін ұстануға,  жобаларды жоспарлауға, өз ойларын нақты жеткізе 

білуге, сұраққа нақты жауап беруге, бағалауды үйренеді, пәнге деген басқа 

көзқарас пайда болуда. Сонымен қатар, күнделікті сабақтарымыз интерактивті 

режимде өткізіліп, мұғалімдердің сыни ойлауын шыңдай түсуде.  

Біліктілікті арттыру курстарында педагогтерге оқыту барысы  тренингтер 

арқылы жүзеге асырып, тәжірибеде тиімді қолданудың жолдарын өз біліктілігі 

мен дағдыларын дамытуға теориялық тұрғыдан бекітіп отырады. Тренингтер 

мен өзара сұхбат, пікіралмасудың жолдарын интерактивті әдістер арқылы 

жүргізіп отыруды дәстүрге айналдырып, тізбектелген сабақтар бойы 

тыңдаушылардың сыни ойлауын шыңдай отырып, өз тәжірибесінде 

оқушылардың тақырыпты меңгерту кезінде талдау, дәлелдеу, сараптау, 
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қорытындылау, өзіндік ізденуді дамыту үшін жүргізілетіндігін түсіндіруді 

жоспарлау барысынды үнемі ескеріліп отырады. 

Білім беру мазмұнын жаңарту курстарының тағы бір ерекшелігі спиральді 

білім беру бағдарламасы жайлы түсініктері кеңейіп, жете талданып 

қаншалықты қажет екендігіне көз жеткізе алады. Педагогтердің құзыреттілігін 

арттыруда оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін меңгертуді, шығармашылық 

тұрғыда өз ойларын еркін жеткізуді, курсқа дейінгі білімі мен жаңа білімді 

салыстыра отырып шешім қабылдауға дағдыланады. Білім беру мазмұнын 

жаңарту мазмұнындағы өзекті тұсы жеке тұлғаның тілдік дағдыларын дамыту 

арқылы ана тілін құрметтеуге, еркін сөйлесу мен сауатты жазуға үйретудің 

маңыздылығы қарастырылған. Ал бағдарламадағы тілдік мақсаттар ғылыми 

тілді үйрену үшін маңызды құрал болып табылады. Мысалы, сабақ барысында 

пән мазмұнының ұғымдарын қолдануға, қажетті жұмыс тілін қалыптастыру 

соның ішінде топтық жұмыстар,сұрақты дұрыс қоя білу, жағдайды талдау және 

пікірталас жүргізу үшін қажетті тіркестерді дұрыс қолдана білуді ескеру. Осы 

ретте оқушылардың тілдік дағдының төртеуін де түрлі әрекеттерде әртүрлі 

мақсаттарға қол жеткізу үшін қолдануға болатындығына дағдыландыру 

педагогтің құзыреттілігінде болып отыр. Тілдік мақсат оқу жоспарының әр 

бөлімінде көрсетілген. Осындай  курсты тиімді де, әр мұғалімнің қабілетін 

ескеріп, тапсырмаларды түрлендіріп отырушы, күнделікті сабақтан соң өзіндік 

талдауды түрлі тәсілдермен білімдерін жетілдіріп, әрбір сессиядан соң 

рефлексивті минуттар арқылы жүзеге асырылуда. Білім беру мазмұнын жаңарту 

курстары арқылы педагогтер пәндерді оқытудағы тілдік мақсаттар, пәндерді 

оқытудағы педагогикалық тәсілдер соның ішінде: құндылықтарға бағдарланған 

тәсіл, тұлғаға бағдарланған тәсіл, іс-әрекетке бағдарланған тәсіл, саралап оқыту 

тәсілін, коммуникативтік тәсілді және ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолданудың ұғымдары  мен ақпараттарды талдап, жете 

түсінуге талпынады. Нәтижесінде топтық, жұптық, жеке жұмыстар арқылы 

практикалық түрде қолданудың жолдарын меңгеріп шығады.  

Сонымен қатар, модельдеуші мұғалімнің ұғымын тізбектеп, келешекте 

әрбір мұғалім тәжірибеде ескеретін тұстарын айқындап нұсқаулықта айқындап 

көрсеткендей: модельдеуші мұғалім тікелей оқыту қағидаттары мен оқытудың 

сындарлы тәсілін үйлестіріп қолданады. Мұғалім оқу мақсатын қоя отырып, 

үйретілетін ұғымдар мен дағдыларды тікелей көрсету арқылы оқуға жетекшілік 

етеді. Алайда сұрақ-жауап және бірлескен жұмыс арқылы сабақты барынша 

белсенді етіп, оқушыларға бағыттауға болады деп нақты атағандығы 

белгілі[3,22].  

Бағдарламада қарастырылыған күрделі үдерістің бірі критериалды бағалау 

моделін жете түсіну арқылы бағалаудың қағидаттары шынайылылық, 

сенімділік ықпал, қолайлылық ұғымдарын әр қағидаттың бағалау үдерісіндегі 

рөлін анықтап, критерий құру арқылы бағалаудың әділ, нақты өлшемдермен 

бағаланатындығына көздері жетті. Сонымен қатар келешекте қалыптастырушы 

бағалаудың қаншалықты маңызды екендігіне және мұғалімнің ықпалы  мен 

әдісті тиімді жүргізе алғанда ғана білім сапасының жоғары деңгейде 
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болатындығына сенімді болады. Сонымен қатар оқыту үдерісінде өзін және 

өзара бағалаудың стратегиялардың тиімділігін өзара белгілеп, түйінді ойларын 

жеткізіп отырады.  

Тәжірибе барысында  тапсырмалар  мен жаттығуларды талдауда  

мұғалімдерге  өз тәжірибесімен салыстыру, проблеманы шешуде өзіндік 

көзқарастарын дәлелдеуге,  дайын жауап бермей ізденуге, оқытуда әдіс-

тәсілдерді түрлендіру жолдарын қолдануға дағдыландыруға болады деген 

ойдамыз.  

Бағдарлама материалдарын өздеріне сынап көруге және оны ой елегінен 

өткізіп, рефлексия жасауға, сонымен қатар оқушыларға барынша қолдау 

көрсетуге бағытталған іс-шаралар мен жаттығуларды әзірлеуге мүмкіндік 

берілді.  

Біліктілікті арттыру курстары  барысында пән бойынша жаңартылған білім 

беру бағдарламасында қарастырылған педагогикалық тәсілдерді, 

стратегияларды соның ішінде тіл үйренушілер қауымдастығы, тыңдау – көру – 

орындау, табиғи әдіс, мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым, жазылым, 

әңгіме, графикалық органайзерлер сияқты тәсілдер сабақтың қажетті де 

маңызды бөлігі екеніне көзіміз жетті. Сонымен қатар критериалды бағалау әр 

оқушының оқу жетістігін жақсартудағы тиімді практика түрі болып келеді, 

бағалау үдерісі әділ, нақты, сенімді және айқын болуы үшін  критерийлер, 

дескрипторлар құру барысында көз жеткізе алдық.  

Біліктілікті арттыру курстары арқылы педагогтер кәсіби тұрғыдан 

құзыреттіліктерін арттыруда: 

-  сабақтарды жоспарлау стратегияларын; 

-  сабақты бастауға арналған идеяларды; 

-  талқылауға арналған идеяларды; 

-  білім беруде ерекше қажеттіліктері бар оқушылармен жұмысты 

жандандыруды; 

-  оқушының айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым дағдыларын 

дамытуды; 

-  баға қою мен кері байланыстың мәнін түсініп, тәжірибеде іске асыру 

жолдарын топтық жұмыстарда талдап, ойларын дәлелдеуге дағдылануда. 

Өткізілген тренингтердің маңыздылығы оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін 

меңгереді, шығармашылық тұрғыда өзара әрекеттестік арқасында өз ойларын 

еркін жеткізуге ынталанады,  жаңалықты тәжірибеде қолданудың тиімділігін 

анықтай алады.  

Осы орайда қазіргі кезде жүзеге асырылып жатқан жаңа бағдарлама 

мазмұны күрделі үдеріс болып отырғандықтан мұғалім оқыту шеберлігін толық 

игеріп шығу бүкіл ғұмыр еншісіндегі мәселе, міне сол себепті де практикаға 

үнемі ерекше назар аударылатын болса, мұғалімдер қызмет барысында өзін 

жетілдіруді жалғастыра бермек. Олай болса, жас ұрпаққа үйретері мол аға 

ұрпақтың ісі өрге жүзіп, педагогтер қауымының  еңбектері үстем болсын! 
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  2-секция 

 

Білім мазмұнын жаңарту жағдайында білім беру ресурстарын 

әртараптандыру және оқу әдебиеттерін әзірлеу мен сапасын бағалаудың 

жаңа тәсілдемелері. 

Диверсификация образовательных ресурсов и новые подходы к 

разработке и оценке качества учебной литературы в условиях обновления 

содержания образования. 

Diversification of educational resources and new approaches to the 

development and evaluation of the quality of educational literature in the 

context of updating the content of education. 

 

Учебник: проектирование и экспертиза 

 

Каримова Б. С. 
кандидат филологических наук, директор Республиканского научно-

практического центра «Учебник» МОН РК, г. Астана, Республика Казахстан 

Михалев Р. К. 
ведущий научный сотрудник Республиканского научно-практического 

центра «Учебник» МОН РК, г. Астана, Республика Казахстан 

 
Мақалада қазіргі заманғы мектептегі оқулықтардың рөлі, өзінің ерекше маңызы мен 

қызметі арқасында мұғалімдер мен оқушылар үшін оның ерекше маңыздылығы көрсетіледі. 

Қазіргі заманғы оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің авторларын іріктеу мен оқыту 

мәселесі өзекті болып табылады. Авторлар оқулықты құрастыруға дағдылануы керек, оның 

бастысы ғылыми білімді педагогикалық бейімдеу болып табылады. Мақалада оқулықты 

әзірлеу барысында назарға алынуы керек логикалық-дидактикалық тәсілдің ережелеріне 

назар аударылған. Авторлардың цифрлық технологиялардың артықшылықтарын 

пайдалануы, әдіскерлермен, пәндік үйлестірушілермен және баспа редакторларымен тығыз 

байланыста тиімді жұмыс істеу қабілеті ерекше және маңызды мәнге ие. Біздің еліміздегі 

оқу әдебиеттерін сараптауды жетілдіру мәселелері қарастырылған. 

В данной статье раскрывается роль учебников в современной школе, их преимущества 

для учителей и обучающихся в силу своего особого значения и функции. Актуальным 

является вопрос подбора и обучения авторов современных учебников и УМК. Авторы 

должны иметь навыки проектирования учебника, основные из которых заключаются в 

осуществлении педагогической адаптации научных знаний. В статье обращено внимание на 

положения логико-дидактического подхода, которые должны обязательно учитываться 

при разработке учебника. Особое и актуальное значение приобретают умения авторов 

использовать преимущества цифровых технологий, умения эффективно работать в тесной 

связи с методистами, предметными координаторами и редакторами издательств. 

Рассмотрены вопросы совершенствования экспертизы учебной литературы в нашей 

стране. 

This article reveals the role of textbooks in the modern school, their advantages for teachers 

and students due to their special significance and function. The actual issue is the selection and 

training of authors of modern textbooks and teaching materials. Authors should have skills in 

designing a textbook, the main ones of which are the pedagogical adaptation of scientific 

knowledge. The article draws attention to the provisions of the logical-didactic approach, which 

must be taken into account in the development of the textbook. The ability of authors to take 
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advantage of digital technologies, skills to work effectively in close connection with methodologists, 

subject coordinators and editors of publishing houses acquire special and actual importance. The 

issues of improving the examination of educational literature in our country are considered. 

 

Республика Казахстан вошла в новый период своего исторического 

развития. Её целью является вхождение в тридцатку развитых государств мира. 

В стране приступили к масштабной работе по достижению поставленной цели 

и перед сферой образования стоят ответственные задачи. Школы страны 

должны получить современные и эффективные образовательные ресурсы, 

учебники и предметные учебно - методические комплексы. 

Казахстанская школа с 2016 года поэтапно переходит к обновленному 

содержанию среднего образования. Вместе с такими ключевыми элементами, 

как стандарты образования, учебные программы, система переподготовки 

учителей, критериальное оценивание, обновлению подвергаются и подходы к 

написанию новых учебников [1]. 

«В отличие от стандартов, целей обучения, оценивания и прочих 

механизмов, используемых для тонкой и точной реализации учебной 

программы, учебники являются конкретными инструментами, используемыми 

на ежедневной основе. Это - наполнение уроков и разделов; это то, с чем 

ежедневно работают учителя и учащиеся. Благодаря этому удаётся достигать 

беспрецедентно тесной связи между материалами учебной программы, 

учебника и процессом преподаванием» (Болл и Коэн, 1996) [2]. 

Несмотря на огромные достижения в компьютерной технике, обычные 

учебники и УМК в настоящее время сохраняют большое значение. Опыт 

передовых стран в международных исследованиях PISA и TIMMS говорит о 

широкомасштабном использовании учебников и УМК, о том что они 

представляют важный источник учебных материалов необходимый для 

проведения уроков и контроля знаний. Использование учебника и УМК как 

основного инструмента освоения знаний в этих странах достигает например, в 

Сингапуре до 70% (по математике), до 68% (по естествознанию), в Финляндии 

до 95%(по математике), до 94% (по естествознанию), в Японии до 92% (по 

математике), до 82% (по естествознанию), а в Южной Корее до 99% (по 

математике), до 96% (по естествознанию). Значимым является использование 

учебника и УМК как дополнительного источника учебных знаний. Применение 

учебника и УМК как основного и дополнительного инструмента, источника для 

получения знаний в различных странах показано в таблице 1 [2]. 

Учебники имеют особое значение в силу своей функции концентрировать 

и направлять усвоение учебного материала. По данным таблицы 1, видно, что в 

образовательных областях математики и естествознания доминирует 

процентное число учащихся, чьи учителя используют материалы учебника и 

УМК как основной инструмент работы с учащимися (в Сингапуре например до 

70%, в Финляндия до 95%), в сравнении с учащимися, чьи учителя используют 

материалы учебника как дополнительный учебный ресурс [2]. 

Таблица 1. Применение учебника и УМК как инструмента для получения 

знаний в странах. 
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Страна Использован

ие учебника 

и УМК как 

основной 

инструмент, 

в % 

Использован

ие учебника 

и УМК как 

дополн. 

ресурс, в % 

Рейтинг 

по 

TIMSS, 

4 класс, 

математ

ика 

Рейтинг 

по 

TIMSS, 

8 класс, 

математ

ика 

Рейтинг 

по 

TIMSS, 4 

класс, 

естествоз

нание 

Рейтинг 

по 

TIMSS, 8 

класс, 

естество

знание 

Рейтинг по 

PISA 

Сингапур 70% 

(математика)  

68% 

(естествознан

ие) 

23% 

(математика) 

27% 

(естествознан

ие) 

1 2 2 1 математика - 

2, 

естествознан

ие - 3 

Финляндия 95% 

(математика) 

94% 

(естествознан

ие) 

3% 

(математика) 

6% 

(естествознан

ие) 

8 8 3 5 математика - 

12, 

естествознан

ие -5 

Шанхай Используются в широком 

масштабе, инструкция по 

урокам и контролю знаний.  

нет 

сведени

й 

нет 

сведени

й 

нет 

сведений 

нет 

сведений 

математика - 

1,  

естествознан

ие -1 

Гонконг  88% 

(математика) 

95% 

(естествознан

ие) 

11% 

(математика) 

3% 

(естествознан

ие) 

3 4 9 8 математика - 

3, 

естествознан

ие - 2 

Южная 

Корея  

99% 

(математика) 

96% 

(естествознан

ие) 

1% 

(математика) 

3% 

(естествознан

ие) 

2 1 1 3 математика - 

5, 

естествознан

ие - 7 

Япония 92% 

(математика) 

82% 

(естествознан

ие) 

8% 

(математика) 

17% 

(естествознан

ие) 

5 5 4 4 математика - 

7, 

естествознан

ие - 4 

Учебники в настоящее время сохраняют качественно значимые признаки и 

являются важной частью образовательных ресурсов, потому что они 

обеспечивают: 

1) разнообразие в применении главных научных идей, понятий, 

принципов, законов и закономерностей, позволяющее существенно 

увеличивать возможности обучения при познавательной деятельности;  

2) формирование учебного контента с уделением особого внимания 

ключевым понятиям и знаниям; 

3) технологичность, поэтапность и последовательную прогрессию в 

обучении в рамках предмета; 

4) стимулирование и поддержку рефлексии учащегося; 

5) сохранение основы, которой является сочетание положительно 

зарекомендовавших себя методов обучения и предметной теории. 

Учителя рассматривают учебник как чрезвычайно полезный инструмент 

при изучении предмета, он по-прежнему создаёт достаточно ёмкое 

«профессиональное пространство» для использования учебников самыми 

различными способами.2Качественные учебники оказывают помощь 

обучающимся и являются поддержкой как учителя, так и учащихся, они 
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обеспечивают свободу выбора учителями педагогических методов и форм 

реализации интересного и эффективного обучения по предмету.ЕПри этом 

происходит значительное сокращение времени на подготовку урока. Учителя 

могут сконцентрироваться на совершенствовании методических подходов при 

проведении уроков, дифференциации методов обучения учащихся, а не на 

подготовку новых материалов. Кроме того, учебник представляет собой 

основной справочно-информационный ресурс, который может использоваться 

учителями различных предметов при реализации межпредметного подхода. 

Школы и учителя через учебник осуществляют реализацию учебных 

программ и намечают, какие будут использованы методы, подходы в 

преподавании, какой предполагается стиль обучения и какие учебники будут 

наиболее подходящими для учащиеся. Это увеличивает взаимодействие 

учителей, способствует совместному и более совершенному использованию 

всех других образовательных материалов. 

Учебники сохраняют свои особые преимущества для учащихся: 

1) качественные учебники позволяют оперативно реагировать на их 

образовательные потребности и способствуют их развитию; 

2) через тщательно подобранные примеры, задания, задачи и 

упражнения, учебник обеспечивает системное и последовательное 

практическое обучение и даёт возможность непрерывного формативного 

оценивания; 

3) через содержание учебных текстов обеспечивается эффективное 

развитие знаний в рамках предмета, происходит передача идей, знаний и 

понятий;  

4) учебники используются повсеместно и предоставляют возможности 

самостоятельного и структурированного обучения на уроке и вне урока [2]. 

Главной особенностью новейшего этапа учебного книгоиздания является 

сочетание традиционных и инновационных подходов. Именно на этом пути, 

возможна эффективная реализация концепций современного образования и 

создание учебной литературы нового поколения.  

Современная учебная книга должна быть полифункциональна. Помимо 

обучающей функции она решает задачи развития, чему способствуют задания 

не только учебные, но и творческие, практические, проектные, 

практикоориентированные, исследовательские, моделирования, на развитие 

критического мышления, для самостоятельного выполнения, для 

профессиональной ориентации личности школьника. Системы вопросов, 

заданий, упражнений для развития умения работы учащегося с источниками 

информации, иллюстрациями (с таблицами, картами, схемами, фотографиями, 

графиками, диаграммами и пр.), задания, упражнения для формирования 

навыков речевой деятельности, в целом, для формирования и развития 

функциональной грамотности включаемые в новые учебные издания выгодно 

отличают их от прежних учебных пособий и обозначают новый этап развития 

учебника. Учебная книга последних лет издания нередко содержит и тестовые 



170 
 

задания разного уровня и вопросы - для самоконтроля, что помогает 

реализовывать контролирующую функцию обучения [3]. 

Процесс учебного книгоиздания наталкивается на многие трудности. Он 

часто связан с уровнем предметно-методического владения учебным 

материалом самими авторами учебников.  

Поэтому, вопрос подбора и самообучения(самообразования) авторов 

учебников приобретает особое значение. 

Авторы должны иметь многочисленные и очень необходимые навыки: 

1) по формулированию концептуальных особенностей учебника; 

2) по работе со всеми нормативными документами, стандартами и 

учебными программами; 

3) по педагогике и методическим основам учебника (УМК); 

4) по планированию предметного тематического содержания; 

5) по технологии написания текста, совершенствованию навыка написания 

текста с использованием различных литературных стилей; 

6) по подбору, разработке всевозможных  необходимых иллюстраций; 

7) по подготовке учебных материалов к экспертной оценке; 

8) по работе с редакторами. 

Авторам необходима тесная технологическая взаимосвязь с методистами, 

предметными координаторами и редакторами издательств. Особое и актуальное 

значение приобретают навыки использования при работе над учебником 

преимуществ цифровых технологий, необходимых при: 

1) обеспечении аудио/визуального контента; 

2) обеспечении интерактивности; 

3) обновлении тематических контентов; 

4) оценивании с самостоятельным контролем; 

5) реализации возможностей быстрого предоставления разнообразной 

информации (через электронные приложения); 

6) использовании накопленного исследовательского опыта; 

7) мотивировании учащихся к работе с учебным изданием [2]. 

При проектировании учебников и учебных пособий, возникают вопросы 

связанные с объёмом содержания. В связи с этим, определение количества слов 

в них становится актуальным вопросом для авторов и решать его надо с 

достаточной осторожностью, так как, во - первых, не должны нарушаться 

основные научно обоснованные функции учебника - развивать детей, а с другой 

- использование учебника не должно подвергать учащегося чрезмерным 

нагрузкам [1]. 

Количество слов в учебниках зависит как от возрастных, академических, 

так и от технических особенностей. Так, например, в Методологическом 

руководстве ЮНЕСКО по разработке учебников отмечается, что в целях 

читабельности, средняя длина предложения должна быть равной 15 словам. 

Тем не менее, в руководстве подчеркивается, что для лучшего запоминания и 

понимания информации подходят предложения, в диапазоне  от 8 до 20 слов, в 

зависимости от возрастных и академических особенностей учащихся [1,4], с 
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технической точки зрения (Writers Services), оптимальное количество слов на 

странице учебника должно составлять в среднем 400 слов [1,5]. 

Согласно документу, подготовленному Всемирным Банком на тему 

визуальных и лингвистических факторов в обучении грамотности, для 

учебников первого класса среднее количество слов в строке должно составлять 

примерно 4-8 слов, количество строк на странице – 6-8. Таким образом, среднее 

количество слов в развороте учебника первого класса составляет около 48 - 108 

слов [1,6]. Данные об общем количестве слов, использованных в учебниках для 

5 и 7 классов в разных странах мира различно, они представлены в таблицах 2 и 

3 соответственно. 

Таблица 2. Количество слов в учебниках 5 класса [1]. 
Предмет Общее количество слов 

Казахстан Англия 

Математика 70793 [7] 82000 [8] 

Естествознание 26280 [9] 39812 [10] 

Второй язык 46580 (2 части) 26190 [11] 

Всемирная история 17950 38372 [12] 

Таблица 3. Количество слов в учебниках 7 класса [1]. 
Предмет 

Казахстан Сингапур Англия США 

Математика 27152[13] 107 800[14] - - 

Биология 26 542 - 52 

000[15] 

- 

Физика 24128 - 99866[16] 112 340 [17] 

Специалистами используется следующая методика подсчета слов: 

1. Цифры, даты и время считаются как одно слово, например, 10000 это 

одно слово, 31 тоже, 12.30 — одно слово, 31.12.2016 - все это одно слово. 

2. Для даты с использованием числа и месяца слова считаются отдельно. 

Например, 12 января, это одно число и одно слово, в итоге два слова. 

3. Различные символы не идут в подсчет (касается в основном процентов). 

Например, 99% это одно слово. Но, 99 процентов, - это цифра и слово, то есть 

два слова. 

4. Артикли и предлоги считаются за целое слово: каждое из артиклей, 

считается за отдельное слово и каждый из предлогов также считается за 

отдельное слово. 

5. Слова через дефис считаются одним словом. 

Для того, чтобы определить научно обоснованное количество слов в 

учебных текстах, нужно учитывать распределение учебного времени, 

отводимого на чтение в классе и во внеклассной работе. Важно учитывать 

особенности первого, второго и третьего языков для того, чтобы установить 

единицу слова. Фактором, регулирующим объем слов, может быть объем часов 

по каждому предмету. Только с решением этих вопросов могут появиться 

нормативные документы, на основе которых можно регламентировать 

количество слов в учебниках [1]. 
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Цель современного учебника – раскрытие обновлённого содержания 

образования в соответствии с государственными общеобязательными 

стандартами образования (далее - ГОСО) и типовыми учебными программами, 

путем представления систематизированных, дидактически и методически 

обработанных учебных материалов.  

Современный учебник должен быть ориентирован на достижение не 

только предметных, но и метапредметных результатов, под которыми 

понимается усвоение учащимися целостных представлений, системных знаний 

и способов познавательной, практической, коммуникативной и ценностно-

ориентационной деятельности. Он выполняет не только информативную 

функцию, но в большей степени, ориентирован на организацию 

деятельностного процесса обучения, самостоятельной работы учащихся, на 

использование активных, интерактивных и других современных форм обучения 

[18]. 

Главная трудность при проектировании учебника заключается в 

осуществлении педагогической адаптации научной информации, которая, 

должна представлять собой дидактический механизм, последовательность 

процедур отбора и структурирования содержания учебного материала. В 

общедидактическом плане различаются следующие виды содержания 

образования: знания о природе, обществе, технике, человеке, способах 

деятельности, искусстве, опыт осуществления известных способов 

деятельности, опыт творческой деятельности отраженный в интеллектуальных 

процедурах, опыт эмоционально-ценностного отношения. 

 Применительно к учебному предмету «Физика» или «География» 

например, указанные виды содержания образования можно конкретизировать 

следующим образом: научные основы знания; общие методы  познания; 

система учебного знания, передающая специфические способы мышления, 

присущие физике или географии; обобщённая интерпретация  знаний; связи 

знаний с обществом, техникой, технологией и другими науками [19]. 

В настоящее время к числу актуальных проблем образования относится 

профилизация школы, которая предполагает выработку общих и специальных 

критериев содержания профильных учебников с обоснованием их специфики. 

В условиях профильного обучения каждый из названных видов содержания 

образования может быть доминирующим в той или иной модели учебника и 

отражать его ведущую идею, которая, по К. Д. Ушинскому, «должна далеко 

выдаваться вперед». Это могут быть знания или методы науки, ценности науки 

и их интерпретация - то, что соответствует наилучшим образом направленности 

(и целям) обучения в том или ином профиле. Ведущая идея (этот термин 

использовал Д. Д. Зуев) будет задавать, помимо содержательной стороны, 

внешнюю структуру изложения материала в учебнике [20]. Под внутренней 

структурой учебника понимается логика/система изложения учебного 

материала и развертывание предметного содержания, которое должно 

осуществляться в соответствии с позициями логико-дидактического подхода. 
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Положения логико-дидактического подхода, которые должны обязательно 

учитываться при разработке и конструировании учебника: 

        1) развитие функций интеллекта должно осуществляться во взаимосвязи 

развивающихся структур языка и усложняющихся от темы к теме способов 

интеллектуальной и практической деятельности; 

2) процесс интеллектуального насыщения учебника должен 

соответствовать психолого-педагогическому циклу усвоения знаний в 

образовательном процессе, а обобщенно - стадиям понимания, включающим: а) 

узнавание и идентификацию; б) обобщение, как результат абстрагирования при 

деятельности; в) анализ, как выделение индивидуальных особенностей объекта 

или темы изучения с последующим синтезом их в целостную картину; г) 

рефлексивную оценку. 

3) типология задач и заданий, применяемых в обучении, должна строиться 

в соответствии с основными особенностями интеллекта, учитывать функции 

знаний и отражать стадии понимания [19]. 

В каждом профиле обучения в качестве ведущей идеи может выступать 

одна из составляющих видов содержания образования (научные знания -

общенаучные методы – ценности - подходы). Исходя из этого, можно выделить 

три общедидактические модели учебника, а именно: а) информационно-

сообщающая; б) когнитивно - познавательная (для классов с углубленным 

изучением предмета; в) философско-обобщающая, или ценностно-смысловая 

(для других возможных профилей).  

Технология проектирования учебника на основе логико-дидактического 

подхода как методологии опирается на соответствующие принципы и включает 

несколько этапов. На первом этапе необходимо выделить знания, методы, 

ценности и соотнести их с современной учебной программой обновлённого 

содержания, современной моделью образования.  

Во-вторых, необходимо определить ведущую идею курса в соответствии с 

доминантой (знания, методы, ценности). Это соответствует принципу 

выделения педагогической доминанты, или принципу ценностно-смысловой 

направленности учебника (т.е., что должен изучать ученик в данном предмете в 

соответствии с концепцией профиля). 

В-третьих, необходимо учесть возможности гибкого представления 

учебного предмета: его назначение для ученика может меняться. Этому 

соответствует принцип дифференциации и структурирования научного знания 

на необходимые виды (научного и учебного знания). 

В-четвертых, необходимо конкретизировать дидактические принципы 

научности, системности, последовательности, доступности с их адаптацией 

применительно к учебнику и прежде всего - к учебному тексту. Это достигается 

благодаря опоре на логико-дидактическое основание, (ясность, точность, 

последовательность, доказательность) и дидактические принципы [21]. 

Общепринятым в дидактике и методиках преподавания является 

подразделение текстов учебника на основной, дополнительный и 

пояснительный. Первый содержит дидактически и методически обработанный 
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и систематизированный автором учебный материал в строгом соответствии с 

учебной программой. Именно его организации должно быть уделено основное 

внимание при конструировании учебника, так как все остальные соподчинены 

первому [19]. 

Проектируемый комплекс учебного содержания в современном учебнике 

учитывая вышесказанное, должен отразить переход от знаниецентрической 

парадигмы образования к деятельностному, трансформацию целей обучения в 

результаты обучения. Сложным процессом является конструирование учебных 

материалов с учетом иерархии целей обучения по таксономии Блума: в порядке 

спирального наращивания знаний в последующих классах, с учетом принципов 

преемственности, систематичности и последовательности, отражения 

«сквозных тем» и межпредметных связей.  

Основной алгоритм при проектировании и разработке учебника, его 

методического аппарата задают современные педагогические подходы, именно 

они определяют его внутреннее содержание и соответствие современным 

требованиям - это требует большого внимания авторов [18]. 

В процессе экспертизы казахстанских учебников и УМК в 2016-2018 

годах, были выявлены различные недостатки. Их совокупность можно 

разделить на 3 группы: недостатки связанные с неточным соответствием 

типовой учебной программе; недостатки дидактического аппарата; недостатки 

в методическом аппарате. 

По итогам экспертизы в РНПЦ «Учебник» была проведена большая работа 

по устранению недостатков учебников и УМК. В целях улучшения качества 

новых учебников, проведены Республиканские семинары во всех областных 

центрах и крупных городах страны, проведены презентации авторами проектов 

новых учебников для 3, 6, 8 классов, организованы встречи с педагогической и 

родительской общественностью по разъяснению особенностей учебной 

программы и учебников обновленного содержания. К обсуждению учебников 

через портал общественной оценки привлечена широкая общественность 

страны. 

Разработана более совершенная система экспертизы и апробации учебной 

литературы, схематично представленная на рис.1. 

 
Рисунок 1. 
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Государственной Программой развития образования и науки в Республике 

Казахстан на 2016-2019 годы предусмотрены значительные меры, по 

улучшению качества учебной литературы через улучшение качества экспертизы 

учебников и УМК, совершенствование нормативных основ разработки и 

оценивания [18]. 

В целях реализации Программы, внесены изменения и дополнения в 

нормативные акты, в «Правила организации работы по подготовке, экспертизе, 

апробации и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-

методических комплексов и учебно-методических пособий», согласно которым: 

1) усилены требования к составу авторских коллективов; 

2) вводится положение о проведении апробации учебников и УМК для 

основного и общего среднего уровней образования; 

3) вводится система учета и отслеживания устранения замечаний и 

предложений, поступивших на портал общественной оценки;  

4) рассылка макетов учебников педагогам на e-mail; 

5) вводится положение о проведении заседаний Предметных комиссий 2 

раза в год; 

6) в параметры оценивания учебников Предметными комиссиями включен 

критерий по стоимости учебного издания. 

Кроме того, в целях повышения ответственности издательств за качество 

учебников были внесены следующие дополнения: 

• издательства несут ответственность за полиграфический брак в учебных 

изданиях и заменяют их за счет собственных средств;  

• издательства обязательно прилагает к учебнику его электронную версию; 

• усиливаются требования к качеству ссылок на интернет ресурсы. 
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В статье раскрывается проблема разработки образовательных ресурсов и 

методического обеспечения для реализации сетевой магистерской программы на второй 

ступени высшего педагогического образования. На примере экспериментальной 

образовательной программы, реализуемой совместно Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией, раскрываются принципы проектирования учебного пособия нового поколения. 

The article reveals the problem of designing educational resources and methodology for 

implementation of joint education teacher training programs at Master degree level. Principles of 

designing textbooks of new generation are exemplified by the edition issued within the framework of 

experimental joint education program run by Belarus and Russia. 

 

Одной из ключевых задач современной образовательной политики стран 

постсоветского пространства выступает создание системы подготовки 

педагогов нового поколения, востребованных обществом и способных 

адекватно отвечать вызовам времени, решать комплексные профессиональные 

задачи в контексте проблем инновационного развития общества. В связи с этим 

в настоящее время актуализируется потребность в создании сетевых 

образовательных программ высшего педагогического образования, способных 

соответствовать требованиям нового качества образования, таких, как 

открытость, доступность, непрерывность, практикоориентированность, новая 

конфигурация компетенций, разработка новых образовательных технологий, 

обеспечивающих высокий уровень подготовки специалистов образования. 

Сетевые образовательные программы могут реализовать такие ключевые 

функции высшего педагогического образования в обществе знаний, как 

подготовка квалифицированных педагогических кадров, проведение 

фундаментальных научных педагогических исследований, создание новых 

подходов и решений, разработка технологических, социальных и гуманитарных 

инноваций, новых образовательных практик, осуществление трансферта знаний 

в интересах белорусских и зарубежных партнеров, формирование ключевых 

управленческих, коммуникативных, исследовательских и проектных 

компетенций обучающихся, создание многомерной системы коммуникаций для 

обсуждения базовых вопросов адаптации и социализации человека в 

современном мире. 

В то же время практическая реализация сетевого взаимодействия 

педагогических университетов связана с целым рядом проблем, требующих 

разработки эффективных стратегий их решения. Прежде всего, это 

недостаточность образовательных ресурсов и методического обеспечения 

реализации сетевых форм сотрудничества: непонимание специфики отбора 
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содержания и организации учебного процесса в сетевых образовательных 

программах существенно затрудняют работу сетевых объединений вузов [1].  

Очевидно, что успешно функционирующая сетевая образовательная 

программа предполагает получение результатов, по уровню значимости и 

ценности превосходящих результаты функционирования образовательных 

программ в их изоляции друг от друга. Речь идет о системном, синергетическом 

эффекте взаимодействия университетов, который  обеспечивает принципиально 

новое качество подготовки педагогических кадров и научных психолого-

педагогических исследований. Проблема обеспечения такой положительной 

синергии особенно актуализируется на второй ступени высшего 

педагогического образования (уровне магистерской подготовки педагога), где 

возникает необходимость в создании единого научного пространства как 

гаранта более высокого качества подготовки исследователей.  

В Республике Беларусь первый опыт реализации сетевых образовательных 

программ представлен экспериментальной образовательной программой 

«Теория и методика дошкольного образования» (профилизация: «Экспертиза 

качества дошкольного образования») в рамках сотрудничества между 

Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. 

Герцена и Белорусским государственным педагогическим университетом им. 

М. Танка» (первый набор магистрантов осуществлен в 2015 году). Данный 

опыт является эмпирической основой для теоретического обобщения и научной 

рефлексии с целью уточнения подходов и принципов к отбору содержания 

образования на уровне учебного материала. 

В рамках реализации международной образовательной программы 

подготовки магистров (БГПУ–РГПУ) профессорско-преподавательским 

составом университетов-партнеров разработано совместное учебное пособие 

нового поколения как элемент научно-методического обеспечения процесса 

подготовки педагогов дошкольного образования. Принципами проектирования 

нового типа учебного пособия являются: 

 принцип фундаментальности, определяющий логику учебного 

материала в контексте логики развития педагогической науки на современном 

этапе (в учебном пособии данный принцип может реализоваться через 

содержательную характеристику теоретических основ предмета изложения); 

 принцип гуманизации, предполагающий ориентацию студентов в 

концептуальном пространстве современного научно-педагогического знания, 

сопоставление различных теорий, концепций, систем (который отвергает 

догматический подход изложения точки зрения автора пособия как 

единственно верной и предполагает дискуссионный характер презентации 

информации); 

 принцип гуманитаризации, способствующий становлению 

индивидуальной педагогической позиции студента, позволяющей выстраивать 

ценностно-смысловую систему целостного научно-педагогического знания 

(реализация этого принципа обуславливает особый язык пособия, 
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инициирующий студента к интерактивному включению в процесс освоения 

учебного материала); 

 принцип диалогового взаимодействия и общения, учитывающий 

адресную направленность предлагаемой информации, ориентацию автора на 

гипотетического, но «конкретного» студента, а не на абстрактного читателя (в 

связи с этим, необходимо проектирование новых форм изложения учебной 

информации, позволяющих читателю вступать в диалог с автором); 

 принцип активизации индивидуального личностно-

профессионального потенциала студента и права на самообразование, в 

соответствии с которым пособие выполняет не только информационную, но и 

образовательную функцию, что позволяет студенту осуществлять 

самодиагностику качества образовательных результатов в процессе 

выполнения разного рода заданий, тестов, ответов на вопросы [2].  

При подготовке учебного пособия для сетевой образовательной 

программы особое внимание уделено межкультурному анализу 

представленного в нем содержания, механизмам интеграции 

терминологического инструментария университетов-партнеров, 

представляющих разные страны, вариативным и инвариантным для обеих стран 

образовательным реалиям. Специфическую особенность проектирования 

учебной литературы для сетевых образовательных программ составляет 

детальное описание контекста решения заявленной учебной задачи 

(проблемной ситуации или кейса), поскольку выбор подхода или алгоритма 

решения во многом зависит от культурно-исторических особенностей страны.  

В учебном пособии, предназначенном для использования в условиях 

реализации сетевых магистерских программ подготовки педагога, 

рекомендуется руководствоваться следующей структурой: дискуссионный блок, 

в котором выносятся на обсуждение спорные проблемы образовательной 

теории и практики, характерные для разных культур; аналитический блок, 

требующий консолидации знаний, полученных в ходе изучения учебной 

программы, а также их критического осмысления, практический блок, 

формирующий у студентов опыт решения профессиональных проблем; 

проективный блок, активизирующий их творческое мышление и 

исследовательскую деятельность. Все блоки имеют поликультурную 

направленность. 

Сетевые учебные издания должны отвечать дидактическим, методическим, 

психологическим, эстетическим и гигиеническим требованиям, предъявляемым 

к любой учебной литературе. В соответствии с дидактическими требованиями, 

они должны обеспечивать полное освоение учащимися учебного материала, 

содержать материал высокой степени обобщения и вместе с тем конкретный и 

оснащенный основными фактологическими сведениями, реализовывать связь 

обучения с жизнью и практикой, обеспечивать практическое применение 

знаний в учебной деятельности, взаимосвязь между отдельными учебными 

предметами.  
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Методические требования к учебным изданиям предполагают четкость, 

логическую последовательность в расположении глав и параграфов, краткость 

выводов, выразительность и образность изложения. Текст учебника должен 

служить, прежде всего, цели разъяснения содержания, а не информирования. В 

соответствии с психологическими требованиями учебное издание, являясь 

изложением подлинной науки, одновременно должно быть доступным для 

пользователя, учитывать его возраст, уровень развития их восприятия, памяти, 

мышления. Расположение материала должно учитывать особенности 

восприятия нового, степень усвоения предыдущего и заинтересовывать 

обучающегося. Эстетические требования предполагают эмоциональное 

воздействие на читателя в силу дизайнерских элементов.  

Таким образом, разработка учебных изданий для сетевых образовательных 

программ на второй ступени высшего педагогического образования имеет 

инвариантный и вариативный компоненты. Инвариантный компонент 

выражается общими требованиями к проектированию учебной литературы, 

вариативный – специфическими особенностями его структуры и содержания, 

которые содействуют эффективной реализации образовательного процесса в 

сетевых формах обучения.  
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Бұл мақала вариациялық білім беру жүйесінің контексінде шет тілінің оқулықтарын 

талдау және бағалауды қалыптастыру мәселесіне арналған. нормативтік құжаттардың 

талаптары қаралды және мәселенің дамуына жеткіліксіз көңіл бөлінді; шет тілінің 

оқулықтарын талдаудың кезеңдеріне қысқаша сипаттама беріледі, бөлінген дағдыларды 

қалыптастыру шарттары белгіленеді. 

Данная статья посвящена проблеме формирования анализа и оценки учебника 

иностранного языка в условиях вариативной образовательной системы; рассмотрены 

требования нормативных документов и сделан вывод о недостаточном внимании к 

разработке затронутой проблемы; дана краткая характеристика этапов анализа учебника 

иностранного языка, обозначены условия формирования выделенных умений. 

The article is devoted to the problem of formation of analysis and evaluation of the foreign 

language textbook in the conditions of the educational system; the systematization is conducted and 

the complex of skills of analysis and evaluation of the textbook, which is proposed as part of the 

diagnostic competence of teachers, is highlighted; a short description of the stages of the analysis 

of the foreign language textbook is given, the conditions of formation of dedicated skills are 

marked. 

 

Динамично развивающееся общество ставит все новые и новые требования 

к современной личности. Стремительный темп жизни, огромные 

информационные ресурсы, глобализация, коренные изменения общественных 

отношений, социальные и личные проблемы требуют сегодня развития 

совершенно новых качеств личности: умения находить и обрабатывать 

соответствующую информацию, критически мыслить, способности принимать 

нестандартные решения, умение быть мобильным и легко ориентироваться в 

колоссально обновляющемся потоке знаний.  

Актуальность обновления учебно-методического обеспечения процесса 

обучения иностранному языку обуславливается внедрением государственных 

стандартов нового поколения, применения новых образовательных установок, 

изменения целевых технологий образования, отвечающими современной 

парадигме образования, в которой эффективными признаются учебные 

пособия, построенные на основе компетентностной модели. В связи с этим 

одним из важных вопросов является вопрос об оценке эффективности учебных 

пособий. Ведь использованная в процессе обучения литература играет 

немаловажную роль в формировании компетентности студентов. 

На сегодняшний день подготовка высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов в соответствии с современным подходом 

требует смещения акцента с формирования узкопрофессиональных умений на 

формирование широких компетенций и компетентности, развитие творческих 

способностей. Вместе с тем, рассматривая технологию проектирования 

траектории профессионального становления будущего учителя, А. Ин 
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призывает уделять более существенное внимание методической стороне 

подготовки учителя, «ибо она отражает готовность к работе с учениками в 

аудитории» [1, с. 7].  

Образовательная система казахстанского общества находится под 

пристальным вниманием Главы государства. «Казахстан должен 

восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, - неоднократно 

подчеркивает Президент, - население которой пользуется тремя языками, это: 

казахский язык – государственный язык, русский язык – как язык 

межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в 

глобальную экономику» [2, с.218].  

Главным ориентиром профессиональной подготовки специалиста, 

определяемым Главой государства в его послании «Казахстан на пути к 

ускоренной экономической, социальной и политической модернизации» 

является формирование управленцев новой формации, способных обеспечить 

задачи ускорения модернизации страны, реагировать на динамично 

меняющиеся условия труда и требования к профессиональному уровню 

специалиста, соответствующим квалификационным общемировым стандартам 

[3, с.10]. 

Одним из наиболее необходимых и целесообразных моментов в структуре 

профессиональной компетенции педагога является выделение диагностической 

компетенции и описание состава данной компетенции с учетом деятельности 

учителя – предметника [4, с. 24]. 

Исходя из того, что целью диагностического этапа педагогической 

деятельности является выявление и фиксация требуемых признаков, факторов 

проблемности, степени их проявления, создание условий и поиск путей их 

преодоления, диагностическую компетенцию можно определить как 

способность педагога к системному проявлению интегральных знаний и 

умений в области функционального исследования, критического анализа и 

оценки всех элементов образовательного процесса с целью его рациональной 

организации, установления степени соответствия заданным характеристикам. 

При таком рассмотрении диагностическая компетенция включает в себя ряд 

особенностей: способность к критическому анализу, всесторонней оценке и 

прогнозированию, умение адекватно оценить исходное состояние и 

спланировать педагогическую деятельность, выбрать соответствующие приемы 

обучения и способы взаимодействия [4, с. 44]. 

Описание диагностической компетенции позволит определить место 

умений анализа и оценки учебника в профессионально-методической 

подготовке учителя. Полагаем, что структура диагностической компетенции 

носит универсальный характер, однако состав выделенных в ней компонентов, 

совокупность входящих в них умений будет варьироваться в зависимости от 

специфики предмета или образовательной области, поскольку набор умений и 

навыков, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

учителя-предметника имеет свои особенности. Это вполне соответствует тезису 

о «компетентности в определенной сфере», а предметные, специальные 
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компетенции обеспечивают успешное обучение предмету и занимают ведущее 

место в структуре профессиональной подготовки [4, с. 51]. 

Знание учебников и учебно-методических комплексов, умения 

обоснованного выбора учебников и учебно-методических комплексов, 

используемых педагогом, являются составляющей профессионально-

методической подготовки и оцениваются экспертами. Отметим также, что 

сформированность данных умений становится предпосылкой успешной 

разработки собственных учебных и рабочих программ, составления учебно-

методических пособий. Это означает, что умения анализа способны обеспечить 

обратную связь, и подтверждает мысль, высказанную Н. В. Кузьминой: 

«Гностические, или познавательные, исследовательские умения лежат в основе 

всех других и включают умения анализировать педагогическую ситуацию, 

формулировать стратегические, тактические и оперативные задачи в области 

воспитания и обучения; вырабатывать стратегии их решения, оценивать 

продуктивные и непродуктивные проекты решения и способы их реализации, 

заново формулировать педагогические задачи и искать более продуктивные 

пути их решения» [5, с. 28]. 

Не стоит забывать о потенциальной возможности использования учителем 

имеющихся в его распоряжении схем и критериев анализа. Критическая работа 

с ними позволит расставить правильные личностно значимые акценты в выборе 

объектов и параметров анализа. Большое значение для анализа учебника и его 

эффективного использования в процессе обучения имеют и действия, 

направленные на сравнение и сопоставление содержания и структуры разных 

учебников, на доработку учебного материала.  

Отметим, что большое значение имеют и действия, направленные на 

сравнение и сопоставление содержания и структуры, доработку учебных 

материалов, поэтому в комплекс гностических умений также должны войти: 

умение критически работать с имеющимися учебными материалами; умение 

провести их сравнение по требуемым параметрам и аргументированно 

обосновать их выбор; умение определять их основные недостатки и пути их 

устранения, проводить коррекцию учебного материала. 
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О рецензировании учебных материалов 

 

Жетписов С. У. 

к.г.н., доцент, Карагандинский экономический университет 

 
Мақала қазіргі кездегі жоғары оқу орындарындағы дайындалатын оқу баспаларына 

пікір жазу мәселелеріне арналған. Рецензия даярлаудың негізгі принциптеріне жалпылама 

сипаттама берілген. 

In article the order of drawing up reviews of educational editions in a higher educational 

institution is described. The characteristic of the principles and structure of preparation of reviews 

of article or scientific work is given. 

 

Рецензирование учебных изданий, используемых в образовательном 

процессе образовательных учреждений, проводится с целью оценки 

соответствия их содержания государственным образовательным стандартам, 

примерным или рабочим программам дисциплин (предметов), современному 

научному и технологическому состоянию соответствующей сферы 

деятельности с учетом уровня профессиональной образовательной программы, 

а также требованиям, предъявляемым к структуре и методическому аппарату 

учебных изданий 1. 

 Объектом рецензирования являются печатные и электронные учебные 

издания. Рецензия – это своеобразный знак качества, достигается 

возможностью получения рецензии для повышения научности и значимости 

Ваших работ. Рецензии выполняются кандидатами и докторами наук. В 

каждой рецензии ставится печать образовательного учреждения, подпись 

рецензента и подпись директора. 

Рецензенты умело подчеркнут позитивные качества вашей работы и 

направят внимание комиссии на сильные стороны рецензируемого материала. 

Положительная оценка вашего труда высококвалифицированными 

специалистами как нельзя лучше продемонстрирует достоинства и 

актуальность вашего материала. 

Уполномоченные органы ВУЗов РК организуют подготовку рецензий на 

учебные издания: начального, среднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования 2. 

Для получения рецензии заказчик направляет в одно из базовых 

учреждений следующие документы и материалы: 

1. Сопроводительное письмо в адрес руководителя базового учреждения с 

просьбой об организации подготовке рецензии на представляемое учебное 

издание. 

В письме указываются реквизиты заказчика (адрес электронной почты 

обязательно), название и вид учебного издания; краткая информация об 
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учебном издании и его выходные данные: количество авторских листов или 

объем в мегабайтах для электронного учебного издания, номер издания (первое 

или переиздание), планируемый тираж и год выпуска; фамилия, имя, отчество 

автора или коллектива авторов (редактор), их ученые степени и звания, место 

работы и должности; по какому государственному образовательному 

стандарту, примерной или рабочей программе учебное издание подготовлено; 

его читательское назначение. 

2. Для электронного учебного издания, кроме вышеперечисленного, 

указываются: количество печатных знаков с пробелами; количество слайдов; 

среднее количество функциональных элементов, расположенных на одном 

слайде; общая продолжительность времени воспроизведения звуковых и 

видеофрагментов. 

3. Для печатного учебного издания: подготовленный к изданию материал 

(в одном экземпляре) в виде оригинал-макета или готового печатного издания 

при переиздании; для электронного учебного издания: электронный носитель 

(собственно электронное учебное издание); эксплуатационные документы, в 

том числе руководство пользователя; формуляр электронного учебного 

издания, в том числе лицензионное соглашение; упаковку. 

4. Гарантийное письмо на бланке организации заказчика в адрес базового 

учреждения с указанием банковских реквизитов для оплаты работы по 

рецензированию. 

В случае представления неполного комплекта материалов базовое 

учреждение возвращает все материалы заказчику. 

При соответствии поступивших материалов установленным требованиям, 

базовое учреждение в течение пяти рабочих дней заключает с заказчиком 

договор на организацию получения рецензии, а с уполномоченным 

учреждением - в течение пяти рабочих дней после поступления денежных 

средств заказчика на счет базового учреждения - на проведение 

рецензирования. Для организации рецензирования уполномоченное 

учреждение создает Экспертный совет, положение о деятельности которого 

разрабатывается и утверждается самим уполномоченным учреждением.  

По решению Экспертного совета к рецензированию привлекаются 

внешние и внутренние рецензенты 3. 

 Рецензия на бланке уполномоченного учреждения передается в 

соответствии с договором в базовое учреждение. Базовое учреждение 

регистрирует рецензию. 

В случае отрицательного мнения рецензента, выводы последнего должны 

быть достаточно аргументированы и четко сформулированы в заключительной 

части рецензии 

Отклоненное учебное издание может быть повторно представлено на 

рецензирование в то же базовое учреждение после доработки по замечаниям 

рецензента уполномоченного учреждения, но не ранее, чем через шесть 

месяцев после отклонения. 
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Повторное рецензирование организуется тем же базовым учреждением. 

Рецензия действительна в течение периода действия соответствующих 

государственных образовательных стандартов профессионального образования 

с момента регистрации ее уполномоченным учреждением. 

На переиздание типового учебного издания повторное рецензирование не 

требуется. 

Стандартную рецензию рукописи учебного издания условно можно 

разделить на две части: паспортную, содержащую точные сведения о рукописи 

книги и оценочную, в которой рецензент должен высказать свое отношение к 

содержанию рукописи. 

Паспортная часть рецензии должна содержать информацию об авторе 

рукописи, ее названии, серии, объеме в авторских листах, количестве формул, 

таблиц, иллюстраций. 

При оценке рукописи рецензенту крайне важно ответить на следующие 

вопросы. 

1. Дать объективную оценку: актуальность, читательский адрес (для кого 

предназначена книга). 

2. Определить соответствие материала требованиям учебного процесса и 

содержанию программы курса. Обосновать крайне важность отступления от 

программы в случае его целесообразности. 

3. Оценить, соответствует ли уровень изложенного материала требованиям 

современного уровня знаний. 

4. Определить, отвечает ли содержательная часть рукописи с методической 

точки зрения требованиям преподавания данной дисциплины. 

5. Проанализировать полноту и качество дидактического аппарата. 

Насколько методически верно подобраны контрольные вопросы и задачи? 

Насколько полно представлены элементы справочно-библиографического 

аппарата, а также введение, заключение, приложения? 

6. Оценить возможность использования рукописи для самостоятельной 

работы студента по изучению данной дисциплины. 

7. Оценить правильность и точность определений и формулировок, 

общепринятой терминологии. 

8. Оценить достоверность и актуальность приводимых сведений, фактов, 

примеров. 

9. По специальным дисциплинам оценить соответствие величин, 

определений, понятий и обозначений принятым в учебной литературе. 

10. Дать оценку литературного стиля. 

11. Оценить возможность использования книги при изучении смежных 

дисциплин. 

12. Сделать обоснованные выводы о качестве рукописи и возможности ее 

издания в академии с рекомендацией к опубликованию: доработать, 

переработать, издать или отклонить. 

При рецензировании научной литературы оцениваются иные аспекты 

произведения: 
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- при рецензировании научных статей, докладов и препринтов оценивается 

практическая значимость полученных результатов исследований; 

- при рецензировании сборников научных трудов оценивается 

актуальность выбранной тематики и соответствие статей, предлагаемых к 

опубликованию, тематике сборника; 

- при рецензировании монографий оценивается полнота и достоверность 

приводимых по данной проблеме сведений. 

В рецензии также крайне важно указать следующие сведения о рецензенте: 

научная степень, звание, должность, место работы. Эти сведения должны быть 

заверены печатью учреждения или предприятия, где работает рецензент. 
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Бұл мақалада оқу әдебиеттерінің сапасын арттыру аспектілері, еліміздің 

жаңартылған білім беруге көшу моделінің негізделген үрдісі туралы қарастырылады. 

В данной статье рассматриваются аспекты повышения качества учебной 

литературы, обусловленные процессом перехода к новой деятельностной модели в среднем 

образовании страны.  

In this article examines the aspects of improving the quality of educational literature, due to 

the process of transition to a new activity model in the average education of the country. 

 

В данное время казахстанская система образования переживает 

фундаментальные, обусловленные общими тенденциями мирового развития 

реформы, основу которых составляет принципиально новое мышление, и 

которые обещают положительные изменения в области содержания и качества 

образования. 
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Одним из ведущих направлений модернизации образования является его 

информатизация, под которой понимается процесс обеспечения сферы 

образования информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ), а также 

оптимального их использования педагогами и учащимися. Владение 

информационными технологиями, как одним из инструментов познания 

окружающего мира, ставится в современном обществе в один ряд с такими 

качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно 

владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль 

мышления, совершенно иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к 

организации своей деятельности. 

В соответствии с Государственной программой развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205, основными 

направлениями работы по повышению качества образования являются 

обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к 

лучшим образовательным ресурсам и технологиям; удовлетворение 

потребности учащихся в получении образования, обеспечивающего успех в 

быстро меняющемся мире; формирование в общеобразовательных школах 

интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики 

Казахстан [1]. 

Конкурентоспособное общество – одно из приоритетных задач Республики 

Казахстан для включения Казахстана в число развитых стран всей мировой 

арены. Для достижения данной цели требуется создание правильной, 

общедоступной системы образования и включение каждого гражданина в эту 

систему. Образование является ключом к развитию экономических, 

политических, социальных, духовных и других сфер и имеет основное 

значение, соответственно каждый член общества может стать одним из 

составляющих данных сфер.  

Развитие науки и техники, компьютеризация, социальные изменения в 

обществе, реформа образования определяют возрастающую роль 

интеллектуальной подготовки детей. С точки зрения современной концепции 

обучения очень важным для подготовки детей к усвоению знаний является 

формирование логического мышления. Приобщение современного школьника к 

логическим играм в XXI веке происходит в условиях чрезвычайно 

насыщенного информационного поля.  

Нынешнее поколение умнее своих предшественников – это признанный 

всеми факт. Сегодня становится все больше детей с ярким общим 

интеллектуальным развитием, их способности постигать сложный современный 

мир проявляются очень рано. Актуальными становятся такие личностные 

качества как инициативность, любознательность, готовность к изменениям, 

коммуникабельность.  

Современные инновации в экономике, изменения на рынке труда 

обуславливают необходимость владения такими навыками, которые в 

совокупности позволяют учащимся анализировать и оценивать ситуацию, идеи 



189 
 

и информацию для решения задач, творчески использовать имеющиеся знания 

и опыт для синтеза новой идеи и информации.  

По велению времени, социальные перемены, глобализация в обществе 

сподвигли к обновлению содержания среднего общего образования с целью 

предоставления подрастающему поколению возможности получения 

качественного общего образования. Базовый принцип нового содержания 

образования - создание в каждой школе гуманной образовательной среды, 

стимулирующей развитие нравственно-духовных качеств личности: 

самопознания, самоопределения и самореализации. Развитие личностных 

качеств в органическом единстве с навыками широкого спектра являются 

основой для привития учащимся базовых ценностей образования.  

В качестве базовых ценностей среднего образования в ГОСО определены: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение всей 

жизни. Эти ценности призваны стать устойчивыми личностными ориентирами 

учащегося, его поведение и повседневную деятельность. Если в системе 

ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех. В 

новой реальности внутреннее стремление к обновлению – это ключевой 

принцип нашего развития [2]. 

Обновление структуры образования, заключается в преодолении 

традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой 

развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей 

познавательную активность и самостоятельность мышления школьников. 

Спиральная форма обучения предполагает, что повторное рассмотрение 

материала, который будет усложняться на протяжении всего школьного 

обучения, дает большее преимущество в развитии современного учащегося, 

нежели традиционные формы обучения. Так же развитие казахстанских 

учащихся будет проходить путем внедрения активных форм обучения, в ходе 

которых предполагается, что учащиеся будут самостоятельно развивать 

функциональную грамотность, активно «добывать» знания, развивать 

коммуникативные навыки общения со сверстниками, и творчески подходить к 

решению проблем. 

Предлагаемая к рассмотрению программа обновления образования 

предполагает, что обучение должно быть активным, проводиться в условиях 

созданной коллаборативной среды, должна осуществляться дифференциация 

обучения, в процессе осуществления должны реализовываться межпредметные 

связи. Кроме перечисленного обязательным является использование ИКТ, 

диалоговое обучение, должны осуществляться методы исследования и 

своевременное реагирование на потребности учащихся.  

Применение ИКТ обеспечивает свободный доступ к интересующей 

информации, активизирует интерес учащихся, ориентирует на активную 

самостоятельную деятельность, помогает формировать готовность к 

самостоятельному анализу своих основных склонностей и способностей, даёт 

возможность ориентировочно выявить свои личностные и профессиональные 



190 
 

интересы и склонности, формирует представление о профессии, как важнейшем 

виде социальной деятельности современного человека, о тех требованиях, 

которые профессия предъявляет человеку, помогает задать себе жизненные и 

ценностные ориентиры [3]. 

Отличительной особенностью учебных программ является их 

направленность на формирование не только предметных знаний и умений, но и 

навыков широкого спектра, которые являются залогом успешности учащихся, 

как в школьной образовательной практике, так и в перспективе, после 

окончания школы. Выстроенная система целей обучения является основой 

развития следующих навыков широкого спектра: функциональное и творческое 

применение знаний, критическое мышление, проведение исследовательских 

работ, использование информационно-коммуникационных технологий, 

применение различных способов коммуникации, умение работать в группе и 

индивидуально, решение проблем и принятие решений.  

Функциональная грамотность как результат обучения формируется 

посредством каждого школьного учебного предмета. Инструментарием 

развития функциональной грамотности школьников, а также проверки ее 

сформированности являются задания творческого характера (задания 

исследовательского, занимательного характера, задания с экономическим, 

историческим содержанием, практикоориентированные задания и др.). 

Интеграция в обучении - процесс установления связей между 

структурными компонентами содержания в рамках определенной системы 

образования с целью формирования целостного представления о мире, 

ориентированный на развитие и саморазвитие личности [4].  

Использование интегрированного применения знаний, полученных в 

различных образовательных областях, реализации принципа 

междисциплинарной связи будет способствовать появлению научного интереса 

у учащихся и стремления их к овладению новыми знаниями. 

Одной из целей повышения интереса к изучению предметов является 

продолжение работы по развитию проектной деятельности учащихся. 

Использование проектных технологий не только повышает качество обучения 

по предмету, но и реализует межпредметные связи и повышает эффективность 

изучения учебных предметов. Работая над проектами, учащиеся учатся 

планировать дальнейшую работу индивидуально или в группе, ставить цели, 

искать необходимую информацию, представлять и доказывать гипотезу, 

проводить эксперименты, представлять результаты о проделанной работе, 

анализировать и оценивать, а также умело защищать свой проект. 

Использование информационно-коммуникационных технологий: 

1) компетентность в использовании информационно-коммуникационных 

технологий строится на базовых ИКТ-навыках и включает в себя правильное и 

творческое применение технологий для работы, досуга и коммуникации; 

2) учащиеся развивают навыки по ИКТ в процессе обучения по всем 

учебным предметам, находя, создавая и работая с информацией, сотрудничая и 



191 
 

обмениваясь информацией и идеями, оценивая и затем совершенствуя свою 

работу, используя широкий спектр оборудования и приложений. 

Исходя из этого следует, что цель современного школьного учебника 

заключается в раскрытии обновлённого содержания образования в 

соответствии с государственными общеобязательными стандартами 

образования и типовыми учебными программами, путем представления 

систематизированных, дидактически и методически обработанных учебных 

материалов.  

В содержании учебников должна быть раскрыта система целей обучения 

по таксономии Блума, в основе которой лежит последовательность 

расположения и усвоения учебного материала: «знание» → «понимание» → 

«применение» → «анализ» → «синтез» → «оценка». 

 Содержание учебника должно соответствовать современным научным 

представлениям, отражать наиболее актуальные научные знания по предмету, 

содержать систему основных научных понятий, терминов, относящихся к 

данной области знаний с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Направленность содержания учебника на развитие креативности, творческого 

мышления, интеллектуального потенциала обучающихся; соответствие 

содержания учебника требованиям дифференцированного подхода, 

возможность учебника для реализации индивидуального обучения повысит 

качество представления содержания учебного материала. 

Изложение учебного материала должно соответствовать принципу 

доступности, нормам литературного языка. 

Более того, должны быть представлены занимательные, разноплановые и 

по форме, и по содержанию, вызывающие интерес к предмету задания, 

упражнения для формирования и развития функциональной грамотности, в том 

числе задания в формате международных исследований PISA,TIMSS, PIRLS. 

Необходимо наличие учебных, творческих, практических, проектных, 

исследовательских заданий для моделирования и самостоятельного 

выполнения, заданий на развитие критического мышления и развитие 

аналитических навыков. 

Авторы должны использовать различные формы текстовых и внетекстовых 

(графических и т.д.) учебных материалов, мотивирующих обучающихся к 

углубленному изучению предмета. Наличие трехъязычного словаря по каждой 

теме, интересной рубрикации сделает учебник более увлекательным. 

Иллюстративный материал должен раскрывать и подчеркивать текстовое 

содержание, соответствовать этическим и эстетическим требованиям, 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся. 

Перед авторами стоит важная задача –радикально изменить свое видение, 

идти в ногу со временем, обеспечить учащихся качественными учебниками. 

Надо отметить, что имеются положительные изменения, свежий взгляд, новый 

подход к подготовке школьной учебно-методической литературы, к подборке 

учебного материала и способам его представления. В учебниках информатики 

для 8 классов, подготовленных к новому учебному году умело подобрана 
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дополнительная информация в разделах «Новые знания», наблюдается 

обширная тематика проектных заданий, снабженная дескрипторами, которые 

будут способствовать повышению качества выполнения самих проектных 

работ; при обучении программированию используются задания-«летучки» с 

текстами программ, в которых надо найти ошибки или сделать вывод. Такие 

задания очень полезны в процессе обучения не только в школе, но и в ВУЗах. 

В учебнике физики каждый параграф включает рубрики: «Ожидаемый 

результат», «Эксперимент в классе», «Творческое задание», 

«Экспериментальное задание», «Творческое задание», и небольшие рубрики 

«Обратите внимание», «Кусочки науки», «Возьмите на заметку» и т.д.; 

портреты великих ученых, определения основных физических терминов 

выделены четырехугольными цветными блоками – что выделяет их от 

основного текста и показывает их значимость. Каждая глава начинается с 

раздела «Изучив главу вы можете: …», а в конце глав приведены разделы: 

«Итоги главы», «Контрольный тест» по вариантам, «Глоссарий». При 

изложении материала авторами выдержаны краткость, научность и 

наглядность. 

Однако, есть ещё учебники разработанные по традиционной методике. Не 

все цели обучения реализуются в учебном содержании. Некоторые научные 

термины представлены простыми, ненаучными словами, встречаются ошибки 

при представлении ключевых положений без учета возрастных особенностей 

обучающихся. Недостаточно представлено учебное содержание для 

достижения результатов обучения, представленных в учебной программе, 

наблюдаются ошибки при интерпретации научных взглядов, теорий, 

закономерностей, гипотез, фактов. Отдельные учебники не стимулируют 

учащихся к самостоятельной деятельности, так как задания носят больше 

репродуктивный характер. 

Есть надежда, что авторами в будущем будут учтены все указанные 

экспертами рекомендации и качество учебной литературы поднимется на более 

высокий дидактический и методический уровень. 
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Формирование казахстанского патриотизма 

в условиях обновления содержания образования 
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КГУ средняя общеобразовательная школа №5, г.Караганда 

 
Бұл мақалада автор  білім беру жүйесінің ең басты мақсатының бірі  оқушылардың 

бойында патриоттық сезімді қалыптастыру, тәрбиелеу мәселесін қарастырады. 

In this article, one of the author's main goals is to educate students about the formation of 

patriotic feelings. 

 

Одним из основополагающих принципов деятельности в сфере 

образования Республики Казахстан обозначен казахстанский патриотизм [1].  

Патриотизм явление универсальное и уникальное. Политика и идеология 

государства направлены на воспитание и формирование патриотизма. 

Патриотизм проявляется в политической культуре граждан и становится 

источником силы, единства народа и целостности государства. Подлинный 

патриотизм всегда на стороне справедливости, гуманизма и демократии. Он 

мобилизует граждан на решение стоящих перед обществом задач, из которых 

вытекают общее и особенное в патриотизме разных стран. 

В соответствии с этим, «воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к своей Родине – Республике Казахстан, уважения к государственным 

символам и государственному языку, почитание народных традиций, 

нетерпимости к любым антиконституционным и антиобщественным 

проявлениям» является одной из главных задач системы образования [2].  

 В воспитательной работе в классе и в школе, нужно понимать, что главной 

целью патриотического воспитания является формирование у школьников 

глубокого понимания своего патриотического долга, готовности встать на 

защиту Родины, способности обеспечить безопасность отечества и его граждан, 

упрочения дружбы и единства народа Казахстана. Она направлена на 

формирование системных знаний обучающегося о родном крае, его 

мировоззрения, расширение кругозора, гражданских качеств, умений 

ориентироваться в мире духовно-нравственных ценностей, выполнять 

определенные социально важные роли в своём окружении. 

В нашей стране межнациональное согласие является краеугольным камнем 

всеобъемлющей безопасности, стабильности, поступательного экономического, 

политического, социокультурного и духовного развития Казахстана. 

Толерантность, диалог культур, поликультурность ныне в большей степени, 

чем когда бы то ни было в истории, являются не просто отвлеченными 

философскими понятиями, а имеют большое практическое значение, как 

условие развития межэтнических и межконфессиональных отношений.  

Это предполагает необходимость формирования у граждан, и прежде всего 

у подрастающего поколения, высоких нравственных, морально-

психологических и этических качеств, среди которых патриотизм и 

гражданственность имеют важнейшее значение. 
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Огромные изменения, происшедшие в последние годы в стране и мире, 

новые проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, 

заставляют глубже осмысливать сущность патриотического воспитания, его 

места и роли. Патриотическое воспитание не может сводиться к 

единовременным, или разовым мероприятиям. Казахстанский патриотизм 

является логическим результатом становления и развития народа, это 

проявление общности интересов, готовности людей трудится во имя 

дальнейшего возрождения и расцвета страны [3]. 

Пониманию необходимости воспитания патриотических чувств у 

подрастающего поколения, способствовала разработка новых учебных 

программ обновленного содержания образования и реализация воспитательных 

задач в русле базовых ценностей зафиксированных в новых государственных 

образовательных стандартах:  

• казахстанский патриотизм и гражданская ответственность;  

• уважение;  

• сотрудничество;  

• труд и творчество;  

• открытость;  

• образование в течение всей жизни. 

Рассматривая вопросы патриотического воспитания, можно выделить 

некоторые основные моменты, требующие особого внимания от учителя. Они 

заключаются в необходимости: 

• формирования у подрастающего поколения высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству; 

•  готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины; 

• воспитания активной гражданской позиции, чувства гордости личности за 

свою страну и родной край; 

• воспитания толерантности как принципа взаимоотношений 

представителей разных народов и конфессий; 

• формирования и развития социально значимых ценностей. 

Общими признаками патриотических чувств учащихся, прежде всего 

являются: 

• глубокое чувство любви и верности своей Родине, народу; 

• готовности к созидательному характеру деятельности на благо своего 

края, страны; 

• готовности всеми силами защищать свою Родину и отечество; 

• чувство любви к своему родному краю. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая 

характеристика, выражающаяся в мировоззрении человека, нравственных 

идеалах, нормах поведения. На макроуровне патриотизм представляет собой 

значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных 

настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу 
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жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей 

[4].  

Казахстанский патриотизм – это глубокое и интегрированное осознание 

каждым человеком понятий государственного, казахстанского и личностного. 

Он включает в себя: 

 - уважительное отношение к родному краю, родному языку, народным и 

национальным традициям;  

 - гордости за ее социальные и культурные достижения, уважительное 

отношение к историческому прошлому. 

 И эффективная реализация задач воспитательной работы в школе, 

особенно в плане воспитания патриотических чувств учащихся представляет 

собой важнейшее направление развития всей системы образования в стране в 

целом и каждой организации образования в частности.  
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бір-біріне ұқсамайтын белгілері арқылы көрінеді. Ұлттық құндылықтарға 

жататын осы өлшемдердің бәрі біздің әдебиетімізде тұнып тұр.  

«Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 

жолдауы  мен «Мәңгілік Ел» идеясы құндылықтары негізінде ҚР президенті 

Н.Назарбаев: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін 

заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына 

жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». Сондай-ақ «Болашақта еңбек етіп, өмір 

сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе 

Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндеттер ауыр» 

деген болатын.  

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайындау. 

Бұл бүгінгі білім жүйесінің сабақтастығын камтамасыз ететін білім беру 

үдерісінің үздіксіздігі, оқу мен тәрбиенің бірлігі, білім беруді басқарудың  

демократиялық сипаты, білімнің, ғылымның және өндірістің интеграциялануы, 

ақпараттануы, оқушыларды кәсіптік бағдарлау, білім беруді саралау, 

ізгілендіру, гуманитарландыру инновациялық процестің білім, ғылым 

саласында кең өріс алуы  сияқты мәселелерді қамтиды. 

Сондай-ақ білім жүйесін дамыту стратегиясының басты мақсаты – ұлттық 

білім моделін жасау. Осыған орай әлемдік  аренада үздік шыққан оқытудың 

әртүрлі технологиялары сарапталып, озық педагогикалық тәжірбиелер 

зерттеліп, нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа 

парадигмасы аясында сындарлы (конструктивті)  оқыту теориясы мектеп 

өміріне ене бастады.  

Бұл қазіргі Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы мен 

Назарбаев зияткерлік мектебінің мамандары құрастырған жаңартылған 

мазмұндағы оқу бағдарламалары негізінде жазылған мектеп оқулықтары 

бойынша  айқындалып отыр.  

Бұрынғы дәстүрлі оқыту процесінде мұғалім білімді өзі түсіндіріп, өзі 

баяндап берген болса, қазіргі  мұғалім оқушыға қалай оқу керектігін үйретіп, 

сындарлы ойлауға бағыттаушы қызметін атқарады.   

Осы негізге сүйенген жаңартылған мазмұндағы мектеп оқулықтарындағы 

сұрақтар мен тапсырмалар бұрынғы оқулықтардағы сияқты бір тақырыптан 

кейін берілетін үш-төрт сұрақпен аяқталып қалмайды. «Адамзат одан әрі өмір 

сүргісі келсе, онда, жаңа ойлар (түйсіктер) қажет», – деп Альберт 

Эйнштейн (1879-1955) айтқандай бұл Блум таксономиясының таным теориясы 

арқылы яғни «Білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау» сияқты  

сауаттылықты меңгерту тапсырмалары бойынша жүзеге асады. Блум 

таксономиясын білу жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, 

мазмұнын және мақсаттарын түсінумен қатар, педагогикалық тәсілдерді, оқу 

материалдарын игеруге көмектеседі. Таксономия (грек сөзі) орналастыру, 

жіктеу, топтастыру, жүйелеу деген мағынаны береді.  

1956 жылы  Чикаго университетінің профессоры Бенджамин Блум (1913-

1999) педагогикалық мақсаттардың классификациялық амалы ретінде 

«Блум таксономиясын» ұсынып, мақсатының «Таным сферасы» екендігін 
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дәлелдейтін бірнеше кітап шығарды. Осы оқыту әдістемесі АҚШ-ның бүкіл 

өлкесіне тарайды.  

Осы бойынша категориялар  мазмұны, сұрақтар мен тапсырмалар үлгісі 

былайша құрастырылған:  1) Білу: Таным мен ойлау деңгейі – төмен деңгей. 

Бұл категория мәлiметтердi қайталау немесе тану арқылы есте қалай 

сақталғанын тексеруге бағытталады, мағлұмат пен деректердi еске түсiредi. 2) 

Түсіну: Таным мен ойлау деңгейі – орта деңгей.  Оқу материалын 

түсінгендіктің белгісі ретінде келесі  тәсілді қолдануға болады: 

Трансляция – оқу материалын басқа ғылым түріне көшіру.  (мысалы, 

белгілі ғалым Ақжан Әл-Машани Абай даналығын геометриямен 

байланыстырып, оның формуласын есептеп шығарған. «Ақыл, қайрат, 

жүрекке» негізделген шығармасын «Абай үшкілі» деген математикалық 

формуламен берген. Мұның схемасы 10-11 сыныпқа арналған «Абайтану» 

таңдау оқулығында берілді. Мұны тіл ауыстыру деп те атайды яғни 

математикалық формуланы сөзбен айтып беру немесе сөзбен келтірілген 

мәліметті кесте, схемамен көрсету т.б.).  Интерпретация – оқу материалын 

зерделеу, түсіндіру, өз сөзімен баяндау;  Жорамалдау – оқу материалдары 

бойынша әңгіменің әрі қарай немен аяқталатынын, оның салдары мен 

нәтижелерін болжау.  

3) Талдау: Таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы деңгей. Оқу материалының 

құрылымы анық көрінуі үшін оны құрамдас бөліктерге бөлу: бүтіннің 

бөліктерін ажырату; бүтіннің бөліктерінің арасындағы өзара байланыстарды 

анықтау, бүтіннің қалайша ұйымдастырылғандығын сезіну. Бұл категория оқу 

материалының мазмұнын түйсінумен қатар оның ішкі құрылымын сезінуге 

меңзейді. 

4) Қолдану: Таным мен ойлау деңгейі – орта деңгей. Бұл категория оқу 

материалын нақты жағдайда және мүлдем жаңа ситуацияда қолдануды 

меңзейді. Бұған ережелерді, әдістерді, ұғымдарды, заңдарды, қағидаларды, 

теорияларды, практикалық тұрғыдан қолдану кіреді. Оқу нәтижелері 

материалды тереңірек игеруді талап етеді. 5) Синтез (жинақтау, жүйелеу). 

Таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы деңгей. Оқу материалының элементтерінен 

жаңашыл сипаттан бүтінді (нәтижені) құрастыру. Жаңа нәтиже ретінде оқу 

материалдарын мүлдем өзгеше реттейтін хабарлама (баяндама, сөз), жұмыс 

жоспары, схемаларды атауға болады. Мұндай оқу нәтижелері жаңа мазмұн мен 

жаңа құрылымдарды жасап шығаратын шығармашылық әрекеттерді қолдануды 

талап етеді. 6) Бағалау: Таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы деңгей. Оқу 

материалының маңызын анықтау, ол туралы өзіндік пікір келтіру, ойын білдіру. 

Бұл деңгей алдыңғы категориялардың оқу нәтижелелеріне қол жеткізуді 

меңзейді. 

Жаңартылған мазмұндағы 5-сыныпқа арналған «Қазақ әдебиеті» 

оқулығының құрылымына назар аударып көрейік:  Ұсынылып отырған оқулық 

мазмұнына теориялық материал мен ақын-жазушылар шығармаларынан 

алынған үзінділерден басқа оқушылардың дүниетанымын кеңейтуге, 

шығармашылықтарын дамытуға, қызығушылықтарын, зерттеушілік 
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қабілеттерін оятуға арналған тапсырмалар мен сұрақтар, танымдық 

материалдар, әдебиет теориясынан түсінік енгізілген. Бағдарлама бойынша 

«Қазақ әдебиеті» оқулығы «Таза, мінсіз асыл сөз», «Тәрбиенің қайнар бұлағы», 

«Адамгершілік – асыл қасиет», «Отбасы құндылықтары» атты бөлімдерден 

тұрады. Әр бөлім оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес тақырыптарды 

қамтиды. 

Оқулықта ұсынылған «Жаңа тақырыпты өз бетімен меңгеру 

тапсырмалары» мазмұны Б.Блумның «Толық меңгеру теориясы» 

таксономиясына негізделген. 

«Жаңа тақырыпты өз бетімен меңгеру тапсырмалары» алты қадамнан 

тұрады. Ол қадамдар «Білу», «Түсіну», «Талдау», «Жинақтау», «Қолдану», 

«Баға беру» деп аталады. «Білу», «Түсіну», «Талдау», «Жинақтау» 

қадамдарының тапсырмалары тақырыптың теориялық бөлімін меңгертуді 

мақсат етеді. Мұғалім оқушылардың өз бетімен жасаған танымдық қызметін 

басқарып, жетелеп отырады. Мысалы, «Білу» қадамына сәйкес тақырып 

мазмұны бойынша Кім? Не? Қандай? Қалай? Нені? Қашан? Не істеді? т.с.с. 

сұрақтарға жауап беретін толық ақпарат іріктелінуі керек. Мысалы: Ауыз 

әдебиеті ғылымда қалай деп аталады? 

Ал «Түсіну» қадамының Неге? Неліктен? Себебі? Не үшін? сұрақтары 

«Білу» қадамының жауаптарын тереңдету үшін қойылады. Мысалы: Неліктен 

ауыз әдебиеті шығармалары көпнұсқалы болып келеді? 

 «Талдау» қадамының мақсатына жету үшін соңғы жауаптардың ішінен 

салыстыруға келетін ұғымдарды іріктеп алып, тапсырма шартына аталған 

ұғымдарды салыстыр, айырмашылығы неде? ұқсастығын тап, тақырыптың 

басты идеясы неде? деген сияқты тапсырмалар міндетті түрде берілуі қажет. 

Немесе салыстыр, айырмашылығы неде? ұқсастығын тап деген үш тапсырманы 

Венн диаграммасы арқылы қамтып кетуге болады. Мысалы: Халық ауыз 

әдебиеті мен жазба әдебиетін салыстырыңдар. Ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын Венн диаграммасы арқылы көрсетіңдер. 

«Жинақтау» қадамының мақсатына жету үшін оқушының соңғы тапсырма 

бойынша бөліп шығарған тақырыптың басты идеясынан қорытынды шығар, 

анықтама бер, сөзжұмбақ толтыр немесе өзің құрастыр, кесте толтыр, 

тірек сызба жаса сияқты тапсырмалар беріледі. Мысалы: Ауыз әдебиеті 

туралы білгендеріңді жинақтап, тірек сызба түрінде көрсетіңдер. 

Жаңа тақырыпты өз бетімен меңгеруге арналған мұндай жетелеуші 

сұрақтардың жауабын оқушылар оқулықтан іздейді немесе мұғалім ойын 

түріндегі интербелсенді әдістерді пайдалану арқылы ұйымдастырады. Мұғалім 

оқушыларға «Білу», «Түсіну», «Талдау», «Жинақтау» қадамдары бойынша 

меңгерілген теориялық білімдерін ортаға салғызып, талдатуына болады. Қажет 

болса, қосымша деректер беріп көмектеседі, түсіндіреді. Оқушылардың 

өздеріне күш салып, бір-бірінен туындайтын тығыз байланыстағы сұрақтарға 

жауап алу арқылы диалог жүргізеді. «Жинақтау» қадамының тапсырмаларын 

орындату нәтижесінде оқушыларды қорытынды жасай білуге үйретеді. Бұл 
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жағдайда әр оқушы тақырыптың теориялық бөлігін толық меңгеруге мүмкіндік 

алады. 

«Қолдану» және «Баға беру» қадамдарының тапсырмалары жаңа тақырып 

бойынша алған білім, біліктерін қолдана отырып, күнделікті өмірде кездесетін 

проблемалық жағдаяттарды шешуге немесе өз пікірлерін білдіруге арналған 

тапсырмалар жүйесінен тұрады. Оқушылардың өзіндік ой-пікірлері тыңдалады. 

Мұндай тапсырмалар Сен қалай ойлайсың? ...жағдайда не істер едің? т.с.с. сөз 

тіркестерінен басталуы қажет. Мысалы: Қалай ойлайсыңдар, қазіргі заманда 

ауыз әдебиетінің түрлері сақталған ба? Халық ауыз әдебиетінің қандай түрлері 

қазіргі өмірде қолданылады? Ауыз әдебиетінің қазіргі өмірдегі маңызы қандай? 

Ауыз әдебиеті кейіпкерлерінің қандай қасиеттерін өз бойларыңнан көргілерің 

келеді? Бұл тапсырмаларды орындау арқылы оқушылар не білемін? не білдім? 

нені білгім келеді? деген сұрақтарға жауап та ала алады. 

Оқулықта тақырыптың басты мазмұны баяндалатын негізгі мәтін берілген. 

Негізгі мәтіннен кейін тақырыптың мазмұнына қатысты қызықты, қосымша 

деректер «Артық болмас білгенің», «Бағалы дерек» атты айдарлармен 

ұсынылды. Онда ғылыми, тарихи, мәдени деректермен қоса ақын-жазушылар 

өмірі мен шығармашылығына байланысты танымдық материалдар енгізілді. 

Бұл оқушылар білімін тереңдетіп, қосымша ақпараттармен, басқа да білім 

көздерімен жұмыс істей білу дағдыларын дамытады. 

Оқулықтағы «Сөзмаржан» айдарымен берілген тапсырманы орындау 

арқылы оқушылар сөз құпиясына үңіліп, сөздік қорларын байытуға мүмкіндік 

алады. Өйткені мағынасы терең сөздер мен сөз тіркестерін неғұрлым көп 

тауып, олармен лексикалық жұмыс жасап, түрлендіріп, қолдану аясын анықтап, 

күнделікті қолданысқа айналдыра білсе, соғұрлым тілдері байи түсетіні белгілі. 

«Даналық ойдан дән ізде» айдары өздеріне ұнаған нақыл, қанатты сөздерді, 

мақал-мәтелдерді жинауға, есте сақтап, орнымен қолдануға үйретеді. 

Сондықтан мұндағы материалдарды оқушылардың дәптерлеріне түсіріп 

отырғандары пайдалы. Оқулықта әдебиет теориясынан да түсініктер берілген. 

Оқулыққа қосымша ұсынылған CD дискіде фильмдерден үзінділер, мәтіндердің 

аудионұсқалары берілген.   

«Қазақ әдебиеті» оқу-әдістемелік кешені құрамына оқулықтан басқа 

хрестоматия, «Мұғалім кітабы», CD диск кіреді. Хрестоматияға бағдарламада 

көрсетілген ақын-жазушылар шығармалары, өзіндік ізденіс жұмыстарына 

арналған қосымша оқу материалдары енгізілді. 

«Мұғалім кітабында» ұсынылатын сын тұрғысынан ойлауды үйретудің де 

жаңа буын оқулықтарының талаптарын жүзеге асыруда, білім деңгейін 

көтеруде, балаларды шығармашылыққа баулуда, ойларын еркін айтуда, тез 

арада дұрыс шешім қабылдауда тиімді жақтары мол. Сыни тұрғыдан ойлау 

көптеген әдістерден тұрады. Олар: ІNSERT түртіп алу, ВЕНН диаграммасы, 

ассоциация құру, эссе, дөңгелек үстел болжау, кубизм , пікірталасқа тарту,  

өзара оқыту, «Эксперимент», «Әңгіме кестесі», «Семантикалық карта», 

«ДЖИГСО» және т.б. әдістері жоғарыда аталған категориялардың тиісті 

кезеңдерінде қолданылады.  
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Белгілі Қытай философы Конфуцийдің: «Мен саған балық берсем, сен бір-

ақ күн тоқ боласың, ал енді мен саған қармақпен қалай балық аулауды 

үйретсем, сен өмір бойы тоқ боласың», – деген қарапайым ғана сөзінің өмірдегі 

көрінісін қазақ халқының әдеби мол мұрасынан көп қиналмай-ақ табуға 

болады. Сондықтан «Мәңгілік Ел»  идеясын  қорғау үшін ұлттық 

құндылықтарымызды өзек ететін әдеби шығармаларды бағдарлама бойынша 

барынша мән бере қарау керек. Әйтпесе ұлттық әдебиет ұлттың тірегі бола 

алмайды. Бейбіт жолмен Үндістан халқын құлдықтан құтқарған Махатма 

Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті 

уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, жаңартылған білім  – 

болашақтың кепілі дегіміз келеді.  
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Бұл мақалада «Педагогикалық өлшемдердің  теориялық негіздері» оқулығын 

құрастыру логикасында  білім сапасын білім берудегі педагогикалық өлшемдердің мәні мен 

мақсаттарын ашып, оны ұйымдастыру ұстанымдары мен қызметтері, білім беру сапасын 

құзыреттілік тұғыр негізінде бағалау тәсілдеріне талдау жасалған. Педагогикалық 

өлшемдердің практикасының мәні мен құрылымына, білім алушылардың білім сапасын 

жетілдіруде қолданылатын өлшем құралдары мен инструментарийлеріне аса көңіл 

бөлінген.  

В данной статье дана логика структурирования учебника «Теоретические основы 

педагогических измерений», где изложены основные положения теории педагогических 

измерений, рассмотрен понятийный аппарат, проблемы  размерности пространства 

измерений и компоненты  процесса измерений. Проанализированы различные подходы к 
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трактовке объективности педагогических измерений, связанные с педагогическими 

аспектами тестирования, оценкой надежности и валидности педагогических тестов. 

In this article the logic of structuring the textbook "Theoretical Foundations of Pedagogical 

Measurements" is given, where the main provisions of the theory of pedagogical measurements are 

presented, the conceptual apparatus, the dimensionality problems of the measurement space and 

the components of the measurement process are examined. Different approaches to interpreting the 

objectivity of pedagogical measurements related to the pedagogical aspects of testing, assessing the 

reliability and validity of pedagogical tests are analyzed. 

 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында бүгінгі қоғамның ұрпақ тәрбилеудегі 

идеологиясына жаңаша көзқарастарды таныту қажеттілігі айтылған [1]. Аталған  

еңбегінде Елбасы бізге жат  идеологияларға ермей, заманға сай қоғамның 

болашақ азаматтарының бойына ізгілікті ұлттық сананы дұрыс ұғындыра білу 

туралы сөз етті. «Білім – бүгінгінің басты қажеттілігі. Дүниетанымы кең адам 

ғана бәсекеге төтеп береді деген сөз. Өскелең ұрпақты әуелі білімге құштар 

болуға үндеудің сыры осында» - делінген. Сондықтан да, білім беру саласында 

да көптеген мәселелердің шешімдерін іздестіру қажеттігі туындап отыр.  

Еліміздің дамыған елдер қатарында болуы тек экономикалық немесе 

әлеуметтік мәселелермен ғана өлшенбейді. Білім беру саласындағы жаңалықтар 

мен жасалынып жатқан реформалар білім берудің сапасын арттыру мен 

нәтижелі білімнің сапасын бақылау және бағалау қызметі жөнінде жаңаша 

көзқарастар мен ұсыныстар жасауға мол мүмкіндік беруде. Осыған орай, Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде  6М012400 – 

Педагогикалық өлшемдер мамандығы ашылып, оған қатысты ғылыми-

әдіснамалық, теориялық және практикалық материалдар жинақталып, оқу-

әдістемелік базасы жыл сайын толықтырылуда. 

Замануи ғылымда математикаландыру үрдісі кеңінен орын алуда. Кез 

келген білім саласының ғылымилығының өлшемі  оның математикаландырылу 

дәрежесінде. Бәрімізге мәлім, XX ғасырдың соңына қарай мәдениет туралы 

ғылымдардың барлық пәндік салаларын әртүрлі деңгейде математикаландыру 

үрдісі қамтыды.  

Білім беру практикасы мен педагогикада математикаландырудың жағдайы 

XX ғасырдың басында-ақ өзгере бастады. Сол уақытта АҚШ, Ұлыбритания, 

Франция және әлемнің басқа да елдерінде жеке тұлғаның білім, оның оқуға 

қабілетін педагогикалық және психологиялық тұрғыдан өлшеуге ұмтылыстар 

жасалған-ды. Бірте бірте педагогикалық өлшемдер білім берудің ұлттық 

жүйесінің өрісінің кеңеюіне сәйкес дербес ғылыми пәнге айнала бастады, 

қоғамның, экономиканың және білім беру ұйымдарының көкейкесті 

қажеттіліктерін ескере отырып қарқынды даму үстінде.  

Бүгінгі таңда білім беру мекемелерінде білім сапасын  бағалау өлшемдерін 

тиімді қолдану мәселесі кеңінен  қарастырылып келеді. Сондықтан да білім 

беру жүйесінде объективті өлшенетін білім  сапасын бағалау үшін 

инструментарийлерді қолдану тәжірибесін дамыту көзделеді [2,6]. Мұндай 

өлшеу негізінде білім сапасын бақылау мен бағалау жұмыстарын тәжірибесін 

дамыту қажет. 



202 
 

Білім беру үдерісінің  тәжірибесінде ғылыми тұрғыдан негізделген 

проблемалар қарастырылып, оның тарихи даму барысында тексеру формасы 

мен тәсілдері, бағалаудағы басымдықтар, баға қою тәсілдері, бақылау 

жұмыстарын өткізу қарқындылығы, оқушыға әсер ету шаралары, бақылау 

нәтижелерін талдау кезіндері қарастырылып келеді. 

Қоғам мен мәдениет, білім мен ғылым дамудың жоғары сатысына 

көтеріліп отырған шақта қоғам мүшесі ретінде жеке тұлғаға қойылатын 

талаптар да өзгеріп, біршама күрделеніп отыр.  Олардың негізгілері мыналар: 

білімділік, тәрбиелілік, мәдениеттілік, жоғары бейімделушілік, жаңашылдық, 

ақпарат пен технологияларды меңгере білу дағдысы. Ал, ең маңызды жәйт - 

адамның алған білімі мен тәрбиесін, тәжірибесін, меңгерген дағдылары мен 

біліктіліктерін күнделікті өмірде қолдана білуіне әкелді. Соның нәтижесінде 

өмірдің қандай да болмасын бір саласында жетістікке жетуіне себепкер болды. 

Тұлғаның сапасын, білімінің әртүрлі деңгейін сиапттайтын санды тағайындау 

үдерісі де педагогикалық өлшеулерге жатады. 

Психолого-педагогикалық болжауда зерттеліп отырған объектінің сандық 

және сапалық параметрлерін анықтауды белгілі әдістердің көмегімен 

қабылданған өлшемдер мен көрсеткіштерді (сонымен қатар стандартталған), 

сондай-ақ жаңа диагностикалық өлшем құралдарын қарастыру мен жобалау 

қарастырылады. 

Өлшеу екі мақсатты көздейді: 

- зерттеу нысаны жөнінде ақпарат жинау; 

- оқу-тәрбие үдерісінде жиналған ақпаратты  зерттеу. 

 «Педагогикалық өлшемдердің теориялық негіздері» атты оқулық 

«6М012400-Педагогикалық өлшемдер» мамандығында білім алушы 

магистранттарға арналған. 

Оқулықта педагогикалық өлшемдер теориясының негізгі қағидалары 

берілген. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарда өлшемдердің даму тарихы 

сипатталған. Өлшемдер үдерісінің түсініктік аппараты, өлшемдер кеңістігінің  

өлшемділігі мәселелері және өлшемдер үдерісінің бөліктері қарастырылған. 

Педагогикалық өлшемдердің шынайылығын түрлі көзқарастар арқылы 

қарастыру тұғырлары, оның ішінде тестілеудің педагогикалық қырларымен 

байланыста, педагогикалық тестердің сенімділігі мен шынайылығы талданған. 

Педагогикалық тестер жүргізуге қажет өлшеуіш материалдарды құрастыру 

саласындағы инновацияларға жеке бөлім арналған.  

Педагогикалық өлшемдердің әдіснамалық негіздері мен әдістемелік 

қырлары қарастырылған. Білім беру сапасын басқару, оның жеке бөліктері мен 

ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету үдерісі көрсетілген. Ол үдерістегі 

педагогикалық өлшемнің рөлі нақтыланған. 

Сондай-ақ, білім сапасының заманауи өлшеуіштері, білім беру сапасын 

басқару аясында сол өлшеуіштерге қойылатын талаптар сипатталған. 

Соңғы жылдары білім беру саласындағы өлшеулер мен диагностика  

ғылыми білімнің жеке дербес саласы ретінде қалыптасуы және білім беру 

сапасын арттыру мәселелері (С.И. Григорьев, Г.С. Жукова, В. Оконь, Н.А. 
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Селезнева, А.И. Субетто, А.О. Татур, Л.Вл. Федянский, А.Қ. Құсайынов, Ш.М. 

Қаланова, Г.С. Минажева, В.В.Звонников, В.А. Мясников, Н.Н. Найденова, Б. 

Есенбаева,Р.М. Салина, Г.Ж. Жадрина, Ш. Аленова, Қ.К. Кенжеғалиев, Г.С. 

Примбетова, П.Ш. Маханова және т.б.) қарқынды зерттеле бастады. 

Педагогикадағы өлшеудің мәні – зерттелуші нысанның, үдерістің 

сипаттамалары мен жеке белгілерін нақты сандық жүйе келтіру, бір немесе 

бірнеше белгілерді салыстырудың бастапқы нүктесін, салыстыру нәтижелерін  

табу. Педагогикалық өлшеу сенімділік, валидтілік, объективтілік және тиімділік 

критерийлеріне жауап беретін, педагогикалық нәтижелер алуға мүмкіндік 

беретін, қиындық деңгейі бойынша теңдеу тапсырмалар жүйесінен құралатын, 

сапалы тестінің көмегі арқылы құрылымдық интервалдық шәкілда 

сыналушылардың тұлғасының қызықтыратын қасиеттерін анықтау үдерісі 

ретінде айқындалған. Бұл анықтамада педагогикалық өлшемнің белгілерін 

басқа ғылым салаларымен байланысын В.В.Звонников,  В.А. Мясников, Н.Н. 

Найденова еңбектерінде айқын нақтыланып беріледі [3, 13]. 

Педагогикалық өлшемнің әдіснамасын ғылыми зерттеудің негізгі 

қағидалары, формалары, әдістері мен ұстанымдары туралы және білім 

алушылардың даярлық деңгейінің және педагогикалық іс-әрекеттінің 

көрсеткіштерін құрудағы тиімді практиканы ұйымдастыру туралы ілім ретінде 

анықтауға негіз болған еңбектерге шолу жасалды [4, 122].  

Педагогикалық өлшемдердің сапасын әдіснамалық тұрғыда негіздеу 

білімнің екі ғылыми негізді қамтиды:  

1) өлшем үдерісін ұйымдастыру теориясы;  

2) осы үдерісті ғылыми негіздеу мәселелері. 

В.В. Звонников,  М.Б. Челышкова өз зерттеулерінде жоғары мектеп 

студенттерінің білімін педагогикалық тестілік тексеруді ғылыми 

ұйымдастырудың негіздері бойынша арнайы оқу құралын ұсынған. Онда 

педагогикалық өлшемдерге бағдарлана отырып, ЖОО-ғы педагогикалық 

бақылаудың пәніне, негізгі функциялары мен ұстанымдарына анықтама берілді, 

білімді тестілік бақылаудың ғылыми негіздері ретінде өлшемнің рөлі 

көрсетілді, педагогикалық тестілердің теориясы мен тарихы мәселелері 

қарастырылды, олардың сапасының өлшемдері, салыстыру әдістір мен оқу 

үдерісіндегі тестілеу нәтижесінің кірігуі қарастырылды. Содан соң 

педагогикалық өлшемдердің педагогикалық бағалау мәселелерімен тығыз 

байланысты мәселесі қарастырылған В.Аванесовтің ғылыми-зерттеу еңбегі 

шықты. 

Біз аталған мамандық магистранттарына арналып жазылған оқулықтың 

логикалық құрылымын былайша негіздеп, төмендегідей тарауларға бөліп 

беруді алға тарттық: 

Педагогикалық өлшемдердің әдіснамасы мен теориясы 

Педагогикалық  өлшемдердің мәндік сипаттамасы 

Педагогикалық өлшемдердің технологиялары 

Білім беру мен ғылымдағы педагогикалық  өлшемдерді ұйымдастыру  

тәжірибесі. 
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«Педагогикалық өлшемдердің теориялық негіздері» пәннің мазмұнындағы 

тақырыптарды белгілеуде оқулық авторлары білім беру сапасын басқару 

мәселелері бойынша ресейлік және қазақстандық ғалымдардың еңбектеріне 

сүйеніп, ұзақ жылдар бойы зерделенген тұжырымдар мен пайымдауларды 

берді. 

Оқулықтың логикалық құрылымы мынадай көрсеткіштерді беруду жүйелі 

жүргізілген жұмыстар қатары қамтылды: 

- педагогикалық өлшемдер мәселелеріне арналған ғылыми зерттеулер 

нәтижелерін талдау және жинақтап қорыту, білім беру сапасын басқару жүйесін 

жетілдіру мақсатындағы келешекте керек бағыттар тұрғысынан даму үрдістерін 

анықтау; 

-педагогикалық өлшемдер теориялары мен әдіснамасының даму тарихын 

кезеңдерге бөліп қарастыру; 

-өлшеуіштердің дәстүрлі және инновациялық түрлерін көрсету, 

педагогикалық өлшемдердің ұғымдық-түсініктік аппаратының негізгі 

анықтамаларын нақтылау; 

- педагогикалық өлшемдерді ғылыми ұйымдастыруды реттейтін 

ұстанымдарды, білім беру сапасын басқару қызметтерін, педагогикалық 

өлшемдердің теорияларының тұжырымдамалық-әдіснамалық негіздерін 

сипаттау; 

- білім беру сапасын басқару мақсатында  педагогикалық өлшемдердің 

нәтижелерін талдаудың негізгі тұғырларын, білім алушылардың оқу 

жетістіктерінің көрсеткіштерінің өлшеуіштерін ашып көрсету. 

Қорыта келе, біз ұсынған оқулық педагогикалық өлшемдердің теориясы 

мен практикасының құрылымына, білім алушылардың білім сапасын 

жетілдіруде қолданылатын өлшем құралдары мен инструментарийлеріне көңіл 

бөлінді. Оқулық негізінен білім беру жүйесінде жас ғалымдар мен 

ізденушілерге,  магистранттар мен докторанттарға теориялық және тәжірибелік 

көмек беретіні сөзсіз. 
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Жаңартылған білім беру жағдайында орта мектепті пәндік әдістемелік 

бірлестіктер арқылы басқаруды ұйымдастыру 

 

С. Ә. Құсейінов 

«Өрлеу» БАҰО»  филиалы Қызылорда облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты 

 
Бұл мақалада мектепті басқарудың жүйелі үлгісі көрсетілген. Мақалада мектепті 

әдістемелік пән бірлестіктері арқылы басқару жолдары жан-жақты талданып 

дайындалған. Мақала мектеп басшыларына арналған. 

В статье представлен образец системной управления школы. В статье дан 

всесторонный анализ путей управления школы по средствам работы методических 

обьединениями по предметам. Статья предназначено для директоров школ. 

In the article a standard is presented by the system managements of school. In the article the 

всесторонный analysis of ways of management of school is given on facilities of work of 

methodical обьединениями on objects. Article it is intended for the directors of schools. 

 

Жалпы білім беретін орта мектептің жұмысын басқару оған бірізділік пен 

жүйелілік сипат беру білім саласындағы басшы қызметкерлерді көптен 

ойландырып келе жатқан мәселе. Қазір мектеп ісін басқарудың көптеген 

мәселелері айқын теориялық негіздемелерді, ең алдымен, бұл мәселені жүйеге 

келтіру тұрғысынан қарауды қажет етіп отыр. 

Бүгінгі таңда мектепішілік басқару жұмысын жетілдіруге бағытталған 

шетел және отандық педагогикалық басылымдардан көптеген ойлар жүйесімен 

танысуға болады. Басым көпшілігінде мектеп басшыларының біліктілігін, 

тәжірибесін, қызметтік функциясын жетілдіру арқылы мектепішілік басқару 

жүйесінде оңды нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігі баяндалады. Оларды жоққа 

шығармай-ақ мүмкіндігінше мол, оңды нәтиже беретін басқаша жолды ұсынып, 

өзіндік ой-пікірімізбен ортақтасқымыз келеді.  

І. Алдымен өзіміз дайындаған мектепті пәндік әдістемелік бірлестіктердің 

есеп беру циклограммалық кестесіне назар аударуды сұраймыз. Кестенің 

көлденең бағандарында 9 пәндік әдістемелік бірлестіктердің атаулары, оқу 

жылдары берілген. Әр мектеп өзінің спецификалық ерекшеліктеріне сәйкес 

пәндік әдістемелік бірлестіктердің санын көбейтіп не азайта алады. Тік 

бағандарда мектепішілік басқару органдары болып табылатын директор 

жанындағы, әдістемелік және педагогикалық кеңестер орналасқан. 

 

Пәндік әдістемелік бірлестіктердің есеп беру циклограммасы (1-кесте) 
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Пәндік 

әдістемелік 

бірлестіктер

дің атауы 

2014-2015  

о.ж. 

2015-2016 

о.ж. 

2016-2017 

о.ж. 

2017-2018 

о.ж 

2018-2019 

о.ж 

2019-2020 

о.ж. 

Бастауыш 

ә.б. 

1       1       1 1       1       1 

Қазақ тілі     1 1       1       1 1       1   

Орыс тілі   1       1 1       1       1 1     

Ағылшын 

тілі 

1       1       1 1       1       1 

Тарих     1 1       1       1 1       1   

Физика-

математика 
1 

      
1 

      
1 1 

      
1 

      
1 

Химия-

биология 
  

1       1 1       1       1 1     

Технология   1       1 1       1       1 1     

Дене тәрб. 
 

  1 1       1       1 1       1 
 

Барлығы 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Біз осы тұрғыдағы келеңсіздікті болдырмаудың бір жолы ретінде мектепті 

басқарудың пәндік әдістемелік бірлестіктер арқылы басқару жүйесін ұсынамыз. 

Бұл жүйе қалай жұмыс істейді, не береді? 

Мысалы, бастауыш сыныптар бірлестігінің жұмысы 2014-2015 оқу 

жылында директор жанындағы кеңесте қаралады.  

Онда бастауыш сынып кабинеттерінің жай-күйі: 

- ағымдағы және күрделі жөндеулердің қажеттілігі; 

- жылумен қамтамасыз етілуі;  

- техникалық құрал-жабдықтарымен қамтамасыз етілуі; 

- бала өмірінің қауіпсіздігінің сақталуы; 

- тамақтануы; 

- физиологиялық өсуі мен даму ерекшеліктерін қолдау мүмкіндігі;  

- дидактикалық-әдістемелік көмекші әдебиеттер; 

- оқушылардың оқу құралдары қорының жинақталуы, оның қолданысы 

мен сақталуы мәселелері талқыланады.  

- сынып кабинеттері мен оқу кабинеттерін аттестатау. 

Мектепте бастауыш сыныптар саны көп болған жағдайда 1-ші 

сыныптарды, 2-3-4-ші сыныптардың жай-күйімен танысуды бөлек топтастырып 

қарау ұсынылады. Кесте бойынша бірлестіктің жұмысын қарау мәселесі екі 
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жыл өтіп үшінші оқу жылына келетін болғандықтан, кеңес бірлестіктің алдағы 

екі оқу жылында атқаратын жұмыстарын айқындап, нақты тапсырмалар береді. 

2014-2015  оқу жылында ол тапсырмалардың орындалуы қатаң сұралады.  

Бастауыш сыныптар бірлестігінің жұмысы 2015-2016 оқу жылында 

әдістемелік кеңесте қаралады.  Мұнда әр сыныптың жұмысы мына мәселерді 

қамти отырып жеке-жеке талқыланады:  

- сынып оқушыларының жетістігі; 

- тәртібі; 

- қоғамдық-көпшілік, спорт, мәдени шараларға қатысу белсенділігі; 

- МАБ, ағымдағы бақылау, жазба жұмыстарының көрсеткіштері; 

- сынып жетекшісінің білімі, біліктілігін арттыруы, кәсіби шеберлігі, 

шығармашылық еңбегі, оқытудың инновациялық технологиялары жайлы 

түсінігі, олардың бірін немесе бірнешеуінің тиімді элементтерін пайдалана 

білуі; 

- әдістемелік нұсқаулық дайындауы, жинақтарға материалдарын беруі; 

- қоғамдық-көпшілік, спорт, мәдени шараларға қатысу белсенділігі;  

- сабақтарына қатысқан мектеп басшыларының, бірлестік жетекшісі мен 

мүшелерінің диагностикалық параметрлерге сәйкесті гистограммалық 

көрсеткіші.  

Қорытындысында сынып жетекшісінің жұмысы бағаланады. Кемшілігі 

сыналып, жетістігі үшін мадақтау шараларына қосу жөнінде педагогикалық 

кеңеске өтініш беріледі. 

Кесте бойынша бірлестіктің жұмысын қарау мәселесі бұл жағдайда да екі 

жыл өтіп үшінші оқу жылына келетін болғандықтан, кеңес бірлестіктің алдағы 

екі оқу жылында атқаратын жұмыстарын айқындап, нақты тапсырмалар береді.  

Бастауыш сыныптар бірлестігінің жұмысын үшінші жылы, яғни, 2017-2018 

оқу жылында  педагогикалық кеңес қарайтын болады. Мектептің ең жоғарғы 

органы болғандықтан педагогикалық кеңес білім ұйымының өткені, бүгіні мен 

даму болашағына қатысты  келелі мәселелерді көтерумен қатар пән 

бірлестіктерінің жай-күйіне баға беруге де құқылы.  Онда аса маңыздылығы 

болмаған жағдайда жекелеген мұғалімнің іс-әректін талқылау тиімді нәтижеге 

жеткізбейді. Мысалы химия, ағылшын тілі, физика пәндері мұғалімдерінің 

әрбірінің қызметін талқылап, баға беру процесіне қатысу дене тәрбиесі немесе 

бастауыш сынып мұғалімдерін (және керісінше) қызықтырмауы мүмкін, босқа 

уақытын алғанмен бірдей. Сондықтан да пәндер мен олардан сабақ беретін 

жекелеген мұғалімдерді емес пәндік әдістемелік бірлестіктердің жұмысын 

талқылау тиімді. Себебі педагогикалық кеңесте пәндік әдістемелік 

бірлестіктердің жұмысы тыңдалады. Жетекшісі 15-20 минуттың көлемінде 

педагогикалық кеңеске дейінгі дайындықпен өткен екі жылда бірлестіктің 

жұмысы талқыланған директор жанындағы және әдістемелік кеңестердің 

бағасымен, тапсырмалары мен кемшіліктерді жою бағытында атқарылып 

жатқан жұмыстары жайында баяндайды. Мұғалімдер еңбегінің гистограммалық 

көрсеткіші көрсетіледі. Ол бойынша жоғары табысқа қол жеткен ұстаздарды 

мадақтау шараларына ұсыну педагогикалық кеңестен сұралады. Жекелеген 
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педагог қызметкерлер мерзімінен бұрын аттестаттауға ұсынылады. 

Қорытындысында кеңес бірлестіктің жұмысына баға береді. Жүйенің 

артықшылығы: 

1. Тек қана қорытынды нәтижелер айтылатын болғандықтан және ол көп 

уақыттарын алмайтындықтан басқа кеңес мүшелерінің қызығушылығын 

тудырады. Мұғалімдердің алдында педагогикалық кеңестің мәртебесін көтеруге 

қол жеткізіледі. 

2. Пәндік әдістемелік бірлестіктер арқылы басқарудың циклограммалық 

кестесін жасақтау барысында мектептің жылдық оқу-тәрбие және шаруашылық 

жоспарының  перспективтік бағыты айқындалады.  

3. Бірлестіктер қайсы оқу жылында мектептің қандай басқару органының 

алдында есеп беретіндігін біліп отырады. Циклограмма есеп берудің жылын, 

айы мен күніне дейін нақты белгілеуге мүмкіндік береді. Әр кеңеске есеп 

беруге дайындық жұмыстарын жүргізу үшін 2 жыл мерзім қаралған. 

4. Бірлестік жетекшісі кеңестердің алдында есеп беретін болғандықтан 

тиянақты дайындалуға ұмтылады. Бірлестік мүшелерінің әрбірінің жұмысының 

жетістігі мен кемшілігін тап басып айта алу үшін мүмкіндігінше көп сабаққа 

қатысатын болады. 

5. Мектеп басшыларының пән мұғалімдерінің сабағына қатысу жоспарын 

нақтылауда көмегі зор. Мектеп директоры оқу жылы көлемінде педагогикалық 

кеңесте қаралатын пәндік әдістемелік бірлестіктердің құрамындағы пән 

мұғалімдерінің сабағына мүмкіндігінше көп қатысуды жоспарлай алады. Осы 

секілді әдістемелік кеңеске жауапты директордың орынбасарлары да кеңесте 

қаралатын бірлестік мұғалімдерінің жұмысына баға беруде нақтылық пен 

шынайылықты қамтамасыз ету үшін олардың сабағына көбірек енуді 

жоспарлайтын болады. 

ІІ. Күнделікті сабақ жоспары. 

Қалыптасқан дағды бойынша мектеп директорының 2 орынбасары 

қызметтік бөлінісіне (бірі түске дейін, бірі түстен кейінгі сыныптарға жауапты 

немесе апта күндерін бөліп алуы мүмкін) сәйкес барлық пән мұғалімдерінің 

күнделікті сабақ жоспарларын бекітіп жатады. Сабақтың басталуына 10-15 

минут қалғанда 20-30 мұғалімнің күнделікті сабақ жоспарларына қол қойып 

үлгіреді. Ұтқанымыз қайсы?  

1. Күнделікті сабақ жоспарына қол қою арқылы басшы органдар 

тарапынан болып тұратын бақылаулар кезінде «тексермедің» деген айыптаудан 

құтылады.  

2. Мұғалім қол қойдыру үшін сабаққа ертерек келеді. 

Неден ұтылудамыз? 

1. Мұғалімнің күнделікті сабақ жоспары жан-жақты тексерілмейді. Оған 

мектеп директоры орынбасарларының уақыты да болмайды. Мұны жақсы 

білетін мұғалім күнделікті сабақ жоспарын сабақтың сапасын көтеру 

мақсатында емес, орынбасарларға қол қойдыру үшін ғана жазады. Ол 

жоспардың ешқандай дамытушылық сипатының болмайтыны белгілі. 
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2. Қандайлық  дарынды, жан-жақты білімдар болғанмен орынбасарлар өз 

пәнінен басқа пәнді жетік біле алмайды. Мысалы мамандығы тарихшы 

директордың орынбасары математика, химия, қазақ тілі, ағылшын тілдері дене 

тәрбиесі т.б. пән мұғалімдерінің сабақ жоспарларын бекітіп береді, талқылауға, 

бағыт-бағдар беруге өресі жетпейді.  

Бұл тұрғыдағы көзбояушылық ұзақ жылдардан бері орын алып келеді.  

Балама ұсыныс. Мұғалімдердің күнделікті сабақ жоспарын тексеру және 

бекіту жауапкершілігін пәндік әдістемелік бірлестіктер жетекшілеріне тапсыру. 

Ұтатынымыз: 

1. Өз пәнінен және туыстас пәндерден сабақ беретін әріптестеріне бағыт-

бағдар береді, жоспарын тексеру барысында кемшіліктерін анықтай алады. 

Дамытушылық сипатта жұмыс жүргізуіне қолдау көрсетеді. 

2. Әріптестерінің күнделікті сабақ жоспарын күні бұрын тексеруіне 

уақыты мүмкіндік береді. 

3. Сапалы бақылаудың болатындығын сезінген мұғалімнің жауапкершілігі 

артады. 

4. Мұғалім күнделікті сабаққа келгенде орынбасарларды іздемей сабағына 

дайындалады. 

5. Мектеп директоры орынбасарлары сабақ басталарға дейінгі уақытын 

мұғалімдердің сабақ жоспарларын тексеруге жұмсамай, оқушылардың сабаққа 

қатысуы, мұғалімдердің, сынып бөлмелері мен пән кабиенттерінің сабаққа 

дайындығын бақылауға жұмсайды.  

6. Кадрмен қамтамасыз етуде де атқарар ролі зор. Жаңадан қабылданатын 

мұғалімнің педагогикалық- психологиялық және кәсіби-пәндік білімі мен білігі 

пәндік әдістемелік бірлестіктің отырысында таразыланады. Бірлестік 

отырысының шешімімен жаңадан келген мұғалімді мектептің педагог кадрлар 

құрамына қабылдау жөнінде мектеп директорына ұсыныс беріледі. 

7. Жұмысқа қабылданған күнінене бастап жас мұғалімге тәжірибелі 

мұғалімдер қатарынан ақылшы ұстаз белгіленеді. 

Ұтымды шешім жолдарын табуға ұмтылыс, практикалық тәжірибе 

көріністері жер-жерлерде байқалғанмен білім саласындағы атқарушы органдар 

тарапынан дер шағында түсіністікпен қарау, қолдау көрсету жағы кемшін 

соғып, жар ортада тоқтап қалып жатты.  

Бүгінгі таңда да бұл тәжірибені жандандыру бағытында жұмыстар 

атқаруға еліміздің даму потенциалының жоғары қарқыны, мектепке жаңадан 

басшылық штаттарының берілуі мүмкіндік берген болар еді. Тәжірибе басы 

ретінде мектептегі бағдарлы оқыту жөніндегі орынбасардың айлық жүктемесін 

педагогикалық кеңестің шешімімен 4 пәндік әдістемелік бірлестіктер 

жетекшілеріне 0,25 пайыздан бөліп беруге болады. Ал бағдарлы оқыту 

жөніндегі орынбасардың қызметтік міндетін ғылыми жұмыстар жөніндегі 

орынбасарға жүктеген дұрыс. Бұл жағдайда ұтатынымыз не? 

1. Материалды ынталандыру. Пәндік әдістемелік бірлестік жетекшілерінің 

негізгі жалақысына 0,25 пайыздық үстеме қосылады.  
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2. Бірлестік жетекшілерінің жауапкершілігі артады, оларға талап та 

күшейтіледі. 

3. Педагог қызметкерлер арасында моралды-психологиялық ахуалдың 

жақсаруына ынталы төрт адам қосылады.  

ІІІ. Мектеп басшыларының сабаққа қатысу нормативі белгіленбеген. Әр 

жерде әртүрлі талап қойылып келеді. Біздің мақсатымыз мектеп басшыларының 

сабаққа қатысуының бірыңғай қолайлы жүйесін анықтау. Жергілікті атқарушы 

органдар тарапынан болатын тапсырмаларды үйлестіру жұмыстары мектеп 

директорының  көп уақытын алатындықтан, олар үшін ең төменгі жүктеме 

норматив  алынғаны дұрыс. Күніне 1 сабаққа қатысу міндеті белгіленеді. Ал 

мектеп директорының оқу-тәрбие жөніндегі орынбасарлары күніне 1,5 сабаққа 

қатысады. Оқу жылы көлемінде шамамен 200 оқу күні бар. Демек, мектеп 

директоры оқу жылы көлемінде 200 сабаққа, мектеп директорының 

орынбасарларына 300 сабаққа, пәндік әдістемелік бірлестік жетекшілері 150 

сабаққа қатысатын болады.  Орынбасарлар үшін аптасына 40 сағаттық жұмыс 

күні белгіленгендігін ескерер болсақ, бұл көп емес 2х6=9 сабақ және өзінің 9 

сағаттық жүктемесімен аптасына барлығы 18 сабақты (45%) құрайды.  

Көрнекілік мақсатта 104 мұғалім 9 пәндік әдістемелік бірлестіктерге 

топтастырылған орта мектеп алынды. 

 
Мектеп мұғалімдерінің сандық құрамы (2-кесте) 

Сабақтарына қатысу арқылы жоспарлы, тұрақты бақыланады 

Ішінара 

бақыланады 
Пән әдіс 

бірлестіктерінің 

(ә/б) атауы 

М
ұ

ға
л
ім

 

са
н

ы
 

Ж
ас

 

м
ұ

ға
л
ім

 Аттестаттаудан 

өтеді Әдістемелік 

кеңеске 

Педагогикалық 

кеңеске ж

оғ 
І 

І

І 

Бастауыш ә.б. 4 2 1 2 4     5 

Қазақ тілі 4 2   2 5  14 5 

Орыс тілі 1   1 1 1 11  8 

Ағылшын тілі 0 1   2 3   4 

Тарих 2   2 5 2  12 3 

Физика-

математика 
6 2 1 2 4 

  
7 

Химия-биология 0 1   3 1 10  5 

Технология 2 3 1 1 4 12 

 

3 

Дене тәрбиесі 5 1   1   

 

5 3 

  04 2 6 9 4 33 26 43 

Мектеп басшыларының мұғалімдердің сабағына қатысу жоспары (сағат саны)  (3-кесте) 

          
Сабақтарына қатысу арқылы жоспарлы, тұрақты бақыланады 

Ішінара 

бақылау 

Міндетті 

қатысу 

сағаттары Мектеп басшысы 

М
ұ

ға
л
ім

 

са
н

ы
 

Ж
ас

 

м
ұ

ға
л
ім

 

Аттестаттаудан 

өтетіндер Әдісте-

мелік 

кеңеске 

Педаго-

гикалық 

кеңеске 

ж

о
ғ 

І 
І

І 

директор 
0

4 
6 2 8 8   52 14 200 
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Бастауыш сыныптар  

жөніндегі орынбасар 
4 0 0 0 0 0 0 120 300 

Оқу ісі жөніндегі 

орынбасар 
0 0 8 2 4 85 63 38 300 

Бағдарлы оқу 

жөніндегі орынбасар 
3 0 0 6 4 48 50 32 300 

Ғылыми-әдістемелік 

жұмыстар жөніндегі 

орынбасар  

0

4 
4 2 5 8 66 52 43 300 

Тәрбие жөніндегі 

орынбасар 
2 2 2 8 8 66 26 38 300 

    
5

2 
4 

3

9 

3

2 
265 243 285 1700 

 

Мектеп директоры және оның орынбасарлары оқу жылы көлемінде 1700 

сабаққа қатысады. Сонда әр мұғалімнің орташа есеппен 16 сабағына енетін 

болады. Мектептегі 1-3 жыл аралығында жұмыс жасайтын жас мұғалімдер 

саны 12 (11,5%). Алғашқы жылдары оларға тұрақты бақылау мен тәжірибелі 

ұстаздардың көмегі аса қажет болатындықтан 252(15%) сабақтарына қатысу 

жоспарланған. Оқу жылы көлемінде 49 мұғалім аттестаттаудан өтеді. 

Аттестатталушылардың әрбірінің еңбегі жеке бағалауды қажет  етеді. Осы 

себепті әрқайсысының сабағына ену арқылы обьективті бағалауға қол жеткізуге 

болады. Жоғары санатқа ұсынылған 6, І санатқа-19, ІІ санатқа ұсынылған 24, 

барлығы 49 мұғалімнің 655 (38,5%)  сабағы талқыланады. Мектеп директоры 

жанындағы кеңесте негізінен мектептің материалды- техникалық базасын, 

оқушылар мен ұстаздардың жағдайын жақсарту бағытындағы мәселелер 

қаралатындықтан оқу жылы көлемінде әдістемелік және педагогикалық 

кеңестер көтеретін мәселерге үлкен назар аударылып, оның маңызды 

сипаттылығын ашу мақсатында мектеп басшылары 508(30%)  мұғалім сабағына 

қатысады. Бұл оқу жылында аталған шараларға қатыспайтын 43 мұғалімді 

ішінара бақылау мақсатымен 285(17%)  сабағына, орташа есеппен 6-7 сабағына 

енеді. 

Көптеген мектептерде тәрбие жөніндегі орынбасар мұғалімдердің 

сабағына енуді уақыт шығындау деп есептейді. Бұл түбірімен жаңсақ пікір. 

Баланың ой-пайымы, психикалық ерекшеліктері, тұлғалық дамуының барысын 

сабақ процесінде анық байқауға болады. 
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     Заманауи білім беру – заман қажеттілігі 

 

Ж. Т. Балапанова, А. Б. Сарсекенова 

«Өрлеу» «Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы»  филиалы Атырау 

облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 

институты 

 
В этой статье показана вошедшая в образовательный процесс обновленная 

образовательная программа, удовлетворящий спрос будущего поколения, которая 

соответствует требованиям настоящей времени. Направленное в будущее современное 

образование охватывает эффективное обучение и учебу, преподавание урока, оценку, 

планирование урока, исследовательские навыки и другие вопросы. 

В статье описано содержание  предмета по спирали, иерархия целей обучения по 

таксономии Блума, даются «общие темы» для осуществления целей межпредметной связи 

в рамках одного образования, планы долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного 

образовательного процесса, повышение  воспитательного потенциала обучения, 

формирование духовной человечности ученика. 

In this article is spoken about the program of updated curriculum in  educational progress 

which is constructed according to modern time and demands of  future generation. It involves 

points of effective teaching and learning, assessment, planning, research skills targeted to future. 

The article covers  such areas as «Spiral Curriculum» teaching, learning objectives hierarchy by 

Blomm’s taxonomy, cross-progress, improving of educational potential of teaching, formation of 

pupils’ moral qualities. 

Түйінді сөздер: жаңартылған бағдарлама, заманауи білім беру,  пәнаралық байланыс, 

белсенді оқу және оқыту, қалыптастырушы бағалау. 

Ключеевые слова: обновленная программа,  современное образование, межпредметная 

связь,  автивное обучение, формативное оценивание 

 

Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі таңда 

Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу-

тәрбие процесіне нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде болып жатқан түрлі 

бағыттағы білім беру қызметіне жаңашылдық енгізуді, қол жеткен табыстарды 

сын көзбен бағалай отырып саралауды, белсенді оқытуды, жастардың 

шығармашылық әлеуетін дамытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда 

ұйымдастыруды талап етеді. ХХІ ғасыр қоғамдық құрылымда жаһандық 
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жаңалықтар мен білімнің дәуірлеу ғасыры. Білім адамды жеке тұлға етіп 

қалыптастыруға негіз болатын маңызды фактор[1].  

Адамзат өзінің даму тарихы барысында қоршаған әлемді танып-білудің 

және игерудің бірнеше тәсілдерін меңгерді. Білім мен ғылым - қоғамның 

рухани мәдениетінің құрамдас бөлігі болып табылады. Адамзат дамуының 

белгілі бір кезеңінде білім мен ғылым дами келе, әлемдік қоғамдық сананың 

кредосына айналады. 

Қазақстандағы білім беру процесіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. Өте ертеден бері дамыған, сонымен қатар 

ғылымдағы жаңа бағыттардың да қатарына жататын білім жүйелерінің бір тобы 

- космологиялық білімдер, олардың зерттеу пәні - жаңартылған білім беру 

бағдарламасындағы жаңа жаратылыстану пәні. Осы пән арқылы жаңартылған 

білім беру бағдарламасы жаңашыл ой-толғаулар тудырады. Әр жаңашылдық, 

біріншіден, стандартты іске асыруда мұғалімнен кәсібилікті, екіншіден, одан 

әрі сапалы нәтижені алу мақсатында жігерлі іс-әрекеттерді талап етеді. Осы 

аталған бағдарлама бойынша тиімді оқыту мен оқу, сабақтың  берілуі, бағалау, 

сабақты жоспарлау, зерттеу дағдылары секілді мәселелер қарастырылады. Оқу 

процесінде қолданылатын бағалау моделі, білім беру бағдарламасын іске 

асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдер, сонымен қатар, білім 

алуда спираль әдісі мұғалімнің қызметіне оңтайлы өзгерістер әкеледі. 

Оқушылар оқыған тақырыпты бірнеше мәрте қайталап оқиды, оны қайталаған 

сайын пәннің күрделілігі нығаяды, жаңа алған білімі бұрынғымен қайта 

салыстырыла қарастырылады[2]. Осы орайда бастауыш сынып оқушылары 

функционалды сауаттылыққа сенімді бет алуына Джером Брунердің адамның 

танымдық қабілетінің белсенді (жұмыс процесінде білім алу), бейнелілігі 

(суреттер мен бейнелердің көмегімен білім алу), таңбалылығы (сөздер мен 

сандардың көмегімен білім алу) жөніндегі тұжырымдамасы дәлел болады. 

Оқушы бір пәнде алған білімін басқа пәнде пайдаланып,  келер пәнде өз білімін 

оның негізінде жақсартуға мүмкіндігі болады. Пәндік білімдердің ықпалдасуын 

таныттырады [4]. Пәнаралық байланыс негізінде кіріктіре оқыту идеясы 

Я.А.Коменскийден басталады. Ұлы дидакт:  «Бір-бірімен байланысы бар заттар, 

сол байланысты көрсетіле отырып оқытылуы қажет», - деген болатын. 

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 материалын оқушылардың ойлау қабілеті 

жетерліктей жас ерекшеліктерін ескере ұйымдастырса ғана, оның ойлау 

қабілетінің дамуына мүмкіндік туады. Сондықтан да, оқушыларды үнемі 

ойланып оқуға бағыттау керек, бұған оқу үрдісін жүйелі ұйымдастыру, сабақта 

бала логикасын дұрыс дамыта алатын мүмкіндіктерді мол пайдалану арқылы 

жетуге болады. Логикалық тапсырмаларды құрастыра отырып олардың сыни 

көзқарастарын қалыптастыра алды. Сыни көзқарасы қалыптасқан оқушы, 
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функционалды сауатты оқушы деп айта аламын. Берілген тапсырмаларды 

орындауда оқушылар өз беттерімен ізденеді, оқушының ой өрісін кеңейтіп есте 

сақтауын дамытады, байқағыштығын қалыптастырады, эвристикалық қабілеті 

шыңдалады. Оқушының өзіндік пікір айтып оны қорғай білуіне мүмкіндік 

жасалады. Сабақта алған білім дағдысы ойлау барысында қолдану мүмкіндігі 

оқушының зор ынтасын тудырады, білгенін тереңдетіп, жаңа іс – қимылға 

жетелейді. Белсенді емес оқушылар жолдастарынан кейін қалмау үшін алға 

ұмтылады. 

Оқушылар білімді қажет болғаннан емес, өз еркімен оқуға ынталанып, 

өздігінен уәжделуі тиіс. Бұл үшін білімді  белсенді, қызықты және мазмұнды 

етіп өткізу мұғалімнің міндеті. Оқушылар өздерінің алған білімдері мен 

дағдыларын өмірде іс-тәжірибелерінде қолданып көргенде ғана олардың 

білімге деген құштарлығы артады.  Мұғалім сыныптағы  оқу үдерісінің 

барлығында оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруы маңызды. 

Оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру және кері байланыс берудегі 

мұғалімнің алғашқы әрекеті: қиындықтарды анықтау, мақсатты белгілеу, 

тапсырмалар дайындау, шараларды жоспарлау. Оқушының білімге деген 

құштарлығының болмауы көп жағдайда мұғалім оқушының ішкі уәжін оята 

алмауынан болуы мүмкін, әрі қарай жалғаса беретін болса оқуға деген 

қызығушылығы жойылады. Ол үшін білім алуға шынайы ынталандыратын оқу 

ортасын қалыптастыру мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты болады. 

Оқушы оқытудың белгілі бір кезеңінде неге талпынатынын, қандай біліктері 

болатынын білуі қажет.Сондықтан әр сыныпта қалыптасуы қажет жалпы 

оқытудың қандай білім, білік дағдылары болуы қажет екенін оқушыларға 

түсіндіруіміз керек. Танымдық материалға тұрақты қызығушылығы бар 

оқушының мүмкіндіктерімен оқыту жылдамдығын, ырғағын, күрделілігін 

білікті түрде үйлестіре білген жағдайда мұғалім оған әрекет етуге көмектеседі, 

оның  өзін-өзі бағалау деңгейін өсіреді, өзін-өзі жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. Жекелей тәсіл саралау тәсілін нақтылай түседі. Ол әр оқушының 

ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқытуға қажетті жағдай жасауға 

бағытталған: жоғары нерв қызметінің ерекшеліктері, темпераменті, мінезі, 

ойлау үрдісінің жүру жылдамдығы, білім және дағдылардың қалыптасу деңгейі, 

жұмысқа қабілеті, оқи алу білігі, ынтасы,эмоционалдық-жігерлілік аймағының 

даму деңгейі және т.б.  

Зерттеу дағдысын барлық пәндердің аясында қарастыруымыз керек. Осы 

бағыттағы ерекшелік – сабақты жоспарлау барысында тапсырмаларды саралау. 

Ол да педагогикалық әдіс-тәсілдің бірі, яғни тапсырманы оқушының деңгейіне 

қарай беру. Сол тәсіл саралау деп есептеледі. Білім беру мазмұнындағы 

жаңалық – осы саралау тәсілі. Орта  білім мазмұнын жаңарту аясында пән 

бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру курсының білім беру 

бағдарламасында оқу мақсаттарына сай сабақ мақсаттарын саралау жұмысы 

тұр. Ол оқушылардың қажеттілігін қанағаттандыру және кері байланыс жаңа 

оқу бағдарламасының оқу жоспарын рәсімдеуге маңызды рөл атқарады. Бірінші 

кезеңнің маңызы оқушылардың мықты тұстары мен олардың кездестіретін 
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қиындықтарын анықтаудан тұрады. Бұл көп жағдайда оқушылардың ауызша 

жауаптарынан бақылау арқылы және жазбаша жұмыстарын оқып тексеру 

арқылы жүзеге асады. Сонымен қоса, бұл ақпарат әр оқушының үлгеріміне 

мықты тұстары мен олардың кездестіретін қиындықтарын анықтаудан тұрады. 

Бұл көп жағдайда оқушылардың ауызша жауаптарын бақылау арқылы және 

жазбаша жұмыстарын оқып тексеру арқылы жүзеге асады. Сонымен қоса, бұл 

ақпарат әр оқушының үлгеріміне көмектесетін педагогикалық қызметтерді 

қызметтерді жоспарлау үшін пайдаланылады. 

Бұл үдерісті нәтижeлі етуге көмектесетін бірнеше элементтер бар: 

 Мұғалімдер оқушылар қателік жіберсе де қорықпау керектігін қолдайды; 

 Әр оқушының өздігінен шешім қабылдау мәдениетін қолдайды; 

 Мұғалімдер барлық оқушымен қарым-қатынас жасайды, бұл оқушылар 

жұмысының сапасын бағалау тәсілдерін қалыптастыруға көмектеседі; 

 Мұғалімдер оқушылардың оқу мақсаттарына жетуіне мүмкіндік беру 

үшін сабақ мақсаттарын құру және кеңейту арқылы, мақсаттарды бақылау және 

оқытуды түзету арқылы оқу үдерісінің ашықтығын қамтамасыз етеді; 

 Мұғалімдер әртүрлі оқушылардың түрлі қажеттілігін қамтамасыз ету 

үшін оқушылардың түсінуін бағалау тәсілдері мен оқытудың әртүрлі әдістерін 

үйлестіре қолданады; 

 Мұғалімдер оқушылардың жұмыстары туралы ауызша және жазбаша 

пікір береді. Бұл пікір айқын және нақты критерийлерге негізделген болып 

табылады. 

Бұл элементтерді  Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 

(ЭЫДҰ) негіздеген болатын. 

Жалпы оқушылардың қажеттілігін қамтамасыз ету дегенді қалай 

түсінеміз? Барлық мұғалім балаларға білім беруде барынша жоғары 

жетістіктерге қол жеткізу үшін қолайлы орта жасауға тырысу керек. Кейбір 

мұғалімдер түсінбей жатады. Әр мұғалім күнделікті сабақ жоспарын құруда оқу 

мақсатын басшылыққа алып, сабақ мақсатын да нақты саралай алуы керек. 

Мысалы, барлық оқушылар; оқушылардың көпшілігі; кейбір оқушылар. Оқушы 

осылай сараланады. Бірақ бала білмеуі керек кім қандай деңгейде екенін. Енді 

тапсырмалар дайындауымыз керек. Қалай? Барлық балаларға арналған 

тапсырмалар оңай тапсырмалар болуы керек. Яғни ол тапсырмаларды 

сыныптағы барлық оқушылар орындай алса дейміз. Одан соң оқушылардың 

көбісі не басым бөлігіне берілетін тапсырмалар енді сәл күрделірек болуы 

керек. Ал кейбір оқушылардың тапсырмасы одан да күрделі болу керек. Кейбір 

балалар сыныптағы дарынды, тaлантты балаларыңыз. Ол оқушыларға 

шығармашылық тапсырмалар, жоба жасау тапсырмалары  берілсе нұр үстіне 

нұр болар еді. Бұл жерде тапсырмаларды саралауда оқушылардың жас 

ерекшелігі мықты ескерілуі тиіс, яғни оқушылар жекелеген танымдық дамуын 

зерттей алса мұғалім. Танымдық даму дегеніміз баланың оқуға деген 

қабілеттілігі, сондай-ақ зейіні, сөз сөйлеу дағдылары, ойлауы, жадысы 

(материалдарды қай бала қалай еске сақтай алады), пайымдауы, 

шығармашылығы. Міне осы жайттарды ескере отырып, сыни ойлай алатын 
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тапсырмалар дайындау керек. Тапсырмалар дайын болды. Енді оны 

оқушыларға қалай береміз. Осы кезде мұғалімге тиімді әдістер керек. Ол 

әдістерді таңдау мұғалім шеберлігіне байланысты. 

Саралаудың мәні мынада: бір сыныпта, бір бағдарламамен және бір 

оқулықпен оқи отырып, оқушылар оқу материалын әр түрлі игереді. Бұл жерде 

анықтаушы ретінде міндетті дайындық деңгейін атауға болады. Оның 

жетістіктері материалды игеру бойынша қажетті шағын талаптарды оқушының 

орындағанының айғағы болып табылады.Осының негізінде материалды 

игерудің жоғары деңгейі қалыптасады.  Өскелең және жасөспірім шақтарында 

балаларда танымдық қабілетінің белсенді үрдісі жүреді. Жасөспірімдер 

қисынды ойлай алады, өзіндік талдауды біледі, теориялық жағынан ой саптай 

алады. Олар адамгершілік, саяси және басқа да тақырыптарда өз ойларын еркін 

жеткізе біледі. Сондықтан шығармашылық деңгейде жұмыс істейтін оқушылар 

үшін талдауға, салыстыруға қатысты, дәлелдеуді, мәндісін бөліп алуды және 

бағалауды қажет ететін тапсырмалар беру керек. Сонымен қатар, егер бала тек 

маңызды проблемаларға назар аударса, онда кейбір маңызы бар мәселелер 

назардан тыс қалуы мүмкін.   

 «Ұлттық білім беру жүйесін түбегейлі жаңарту бізден инновациялық 

режимде сапалы әрі нәтижелі жұмыс жасауды талап ететінін түсінеміз. 

Әлемдегі ең дамыған елдердің бірегей білім беру жүйесінің озық үлгілерін 

игеруге бағытталған мемлекеттік маңызы үлкен, ауқымды іс-шараларды жалғыз 

– жарым, оқшауланған жағдайда жүзеге асыру оңай емес. Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев отандық білім беру жүйесін әлемдік стандарттар деңгейіне 

жеткізу міндетін қойып отырған тұста біздердің инновациялық –

шығармашылық әлеуетіміздің, күш-жігеріміздің біріге түскені дұрыс. 

Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, 

ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді. 
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Мектеп математика курсындағы логикалық есептердің маңызы 

 

Г. О. Қожашева, Ұ. Шынжырбай, Д. Жанахметова 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 

Оқушылардың  логикалық қабілетін дамытуда қарапайым математиканың 

алғашқы ұғымдарын ойын арқылы үйретудің,  заттарды әртүрлі геометриялық 

пішіндерден құрастырудың, ауызша есеп шығарудың, көру арқылы 

салыстырудың, қиялдаудың, жұмбақтар жаттаудың маңызы  туралы айтылады. 

Жасырын тұрған ойдың нені меңзеп тұрғанын ойлап табу баланың ми 

қыртысының жұмысын шыңдауға, логикалық ойлау сезімін қалыптастыруға 

арналған тапсырмалардың оқу әдебиеттерін әзірлеуде есепке алынуы қажеттігін 

көрсетеді. 

Қазақстан Республикасының қазіргі мектептерінде жаңа өзгерістерге 

байланысты  туындап отырған өзекті мәселелердің бірі ол –оқушылардың 

логикалық ойлау қабілетінің төмен дәрежеде болуы. Әлемдік  білім беру 

тәжірибелерін пайдалана отырып, баланың жеке дара күшінің дамуын 

қамтамасыз ететін жаңа бағыттағы жобаны іздестіру барысында және 

қолдануға арналған Республиканың «Білім туралы» Заңында «Әр баланың 

қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы, жеке адамның дарындылығын 

дамыту» сияқты мәселелер мемлекеттің білім саясатының басты ұстанымында 

атап көрсетілген. 

Сол себепті қазіргі таңдағы ұстаздарға негізгі қойылатын талаптардың бірі 

– алған білімдерін тиянақтай алатын және  дұрыс салада пайдалана алуын 

қамтамасыз ету, логикалық ойлауы дамыған, жаңаша, тәуелсіз, ойлай алатын 

шығармашыл тұлғаны қалыптастыру. 

Логикалық ойлауды дамыту туралы сөз етпес бұрын логика туралы 

қысқаша айтып кетсек. Логика (грек тілінен алынған logic –сөз, ой,ойлау, ақыл 

–ой) ойлаудың заңдылықтары мен түрлері туралы ғылым. 

Ойлау аса күрделі психологиялық процесс. Бұлардың ішінде психология 

мен логиканың орны ерекше. Логикалық ойлауын дамытудың қажеттілігі 

туралы әдіскерлер А. Я.Зорина, Ж.Икрамова және т.б ерекше атауға болады. 

Сонымен бірге, А.Е. Әбілқасымова, А. Баймадиева сынды Қазақстандық 

ғалымдардың еңбектерін естен шығармауымыз керек. 

Логикалық есептер және оларды тез есептеудің жолдарына тоқталайық. 

Арнайы формуланы қолдануға келмейтін әрқайсысына өзінше талдау жасауды 

қажет ететін есептерді логикалық есептер деп атаймыз. Баланың ой-өрісін 

кеңейтіп, ойлау қабілетін арттыру үшін,логикалық ойын, созжұмбақтың алатын 

орны ерекше.  

Оқушылардың логикалық қабілетін дамытуда қарапайым математиканың 

алғашқы ұғымдарын ойын арқылы үйретудің, заттарды әртүрлі геометриялық 

пішіндерден құрастырудың, ауызша есеп шығарудың, көру арқылы 

салыстырудың, қиялдаудың, жұмбақтар жаттаудың маңызы зор. Өйткені 
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жасырын тұрған ойдың нені меңзеп тұрғанын ойлап табу баланың ми 

қыртысының жұмысын шыңдайды, логикалық ойлау сезімін қалыптастырады.  

Мектеп бағадарламасында қарастырылмайтын, бірақ та қазіргі таңда ҰБТ-

де кездесетін кейбір логикалық есептердің түрлері:  

 әр түрлі заңдылықтармен берілген есептер;  

 кесте тәсілмен және сиқырлы әріптермен берілген есептер; 

 блок-схема есептері,  

 сандар жиыны; 

 ықтималдық пен кездейсоққа берілетін есептер 

Әр түрлі заңдылықтармен берілген есептер-бұл есептер сандардың 

белгілі бір ретпен, заңдылықпен , тәртіппен орналасуына байланысты белгілі 

бір сандардың қосылуы, азайтылуы, көбейтілуі, бөлінуі және т.с.с. амалдармен 

және фигуралардың қасиеттері арқылы белгілі бір заңдылықты жүзеге асыруға 

болатын  есептер жинағы.  

Мысал 1. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан қою керек?  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шешуі: 

Жауабы: 180 

Мысал 2. Төмендегі берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан, 

сұрақ белгісінің орнына қандай сан қою керек? 

16  8   24  ?   36   18    

Шешуі:  16:2=8   8*3=24   24:2=12   12*3=36   36:2=18    Жауабы:12 

Кесте тәсілмен және сиқырлы әріптермен берілген есептер- әрбір әріп 

немесе әрбір фигура бір цифрға тәуелділік етеді. Әріпті шифрлап, сандардың 

54 36 

16 24 

270 

80 120 

? 
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қосылуы, азайтылуы, көбейтілуі, бөлінуі және т.с.с.  амалдар түрінде кездеседі. 

Әр амалға өзіндік ережелері қолданылуы арқылы шығарылады.  

Мысал 3. ҚАТАЛ сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз: 

МАСАҚ                   97872           МАСАҚ                97872  

 

БАТЫЛ                   36472           БАТЫЛ                   36472  

 

ҚАНАТ                   57862           ҚАНАТ                   57862  

 

ҚАТАЛ                   97178           ҚАТАЛ                   97178 

 

МЫСАЛ                 37479           МЫСАЛ                 37479  

Шешуі: Әрбір әріпке бір цифр сәйкес келеді. Алғашқы бағанға қарасақ, екі 

Қ, екі М және бір Б әріптері бар,ал сандарда екі 9, екі 3 және бір 5 бар. Олай 

болса, ҚАТАЛ сөзі 97872 санына сәйкес келеді.  

Жауабы: ҚАТАЛ сөзі 97872 

Мысал 4. Төмендегі кестені қолданып, А+В өрнегінің мәнін табыңыз:  

9 7 5

1 

1

2 

8 А 1

0 

1

4 

1

0 

1 В 5 

Шешуі: 9*7=51+12; 8*A=10+14; 10*1=В+5 

А= 3; В=5 А+В=3+5=8  

Жауабы: 8 

Блок-схема есептері - берілген есептерді білгілі бір алгоритмге бағынатын, 

блок-схемаларды орынды түрде пайдалану арқылы шығарылады  

Мысал 5. 3 литрлік және 5 литрлік екі ыдыстың көмегімен 7 литрлік 

сұйықты қалай құйып алуға болады?  

 

Үлкен ыдыс 0  5  2  2  5  

Кіші ыдыс  0  0  3  0     

    5        7  

 

Сандар жиыны – кейбір есептерде анықталмаған негізгі ұғымдарды 

қарастыру арқылы қандай бір белгі бойынша біріккен кейбір объектілердің 

жиынтығы.  

Мысал 6. Кітап бетін нөмірлеу үшін 1059 цифр пайдаланылған болса, кітап 

неше беттен тұрады?  

Шешуі: Бір таңбалы беттер 9 цифрдан тұрады. Ал екі таңбалы беттер 

90*2=180 цифрларынан тұрады. Ал үштаңбалы беттерін нөмірлеуге қалған 

цифрлар керек. Яғни, (1059-9-180):3=290 

Демек, кітпатың 9+90+290=389 беті болғаны.  
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Жауабы: 389 бет  

Мысал 7. Үш таңбалы сан 4-ке аяқталады. Егер осы санның соңғы цифры 

санның басына ауыстырылса, онда пайда болған сан алғашқы саннан 180-ге кем 

болады. Үш таңбалы санды табыңыз.  

Шешуі: ab4 – белгісіз үш таңбалы сан болса,  

ab4= 4ab+180 (100a+10b+4)=(400+10a+b)+180 

10a+b=64 ab=64 

Жауабы: белгісіз үш таңбалы сан 644 

Ықтималдық пен кездейсоққа берілетін есептер-кездейсоқ бір оқиғаны 

ықтималдығы бойынша онымен қандай да бір байланыста болатын, басқа да бір 

кездейсоқ оқиғаның ықтималдығын анықтауға мүмкіндік беретін есептің 

түрлері.  

Мысал 8. Бір айналымды шахмат түрниріне 12 ойыншы қатысты. Турнирде 

барлығы неше партия ойналды?  

Шешуі: Әрбір партияға 2 ойыншы қатысады. Сондықтан, турнирде 

ойналған барлық партиялар саны 12 ден 2 бойынша алынған терулер санына 

тең.  

66
2

11*12

!10!2

!122

12 C
 

Жауабы: 66 партия ойналды.  

Мысал 9.  Құлыптаулы 10 құлып және оның 10 кілті бар. Қай кілттің қай 

құлыпқа түсетіні белгісіз. Қай кілттің қай құлыпқа түсетінін ең аз дегенде неше 

рет байқап білуге болады? 

Шешуі: бірінші құлыпты ашу үшін кілтті ең көп дегенде 9 рет тексеруге 

тура келеді (егер ол 9 құлыпқа түспесе, 10 шы түседі). 9 –шы кілтті ең көп 

дегенде 8 рет, 8-ші кілтті 7 рет т.с.с. тексеру керек. Сонымен 10 кілттің 10 

құлыпқа түсетінін барлығы (9+8+7+6+5+4+3+2+1=45) 45 рет байқап көруге 

болады.  

Жауабы: 45  

Мысал 10. Жәшікте түстері әр түрлі 70 шар жатыр: 20 қызыл, 20 көк, 20 

сары, қалғандары қара және ақ. Жәшікке қарамай алғанда, кемінде бір түстен 10 

шар шығу үшін қанша шар алу қажет.  

Шешуі: егер жәшіктен 9 қызыл көк және сары шарлармен барлық қара 

және ақ шарларды алатын болсақ, онда бір түстен 10 шар шықпау мүмкін. 

Барлыы 37 шар. Олай болса, жәшіктен тағы бір шар алатын болсақ, онда бір 

түстен міндетті түрде 10 шар шағады. Соымен жәшіктен бір түстен 10 шар 

шығару үшін 38 шар алу қажет.  

Жауабы: 38  

Осы тақырыптар бойынша есептерді зерттей келе, өз ойымызды 

төмендегідей бір түйінге алып келдік. Біздің ойымызша, қазіргі заманда 

сауаттылықтың өзі жеткіліксіз, функционалдық сауатылықтың да дамуы қажет. 

Бұл саланы Н.Назарбаев атындағы мектептері қарастыруда. Функционалдық 

сауаттылықтың дамуы баланың бойында шығармашылық қасиетті, 

ізденімпаздылықты, экономикаға деген көзқарасты, тарихтың құрамымен 

таныстыруға ықпалдылық жасайды. Бұл адам баласының математиканың 
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әлемдегі орнын анықтауға көмектеседі. Өзіміздің тәжірибемізде  балалардың  

қиялына қанат бітіріп, ойлау,таным қабілеттерін жетілдіріп, тапқырлыққа баулу 

үшін әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болатынын және оның пайдасы зор 

екенін айтқымыз келеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 Н.Әлімбетов, Ж. Бейсеков, А. Мирсоатов. «Математикадан логикалық 

есептер шығару құралы»  

2 Н. Көбенқұлұлы «Математика әлемі»  

3 А.Қ. Қазешев «Ықтималдықтар теориясы»  

 

Жоғары білім берудің заманауи әдістерінің келешегі туралы 

 

С. И. Оспанов 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ. 

 

Жоғары білім берудің заманауи әдістерінің негіздері мен ерекшеліктерін 

туындататын ең басты фактор ‒ ол адамзаттың ХХI ғасырда онан әрі дамуының 

ең басты қажеттіліктері болып табылады. Оның ең басты 17 бағытын Біріккен 

ұлттар ұйымы анықтаған. Осылардың әрқайсысының негізінде жатқан өте 

көптеген проблемалар бар. Сонымен бірге, оларды біріктіретін бірнеше 

факторлар ерекше көрсетілген. Біріккен ұлттар ұйымы  2015 ж. қыркүйегінде 

адамзаттың тұрақты дамуының (АТД) кепілі деп, Жаһандық  күн тәртібінде 

тұрған үш фактор: кедейлікті жою, Жер шарын қорғау және адамның әл-

ауқатты болуын қамтамасыз ету болып табылады.  

АТД қамтамасыз ете алатын мақсаттардың ішінде: білім алатын жастар 

АТД туралы білуі керектігі, ал ол өз орайында, адамдардың өмір салтының 

тұрақтылығын, адам құқығын, гендерлік теңдікті, бейбіт өмірді қорғау мен 

зорлықты болдырмауды, әлемнің азаматтарға арналатынын және мәдениеттің 

алуантүрлілігі ерекше құндылық екендігін насихаттаудан тұратынын білуі 

керек деп белгіленген. Мұндай міндеттерді жүзеге асыру білім беру ісі мен 

соның әдістерін жаңаша ойластыруды қажет етеді.  

Ең алдымен адамзат үшін аса маңызды мәселе білімдендіру мекемелерінің 

адамзат алдындағы жауапкершілігі ерекше екендігін түсіну қажет. Олай болса, 

жоғары білімді мамандарды даярлау ісіне арнайы көңіл бөлу бүгінгі таңдағы ең 

бірінші орында тұрған мәселе деп қарауға болады. Енді осы мәселеге арнайы 

тоқталатын болсақ, онда оның өзінің ішінде күрделі жағдаяттар жеткілікті. 

Соларды дұрыс түсіну үшін мәселеге тарихи тұрғыдан қарау қажет.  

Жоғары білім беру жүйесі көптеген ғасырлар бойына қалыптасқан. Және 

де ол сол ғасырларда қалыптасқан және бірте-бірте дамыған халық 

шаруашылығының қажеттіліктеріне жауап беріп келген. Адамзаттың ХХ ғ. 

дейінгі халық шаруашылығына жауап беріп келген жоғары білікті мамандар 

даярлау жүйесінің жағдаяты ХХ ғ. II-ші жартысынан бастап өте түбегейлі 
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қайшылықтарға килікті. Егер бұрын, ғылым арнайы әлеуметтік институт 

тұғырына жетпей тұрған кезеңде, ғылыми жаңалықтар жасау, оларды жастарға 

оқыту, маман даярлау және солардың жетістіктерін халық шаруашылығына 

енгізу бір жүйедегі, бір қолдан өтетін жұмыс болатын. Ал кейін келе, мысалы 

ХIХ-ХХ ғғ. кезінде ғылым анайы әлеуметтік институт болған кезінде ғылыми 

жаңалықтар арнайы құрылған ғылыми зерттеу институттарында жасалып, олар 

сол жаңалықтарды өнім өндіруге пайдаланатын ірі өндіріс орындарында 

тікелей енгізіле бастады. Олардың көптеген моменттері арнайы оқу 

орындарында қаралмайтын болды. Ғылыми зерттеу жұмыстары, олардың 

жетістіктерін практикада қолдану және жоғары білім берудің араларында 

алшақтықтар пайда бола бастады. Осындай жағдайда жоғары білім беру 

орталықтарының басты мақсаты ғылыми дүниетанымның негіздерін оқыту, 

арнайы ғылымдардың абстрактылы құрылымдарын түсіндіру, қайталату, есте 

сақтату басты міндетке айналды. Мұны педагогика ғылымында «сызықтық 

технология бойынша оқыту» деп атайтыны көпшілікке белгілі.  

ХХ ғ. II-ші жартысынан бастап ғылымның дамуы өте шапшаң түрде жүзеге 

аса бастады. Ендігі жерде ғылыми жаңалықтар білімдендіру салаларында 

оқытылатын оқулықтардың мазмұнына еніп болмай жатып, бір жағынан 

практикаға енетін болса, екінші жағынан, олар оқулықтардың мазмұнына еніп 

болмай жатып маңызды өзгерістерге ұшырай бастады. Қазіргі кезде әлемдегі 

ғылыми білімдердің көлемі екі жылда екі есе дамуда. Ол да көпшілікке белгілі. 

Міне осындай жағдайда, жоғары оқу орнында ғылыми білімдерді дәлме дәл 

есте сақтатудың маңызды екендігі күмәнді нәрсеге айналды. Футуролог 

ғылымтанушы Томас Фрейдтің 2016 жылы жүргізген зерттеуі бойынша 2030 

жылы қазіргі әлемдегі мамандықтардың 50 пайызы немесе 2 миллионы 

жойылады. Австралиялық ғалым Рейчел Браунның зерттеуі бойынша қазіргі 

австралиялық студенттердің алып жатқан мамандықтарының 60 пайызы, жақын 

жылдары өндіріске автоматтандыруды енгізу нәтижесінде жойылады.  

Халықаралық жаһандық деңгейдегі білімдендіру ісін зерттеушілердің 

баяндамасы бойынша: 2030 жылы қазіргі жастардың жартысынан көбі ‒ 

шамамен 800 миллион жастардың өндірістің жаңа салаларын игеруге қажетті 

машықтықтары болмайды. Ал сол кезеңде жер шары халықтарының әлі де 25 

пайызы өте төмен кедейшілік жағдайында өмір сүретін болады.  

Біздіңше, Қазақстанның келешегінде де, сөз жоқ, осындай өзгерістер, 

күрделі жағдаяттар мен соларды жеңу қажеттіліктері күтеді. Олай болса, қазіргі 

жастарды келешектің осындай өзгермелі және күрделі жағдайларына қалай 

әзірлеу керек деген мәселе бүгінгі біздерді қатты толғандыру қажет. Онсыз 

Қазақстанның Мәңгілік ел болу мақсаты тек қиял болып қалуы, әлемнің 

алпауыт елдерінің бір саяси жағынан дербес болса да, қабілеті мен қуаты 

жағынан бодан елдердің бірі болып қала бермек. Осындай жағдайда не істеу 

қажет деген сұрақ жаңды түрде туындайды.  

Жаңаша оқытудың, Батыс елдері педагогтарының аса маңызды деп 

таңдаған жолы «кредиттік технологиямен оқыту» әдісі әзірге ең ұтымды деп 

танылып отыр. Ол ондай технологиямен оқытудың өзінің ішкі әдістері өте көп. 
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Солардың ортақ сипаты жастарды креативті (сыншыл, таптаурынды емес) 

түрде ойлауға үйрету; жаңа білімдердің өздігінше оқып игеру қабілетін 

қалыптастыру;  жалпы ғылым мен практиканың даму келешегі мен соның 

механизмдерін дұрыс түсіну сияқты қабілеті болу керек.  

Осы баяндаманың авторы есебінде біздің мынандай ұсыныстарымыз бар. 

Біріншіден, келешектегі өмір сандық технология, яғни IТ-технология 

бойынша дамыйтын болса, онда қазақстандық жастардың бәрі компьютерлік, 

автоматтық құралдарды пайдаланушы ғана емес, солардың негізін құрайтын 

бағдарнамаларды (программаларды) жаза алатын мамандар болуы керек. 

Мысал ретінде Үндістанды алатын болсақ, біздің білуімізше, ол елде мектеп 

бітірген жастардың бәрі 2 жылдық программалар құру білімін алады екен. 

Соның нәтижесінде кәзіргі кезде компьютерлік программалар өнімін 

шығаратын орталықтардың, солардың ішінде АҚШ-тың атақты Силикон 

өлкесіндегі ғылыми орталықтардың жартысынан көбі үндістандық түлектер 

екен. Олай болса, біздіңше, Қазақстан орта мектепті алдағы 12-жылдық оқыту 

режиміне көшкенде соңғы 2 жылды Үндістандық мысал бойынша оқыту қажет 

деп ойлаймыз. Онсыз бұрынғы өткен пәндерді бұрынғыша оқыта бергеннен 

бәрі-бір тиімділік шамалы. Себебі мектепте қазіргі ғылыми жаңалықтардың 

бәрін беріп болу мүмкін емес. Оны берген күнде де олар 5-10 жылдан кейін 

түбегейлі түрде өзгереді. Ал солардың негізінде жататын компьютерлік, 

автоматтық бағдарламалар жасау әрқашанда керек болады.  

Екіншіден, бұрынғы педагогикалық ғылымның басты мақсаты 

оқушыларды жаттатқызу үшін өте көптеген әдістер қолданады. Олардың бәріне 

ортақ сипат ‒ ол баланы «қара жәшік» сияқты қарап, оның алдына бір сұрақ, 

мәселе қойып, оның соны қалай есінде сақтайтынын қарау, соған үйретуді 

басты мақсат санайды. Егер сәл батыл айтсақ, мұндай әдіс цирктегі 

жануарларды әртүрлі жаттығуларды жасауға жаттықтыру (халықаралық 

терминмен айтсақ «дрессировкалық» жаттықтыру) жұмысымен ғана айналысу 

болып табылады.  

Әрине жастардың жаңа білімді түсінуі, есінде сақтау қажет. Бірақ біз 

соларды жаттаттыру әдістерін қолданушы емес, сол жаттауға, түсінуге деген 

әдістердің оқушының өзі өзіне қолдана алатын саналы ойды 

қалыптастыруымыз керек. Мұндайда оқушының жасайтын қорытындысы біздің 

ойлағанымыздай болмауы мүмкін. Бұл қауіпті нәрсе емес. Ең бастысы баланың 

өздігінше ойлау қабілеті болуы керек. Мәселе нәтиженің дәлдігінде емес, ең 

басты мақсат баланың сол нәтижеге жетудегі ойлау қабілетінің қалыптасуында. 

Қазіргі кездегі «үздік студент» дегеніміз, шындығында компьютердің 

деректерді сақтайтын қатты дискісі іспетті «жаттау құралы».  

Басқаша айтқанда, қазіргі кездегі жаңа әдістер жаттату емес ойландыру 

сипатындағы әдістер болуы керек. Оларды дәл қалай атау керек, қалай жасау 

керек деген мәселе бір баяндама ғана емес, бірнеше конференцияның 

материалдарына симауы мүмкін.  

Біздің түсінігімізше, жалпы «педагогика» атауын «аутогогика» деп атау 

қажет. Яғни баланы оқытатын педагог емес, оның өзі болуы керек. Жаңа 
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сипаттағы оқыту әдістері де соған сәйкес «дидактика» емес «аутодидактика» 

болуы керек. «Бұл айтылғандардың мазмұны неден тұрады?», десеңіз тағы да 

«Бірлесіп ойласуымыз керек», деп жауап беремін.  

Бұл айтылғандар бойынша, бұрынғы педагогиканы немесе дидактиканы 

толығымен жоққа шығару дегенді білдірмейді. Олардың барлығын студенттің 

өздері жақсы білуі керек. Және де ол соларды өзінің білім алу үдерісінде өзі 

қолдануы керек. Егер осындай түсінік пен машықтықты студенттің өзінің ойлау 

қабілетіне айналдырып, оның өзін өзі оқытудың басты механизміне айналдыра 

алсақ, біздіңше, қазіргі оқыту әдістерінің келешекте дамуының заманауи 

мәселелерін сіздердің назарларыңызға ұсындым деп есептей аламын.  

 

Жоғары оқу орны студенттеріне критериалды бағалау жүйесін 

оқытудың тиімді әдістері 

 

Р. А. Набуова 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ. 

 
В статье рассматривается особенности формативного оценивания а также пути 

практического применения на тренинговых занятиях. 

The article examined to the feature of formative evaluation and also way of practical 

application from trening lessons. 

 

Бүгінгі күні қазақстандық білім беру мазмұнын жаңғырту бағытында 

Ұлттық және өңірлік деңгейдегі білім беру нәтижелері мен әлеуметтік 

әсерлердің жүйелі мониторингі жүргізілуде. ЮНЕСКО, ЭЫДҰ және АҚШ 

халықаралық білім беру статистикасының талаптарын ескере отырып, ұлттық 

білім беруді басқару жүйесінің инфрақұрылымы кеңейтілуде. 

Заманауи жоғары оқу орнының табыстылығы оқу тәжірибесін жаңартуға 

бағытталған мұғалімнің жаңаша бағалау көзқарасының қалыптасуымен 

айқындалады. Білім беру үдерісінде білім алушылардың бойында жобаланған 

құзыреттерді қалыптастыру мен дамытуда оқу нәтижелерін бағалау үдерісінің 

алатын орны ерекше. Себебі, бағалау оқыту үдерісінің барысында, оның өн 

бойында жүретін үдеріс. Оның негізгі қызметіне білім нәтижелеріне жету 

дәрежесін анықтау ғана емес, сол жобаланған нәтижелерге қол жеткізу үшін 

білім алушыларға педагогикалық қолдау көрсету де жатады[1]. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізінде жоғары оқу орнында 

«Бастауыш сыныпта критериалды бағалау әдістемесі» элективті пән және 

«Бағалаудың өлшемдік технологиялары» міндетті пән ретінде енгізілді. 

Пәннің мақсаты - студенттердің бастауыш сынып оқушыларының оқу 

жетістіктерін критериалды бағалау жүйесін тиімді меңгеруіне және оны 

Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарына ендіруіне себепші болу. 

Пәннің міндеті:  

- болашақ мамандарды бағалау және оның оқыту әдістері, стратегиялары, 

түрлері жайлы біліммен қаруландыру;  
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- критериалды бағалаудың моделі, жиынтық және қалыптастырушы 

бағалаудың мән-мағынасымен таныстырып, критериалды бағалауды 

әдістемелік қамтамасыздандыруды дайындай алу білігін қалыптастыру; 

- критериалды бағалауды жоспарлау, оны жүзеге асыру, басқару және 

рефлексиядағы білім, білік және дағдыларды біріктіретін пәндік 

құзыреттіліктерді қалыптастыру; 

- оқыту нәтижелерін рефлексиялауға, шығармашылық ізденісті 

ұйымдастыруға, тәжірибені оқып үйрену және жалпылауға,  бастауыш сынып 

тәжірибесінде критериалды  бағалау жүйесін тиімді жүзеге асыруға негіз 

болатын біліммен қаруландыру болып табылады[2]. 

Соңғы зерттеу жұмыстары біздің ұғымымызда критериалды бағалау 

үдерісінің едәуір дамуы мен оны қалыптастырушы және жиынтық бағалауда 

қолдану мүмкіндігіне серпін бергені анық. Оқытушылар мен білім алушылар 

үшін өздерінің қандай мақсатқа жетуді көздейтінін, мақсатқа жету өлшемдерін 

түсіну не үшін керек екенін білу маңызды.  

«Оқу жетістігін бағалау» - білім алушының кері байланыс арқылы оқу 

мақсаттарына сәйкес жоспарланған білім беру үдерісін реттеу және түзету 

арқылы нақты қол жеткізген нәтижесін белгілеу үдерісі. Бағалау: Бұл не үшін 

қажет? 

Б.Г.Ананьев: «Бағаның болмауы бағаның ең нашар түрі болып табылады, 

себебі бұл бағыт беретін әсер емес, керісінше бағыт бермейтін әсер, объект 

жақсы ынталандырушы емес, керісінше депрессияға әкелуші, өзінің нақты 

білімі көрініс тапқан объективті баға негізінде өзіндік бағалауды құрудың 

орнына адамды субъективті түсіндірілген тұспалдарға, жартылай түсінікті 

жағдайларға, педагог пен оқушылардың мінез-құлқына негізделуге 

мәжбүрлейді». [3].   

«Критериалды бағалау» терминін алғаш рет Роберт Юджин Глейзер (1963) 

қолданған және бұл термин оқушылардың оқу жетістіктерінің қол жеткізген 

және потенциалды деңгейлері арасындағы сәйкестікті анықтауға мүмкіндік 

беретін үдерісті сипаттайды. Критериалды бағалау басқа оқушылардың 

жетістіктерін салыстырмайды және бір-біріне тәуелді етпейді, сонымен қатар 

әр оқушының құзыреттілік деңгейі туралы ақпарат беруге бағытталады.  

Білім алушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау жүйесі оқыту, оқу, 

бағалаудың өзара байланысына және оқу үдерісін ұйымдастырудың бірыңғай 

тәсілдерін қамтамасыз етуге негізделген (Бойл және Чарльз, 2010). [2]. Бұл 

барлық бағалау элементтері арасындағы өзара байланыс орнатуды, теориялық 

негіздемені болжамдайды (оқу мақсаттары, бағалау түрлері, құралдары мен 

нәтижелері). Білім алушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау жүйесі: 

• оқыту мен бағалаудың тұтастығына негізделеді; 

• білім алушылардың үлгерімін, ілгерілеуін қамтамасыз етудің бірыңғай 

тәсілін қалыптастыруға бағытталады; 

• оқу бағдарламасына сәйкес дағдыларды дамытуды, білім алу дәлелдерін 

жинақтауды, оқу мақсаттарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді; 
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• оқу бағдарламасының мазмұны негізіндегі әр сынып үшін пән бойынша 

бағалаудың формалары мен тәсілдерінің әртүрлілігін қамтиды. 

Бағалау – оқу үдерісі мен оның нәтижесі туралы ауқымды түсініктен 

тұратын  педагогикалық үдерістің маңызды элементі. Ол - білім алушылардың 

оқу бағдарламасы бойынша алған білім, білік сапасын немесе олардың 

шығармашылық бағыттағы тұлғалық даму деңгейін анықтауға, арттыруға және 

түзетуге көмектесетін тәсіл. Кез келген бағалау оқу үдерісі барысында өзара 

әрекеттестік қаншалықты тиімді болғаны жайлы ақпарат алу қажеттілігінен 

туындайды. Бағалау білім алушылардың оқу жетістіктерін әр түрлі сапалық 

және сандық бағалау түрлері, құралдары, әдістері мен формаларынан тұратын 

жүйе ретінде іске асырылады. Ол тек оқудың соңғы оқу нәтижесін 

қорытындылауда ғана емес, сонымен бірге оқу және оқыту үдерісімен толықтай 

және үздіксіз бірге жүріп отырады. Бағалау үдерісі оқу үдерісін жақсартуға 

ықпал ететіндіктен бір-бірімен тығыз байланысты және оқыту әдістемесін 

өзгертіп жаңартуға, оқу және оқыту тәжірибесін жетілдіруге көмектеседі.. 

Тұжырымдап айтқанда, бағалау – оқу үдерісінің ажырамас бөлігі. Сондықтан 

бағалау оқу бағдарламасы, мақсаты, оқу мазмұны және әдістемелерімен тығыз 

байланысты болуы керек[2].  

Қалыптастырушы бағалау арқылы біліктілікпен жинақталған деректер 

деңгейлеп оқытуды іске асыруға, яғни әр білім алушының қажеттіліктері мен 

мүмкіндіктерін ескеруге ықпал етеді. Осы ретте Блум таксономиясы бойынша 

оқу мақсаттары көмектеседі. Блум оқытушыға білім алушылардың 

қажеттіліктеріне сәйкес оқу мақсаттары мен міндеттерін жіктеуге мүмкіндік 

береді 

Бағалау шынайы оқу үдерісімен тығыз байланыста жүзеге асырылады. 

Білім алушылар сабақ барысында, білім алушылардың өзіндік жұмыстарын 

орындау кезінде жеке жұмыс жасаумен қатар уақытының бір бөлігін шағын 

топтарда, командада және жұппен жұмыс жасауға жұмсайды. Оқытушы білім 

алушыны бағалауға қатыстыру арқылы олардың зейіндерін бір оқуға 

шоғырландырып, барынша нақты және тиянақты әрекеттерге жетелейді. 

Бағалау білім алушыны өзін-өзі бағалай алатын және мақсат қоюға мүмкіндік 

беретін ақпараттармен қамтамасыз ету керек. Осы ретте критерийлер арқылы 

бағалаудың тиімділігі зор. Бағалау критерийлері алдын ала қойылған жағдайда 

білім алушы оқытушының араласуынсыз мақсатқа жету деңгейін өзі бағалай 

алады. Сондықтан білім алушы мақсатқа жету үшін не арқылы, қалай 

бағаланатынын білуі маңызды. Білім алушылар  үнемі оқытушыға нені 

үйренгені және үйрене алмағаны туралы ақпарат беру арқылы оқытушымен 

бірге бағалау критерийлерін әзірлеуге дағдыланады. Бұл дағды олардың 

мақсатқа жету деңгейін өзін-өзі бағалауына мүмкіндік береді.  Оқытушы білім 

алушылардың тақырыпты түсіну деңгейі мен дағдыларының қалыптасуы 

туралы деректер жинау үшін әр түрлі бағалау әдістері мен техникаларды 

біліктілікпен қолдана білуі қажет. 

Білім алушылармен практикалық сабақ барысында бағалау критерийлері 

ұғымын түсіндіруді мақсат ете отырып, «Дәріс және практикалық семинар 
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сабақтың бағалау критерийлерін айқындау», «Қалыптастырушы бағалау мен 

жиынтық бағалаудың ұқсастықтары мен ерекшеліктерін айқындауға 

бағытталған «Венн диаграммасын» құрастыру арқылы жүргізілді.Себебі білім 

алушылардың пікірін тыңдау, ақпаратты салыстыру негізінде талдау, жинақтау 

дағдыларын қалыптастыруды мақсат етілді.  

Дәріс сабақты бағалау критерийлері: 
өте жақсы жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарл

ықсыз 

- білім алушы 

дәрісте берілген негізгі 

ой, пікір, 

терминологиялар мен 

анықтамаларды 

салыстыру және талдай 

алуға бағытталған, 

ақпаратты нақты, 

сауатты, дәйекті түрде 

жеткізе білу,  сұрақты 

құрауда нақтылық 

және өзіндік көзқарас 

тұрғысында жеткізе 

алады 

- дәрісте 

берілген негізгі ой, 

пікір, терминологиялар 

мен анықтамаларды 

салыстырумен 

шектеледі,   

ақпаратты 

нақты, сауатты, дәйекті 

түрде жеткізе білу,  

сұрақты құрауда 

нақтылық және өзіндік 

көзқарас тұрғысында 

сенімді жеткізе 

алмайды. 

- дәрісте 

берілген берілген 

негізгі ой, пікір, 

анықтамаларды 

сипаттамалық тұрғыда 

бере білген. Жаттанды 

сөз тіркестері арқылы 

жеткізеді. 

- дәрістің  

көптеген маңызды 

бөлігін түсінбеуі, 

терминологиялар мен 

түсініктемелерді 

айтуда қателіктерді 

жіберуі, оқытушының 

көмегімен қойылған 

сұрақтарға дұрыс 

жауап бере алмауы 

- қосымша тың 

ақпараттармен: 

ғаламтор желісі, 

энциклопедия, 

сөздіктерден алынған 

ойлар, пікірлер 

қамтылған. 

- қосымша тың 

ақпараттармен: 

ғаламтор желісі, 

энциклопедия, 

сөздіктерден алынған 

бір, екі ойлар, пікірлер 

қамтылған. 

- қосымша тың 

ақпараттармен: 

ғаламтор желісі, 

энциклопедия, 

сөздіктерден алынған 

ойлар, пікірлер 

қамтылғанмен 

байланыстырып ойын 

жеткізе алмауы. 

- қосымша тың 

ақпараттармен: 

ғаламтор желісі, 

энциклопедия, 

сөздіктерден алынған 

ойлар, пікірлер 

қамтылмауы. 

Практикалық семинар сабақты  бағалау критерийлері 
өте жақсы жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарл

ықсыз 

Білім алушы 

практикалық 

тапсырмаларды сын 

тұрғысынан ойлау 

тұрғысында орындауы,  

бағдарламаларды 

бастауыш сынып 

оқушыларының  жас 

ерекшеліктеріне 

байланысты 

сәйкестендіре білуі, 

жағдаяттарды дұрыс 

шеше біліп, дұрыс 

негізделген шешім 

жасауы, бағалауы, 

ашық, логикалық 

сұрақтарды өзі 

құрастыру арқылы 

жауап береді.  

Білім алушы 

теориялық білімін 

пайдаланып 

практикалық 

тапрсырмаларды дұрыс 

орындауы,  

бағдарламаларды 

дұрыс сәйкестендіруі, 

бірақ бастауыш сынып 

оқушыларының  жас 

ерекшеліктерін 

ескеруде аздаған 

қателіктер жіберуі, 

оқытушының 

ескертпесінен кейін 

оны жөндеуі, 

жағдаяттарды шешуде 

дұрыс жауабын табу, 

аздаған қателіктер 

жіберуі 

Білім алушы 

практикалық тапсырма 

кезінде теориялық 

білімін  көрсете 

алмауы, міндетті 

деңгейдегі тапсырманы 

орындауда  қателік 

жіберуі, толық 

қорытынды шеше 

алмауы, жағдаяттарды 

шешуде талдау жасауы 

төмен 

Білім алушы 

практикалық сабаққа 

қатысты, бірақ 

сұрақтарға жауап 

бере алмауы, 

қорытынды жасай 

алмауы, 

жағдаяттарды шеше 

алмауы 

 

Әр практикалық, семинар сабақтары, білім алушының өзіндік 

жұмыстарынан (БӨЖ) кейін қалыптастырушы бағалауды қолдана алу дағдысын 

қалыптастыру үшін қалыптастырушы бағалаудың оқыту әдістері мен 
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стратегиялары, түрлері «Екі жұлдыз, бір ұсыныс», «Мадақтау сэндвичі», 

«Табыс критерийлері» түрлері негізге алынды. 

Практикалық және семинар сабақтар үдерісі кезінде тиімді диалог құруда 

білім алушы-білім алушы серіктестігі қалыптасқан оқу процесі; сыни ойлай 

алу, бір қорытындыға келу, жағымды әсер алу, ойын дәлелмен айту; білім 

алушының қызығушылығы мен білімін дамыта отырып, сыни тұрғыдан 

ойлауға, ойын жинақтауға, қиындықты бірі-бірінен үйрену дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталатынына аса мән берілуі керек. 

Драхмэн мен Суэтс (1988) кері байланыс және құрдастарының ескертулері 

тұрақты нәтижелерге қол жеткізуде мұғалімнің сынына қарағанда көп әсер етуі 

ықтимал екендігін айтады. [Блэк және қосалқы авт., 2003] Алайда оқыту үдерісі 

тек қана оқушылардың тапсырманы орындаудың бастапқы кезеңінде өзінің 

білімі мен дағдылануы және тапсырма аяқталғаннан кейін нені білетіндігі 

туралы нақтылы сезінген кезде ғана тиімді болады. (QCA, 2001) – деген ой-

тұжырымына келісе отырып, сабақ соңында «Сөйлемді аяқта», «Инсерт» 

әдістері бойынша кері байланыс жүргізілді[5].  

Кері байланысты білім алушыны ғана қамтамасыз етуге тиісті емес, шын 

мәнінде оны білім алушы немесе құрдасының жиі жақсы ұсынатынына назар 

аудару, құрдастары және өзін-өзі бағалаудың оларды оқыту үшін өзіне 

жауапкершілік алу, сондай-ақ білім алушының өзін жақсартудың мүмкін 

екеніне сенім ұялату үшін, білім алушыны қалай ынталандыру, жетілдіруді 

көрсету мақсаттарын нақтылаудың өте күшті тәсілдері болып табылатынына 

көз жеткізілді. 

Білім берушінің әрекетінің «оқу мақсаттары – сабақ – бағалау» реттілігі 

классикалық түрге айналды. Алайда білім беру үдерісін жобалаудың жаңа 

моделі аталған ұстанымның бағаланатын, қол жеткізетін білім, білік,дағдылар 

арасындағы сәйкессіздік тұрғысынан алғанда қайта қарауды қажет ететіндігін 

көрсетеді (нені оқытуы және нені бағалау қажеттігі арасындағы қарама-

қайшылық). [4].  

Тәжірибе көрсеткендей, мұғалімнің, оқытушының оқу мақсатын анықтап, 

бағалау үдерісін жобалауы, қарастыруы, содан соң ғана жоспарлауы арқылы 

білім алушыларға сабақ өткізу әрекеті әлдеқайда тиімдірек екені байқалды.  

Өзін-өзі бағалау «өткен тәжірибені пайымдаудың үдерісі, оқылғаны және 

қол жеткізілгені туралы нақтылы түсінікті алуға талпына отырып, еске алуға 

және түсінуге ұмтылыс жасау» түрінде айқындалады (Мунби және қосалқы 

авт., 1989)[6]. 

Тұжырымдап айтқанда, білім алушылардың: 1) мақсатқа жету үшін 

бағалау нәтижелерін қолдана алуы; 2) өз оқуларын жақсарту жолдарына 

қатысты нақты шешім қабылдай білуі;  3) табысты оқу, өзін-өзі бағалау, өзара 

бағалау туралы өздерінің түсінігін дамытуы; 4) қалыптасқан оқу мақсаттарынан 

бөлек өздерінің қазіргі жағдайы мен даму  динамикасын басқалармен талқылай 

алуы қалыптастырушы бағалау үдерісіне қатысу белсенділігін айқындайды.  

Бағалау үдерісіне қатысу арқылы білім алушылардың оқуға ішкі уәжі, 

мақсаттылығы артады. Себебі өздерінің дамуы жөнінде құрбыларымен 
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талқылауға түсіп, жетістікке қаншалықты жақындағандары туралы ой бөліседі. 

Олар өздері жайлы тереңірек біліп, қандай материалды оқу қажеттігін түсініп, 

өз жұмыстарының сапалы болуын қалай сипаттау керектігін үйренеді.  

Дәріс, практикалық және семинар сабақтар барысында қолданылған 

қалыптастырушы бағалаудың оқыту әдістері, түрлері білім алушылардың 

өзгеруіне, өзіне деген сенімді болуына, критериалды бағалау жүйесіне деген 

ұстанымы мен көзқарасының оң шешімін тапқандай болды. 
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Казахстанская школа переходит к обновленному содержанию среднего образования. 

Вместе со стандартами образования, учебными программами обновлению подвергаются и 

требования к разработке  современных учебников. 

The article deals with the transition of the Kazakhstan school to the updated content of 

secondary education. Along with education standards, curriculums, the approaches to writing 

modern textbooks are also being updated. 

 

Ұлттық интеллектуалдықтың негізі қаланып, халықаралық деңгейде 

бәсекеге түсе алатын терең білімді, қоғамдық еңбегі мен кәсіптік шеберлігі, 

дағдысы жоғары, іскерлік негіздері қалыптасқан, рухани адамгершілігі биік 

азаматтарды қалыптастыруда инновациялық-инфрақұрылымдық жүйенің 
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атқаратын қызметінің маңызы үлкен. «Интеллектуалды ұлт – 2020» 

мемлекеттік бағдарламасы  қазақстандық білім жүйесін дамытуда үлкен 

серпіліс жасап, қазіргі білім беру үдерісіне айырықша назар аударуды талап 

етеді. Өйткені ұлттың дамуының негізі - терең  білімде, білім мен ғылым 

саласын дамытуда және еліміздің ғылыми әлеуетін арттыруда, жеке тұлғалық 

ақыл-ой қабілеті жоғары, бәсекелестікке қабілетті мамандарды дайындауда [1]. 

Сол ертеңгі   күнгі мамандарымыз  біздің бүгінгі мектеп оқушыларымыз. Ел 

болашағының кемелді болуын ойлаған үкіметіміз өз жастарын білімді де 

тәрбиелі етіп  тәрбиелеп қалыптастыруды басты орынға қояды. Қазір 

мемлекеттің құдіреттілігі экономикалық, материалдық байлығына байланысты 

емес, адами капитал дәрежесімен анықталатынын дамыған елдердің тәжірибесі 

айқын дәлелдеп отыр. Ал адами капитал дегеніміз сол елдің білім мен ғылымды 

дамыту деңгейі мен инновациялық технологияны меңгеруінде. Сондықтан 

еліміздің болашақта өркенді де қуатты мемлекет болуын армандап, мақсат 

етсек, онда білім мен ғылымды дамытуға бар күшті салу қажеттігіне бүгін 

ешкім қарсыласпасы анық.  

Қазіргі жаһандану заманында ұрпақты тәрбиелеуде алға қойып отырған 

мақсаттардың бірі - қоғамымызға пайдалы, мемлекетінің болашағы үшін алған 

білімі мен үйренген тәжірибесін Қазақстанның экономикасы мен әлеуметтік-

мәдени деңгейін көтеруге жұмсайтын, парасатты да ар - ожданы биік, 

мәдениетті тұлғаны қалыптастыру. Сондықтан жастарға тәрбие мен білім беру 

құралы ретінде өз тарихын құрметтеп, бүгінін пайымдауға, алған білімін өмірде 

қолдануға бағыт бағдар беретін, қоғамның замануи құндылықтарына 

бағытталған оқу материалдарымен толықтырылған оқулықтардың маңызы зор. 

Бізді Мәңгілік Ел құндылықтары: азаматтық теңдік, еңбексүйгіштік, 

адалдық, оқымыстылық культі, толеранттылық, шын берілгендік пен 

патриотизм біріктіреді деген Елбасы, бұл ұлы идеяны іске асыратын  осы 

айтылған құндылықтар білім мазмұнының өзегі етіп алынып, «білім беру 

стандарты – оқу бағдарламасы – оқулық» жүйесінде толығымен іске 

асырылуда.  

Ақпараттық оқытудан инновациялық оқыту әдістерін қолдануға, 

оқушыларға оқу мен тәжірибе барысында да бәсекелік артықшылықтарға 

мүмкіндік беретін іргелі білімге, ұстанымдар мен құндылықтарға, әлеуметтік 

маңызы бар құзыреттіліктерге көшу - білім берудің қызметтік параметрлері 

болып отыр. Осыған байланысты, бүгінгі күні білім беруді жетілдіруде аса 

маңызды мәселе білім мазмұнын жаңарту болса, бұл практикалық бағыттағы 

жаңа технологиялық талаптарға сай  жаңа мазмұнды оқулықтарды әзірлеу мен 

оқу процесіне ендірудің инновациялық  тиімді жолдарын іздеу қажеттігі өзекті 

мәселе болып отыр. Сол себепті, оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

ең басты құзыреттілік ретінде қарастырып, теориялық білімдерін өмірде 

қолдана алу біліктілігін, қоршаған ортадағы өзгерістердің себептері мен 

салдарын түсіндіруде, табиғаттағы адамның іс-әрекеті нәтижесінде болып 

жатқан өзгерістер жөнінде ой түйіндеуінде - оқу мазмұны өзгерген, өз еліне, 

жеріне, елінің салт-дәстүріне сүйіспеншілікпен қарауға үйрететін, рухани-
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адамгершілік қасиеттерге, жоғары адамдық ұстанымдар мен құндылықтарға, 

өзін-өзі тану, өзін – өзі жетілдіруге, өзіндік саралап ойлап  ізденуге, түсінуге 

жетелейтін,  әлеуметтік маңызы бар құзыреттіліктерге бағыттап, білім беретін, 

тәрбиелейтін сапалы жаңа мазмұнды оқулықтардың маңыздылығы артып, 

бүгінгі өмірдің қажеттігі болып отыр. Себебі, жаңартылған мазмұндағы 

оқулықтарымыз ұлттық рухымыздың бүгінгі және болашақ ұрпағымыздың 

бойында мәңгі қалуына негіз болатын бірден –бір құрал болып табылады.  

Оқулықтарды құрастыруда оқу материалының ғылымилығы және қол 

жетімділігі, оқушының жас ерекшелігін ескеру авторларға қойылатын негізгі 

талап болып табылады. Оқулықта берілген оқу материалының ғылымилығы деп 

ғылыми білімнің бірізділікпен оқушыға түсініктіі тілмен баяндалуын, негізгі 

ұғымдардың дәлелді түсіндірмесінің болуын, оқушылар үшін зерттеудің 

қарапайым әдістерін тез меңгеруіне мүмкіндік беретін ғылыми - зерттеушілік 

материалмен қамтылуын айтамыз.  Ал оқу материалының қол жетімділігі деп - 

бұл оқушылардың жас ерекшелігіне және табиғи мүмкіндіктеріне қарай оқу 

материалының мазмұнының сәйкестігін, параграфтар арасындағы 

сабақтастықтың сақталуы негізінде оқу мазмұнын ашуда оқушылардың 

білімінің ескерілуін айтамыз. Сонымен бірге оқушының өздігінен оқу 

материалын меңгерудегі іс-әрекеті, оқулықтағы оқушының өздік жұмысын 

зерделеуіне, пысықтауына, өзін-өзі бақылау және өзіндік бағалауына мүмкіндік 

беретін оқу материалдарымен қамтамасыз етілуі де жаңа мазмұнды сапалы 

оқулық даярлаудағы маңызды мәселе. Сол себепті, сапалы оқулыққа қажеттілік 

күннен күнге қалай артса, жаңа мазмұндағы оқулықты әзірлеуге, сол жаңа 

мазмұнға деген талап та күннен күнге арта түсуде. 

Еліміздің мектептерінің  оқу процесіне өткен оқу жылында 2, 5 ,7 

сыныптаға арналған жаңа оқу бағдараламасы негізінде жасалған оқулықтар 

енгізілді. Ал 2018-2019 оқу жылында 3, 6 және 8 сыныптарға жаңартылған 

мазмұндағы оқулықтар енгізіледі. Жаңа оқу жылында шәкірттер осы 

оқулықтармен қамтамасыз етіледі. Айтылған оқулықтар пәндік комиссияға 

берілмес бұрын ғалымдар, әдіскерлер, мұғалімдердің қатысуымен ғылыми-

педагогикалық сараптамадан өткізілді. Бұл оқу әдебиеттері Қазақстанның 30 

мектебінде сынақтан өтті. Сонымен қатар  порталда қоғамдық бағалаудан  да 

өткізілді. Пилоттық мектептердің мұғалімдері  оқулықтармен  оқу процесінде  

тікелей жұмыс жасады.   

Сол өткізілген сынақтың қорытындысы бойынша мұғалімдердің, ата-

аналардың сын-пікірі, ұсыныстары жинақталып, порталдағы оқулықтарға 

берілген қоғамдық бағалаудың қорытындылары жүйеленіп «Оқулық» 

орталығымен мониторинг жүргізілді. Оң баға алған оқулық авторлары 

мониторинг нәтижесінің қорытындысы бойынша берілген кемшіліктерді, 

ұсыныстарды еске алып, оқулықтар тағы да өңдеуден өткізіліп, сараптамалық 

комиссияға тағы да тапсырылды.  Сараптамалық комиссияның шешімінен соң, 

оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер, арнайы құрылған пәндік 

комиссиялардың қарауына  ұсынылған. Комиссия құрамында белгілі ғалымдар, 

әдіскерлер, жоғары білікті оқытушылар мен мұғалімдер, депутаттар кіреді. 
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Ескертулер мен ұсыныстар бойынша пысықтау жұмыстары жүргізілді. Пәндік 

комиссияның шешімімен ұсынылған оқулықтар  Республикалық комиссияда 

қаралып, оқу процесінде қолдануға болады деп шешім шығарған соң, ҚР БҒМ 

келесі оқу жылында білім беру ұйымдарының  оқу процесінде қолданылатын 

оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің Тізбесін  бекіту туралы бұйрық 

шығарады[3]. Атқарылып жатқан  жұмыстар қазіргі Ы.Алтынсарин атындағы 

ұлттық білім академиясы мен Назарбаев зияткерлік мектебінің мамандары 

құрастырған жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламалары негізінде жазылған 

мектеп оқулықтарымен байланысты.  

Бұл оқулықтар ата-аналардаң, мұғалімдердің, оқушылардың 

қажеттіліктерін толық қанағаттандырып отыр деп айта отырып, оқулық 

әзірлеудің жаңа бағыттарын, жолдарын іздеп, зерделеу тоқталмайтын үдеріс 

екенін еске саламыз. Жаңа мазмұнды оқулықтарды түсіну үшін,  өзіміз де 

оқулыққа жаңа оң көзбен қарап, оқу материалының өзгешелігінен қорықпай, 

жаңа оқулықтың баланы шығармашылыққа, белсенділікке баулитынына көз 

жеткізуіміз орынды болар еді.  

Білім жүйесін дамыту стратегиясының басты мақсаты – ұлттық білім 

моделін жасау жолында жаңа мазмұнды оқулықтар әзірлеу арқылы санамызды 

жаңғырта отырып, әлемдік ең үздік, қажеттілігі жоғары оқулықтар 

стандарттарына сәйкес оқулықтың ұлттық моделін қалыптастырып, бәсекеге 

қабілетті болатын болашағымызды нұрлы  да пайдалы біліммен қамтамасыз 

етіп, өмірге дайындау үлкен мақсатымыз деп білеміз.  

Сол себепті, заманға сәйкес жаңғыру міндеті барлық қазақстандықтардың 

алдында тұр, жаңғыру да тарихтың өзі сияқты жалғаса беретін процесс. Жаңа 

жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты 

қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білуіміз керек [4].  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
 

1 «Интелектуалды ұлт -2020» бағдарламасы, Астана, 1.02.2010 ж. 

2 Н.Ә. Назарбаев жария еткен «Мәңгілік ел» жалпы ұлттық идеясы 

3 Оқулықтарды, оқу-әдiстемелiк кешендері мен оқу-әдiстемелiк 

құралдарын әзiрлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу, 

оларды басып шығару жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру қағидалары.  

4 «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламасы. 
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Бүгінгі таңда білім беруде бәсеке күшейіп отыр, мұғалімдердің дайындық деңгейіне 

деген талаптары өсуде. Осындай кезеңде мұғалім өз қызметін жақсартуға және қайта 

құруға, оқу-тәрбие үрдісін жетілдіруге мәжбүр.  

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі - маңызды мәселе. 

Сондықтан мұғалім жаңалық жаршысы болуы керек. 

На сегодняшний день возрасла конкурентоспособность в сфере образования, усилились 

требования к уровню подготовки учителей. На данном этапе учителю необходимо 

улучшить педагогическую компетентность и повысить квалификацию в учебно-

воспитательном процессе в связи обновленным содержанием образования. 

Усвоение инновационных технологий на научно-педагогической основе в области 

обучения и воспитания подрастающего поколения в соответствии с требованиями времени 

– первостепенная задача для учителя. Поэтому, учитель – вестник нового, передового. 

According to the tendency of nowadays, the rivalry in educational fold and concrete 

requirement for teachers is on a substantial boom. For that reason, teachers have to reconstruct, 

amend and make improvements to educational process.  

This is to satisfy the needs of the next generation on youth sensitivity that is why, teachers 

must absorb all the scientific educational backgrounds and patterns. This is an existing problem. 

Thus, teachers have to be the ones who direct and carry the ball.  

 

«Халық пен халықты теңестіретін - білім» - деп қазақтың заңғар жазушысы 

Мұхтар Әуезов айтқандай, білім бәсекесіне бейім шәкірт тәрбиелеу - біздің 

мақсатымыз. Сондықтан да жаңалықтардан қалмай жаңалық жаршысы 

болуымыз керек. Бұл мақсаттарға жету үшін мұғалімнің ізденісі, жаңа 

тәжірибе, жаңа технологиялар қолдану қажеттілігі туындайды. Инновациялық 

технологияларды қолдана отырып оқыту - таным әрекетін ұйымдастырудың 

ұтымды формасы. Инновациялық технологияны қолдану: оқып үйрену, 

меңгеру, өмірге ендіру, дамыту кезендері арқылы іске асады. Инновациялық 

оқыту білімді тереңдетумен қатар, оқушыны оқу әрекетіне жетелеп, олардың 

оқуға деген ынтасын оятады. 

Бүгінгі күні Қазақстанда білім берудің өзіндік үлгісі қалыптасуда. 

Педагогика ғылымында баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту 

технологияларын шығаруға ұмтылыс көбеюде. 

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі - 

маңызды мәселелердің бірі. Сондықтан да оқушылардың ой-өрісін, ұлттық 

мәдениетін, ұлттық рух пен сана-сезімін дамытып, алғыр тұлғаны 

қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі инновациялық іс-әрекеттердің өндірілуі 

үлкен жетістіктерге жетелейді. 
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Бүгінгі мақсат - әрбір оқушыларға түбегейлі білім мен мәдениеттің 

негіздерін беру және олардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау [1]. 

«Инновация» ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі 

анықтамалар берген. Инновация латын тілінен аударғанда «жаңа», «жаңалық», 

«жаңарту» дегенді білдіреді немесе "инновация" - бұл нақты қойылған мақсатқа 

жетуде ойға алынған жаңа нәтиже. Инновациялық үрдістің негізі - 

жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Кез 

келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ уақытша жоспарға жатады. Бұл яғни, бір 

мұғалім үшін табылған жаңа әдіс, жаңалық басқа мұғалім үшін өтілген 

материал тәрізді [2]. 

Қазіргі оқу орындары мен педагогикалық ұжымдар ұсынылып отырған 

көпнұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес кез келген үлгі бойынша 

қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әр түрлі нұсқадағы 

мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа 

технологиялар бар. Сондықтан әр түрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны 

мен оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, 

тәжірибеде сынап, қараудың маңызы зор. Қазіргі білім беру саласындағы 

оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман 

болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, 

кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами 

келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие 

үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

Жаңа технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: балаға ізгілік 

тұрғысынан қарау; оқыту мен тәрбиенің бірлігі; баланың танымдық күшін 

қалыптастыру және дамыту; баланың өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту; 

баланың танымдылық және шығармашылық икемділігін дамыту; әр оқушыны 

оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту; барлық оқушылардың 

дамуы үшін жүйелі жұмыс істеу; оқу үрдісін оқушының сезінуі [3]. 

Бүгінгі танда білім берудің ұлттық жүйесі өте маңызды, қарқынды 

өзгерістердің сатысында тұр. Қазіргі кезде қоғам дарынды, қабілетті адамдарды 

қажет етеді. Сондықтан да қазіргі уақытта мамандық атаулының барлығы 

дерлік бейімділікті, ептілікті, ерекше ой қызметін ғана емес, мектеп ұжымынан 

үлкен жауапкершілікті, қызу белсенділікті талап етеді. 

Инновацияның өмірге енуі білім беру мекемесінің жұмыс істеуіне себепші 

болатын ішкі жағдайларға байланысты. Инновацияның кажеттілігі сыртқы 

себептермен де анықталады, мынадай бірқатар себептерге байланысты: 

адамдардың мұқтаждылығын қамтамасыз ету қажеттілігі, мектеп 

оқушыларының білімге, дағдыға шеберлікке деген ұмтылысы, жоғары сапалы 

білім алудағы жеке тұлғаның дамуы. Технологияны, ұйымдастыруды үнемі 

жаңғырту жағдайында ұстап тұрып қана мектеп өз бағытын нығайта алады. 

Жаңалық енгізу кез келген білім беру мекемесінің дамуы мен жоғары 

жетістікке жетуінің негізгі факторы болып табылады [4]. 

Бүгінгі таңда білім беру қызметін көрсетуде бәсеке күшейіп отыр, 

тұтынушылардың дайындық деңгейіне деген талаптары өсуде. Осындай 
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кезеңде өз өмірін сақтап қалуы үшін мектеп үздіксіз өз қызметін жақсартуға 

және қайта құруға, оқу-тәрбие үрдісін жетілдіруге мәжбүр. 

Педагогтердің идеясы, ойлап шығарулары мен ашулары сияқты кез келген 

инновациялық қызметінің нәтижесі мектептер мен педагогика ғылымының 

прогрессивті дамуына ықпал етуі керек. Бұл қызметті күнделікті тіршілік 

әрекеті мен психологиялық және тағы да басқа стресс сияқты нәрселерден 

құтқарып, шығармашылық ой заңдылығы бойынша және ғылымның өзіне тән 

дамуының кең өріс алуына мүмкіндік беруі керек. 

Оқушылармен жұмыс істеудің жаңа үлгілері мен тәсілдерін енгізу және 

қабылдау біздің мектептердің үздіксіз мұқтаждықтарынан туындайды. 

Сондықтан біз білім беруді демократияландыру мен ізгілендіруді үздіксіз 

жүріп, дамып отыратын қоғамдық үрдіс ретінде түсінеміз. Білім беру жүйесінде 

инновацияны енгізу, қабылдау мен жетілдірудегі тоқтаусыз үрдіс ретінде, 

күнделікті білім беру қызметінің бөлігі ретінде қарауды талап етеді [5]. 

Еліміз егемендік алған алғашқы жылдарынан бастап білім беру ісіне аса 

мән берілуде. Бүгінгі ғаламдастыру дәуірінің талабына сай білім беру 

барысында оқушының жеке тұлғасын жан-жақты жетілдіруге, олардың 

танымдык әрекетін дамытумен қатар танымдық ой-санасын қалыптастырға 

ерекше назар аударылуда. 

Ғылым мен техниканың дамуымен әлеуметтік өмір деңгейі де өзгеріп 

отырады. Осының бәрі табиғат байлығына адам миы мен күшінің жұмысынан 

туады. Әр адамның ойы мен білімі әр қоғамға қандай керек болса, табиғат пен 

оның байлығы да сондайлық керек. Мұның өзі дүние бір бірімен байланыста 

дамитынын ондағы адам мен қоғамаралық қатынасты да қадағалай білген жөн. 

«Қазақстан Республикасының білім беру дамыту туралы 

тұжырымдамасының» басты мәнділігі - ол үздіксіз білім жүйесінің негізгі 

иедеялары мен қағидаларын XXI ғасыр талаптарына сәйкестендірудің және оны 

әлемдік білім кеңістігінің даму заңдылықтарына ұштастырудың жолдарын 

көрсетуге арналып отыр. 

Тұжырымдаманың басты ерекшелігі мен артықшылығы білім берудің 

ұлттық жүйесін қайта құрудың принципті жаңа идеяларын ұсынуында больш 

отыр. Білім берудің мақсаты, оның ұйымдастырушылық құрылымы, 

технологиялық жағынан жабдықталуын, оқыту әдістемесі коғамның әлеуметтік 

сұранысынан туындайды. Бұған дейін білім беру үрдісінің негізгі бөліктері: 

мақсат —> мазмұн —> форма —> әдіс —> оқыту көрнекілігі болса, бүгінде 

жаңа технология бойынша оқып үйрену —> меңгеру —> өмірге ендіру —> 

дамыту болып өзгерген. 

Егемен еліміздің экономикасы мен саясатының, білім мен ғылымның 

тұтқасын өзге емес, өз еліміздің азаматтары ұстауы керек. Оның негізі бүгін 

қалануы тиіс. Бұл міндетті шешетін — болашақ қазақ мектебі. Құрғақ қиялдан 

болашаққа нақты ұсыныс керек. 

Инновациялық оқыту білімді терендетумен қатар оқушының оқу әрекетіне 

жетелеп, олардың оқуға деген ынтасын оятады. Казіргі кезде педагогикалық 

технология ұғымы педагогикалық лексиконымызға берік еніп келеді. 
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Технология - бұл қаңдай да болсын істегі, шеберліктегі, өнердегі амалдардың 

жиынтығы деген ұғымды білдіреді. 

Әдістемелік ізденіс — жаңалыққа жол ашу. Мұғалімдер әдістемелік 

ізденістерді басшылыққа ала отырып, еңбекті сабақ үрдісінде білулері керек. 

Қазіргі кезде көп айтылыл, талқыланып жүрген жаңалықтарды оқыту 

үрдісіне енгізу, яғни, инновациялау инновациялық үш бөлімнен тұрады: 

1 бөлім. Кәсіби шеберлік 

2 бөлім. Біліктілік дағдылары 

3 бөлім. Жүзеге асыру, қолдану. 

Қазіргі заманғы білім беру мазмұнындағы осы өзгерістердің барлығы - 

оқытудың негізгі мақсаты. Оқушылардың танымдық ой белсенділігін 

қалыптастыруда ойын сабақтарын өткізу оқушыларды өз бетінше ізденуге, 

ойлау қабілетін арттыруға, тапқырлықка баулиды. Сондықтан оқушылар 

сұрақтар мен сөзжұмбақтарды шешу үшін өтілген материалды үнемі қайталап 

отыруды әдетке айналдырады. Оқушылардың сабаққа деген ынтасы артып, 

олардың шығармашылық ой-өрістерін, түсінік-танымдарын еселеп, арттыра 

түседі [6]. 

Ең бастысы ойындар оқушылардың көңілін өз бетінше ізденушілікке 

аударып, қабілетін арттырады. Ойынның әлеуметгік бейнесін зерттеуші белгілі 

психолог Д.Б.Элькониннің сөзімен айтсақ: "Ойын - ол адамдардың арасындағы 

әлеуметгік ара-қатынас, практикалық білімдері және қызметі". Оқу ойындарын 

қолдануды жағымды жақтарына американдық авторлар мыналарды жатқызады: 

 ойындар абстрактілі оқытуға қарағанда өз тәжірибесімен оқытуға 

мүмкіндік береді; 

 ойындар ойын басшысының тәжірибесіне немесе дағдысына тәуелсіз; 

 ойындар интуицияны жаттықтырады, мәселені шешу қабілеттілігін және 

қажетті әлеуметтік мінез- 

құлықтың түрін таңдауға, үрдістер мен құбылыстардың деректерін 

түсінуге, стратегиялық баламалы шешім қабылдауға, тәуекелге бел байлауға 

үйретеді; 

Ойындар жеке мәселелерді оқуда және шешуде қабілетті әрі қарай 

арттыруда, ойынға қатысушылар оқытушының ролін ойнап, бірін-бірі белгілі 

бір деңгейде оқытады, бірақ әрқайсысы бір ойында өздерінің қабілеттілігі мен 

қажетгілігіне қарамай көп нәрсеге үйренеді. 

Оқушылар әрбір сабақтан мол білімділік, тәрбиелік, дамушылық алу керек. 

Сондықтан пәнаралық байланыс арқылы сабақтың біліми, ғылыми сипатымен 

қатар оның тәрбиелік танымдық, адамгершілік мазмұнда ұйымдастырылуын 

ойластырған абзал. 

Оқыту үрдісі кезінде сабақтағы басты тұлға білім беретін мұғалім емес, 

осы білімді қызыға қабылдауға дайын оқушының болуы. 

Білім беру саласындағы қазіргі оңды өзгерістер әрбір мұғалімнен өз ісіне 

мұқияттылықты талап етеді. Нағыз өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге 

ие бола алады. Ал білікті маман болу үшін көп ізденіс керек екені даусыз. 
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.  

 
Бұл мақалада тұлғаны қалыптастырудағы инновациялық технологияның тиімділігі 

айтылады. 

В этой статье обсуждается эффективность инновационных технологий в развитии 

личности. 

This article discusses the effectiveness of innovative technologies in personal development. 

 

Қоғамдағы түбегейлі өзгерістер білім беру жүйесінің алдына жаңа адамды 

қалыптастыру, дамыту мақсаттарын қойып отыр. Бұндағы мақсат білім беру 

жүйесін  заман талабына сай әлеуметтік- экономикалық бағытқа лайық 

бейімдеу болып табылады. Ғылым мен техниканың дамуы және тұлғаның өзін-

өзі дамытуға қабілеттілігі жалпыға бірдей бәсекелестік жағдайында басты 

фактор ретінде қарастырылуда. Бүгінгі таңда нарық талабына сай терең білім 

беру жүйесінің ерекшелігі – тұлғаны тек біліммен қаруландырып қана қоймай, 

өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз білім алу мен өз бетінше 

ізденуіне қажеттілік тудыру. Осы аталған бағыт-бағдар тұрғысынан көріну 

үшін білім беру жүйесінде  жаңалықтар мен өзгешеліктер де айқындалуда. 

Жалпы алғанда, оқу мазмұнының мақсаты – тұлғаның қабілеттілігі мен табиғи 

алғырлығын, ынтасын дамыту, мүддесі мен қызығушылығының жүзеге 

асыруын қамтамасыз ету, шығармашылық ойын қалыптастыруға қажетті білім, 
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білік  дағдыларын арттыру арқылы кез келген салада қызмет етуге және тез 

өзгеріп отыратын заман талабына бейімделе алатын маманды тәрбиелеу.  

Заман талабы үдерісіне байланысты білім беру саласындағы 

өзгешеліктермен қатар білім беруді жаңаша ұйымдастыру, оқу-тәрбие 

мекемелерінің заманауи басқарылуы, бағыттай үйлестіру, білім беру 

мекемелерінің құрал - жабдықтарындағы және ақпараттық технологияларды 

қолданудағы талаптарды жүзеге асыру, оқытудағы жаңаша өзгерістер, сондай-

ақ, басқарудағы оң ізденістер де маңызды рөл атқарады.  

Осыған орай, педагогикалық үрдістің тиімділігінің артуына мүмкіндік 

беретін білім беру мен тәрбие бірлігін сақтай отырып, білім алушыға берілетін 

білімнің үйлесімділігімен  қатар, әрбір жеке тұлғаның ерекшелігін ескере 

отырып, бағыт-бағдар беру, танымдық ізденімпаздығын дамытудағы оқытудың 

прогрессивтік қадамының бірі инновациялық технологияларды оқу үрдісінде 

пайдалану болып табылады. Инновациялық технология – алға қойған мақсатқа 

жетудің тиімділігіне сай оқытудың әдіс-тәсілдері арқылы оқыту мазмұнын 

жүзеге асыру болып табылады. Инновациялық технология мазмұн, әдіс және 

құралдардың өзара байланысы десек, ал аталған озық әдістемені сабақ 

барысында бағдарлама мен қойылған педагогикалық міндетке сәйкес іріктей 

білу оқытушының педагогикалық шеберлігіне байланысты болады. Осы ретте  

білім беру технологияларын әдіскер-ғалымдар  тұлғалық-бағдарлы   білім  беру 

технологиялары, дамыта оқыту технологиялары, ұжымдық өзара оқыту 

технологиялары, проблемалық оқыту,т.б жіктейді.  

Ғылыми-техникалық прогрестің негізгі басты бағыттарының бірі – білім 

беру үрдісін ақпараттандыру. Бұл бағыт ақпараттық  технологияларды 

пайдалану арқылы дамыта оқыту, қашықтықтан оқыту, бағыттап оқыту 

мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің 

тиімділігімен қатар сапасын жоғарылатуды көздейді. Ал, дамыта оқыту 

негізінде таным теориясы арқылы тұлғаның ойлау әрекеті басшылыққа 

алынады. Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін пайдалана отырып, 

білім алуына жағдай жасауға мүмкіндік береді. Бұл тұлғаның  шығармашылық 

белсенділігін арттырады. 

Проблемалық оқыту аясында ғылыми таным нәтижелерімен қатар  

нәтижелерге жету жолында білім алушының  таным дербестігі қалыптасады әрі 

оның шығармашылық қабілеттерін дамытуға болады. Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев  

"Қазақстан Жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму" 

Жолдауында: «Қазір техникалық мамандықтардың, ғылым мен инновацияның 

күні туған заман. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай 

техника меңгерген адам озады. Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ болады. Біз 

жүзеге асырып жатқан түбегейлі реформалар мен атқарып жатқан қыруар 

істердің бәрі сендер үшін, болашақ үшін жасалуда», − деп атап көрсетті. [1] 

Яғни, бiлiм  беру реформасындағы бетбұрыстардың жасалуы  білім саясатының 

негізгі көрсеткіші болып саналады.  
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Білім беру жүйесін дамыту мен білім беру мазмұнына өзгеріс енгізу – 

заман талабы. Бұл ғылыми білімнің, іскерліктің жүзеге асуы болып табылады. 

Аталған жүйе негізінде тұлғаның ақыл-ойы, қабілеті дамиды, өзіндік 

көзқарасы, мінезі қалыптасады. Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы, 

жеке тұлғаның жалпы коммуникативті мәдениетін қалыптастыруда білімнің 

халықаралық дәрежесінің жоғарлауына  байланысты білім  беру жүйесінде, 

сондай-ақ оның мазмұны мен оқыту технологиясында да  көптеген  талаптар 

мен өзгешеліктер енуде. Қоғамда болып жатқан мұндай өзгерістердің жоғары 

білім беретін оқу орындарына әсері білім үрдісіне ізгілік және демократиялық 

бағыттарды енгізуді қажет етуінен айқын көрінеді. Сондықтан, бүгінгі 

педагогикалық білім берудің мақсаты мен мазмұны қазіргі заман талабына сай 

білім беру жүйесін реформалау арқылы жоғары кәсіби педагогикалық білім 

жүйесінің құрылымдық және мазмұндық өзгертілуін талап етеді. Болашақ 

маман тұлғасын қалыптастырудағы инновациялық технологияның тиімділігі 

технологиялардың оқыту талаптарымен үндес болуы; білім алушылардың 

мүддесiне басымдылықтың берілуі; технологиялардың бiлiм сапасын арттыруға 

ықпалының айқын болуы; студент бiлiмiн объективтi бағалаудағы тиiмдiлiгi; 

технологиялардың студенттің әрекетiн белсендiруге ықпалын болуы, яғни, 

педагогикалық технологияның негізгі мақсаты– білім алушылардың даралық 

тұлғасын дамыту деп санаймыз. 

Баланың тұлғалық дамуы туралы белгілі психолог Д.Б. Эльконин: 

«Ересектердің қылығы, олардың өзара қарым-қатынасы, олардың затпен іс-

әрекеті бала үшін қабылдаудың үлгісі болып табылады. Бұл нәрестелік кезеңнің 

соңына таман рөлдік ойындардың пайда болуымен толық мазмұнға ие болады. 

Бұл процесте бала өзінің іс-әрекетінен ересектердің іс-әрекетін таниды, өзінің 

іс-әрекетін ересектердің іс-әрекеттерімен ұқсастырады және соның негізінде 

өздерін ересек кісілердің атымен атайды»дейді. [2]  

Тұлғаның бір-бірімен қарым-қатынаста тез әрі шапшаң тіл табысу 

қабілетін қалыптастыру үшін педагогикалық теория мен тәжірибеде диалогтік 

және пікірталастық әдістемелердің топтамасы қолданылып келеді. Мұндай әдіс 

тұлғаның қарым - қатынас барысындағы икемділігін көрсете білуін және өз 

көзқарасын дәлелдеуде, ойын жеткізе білу қабілеттерін қалыптастырады. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасында  білім берудің мақсаты: «Жылдам өзгеріп отыратын дүние 

жағдайларында алынған терең білімнің,  кәсіби дағдылардың негізінде еркін 

бағдарлай білуге, өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше 

дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке 

тұлғаны қалыптастыру»,− деп айқын көрсетілген. [3] Бұндағы негізгі мақсат – 

білім беру ісі мен қоғамды ізгілендіру, ұлттық құндылықтарымызды әлемдік 

деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеу арқылы білім мазмұнын ұлттық 

негізде жетілдіру, ұлттық рухымызды әлемдік деңгейге жақындату.Бұл 

міндеттерді орындау үшін болашақ мамандарды даярлауда қазіргі қоғам 

үрдісіне сай жаңа технологияларды қолдана отырып білім беру қажеттігі 

туындайды.  
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Қазіргі таңдағы егеменді еліміздің болашағы дарынды, білімді, ізденімпаз 

жастарға байланысты. Осыған орай, бүгінгі тұрған басты міндет - өзіндік айтар 

ой-пікірі бар, жоғары сапалы, белсенді азамат тәрбиелеп шығару. Ойлау 

қабілетін дамыту, ой-пікірінің дербестігі мен еркіндігін кеңейту, олардың өз 

бетімен білім алуға деген ынтасын арттыру, оны өз тәжірибелерінде жаңа 

жағдайларға байланысты қолдана алу, яғни біліктіліктерін қалыптастыру және 

дамыту болып табылады.  

Педагогикалық жаңа технология – іс-әрекетке, оқыту барысында жүзеге 

асатын педагогикалық жүйе. Ол – дара тұлғаны жетілдіруге, белгілі бір 

мақсатқа жету жолында қажетті әдіс-тәсілдер. Ендеше, педагогикалық 

технология – оқу-тәрбие үрдісінің шығармашылықпен оқытумен тәрбиенің 

тиімділігін қамтамасыз етеді. Жаңа педагогикалық технология баланың 

жетілген тұлға ретінде дамуы үшін маңызы зор. Қазіргі уақытта педагогика 

ғылымының бір ерекшілігі – баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа 

оқыту технологияларын өмірге енгізуге ұмтылуы. Жаңа технология түрлерін 

сабақта пайдалану, тұлғаның  шығармашылык, интеллектік қабілетінің 

дамуына, өз білімін өмірде пайдалана білу дағдыларының қалыптасуына 

әкеледі. 

Жаңа педагогикалық технология мақсаты – оқытуды ізгілендіру, яғни оқу 

құралдары тұлғаның өздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізе алатындай болуы 

керек. Білім беру жүйесін ақпараттандыру бағыты жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаға бағыттап 

оқыту, қашықтықтан оқыту,т.б  мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие 

үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді. 

Оқыту әдістері: әңгіме, дәріс, кітаппен жұмыс, көрнекілік әдіс (бақылау, 

демонстрация, иллюстрация), зерттеу, өзіндік оқу жұмыстары, танымдық 

ойындар, ситуация, сұхбат),бақылау және өзіндік бақылау әдісі (бағдарламалы 

оқыту, білім беруді бақылау) жатады. Сонымен оқыту әдісiнiң атқаратын 

қызметi бiлiмдендiрудегi тиiстi мақсатќа жету, ал мақсатқа жету оқытушының 

шеберлiгiне, бiлiмділігіне, оқу процесiн тиiмдi ұйымдастыра бiлуiне, білім 

алушыны ынталандыра алуына байланысты жүзеге асады.  

Болашақ маманның өмірге көзқарасы, дүниетанымы кең болуы керек. 

Дүниетаным - адамның табиғат, қоғамдық өмір туралы білімдерінің жүйесі. 

Дегенмен, қазіргі кезеңде жоғары оқу орындарының негізгі мақсаты  оқу мен 

тәрбие жұмысын дамыту ғана емес, еліміздің әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын жетілдіру бағытында студенттерге нақты білімнің берілуі нәтижелі 

болып табылады. Білім беруде білім алушының өмір сүру сапасына сай кәсіптік 

білімді меңгеруі айырықша сипатқа ие. Бұл берілген білімнің қоғамдағы жаңа 

әлеуметтік-экономикалық талаптарға сәйкестігіне келіп ұласады. Әрине, бұл 

қойылған мақсатқа толық жетуді қамтамасыз етуде сабақты инновациялық 

технологиясыз түсіндіру және  оны қайта айтқызудан тұратын продуктивті 

оқумен ғана шешу мүмкін емес. Дәстүрлі оқыту әдісіне қарағанда, электронды  

оқулық, инновациялық технология арқылы білім беру студенттің пәнге деген 

қызығушылығын, ізденісін арттырады. Оқытушының инновациялық іс-әрекеті 
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– өз қызметіне жаңа технологияларды енгізуі десек, жаңа кезеңдегі білім 

берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тәрбие беруде 

оқытушылар осы талапқа сай оқытудың инновациялық технологияларының 

мән-мағынасын түсініп, өз тәжірибелерінде қолдана білуінің маңызы зор.  

Жалпы педагогикалық технологияның дамуының қайнар көздерiн 

педагогикалық психологияның, әлеуметтану ғылымының, этнопедагогиканың 

жетiстiктерi мен озық педагогикалық тәжiрибелер, сондай-ақ, отандық, 

шетелдiк педагогикадағы жинақталған асыл қорлары құрайды.  Сол себептi де 

технология өткеннiң жетiстiктерi мен жаңашылдықты тоғыстыратын, оқыту 

жүйесiнiң барлық мүмкiндiктерiн оқушының дамуына пайдалануды көздейтiн 

бiртұтас ұғымға айналады. Бiлiм беру саласында инновациялық үрдiстi жүзеге 

асыруда мүмкіндіктерді түрлендiрудi талап етеді. Білім беру жүйесінде 

оқытуды басқару үдерісінің негізгі бағыты XXI ғасырдың талаптарына сәйкес 

қоғамды дамытудың жоғары тиімді технологияларына сүйенген жаңа білім 

стратегиясына көшу болып табылады. 

Қорыта айтқанда, замана жетiстiктерi негiзiнде жас ұрпаққа сапалы бiлiм 

берудi мақсат ете отырып, жаңа қоғамға лайықты өмірден өз орнын табатын, 

зерделі тұлға тәрбиелеу− бүгінгі күннің басты ерекшелігі, сол талап 

тұрғысынан шығу жолы сапалы да нәтижелі білім беру. Осы айтылған 

технологиялардың қайсысы болмасын, қазіргі заман талабына сай интерактивті 

оқытуды қамтамасыз етуге (модульдер құру, жағдаяттар түзу, блоктарға 

біріктіру, мақсат пен нәтижені үйлестіру, рөлдік ойындар, пікірталастар, ой 

қозғаулар, зерттеушілік-ізденістік жұмыстар т.б.) қызмет етеді. Бұл 

педагогикалық технологияларды тиімді қолдану, жаңаша (инновациялық) 

оқытуға жеткізетін жол болып табылады. Оқу үрдісінде инновациялық 

технология арқылы білім беру жеке тұлғаның өзіндік көзқарасын 

қалыптастырады, сондай-ақ, білім алудың негіздерін, кәсіби шеберлігін, жаңа 

ақпараттық технологияны қолдануды білдіреді. Қоғамның сұранысына сай 

жаңа технологияларды пайдалану арқылы білім беру бәсекеге қабілетті 

мамандар даярлау мәселесі де айқындала түспек. 
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Бұл мақалада құзыреттілік пен сапаға бағытталған жаңартылған білім жүйесінің 

тиімділігі көрсетілген. Жаңа бағдарламаның оқушының төрт тілдік дағдысын 

қалыптастыруға бағытталғанын «Шиыршық әдісінен» көруге болады. Оқыту мен оқудағы  

жаңа тәсілдер модулін және диалогтік оқыту әдісі сынып өскен сайын күрделене түседі. 

Сол себепті, заманауи әдіс-тәсілдерін оқытып, ой-өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп 

тәрбиелеу қажеттілігі  анықталды.           

В статье говорится, что обновленная программа направлена на улучшение качества 

знаний и эффективности коммуникативного развития учащегося. Обновленная программа 

включает четыре целевых развитие обучения «Спиралевое» (слушание, говорение, 

аудирование, письменное). Методы «Диалогическая речь», модульное обучение с каждым 

годом усложняются. В связи с этим необходимо повышать качество знаний, методы 

обучения чтобы учащегося умели глубоко, свободно мыслить, быть воспитанными, 

высокоразвитыми гражданами. 

The article says that the updated program is aimed at improving the quality of knowledge and 

the effectiveness of the communicative development of the student. The updated program includes 

four targeted developmental training "Spiral" (listening, speaking, listening, writing). Methods 

"Dialogue speech", modular training every year become more complicated. In this regard, it is 

necessary to improve the quality of knowledge, teaching methods so that the student can 

profoundly, freely think, be educated, highly developed citizens. 

 

Тәуелсіз елдің өзге елмен терезесінің тең тұруы үшін, тәубесінен 

жаңылмаған, жоққа сабыр, барға тәубе айта алған, ақырын жүріп анық басқан, 

атын болдырмай, арбасын сындырмай алға жылжыған қазақ әлімсақтан дана 

халық. Сол дана да, дара Президенті Н.Ә.Назарбаев «Білімді ұрпақ ел 

болашағы» екендігін назарға ала отырып, жалпы білім беретін мектептегі 

педагог кадырларының алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен 

жауапкершілік тұр. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім 

беретін адам ғана емес, сондай –ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді 

ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. 

«Мұғалім көп әдісті білуге тырысу керек. Оны  өзіне сүйеніш, қолғабыс 

нәрсе есебінде қолдануы керек» -деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, қазіргі 

заман талабына  сай білім беру мәселесі сол қоғам мүдесіне сай болуы керек.Өз 

ісінің  шебері ғана жоғарғы жетістіктерге жетеді. 

Қазіргі таңда пәнді жақсы терең білетін, күнделікті сабақта тақырыпты 

толық қамтитын, оны оқушыға  жеткізе алатын, әр түрлі деңгейдегі 

тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген 

әдіс – амалдарын, құралдарын еркін  меңгеретін, оқушылардың пәнге 

қызығушылығын арттыра отырып, дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу 

бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның негізгісі 

бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр түрлі 
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тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын арттыру ең 

басты мәселе. 

Бастауыш сынып пәндерінде 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 сыни 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны 

қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс 

жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауға, 

шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті 

тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, 

бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді. Жаңартылған білім берудің 

бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Оған  оқу 

мақсаттарын зерделей отырып тапсырмаларды ықшам сабақтарды құрастыру 

барысында көз жеткіздік. 

Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілуі жайы 

да өзгеше . Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын; тыңдалым, айтылым, 

оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында  

«Шиыршық әдісімен» орналастырылған  және бір-бірімен  тығыз байланыста. 

Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады  және сынып өскен сайын 

тілдік мақсатта күрделене түседі. 

 Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер модулін сабақтарыма кіргізе отыра, 

диалогтік оқыту әдісін пайдалану нәтижесінде: 

- оқушылар тақырып бойынша сындарлы сөйлеуге ынталары қалыптасады; 

- сабаққа деген қызығушылықтар оянады; 

- оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауы қалыптасады; 

- өзара бір-бірін үйретуге, басқа оқушылардың идеяны қолдауға, бір-бірін 

тыңдауға үйрету, өз ой-пікірін толық және мазмұнды, бір-бірін сыйлауға 

бағытталған. 

Оқушыларды заманауи әдіс-тәсілдерін оқытып, ой-өрісі кең, саналы , еркін 

азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі  де осы себептен туындап отыр.  

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың фунционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру.Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін 

өмірінде пайдалана 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.Үйренгеніміз де, үйренеріміз де  көп «Егер сен 

болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген 

ілімін  негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды 

болашаққа жетелейік. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. 



244 
 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 Мұғалімге арналған нұсқаулық. 2016 жыл 

2 «Бастауыш - білім негізі» Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал, 

2018 жыл. 

 

Ұлыбритания мен Қазақстанның білім беру жүйесіндегі бастауыш 

сыныптарының математика пәні бойынша оқу жоспарларына 

салыстырмалы талдау 
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Д. Ш. Абылқасымова 
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Мақалада бастауыш мектеп оқушыларының қарапайым математикалық түсініктерді 

қалыптастыру бойынша отандық және Англияның білім беру тәжірибелері қарастырылды. 

Математикалық сауаттылықты дамыту білім берудің барлық деңгейлерінде қазіргі 

заманғы оқыту процесінің маңызды аспектісі болып табылады. Ол көптеген елдердің білім 

беру саласының негізгі құжаттарымен танысу арқылы анықталуы мүмкін. Қазіргі 

уақытта,  бастауыш мектеп үшін қарапайым математикалық түсініктерді 

қалыптастыру Қазақстанды қоса алғанда, көптеген шетел оқу бағдарламаларында 

көрсетілген. Оқу бағдарламалары щеңберінде математикалық дағдыларды дамытумен 

қатар, балаларда санау дағдыларын қалыптастыру, кеңістік және алгебралық ойлауды 

дамыту бойынша әртүрлі тәсілдерді кеңінен пайдаланылуда.  

Түйінді сөздер: математика, білім беру стандарты, Қазақстан, Ұлыбритания, 

бастауыш сынып. 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің әлемнің дамыған 30 елінің 

қатарына кіру міндетін қойып отыр. Ел экономикасының қарқынды дамуы 

білім беру жүйесіне тікелей байланысты. Қоғамда азаматтың тек қана білім 

алуы жеткіліксіз, ең маңыздысы - сол алған білімін күнделікті өмірде тиімді 

қолдана білуі. Сол себепті, қазіргі уақытта білім мекемелері оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыруға басымдылық беріліп отыр.  

Қазіргі таңда білімді ақпараттандыру халықаралық сипатқа ие болды. 

Дегенмен, білім беру үдерісінде басқа елдерде әзірленген ақпараттық білім беру 

ресурстарын пайдалану үшін тиісті пәндер бойынша оқу жоспарларындағы 

айырмашылықты ескеру қажет. Осы мақаланың мақсаты - жалпы білім беретін 

оқу орындарының математика пәнінің мұғалімдеріне өз елдерінің оқу 

бағдарламаларына сәйкес Англияның білім беру ресурстарының мазмұнына 

бағдарлауға көмектесу. 

Білім беру саласында әлем мемлекеттерінің озық тәжірибесін зерттеу, озық 

тәжірибенің қажеттісін өз мемлекетіміздің білім беру саласына енгізуіміз заман 

талабы. Осы орайда Қазақстан мектептік білім берудің кадрлық әлеуетіне әсер 

етіп жатқан «Өрлеу» БАҰО Ұлыбританияның «Кембридж» білім беру 
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бағдарламасын қолданып жүруі шын мәнінде мектептік білім беру сапасына оң 

әсер етіп жатқаны сөзсіз.  Әлемдік ғылым-білім кеңістікті толық 

интеграциялану кезінде салыстырмалы педагогикалық зерттеулер соның ішінде 

білім беру саласында озық ел болып есептелетін Ұлыбритания білім беру 

жүйесін зерттеу  маңызы ерекше. Халықаралық TIMSS және PISA зерттеу 

нәтижелері бойынша Қазақстанда математикалық сауаттылықты арттыру қажет 

болып тұр. Бірақ, дегенмен жылдан жылға Қазақстан оқушыларының 

нәтижелері жоғарылай түсуде. 

PISA-2015 халықаралық деректерге сәйкес математикалық сауаттылықтың 

6-деңгейіне жеткен қатысушылардың ең жоғары пайызы 13,1% құрайды. Бұл 

сингапурлық қатысушылардың жетістігі. Қытай Тайбэйі (10,1%), Гонконг 

(7,7%) және Макао (5%) білім алушылары да ең күрделі деңгейдің жоғары 

көрсеткіштерін көрсетеді. Қазақстандық білім алушылардың тек 0,8% ғана 

математикалық ойлау мен талқылау, математикалық амалдарды пайдаланумен 

жағдайларды шешу үшін жаңа тәсілдер мен стратегияларды әзірлеу 

қабілеттерін бағалайтын тапсырмаларды орындай алды. Күрделіліктің орташа 

3-деңгейдің тапсырмаларын орындау көрсеткіші қазақстандық қатысушыларда 

(38,1%), шетелдік қатарластарымен салыстырғанда, екі есе кем (Сингапур -

79,9%, Гонконг - 77,3%, Қытай Тайбэйі - 72,6%). Мәлім фактілер 

пайдаланылған базалық тапсырмаларды және есепте берілген тікелей шартқа 

сәйкес кезең-кезеңмен рәсімдерді қазақстандық қатысушылардың 10,2% 

орындай алмады. Бұл кезекте, сингапурлық және гонконгтық қатысушылардың 

тек 2%-дан ғана қатысушысы 1-деңгейдің тапсырмаларын орындамайды.  

Екінші және одан жоғары деңгейдің тапсырмаларын орындамайтын білім 

алушылар функционалдық сауатсыз болып саналады. Қазақстанда, PISA-2012 

(45,2%) салыстырғанда, осындай білім алушылардың жалпы үлесі азайғанымен, 

бұл көрсеткіш әлі де жоғары болып қалып отыр (32%-дан доғары). ЭЫДҰ 

елдерінде орта есеппен білім алушылардың 23,4%-ы 2-деңгейден төмен 

орналасқан. Қазақстанда математикалық құзыреттіліктің деңгейлік 

көрсеткіштерінде ұлдар мен қыздардың арасында гендерлік аспектіде 

статистикалық тұрғыдан маңызды айырмашылықтар байқалмады. 

Қазақстан мен Англияның жалпы білім беретін оқу орындарында 

математикалық білім берудің қолданыстағы бағдарламалары мектепте міндетті 

түрде оқуға жататын мәселелер тізбесін белгіледі. Бағдарламалар білім берудегі 

іргелі сипатына бағдарланған, яғни оқушыларға сан, әріптік есептеу, функция, 

геометриялық фигура сияқты негізгі ұғымдар мен идеяларды игеру дәстүрлері 

сақталынған.  

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты орта білім берудің 

базалық мазмұнына, оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне, білім алушының 

даярлық деңгейі мен сапасына қойылатын талаптарды белгілейді; білім беру 

салалары бойынша білім, іскерлік және дағдыларды, түйінді құзыреттіліктер 

түріндегі күтілетін нәтижелерді нақтылайды; білім алушының табысты 

әлеуметтенуіне ықпал етеді. Екі елдің  бастауыш сыныптарының білім беру 

стандарттарына қысқаша шолу жасалынды [1-2]: 
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№ Қазақстан Англия 

1

. 

«Математика» білім беру саласы 

бойынша оқытудың мақсаттары: 

- айналадағы дүниені түрлендірудегі 

математиканың алатын орнын түсіндіру; 

- математика көмегімен мәселелерді 

шешу; 

- табиғат құбылыстарын, қоғамдық 

үдерістерді сипаттауда математиканың 

тәсілдерін пайдалану. 

 

«Математика» білім беру саласы 

бойынша оқытудың мақсаттары: 

Математика ғасырлар бойы 

қалыптасқан және өзара байланыстан тұратын, 

тарихтағы түрлі негізгі мәселелерге шешім 

тапқан пән болып табылады. Бұл пән 

күнделікті тұрмыста, ғылымда, технология 

мен инженерияда, қаржылық сауаттылық пен 

басқа да көптеген салаларда өте маңызды рөл 

атқарады. Сол себепті математикалық терең 

білім мен математикаға деген құштарлық 

әлемнің негізін түсінуге жол ашады.  

2

. 
Бастауыш білім беру деңгейінде білім 

алушы: 

- теріс емес бүтін сандарды оқи, жаза 

және салыстыра алуы; 

- қарапайым есептеулерде 

арифметикалық амалдардың қасиеттерін 

қолдана алуы; 

- қоршаған заттарды, үдерістерді және 

құбылыстарды сандық өрнектермен сипаттай 

алуы; 

- шамалардың мәндерін салыстыруды 

және оларды практикалық есептерді шығаруда 

қолдана алуы; 

- өрнек құру арқылы мәтінді есептерді 

шығара алуы; 

- қарапайым теңдеулерді шешуі және 

оларды есептер шығаруда қолдана алуы; 

- геометриялық фигураларды тани алуы, 

оларды салыстыру барысында ұқсастықтары 

мен өзгешеліктерін таба алуы; 

- қарапайым жазық геометриялық 

фигураларды сала алуы; 

- суреттерді, кестелерді, эскиздерді, 

сызбаларды, мәтіндерді қолдана отырып, қажет 

ақпараттарды (қағаз бетіндегі және электронды 

тасымалдаушыдағы) ала алуы; 

- шамалар мен олардың өлшемдері 

(ұзындық, масса, уақыт, аудан, көлем, 

температура, құн) туралы түсініктерінің болуы; 

- жиындар теориясының алғашқы 

ұғымдарын меңгеруі және есептер шығаруда 

пайдалана алуы; 

Бастауыш білім беру деңгейінде білім 

алушы: Кез келген 0 мен жүздің 

аралығындағы саннан бастап алдыға және кері 

санау; 

- 1-ден жүз аралығындағы кез келген 

санды танып, оқып, жаза алу; 

- 2 есе, 5 есе және 10 есе көбейте алу;  

- сандарды салыстыра алу; 

- заттарды және суреттерді пайдалану 

арқылы сандарды анықтау, тең, кем немесе 

артық деген терминдерді қолдана алу; 

- 1-ден 20-ға дейінгі сандарды сандық 

және әріптік күйде оқып, жаза алу; 

 

 

3

. 

«Математика» білім беру саласындағы 

бастауыш білім берудің базалық мазмұны. 
Теріс емес бүтін сандар және шамалар. 

Теріс емес бүтін сандарға және шамалардың 

мәндеріне арифметикалық амалдар қолдану. 

Есептер және оларды шешу тәсілдері. Алгебра 

элементтері: сандық теңдіктер мен сандық 

теңсіздіктер, өрнектер, теңдеулер. 

Геометрия элементтері: фигуралар мен 

олардың қасиеттері, кеңістіктегі қатынастар. 

Жиын. Бос жиын (Мысалдар арқылы). Қызықты 

жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалар 

орындауда комбинаторика, графтар және 

ықтималдылықтар теориясының элементтерін 

пайдалану. 

 

«Математика» білім беру саласындағы 

бастауыш білім берудің базалық мазмұны. 
Математиканы бірінші жылы оқытудың 

негізгі мақсаты оқушылардың сандармен 

жұмыс істеуде сенімділігін қалыптастырып, 

санауды үйрену болып табылады. Ол үшін 

оқушылар сандармен, сөздермен жұмыс істеп, 

тәжірибелік ақпарат қамтылған (мысалы, 

нақты объектілер мен өлшеу құралы) 4 

операциямен таныс болуы тиіс. Бұл кезеңде 

оқушылар түсіну, сипаттау, сызу, салыстыру 

және түрлі пішіндерді ажыратып, қажетті 

терминдерді білуді үйренеді. Масса, ұзындық, 

көлем/сыйымдылық, уақыт, ақша секілді 

өлшемдермен жұмыс істеп, салыстыру 

меңгеріледі. Екінші жылдың соңына қарай 
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оқушылар 20-ға дейінгі сандардың байланысы 

мен олардың құнын білуі керек. Тәжірибеге 

көбірек көңіл бөлу оқушылардың 

қабілеттілігін арттыруға көмектеседі. 

Оқушылар математикалық сөздікті оқып, айта 

алып, бірінші кезеңнің соңына қарай сөздік 

қорын кеңейтуі қажет.   

Талдау барысында Қазақстан мен Англияның білім беру стандарттарының 

ерекшеліктері бірден байқалады: Қазақстанда бастауыш сынып дегеніміз  - 1 

сыныптан 4-ші сынып аралығы болса, Англияда  - 1 сыныптан 6-шы сынып 

аралығы болады. Қазақстанда 5, 6 сыныптардың оқу құрылымдары бастауыш 

сыныптардың оқу құрылымдарына қарағанда өзгеше.  

Кестеде  Қазақстан мен Англияның математикадан оқу 

бағдарламаларының мазмұндарына салыстырмалы талдау жасалынған және 

соның негізінде  кейбір айырмашылықтар атап жазылған [3]. 
№ Қазақстан мен Англия 1-4 сынып бойынша оқу бағдарламаларының 

айырмашылықтары 

Қазақстанның оқу 

бағдарламасындағы 1-4 сынып 

бойынша жоқ тақырыптар: 

Англияның оқу бағдарламасындағы 1-4 

сынып бойынша жоқ тақырыптар: 

 

1 сынып. 1. Рим сандары; 

2. Бөлшек туралы 

ұғым: бөлшекті әртүрлі заттар 

арқылы түсіндіру. Заттың 

жартысы, ⅓ және ¼ бөлігін 

түсіндіру; 

3. Бағалау. 

 

 

1. Жақшаларды қолданып екі 

немесе одан да көп қосу/алу амалдарын орындау. 

2. Ауызша қосу/алу амалдарын 

орындау. 

3. Сандық және әріптік өрнектерді 

шешу: x+a=b, b-a=x. 

4. Сандық және әріптік өрнектерді 

салыстыру. 

5. Ақиқат және сәйкестікке 

логикалық есептер шығару 

6. Геометрия: нүкте, түзу, қисық, 

сынық сызықтар, кесінді, сәуле туралы түсінік 

және оларды ажырата білу.  

7. Геометрия: Жазықтық 

(үшбұрыш, тіктөртбұрыш, квадрат, шеңбер) және 

кеңістіктегі фигуралар (куб, шар, цилиндр, конус, 

пирамида) туралы түсінік және айналадан 

соларға ұқсас фигураларды көрсету 

2 сынып 1. 6, 7, 8, 9 сандарының 

көбейту кестесі 

2. 1000-дағы сандардың 

қалыптасуын біліп, оқып, жаза 

білу 

Жай бөлшек туралы ұғым: 

бөлшекті әртүрлі заттар арқылы 

түсіндіру. Заттың жартысы, ⅓ 

және ¼ бөлігін түсіндіру. 

1. Үштаңбалы сандарды ауызша қосу және 

алу. 

2. Сандық және әріптік өрнектерді 

ажырату және оқу. 

3. Сандық және әріптік өрнектерден 

құралған теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу. 

4. Жиын туралы ұғым. Эйлер-Венн 

диаграммасы арқылы жиынның элементтерін 

белгілеу 

Геометрия: жазықтық туралы ұғым, 

бұрыштардың түрлері (тік, сүйір, доғал 

бұрыштар), жазықтықтағы және кеңістіктегі 

әртүрлі фигуралар: куб, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, және солардың элементтері туралы 

ұғым. 

3 сынып 1. Ықтималдық 1. Санның квадраты және кубы. 
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және статистика: 

2. Белгілі, 

ықтимал, екіталай және мүмкін 

емес 

3. Арифметикалық 

ортасы, геометриялық ортасы, 

режим және ауқым 

4. Орташа, орташа, 

режим және ауқымды табу үшін 

диаграммаларды түсіндіру 

5. Жай 

бөлшектерді қосу, азайту және 

салыстыру. 

Ондық бөлшектер туралы 

ұғым. Ондық бөлшектерді қосу, 

азайту және оларды салыстыру. 

2. Сандық және әріптік өрнектерді 

жақшаларды қоданып көбейту/бөлу, қосу/азайту. 

3. Теңдеу шешу. 

4. Жиынша, ішкі жиын ұғымдары. 

5. Жиындарға қолданатын 

символдарды: Ø, ∩, U. 

1. Параллепипедтің көлемі V=abc. 

4 сынып 1. Жай 

бөлшектерді бүтін сандарға, жай 

бөлшекке көбейту. 

2. Ондық 

бөлшектерді сандық тізбектің 

бойында көрсету. 

3. Ондық бөлшекті жай 

бөлшек арқылы өрнектеу және 

керісінше 

1. Пайыз мөлшері туралы ұғым. 

Санның бөлшектерін пайызбен есептеу. 

2. Жай бөлшектерді пайызбен 

өрнектеу және керісінше. 

3. Жай бөлшектердің дұрыс және 

бұрыстығы. 

4. a+12≤15 түріндегі теңсіздіктің 

шешімдер жиынын табу. 

5. Жиындардың бірігуі, қиылысуы 

туралы ұғым. 

6. Күрделі есептерді 3-4 бөлімге 

бөліп есептеу. 

Қарастырылып отырған тақырып әр елдің білім беру жүйесі туралы 

математикадан көптеген жаңа және қызықты деректерді оқып, меңгеруге 

көмектеседі. Қазақстан мен Ұлыбританияның білім беру жүйесіне 

салыстырмалы талдау арқылы дамыған елдегі білім беру жүйелеріндегі үздік 

жетістіктерін зерттеп, зерделеумен оңды жақтарын өз қызметімізде пайдалану. 

Мұндай салыстырмалы тәсілді қолдану еліміздегі педагогикалық  жұмысты 

жетілдіру жолдарын іздестірудің маңызды және өнімді  бағыттарының 

қызметін атқарады.  

Ұлыбританияның білім беру жүйесінің ерекшелігі балаға берілетін 

еркіндік, қауіпсіздік, жауапкершілік. Басты мақсаты білімге емес, өмірге 

тәрбиелеу. Қоғам мүшесі ретінде тәрбиелеп, шынықтыра алу. Алайда кейбір 

ескере кететін жайттар бар : Англияда отбасы құндылығы төмен, отбасыда 

берілетін негізгі тәрбие жоқ. Қазақстанда мектеп пен отбасыға бірдей талап 

қойылады. «Бәсекеге қабілетті ел болу үшін бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу 

керек. Ал бәсекеге қабілеттілік жақсы тәрбие мен жақсы білімнен болмақ, яғни 

оның негізі отбасы мен мектепте қаланатын болады. Отбасында баланың 

бірінші тәрбиешісі оның анасы болғандықтан, ана баланың өсу ерекшелігін, 

яғни бала психологиясын, бала физиологиясын, бала педагогикасын білгені 

абзал. Бойында мол адами қасиет, мейірімділік, тазалық, даналық, өмірге деген 

құштарлық бар жан ғана шынайы ұстаз болмақ. Осыны жақсы меңгеріп, іске 

асырар болсақ, ел ертеңі баянды болады»,- деген Қазақстандағы салыстырмалы 

педагогика және оқулық сапасы мониторингі бағытының негізін салған 

Асқарбек Құсайынов. 

 



249 
 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1  Математика оқу бағдарламасы 1 -4 сыныптар 

https://stud.kz/referat/show/64479 

2  Англияда Математика пәні бойынша оқу бағдарламасы: 

https://www.ixl.com/math/ 
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kanapiyanova.n@mail.ru 

 
Берілген мақалада мектептерді енгізіліп жатқан жаңартылған білім мазмұнына 

сәйкес инновацияларды енгізудің интерактивті әдістерді қолдану туралы айтылған. 

В статье рассматриваются проблемы использования инновации в учебном процессе 

общеобразовательных организаций  образования. 

The article examines the psychological and pedagogical foundations use of innovative 

technologies in the educational process of preschools. 

 

Қазақстанның әлемдік үрдістерге кірігуі, дамыған елдердің 

стандарттарына деген ұмтылысы білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге 

өту қажеттілігін туындатуда. Осыған орай қазіргі кезде білім беру жүйесінде 

жасалып жатқан реформалар орта мектептің де  қалыптасуына немесе  өсуден 

тұрақты  даму кезеңіне өтуге бағытталған. Қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар 

Әуезов: «Халық пен халықты теңестіретін - білім» - деп айтқандай, біздің 

мақсатымыз білім бәсекесіне бейім шәкірт тәрбиелеу. Сондықтан жаңа 

жаңалықтардан қалмай, жаңалық жаршысы болуымыз керек. Бұл мақсаттарға 

жету үшін мұғалімнің ізденісі, жаңа тәжірибе, жаңа технологиялар қолдану 

қажеттілігі туындайды. Инновациялық технологияларды қолдана отырып оқыту 

- таным әрекетін ұйымдастырудың ұтымды формасы. Мақсаты - оқу үрдісінің 

өнімділігін арттыру. Инновациялық технологияны қолдану: оқып үйрену, 

меңгеру, өмірге ендіру, дамыту кезеңдері арқылы іске асады. Инновациялық 

оқыту білімді тереңдетумен қатар, оқушыны оқу әрекетіне жетелеп, олардың 

оқуға деген ынтасын оятады. Қазіргі дамыған елдер инновациялық 

идеяларымен дүние жүзін жаулап келеді. Бүгінгі күні өмірімізге дендеп еніп, 

қолданысы кеңейе бастаған «инновация» термині ауыз екі тілде ғана емес, 

қоғамдық қарым-қатынаста кеңінен қанат жайып келеді. 

«Инновация» ағылшын тілінен аударғанда «жаңалық енгізу, жаңашылдық» 

деген ұғымды білдіреді. Басты мәні бұрын болмаған жаңалық, қоғамдық 

қажеттіліктерді қанағаттандырудың жаңа әдісі деген түсініктеменің жиынтығы. 

Инновациялық үрдістің негізі - жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жүзеге 

асырудың тұтастық қызметі. Кез келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ уақытша 

https://stud.kz/referat/show/64479
https://elibrary.ru/item.asp?id=27712296
mailto:kanapiyanova.n@mail.ru


250 
 

жоспарға жатады. Бұл яғни, бір мұғалім үшін табылған жаңа әдіс, жаңалық 

басқа мұғалім үшін өтілген материал тәрізді.  

Әдістемелік ізденіс - жаңалыққа жол ашу. Сондықтан әдістемелік 

ізденістерді басшылыққа ала отырып, әр сабаққа пайдалана білулері керек. 

Қазіргі кезде көп айтылып, талқыланып жүрген жаңалықтарды оқыту үрдісіне 

енгізу, яғни, инновациялау инновациялық үш бөлімнен тұрады: 

І бөлім. Кәсіби-шеберлік; 

ІІ бөлім. Біліктілік-дағдылары; 

ІІІ бөлім. Жүзеге асыру, қолдану. 

Қазіргі заманғы білім беру мазмұнындағы осы өзгерістердің барлығы – 

оқытудың негізгі мақсаты  оқушылардың танымдық ой белсенділігін 

қалыптастыруда ойын сабақтарын өткізу оқушыларды өз бетінше ізденуге, 

ойлау кабілетін арттыруға, тапқырлыққа баулиды. Сондықтан оқушылар 

сұрақтар мен сөзжұмбақтарды шешу үшін өтілген материалды үнемі кайталап 

отыруды әдетке айналдыру керек. Өйткені, ол әдіс оқушылардың сабаққа деген 

ынтасын арттырып, олардың шығармашылык ой-өрістерін, түсінік-танымдарын 

еселеп, арттыра түседі. Ойынды қолданып өтетін сабақ белсенді оқыту 

әдістерін пайдаланатын оқу-танымдық қызметтің танымдық инновациялық түрі 

болып табылады. Ойындар барысында өткен немесе бүгінгі жағдаят 

жобаланып, өткеннің белгілеріне «жан бітеді». 

Ойын-сабақ оқушылардың логикалық ой-өрісін, сана-сезімін дамытуда, 

олардың әр түрлі шамалар мен бірліктердің, терминдер мен заңдылықтардың, 

құбылыстар мен өзгерістердің атын есте сақтауға көмектеседі. Сабаққа 

дайындық барысында оқушылар әр түрлі газет-журналдарды, көмекші құралдар 

мен анықтама кітаптарды пайдаланады, яғни бір сөзбен айтқанда, 

оқушылардың өз бетінше шығармашылық ізденіспен жұмыс жасау қабілетін 

арттырады. Ең бастысы, ойындар оқушылардың көңілін өз бетінше 

ізденушілікке аударып, қабілетін арттырады.  

Ойынның әлеуметтік бейнесін зерттеуші белгілі психолог Д.Б.Элькониннің 

сөзімен айтсақ: «Ойын - ол адамдардың арасындағы әлеуметтік ара-қатынас, 

практикалық білімдері және қызметі». Оқу ойындарын қолданудың жағымды 

жақтарына американдық авторлар мыналарды жатқызады: 

- ойындар абстрактілі оқытуға қарағанда өз тәжірибесімен оқытуға 

мүмкіндік береді; 

- ойындар ойын басшысының тәжірибесіне немесе дағдысына тәуелсіз; 

- ойындар интуицияны жаттықтырады, мәселені шешу қабілеттілігін және 

қажетті әлеуметтік мінез-құлықтың түрін таңдауға, үрдістер мен құбылыс-

тардың деректерін түсінуге, стратегиялық баламаны шешім қабылдауға, 

тәуекелге бел байлауға үйретеді; 

-бір деңгейде оқытады, бірақ әрқайсысы бір ойында өздерінің қабілеттілігі 

мен қажеттілігіне қарамай, көп нәрсеге үйренеді.  

Қазіргі таңда инновациялық технологиялардың көптеген түрлері бар. Атап 

айтсақ, модульдік технология, сын тұрғысынан ойлау, тірек-сызба 
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технологиясы, дамыта оқыту, проблемалық оқыту, деңгейлеп- саралап оқыту 

технологиясы және т.б.  

Тарихты оқыту - қиын жұмыс деп ойлаймын. Тарих  пәні сабағын оқытуда 

жаңа технологиялардың элементерін қолдану өте тиімді. Қазіргі кезде жаңа 

технологиялық әдістерді қолдана отырып, сапалы білім берудің мақсаты 

оқушылардың ойлау, есте сақтау, көру қабілеттерін жетілдіре отырып,  

танымдық күшін қалыптастыруға жағдай жасау, оқытушының жеке басының 

интеллектісін, оқу әрекетін, өтетін тақырып мазмұнын аша білу шеберлігін 

арттыру болып табылады. Білім негізінен пән арқылы берілгендіктен, әр пәнді 

заман талабына сай өз деңгейінде игерту, қай кезде болмасын, ең маңызды 

мәселе болып келгені даусыз. Әрине терең білім де, материалдың игеруге 

қолайлығы да, оқулық деңгейімен шектелу де мүлде нәтижесіз болды деп айта 

алмаймын.  

Ұстаз үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс таңдау. Жаңа 

педагогикалық технологиялар оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, 

шығармашылық ойының дамуында басты рөл атқарады. Оқушының жан-жақты 

дамып, жетілуіне, шығармашылықта жұмыс істеуге бейімделуіне, топта, жұпта 

жұмыс істей алу қажеттілігіне жетелейтін бірден-бір әдіс. Жаңа 

технологияларды меңгеру мұғалімнің зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, 

рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі 

әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 

көмектеседі.  

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір оқушыға сапалы 

және терең білім беруіне жағдай жасап отыр. Мұғалім әңгімелейді, түсіндіреді, 

ал оқушы тыңдайды, қабылдайды, ойлайды, т.б. таным әрекеттерін жасайды. 

«Жүз рет естігеннен, бір рет көрген артық» деген сөздерді ескере отырып, 

сабақтарымызда мүмкіншілігіне қарай мульти-медиялық проекторды 

пайдаланып отырсақ, сол мұғалімнің ұтары мол деп ойлаймын. Тек оларды 

тиімді, жүйелі түрде қолдану оқытушының шеберлігіне байланысты әрқилы 

жүзеге асырылуы мүмкін.  

Оқытудағы сындарлы тәсіл бірнеше себептерге байланысты айрықша 

қызығушылық тудырады. Біріншіден, сындарлы оқыту жүйесі - озық жүйе. 

Мысалы, сындарлы ойлау үлгіден ауытқу пайда болғанда, бұрынғы үлгіге 

қанағаттанбаушылық сезілгенде көмекке келеді, ол тиісінше әрекет пен ойдың 

өзгерісіне алып келеді. Сындарлы оқыту үдерісінде әлдебір дәстүрлі тәсіл және 

әдістерден бас тарту, дамытушы әдістемелерді оқып-үйрену арқылы жаңа 

шешімдер іздеу бар. Дамыған сындарлы ойлауы бар тұлға кез келген өміршең 

қоғам немесе экономикалық жүйе үшін өте қажет, сөзсіз ол білім беру жүйесі 

үшін де үлкен қажеттілік. Ешкім сеніммен өзінің білімдік қорының ертеңге 

күнге жеткілікті деп айта алмасы анық. Сондықтан оқуға қабілеттілік мәселесі 

сындарлы әрекетке қабілеттілікпен тығыз байланысты. Бүкіл қоғамдағы жаңа 

өмір салты барынша дербестікті, жауаптылықты және креативтілікті талап 

етеді. Осы ахуалға сай болу үшін құрылымдауға және шығармашылық өсуге 

қабілетті тұлға қажет.  



252 
 

Екіншіден, сындарлы оқыту проблеманы өздігінше тану үдерісін қамтиды. 

Бұл оқыту үдерісі үшін аса маңызды, өйткені оқыту алуан түрлі педагогикалық 

тапсырмаларды шешумен өзарабайланысты., ал оларды ең алдымен, көру, 

зерделеу, алдыңғыларымен салыстыра білу қажет. 

Үшіншіден, сындарлы оқыту үдерісінде жалпы әрекет үдерісіндегі 

оқытушы мен білім алушының жаңа сындарлы қарым-қатынасы тікелей болуы 

тиіс. Мұнда, сол сындарлы ойлау мен кәсіби сындарлы дағдылар білім беруші 

мен білім алушының өзарақатынасының іскер реттеушісі болып табылады. 

Құндылықтар жүйесіндегі көптеген өзгерістер, тиісінше қазіргі білім берудің 

алдына қойылған міндеттер басқалармен ұжымда өзара сындарлы әрекеттесуге 

қабілетті тұлғаны тәрбиелеу байланысты.  

Төртіншіден, сындарлы тәсілді қолдану оқу әрекетін терең түйсініп, 

құрылымдауға жәрдемдеседі. Оқытушы тұрғысынан – бұл сабаққа дайындалу: 

проблеманы алдын ала көру, негізгі және тактикалық мақсат-тарды таңдау, оқу 

материалын іріктеу; оқу әрекеттерін ұйымдастыру, білім алушылардың 

ұжымын басқару және т.б. Тәжірибелік практиканы түйсіну түрі бола тұрып, Д. 

Дьюидің тәрбие философиясы - оның мектептің демократиялық моделі, білім 

алушылардың белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру идеясы - оқытушыларды 

жылдам өзгеріп отырған «қоғамдық ғылымдарды», «еңбекке баулуды» кіріктіре 

оқыту жағдайында қоғамның сұраныстарын ескеретіндігімен қызықтырып 

отыр.  

Сындарлы оқытуды пайдаланудың тиімді тұстары:  

- оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады;  

- танымдық-қабілеттілігін қалыптастырады;  

- оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;  

- мұғалімнің уақытын үнемдейді;  

- қосымша мәліметтер береді.  Жаңа технологияларды сабақта қолданудың 

тиімділігін қашан да жолға қоярымыз анық. Сабақтың қай құрылымында 

болмасын, оқушы осындай стратегияларды қолданғаны дұрыс, «Мен не 

ұқтым?» және «Мен нені білгім келеді?» деген сұрақтарды есінен шығармауы 

керек.  

«Елдерді тану» кезеңінде оқушыларды топқа бөлу арқылы сұрақтар 

дайындап, оны мазмұны, стратегиясы арқылы жүзеге асыруға болады. Сұрақтар 

үш деңгейде әзірленеді. Дайындалған сұрақтарға оқушылар өз ойларымен 

жауап бере отырып, бұл сұрақтар оқушылардың деңгейіне сай топтастырылады 

немесе сұрақтардың өзін сұрыптауда. Осы кезең бойынша жұмыс жасау 

арқылы қорытынды шығаруға болады: Бұл технологияның келесі бір кезеңі – 

ой-толғаныс. Мұнда «Венн диаграммасын» қолдану арқылы елдердің 

ұқсастығы мен айырмашылығын көрсетуге болады. Осы кезеңде оқушылардың 

тілдік дағдыларын қалыптастыру мақсатында сабақ тақырыбына байланысты 

яғни, пікір-сайыс өткізуге болады. Мұндағы мақсат – оқушылардың өзіндік 

көзқарасын қалыптастыру. Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. 

Инновациялық қызмет оқу ісін дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, 

мұғалімнің кәсіптік шеберлігін арттыруға басқа жаңа технологияларды 
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енгізуге, пайдалануға және шығармашылық жұмыстар жүргізуге бағытталған. 

Мұндай технологияларды қолдану - оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді 

ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пәнге деген қызығушылығы артады. 

Жас ұрпақтың рухани сәулеткері болып табылатын ұстаз зерделі де зерек, 

парасатты, ұлттық және адамзаттық құндылықтарды бойына дарытқан 

тұлғаларды тәрбиелеуге міндетті. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, тұғырын 

нығайтатын ел тізгінін ұстар ертеңгі тұлғалар бүгінгі оқушылар екенін 

ескерсек, рухы биік, бірлігі мығым Мәңгілік Ел болуға бет бұрған елдің 

болашағы мектебіне де байланысты екенін ұмытпаған абзал.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 Әбуов Ә.Е. Мектептің оқу үрдісінде иновациялық білім беру 

теорияларын  пайдаланудың педагогикалық шарттары. Астана, 2005.  

2 Бабаев С.Б.Кемел адам – тұлға қалыптасуы (Педагогикалық теория 

негіздері). Түркістан, 2010, 371-б. 

3 Бақтыбаева К.С., Смайлова Ұ.М. Табысты сабақ: жоспарлау, 

ұйымдастыру және рефлексия. -Тараз, 2015 

4 Қазақстан Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру курстарының бағдарламасы. http://cpm.nis.edu.kz  

5 Мұғалімге арналған нұсқаулық. ІІІ (негізгі) деңгей. http://cpm.nis.edu.kz  

 

Рухани құндылықтар жаңартылған білім мазмұнында 

 

М. М. Доспанова 

«Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығы, Астана қ. 

dospanova86@mail.ru> 

А. М. Калиева 
№5 ресурстық орталық  мектебі, Қарағанды қ. 

 
Авторы  рассматривают вопрос возвращения и актуализации многих философских 

идей различных периодов для  развития образования,  важность введения философских 

наследии, как  нравственных ценностей в учебники обновленного содержания образования  и  

о их роли в воспитании будущих поколении. 

The authors consider the return and actualization of many philosophical ideas of different 

periods for the development of education, the importance of introducing philosophical heritage as 

moral values into textbooks of the renewed content of education and their role in the upbringing of 

future generations. 

 

Қазір жаңартылған білім мазмұнындағы оқу әдебиеттерін әзірлеуде 

жастардың өз мінез-құлқына, қажеттілігіне сай айналасындағылармен қарым-

қатынасын түсінуге, өз өмірін болжай  білуге, жақсы мен жаманды айыра білуге 

үйретуге   көмектесетін адамтану материалдарын енгізудің маңызы үлкен. 

Қоғамдық мәдениеттің феномені және жалпы адамзаттық адамгершілік 

құндылығы ретінде ұлттық мұра болып қалған, тәрбиелік мәні зор, ұлы 

ойшылдарымыздың философиялық тағылымдарын жаңа мазмұнды 
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оқулықтарымыздан орын алғаны құп болар еді.  Философиялық тағылымдар 

халықтың тарихымен, тілі мен, мәдениетімен, дәстүрімен тығыз байланысты. 

Ұрпақтар байланысын нығайтатын туған үйін, өлкесін, елін сүюге 

тәрбиелейтін, рухтық сезімін және өз тегінің жалғастырушысы мен ар-намысы 

екендігіне жауапкершілігін дамытатын, елім деген азамат тәрбиелеуде  бірден 

бір құрал болып табылады. 

«Шығыс философиясының парадигмасы руханилыққа – адам санасының 

сәулеленіп, қайта түрленуіне басым сипат беруімен ерекшеленеді. Адамның 

рухтануы дүниенің рухтануына бастайтын жол», - дейді Ә.Нысанбаев өз 

еңбегінде [1].  

Қазіргі мектептік оқулықтарға балалардың  қызығушылығын оятатын, 

олардың танымдық күші мен ұмтылысын ынталандыратын, зияттылығын, 

коммуникативтілігін, эстетикалық және әлеуметтік қабілетін дамытуға 

көмектесетін, рухани-адамгершілігін қалыптастыратын оқу материалдарын 

енгізу  қажет. Қай халық болмасын өзінің тарихи, мәдени, рухани дамуымен 

ерекшеленеді. Өткеннен қалған өлмес мұра – тарих, тіл, діл ел келешегі, ел 

тәрбиесіне қызмет етеді. 

Сондықтан да қазақ елінің рухани дамуында, жаңғыру процесінде би-

шешендеріміздің, дана ойшылдарымыздың ұрпақтан ұрпаққа жеткен 

даналықтары жастар тәрбиесі үшін маңызды. Тоқсан ауыз сөздің түйінін бір 

сөзбен айта отырып, ел арасындағы бітпес дау-жанжалды шеше білген 

данышпандар өз заманында халықтың көш бастар көсемдері ретінде және 

бүгінде маңызын жоймаған, көсем шешімдерімен, асыл сөздерімен тарихта 

қалды.  

Елбасымыз айтқандай жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен 

ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан 

сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды 

алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани 

тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды.  

Сол себепті, бүгін болашағымызды оқытып, тәрбиелеуде ұлттық мүддеміз 

– ұлттың мәдениеті мен саф алтындай салт-дәстүрін сақтай біліп, жаһандық 

бәсекеге төтеп берер заманауи білім-білікпен жаңғырта алсақ қана жалымыз 

биік, тұғырымыз мықты болатыны анық. 

Шешендік сөздер адамдар мен адамдардың арасындағы байланысты, адам 

мен қоғамның, адам мен табиғаттың арақатынасын жете түсінуге жол ашады. 

Сонымен қатар ұлылардан қалған мұра сөздер жастарды жан-жақты 

тәрбиелеуде маңызды роль атқара бермек. Өйткені, қазақ даналарының, би-

шешендерінің, ақын-жазушыларының аузынан шыққан дуалы сөздер қазақ 

баласының  рухани дүниесі, оның биік әрі асқақ рухы қалыптасып дамуына жол 

ашады. 

«Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін 

білдіреді. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 

жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі 

қалуға тиіс. Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары 
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мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар 

біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана» деп түйін жасайды. 

Елбасымыз[2]. 

Сол ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – біздің рухани 

құндылықтарымыздың діңгегі Қорқыт атаның, Жүсіп Баласағұнның, Ахмет 

Йүгінекидің даналық мұралары жаңа оқулықтарда көрініс тауып, жан-жақты 

талданып, өз ісіне де, сөзіне де берік, өз елінің болашағына сеніммен қарайтын 

патриот  тұлға тәрбиелеуде өз үлесін қосары көп деп ойлаймыз.  

Қорқыт атаның философиялық ой-толғамдарында тәрбиелік идеялар мен 

ғұрыптар, дәстүрлер өзіндік мәнерімен бейнеленген. 

Қорқыт ата – түркі халықтары ұлт пен ұлысқа бөлінбеген ежелгі заманда 

өмір сүрген халық ұстазы, кемеңгер тәрбиеші-тәлімгері. Қорқыт - тар шеңберлі 

ұғымнан зор тәлімгер, ұстаз, тәрбиеші, педагог. Ол ежелгі оғыздар үшін халық 

даналығына, адамгершілігіне айналған және көптеген ұрпақтарға кеңес беретін, 

жол көрсететін жұлдыз сынды бейне.  

Қорқыттың ой-толғамдарында адамда сыртқы келбетімен қатар 

адамгершілік байлығы бірдей болуы керектігі уағыздалады. Сыртқы бейнесі 

қаншалықты келісті болса да, адамның жан сұлулығы басым болуын 

насихаттайды. Нақыл сөздермен, қанатты пікірлермен, адамның сырт 

келбетімен қатар рухани дүниесі: адамсүйгіштігі, отансүйгіштігі, 

еңбексүйгіштігі, қонақжайлылығы, қарапайымдылығы, құрметтеушілігі, 

бейбітшілік сүйгіштігі мен әділеттілігі, халықпен бірігуі, тәкаппарлық пен 

оңбағандыққа, зұлымдыққа қарсы күрес идеясы  оң көрініс табады. 

“Анасы үйретпесе- қызы қылықсыз, әкесі үйретпесе - ұлы құлықсыз”, 

“Өнегесіз ұлдан өлі туған шарана артық” деп, тәрбиенің отбасынан бастау 

алатынын айтады, осы идея отбасы мүшелерін бір-бірімен тығыз 

байланыстырады. Ата-ананың  бірінші парызы – бала тәрбиелеу. 

Педагогикалық ойларда айтылатын нақылдары  ұл тәрбиелеудегі әкенің, қыз 

тәрбиелеудегі шешенің орны туралы  ойлары қай заманда болса да өзекті. 

     Ұрпақ, баланың отбасындағы орны, оны батыл да ақылды етіп өсіру, 

отбасы болмысы, отбасы мүшелерінің (ең алдымен ата-ананың, ата-ана мен 

баланың) қарым-қатынасы кеңінен орын алады. Қорқыт атаның ойынша, бала 

әке босағасында тәрбиеленуі керек, ол  баланы ең қымбат байлық деп санап, 

тұқым жалғастырушы ретінде бағалаған. Сондықтан, адам өмірінде баланың 

дүниеге келуін  оның ата-анасы мен әлеумет үшін аса маңызды құбылыс деп 

қарастырған. 

Қорқыт атаның педагогикалық ескерткіш ой-толғамдарында мінез-құлық 

мәдениетімен, жас ұрпақты берік отбасылық өмірге дайындаумен, адамгершілік 

қасиеттерді дарытумен байланысты салт-дәстүрлер аз емес. Мысалы, өзінен 

жасы үлкен, ықпалды, құрметті ақсақалды қария алдында қолын жүрек тұсына 

басып, басын ию бүгінгі күнге дейін сақталып келген игі салт. Демек, Қорқыт 

тағылымының балалар үшін маңызы зор[3]. 

Жүсіп Баласағұнның  “Құтты білік” дастанында жақсылық пен жамандық, 

әдептілік пен дөрекілік, шындық пен өтірік, аңқаулық пен аярлық, т.б. ұғымдар 
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қарама-қарсы қойылған. Жүсіп Баласағұн әдептіліктің сан түрін жырлай келіп, 

солардың ішіндегі ең бастысы – тіл әдептілігі   жастарға ең  керек қасиеттің бірі 

екенін уағыздайды. 

Жүсіп Баласағұнның  айтылған  дастанындағы ақыл-парасат, оқу-білім, 

бала тәрбиесі, адамдардың өзара қарым- қатынасындағы ізеттілік, тілге сақ 

болу керектігі, қарттарға құрмет, ел басқаратын әкімдерге қажетті ізгі  құнды 

қасиеттер, тағы басқалар жайындағы моральдық, этикалық, дидиактикалық, 

философиялық пікір-тұжырымдар қазақ  педагогтарының шығармаларында, 

оқу-ағарту ісінде  жалғасын табуда.   

Ахмет Йүгінекидің “Ақиқат сыйы” дастанында адамның мінез-құлық 

мәселелеріне, моральдық, этикалық нормаларына ерекше назар аударылған, 

абайлап сөйлеу, тілге сақ болу әдептіліктің басты шарты деп біледі. Ол өз 

оқырманын, балаларды қысқа да нұсқа сөйлеуге, артық сөз айтпауға, сыр 

сақтай білуге үндейді.  

Ахмет Иүгінекидің айтуы бойынша, жомарттық тұрған жерде алынбайтын 

асу жоқ, жылынбайтын жүрек жоқ. Ақын жомарт жандарды жан-жүрегімен 

тебірене жырлайды. Дастанның авторы үшін жомарт болу - әдеттегі мінез-

құлық нормасы ғана емес, жомарттық жалғыз адамның ғана емес, бүкіл 

қоғамның имандылығын, адамгершілігін, мейірімділігін айқын көрсететін айна 

деп, жомарттық қасиеттің адам бойында қалыптасуын қалаған.Менмендік, 

өркөкіректік жақсы адамның табиғатына, мінез-құлқына мүлдем жат, адамды 

адамгершіліктен жұрдай қылатын қасиет деп көрсетеді.  Ал қарапайымдылық 

кез келген жанға жарасатын, оның бедел-мәртебесін асыра түсетін киелі қасиет 

ретінде бейнеленеді. “Қатты ашуын баса білген жанға, адамдардың қатесін 

кешіре білген кісіге Алланың нұры жауады”, - деп өсиет қалдырған.   

Ахмет Иүгінекидің “Ақиқат сыйы” дастаны - өз заманының көкейкесті 

мәселелерін – ақыл-парасатты, білімділікті, қарапайымдылықты, әдеппен 

сөйлеуді, кішіпейілділікті, сабырлылықты, т.б. ізгі қасиеттерді кейінгі ұрпаққа  

қалдырған мұра сын оқытып- тәрбиелуде қолдануымыз керек-ақ. 

Осы халықтық-педагогикалық ескерткіштердің бар болмысы халықтық 

педагогиканың адамгершілік, эстетикалық және дене тәрбиесі мазмұнын 

кеңейтіп,  отбасылық-тұрмыстық ахуалдың дамуына ықпал етті және әлі де 

маңызын жойған жоқ[4].  

Өткенді байыппен саралай отырып халықтық педагогика мұраларының 

тиімді жақтарын оқу-тәрбие үдерісінде мейлінше кеңінен пайдаланған жөн.    

Ұлы ойшылдарымыздың даналық ойларының, халықтың тағдыры туралы 

көтерген мәселелердің дәл сол кезде ғана емес, қазіргі уақытта да өте 

маңыздылығын тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Олардың философиялық ой 

тағылымдарындағы ең негізі – адамгершілік мәселелері екенін көріп отырмыз. 

Олар дала өмірінің өзіндік диалектикалық қарама-қарсылықтарының бірлігі 

мен өзара қатынастарына сәйкестендірілген. 

Демек, мектеп оқулықтарына қоғамдық мәдениеттің феномены және 

жалпы адамзаттық адамгершілік құндылығы ретінде ұлы философтарымыздың  
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ой- толғамдары , шешендік сөз өнеріне  оқытудың маңыздылығы 

педагогикалық тұрғыда дәлелденген. 

Философиялық  тағылымдар, шешендік сөз өнері халықтың тілімен, 

мәдениетімен, дәстүрімен тығыз байланысты. Бұл оқу материалдары ұрпақтар 

байланысын нығайтатын туған үйін, өлкесін, елін сүюге тәрбиелейтін, рухтық 

сезімін және өз тегінің жалғастырушысы мен ар-намысы екендігіне 

жауапкершілігін дамытатын бірден бір құрал болып табылады . 
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Э. Ә. Құлекешова, С. Ә. Шаншарова 
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Nurqhan75@mail.ru; saira1965@mail.ru 

 
Бастауышта оқыту мазмұнындағы жаңарту жұмысын жаңа тұрғыда ұйымдастыру 

арқылы, жеке тұлғаның өздігінен ізденіп, ой-өрісінің жан-жақты дамуына жағдай 

туғызылады, білім сапасы артады. Оқушыларды белсенді іс-әрекетке бағыттау 

жолындағы тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалану арқылы шығармашылық қабілеттері дамиды, 

пәнге деген қызығушылығы артады. 

Организация содержания обучения ночальных классов по обновленной прогамме 

повышает качество освоения знаний,повышение уровня саморазвития личности,  

разностороннего повышения кругозора. Использование передовых методов обучения 

повышает творческие способности учащихся и возрастает интерес к предмету. 

The organization of the content of primary school education under the updated program 

improves the quality of mastering knowledge, increasing the level of self –development of the 

individual ,a versatile increase in horizons .The use of advanced teaching methods increases the 

creativity of students and increases interest in the subject. 

 

Н.Ә.Назарбаев өз Жолдауында «Болашақта  өркениетті дамыған елдердің 

қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 

елдердің қатарына жеткізетін, терезесін  тең ететін – білім » деп  басым 

бағытты айқындап берді. Сондықтан, қазіргі даму кезеңінде білім беру 

жүйесінің алдында оқыту үрдісін технологияландыру мәселесі басты орынға 

қойылып отыр.  

mailto:nurqhan75@mail.ru
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Жаһандану үрдісінде шығармашылық ізденістегі әр баланың ақыл-ой 

еңбегінің дамуына ықпал жасайтын негізгі тұлғаның бірі – оқушының ұстазы. 

Біз жас  ұрпақты тәрбиелеуде мынадай ұстанымдарды есте сақтауымыз қажет - 

Атамекенін, Отанын, ұлтын, дінін, тілін көздің қарашығындай сақтап, оларды 

қорғау жолында зор сүйіспеншілік танытатын жеткіншектер өсіру, дайындау 

бағытында ұстаздар қауымы аянбай ізденуге тиіс. Мұғалімдердің алдына 

қойылып отырған басты міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс - тәсілдерін үнемі 

жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру. Ұстаз 

үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс таңдау.  

Жаңа педагогикалық технологиялар оқушының жеке тұлғалық күшін 

арттырып, шығармашылық ойынының дамуында басты рөл атқарады. Жаңа 

технологияларды меңгеру мұғалімнің зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, 

рухани, азаматтық және де басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына 

игі әсерін тигізеді, өзін – өзі дамытып, оқу – тәрбие үрдісін тиімді 

ұйымдастыруына көмектеседі. «Өз еңбегін талдай білген адам ғана тәжірибелі 

ұстаз бола алады» деген В. Сухомлинскийдің сөзін оқытушының талмай 

ізденген еңбегінің нәтижесінде ғана көрінетіні белгілі. Қазіргі заман талабы - 

ғылым мен техниканың деңгейін әрбір оқушыға саналы да терең білімнің 

берілуін талап етеді. 

Сондықтан да бастауыш сыныптағы оқу үрдісінің негізгі мақсаты – оқыту 

мазмұнын жаңарту жағдайында әртүрлі педагогикалық әдіс-тәсілдерімен 

жүйелі түрде шығармашылық ойларын дамытып ,сабаққа деген белсенділігін 

қалыптастыру. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны 

жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Ғылым мен 

техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда 

ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту 

білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр.  

Әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған 

педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. 

Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Қазіргі таңда оқытушылар 

инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана 

отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. Әр мұғалім 

өзінің әр оқушысының мінезін, не білетінін, әр оқушының нені жақсы 

көретінін, қай тапсырманы орындай алатынын, қай тапсырманы орындай 

алмайтынын өте жақсы біледі.  

Сондықтан мұғалім оқушыға қалай оқуы керекітігін үйретуі керек. 

Оқушыға оқу материалдарын терең жан-жақты меңгерту үшін арнайы әдіс-

тәсілдерді қолдану қажет. Бүгінгі жаңа заманға сай жаңа технологиялардың 

ішінде негізінен қолданылып жүрген технология – сын тұрғысынан ойлау 

технологиясы.Сыни тұрғысынан ойлау дегеніміз - ой қозғай отырып, 

оқушының өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, 
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салыстырып, дәлелдеп, тұжырым жасауға және өз бетімен, бірлесіп жұмыс 

жасауға бағыттау.  

Бастауыш сынып оқушыларын кез — келген мазмұнға сыни тұрғысынан 

қарауды сабақта және сабақтан тыс уақытта үйрету. Сыни тұрғысынан ойлау-

мұғалімнің бағыттауымен оқушының өз бетінше білімді меңгеруі, ізденуі, 

шығармашылыққа бағыт алуы. Бұл жұмысты жүзеге асыру мақсатында 

бастауыш сынптарда қазақ тілі, әдебиет сабақтарында "Топтау”, "Түртіп алу”, 

"Ойлану”, "Жұпта талқылау”, "Болжау” түрлерін қолданады. Оқушылар өз 

болжамдарын айтып, сабақ мақсатын ашуға септігін тигізді. Әсіресе, сауат ашу 

сабағында «Құмырадағы су » тақырыбын талдағанда жұмыс басында болжам 

жасап, оқулықпен салыстырып, ары қарай қалай өрбитінін өздері талдап, 

шығарманы оқып біле алды. Яғни, сабақ үстінде оқушының рөлін көтеру, 

білімді дайын күйде алмай, өзі ізденіп табуды үйренеді. Оларға тек бағыт-

бағдар беріп, оқыту барысын ұйымдастыру. Ұстаз алдымен сабақ жоспарын 

құрмас бұрын оқу бағдарламасына сәйкес білім беру мен білім алудағы әдіс - 

тәсілдерді таңдайды. Технология бойынша әр сабақ үш кезеңнен тұрады: 

- қызығушылықты ояту; 

 -мағынаны ашу; 

 -ой толғаныс. 

Бірінші кезең «Қызығушылықты ояту». 

Кезеңнің мақсаттары: 

- оқушы өзінде қалыптасқан білімі мен түсініктерін өзектендіру; 

 -оқылатын тақырыпқа танымдық қызығушылықты ояту; 

 -оқушының белсенділігін ояту. 

Жеке тұлғаның іс - әрекеті қолдануға болатын әдістер мен тәсілдер 

оқылатын мәселелер бойынша не білетінін еске түсіреді, ақпаратты жүйелейді, 

жауап алуға қажетті сұрақтар қояды, өзге мақсатын тұжырымдайды.  

Бірінші кезеңде алынған ақпараттар тыңдалады, жазылады, талқыланады, жеке, 

жұп және топ бойынша жүргізіледі. 

Екінші кезең «Мағынаны ашу». 

Кезеңнің мақсаты: 

- жаңа ақпаратпен танысу; 

- жаңа ақпараттармен өз білімімен ара - қатынас белгілеу. 

 Жеке тұлғаның іс - әрекеті. Қолдануға болатын әдістер мен тәсілдер 

- мұғалім ұсынған белсенді оқыту әдістерін қолданып, жаңа тақырып 

материалдарын тыңдайды, оқиды; 

- жаңа ақпараттардың мәнін түсіну барысында мәтін шетіне белгі қояды 

немесе жазып алады; 

- қарастырылған материалдармен жұмыс істеу барысында өз түсінгенін 

қадағалайды, алдына қойған мақсаттарына жету үшін белсенді әрекет етеді. 

Белсенді оқу әдістерін қолдану: 

- инсерт; 

- сабақтың бірінші кезеңінде қойылған сұрақтарға белсенді түрде жауап 

іздеу және т. б. 
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 Бұл кезеңде жаңа ақпараттармен, ойлармен танысады, тиісті тақырыпқа 

байланысты  кино көру, дәріс, әңгіме, тыңдау немесе тәжірибе -эксперимент 

жасау, мультимедиялық құралдарды пайдаланады.  

Үшінші кезең «Ой толғау». 

  Кезеңнің мақсаты: 

- қабылданған жаңа және ескі түсініктердің ара қатынасын ашу. 

- оқылған  материалды талдау және қорытындылау. 

- тақырыпты  мұнан әрі меңгеру бағытын анықтау. 

- Мағынаны тану кезеңінде білімге сүйене отырып, бұрын және сабақ 

барысында не үйренгенін салыстырады. 

- Қарастырған тақырыптың мәнін толық түсіну және өзіне қойылған 

мақсатты іске асыру үшін жаңа тақырыпты талдайды, қажеттісін іріктеп алады. 

 - өзіне қойған сұрақтарға мағыналы жауап алғандарын бағалайды. 

 - Алған білімдерін өмірмен байланыстырады, қорытынды нәтиже 

шығарады, өз бетімен жаңа идеяларды ойластырады. 

- кластер құру 

- әртүрлі кезеңдегі ақпараттардың өзара қатынасын сипаттайтын кестелер 

толтырады. 

Өз іс-тәжірибемде білім мазмұнын жаңартудағы өзім қолданып жүрген 

бірнеше стратегиялар  түрлеріне тоқталғым келеді. 

Инсерт (түртіп алу) жүйесі. 

«V» -білемін «+» мен үшін жаңа «-» басқаша ойлаймын «?» - түсінбедім, 

тереңірек білгім келеді. 

Кестені мәтіннің фрагменттері немесе толық абзац түрінде толтырады. 

Сонан соң оқушылар жұп болып немесе топпен өзара пікір алмасады. Түсініксіз 

болған ұғымдарды мұғалім түсіндіреді немесе басқа ақпарат көздерінен іздеуге 

үйге тапсырма беріледі. 

Венн диаграммасы – екі затты алып, олардың айырмашылықтары мен 

ұқсастықтарынсалыстыру. 

«Синквейн» тәсілі. Мұны бес жолдан тұратын өлең деп те атайды. Оны әрбір ой 

толғау кезеңінде қолданылады. 

Синквейн жазу ережесі: 

Бірінші қатарға бір сөзбен тақырып жазылады (зат есім түрінде). 

Екінші қатарға тақырыпты екі сөзбен келтіруі (екі сын есім түрінде). 

Үшінші қатарға үш сөзбен осы тақырып бойынша іс — әрекет жазылады 

(етістік, көсемше) 

Төртінші қатарға төрт сөзден тұратын осы тақырыпқа қатысты сөйлем 

немесе сөз тіркесі. 

Соңғы қатарға тақырып мәнін сипаттайтын бір сөзден тұратын синоним 

(метафора)жазылады. 

«Болжам» стратегиясы. Әңгіме мазмұны бойынша баланы қиялдату, ойын, 

сыни көзқарасын дамыту, өзекті мәселе туғызу. 

Бұл жерде әр топқа тапсырмалар бере отырып қиялдауына еркіндік бердім. 

Қиялы жүйрік бала  араларынан  дараланып  шығатыны сөзсіз. 
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«Пікір алысу» стратегиясы. Оқушылар пікір таластырады, пайдалы, 

пайдасыз жақтарын шешеді. Белгілі  тақырыпты алып, өмірмен байланыстыру, 

өз көзқарасын дамыту, өзгені құрметтеуге үйретеді. Қызығушылықты ояту 

және ой толғау кезеңдерінде Кластер (топтастыру) тәсілін қолдануға 

болады.Технологияны оқытуда өзге де стратегиялар белгілі: «Жұқа» және 

«қалың» сұрақтар стратегиясы, Кроссворд стратегиясы. Ирек» стратегиясы. 

Оқушылардың танып білу қызметін арттыру  үшін қолданылады. Мәтін 

мағынасына қарай  бөліктерге бөліп тасталады. Бүкіл сыныптағы оқушыларды 

топқа бөліп,  әр топқа  мәтін  үзінділері беріледі. Әр топ сынып оқушыларға, 

өздеріне берілген мәтіндерді түсіндіріп шығады және  интереактивті тақтадан 

жайлаудың суретін көрсету арқылы мәтін құрастыруына жол сілтеймін. 

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай 

білім қажет. Білім берудегі жаңарту туралы айтуда бастауыш сыныпта 

оқушылардың оқу-әрекетін жедел басқаруды ұйымдастыру құралы  ретінде , 

сабақта компьютерді, интереактивті тақтаны пайдаланудың тиімділігі бар 

екендігіне тоқталғым келеді. 

Оның артықшылықтары мынадай: 

1. Әр оқушы өз қарқынымен жұмыс істеуге үйренеді. 

2. Уақытты үнемдейді. 

3. Мұғалім бақылаушыдан кеңесшіге ауысады. 

Ойымызды қорытындылай келе, аталмыш бағдарламаның  мәні, баланың 

функционалды сауаттылығын қалыптастырудың қазіргі күн талабына сәйкес 

білім беру жүйесін жаңарту мен жетілдірудің аса маңызды кезеңінде үлкен мән 

беріліп отырған көкейтесті тақырыбы деп есептеймін.. 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. Жан-жақты, 

шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты болып, нәтижеге жетеді. «Білімді 

болу деген сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу», - деген 

Әл-Фарабидің сөзіне жүгінетін болсақ, ел ертеңі білімді ұрпақпен ғана 

өлшенбек. 
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Мақалада орта мектептердегі енгізіліп жатқан жаңартылған білім мазмұнына 

сәйкес инновациялық технологияларды енгізудің жолдары интерактивті әдістерді қолдану 

жолдары сипатталған. 

В статье рассматриваются  психолого-педагогические  основы использования 

инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных 

организаций  образования. 

The article examines the psychological and pedagogical foundations use of innovative 

technologies in the educational process of preschools. 

 

ХХІ ғасыр оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияны 

пайдалануды талап етеді. Әдістер оқытудың мазмұнын жетілдіреді, олардың 

әдістері мен құралдарының бірлігін қамтамасыз етеді. Бұл заңды үдеріс, себебі 

елде болып жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік және басқа да өзгерістер 

білім жүйесін сол өзгерістер тұрғысында дамытуды талап етеді. Қазіргі таңдағы 

білім мен тәрбие технологиясында «жеке тұлға» тәрбиелейтін мұғалімнің де 

өзіндік жеке тұлға ретінде шығармашылығының орны ерекше. Сонымен қатар 

білім беру мазмұнының жаңаруына да ықпалы мол. Себебі, білім беру 

мазмұнының жаңару жағдайында пәндерді оқыту түрлі әдістер мен тәсілдері 

арқылы оқытылады. Міне, осы талап тұрғысынан алғанда «Оқытудың 

интерактивті әдісі» шешуші орын алады. Егерде сабақ үстінде балалар мен 

мұғалімдердің арасында тығыз қарым – қатынас орнатылса және ұтымды 

нәтижеге жетсе, бұлайша оқытуды интерактивті деп атаймыз. 

Қазақстан Республикасының ұстаздарының негізгі мақсаты – қоғам 

дамуының қазіргі кезеңіне сай жастардың саналы ойлауын қалыптастыру, 

шығармашыл, өз мамандығын дұрыс таңдаған, ой-өрісі жоғары жеке тұлға 

дайындау. 

Қоғамның дамып-өркендеуі, оның әлеуметтік-мәдени этностық 

ерекшеліктерін толық меңгеріп, өзгерістер, жаңалықтар, ұғымдар туралы болып 

жатқан барлық мәселелерге мән бере отырып, салауатты өмір салтын құруда, 

білім беру саласындағы инновацияны меңгеруде, қоғамымызды ізгілендіруде 

мұғалімдерге, олардың кәсіптік сапаларына, білімділігі, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге қабілеттілігі, мәдениеті, парасаттылығы, т.б. 

қасиеттеріне байланысты екендігін, мұғалімдік мамандықтың жан-жақты 

білімді, шынайы сезімтал болуды, шәкірттеріне шексіз сүйіспеншілікті беруді 

талап ететінін, еңбегінің нәтижесі әр күн сайын балаларға қуаныш әкелгенде 
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ғана жемісті болатынын ұғындыру. Бүгінгі таңда ғасырлар қойнауында жатқан 

ұлттық тәрбиенің озық әрі өнегелі дәстүрлерін, асыл қасиеттерін оқушылардың 

бойында қалыптастыру – аса маңызды міндеттердің бірі. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтармен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» делінген. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты бағдарламасын іске асыруға белсене 

қатысатындар, кең байтақ Қазақстанның байлығына ие болатындар, сол 

байлықты өз иелігіне жұмсайтындар, сөз жоқ, қазіргі мектеп қабырғасында 

жүрген біздің оқушыларымыз екеніне ешкім күмән келтіре алмайды. Менің де 

мұғалім ретінде алдыма қойған мақсатым – оқушыларыма ұлттық 

педагогикалық тәрбие бере отырып, олардың жаратылыс тану ғылымдары 

саласындағы шығармашылық қабілеттерін  арттыру. Сол себепті сабақты 

идеялық жағынан ғылыми негізде, өмірмен байланысты ұйымдастыру 

оқушының қызығуын, білім құмарлығын таныту, әр сабақта оқушыларды 

ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға баулып, ойын ауызша, жазбаша жинақтап 

баяндай білуге, мәдениетті сөйлеуге үйрету арқылы ұлттық әдет-ғұрыпты 

бойына сіңіруге дағдыландыру міндетім деп білемін. Бұл ретте өзім сабақ 

беретін география сабағымда оқытудың көптеген әдістерінен құралған 

интерактивті оқыту технологиясының тиімді әдістерін қолданамын. 

Интерактивті оқыту әдістері тұлғааралық қарым – қатынасқа негізделе 

отырып, “жеке тұлғаны дамытуға бағытталатын” қазіргі білім беру 

парадигмасын қанағаттандырады. Сонымен бірге, сапалы білім алудың 

алғышарттары болып табылатын таным белсенділігі мен ізденіс дербестігін 

қалыптастырып қана қоймай, ары қарай дамытады. 

Интерактивті ағылшын тілінен аударғанда «inter» – аралық, «action» – 

әрекет деген мағынаны береді, яғни интерактивті оқыту кезінде оқушыларға: 

 - жеке өздігінен ізденуіне мүмкіндік беріледі; 

-топтасып оқып үйренуге жағдай жасалынады; 

- өздерін – өздері бағалалайды; 

-іс – әрекет барысында білім алады; 

Осыған орай өзім сабақ беретін 5-11 сыныптарда осыған сәйкес өз 

тобымда ұйымдастырылған іс –әрекеттегі зерттеуді Д.Б. Элькониннің 

еңбектерінен алып, В.В. Давыдовтың «Дамыта оқыту технологиясы», В.Ф. 

Шаталовтың  «Тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы», Ж. Қараевтың 

«Деңгейлеп оқыту технологиясы», М.М. Жанпейісованың «Модульдік оқыту 

технологиясы» т.б. технологияларының элементтерінің жиынтығы оқытудың 

интерактивті оқыту технологиясының әдіс – тәсілдерін қолдану арқылы 

оқушылардың білім сапасын арттыруға ықпал жасаймын. Ең алдымен әрбір 

сабақтың өтуіне мұғалім ретінде тыңғылықты дайындаламын. 
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Барлық технологиялардың мақсаты – пәнді оқытуда оқушының жеке 

басының дара және дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін 

арттырып, шығармашылықтарын  мүмкіндіктерін қалыптастыру болып 

табылады. 

Интерактивті оқытудың басты мақсаты – балаларды өз бетінше ой 

қорытып, жауап табуға үйрету. Интерактивті әдісті пайдаланудың тиімділігі аса 

жоғары екендігін өткізген сабақтарымнан байқаймын. Оқушы дайын білімді 

көшіріп алмай, өз бетімен ізденуге мүмкіндік алады. Әсіресе табиғатынан 

тұйық, өз ойын жеткізе алмайтын, өздеріне сенімсіздеу оқушыларға пайдасы 

зор . Ал мұғалімнің міндеті – оқушының неғұрлым белсенділік танытуына 

жағдай жасау, қажет кезде жол көрсету болып табылады.Мұнда мұғалімнің 

шығармашылықпен жұмыс істеуі үлкен рөл атқарады. Интерактивті оқыту –  

өзара қарым – қатынасқа түсіп диалог құра отырып, топқа бөлініп оқыту әдіс – 

тәсіліне негізделген оқытудың түрі. Нәтижесінде оқушы жинақталған 

тәжірибесін сыртқа шығарып, оны өмірде пайдалана алады.  

Интерактивті оқыту әдісінің бір ерекшелігі – оның білімді меңгеруге емес, 

тұлғаның танымдық қабілеттерін және танымдық үдерістерді, яғни жауабының 

алуан түрлерін , ойлауды, ынтаны, қабылдау қабілеттерін арнайы жасалған оқу 

және танымдық жағдайлар арқылы дамытуға, қарым — қатынас ойын, 

танымдық және шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға, сөздік 

қорын белсенді дамытуда бағытталуында. Сондықтан, интерактивті оқыту 

кезінде ең бірінші диалогтық оқыту, оқыту барысында білім алушы мен 

мұғалім арасындағы өзара байланыс жүзеге асады.  Оқу процесінің барысында 

мынадай қарым – қатынасқа түседі: 

1. Мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап берген кезде); 

3. Өзге балалармен (жұппен  жұмыс істеу барысында) 

4. Шағын топтармен (3-5 баламен); 

5. Балалардың үлкен тобымен (көбіне пікірталас, сынып болып әлдебір 

мәселені талқылау барысында); 

6. Балалардың тобымен және халықпен (топ әлеуметтік сауалнама 

жүргізеді); 

7. Кейбір техника түрлерімен (мысалға , компьютер); 

Белсенді оқыту әдістемесінде топтағы балалардың сандық құрамы өзара 

қатынастың не оқудың сапалылығын білдірмейді. «Өзара қатынас» әдісінің 

ерекшелігі оқушылардың өзін-өзі ашуы, тұйықтық мінездің жоғалуымен 

байланыстылығында. Оның мәні – балалар білім алу дағдыларын өзара қарым-

қатынас арқылы меңгереді. Белсенді әдістеме білім берудің сапалы, нәтижелі 

болуына көмектеседі. 

Белсенді әдістемені пайдаланудың факторлары:  

Балалар ақпарат алып қоймай, сол сұрақтың шешімін табу жолы мен 

шешімнің дұрыстығын түсіндіре білуі, өз ойларын талдауы, бағалауы және 

дәлелдеуі; талқыланып отырған мәселе бойынша дұрыс емес шешімдер 

қабылдау дау туғызғандықтан балалар өз көзқарастарын, пікірлерін терең 
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талдайды, сараптайды және қорғау барысында електен өткізеді. Балалардың 

ойлау белсенділіктерінің деңгейі жоғарылайды. 

Оқушылар кейбір мәселені шешу барысында өздерінің күнделікті өмірде 

алған тәжірибелерін не басқалардың тәжірибелерін пайдаланады. Балалардың 

жұп болып немесе шағын топпен жұмыс жасағандары өте тиімді. Балалар 

өздерінің жеке көзқарасынан не пікірінен басқа, дұрыс пікірлердің бар 

екендігін біліп, түсінеді . 

Конфуцидің айтуы бойынша «адамның өзі жасағаны 100 пайыз есте 

қалады, оқығанның  20 пайызын, ал естігенінің 10 пайызын есте жақсы 

сақтайды екен». Сондықтан оқушыларға өздеріне жасатып, бағалатып 

отыратын, бағыт-бағдар беретін дарынды мұғалім де қажет. Бұл- заманның 

ағымы.  

Бала мен мұғалімнің өзара қатынасы: 

- Балаға пікірлер мен идеяларын еркін айтуға үйрету, айтқан 

көзқарастарына үнемі қолдау жасап отыру ; 

- Мұғалімдердің көпшілік жағдайда жақсы оқитын оқушылардан сұрап, 

енжар оқушыларға көңіл аудармайтынын жиі байқаймыз , сондықтан оларға 

жиі сұрақтар беріп , тапсырма бойынша көзқарасын тыңдау қажет , ол балада 

басқа балаларға ұқсамайтын пікір де болуы мүмкін . 

Интерактивті әдістердің бір ерекшелігі балалардың бір-бірінен ұялмай 

өзіндік пікір қалыптастыруға, оны көпшілік ортада айтуға дағдыландырады. 

Педагогикалық үдерісте жаңа технологияларды енгізіп, интерактивті 

оқытуды пайдалану мұғалімдерді шеберлік жағынан шыңдайтындығына дау 

тудырмайды. Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық технологияларын 

меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болуы мүмкін емес.Жаңа 

технологияны меңгеру мұғалімнің интелектуалды, кәсіптік құзыреттілігін, 

рухани азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына 

әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үлгісін тиімді ұйымдастыруына 

көмектеседі.Сабақта қолданылатын әдістер көмегімен жеке тұлға ретінде жан-

жақты дамыған, шығармашылық ойлау білімі меңгеріледі.  

Ал мен география  пәні мұғалімі ретінде ұлттық құндылықтарды бойына 

сіңірген, мәдени мұраларды жадында өшпестей етіп сақтаған құзіретті жеке 

тұлға қалыптастыруда оқытудағы жаңа 7 модулді өз сабақтарымда пайдаланып 

жүрмін.Бұл тәсілдің басқа технологиялардан ерекшелігі жеті модуль арқылы 

іске асады. «Сабақ – оқытушының педагогикалық мәдениетінің айнасы»,  - деп 

А.Сухомлинский айтқандай, осы жеті модульдің ішінде өзімнің пәніме тиімдісі,  

баланың қызығушылығын оятары, білімін жетілдірері қайсы екен деп көп 

ойланғаным рас. Саралай келе әр сабақта бір немесе бірнеше модульді бірден 

қолдануға болатынын анықтадым. Бұл қолданыстан ұтылғанымнан ұтқаным 

көп болды. Әр мұғалім өз сабағының –көшбасшысы. Ал көшті дұрыс бағыттай 

білу ол шеберлігіне байланысты. Жалпы менің оқытудағы өз міндетім 

оқушыларды өз бетімен жұмыс жасауға тәрбиелеу, үйрету, шығармашылық 

қабілетін дамыту. Сондықтан сабақта оқушылардан жиі тақырып бойынша 

жеке жұптық,топтық жұмыс  түрлерін алып отырамын. Өйткені, ол оқушының 
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ойлауын, елестету мен есте сақтау белсенділігін, дағдысын білім саласының 

дамуын қамтамасыз етеді.Мұғалім бала бойындағы туа біткен түрлі қасиеттерді 

дәл байқап, оның сапалық ерекшеліктеріне баға беріп, ары қарай өз бетінше 

дамыта түсуіне жағдай туғызуы керек, көмектесуі қажет. Ол үшін ұстаздың өзі 

де өзгеруі тиіс. Осылайша оқытудың жаңа мазмұнын жасауға бетбұрысты әрбір 

мұғалім өзінен бастағаны жөн. Мұғалім шәкіртке білім, білік, дағды беріп қана 

қоймай, ақыл-ойы мен қабілетінің дамуына көңіл бөліп,оқи алуға үйрету керек. 

Өз тәжірибеме келетін болсам, сабақтарымда сыни тұрғысынан ойлау, 

АКТ модульдерін жиі қолданамын. Ал мектепте алған білімді оқушылардың 

қолдана білуін, өмірмен байланыстыра алуын жүзеге асыру көп жұмыс 

атқаруды қажет етеді. 

Мектептегі сабақ беру кезінде іс-тәжірибеме өзгерістер енгізу арқылы 

өзімді де, оқушыларымды да өзгерте алдым дей аламын. Өзгеріс дегеніміз – 

жаңа тәсілдерді енгізу. Өз тәжірибеме енгізген жаңа тәсілдің бірі – тренинг. 

Тренинг оқушы назарын жаңа сабаққа аударуда, қызығушылықтарын 

арттыруда, ынтымақтастықты қалыптастыруда маңызды тәсіл. Сабақтарымда 

осындай тренингтерді өткізу оқушыларға жағымды, оң әсер берді және ең 

бастысы, оларға ұнады. 

Топтық жұмыстарды ұйымдастыруда тарсия әдісі, фрайер моделі, FILA 

әдісі оқушылардың ұжымдық жұмыстарды тиімді  аяқтауға негіз болады деп 

айта аламын. Өйткені осы әдістердің тиімді екендігіне сабақтар барысында көз 

жеткіздім. Қабілеті әртүрлі оқушылар, бір- бірімен жұмыс жасағанда, 

әрқайсысы өз пікірлерін айтады, яғни жауапкершілікті сезінеді. Топтық 

жұмыста оқушылар өзін-өзі, бірін-бірі бағалау, немесе топаралық бағалау 

жүзеге асады. Топтық жұмысты ұйымдастыру арқылы оқушылардың 

белсенділігі, шығармашылығы артады.Топтық жұмысты жүзеге асыру, 

оқушылардың сыни ойлауын дамытуға,мүмкіндік беретініне сенімдімін. Себебі 

оқушыға сыни ойлауын жүзеге асыратындай тапсырма бергенде ғана, оқушы 

ойланады. Сыни тұрғыдан ойлау - бақылаудың, тәжірибенің , ойлау мен 

талқылаудың нәтижесінде алған ақпаратты ойлауға, бағалауға , талдауға және 

синтездеуге, өмірде қолдана білуге бағытталған пәндік шешім. 

СТО ойлануды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір - түкпірінен 

жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегінің нәтижесі. 

Әр бір мұғалім сабағын түрлендіріп, қазіргі жаhандану саясатына сәйкес 

жаңа технологияны өз ыңғайына, пәніне лайықтап пайдалануы тиіс. Мұғалім 

шеберлігі – ізденіс нәтижесі. Сондықтан, орыстың ұлы педагог-ғалымы 

К.Д.Ушинскийдің “Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана 

мұғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады” – 

деген. Бұл «Ұстаз» атты ұлы сүрлеуге соқпағын салып жол тартқан көкірегі 

ояу, көзі ашық әрбір адамға берілген елеулі ескерту. Сабақты тартымды өткізіп, 

оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін әр сабағымызды түрлендіріп 

отыру шарт. Ол үшін тек бір технологиямен шектеліп қалмай, әртүрлі 

технологияның элементтерін пайдалану қажет. 
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Мақалада ағылшын тілі пәнін оқытуда ақпараттық технологияны пайдаланудың 

жолдары туралы мұғалім өз әдістемесін ұсына отырып, оның сапалы білім берудегі 

тиімділігін баяндайды.  

В этой статье автор описывает использование информационных технологии в 

преподавании английского языка, его эффективности в качественном образовании, 

предлагая свою собственную методику.  

In this article, a teacher on how to use information technology in teaching English speaks 

about its effectiveness in quality education, offering its own methodology.  

  

«Біз бүкіл елімізде білім беруде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы 

қызмет көрсетуге қол жеткізуіміз қажет» - деді Елбасы. Әрине, жаңа ғасыр 

дамыған жаңа инновациялық идеялар әлемі. Сол әлемдегі жаңа инновациялық 

технологияларды меңгерген жан-жақты зерделі, дарынды бәсекеге қабілетті, 

талапты да талантты тұлғаны тәрбиелеп, қоғамда тұрақты қалыптастыру қазіргі 

таңда мемлекетіміздің және білім саласындағы қызметкерлердің еншісінде [1]. 

Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің 

технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары 

сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесі мектеп өміріне енуде. 

Президентіміз Н.Назарбаев “...Адамзат үшін XXI ғасыр жаңа технологиялардың 

ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, 

игеру және жетілдіру – бүгінгі мектеп мұғалімдерінің - сіздердің еншілеріңіз”, - 

деп сенім артады [2].  

Сол сенімнің кілті білікті де, білімді ұстаздар  қауымының қолында екенін 

бір сәтте естен шығармауымыз керек. Қазіргі кездегі ақпараттық-

коммуникациялық технологияны дамыту білім беру мақсатының ажырамас 

бөлігі болып табылады. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

саласындағы алдыңғы қатарлы жетістіктерді пайдаланып, білімнің жаңа деңгейі 
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мен сапасына қол жеткізуге ұмтылу алға қойған мақсаттардың бірден-бірі. 

Бүгінгі таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі – жаңа ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар негіздері болып табылады. Сонымен бірге 

өскелең ұрпақтың ақпарат құралдарымен жұмыст жасай  білуіне назар аударған 

жөн. Ал біз өмір сүріп отырған ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттігін 

қанағаттандыру үшін білім беру саласында компьютерлік техниканы, 

интернетті, компьютерлік желі, электрондық оқулықтарды тиімді пайдалану 

арқылы оқушылардың білімділігін күшейту және білім сапасын көтеру керек 

болып отыр. Олай болса, барлық сабақтарды ақпараттық технологияны 

пайдалану арқылы жүргізу бүгінгі күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселесі.   

Қазіргі оқушылар кітапханаға барғаннан гөрі интернетпен жұмыс жасауға 

көбірек қызығушылық танытады. Заман талабына сай жеткілікті дәрежеде 

сандық сауаты бар, өмір жағдайларының барлық аспектілерінде жаңа 

технологиялардың бар мүмкіндіктерін пайдаланып, оны өмірлік 

қажеттіліктеріне қарай пайдаланатын ұрпақ тәрбиелеуде АКТ таптырмайтын 

тәсіл болып қала бермек. Интернетпен жұмыс жасаған оқушылар белсенді 

болады, яғни оқытушы не айтады деп күтіп отырмай, өздері ізденеді, зерттейді, 

тауып алған материалдары бойынша  жұмыс жасайды. Оқушы өзіне қажетті 

ақпаратты таңдап алып, өз бетінше ойланып, шешім қабылдауға дағдыланады. 

Өз бетінше ізденіп, дұрыс ақпаратты алып, оны өңдеуге үйренеді, 

компьютерлік сауаттылығы қалыптасады. Қазіргі ақпараттық заманда 

оқушыларды таңғалдыру мүмкін емес жағдай.      Сондықтан, осы кезеңге дейін 

АКТ-ны қолдану дегенде слайд, презентацияларды қолдану керекпіз деген 

ұғым қалыптасқан болса, қазір АКТ-ның көптеген мүмкіндіктерін сабақтарда 

жүзеге асыра отырып, олардың пәнге қызығушылықтарын және нақты 

білімдерін көрсетпесе де, оған жетуде мол мүмкіндік беретіндігіне мұғалім 

ретінде көзім жетті. 

Бұрын оқушылардың ұялы телефондарын сабақта тыныштықты бұзады 

деп қолдануға тыйым салған болсам, қазір көзқарасым басқаға өзгерді. Оны 

ақпаратты іздеу құралы ретінде сабақта пайдаланып, оқушы пікірімен санасу 

арқылы бірлесіп жұмыс жасауға болатынына көзім жетті. Әр сабағымда ұялы 

телефондарын, ноутбукті пайдаланып, берілген тапсырманы орындауға кіріседі. 

Олар телефонды тек байланыс құралы емес, сабаққа да пайдалануға 

болатынына көздері жетті. Себебі, кітапта жоқ ақпараттарды, электрондық 

құралдардың көмегі арқылы компьютерде өңдеу, интернет желісінен бейне 

(видео) арқылы көрсету, оны көшіру мұғалімнің жұмысын да, оқушының 

қабылдауын да жеңілдетеді деп ойлаймын. Осы модульде нұсқаулықта берілген 

подкаст, wiki-беттерімен жұмыстану мен үшінде, оқушы үшін де жаңалық 

болды. Алдағы уақытта осы жаңалықтарды оқушылармен бірселе отырып 

жүзеге асыру қажеттігін ұғындым. Мен өз сабақтарымда АКТ-ның 

мүмкіндіктерін тиімді қолданып, оқушылардың сабаққа қызығушылығын 

арттыруға тырыстым. 

Сабақта қолданылатын ақпараттық технологияның бірі – интерактивті  

тақта. Интерактивті тақтаның сабақ үдерісінле оң нәтижеге жету үшін тигізетін 
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әсері ерекше. Интерактивті тақтаны сабақта қолдану Activstudio 

бағдарламасының мүмкіндіктерін қолдану арқылы жүзеге асырылады [3].  

Бүкіл оқыту барысына коммуникативтік бағдар бере отырып, оқушылардың 

ауызша сөйлеу (монолог, диалог) тыңдап - түсіну, оқушыға өтілетін тақырып 

бойынша грамматика, лексиканы ұғындыру мақсатында, орындалатын әрбір 

тапсырманы және жүргізу барысында қолданылатын кестелерді, интерактивті 

тақтаны пайдалана отырып, тақырыпты немесе сөйлемді толықтай аударуға; 

flash – анимациаларды  пайдаланып, өлең мәтінін жаттауға, суреттермен 

слайдтар жасауға; ағылшын тілінде сөйлеушілердің дауысымен жазылған 

видео-роликтер көруге, сол тілде жазылған мәтінді тыңдауға; суреттерді бір 

фонға қойып, суреттерді қимылдатып сөйлесу ситуациясын ұйымдастыруға; сөз 

- жұмбақ шешуге, әртүрлі ойындар ойнатуға мүмкіндік береді; электрoндық 

оқулықтарды экран бетіне шығарып көрсетуге болады. ActiveBoard тақтасының 

дайын бағдарламасын қолдану маңызды. Нәтижесінде оқушылар өз ойларын 

бағдарлама талаптарына сай үйретіліп отырған тілде еркін жеткізе алды, шетел 

тілін қатынас құралы ретінде пайдалана білді, пәнге деген қызығушылықтары 

артты. Өткен тақырыпты қайталау мақсатында Activote құралы арқылы тест 

тапсырмасын өткізуге, Activote құралының тиімділігі оқушылардың жауаптары 

бірден бағаланады [4].   

Оқу үдерісінде АКТ қолдану оқытушының жеке іс-тәжірибесіне, 

шығармашылық ізденісіне байланысты. АКТ оқыту формасын ұйымдастыруды 

түрлендіруге, дәстүрлі оқыту әдістеріне жаңа элементтер енгізуге мүмкіндіктер 

береді. Ол оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып, шығармашылықпен 

жұмыс жасауға жігерлендіреді. АКТ-ны ағылшын тілі сабақтарында қолдана 

отырып, оқушылардың білім, білік дағдыларын қалыптастыруға, логикалық 

ойлау қабілеттерін дамытып, интернет желісінен сабаққа қажетті деректерді өз 

бетімен ізденуіне, техникалық құралдармен жұмыстануға, компьютерлік 

сауаттылықтарын қалыптастыруға болады. Жас ұрпақты оқытуда осы айтылған 

инновациялық технологияны пайдалану – сапалы  білімнің кепілі, 

шығармашылық жетістіктің негізгі көзі және мұғалімнің кәсіби өсуінің тура 

жолы.  

Мұғалім үшін педагогикалық технологияны игеруі: сабақ уақытын тиімді 

қолдану, білімнің тереңдігі, жүйелілік қауымдастыққа, әлемдік ақпараттық 

кеңістікке шығу.  Ал, оқушы нәтижесінде пәнге деген қызығушылықтары 

артады, оқушының өз бетінше iзденiп шығармашылық белсендiктері дамыды, 

бiлiм, бiлiк, дағды деңгейi қалыптасады, сабақта уақыт үнемделді, оқушылар 

интерактивті тақтамен жұмыс жасауды үйренеді, Ақпараттық 

коммуникациялық технологиялар оқушыларды шапшаңдыққа, тез ойлана 

білуге үйретеді, ағылшын тілін үйренуде тіл тосқауылының кедергілері азаяды, 

АКТ-ны басқа модульдермен ықпалдастырылып пайдаланады, ғаламтор желісін 

пайдалану арқылы үнемі жаңалықтар енгізіп отырады, бұрынғы білімі мен 

қазіргі алған білімін салыстыратын болды, алған білімдерін өмірмен 

байланыстырып отыратын болды. Ал осындай өтілетін сабақтарға интерактивті 

тақтаны пайдаланса, оның мүмкіндіктері: сабақ уақыты үнемделеді, тақтада 
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жазылған тапсырмалар бойынша оның шығарылуы және тақтада сақталған 

шешім қосымша сабақтарда, сабақтан қалып қойған оқушыларға немесе дұрыс 

түсінбеген оқушыларға көмек ретінде көп септігін тигізеді.   

АКТ – ны оқу үрдісінде тиімді пайдаланудың тағы бір тиімді жолы 

факультативтік сабақ. Жалпы мектеп оқушыларына факультативтік 

сабақтардың негізгі мақсаты қызықты немесе қиындау материалдар, өз 

беттерінше ізденіп орындайтын жұмыстары үшін аса қажет. Ағылшын тілінен 

мектепте факультативтік сабақтар өткізудің тиімділігі өте жоғары екені анық, 

мұны мен өз тәжірибемнен көзім жетті.  

Оқудың алғашқы кезіңде оқушы тілдік материалды жеңіл меңгеріп кетуі 

мүмкін, ол бара-бара материалдың  күрделенуіне байланысты оқушы әртүрлі 

қиыншылықтарға кездеседі. Ал бұған мұғалімдер кезінде факультативтік 

сабақтар арқылы ғана көмек жасай алады. Демек оқушы тілдің түрлі 

құбылыстарын меңгеру өте қиын деген ойға келеді. Мұндай қиыншылықтан тек 

факультативтік сабақта ойын түрлерін пайдалану арқылы шыгып кетуге болады 

– деп ойлаймын. Ол үшін мұғаліммен бірге, оқушыда ойынның шартын, 

ережесін меңгеруі тиіс. Ойын түрлерін мақсатсыз қолдана беруге болмайды. 

Ойын түрлерін дұрыс қолданып өткізілген сабақта оқушының шетел тілін 

үйренуге деген және сол тілде сөйлеп үйренуге деген ықыласы артып тілді 

жақсы меңгеруге қызығады. Мен жас ұстазбын, мектепте  еңбек жолымды 

бастағаннан бері ағылшын тілінен факультативтік сабақты қоса жүргізіп 

келемін. Болашақта әр сыныпқа арналған ағылшын тілінен факультативтік 

сабаққа арналған оқулық болса, оқушылардың тілді меңгеруіне мол мүмкіндік 

болар еді. Ағылшын тілін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану, оқушылардың ой-өрісін дамыта отырып,  олардың 

пәнге деген қызығушылығын арттырады.  
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Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 

шығу. Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай 

білім қажет. Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – 

білім Сондықтан, білімнің жаңартылған білім беру жүйесіне көшу –болашақтың мықты 

іргесін қалау. 

Одной из основных целей системы образования является внедрение новых учебных 

технологий, информирование об образовании, доступ к международным глобальным сетям 

связи. Необходимо, чтобы современные знания проникали в цивилизованные страны в 

будущем. Именно поэтому переход к обновленной системе образования является прочной 

основой для будущего, благодаря чему Казахстан входит в первую десятку развитых стран. 

One of the main goals of the education system is the introduction of new teaching 

technologies, information about education, access to international global communication networks. 

It is necessary that modern knowledge penetrate into civilized countries in the future. That is why 

the transition to a renewed education system is a solid basis for the future, thanks to which 

Kazakhstan is among the top ten developed countries. 

 

Білім беруді жаңартылған білім беру мазмұны бойынша толық 

сыныптарды қамту қалай болмақ?!  Қазіргі кезеңде Қазақстандық білім беру 

жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика 

теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып 

отыр: білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа 

көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. Осыған орай мұғалім 

қызметінің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарастар  мен жаңа мүмкіншіліктерді 

қажет етеді.Ондай мүмкіншілік тек білім арқылы келеді. Білім — қоғамдық, 

әлеуметтік, мәдени-ғылыми процесс. Яғни білім бірден емес, біртіндеп ұзақ 

жылдар бойы қалыптасып дамып отыратын ғажайып құбылыс.  Білім мазмұны 

жаңа үрдістік біліктермен, ақпаратты қабылдау қабілеттерінің дамуымен, 

ғылымдағы шығармашылық және нарық жағдайындағы білім беру 

бағдарламаларының нақтылануымен байи түседі. Қазіргі таңда еліміздің  білім 

беру жүйесі біртіндеп жаңартылған білім беру мазмұнына көшуде. Әлемде  

ақпараттық технологияның дамыған заманында ескінің көлеңкесінде қалып 

қоймай  үнемі алға ұмтылуымыз қажет. Бірақ та жаңа бағыттағы жетістіктерді 

меңгеру  яғни жаңартылған білім беру мазмұнына толық көшу біршама 

уақытты талап ететін процесс деп айтсақ болады, себебі араға  бірер жылдар 

салып, сыныптарды біртіндеп жаңа мазмұнды оқулықтарға көшіру болып 

табылады[5]. Яғни, XXI ғасырдың мұғалімі – жаратылыстану мен 

гуманитарлық ғылымдар бойынша ой-өрісі кең, жан-дүниесі бай, ұлттық 

менталитеті жоғары, кәсіби білікті маман, адамдармен дұрыс қарым-қатынас 

жасай алатын, басқаның пікірімен санасатын, кез келген ситуациядан шығудың 
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жолын таба алатын, жауапкершілік сезімі жоғары, қоғамда белгілі бір рөл 

атқаратын, қайталанбайтын дара тұлға болуы тиіс. Ал мұндай мүмкіндіктің 

негізі —  білімде. Білім мазмұны жаңа үрдістік біліктермен, ақпаратты 

қабылдау қабілеттерінің дамуымен, ғылымдағы шығармашылық және нарық 

жағдайындағы білім беру бағдарламаларының нақтылануымен байи түсуде. 

Атап айтқанда, есте сақтауға негізделген оқып білім алудан, бұрынғы 

меңгергендерді пайдалана отырып, ақыл-ойды дамытатын оқуға көшу, білімнің 

статистикалық үлгісінен ақыл-ой әрекетінің динамикалық құрылым жүйесіне 

көшу. Кез-келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің 

жоғарлығы, дүние жүзілік қауымдастықтағы орны мен салмағы сол елдің 

технологиялық даму деңгейімен анықталмақ. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа 

технологияны енгізу сапалығы осы елдегі білім беру ісінің жолға 

қойылғандығы мен осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі. 

Ендеше қазіргі заманның ақпараттық технологиясын білімін игеру міндетіміз. 

Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің міндеті жан-

жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология 

бойынша әдістемелік жүйенің басты бөлігі оқыту мақсаты болып қалады. Мұны 

орындау үшін төмендегідей ұстанымдар жүзеге асуы тиіс: 

1. Оқушылардың өзіндік іздену іс-әрекетінің әдістерін меңгеру талап 

етіледі. Өйткені бұл әдістердің күнделікті пайдаланып жүрген оқыту 

әдістерінен айырмашылығы бар. Яғни жаңа жағдайдағы «оқыту әдістемесі» деп 

отырғанымыз: «оқушы — мұғалім» ұстанымының өзара тығыз 

байланыстылығы. Демек, мұнда бірінші орында оқушы тұрады және оның өз 

бетімен білім алудағы белсенділігіне баса назар аударылады. 

2. Жаңаша оқытудың негізгі түрлері: оқытудың дербес және топтық 

түрлері болып табылады. Бұл жерде алға қойылатын басты мақсат — оқушыға 

деген сенім, оның өз ісіне жауап беру мүмкіндігіне сүйеніп беделі мен қадір-

қасиет сезімін дамыту. Ал оқытудың фронтальды түрі көбінесе, бағыт беру, 

талқылау және түзету енгізуде ғана пайдаланылады. 

3. Жаңа технологияның мақсаты бойынша «оқытуды ізгілендіру» 

қажет. Бұл үшін оқу құралдары оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетін 

жүргізе алатындай болуы керек. Бұрынғы дәстүрлі оқулықтар мұндай талапты 

қанағаттандыра алмайды, сондықтан оқушылардың өз бетімен білім алуына аса 

бейімделген жаңа типтегі оқулықтар керек. 

Бірақта білім алушылардың қабылдау деңгейі әртүрлі. Сол себептен бұл 

жерде “үлгерімі кейіндеп қалып, өз құрбыларын белгілі бір себептермен қуып 

жете алмайтын оқушылармен қалай істеуіміз қажет?” деген сұрақ туады. Бұл 

мәселенің де оңды шешуі қарастырылған. Олар мыналар: барлық 

тапсырмаларды мезгілінде орындаған білім алушылар  үлгермеушілерге 

көмектеседі; сыныптың басқа білім алушылары  өздігінен жұмыс істеп жатқан 

кезде мұғалім үлгерімі төмен білім алушыларға дербес көмек көрсетуіне 

уақыты болады. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі 

спиральді қағидатпен берілуі. Оған оқу мақсаттарын зерделей отыра 

тапсырмаларды, ықшам сабақтарды құрастыру барысында көз жеткіздік. 
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«Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз 

байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып 

өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі [2]. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау 

жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала 

белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Білім 

алушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: 

қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бұл бағалау түрлері баланың 

жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Критериялық бағалау жүйесі Филиппин, 

Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде 

пайдаланылады[3]. Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен 

жұмыс істеуде. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның 

азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім 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 

бастады.  

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді 

қолайлы ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын 

жүргізу, тәжірибе жасау , коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, 

жеке,жұппен,топта жұмыс жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни 

тұрғыдан ойлауға, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге 

асыру үшін қажетті тиімді әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 

жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді [1]. 

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін 

өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі 

«Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 

міндеттелді. Білім алушылардың 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. Үйренгеніміз де, 

үйренеріміз де көп Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен 

болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген 

ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, білім 

алушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастап отырмыз. Елбасы Н.Ә 

Назарбаев өз сөзінде: «Біз қазір «білім-ғылым-инновация» атты үштік үстемдік 

құратын постиндустриялық әлемге қарай бағыт алып барамыз», - деген 

болатын. Ендеше, еліміздің әлемдік үрдістерге енуі білім беру жүйесінің жаңа 

сапалық деңгейге өту қажеттілігін арттыруда екені түсінікті. 
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Бұл мақалада «Туған жер» бағдарламасы аясында өткізілетін саяхат-сабақтарда 

жеке тұлға қалыптастырудың және оқушылардың өз бетінше шығармашылық жұмысын 

ұйымдастырудың тиімділігі қарастырылады. Ұлттық құндылықтарды оқушы бойына 

сіңіріп, өз ойын сауатты жазып , көркем жеткізе білуге дағдыландыратын жұмыс түрлері 

көрсетіледі. 

В данной статье отражаются разработки уроков-путешествий по программе «Туған 

жер» в которых рассматриваются оптимальные  методы  формирования личности 

учащегося и развития творческих способностей. А также демонстрируются виды работ в 

целях расширения и привития ученикам национальных и духовных ценностей и умения 

грамотно излагать свои мысли 

“We educate young learners with national spirit!» 

Within the framework of program “Tugan zher” the lesson tour is designed to develop the 

personality of our students and to ability to take more creative approach. In addition, it affects how 

you demonstrate national values in the lessons through which you can competently express and 

write your own ideas. 

 

Жаһандану мен технологияның дамыған заманында білім алушылардың 

жан-жақты ойлай алатын, сауатты, креативті, шығармашыл болуы заманауи 

талаптардың бірегейіне айналып отыр. Осыған орай, білім мазмұнын жаңарту 

бағдарламаларының бүгінгі күні жүзеге асырылып жатқан басты мақсаты да 

әлемдегі болып жатқан өзгеріске толы, жаңалығы мол өмірде өз бойына сенімді 

және табысты болып қалыптасуына мүмкіндік беретін дағдыларды дамытып, 

алған білімдерін жан-жақты пайдалана алатын, сыни тұрғыдан ойлау қабілеті 

жетілген тұлғаның қалыптасуына бағыт беру.  

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты еңбегін жалпы білім беретін оқу мекемелерінде оқытуда білім 

алушылардың психологиялық және жас ерекшеліктерін ескеріп, тұлғаны оның 

рухани мәдениеті, танымдық қызығушылығы, әлеуметтік ақпаратты объективті 

mailto:bakyt.61@mail.r
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қабылдауға мүмкіндік беретін сын тұрғысынан ойлау және әлеуметтік 

рөлдердегі практикалық қызмет көзқарасы жағынан дамытуда үлкен рөл 

атқарып жатқандығын айта кеткенді жөн санадым [1].  

2017-2018 оқу жылында «Қазақ тілі және әдебиеті» пәндері бойынша білім 

беру ұйымдарында «Туған ел» кең ауқымды мақсатқа бағытталған «Туған жер» 

бағдарламасын іске асыру барысында сабақтарды мұражайларда, мәдени ұйым 

салаларында, тарихи ғимараттарда (мектептен тыс жерлерде) өткізу үшін  5 

сағат бөлініп отыр [4]. Оқу жылының басында 7-сыныптың күнтізбелік 

жоспарларын құрастыру барысында белгіленген 5 сағат көлемінде (әр тоқсан 

сайын бір сағаттан, 3-тоқсан екі сағат) Өскемен қаласы мен қала маңайындағы 

тарихи ғимараттарда өткізілетін сабақ жоспарлары бекітілді. Халықтың 

ғасырлар бойғы ізденіс-тәжірибесін, талғам-танымын бойына жинақтаған 

тарихи ескерткіштерді, жәдігерлерді оқушылардың танып білуіне ден қойған 

дұрыс. Бұл жұмыс әрине жүйелі түрде жасалуы керек. Тарихи кесенелерін 

тарихына, сәулет өнерінің сырларына жетелеу арқылы бала көкірегін 

имандылық нұрымен сәулелендіруіміз қажет.  

7-сыныпқа арналған «Туған жер» бағдарламасы  

бойынша өткізілген сабақтар тізімі: 

 
р/с Тақырыбы Өткізілетін орны Мерзімі 

1 «Өңірдегі ұлттық-мәдени бірлестіктер 

өкілдері ұлттарының өнері мен мәдениеті» 

Шығыс Қазақстан облыстық 

сәулет-этнографиялық және 

табиғи-ландшафтық мұражай-

қорығы 

Қазан 

2 «Шығыс Қазақстанның археологиясы»  

«Қазақ Алтайы ежелгі көшпенділерінің 

мәдениеті» 

Шығыс Қазақстан облысының 

өлкетану мұражайы 

Желтоқсан 

3 «Қас қағым сәт» фотошебер 

Е.Орынбаевтың көрмесі 

Шығыс Қазақстан өнер музейі Қаңтар 

4 «Өскемен қаласының ХVІІІ-ХХғғ. тарихы» 

Шығыс Қазақстан халқының көркем 

қолданбалы өнері залы». 

Шығыс Қазақстан облысының 

өлкетану мұражайы 

Наурыз 

5 1.Әміре Қашаубаевтың 130 жылдық 

мерейтойына арналған «Ән әлемінің жарық 

жұлдызы» әдеби –музыкалық кеш 

2. «Әміре» тарихи кинофильмін көру 

А.С.Пушкин атындағы 

орталық кітапхана 

 

«Юбилейный» кинотеатры 

Сәуір 

 

Қазақ жеріндегі тарихи ескерткіштерді білу, оның тұрғызылу себебін және 

тұрғызған адамдарды білу жастарға өз халқымен, өз Отанымен мақтануға және 

биік рухта тәрбиеленуге көмектеседі.Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Біз жаңғыру 

жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда 

бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек», –  делінген. [1] 

Ұлттық рухымызды бойымызда мәңгі қалдырудаел тарихымен танысуды 

жалғастыра отырып, таным мен рухты ұрпақтар санасына құя білген жөн. №2 

сурет Оқушылар мұражайда және тарихи орындарда алған әсерлерін ойтолғап 

пікірін білдіреді. Өздерін қызықтырған мәліметтерге тереңірек көңіл бөліп, 

қосымша ақпараттарды іздестіріп, осы ескерткіштер жайында мәліметтер 

жинақтайды.  Мұражайдан алған әсері туралы оқушылар ой толғайды, Мирас: 
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«Біз жақында этнографиялық мұражайға бардық . Меніңше, мұражай деген – 

тарих қазынасы. Ата-бабаларымыздың өмірін, олардың тіршілігін білгіміз 

келсе, міндетті түрде мұражайға баруымыз керек. Түгел көргенімізді айтуға, сөз 

жетпес! Мені қызықтырған, әсіресе, ат әбзелдері болды. «Жүз рет естігенше, 

бір рет көрген артық» деген бар емес пе! Осылайша былғарыдан әдемілеп 

өрілген, күміспен өрнектеліп, асыл тастармен безендірілген ат әбзелдерін көріп 

аталарымыз өнеріне сүйсіндік » – десе, ал Құлан:  

«Мұражай қызметкері ағай бізге ата-бабаларымыздың мекендеген 

жерлерін, қазақтың төрт түлігі, оларды бағуға арналған құралдар мен  

күнделікті тұрмыста қолданған құрал- аспаптарын, зергерлік өнерімен 

таныстырып, дайындаған бұйымдарын  көрсетті. Киіз үйдің ішіндегі 

жәдігерлерді тамашалап, таныстық. Біздің мына асыл жерімізді, кең байтақ 

елімізді мекендеген ата-бабаларымызды мақтан етеміз!». Мұндай іс-

шаралардың әлеуметтік –мәдени салада да берері мол. Өйткені өскелең ұрпақ 

танымы кеңейіп, ұлағатты тәрбие алады. Көрген, білгенінен ой түйіп, өз 

бетімен орындауына, еңбектенуіне, ізденуіне бағытталған жұмыстарға 

басымдылық береді. Тағы бір оқушы өз ойын  айтты:«Мені батыр 

аталарымыздың қару-жарақтары туралы айтылған әңгімелер қызықтырды. 

Садақ, олардың жебелерінің ұшының өзі әртүрлі дайындалған екен. Сауыт, 

қалқан, найза сияқты батырдың қолы тиген жәдігерлер ерекше ой қалдырды. 

«Қару күшті емес, қару ұстаған күшті » дегендей, осындай қаруларды 

меңгерген аталарымызқандай батыр болды екен!» 

Бала кезінен ұлттық тәрбие алып, дәстүр-салтымызды қадірлейтін ұрпақ 

тәрбиелеуде ұлттық құндылықтарды сіңіруге баса көңіл аудару керек. 

Тұлғаның мінез- құлқы мен іс-әрекеттерін қалыптастыруда көтермелейтін өте 

маңызды фактор, ол – құндылық. Орта білім берудің құндылықтары  «Мәңгілік 

Ел» ұлттық идеясына негізделген[3]. Орта білім берудің басты 

құндылықтарының ішінде  қазақстандық патриотизм және азаматтық 

жауапкершілік пен құрметке де баса назар аударылады. Осындай қасиеттерді 

бойларына сіңіруде атқарылатын шаралар да жас буынға ой салатындай, 

санасын қозғайтындай болғаны жөн. Елбасы еңбегінде: «...Әр адамның 

бойында мемлекетімізге, оның бай, даңқты тарихына, болашағына қатысы бар 

екендігіне мақтаныш сезімін тудыратын істер жүйесін негіздеу қажет...» – 

делінген[1]. 

Бүгінгі таңдағы білім беру саласында баланы оқыту мен тәрбиелеудің 

мақсаты – жан-жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру болса, оқытудағы 

негізгі мақсат – өздігінен дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Жеке 

тұлғаның дамуында маңызды рөл атқаратын оқушының өз бетінше жұмысын 

тиімді ұйымдастыра білу, сол арқылы материалды саналы меңгерудің жүйесін 

жасау оқушының түрлі дара қабілеттерін арттырады. Оқушылардың танымдық 

белсенділіктерін қалыптастыруда, шығармашылық қабілеттері мен 

қызығушылығын жетілдіруде, білімге құштарлығын оятуда өзіндік жұмыстың 

рөлі өте үлкен.  
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Лицейімізде жыл сайын дәстүрлі түрде ТЕД сайысы (Тағылым. Ерлік. 

Даналық) қазақ, ағылшын, орыс, түрік тілдерінде өткізіледі. Сайысты тіл 

мұғалімдері апталық жоспарына енгізіп, жүйелі түрде өткізіп отырады. Тіл 

мұғалімдері оқушылардың тақырыпты дұрыс таңдап, мәтінді сауатты, 

мағыналы, мазмұнды дайындауына бағыт-бағдар береді. Оқушылар таңдаған 

тақырыптарына арнап эстетикалық талғамға сай презентация жасап, тақырып 

мазмұнын ашуда көп іздену арқылы сахнаға шығып, шеберліктерін көрсетеді. 

Осындай дағдымен шешендік өнерді де қатар дамытады. Осындай тіл 

жарыстарында 7-сынып оқушыларының танымдық тақырыптардың мағынасын 

ашуына сабақтан тыс атқарылатын шаралардың көмегін тигізетіні байқалады. 

7-8 сыныптардың лицейішілік ТЕД сайысында оқушылар «Шілікті шежіресі», 

«Берел қорғанының құпиясы» атты тақырыптарды баяндады, осының өзі ел 

тарихы, туған өлке тарихы туралы әңгімелердің балалар жүрегінен жақын орын 

табатынын көреміз.  

Қазіргі оқушының дүниетаным қабілеті жоғары, жан-жақтан келетін 

жаңалықтарды білуге құштар, ізденімпаз, дарынды, бірнеше тілде ойын анық 

ашып жеткізе біледі. Лицей оқушыларының арасында Республикалық, 

облыстық олимпиадалармен қатар Халықаралық, Әлемдік олимпиадаларға да 

шығып, жетістіктер көрсетіп  жүрген оқушылар бар. Осындай оқушылар, әрине, 

өмірімізге енген түрлі технологиялық жаңалықтарды пайдаланып, өздігінен 

білім іздейтін жеке тұлға екендігін есте сақтауымыз керек.  Талапты оқушы 

тәрбиелейтін ұстаз да шәкіртін қызықтыра алатын, соңынан ертіп, өзінің 

зияткерлік әлеуетін шебер қолдана отырып тиімді жолдарды, әдіс-тәсілдерді 

таба алатын белсенді көшбасшы болуға тиіс. Білім мен тәрбие егіз дегендей, 

ұстазы жан-жақты біліммен қаруланған, тек өз пәнімен емес әлемдік 

жаңалықтармен бірге ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген болса, шәкірті де 

талапты, ізденімпаз болады. 

Н.Ә.Назарбаевтың «Балаларды Отанды, туған жерді, өзінің халқын сүюге 

тәрбиелеу – мұғалімнің аса маңызды да қадірменді парызы» [3] деген сөзі жас 

ұрпақты ұлттық құндылықтар мен жалпыазаматтық игіліктер аясында 

тәрбиелеуді және әрбір жас өскіннің жан-жақты дамуына жол ашу қажеттігін 

көрсетеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1  Назарбаев Н.Ә.  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы.  

2  Назарбаев Н.Ә. «Қазақтан-2050» стратегиясы қазақстандық патриотизмді 

дамыту жөнінде 

3  «Мәңгілік Ел» ұлттық патриоттық АКТ-ісі 

4  2017-2018 оқу жылында ҚР жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу 

процесін ұйымдастырудың  ерекшеліктері туралы Әдістемелік нұсқау хат. 
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Мақалада мектеп матемтика курсындағы есептерді шешуде қолданатын кейбір 

маңызды теоремалар қарастырылады.   

В статье рассматриваются вопросы использования важных теорем в решении 

задании по математике. 

 

Адам тіпті ерте заманда түзу сызықты және түзу сызықтардан құралатын 

тік төртбұрышты, квадрат, параллелепипед тәрізді фигураларды күнделікті 

тұрмыста айналасынан кездестіріп отырды, бірақ бұл фигуралар жөніндегі 

дерексіз ұғымдар пайда болуынан бұрын, адам жер участогын қоршауды, 

формалары дұрыс денелерді жасауды, оларды салыстырып бірінен –бірін 

айыруды және олардың басқа қасиеттерінен былай қойғанда, барлығына ортақ 

бір қасиеті – формасы – болатындығын білді.  

Ертедегі мысырлықтардан сақталып қалған екі мұрадан – Ринд 

папирусынан және Эдфу храмының қабырғасындағы иероглифтік жазулардан – 

мысырлықтардың геометриялық білім дәрежесі байқалады. Мысырлықтардың 

Ринд папирусында формалары квадрат, ромб, тік төртбұрыш, тең бүйірлі 

үшбұрыш және тең бүйірлі трапеция формалас жер учаскілері қарастырылады. 

Вавилондықтар да, мысырлықтарда мұндай аудандардың сызықтық 

элементтерін, арақашықтықтарын жіппен өлшеді және тіпті кейбір бұрышты 

(тік бұрышты) салатын аспап ретінде (жіпке қабырғалары 3,4 және 5 өлшем 

болған үшбұрыш түйіндерін жасап) қолданды. Жіп өлшеуіштерді 

мысырлықтар, Кантордың айтуынша, гарпедонаптар деп атады. 

Мысырлықтардың үйлерінің қабырғаларына квадраттар не басқа сызықтық 

фигуралар сызып, олардың ішіне бояумен түрлі суреттер салатын.     

1-ші суретте төртбұрыштардың үш түрі көрсетілген: 

а) дөңес төртбұрыш, екі диагоналы ішінде орналасқан; 

в) бір диагоналы ішінде, екіншісі сыртында жатқан, тиісті бір бұрышы бар 

төртбұрыш; 

с) екі диагонал да сыртында орналасқан төртбұрыш – айқасқан төртбұрыш.  

Ежелгі Мысыр және Вавилон математиктерінің құжаттарында 

төртбұрыштардың мынадай түрлері кездеседі: квадраттар, ромбтар, тік 

төртбұрыштар, тең бүйірлі үшбұрыштар, тік бұрышты және тең бүйірлі 

трапециялар.  

Параллелограмм - деген термин Грецияда, Проклдың айтуы бойынша 

Евклид өзінің «Бастамаларында» енгізген( б.э.д. 300 ж.).  

Ромб- деген сөз де гректеншыққан (грекше – rhombos), ол ежелгі дәуірде 

«айнымалы дене», «ұршық» түсінігін беретін. Бастапқы кезде ромб бейнесі жіп 

оралған ұршықтың қақ бөлінуінен шыққан.  

mailto:kozhasheva_gulnar@mail.ru
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а)                                      в)                                           с) 

 

1 сурет 

 

Квадрат термині  латын (quatratus – төрт бұрышты) сөзінен шыққан, грек 

тілінен аудармасы «тетрагон» - төртбұрыш. «Геометрияның ең бірінші 

танысқан төртбұрышы квадрат еді» дейді Д.Д.Мордухай – Болтовский.  

Трапеция – грек сөзі trapezion – үстелше, кішкене үстел деген мағынаны 

білдіретін. Евклидтің «Бастамаларында» бұл термин қазіргі мағынадан басқа, 

яғни параллелограмм  емес  кез келген төртбұрыш деп қарастырылады. 

«Трапеция» қазіргі мағынада алғашқы рет ежелгі грек математигі 

Посидонийдің жұмыстарында кездеседі (І ғасыр). Қазіргі мектептерде 

қолданылып жүрген геометриялық терминдердің көбі ежелгі Грецияда пайда 

болған. Грецияда пайда грек терминдері ежелгі ғасырда –ақ, кейін орта 

ғасырларда ғалымдардың қолданып жүрген латын тіліне аударылған. 

Сондықтан математикалық, оның ішінде геометриялық терминдердің көбісі 

грек және латын тілдерінде шыққан . 

Практикада шешімдері төртбұрыштағы метрикалық қатынастарға 

сүйенетін есептер жиі кездеседі. Осылайша, геодезия ғылымында төрт 

пунктының өзара орналасуын анықтау, техникада төрт буынды шарнирлі 

механизмдерді есептеу мәселелері пайда болып отырады. Осылай пайда болған 

көптеген есептердің  ішінен біз үшбұрыштар үшін қолданылатын теоремаларға 

сәйкес  төртбұрыштар үшін косинустар теоеремасы деп аталған тек екі 

теореманы қарастырамыз. Бұл теоремалар өздігінше қызықты, олардан 

шығатын салдары көп және көптеген метрикалық есептерді шығару барысында 

қолданылады.    

Теорема 1. Дөңес төртбұрыштың қабырғасының квадраты қалған үш 

қабырғасының квадраттарының қосындысынан олардың екі еселенген жұптары 

мен араларындағы бұрышының косинустарының көбейтінділерін шегергенге 

тең.  

Теорема 2.  Төртбұрыштың диагональдарының көбейтіндісінің квадраты 

қарама-қарсы қабырғаларының көбейтінділерінің квадраттарының 

қосындысынан барлық қабырғаларымен қарсы жатқан екі бұрышының 

қосындысының косинусының екі еселенген көбейтіндісін шегергенге тең.  
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Бұл теорема төртбұрыштар үшін косинустар теоремасы деп аталатын 

себебі, қабырғалары dbcafe  ,,   көбейтінділеріне пропорционал болатын 

үшбұрыштар үшін косинустар теоремасына ұқсас. Мұндағы dbca ,,,  берілген 

төртбұрыштың сәйкес қабырғалары, ал fe,  оның диагональдары, мұндай 

төртбұрыштың бар екеніне көз жеткізу қиын емес.  

Шешімдері жоғарыдағы теоремаларға сүйенентін есептерді қарастырайық. 

1 есеп. Дұрыс бесбұрыштың диагоналін оның қабырғасы арқылы өрнектеу 

керек. 

Шешуі: Қабырғасы a  болатын АВСDЕ бебұрышында AD диагоналін 

жүргізейік. АВСD төртбұрышы үшін косинустар теоремасын қолданғаннан 

алатынымыз: 

,36cos2108cos43 020222 aaax   (1) 

екінші жағынан, косинустар теоремасы бойынша АВС үшбұрышынан 

табатынымыз: 

,108cos22 0222 aax   (2) 

Екі теңдікті салыстырғаннан соң алатынымыз: 

,136cos2108cos 00   

,18sin108cos 00    немесе ,18sin2136cos 00   

орнына қойсақ, шығатыны 

4

15
72cos18sin

0118sin218sin4

00

002






 

(2) теңдіктен табатынымыз: 

,
4
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22 222 
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a

x  

Бұл есептің басқа да шешімдері бар, дегенмен осы шешімде 018sin  мәні 

табылады. 

2 есеп. Үшбұрыштың қабырғаларында одан тыс тең қабырғалы 

үшбұрыштар тұрғызылған. Осы үшбұрыштардың центрлері тең қабырғалы 

үшбұрыштың төбелері болатынын дәлелдеу керек. 

Шешуі: Косинустар теоремасы бойынша 1121 ABOO  төртбұрышынан 1O    мен  

2O  центрлерінің арақашықтығын анықтаймыз (2 сурет). Мұндағы 1A  мен 1B  

нүктелері АВС үшбұрышының қабырғаларының орталары. Бұл төртбұрышта  
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2 сурет 

Сондықтан  
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Олай болса 

)32(
6

1 2222

21 ScbaOO   

cba ,, -ға қатысты алынған формуланың симметриясы 313221 OOOOOO    

екенін көрсетеді. 

Сонымен, төртбұрыштардың қасиеттерін зерттеп, олар туралы 

теоремаларды жүйелеп,  мектеп  математика курсында қолданылуын көрсеттік. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 Д.Я.Стройк. Краткий очерк истории математики. М., «Наука». 1978. 

2 З.А.Скопец. Геометрические миниатюры. М., «Просвещение».1990. 

3 Б.И.Аргунов, М.Б.Балк. Элементарная геометрия М., «Просвещение». 

1966.  

4 А.П.Киселев Элементарная геометрия М., «Просвещение». 1996. 
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Жаңартылған орта білім беру мазмұнын енгізуде интерактивті  

әдіс-тәсілдер арқылы оқу мен оқыту 

 

Л. А. Туралина 

Шалқар  қаласысының «№1мектеп-гимназиясы», Ақтөбе облысы 

 
Интерактивті  әдістер оқыту мен оқытудың барлық белсенді әдістерінің жоғарғы 

шегі болып табылады. Басқаша айтқанда, интерактивті әдіс мұғалімдер мен оқушылармен 

қарым-қатынасқа ғана емес, бір-бірінің әрекеттерін және өз мінез-құлығын бағалауға, әр 

түрлі білім беру қызметінде жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Интерактивные методы - это верхний предел всех активных методов обучения и 

преподавания. Другими словами, интерактивный метод фокусируется не только на 

взаимодействии с учителями и учениками,но при этом оценивают действия друг друга и 

свое собственное поведение, дают возможности для самореализации личности в различных 

видах учебной деятельности. 

Interactive methods are the upper limit of all active methods of teaching and teaching. In 

other words, the interactive method focuses not only on interaction with teachers and students, but 

at the same time they evaluate each other's actions and their own behavior, give opportunities for 

self-realization of the individual in various types of educational activity. 
  

«Оқушыларды оқытудың ең жоғарғы стандарттарын қамтамассыз етуде 

мұғалімдердің қолданатын оқыту тәсілдері маңызды.» /Хэтти,2011/ 

Бүгінгі таңда еліміздің білім беру жүйесінде оқыту процессін тың 

идеяларға негізделген жаңа мазмұнмен қамтамассыз ету міндеті тұр. Білім 

берудің басты мақсаты-келешек өмірге белсенді араласуға дайын құзыретті 

тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету.[4] Қазіргі заман талабына сай адам іс-

әректінің барлық салаларында еркін қолданысқа енген ақпараттық 

технологиялар біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Ақпараттық технологияларды тиімді қолдану сандық үлгіде көрсетілген әртүрлі 

ақпараттың түрлерімен жұмыс істеу үдерісін тездетеді және жеңілдетеді. Білім 

берудің басым бағыттарының бірі оқушылардың компьютерлік сауаттылығын 

қалыптастыру болып табылады. Оқушылардың компьютерлік дағдылар мен 

құзіреттіліктерді меңгеруі, бір жағынан, уақыт талабы болса, екінші жағынан, 

бұл талап ақпараттық технологиялардың өзге оқу пәндерін оқытудың тиімді 

құралы ретінде қолданылып, әртүрлі білім беру салаларымен байланыстыруға 

арналған ресурстар мен техникалық құралдар ұсынуына байланысты туындап 

отыр.Қазіргі кезде табысты болу үшін оқушыларға білім қандай қажет болса, 

дағды да сондай қажет деген ойдың жақтастары көбейіп келеді. Бұл 

оқушылардың ақпаратты есте сақтап, алған білімдерін ұғынуын, түсінуін және 

әртүрлі салада қолдана білуін талап етеді. Білімді дәл осылай қолдану 

оқушыларға «ХХl ғасыр дағдысы» айтылып жүрген кең ауқымды құзіреттілікті 

меңгеруге мүмкіндік береді.Оқу үдерісі өзінің табиғаты бойынша ойлаудан 

тұруы керек және ми құрамында өзгеріс туғызуға жетелеуге тиіс. Ми неғұрлым 

белсенді жұмыс істеген сайын, оқу үдерісі соғұрлым қарқынды жүзеге асады. 

Хэтти  (2014) адам миы ақпаратты өңдеп, оны түсінуге мүмкіндік беретінін, ал 

мұғалімнің тоқтаусыз сөйлеуі миға шамадан тыс аса көп ақпарат 
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«жүктелейтіні» және ол оқушылардың қызығушылығын жоғалтуға әкеліп 

соғатыны, сол сәтте оқудың нәтижелілігі айтарлықтай төмендеп кететіні туралы 

біздің хабардар екенімізді мәлімдейді. Ал белсенді оқу, керісінше, 

оқушылардың белсенді қызметпен айналысу арқылы мұғліам берген 

ақпараттың мәнін ұғынып, алған білімін есте сақтап, оны қолдана алуын 

қамтамасыз етуді көздейді. Сабақ барысында «баланың өзін еңбектендіріп, 

бірлестіріп, өз бетімен білім тапқандай қылса», «жұмыстайтын материалдар 

даяр түрінде емес, балалар тәжірибе қылып, зерттеп, өз бетімен шешкендей, 

тұрмыс жұмбақ түрінде берілсе» (Аймауытұлы, 1929), оқудың анағұрлым 

тиімді болатынын естен шығармаған дұрыс[1.6-10б]. Сондықтан мұғалім 

алдында оқыту мен оқудың қазіргі заманғы әдістерін кәсіби құзыреттілігін 

пайдалана отырып, күнделікті тәжірибесінде пайдалануда  жұмыстануы  қажет 

болып отыр. «Оқытудың қазіргі тиімді  әдістері қандай?» деген  сияқты негізгі 

сауалдардың туындайтыны анық. Осындай сауалға жауап ретінде оқу мен 

оқытудағы интерактивті әдістерге тоқталғым  келіп  отыр. Мұндағы мақсатым: 

• Сапалы білім алудың алғышарттары болып табылатын таным белсенділігі 

мен ізденіс дербестігін қалыптастырып, ары қарай дамыту. 

• Оқушы өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйену арқылы танымдық «жаңалық” 

ашуы мен шығармашылық тапсырмаларды орындау негізінде әр түрлі өнімдер 

жасауына мумкіндіктер беру  

ІІ.Интерактивтi сөзi – ағылшын тiлiнен аударғанда, inter – аралық, бiрнеше, 

action- әрекет дегендi бiлдiредi. Интерактивті оқыту – бұл, ең алдымен оқушы 

мен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге асатын сұхбаттасып оқыту 

болып табылады. Интерактивті әдіс қолдану кезінде  

• Баланың жеке өздігінен  ізденуіне мүмкіндік беру; 

• Топтасып оқып үйренуге жағдай жасау; 

• Өздерін – өздеріне бағалату; 

• Іс – әрекет барысында білім алу; 

Егер оқушы мен компьютер арасында тығыз қарым-қатынас байқалса, 

бұндай оқытуды интерактивті деп атайды. Әдетте, мұндай қарым-қатынас 

оқушылар қандай да бір тапсырманың шешімін табуға тырысқан кезде 

байқалады. Интерактивтіліктің түрі анықталған, олар: 

1. Реактивті интерактивтілік: оқушылар бағдарлама ұсынған сұрақтарға 

жауап бере отырып,  тапсырмаларды белгілі ережеге сәйкес  анықтап 

орындайды. 

2. Іс-әрекетті интерактивтілік: тапсырманы орындау барысында оқушы 

бағдарламаны өзі басқара отырып, іс-әрекеттерді  орындау алгоритмін өзі 

таңдайды. 

3. Өзара интерактивтілік: оқушы үшін оқу мен оқытудағы  кейбір  кедергі 

келтіретін немесе зерттеулер жүргізу мен практикалық түсініктерді түсінуге 

мүмкіндік  береді. 

Интерактивті әдіс бұл белсенді оқыту мен оқу әдістерінің  жоғарғы шегі. 

Басқаша айтсақ интерактивтi әдіс басқа әдіске қарағанда оқытушы мен бiлiм 

алушылардың өзара әрекеттесуiне ғана емес, сонымен бiрге бiлiм алушылардың 
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бір-бірімен өзара белсендi әрекетте болуына бағдарланған. Интерактивтi әдістің 

негiзiн интерактивтi жаттығулар мен тапсырмалар құрайды. Интерактивтi 

жаттығулар мен тапсырмалардың әдеттегілерден басты айырмашылығы олар 

меңгерілген материалды тек бекiтуге ғана емес, жаңаны оқып- үйренуге 

бағытталған[2]. Интерактивті оқыту әдісінің барлық аспектілері сындарлы 

оқыту теориясымен үйлеседі. Ал сындарлы оқыту тәсілдерінің білім берудің 

«дәстүрлі» әдістеріне қарағанда оқу мен оқытуда жоғарғы нәтижелерге қол 

жеткізуге мүмкіндік беретінін Хэтти зертеулерінде анық айтылған. 

ІІІ.Интерактивті ресурстарды пайдалану мүмкіндіктерімен қолдану оны 

жасау мүмкіндіктеріне тоқталсам, Интернет желісінде көптеген сайттарды 

пайдалана отырып, құрастырамын. Learningapps.org сайты арқылы көптеген 

интерактивті тапсырмалар құрастыруға болады. LearningApps.org - 

интерактивті модульдер арқылы оқуды және оқу үрдісін қолдау үшін Web 2.0 

бағдарламасы. Қолданыстағы модульдер жаттығу мазмұнын тікелей қамтуы 

мүмкін және олар онлайн режимінде өзгертілуі немесе жасалуы мүмкін. 

Мақсаты - интерактивті блоктың жинағы және оларды жария ету мүмкіндігі. 

Мұндай блоктар (бұл бағдарлама немесе жаттығулар деп аталады) осы себептен 

ешқандай бағдарламаларда немесе нақты сценарийлерде жоқ. Олардың өз 

құндылығы бар, атап айтқанда, интерактивтілік мүмкіндігі жоғары. Мына 

сілтемелер арқылы https:// learningapps.org/display? V = pagoui9 tt18,https:// 

learningapps .org / display? v = phyakso 6c 18 т.б жасалған интерактивті 

тапсырмаларымды көруге болады, тапсырмаларды сабақты бекітуге немесе үй 

тапсырмасын нақтылауға т.б сабақ бөліктерінде кеңінен қолдануға болады. 

«Тарсия формулятор» интерактивті пазлдар ойыны арқылы топтық 

тапсырмалар бере отырып, оқушынының жаңа білімді меңгеру мүмкіндігін 

жеңіл қалыптастырыуға болады.Ал сабақ барысындағы әртүрлі құрылымдық 

интерактивтік сызбаларды MindMeister.com сайты арқылы жасау ыңғайлы, 

оқушыға да жасатуға болады. Оқушының ойлау механизімі мен қиялының 

ұшқырлығын дамытуда бұл желілік сервис мүмкінді өте зор деп айтар едім.Оқу 

мен оқытудағы жобалық іс-әрекет, зерттеушілік тәсілдер арқылы білім беруде 

қарапайым ыңғайлы көрнекі интерактивті плакаттар жасауда www.cacoo.com 

сервисін пайдаланған өте ыңғайлы. Сабақ барысының сергіту кезеңінде 

пайдалы ақпаратты меңгерте отырып, пән бойынша суреттерден ойын негізінде 

пазлдар құрастыратын www. Puzzlecreatlion.com сайтында интерактивті 

танымдылық ойындарын жасап,пайдалануға болады. Белсенді оқу үдерісін 

пайдалануда білім алушының жеке шығармашылық қабілетін, ойлау дағдысын 

дамытуда ментальды интерактивті карталар жасату - оқушы қиялының оқулық 

аумағындағы мәліметтен тыс ақпараттарды жүйелеу мен меңгеру мүмкіндігіне, 

өзінің жетістікке жетуге мүмкіндік беретін жобаларды ойлап табуға және 

ұйымдастыруға жол ашады. Осындай суреттер, пішіндер, дыбыстар, 

бейнефайлдар қосу арқылы ментальды карталар жасап дайындауда мен 

www.Mindomo.com сайтын пайдаланамын. Оқушылардың танымдылық 

қызығушылықтарын,зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін,оқу 

курсының мазмұны арқылы өз білімдерін толықтыру,проблемаларды 

http://www.cacoo.com/
http://www.puzzlecreatlion.com/
http://www.mindomo.com/


285 
 

өнертапқыштықпен шешу теориясының ерекшеліктерін дамыту үшін тиісті 

жағдай жасау жаңартылған білім мазмұнының негізгі аспектілерінің бірі екені 

белгілі.Ол үшін аналитикалық, тәжірибелік, коммуникациялық дағдылар 

сияқты тәжірибелік дағдылардың  дамуына  ықпал  ететін құрылымдық  сандық 

өнімдерді, ресурстарды пайдалану қажет.осындай сандық ресурстарды 

дайындап сабақ көлемінде сабақтан тыс кезеңдерде білім алушы үшін 

www.Classtools.net сайттының орны ерекше.Бұл  сервис арқылы  әртүрлі 

танымдық  ойындар,диаграммалар, викторина,сөзжұмбақтар т.б  жасауға 

мүмкіндік мол және оны  сайтқа не блогқа, интернет  желісіне сақтауға 

болады.Оқушылардың  сын  тұрғысынан ойлау дағдыларын дамытуға, ой салып 

ынталандыратын  интерактивті  материалдарды ребустар генераторы аталып 

кеткен www.rebus1.com сайтында дайындаған мұғалім үшінде оқушы үшінде 

ыңғайлы жеңіл.Оқу  мен оқытуда оқушының функционалдық дамуындағы 

өздігінен білім алу функциясын толықтыруда көмекке интерактивті 

кроссвордтар фабрикасын пайдалануға болады. Бұл 

www.puzzlecup.com/crossword-ru/ сайты арқылы жүзеге асады.Ал интелект-

карта -кез келген процестерді, жағдаяттарды, ойларды немесе идеяларды 

визуалды формада түрлендіру техникасы. Мұндай карталарды құру 

мысалдарын ғылыми еңбектерде кездестіруге болады. Ең алғаш рет ағылшын 

психологі Тони Бьюзен Mind Maps  танымал техникасын қолдануды бастаған. 

Mind Maps термині «интелект-карта», «ақыл картасы», «ойлау картасы», 

«менталдық карта» және т.б. карта түрлерінің мағынасын білдіреді. Ұғымдар, 

идеялар мен жағдаяттар арасындағы мағыналық, себеп-салдарлық 

байланыстарды көрнекі түрде бейнелеу интелект-картаның мәнін білдіреді. 

Мұндай карталарды www.hot potatoes.com cайттында дайындап, сабақты бекіту 

немесе теориялық түсініктерді меңгерту әдістерінде  қолданған ыңғайлы.  

Жоғарыда келтірлген сайттармен жұмыс жасай отырып, мұғалім өзінің 

интерактивтік сандық ресурстарын дайындауына оларды сабақ барысына, 

оқушы мүмкіндігіне қарай құрастыруына болады. Сонымен қатар дайын 

интерактивті тапсырмалар орналасқан пайдалануға қол жетімді сайттар бар. 

Өтілген тақырып бойынша үйге тапсырманы сол сайттардың сілтемелелері 

арқылы берсек, онда оқушы ойнап отырып, өтілген тақырыпты қалай 

меңгергенін, тіпті оқуға ынтасы болмаған жағдайда меңгеріп келеді.Сондай 

сайттардың бірі http://der.nis.edu.kz  

Оқушылардың пән бойынша терең білім алуы мұғалімдердің дағдыларына 

да байланысты, яғни олар оқушылардың жаңа білімдерін бұған дейінгі 

білімдерімен ұштастыра алуын бақылай білулері маңызды. Бұл үдеріс әр 

оқушының жеке дағдысы мен қабілеттеріне байланысты әртүрлі болады. Сол 

себепті мұғалімдер әр оқушы үшін оқу үдерісінің келесі қадамдарын анықтап, 

әрі қарай ілгерілеуіне септігін тигізу үшін жекелеген оқушыларды үнемі 

бағалап отыруы керек. Бағалауда да оқушы өз деңгейін өзі анықтауды 

ұйымдастырған  жөн. Онлайн-тестіліеу, локальды тестілеу жүйелерін 

пайдалану оқушы мен мұғалім арасындағы байланысты бекітіп, білім 

алушының өзіндік білім деңгейінің сараптамасын жасауына мүмкіндік береді. 

http://www.classtools.net/
http://www.rebus1.com/
http://www.puzzlecup.com/crossword-ru/
http://der.nis.edu.kz/
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Тестілеу немесе оқушы білімін критериалды бағалауда мынадай 

www.GradeCam.com, www.Socrative.ru, www.Plicers.com сайттары арқылы 

алдына ала дайындап жасаған интерактивті тестілеуді пайдаланған өте 

ыңғайлы. Оқушы өз нәтижесін яғни өзінің берген жауабын сканерлеу арқылы 

сол мезетте ала алады. 

ІV. Интерактивті оқыту әдістері тәжірибе көрсетіп отырғандай оқу мен 

оқытуда оқушы өзінің үйренген материалын  бекіте  отырып, жаңа  нәрселерді  

жеңіл меңгеру мүмкіндігіне ие болады, яғни  баланың ойлау жүйесіне  салмақ  

түсірмей-ақ, жалықтырмайтындай мүмкіндіктер  береді. 2008-2010 жылдардағы 

Ресей педагогтарының жүргізген тәжірибесіне сүйенсек, оқу процесінде 

интерактивтік тапсырмалармен жаттықтырғыштарды т.б пайдалана отырып 

интерактивті оқыту әдістерін пайдалану эксперименті нәтижесінде 

жаратылыстану бағытындағы жоғарғы сынып оқушыларының  білім  деңгейінің 

85%-тен  94%-ке, түсіну,меңгеру дағдыларының 60%-тан 74%-ға, белсенділік 

қабілеттерінің 22%-дан 26%-ға артқандықтары анықталды[3]. 

Қорыта келе, қазіргі кездегі барлық білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерінің 

алдына қоятын басты мақсаты – білім алушының жеке басының дара және 

дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін арттырып, 

шығармашылығын қалыптастыру болып табылады. Жалпы осы аталған 

бағдарламаның: оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға 

үйрету, оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау, оқыту мен оқуда ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану, талантты және дарынды 

балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу, 

оқытуды басқару және көшбасшылық модульдерін болашақта да барлық 

өзімнің сабақтарымда қолданып, белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге 

тырысамын. Бұл модульдердің сабақтарда тигізетін пайдалары өте көп. 

Сабақтарымыз үнемі мазмұнды, нәтижелі, мағыналы, жан-жақты, оқушыларға 

қызықты болсын деп тілеймін. 

P.S. Баланы таңқалдыруды ұмытпаңыз, даналыққа ұмтылу таң қалудан 

басталады. Көрсеткіш өздігінен нәтиже бермейді,оған жететін жолды іздестіру 

мұғалімнің қолында. 

  

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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Жаңартылған бағдарлама - білім берудің жаңа мазмұны 

 

Г. С. Жанәділова 

Ш. Уәлиханов атындағы шағын орталықты орта мектебі,  

Құлан ауылы, Жамбыл облысы 

 
Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі-әлеуметтік,экономикалық өзгермелі 

жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай,сонымен қатар оны жүзеге асыруға, 

жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру.Мұндай тұлғаға қойылатын 

бірінші кезектегі нақты талаптар-шағармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең 

білімділік, кәсіби сауаттылық.Бұл талаптарды жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда 

мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеу қажеттілігі туындайды. Жаңа бағдарламада білім 

берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік 

білім беру кеңістігіне кіріктірумен сипатталады 

Одной из актуальных проблем общества в современных–социально- экономических 

условиях является формирование личности, который готов не только жить в меняющихся 

экономических условиях, а также который готов реализовать новые идеи способствующих 

улучшению качества жизни. Меняющися мир ставит очень высокие требования перед 

молодежью – грамотность, творческая активность, ответственность, образованность,  

профессионализм. Для реализации этих требований возникает потребность в совершенно 

новых направлениях в оценке знаний учащихся. Новая программе характеризуется 

формированием национальной системой образования  и интеграцией системы образования 

Казахстана в мировое образовательное пространство.  

One of the urgent problems of modern society is social,ready not only to live in changing 

economic conditions,but also in its implementation, the formation of the individual, contributing to 

the improvement.Specific requirements for face-priority is such a creative activity, responsibility, 

deep education,professional competence.To implement these requirements in the assessment of 

students ' knowledge, there is a need for completely new areas of work. The new program of the 

education system of Kazakhstan in the world educational space is characterized by the formation of 

the national model of education 

 

«Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ 

 етіп жасауға болады». 

Генри Форд 

Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында 

терезесін тең ететін күш-білім және білімді ұрпақ.Білімді ұрпақ-егеменді елдің 

берік тірегі. Сондықтан да Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы-

2050» «Бір мақсат,бір мүдде,бір болашақ» атты халыққа жолдауында білім 

саласына айрықша көңіл бөліп, еліміздің жарқын болашағы білікті де парасатты 

жастардың қолында екенін назардан тыс қалдырған емес. 

Ал, қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі-әлеуметтік,экономикалық 

өзгермелі жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай,сонымен қатар 

оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. 

Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар-шағармашылық, 

белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби сауаттылық. Бұл талаптарды 

жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеу 

қажеттілігі туындайды. Жаңа бағдарлама  білім берудің ұлттық моделінің 

қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру 
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кеңістігіне 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 берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды.Осыған 

байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартыа отыру 

және технологияларды меңгеру,оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-

тәсілдері әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау-оқу үдерісінің маңызды да 

салмақты бөлігі болып табылады.Сол себептен,зерттеу іс-әрекеттерін кеңінен 

қолданып, оқушылардың жетістіктерін бігінгі күннің талабына сай жаңаша 

бағалау жүйесі қажет етіледі. Ал,бағалаудың жаңа әдісінде оқушы бағаны 

қандай критерийлер бойынша алғанын, келесі сабақтарда қандай критерийлерге 

көңіл бөлу керектігін ұғынады. Бұл жүйеде оқушының  нәтижесімен  бірге  іс-

әрекеті де алынады. Біріншіден,оқушының қызығушылығы артады, екіншіден, 

мұғалімнің жұмысы да жеңілдейді. 

Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі:  

- заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі 

дамыған, логикалық тұжырымы жасауға бейім еркін ойлай алатын жеке 

тұлғаны қалыптастырады; 

Оқушылардың білім сапасын арттырады: 

- оқушының тұлғалық бағытын белсенді позициясына бағыттауға 

мүмкіндік беретін бірден-бір бағалау жолы; 

- тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижесі,бағытқа жеткізетін, 

шығармашыл бағалау жүйесі. 

Критериалды бағалау екіге бөлінеді: 

1. Қалыптастырушы бағалау. 

2. Жиынтық бағалау. 

Қалыптастырушы бағалау-оқушы мен мұғалім арасындағы кері 

байланысты қамтамасыз ететін және оқу үдерісін дер кезінде түзетуге 

мүмкіндік беретін бағалаудың түрі болып табылады. 

Қалыптастырушы бағалау қағидаттары: 

- оқу мен оқытудың бірі бөлігі («оқу үшін бағалау»); 

- барлық оқу мақсаттары қамтылады( оқу мақсаттары барлық сыныптарда 

пәндер бойынша оқу жоспарларына нақтыланып белгіленеді); 

- бағалау белгіленбейді; 

- оқу мақсаттарына жеткендігі бағалау критерийлеріне сәйкес жүзеге 

асады; 

- әрбір оқушының ілгерлеуі туралы кері байланыс беріледі. 

Қалыптастырушы бағалау нәтижелері оқыту сапасын,оқу бағдарламасын 

жақсарту үшін қолданылады. Қалыптастырушы бағалау оқушылардың қай 

кезеңде, қай бағытта екенін анықтау және одан да зор жетістікке қалай жету 
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керектігін жоспарлау үшін қолданылады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті 

сабақта үлкен  рөл атқарады, себебі күнделікті оқу жетістіктері мен кері 

байланыс оқушыларға өз оқуы туралы қорытынды жасауға және нәтижесін 

жақсарту үшін керекті шешім қабылдауға ықпал етеді. Қалыптастырушы 

бағалау оқушының әр сабақтағы іс- әрекетін бағалайды. Бұл жерде оқушының 

сабақтағы белсенділігі,еркін өз ойын білдіруді, сыныптастарына көмектесуі, 

бірлесіп жұмыс жасауы,т.б. жатады.Қалыптастырушы бағалау баға қоюмен 

жүзеге асырылмайды.Мақтау,мадақтау, жылы шырай таныту,қолдау көрсету, 

ынталандыру қалыптастырушы бағалаудың түрлері болып табылады. 

Қорыта айтқанда, А.Байтұрсынов ағамыз былай деген екен: « Мектептің 

жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы...»  демек, білім 

сапасын көтерудің негізгі тетігі - ұстаз. Сол себепті бағалаудың түрлерін тиімді 

пайдаланып, оқушыларды терең білімен қаруландырып отырсақ, болашақта 

мемлекеттік тілдің мәртебесі жоғары деңгейге көтерілетініне, тәуелсіз еліміздің 

болашағы баянды болатынына сенімім мол. 
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Мақалада жаңартылған білім беру мазмұнының білім саласына енгізілуінің тиімділігі, 

сапалы білім берудегі нәтижелілігі, оқушы бойында қалыптасатын құндылықтар мен 

дағдылардың өзектілігі туралы баяндалып, мұғалім өз тәжірибесімен бөліседі. 

В статье излагается эффективность содержания обновленного образования в 

области образования, его эффективность в качественном образовании, актуальность 

ценностей и навыков, которые доступны учащимся и учитель делится своим опытом. 

The article outlines the effectiveness of the content of the updated education in the field of 

education, its effectiveness in quality education, the relevance of the values and skills that are 

accessible to the students and the teacher shares his experience. 

 

"Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пен 

білім қажет" - деген екен  ағартушы-ғалым Шоқан Уәлиханов. Өзі өмір сүрген 

тар заманда білімі бола тұра бодандықтың құрсауындағы халқын білімсіздіктің  

қараңғылығынан  да азат етуді  армандап кеткен Шоқан атамыздың тілегі  
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қабыл болып, азаттықтың 27 жылын артқа тастаған екенбіз. Ендігі  біздің 

мақсатымыз тәуелсіздіктің қадірін біліп қана қоймай, сақтап қалумен қатар, жас 

ұрпақтың білімді болып өсуіне жағдай жасау болмақ.  

Бұл үшін мемлекет тарапынан қолдау жасалып, білім саласында түрлі жаңа 

реформалардың жүзеге асырылып жатқандығының куәсі болып отырмыз. 

Соның бірі білім беру саласындағы – жаңартылған білім беру мазмұнына көшу. 

Ал, білім саласына жаңару қажет пе дейтін болсақ, саралап көрелік. 

Ел алдындағы міндеттің бірі Елбасымыз анықтап берген әлемнің дамыған 

30 елінің қатарына кіру міндеті. Мұны бір десеңіз, екіншіден, экономикалық 

ынтымақтастық елдері осыдан біраз жыл бұрын білім берудің жаңа үрдісіне 

көшті. 1997 жылдан бері РІSA білім жүйесін бағалаудың бірыңғай стандарты 

бойынша балалардың білім сауаттылығы анықталып келеді. 

Үшіншіден, «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 76, 79, 89-қадамдарын 

және білім мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында білім мазмұнын кезең-

кезеңмен жаңа форматка көшіру жұмыстары басталды. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

«Біз қазір «білім-ғылым-инновация» атты үштік үстемдік құратын 

постиндустриялық әлемге қарай бағыт алып барамыз», - деген болатын өз 

сөзінде. 

Төртіншіден «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері » деп аталған биылғы Жолдауында Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев жүзеге асырылатын 10 міндетті алға қойды. Соның бірі «Адами 

капитал-жаңғыру негізі» атты 7-міндет төңірегіндегі өзекті мәселе – білім беру 

саласына жан-жақты тоқталды. Мысалы, білім беру ісінде өзіміздің озық 

жүйемізді құру, өзгерістерге үнемі дайын болу, жаңа білімді меңгерту қабілетін 

дамыту, орта білім беру саласын жаңартылған мазмұнға көшіру, педагогтарды 

оқыту қажеттілігі айтылады.[1] 

Осылайша саралай отырып, білім саласындағы реформалардың 

маңыздылығы мен қажеттілігін анықтап алдық. Дегенмен де «көз – қорқақ, қол 

– батыр» дегендей, ұстаздар қауымында да, ата-аналар тарапында да 

жаңартылған білім беру мазмұнының жүзеге асуына деген  үрей мен күдіктің 

орын алғанын мойындауымыз керек деп ойлаймын. Себебі, сол 

күдіктенушілердің қатарында өзімнің де болғаным рас жағдай еді.  

Мемлекеттің педагогтардың біліктілігін арттыру жұмыстарын қарқынды 

ұйымдастыруының арқасында алғашқылардың бірі болып, Ақтөбе қаласындағы 

Педагогикалық шеберлік орталығында білім берудің жаңартылған  мазмұны 

бойынша өз біліктілігімді арттырдым. Сол екі аптаның ішінде менің 

көзқарасым түбегейлі өзгерді десем болады. «... үрей атаулының бәрін білім 

жеңеді.» - деп В.Г.Белинский айтқандай, мен жаңартылған білім беру 

мазмұнының мәнін, қажеттілігін, өзімнің де, білім беру әдіс – тәсілдерімнің де 

өзгеруі керек екендігін білдім. Мендегі күдік бұлты сейіліп, жаңа бір үміт пайда 

бола бастағандай еді.  

Жаңартылған білім беру мазмұны негізгі үш құжаттан тұрады. Ол оқу 

бағдарламасы, оқу жоспары және бағалаудың түрлері. Бағдарламаның 
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ерекшелігі ХХІ ғасыр дағдыларын дамытуға бағытталғандығында дер едім. 

Яғни, ақпаратты іздеу, талдау және қорытынды жасау. Қазіргі таңда оқушы 

ақпаратты біліп қана қоймай, білімін күнделікті өмірде қажетіне жаратып, 

қолдана алу керектігі талап етіледі.  

Бағдарламада оқушының бойында қалыптастыруға қажетті құндылықтар 

мен дағдыларды ашып көрсеткен. Атап айтар болсақ: 

-  шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау;  

-  қарым-қатынас жасау қабілеті; 

-  өзгелердің мәдениетіне және көзқарастарына құрметпен қарау;  

-  жауапкершілік;  

-  денсаулық, достық және айналадағыларға қамқорлық көрсету;  

-  өмір бойы оқуға дайын болу құндылықтары талап етілсе, төмендегідей 

дағдыларды қалыптастыру анықталған: 

-  сын тұрғысынан ойлау;  

-  білімді шығармашылық тұрғыда қолдана білу қабілеті;  

-  проблемаларды шешу қабілеті;  

-  ғылыми-зерттеу дағдылары;  

-  қарым-қатынас дағдылары (тілдік дағдыларды қоса алғанда);  

-  жеке және топпен жұмыс істей білу қабілеті;  

-  АКТ саласындағы дағдылар [2]. 

К.Д.Ушинский: «Мұғалім ісі сырттай қарапайым болғанымен – тарихтағы 

ең ұлы істің бірі" –деген екен. Осы дағдыларды оқушы бойында қалыптастыра 

алатын болсақ, нағыз ұлы істің  атқарушысы боларымыз анық дер едім. 

Еліміздің білім туралы заңнамаларына сәйкес, мұғалім мемлекеттік өлшем 

деңгейінен төмен болмайтын білім беруі тиіс. Ал жақсы нәтижеге жету үшін 

ұстаз оқытудың белгіленген технологиясын игеріп, оны сабақ барысында 

пайдалануы қажет. Осыған байланысты біздің мектебімізде оқушыларға білім 

берудің тиісті технологиялары игеріліп,  олар тәжірибеге енгізілуде. 

Мысалы, тарих пәнін алайық. 

Жалпы білім беретін мектептерде тарих пәнін оқытудағы негізгі мәселенің 

бірі – оқушылардың білімді өз бетінше игеруі. Бұл жерде мұғалімнің сабақ 

өткізудің үлгісін құрып, оны жетілдірудің жолдарын табуы ерекше рөл 

атқарады. Өз кезегінде мұғалім  оқушылардың белгілі бір тарихи оқиғаны 

немесе тарихи тұлғаны танып- білуге деген ынтасын , ойлау қабілеттерін 

арттырады. Сонымен қатар олардың танымдық белсенділігі мен ізденушілік 

қасиеттерін қалыптастыруға негіз қалайды. Басқаша айтқанда оқушының 

бойындағы ішкі уәждің артуына жағдай жасайды. Мұғалім ішкі уәжді 

арттыратын және өшіретін факторларды білуі және тиімді пайдалана білуі 

керек. Сол кезде ғана жұмысымыздың нәтежиелілігі артады деп ойлаймын.  

Жалпы пәнді оқыту барысында пәнаралық байланысқа да ерекше көңіл 

бөлген жөн. Себебі, пәнаралық байланыс жүзеге асырылған уақытта оқушының 

қызығушылығы, ізденушілігі артады. 5, 7-сыныптарда Қазақстан тарихы 

материалдарын  дүниежүзі тарихы, әдебиет, география, жаратылыстану 

пәндерімен байланыстыра отырып өткізу арқылы оқушыларды ізденушілікке 
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баулуға болады. Мысалы, 5-сыныпта жаратылыстану пәні боынша «Біздің 

планетамыз қалай пайда болды?»деген тақырып пен Қазақстан тарихындағы 

«Адамзат қоғамының қалыптасуы» тақырыбы, дүниежүзі тарихындағы 

«Адамдардың алғашқы қоғамдық бірлестігі»  тақырыптарын байланыстырып, 

адамның пайда болуы туралы теориялар, яғни діни түсініктер мен ғылыми 

көзқарастарды салыстыра отырып,  кіріктірілген сабақ ұйымдастыруға болады. 

Сол кезеңде оқушылардың жер бетіндегі тіршіліктің, адамзаттың  пайда болуы 

туралы толыққанды түсінігі қалыптасады және қызығушылығы артып, өз 

бетінше ізденуге үйренеді деп ойлаймын. Сондай-ақ «әдебиет-өмір айнасы» деп 

бекер айтылмаған. Тарихта оқиғалар фактімен берілсе, әдебиет тарихи 

оқиғаларды көркемделіп, бейнелі кескінмен жеткізеді. Өз тәжірибемнен мысал 

келтірер болсам, мен үстіміздегі оқу жылында 7-сыныпта Қазақстан тарихынан 

«Қазақстан аумағын моңғолдардың жаулап алуы» тақырыбын өткен кезде 

«Отырарды қорғаудағы қала халқының ерлігін сипаттау» оқу мақсатына жету 

үшін әдебиет пәніндегі М.Шахановтың «Отырар дастаны» шығармасын 

пайдаландым. Мен осы шығарманы рөлдік ойын арқылы өткіздім. Сабақ 

барысында оқушылардың образдарды сомдау арқылы тарихи оқиғаны 

сезінгендерін байқадым Шығармада Шағатайдың Отырар халқының ерлігін 

сипаттауы: 

Егep бүкпей, баяндасам шындықты, 

Рухы – өр, 

Тәнi – бекем, 

Бұл бip қайсар халық екен, 

Tipлiктен де артық қойған бiрлiктi. 

Шыңғысханның : 
– Иә, Қайырхан, – дедi сосын жай ғана, – 

Рух ердiң өзегi ғой қайда да. 

Ең әрiсi   

Жеңiлiстiң өзiн де 

Шешкiң келiп тұр өзiңнiң пайдаңа. 

Жiгiттepiм рухыңа қармақты 

Салмақ болып,  

Тәнiңдi әбден қорлапты. 

Батырлықтан бағың бiрақ жанған, ә, 

Маған қарап күлiп тұрсың сонда да. 

Олар сенiң жеңгенiмен тәнiңдi, 

Амал нешiк,  

Жеңе алмапты жаныңды. 

Мысқыл күлкiң салды маған қаншама ой, 

Шipкiн, сендей бес қолбасшым болса ғой, 

Қалың қолым ұқсап дүлей тасқынға 

Бөлеп дарқан күйге менi 

Бүкiл әлем билер едi 
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Аяғымның астында – деп қызғанышпен әрі ризашылықпен Қайыр ханға 

сөз арнауының өзі балалардың бойында ерекше патриоттық сезім 

қалыптастырады. Сабақта сұрақтың дұрыс қойылуының да маңызы зор. 

«Шыңғысханның Қарашоқыға берген жазасы әділ болды ма? Қалай 

ойлайсыңдар?» -деп сұрағанда, Шыңғысханның сатқын Қарашоқыны өлім 

жазасына кесуі де сыныпта екі түрлі ой тудырды. Сұрақ туындату арқылы 

оқушыларды сыни ойлауға дағдыландыруға, Қарашоқының сатқындығы, 

Шыңғысханның жазасы арқылы оқушылардың бойында жақсы қасиеттердің 

қалыптасуына, жаман қасиеттерден алшақ болуына  қол жеткізуге болады. Сол 

сияқты Әмір Темір мемлекетін өткен уақытта Қ.Бекқожиннің «Ақсақ темір мен 

ақын»  балладасын пайдаландым. 

Сондай-ақ, сабақ барысында белсенді оқу әдістерін қолданудың  маңызы 

ерекше екендігін  қазақ халқының ағартушы ғалымы, психолог Ж.Аймауытов 

өз сөзінде былай деп баяндайды :- «баланың өзін еңбектендіріп, бірлестіріп, өз 

бетімен білім тапқандай қылса», «жұмыстайтын материалдар даяр түрінде емес, 

балалар тәжірибе қылып, зерттеп, өз бетімен шешкендей, тұрмыс жұмбақ 

түрінде берілсе»  оқудың анағұрлым тиімді болатынын естен шығармаған 

дұрыс.[3] 

Жаңартылған білім беру мазмұнының мақсаты да осы оймен астасып 

жатыр дер едім. 

Сабақ барысында мен сын тұрғысынан ойлау технологиясын және 

критериалды бағалауды қолданамын. Сын тұрғысынан ойлау сынау деген 

түсінік емес, шыңдалған, бірін-бірі толықтырған ойлау. Сын тұрғысынан ойлау 

технологясы да жаңартылған білім беру мазмұны да  блум таксономиясына 

негізделгенін білеміз. Мысал келтірсем, 5-сыныпта «Үйсіндердің тарихы мен 

шаруашылығы» тақырыбын осы технология бойынша өткіздім. Ойлау 

дағдыларының деңгейі білу, түсіну, қолдану. «Қызығушылығын ояту» 

кезеңінде ребус шешу арқылы оқушылардың зейінін шоғырландырдым және 

тақырыпты, сабақтың мақсатын анықтадым. Келесі «мағынаны тану» кезеңінде 

ЦОР 110 видео материалын көрсете отырып, мәтінмен топтық жұмыс 

жасаттым. Топтарға мәтіндерді бөліп беріп, нақты сұрақтарға жауап берулерін 

сұрадым. Оқушыларға тапсырмаларға сай критерийлер ұсындым. Нақты 

сұрақтар қою уақытты ұтымды пайдалануға және нақты түсінік 

қалыптастыруға мүмкіндік берді. Критерий бойынша әр топ бір-бірін әділ 

бағалады. Келесі сәйкестендіру тапсырмасында сақ тайпасы мен үйсін 

тайпасын салыстыруды жұптық тапсырма қылып бердім. Критерий арқылы 

және дұрыс жауап арқылы  әр жұп бірін-бірі бағалады.  Сергіту сәтінде 

«адасқан әріптер» әдісін пайдаланып, тақырыптағы негізгі және термин 

сөздерді жазғыздым. Осы әдіс арқылы сергіту мен тілдік мақсатты бірге 

орындаттым. Білімді қолдану кезеңінде семантикалық карта толтыру 

тапсырмасын жеке жұмыс ретінде беріп, оқушылардың тақырыпты 

қаншалықты меңгергендігін анықтадым. Әр тапсырма сайын критерий мен 

дескриптор және кері байланыс  ұсындым.  Жеке жұмысты тексеруде де дұрыс 

жауапты ұсыну арқылы оқушыларды өз- өздеріне тексерттім. Дұрыс жауап 
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арқылы тексерту уақытты үнемдеу үшін өте тиімді. Ал келесі «ой толғаныс» 

кезеңінде оқушыларға алған білімдеріңе сүйене отырып «үйсіндер қазақ 

халқының арғы тегі деген тұжырыммен келісесіңдер ме?» деген сұраққа  топ 

болып, өз ойларын нақты үш сөйлем көлемінде дәлелдеуге тапсырма бердім. 

Рефлексияға «ашық почта», «бағдаршам» әдістерін қолдандым. Сабағым сәтті 

өтті және сабақтың басында қойылған мақсатымызға жеттік. Мақсатыма 

жеткенімді мен әр тапсырма сайын берілген кері байланыс арқылы анықтадым.  

Кері байланыс арқылы оқушылырдың сабақ үстіндегі көңіл-күйі мен 

оқытудың қаншалықты тиімді болғанын анықтай аламыз. Оқушылар өзіне есеп 

беріп үйренеді, сыни ойлай алады.  Кері байланыс мұғалімге өзінің алдыңғы 

уақыттағы жоспарын құруға негіз болады.  Оқушының қажеттілігін анықтайды. 

Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас жақсарады.  

Жаңартылған білім беру мазмұнының артықшылығы балалар өз бетінше 

білім алуға, ізденуге, өзін-өзі және бірін-бірі бағалауға, әділ бағалауға, 

қателесуден қорықпауға, сыни ойлауға, ойын еркін жеткізе білуге 

дағдыландырады. Қазіргі ең құнды дағдының бірі өмір бойы оқу десек, сол 

дағдының қалыптасуына дәлел. Бұл бағдарлама балаларды  баға үшін емес, 

үздіксіз білім алуға дағдыландырады.  

Қорыта келе айтарым, білім саласы, мұғалімдік қызмет өз жемісін бірден 

бермейді. Уақытты, төзімді талап етеді. Білім – болашақтың капиталы.  Сол 

үшін де ұстаздар қауымы үшін алда талай асулар мен кедергілер, бұралаңдар 

мен соқпақтардың кезедесері анық.  Елдің болашағы жастардың қолында болса, 

жастардың тәлімі мен тәрбиесі біздің, ұстаздардың қолында. Ал, ұстаздар 

қашанда жаңалыққа жаны құмар жандар. Сондықтан да жаңалықтан қорықпай, 

ел болашағы үшін, білімді ұрпақты қалыптастыру үшін аянбай еңбектене 

бермекпіз. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге асырады. Ал 

жалпыеуропалық стандартқа сай жаңа білім беру – жеке тұлғаның дамуына 

әкелетін бірден – бір жол. 
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Музыка пәні оқулығының жаңартылған мазмұны 

 

Л. Б. Әділжанова  

«Оқулық» РҒПО жетекші сарапшы 

 
В статье рассматриваются методы и основные направления музыкального 

воспитания учащихся обновленного содержания учебников по предмету музыки.  

The article deals with methods and main directions of musical education for pupils of updated 

content on the textbook of music. 

 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енгізіліп жатқан жаңартылған  білім 

беру бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын бағдарлама. Білім беру мазмұнын жаңарту кезінде баланың 

тұлға ретінде дамуына, жаңа қоғамға деген көзқарасына, болашақ ұрпақты жан-

жақты білімді, мәдениетті болып өсуіне ерекше көңіл аударылады. 

Жаңартылған бағдарламада музыка сабағы оқу– тәрбие процесінің негізгі іс – 

әрекеттерін яғни оның міндеттерін, мазмұнын және оқыту әдісін қамтиды. 

Бағдарламада басты мәселелер: оқушылардың музыкалық, тәжірибелік 

іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру, музыкалық шығармаларды түсініп 

мәнерлі орындау және орындағанда әуеннің таза болуы, ырғақты сезіне білу, 

вокалды - ән айту дағдыларын қалыптастыру. 

Музыкалық тәрбиенің негізгі бағыттары- ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып 

келген халықтық қазынаны, оның таңдаулы үлгілерін жеткіншек ұрпақты 

тәрбиелеу құралына айналдыру, ұрпақты ата-баба салт-дәстүрімен, әдет-

ғұрпымен қайтадан табыстыру. 

Ұлттық өнерге оқушыларды жастайынан баулу олардың адамгершілік, 

эстетикалық қасиеттерінің дұрыс қалыптасуына, мәдени дәстүрге деген 

сыйластық сезімін, көркемдік талғамдарын, шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға әсерін тигізіп, оқу-тәрбие үрдісінің сапасын арттырады.  

Жаңартылған музыка пәнінің бағдарламасы тақырыптық құрылымында 

көрсетілген.Бұрынғы музыка пәнінің бағдарламасында тақырыптың мақсатын 

мұғалім өзі қоятын болса, қазіргі жаңа бағдарламада нақты мақсат қойылған. 

Бұрын музыка оқулықтарында үш түрлі іс-әрекеттер қаралса қазір төрт түрлі іс-

әрекеттері қарастырылады: музыканы естіп, орындап қана қоймай 

шығармаларда естігенін қимыл-әрекет арқылы суреттеу, көрсету.  

Бастауыш мектептегі «Музыка» пәнінің мазмұны:  

1) қазақ музыка фольклорын, дәстүрлі, классикалық және қазіргі музыка 

үлгілерін; 

2) музыкалық сауатының негізін; 

3) орындау және тәжірибеде музыкамен әуестену үшін музыкалық 

материалды (композиторлар, халық және классикалық музыкалық аспаптар, 

музыкалық жанр және стильдер бойынша мағлұматтар);  

4) музыка шығару мен суырып-салмалылыққа арналған музыкалық-

шығармашылық тапсырмаларды, сонымен қатар АКТ қолдануды; 

5) өнердің басқа түрлері және өзге пәндермен пәнаралық байланыс 
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орнатуды қамтиды[1]. 

Үш тілді дамытудың 2015-2019 оқу жылдарына арналған кешенді 

жоспарын іске асыру барысы бойынша, үш тілде білім беру контексінде 

жаңартылған 1, 2- сынып «Музыка» пәнінің мазмұнын оқыту қазақ тілі 

болғандықтан пәннің мазмұнын оқып үйрену, ойлау қабілетінің және пәндік 

мазмұнның негізгі ұғымдарымен жұмыс істеуді жақсарту үшін қолданылатын 

негізгі құрал болып табылады. Екінші орыс, үшінші ағылшын тілінде 

музыкалық үш тілді  сөздіктер арқылы музыкалық терминдер және 

тақырыптарға байланысты басты сөздер беріліп таныстырылады.  

«Музыка» пәні бірінші және екінші сынып оқулықтарының (авторлары: 1- 

сынып М.А. Оразалиева, С.Қ.Омарова, 2-сынып (Ш. Құлманова, Б. 

Сүлейменова, Т. Тоқжанов ) мазмұны негізігі сегіз бөлімге топтастырылған. 

Олар: «Өзім туралы», «Менің мектебім», «Менің отбасым және достарым», 

«Бізді қоршаған әлем», «Саяхат Дәстүр және фольклор», «Жемістер мен 

көкөністер», «Дені саудың-жаны сау». Әр бөлім оның мазмұнын ашатын 

тақырыптардан тұрады[4], [5]. 

Бөлімдердің атаулары бірінші сынып оқушыларына өзін қоршаған орта 

туралы түсініктерін жас ерекшеліктеріне қарай жеңіл, жалпы шолу ретінде 

берілсе, екінші сынып оқушылары үшін оқу әрекеті басым болып 

табылатындығын ескере отырып, оқушылардың өзін қоршаған орта туралы 

түсініктерін тереңірек қалыптастыруға бағытталған.  

5-сынып «Музыка» пәнінің оқу бағдарламасының мазмұны бөлімдер 

бойынша ұйымдастырылған.  

«Музыка» пәнінің 5-сыныпқа арналған базалық мазмұны: 

1) Қазақ халқының музыкалық мұрасы: Қазақ халық әнінің әуенділігі. 

Айтыс өнері. Күй құдіреті. Жобаны жоспарлау және құрастыру. Жобаның 

нәтижесін таныстыру; 

2) Қазақтың дәстүрлі тұрмыс-салт әндері және заманауи музыка: 

Қазақ халқының тұрмыс-салт әндері. Жаңғырған салт-дәстүр әндері. Халық 

музыкасының интерпретациясы. Халық музыкасын өңдеу (интерпретация). 

Жобаны жоспарлау және құрастыру. Жобаның нәтижесін таныстыру; 

3) Әлем халықтарының музыкалық дәстүрі: Түркі халықтарының 

музыкалық дәстүрі. Шығыс халықтарының музыкалық дәстүрі. Еуропа 

халықтарының музыкалық дәстүрі. Жобаны жоспарлау және құрастыру. 

Жобаның нәтижесін таныстыру; 

4) Музыка тілі –достық тілі: Қазақстан халықтарының музыкасы. Бір 

шаңырақ астында. Менің – Отаным! Жобаны жоспарлау және құрастыру. 

Жобаның нәтижесін таныстыру [2]. 

Осы бағдарламаның базалық мазмұнына байланысты 5-сынып 

оқулығының мазмұны (авторлары: Ш. Құлманова, Б. Сүлейменова, Т. 

Тоқжанов) төрт бөлімнен тұрады. Бірінші «Қазақ халқының музыкалық 

мұрасы», екінші «Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндері жэне заманауи 

музыкасы», үшінші «Әлем халықтарының музыкалық дәстүрі», төртінші 

«Музыка тілі - достық тілі»-деп аталады. Бұл музыка оқулығында 
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оқушылардың бастауыш сыныптарында алған қазақ халқының музыкалық 

мұрасы – ән, күй, айтыс жанрлары жөніндегі ұғымын кеңейте түседі, сондай-ақ 

қазақ халқының дәстүрлі музыкасымен және Қазақстанда тұратын өзге 

ұлттардың, әлем халықтарының музыка мәдениетімен таныстырады [6]. 

Ұлттық музыка мәдениетінің жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беріп, 

олардың бойына туған өлкесіне, халқына деген адамгершілік пен сүйіспеншілік 

сезімдерін сіңіруде алатын орны ерекше екендігі белгілі. Осы мақсатта 

«Музыка» пәнінің бірінші  сынып оқулығында  оқушыларды ұлттық музыка 

мәдениетімен таныстыруды ұлттық музыкалық аспабы - домбырадан бастайды. 

Домбыраның қандай аспаптарға жататынын түсіндіріп, домбыраның және 

домбырадан басқа қобыз, дауылпаз аспаптарының құрылысымен таныстырып, 

тыңдауға халық күйлері берілген. Оқушыларға күйді тек қана тыңдап қоймай, 

күй ырғағын қол қимылымен санап көрсетуге үйретеді. Бүлдіршіндерді ұлттық 

музыка өнерімен ұлттық салт-дәстүр арасындағы байланысын түсіндіре келе, 

халық биінің ерекшеліктерімен таныстырады. Сол сияқты халқымыздың ұлттық 

музыка мәдениетінің мақсатын қайта жандандыру мақсатында балаларды 

қабілетіне қарай, жыраулық өнерге, терме айтуға, шешендікке, тапқырлыққа, 

айтыс өнеріне үйретуде музыка пәнінің алатын орны орасан зор. Осы мақсатта 

2-сынып  оқулығының «Салт-дәстүр және фольклор» бөлімінде қазақ халқының 

ертеден келе жатқан салт-дәстүрін қысқаша түсіндіріп кетсе, 5-сынып 

оқулығының бірінші бөлімі «Қазақ халқының музыкалық мұрасы»- деп аталып, 

дәстүрлі әншілік мектептерді ажырата алуға, аспапты музыкадағы дәстүрлі  

(төкпе, шертпе) орындаушылықты, айтыс өнерінің қыз бен жігіт, ақындар 

айтысымен таныстырып үйретеді. Осы тақырыпқа байланысты үнтаспадан 

«Біржан мен Сараның айтысынан» үзінді тыңдатып, Кенен Әзірбаевтың әзіл әні 

«Көкшолақты» оқушылардың екі топқа бөлініп ойын-айтыс арқылы орындауы 

және Т.Тоқжановтың «Оқушылар айтысының», «Айтысқа дайындал» 

оқушылардың қайым айтыс түрін ұйымдастыруға арналған тапсырмасының 

берілуі балалардың айтыс өнеріне қызушылығын арттыра түсіреді.  

Заманауи талаптарына байланысты музыка пәнінің жаңартылған 

оқулықтарында да оқытудың дәстүрлі оқыту әдісінен жаңа инновациялық тәсіл- 

әдістерді баланың білім деңгейіне және жас ерекшелігіне қарай оқу үрдісінде 

тиімді пайдалануды негізгі міндет етіп алынғанын көруге болады. Бұл жөнінде 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, 

білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» [3] - деп атап көрсеткен. Осы мақсатта жаңа оқулықтарда 

әрбір оқушының музыкалық білімін одан әрі дамыту мақсатында құндылыққа, 

тұлғаға бағытталған, іс-әрекеттік, сараланған, коммуникативтік, ойын іс-

әрекеттері арқылы оқыту тәсілдері қолданылған.  

Ұлы неміс педагогы Адольф Дистербергтің «Жаман мұғалім ақиқатты өзі 

айтып береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойға 

үйретеді» - дегенді. Содықтан да оқушы белсенділігін  арттырып, білім сапасын 
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көтеретін, ойлауға үйрететін - ол жаңа инновациялық әдіс тәсілдері болып 

табылады [7]. 

Музыкалық іс-әрекеттер процесінде ойынды қолдану оқушылардың 

музыкалық есте сақтау, шығармашылық ойлау, есту, ырғақтық, орындаушылық 

дағдыларын және музыкалық білімдерін дамытуға мүмкіндік беретінін ескере 

отырып жаңа оқулықтарда берілген ойын іс-әрекеттері арқылы оқыту әдісі де 

оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. 

Мысалы 1- сынып оқулығындағы «Әнші бала» әнін әртүрлі баланың 

орындауында даусынан кім екенін табу, түрлі көлік дыбыстарын ажырату үшін 

музыкалық ойындар, әр аспапты ойнаған кезде ырғақты қимыл жасату, 2- 

сыныпта берілген «Ойлан тап», «Нотаны тап», «Мектептегі бір күнім», «Қандай 

көңіл күй» т.б. ойындары, суретте берілген ырғақтарды шапалақ соғып көрсету, 

5-сынып оқулығындағы К. Әзірбаевтың «Көкшолақ» әнін ойын –сайыс ретінде 

орындату, балардың музыкалық есту қабілетін, шығармашылығын, музыкалық 

сауатын дамытуға қажет.  

Музыкаға тәрбиелеудің басты мақсаттары оқушыларды музыкалық 

шығармаларды тыңдауға, оны талдауға және орындауға үйрету. Белгілі 

музыказерттеуші, педагогика ғылымының кандидаты О.Апраксина: «Музыканы 

оқушылармен бірге талдау, дұрыс бағытта болуы шарт» — дейді. Міне осы 

міндеттерді жаңа 1, 2, 5- сынып музыка оқулықтарынан көре аламыз. 

Музыкалық шығарманы талдау әңгімелесу әдісі арқылы жүргізіледі. Тыңдау, 

талдау, орындауға үйретудің алғашқы сатысында музыкалық екі шығарманы 

салыстыру оқушыға өз ойын жеткізу жеңілдігін тудырады. 1- сынып 

оқулығында оқушылардың жас ерекшеліктері мен музыкалық даму ерекшелігін 

ескере отырып мысалы: П.И. Чайковскийдің «Науқас қуыршақ», К. 

Қуатбаевтың «Көбелек» т.б. тыңдауға жеңіл әндері беріліп, осы әндерді 

салыстырып, әндер қалай орындалады, көңілді ме мұңды ма -деген сұрақтар 

қойылып музыкалық шығармаларды талдау арқылы оқушылардың танымын 

кеңейтіп, сөздік қорының молаюына жол ашады.  

Музыкалық шығармаларды тыңдау, талдау біртіндеп күрделене береді. 

Мысалы: 5- сынып оқулығында қазақ халық әндері мен күйлері, айтыс және көп 

ұлтты Қазақстан халқының, түркітілдес, шығыс, Еуропа халықтарының 

дәстүрлі музыка өнері берілген. Әндерді, күйлерді, айтыстарды үнтаспадан 

тыңдап, берілген  әндерге сипаттама беріп, жеке   және оркестрдің 

орындауында тыңдаған күйлерінің, орындалу ерекшеліктеріне, құрамына, 

дыбыс күшіне, екпініне, дыбыс бояуына, динамикасына көңіл қояды.  

Жаңартылған бағдарлама бойынша жазылған жаңа 1, 2, 5- сынып  

оқулықтарында оқушы шығармашылығына көп мүмкіншілік берілген.  

Бұрынғы музыка оқулықтарында музыка әдебиеттерінен алған ақпараттар 

көп болса, жаңа оқулықтарда оқушының таным белсенділігін арттыруға ықпал 

етеді. Жаңа бағдарлама бойынша жазылған оқулықтардың ерекше бөлімі 

«Музыкалық-шығармашылық жұмысты көрсету және бағалау», яғни ағылшын 

ұстазы, музыка маманы Дж. Кервен енгізген дыбыстарды қол қимылы арқылы 

орындау жүйесі. Бұл жүйені 1-сынып оқулығында «Сәлемдесу» әнін қолмен 
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соль және ми дыбыстары арқылы орындаудан бастайды. Оқушылардың 

музыкалық-шығармашылық жұмыстарын 1, 2- сынып музыка оқулықтарында 

жаңа үйренген әндердің әуендерін (әртүрлі биіктікте орындалуын) қол 

қимылымен көрсетіп отырып орындау және әндерді музыкалық аспаптың 

сүйемелдеуімен орындау, қарапайым ырғақтық суреттемелерді шулы 

музыкалық және қазақ халық аспаптарында ойнау арқылы дамыта түседі. 5- 

сынып оқулығында оқушыларды қазақстан халқының сонымен қатар түркі, 

шығыс, еуропа халықтарының  музыкасымен  таныстырып, музыкалық 

аспаптарының дыбыс бояуының айырмашылығы мен ұқсастығын ажыратуға 

үйретіп және ұлттық дәстүрі мен мәдениеті туралы қызықты мәліметтер 

берілген [6].  

Жаңа оқулықтарда музыкалық сауаттылық қысқаша және өте түсінікті етіп 

берілген. Музыкалық  сауаттылық бірінші сыныпта  жай, жылдам, қысқа, ұзақ 

дыбыстар, музыкалық ырғақ, пауза, паузалардың түрлері, дауыс тембрін 

анықтау және домбыра, қобыз аспаптарының құрылымымен таныстыру т.б. 

жеңіл музыкалық терминдермен таныстырудан басталса, екінші сыныпта 

дыбыс биіктігін (до, ми, соль) атау, нота ұзақтықтарын және паузаларды  

(төрттік, сегіздік) естіп анықтау, динамика белгілерін, дауыс регистрлерін, 

темп, композиция, қазақ халқының музыкалық  аспаптарының дыбыс бояуын, 

күйдің шертпе, төкпе түрлерін ажырату, сюита, балет т.б. музыкалық 

терминдермен танысады. Бесінші сынып оқулығындағы музыкалық сауат 

халық әні, қазақ және орыс, түркі тілдес, шығыс, еуропа  халықтарының халық 

аспаптарына байланысты берілген.  

Жаңа оқулықтардың тағы бір ерекшелігі бұрынғы оқулықтарда болмаған 

жаңа заманауи  тапсырмалар мысалы: интернет желісінен Арқа, Жетісу, Батыс 

Қазақстан дәстүрлі әншілік өнер мектептерінің ірі өкілдерін слайд арқылы 

көрсету, компьютерлік бағдарлама көмегімен әнді түрлендіру, орындау. 

Интернет желісінен әндер, күйлер, музыкалық шығармалар тыңдау, халық 

әндерін заманауи әншілердің орындауын дәстүрлі әншілердің орындауларымен 

салыстырып халық әні заманауи интерпретацияда қаншалықты өзгергенін 

талдауға  т.б.  берілгені, сондай-ақ оқулық соңында пайдалынылатын оқу 

ресурстары тізімінің берілуі оқушылардың өздігінен ізденіп, 

шығармашылықпен жұмыс атқара алатын тұлға тәрбиелеп шығаруға зор үлесін 

тигізеді. 

Сонымен  жаңартылған бағдарлама  бойынша жазылған жаңа музыка 

оқулықтары қазақ халқының әдет- ғұрпын, салт-дәстүрін, өнерін қадірлейтін, 

эстетикалық және музыкалық танымы дамыған, рухани бай, адамгершілік 

қасиеті мол және шығармашылықпен жұмыс атқара алатын тұлға тәрбиелеп 

шығаруға бағытталған. 
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«Оқулықта рухани құндылықтардың орын табуы» мақаласында отандық және 

әлемдік мәдениеттің жетістіктеріне оқушыларды баулу; қазақ халқы мен республиканың 

басқа да халықтарының тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін зерделеу; мемлекеттік 

тілді, орыс, шетел тілдерін меңгерту…» негізінде білім құжатында берілген міндеттерді 

жүзеге асыруда оқушының тұлғалық қасиетін және функционалдық сауаттылығын 

дамыту барысында рухани құндылықтарды қалыптастырудың рөлі қарастырылған.  

Сонымен қатар негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы оқушы дүниетанымының 

қалыптасуына, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, ғылыми-техникалық, оқу-

кәсіптік салаларының ақпаратын қолдануға; әлемдік білім беру кеңістігінде бағыт-бағдар 

табуға ықпалыда сөз етілген.  

В статье говорится о роли духовных ценностей, формируемые в процессе развития 

функциональной грамотности и личностных качеств учащихся при реализации целей и задач 

образовательной программы обновленного содержания образования; ориентация учащихся 

к отечественным и мировым культурным ценностям.  

Вместе с тем обновленная программа основного среднего образования для 5-9 классов, 

способствующая формированию у учащихся социально-культурной, научно-технической и 

научно-профессиональной культуры, их применение на практике, а также ориентация в 

мировом образовательном пространстве.  

The article deals with the role of spiritual values, formed in the process of development of 

functional literacy and personal qualities of students in the implementation of the goals and 

objectives of the educational program of the updated content of education; orientation of pupils to 

domestic and world cultural values. At the same time, an updated program of basic secondary 
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education for grades 5-9, contributing to the formation of socio-cultural, scientific, technical and 

scientific-professional culture among students, their application in practice, as well as orientation 

in the world educational space. 

 

Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында қазақстандық білім беру жүйесін модернизациялаудың бір 

бағыты ретінде тәрбие жұмысы мен жастар саясаты көрсетілді [1]. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында мемлекет пен қоғам 

алдында тұрған негізгі міндеттер былайша тұжырымдалады:  

 - «…жеке адамның шығармашылық, рухани және күш-қуат 

мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік 

негіздерін қалыптастыру, даралықты дамыту үшін жағдай жасау арқылы ой-

өрісін байыту;  

 - азаматтық пен патриотизмге, өз Отаны – Қазақстан Республикасына 

сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін 

қастерлеуге, Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез келген көріністерге 

төзбеуге тәрбиелеу; 

 - белсенді азаматтық ұстанымы бар жеке адамды тәрбиелеу, 

республиканың қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени өміріне қатысу 

қажеттігін, жеке адамның өз құқықтары мен міндеттеріне саналы көзқарасын 

қалыптастыру; 

 - отандық және әлемдік мәдениеттің жетістіктеріне баулу; қазақ халқы мен 

республиканың басқа да халықтарының тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін 

зерделеу, мемлекеттік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгерту…». Осы  негізгі 

білім құжатында  берілген міндеттерді жүзеге асыруда оқушының тұлғалық 

қасиетін және функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда  оқулықтың рөлі 

үлкен.  

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 

«Туған жерге деген сүйіспеншілік Туған елге - Қазақстанға деген патриоттық 

сезімге ұласады. Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта мектепте туған жердің 

тарихын оқудан көрініс тапса игі. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы 

мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-

талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта 

сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін 

жас ұрпақ біліп өсуге тиіс» делінген. Сондықтан рухани құндылықтарымызды 

жайлы оқушылардың сана-сезіміне сіңдіру үшін ең алдымен мектеп 

оқулықтарында көрініс табуы қажет. 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы оқушы дүниетанымының қалыптасуына, 

рухани баюына, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, ғылыми-

техникалық, оқу-кәсіптік салаларының ақпаратын қолдануға жағдай жасайды, 

әлемдік білім беру кеңістігінде бағыт-бағдар табуға көмектеседі.  

Жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының мақсаты 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға ықпал ететін түрлі 

деңгейдегі мазмұнды іске асыру, мысалы гуманитарлық пәндерді меңгерту 
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барысында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға ықпал 

ететін тілдік құралдар жүйесін меңгеруге негізделген коммункативтік 

дағдыларды қалыптастыру, қазақ және орыс тілдерінің ережелері мен 

нормаларын, тілдік этика, қарым-қатынас жағдаятына бағытталған сөйлеу 

әрекетінде тілдік бірліктерді қолдану ережелерін сақтау болып табылады. Оқу 

бағдарламасы тілдік қызметтің барлық түрлерін: тыңдалым, айтылым, оқылым 

және жазылымды дамытуға бағытталған. Бұл сөйлеу әрекетінің түрлері 

бойынша түйінді дағдылар оқу жоспарында «спиральді» тәсілмен берілген. 

Қарапайымнан күрделіге қарай, бірте-бірте білім, білік пен дағдылары 

кеңейтіліп қалыптасады. Оқу мақсаттары оқушылардың зерттеу дағдыларын, 

қарапайым бақылауға тәжірибе арқылы білімі қалыптасуына, алған білімін 

қайта өмірде қолдана білуіне бағытталған. Оқушы бойында әлеуметтік 

дағдылар, жалпы білімнің іргетасы, танымдық белсенділігі, жүйелі оқу 

әрекетінің қалыптасуына оқу бағдарламаларында көңіл бөлінген. 

Гуманитарлық бағыттағы оқу пәнінің негізгі міндеттері, яғни өмірдің 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, ғылыми-техникалық, оқу-кәсіптік 

салаларында  қарым-қатынас жасау үшін қажетті тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылым дағдыларын дамыту сонымен қатар алынған ақпаратты талдауға, 

жинақтауға, бағалауға, түсіндіруге бағытталған терең ойлау дағдыларын 

қалыптастыру және дамыту болып табылады.  

Жаратылыстану бағытындағы пәндерді меңгерту барысындада негізгі орта 

білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Көркем еңбек» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны 

материалдарды бес ортақ білім беру бағыттары арқылы оқып-үйренуді 

қарастырады, оның ішінде «Визуалды өнер» бөлімінің мазмұнында «Сәндік-

қолданбалы шығармашылық» бойынша «Ұлттық ою-өрнек», «Ұлттық 

тұрмыстық заттарды дайындау технологиясы», «Қазақстандық және әлемдік 

сәулет ескерткіштері» тақырыптарында рухани құндылықтарымыз жайлы 

материалдар, практикалық тапсырмалар берілген. 

Оқулықта ең бастысы теорияға сәйкес практикалық  тапсырмалар жағы 

басымырақ болуы тиіс. Оқушыларға Қазақстанда өсетін, өндірілетін, 

шығарылатын байлықтары туралы, сол байлықтарды өндіру, өңдеу, өмірде 

қолдану сияқты еңбектері арқылы жетістіктерге қол жеткізген еңбек адамдары 

жөнінде  ақпараттар берілуі керек. Сонымен қатар жаңа технологиялардағы 

өзгерістерді қалай пайдалану керек, яғни жаңашылдық, жаңа бастамалар 

туралы  қызықты да таңқаларлақ мәліметтер берген жөн. Сонда білім 

алушыларда оқуға деген ынтасы артып, стимул пайда болады. Оқушылардың 

есте сақтау қабілеттерін, танымдық әрекеттерін әрі қарай дамыту үшін 

иллюстрациялық материалдар үлкен рөл атқарады. Иллюстрация мен берілген 

оқу  материалы бірін бірі байланыстырып, толықтырып тұруы қажет. Әр 

тараудың соңында талқылау сұрақтары, тапсырмаларды суреттермен, 

диаграммамен, кестемен түрлендіріп, баланы жалықтырмайтындай  әртүрлі 

әдістермен берген дұрыс және кейбір тапсырмаларды орындау үшін қандай 

материалдарға жүгіну керек екені ресми сілтемемен көрсетілуі тиіс. Демек, біз 
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осылай ұлттық құндылықтарды оқушы санасында байланыстыра білу негізінде 

ұлттық мәдениет пен рухты сақтауға тәрбиелейміз. Яғни туған елінің тарихын, 

байлығын, жетістігін оқулықтан оқып, танып білсе ғана олардың туған жерге 

деген сүйіспеншілікті, патриотизмдік рухты дамытамыз.  

Салыстырмалы түрде екі бағытты да қарастырғанда, бағдарламаның негізгі 

мақсат-міндеті оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, терең 

ойлау дағдыларын қалыптастыру және дамыту, әлемдік білім беру кеңістігінде 

бағыт-бағдар табуға көмектеседі. 

Оқушылардың білімділік, дамытушылық, тәрбиелілік мақсаттарын жүзеге 

асырып, олардың өмірге өзіндік көзқарасын, өзін қоршаған ортадағы әр түрлі 

қоғамдық ой-пікірін қалыптастырымыз. Оқулыққа сараптама жүргізу кезінде 

осыларға басты назар аудару қажет.  

Енді қазіргі уақытта үштілділік өріс алып келе жатыр. Ағылшын тілін 

білетін маман қазақ тілін еркін білмейді және еркін жаза алмайды. Қазақшаны 

жақсы меңгерген тіл мамандарына ағылшын тілі қиын. Оқулық мазмұнында, 

әсіресе жаратылыстану-математикалық бағытқа арналған оқулықтарда ғылыми 

терминология ағылшын тілінен аударылған. Көптеген терминдер ағылшын 

тілінен басқа орыс тілінен қазақ тіліне аударылып берілген. Кейбірінде қисынға 

келмейтін, түсініксіз аудармалар да бар. Мысалы, ағылшын тілінде әрбір 

терминнің өзіндік ұғымы бар. Ол басқа бір мағынада қолданылмайды, яғни 

тұрақты термин. Осы уақытқа дейін терминдердің көбі орыс тілі арқылы жетті. 

Мысалы, сараптама кезінде қазақ тіліне аударылған кейбір түсініксіз терминдер 

кездесті. Айта кетсек, «Көркем еңбек» пәнінде «эскиз» сөзін «нобай» сөзіне, 

«лекало» сөзін «қимаүлгі» сөзіне, оқулықтың мәтінінде кездесетін «модель» 

сөзін «үлгі» сөзіне, «модельдеу» сөзін «үлгілеу» сөзіне, «десерт» сөзін 

«тоқбасар» сөзіне және т.б. ауыстыру қажеттілігі туралы айтылды. 

Ал әлемде қолдынылып жүрген қалыптасқан халықаралық терминдер 

аударылмай сол күйінде берілгені дұрыс. Интернет ғаламтор деп аударылды. 

Осы термин сөзге құлағымыз да үйренген сияқты. Бірақ бүкіл әлемде интернет 

болып сіңіп кеткендіктен, ол терминді сол күйінде қалдырған дұрыс тәрізді. 

Мысалы, «тауматроп» (от др.-греч. θαῦμα - чудо и τροπή - вращение), 

«флипбук» (от англ. flipbook: flip - перелистывать, book - книга) фреймдерде» 

(от англ. frame - рамка), «рейсфедермен» (нем. Reißfeder, чертёжный 

инструмент) терминдері де аударылмаған. Кейбір оқулық авторлары әр тер-

минді өз бетімен қазақшаға аударады. Одан кейін ол сөздің мағынасы мүлдем 

түсініксіз болып, өзгеріп кетеді, ал ол оқушының түсінуіне қиындық туғызады.  

Жаңа технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: оқушыларға 

ізгілік тұрғысынан қарау; оқыту мен тәрбиенің бірлігі; баланың танымдық 

күшін қалыптастыру және дамыту; өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту, 

олардың танымдылық және шығармашылық қабілеттерін дамыту және әр 

оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқыту. 

Қорытындылай келе, оқулықта рухани құндылықтарымыздың көрініс 

табуы үшін: оқулық пен берілген материалдарды бейнелейтін кескіндеме, 

суреттерді бір-бірімен салыстырудағы көрнекілік; білім мазмұнын игерудегі 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ұғынықтылық; проблемалық ситуациядан шығу барысындағы өміршеңдік; 

өздік әрекет ұйымдастырудағы еркіндік; оқушылардың шығармашылық 

қабілетін жетілдірудегі ғылымилық; білім мазмұнындағы деректерді тиімді 

үйлестірудегі жүйелілік; сабақ және сыныптан тыс жұмыстардың бекіту кезеңін 

іске асырудағы сабақтастық; білімін (нақтылығын және тереңдігін) тексерудегі 

үздіксіздік; практикалық білік пен дағдыларды қалыптастырудағы табиғат пен 

үйлесімділік сияқты мектеп оқушыларына рухани құндылықтарды қазіргі білім 

беру үдерісімен оңтайлы сабақтастыруда оқытудың негізгі принциптерін 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Білім беру және тәрбиелеу қызметтерімен  бір қатар оқу процесі балаға 

дамыту ықпалын да жасайды. Оқып, білім игере отырып, оқушы жан-жақты 

дамуы тиіс, яғни тұлғаның сөйлеу тілі, ой толғауы, сезімдік және қозғалыс 

ептіліктері көңіл-күй-еріктік, қажетсіну қабілет-қасиеттері ілгерілі даму 

өзгерістеріне келеді. “Даму басы - оқу” (Л.С. Выготский) - бұл аса маңызды 

психологиялық заңдылық. Сабақ барысында мұғалім қаруы болған білім 

мазмұны, ол қолданған оқу формалары мен әдістері, сондай-ақ оқушылардың 

белсенді, саналы да әрқилы іс-әрекеттері – бәрі де даму өзегі.  

Дамытушылық функция оқушылардың танымдылық қажеттілігін, мақсатқа 

жету белсенділігін және шығармашылығын дамытады. Оқулықтың 

дамытушылық функциясы оқу әдебиеті ретінде оқушылардың интеллектуалдық 

мүмкіндігін, мотивациялық аясын, адам бойындағы жеке құндылықтар 

жүйесіне көзқарасын, яғни барлық психикалық қорлардың жиынтықтарын 

дамытады.  

Тәрбиелік тұрғыдан оқулық өзінің тәрбиелік рөлін оқушыға қызығушылық 

туғызғанда ғана іске асырады. Осыған орай, оқулықтағы материал мазмұны 

бойынша талапқа сай ғылыми, формасына қарай әйгілі болуы керек. Оқулық 

оқушымен тікелей қарым-қатынаста болып, оқулық материалдарында 

образдық, есте тез сақталатын теңеулерді қамтамасыз етуі қажет. Оқу 

басылымдарында берілген ақпараттың көп болуына қарамастан, оқулық 

сапасының төмен болуы оқушыларға шектен тыс жүктеме әсерін тигізеді. 

Осыған орай, оқу материалының көлемін қысқарта отырып, білім мазмұнын 

үйлестіру принциптерін өзгертпесе, қорытындысында білім алушының 

интеллектуалдық даму деңгейінің төмендеуіне жеткізеді. 

Өсіп келе жатқан жастарды жан-жақты тәрбиелеудің ажырамас бір бөлігі – 

оларды адамгершілікке тәрбиелеу мен осы тұрғыда дамыту. Жан – жақты 

дамыған адамда қоғамдық мінез – құлықтың мейірімділік, адамдарға 

көмектесуге дайындық сияқты негізгі принциптер, белгіленген ережелерді 

сақтау мен тәртіптілік дағдылары қалыптасуы тиіс. Олар өзінің өзімшілдікке 

деген бейімділігін жеңіп, адамға деген гумандық көзқарасты жоғары қоюы мен 

жоғарғы дәрежеде мәдениетті болуы қажет. 

Жан-жақты дамыған тұлғаның азаматты және ұлттық тәрбиенің көруінің 

үлкен маңызы бар. Бұл ретте оқушыда ұлттық патриоттық сезімі болуы қажет, 

ол ұлтаралық келісімді қолдауы, елдің рәміздерін сыйлауын, ұлттық 

мәдениетпен рухани байлықты сақтау мен дамытуға тырысуы керек. 
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Тәрбие заңдылықтары дегенде нені түсінеміз? Тәрбие заңдылықтары 

дегеніміз – тәрбиелеу барысында жан-жақты дамыған және тұлға 

қалыптастыруға бағытталған тұрақты, қайталанып отыратын байланыстар. 

Білім беру барысында тәрбиенің мынадай заңдылықтарын есте сақтау 

керек: 

- тәрбиелеудің оқу мақсаты, мазмұны және әдістерімен бірлікте болуы; 

- оқытумен тәрбиелеуді бірінен – бірін бөліп қарауға болмайтындығы; 

- тәрбиелеу процесі тек іс – әрекет нәтижесінде жүретіндігі; 

- тәрбиелеу процесінің жеке тұлға қалыптастыруға бағытталған іс – 

әрекетті ұйымдастыру екендігі.  

Оқушы оқыту процесіндегі іс-әрекетке белсене қатысқанда ғана бұл 

заңдылықтың негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға болады. 

Адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш – білім. Ал жас 

мемлекетіміздің болашағы – бүгінгі мектеп оқушылары. Оларға бірдей талап 

қойып, олардың табиғи қабілеттерін, нақты мүмкіндіктерін анықтап, соған 

негіздеп оқыту - бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Ол үшін мектеп ұжымдары, әр 

мұғалім күнделікті ізденіс арқылы барлық жаңалықтар мен өзгерістерге батыл 

жол ашарлық, қарым-қатынас жасаулары керек. Оқыту түрлерін, әдістері мен 

құралдарын одан әрі жетілдіріп, тиімді тәсілдерді нәтижелі қолданудың 

жолдарын іздестірулері қажет. 
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«Өмір бойы білім алу әрбір қазақстандықтың  

жеке кредосына айналуы тиіс»  

Н.Ә.Назарбаев  

 
Тақырыптың өзектілігі қазіргі уақытта Қазақстанда жаһандық ақпарат пен білім 

беру кеңістігіне кіруге бағытталған жаңа білім беру жүйесінің құрылуымен түсіндіріледі. 

Бұл үдеріс қазіргі заманғы техникалық мүмкіндіктерге барабар болу және баланың 

ақпараттық қоғамға үйлесімді енуіне ықпал етуі тиіс педагогикалық технологиялардың 

мазмұнына түзетулер енгізуге байланысты педагогикалық теория мен практиканың 

маңызды өзгерістерімен қатар жүреді. Түйін сөздер: жаһандану, заманауи, технология, 

электрондық библиотека, сандық білім беру жүйесі.  

Сегодняшнее требование ставит новые цели для системы образования. Чтобы стать 

достойной страной с растущей мировой культурой, необходимо сочетание национальных 

принципов и мировых образовательных технологий. Стратегическая цель сегодняшнего 

образования - обеспечить образование компетентного человека во всех ситуациях, которые 

могут быть отзывчивыми. Поэтому внедрение новых технологий в современной системе 

образования становится все более требовательным, и потребность в совершенствовании 

этих методов возрастает. Ключевые слова: глобализация, модернизация, технология, 

электронная библиотека, цифровая образовательная система.  

The relevance of the topic is explained by the fact that at present a new education system is 

being established in Kazakhstan, aimed at entering the global information and educational space. 

This process is accompanied by significant changes in the pedagogical theory and practice of the 

teaching and upbringing process related to the introduction of adjustments to the content of 

teaching technologies that should be adequate to modern technical capabilities and to promote the 

harmonious entry of the child into the information society. Key words: globalization, modern, 

technology, e-library, digital educational system.  

  

Қазіргі таңда әлемде мемлекеттің ұлттық құндылығы мен бәсекелесу 

қабілеті туралы объективті ақпарат адам капиталының интеллектуалдық 

өлшемі арқылы анықталады. Бәсекелестіктің жоғарғы қабілетіне жету үшін 

заманауи, әрі тиімді білім беру жүйесін қолдау керек. Н.Ә. Назарбаев білім беру 

жүйесін жаңғырту кезінде оқыту үдерісіне заманауи әдістер мен 

технологияларды енгізу, педагогикалық құрамның сапасын арттыру, негізгі  

педагогикалық білім беру стандарттарын күшейту, мектеп пен ЖОО 

оқытушылар біліктілігін арттыруының талаптарын күшейту сияқты шараларды 

жүзеге асыру керек екендігін белгіледі.  

Жаһандану заманында ақпараттық қоғамға көшудегі жаһандық үрдістерге, 

сондай-ақ ел ішіндегі ауқымды әлеуметтік және экономикалық 

трансформацияға байланысты білімге қойылатын әлеуметтік талаптар қайта 

қаралды. Ұлттық білім беру бастамаларында басты басымдықтардың бірі - 

әрбір тыңдаушының қабілетінің ашылуы, жоғары технологиялық, бәсекеге 
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қабілетті әлемде өмір сүруге қабілетті тұлға қалыптастыру. Компьютерлік 

технологиялар оқытуда «қосымша» құрал емес, оның нәтижелілігін едәуір 

арттыратын тұтас білім беру процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл 

жағдайда бұл өзгерістерді игере алатын және іс жүзінде оларды жүзеге асыра 

алатын персоналды дайындау маңызды. Республиканың жоғары оқу 

орындарында бүгінгі күні оқу материалдарының үш тобы қолданылады – баспа, 

аудиовизуалды (техникалық оқыту құралдары тобы) және компьютерде 

жүргізілетін электрондық ресурстар. Осымен байланысты, кітаптың 

қолданылып келе жатқанына 500 жыл, техникалық оқыту құралдарына 

шамамен 50 жыл, ал электрондық ресурстарға – 7-8 жыл (Қазақстанда). Білім 

беру саласындағы ең тиімді ресурстардың бірі - білім беру секторын қазіргі 

заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін іске асыруға 

бағытталған ғылыми-педагогикалық, оқу-әдістемелік әзірлемелерді жасау мен 

оңтайландырудың әдіснамасы, технологиясы мен тәжірибесі арқылы мақсатты 

және ұйымдастырылған процеспен қамтамасыз етуді ақпараттандыру болып 

табылады, яғни, коммуникациялық технологиялар және электрондық білім беру 

ресурстары.  Сандық білім беру ресурстары және олардың көрсетілу түрлері 

мен мазмұны. Сандық білім беру ресурстары қазіргі заманғы білімнің 

мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға бағытталған графикалық, мәтіндік, 

сандық, сөйлеу, музыка, бейне, фотосуреттер және басқа да ақпаратты 

қамтитын ақпарат көзі болып табылады. Бір цифрлық білім беру ресурсында 

ақпаратты (немесе ақпараттық-анықтамалық) көздері, ақпарат жасау және 

өңдеу құралдары, бақылау элементтері анықталуы мүмкін. Сандық оқу ресурсы 

CD, DVD немесе кез келген басқа электронды ортада ұсынылуы мүмкін, 

сондай-ақ телекоммуникация желісінде жарияланады.   Динамикалық дамып 

келе жатқан ақпараттық технологиялар білім беру үдерісіне дәстүрлі жаңа 

құралдарды толықтырып отырады, олардың көпшілігі мұғалімдердің өз 

әдіснамалық жүйелеріне қамтиды. Білім беру саласындағы .  Сандық білім беру 

ресурстары СБР-ын пайдалану мұғалімдерге білім берудің мазмұнын, әдістерін 

және ұйымдастырушылық формаларын сапалы түрде өзгертуге мүмкіндік 

береді. Педагогикалық қызметтің құралдары жетілдірілуде, оқыту сапасы мен 

тиімділігі жақсаруда. СБР дәстүрлі оқу құралдарымен салыстырғанда көптеген 

артықшылықтарға ие: сандық білім беру ресурстарының мақсаты ақпараттық 

қоғамдағы оқушылардың интеллектуалды қабілеттерін нығайту, сондай-ақ 

білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде білім беру сапасын арттыру болып 

табылады. СБР-ін пайдаланудың негізгі негізгі педагогикалық мақсаттарын 

белгілеуге болады:  - заманауи ақпараттық технологияларды қолдану арқылы 

білім беру үдерісінің барлық деңгейлерін қарқындату (оқыту үдерісінің 

тиімділігі мен сапасын жоғарылату, межелік коммуникацияларды тереңдету, 

көлемі кеңейтіп, қажетті ақпарат іздеуді оңтайландыру, когнитивтік қызметтің 

белсенділігін арттыру)  - білім алушыны жеке тұлғаны дамыту, жеке тұлғаның 

ақпараттық қоғам жағдайында (әртүрлі ойлау түрлерін дамыту, коммуникативті 

қабілеттерін дамыту, компьютерлік графиканы, мультимедиялық технологияны 

қолдану арқылы эстетикалық білім беруді, ақпараттық мәдениетті 
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қалыптастыруды, ақпаратты өңдеу мүмкіндігін) дайындау. Электрондық 

ресурстар да аппараттық қолдауды, яғни компьютерді қажет ететіндігі анық. 

Бұл кітаппен салыстырғанда олардың кемшілігі болып табылады. Өткен 

ғасырдың 80–жылдары компьютер тек символдық (әріптер, сандар) ақпаратты 

ғана емес, аудиовизуалды ақпаратпен жұмыс істеуді үйретті. Видеоқатар мен 

дыбыстық қатарларды сандық түрде кодтауды үйретті. Нәтижесінде, бүгінгі 

күні белгілі кез-келген ақпаратты: мәтін және сандық кесте, сурет және 

фотографиялар, анимация және видео, музыка және сөздерді физикалық 

деңгейде бірыңғай сандық кодта сақтау мүмкін болды.   Электронды білім беру 

ресурстары электронды құралдарды қолдануға арналған оқу-әдістемелік 

материалдар деп аталады. Негізінен ЭББ ресурсына оқу презентациялары және 

электрондық оқулықтар жатады. ЭББ ресурстарын қалыптастыру үшін ең 

заманауи және тиімді компьютерде ойнатылады. Соңғы уақыттарда оқу 

мультимедиялық жүйелер және электронды кітапхана жүйесі кең таралған. 

Ақпаратты көрсетудің барлық түрлері қосылған, бір тасымалдағышта 

ақпараттық өнімнің болуын білдіретін, «мультимедиа» деген термин пайда 

болды. Сәйкесінше, бұл өнім барлығына бірдей құрылғы – компьютерде 

көрсетілді.Электрондық ресурстарды қолданып оқыту жаңа педагогикалық 

технологияның бір түрі болып табылады, ол педагогиканың негізгі заңдарына 

бағынады және білім берудің дәстүрлі дидактикалық ерекшеліктерін ұстанады, 

бірақ оқу ортасының жаңа шарттары мен критерийлерімен толықтырылады. 

Оқу мультимедиялық жүйелер үш түрдегі электрондық оқыту модульдерін 

біріктіреді: ақпараттық, практикалық және басқарушылық. Электрондық оқыту 

модульдері пәндер мен пәндердің тақырыптық элементтері арқылы жасалады. 

Әрбір оқу модулі дербес болып табылады және белгілі бір оқу тапсырмасын 

орындауға бағытталған толық интерактивті мультимедиялық жұмыс (мысалы, 

дәріс немесе практикалық сабақ) немесе кең ауқымды дәріс-презентация. 

Компьютерде оқыту модулін немесе презентацияны қолдану үшін, әдетте, 

арнайы бағдарламалық жасақтаманы алдын ала орнатудың қажеті жоқ. ЭБЖ, 

ЖМЖ-ке қарағанда, пайдаланушыға ЭБЖ-тің қызметін қолдану үшін тіркелуді 

талап етеді. Мұндай қызмет университет кітапханасы немесе басқа ақпараттық 

агенттік болуы мүмкін. Электронды білім беру ресурстары оқыту үдерісін 

тиімдірек етеді, оқушылардың оқытуға және жалпылама мамандыққа 

қызығушылығын арттырады.Қазіргі уақытта электрондық білім беру 

ресурстары білім беру процесінде ақпараттандырудың ең перспективалық 

әдістерінің бірі болып табылатын білім беруде ерекше орын алады. Бұл 

технологиялар білім беру жүйесінде түбегейлі жаңа әдіснамалық тәсілдерді 

ашады. Интерактивті оқу құралдары білім берудің белсенді формаларын 

дамытады, оқушылардың  оқу үдерісін түсінуіне, оқушылардың танымдық 

белсенділігін арттыруға, білімнің көрсетілуіне мүмкіндік беретін барлық күшті 

және әлсіздерді қоса алғанда, барлық оқушылардың жалпы дамуына жоғары 

нәтижеге қол жеткізуге ықпал етеді. Оқытушылар көбінесе оқу орнының 

жергілікті желісіндегі оқушыларға қол жетімді өз ресурстарын дамытады, 

сондай-ақ сайтта орналасқан. Мектепте әзірленген және компакт-дискілерде 
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таратылатын оқу материалдары аз. Сондай-ақ, мұғалім оқуға негіз болатын 

бастапқы ресурстарға көптеген ресми сайттар бар. Электронды білім беру 

ресурстары мұғалімнің оқушылардың  бірлескен жұмысын ғана емес, сонымен 

қатар тыңдаушылардың өзіндік жұмысын да қарастырады. Маңызды 

инновациялық сапа - қашықтан оқыту мүмкіндіктері. Бұл жағдайда біз 

электронды дерек көзден шашыраңқы іздеу және ақпаратты алу туралы 

айтпаймыз. Электронды білім беру ресурстары қашықтықтан оқытуды cапалы 

жеткізуді және олардың күрделі мазмұнын, мазмұнын жүйелеуін білдіреді. 

Электрондық білім беру ресурстарын пайдалану барысында оқушылардың 

білім беру бағдарламаларын дамытуда оң динамикасы байқалады. Мысалы, 

қысқа уақыт ішінде денсаулығына байланысты сабаққа қатыса алмаған 

оқушылар қашықтықтан оқыту негізінде материалдарды меңгере алады. 

Сұрақтар туындаған жағдайда тыңдаушы мұғаліммен чат, әлеуметтік желілер, 

Skype және басқа байланыс құралдары арқылы онлайн сұхбат жүргізе алады. 

Электронды білім беру ресурстарының мәнін және ерекшеліктерін талдау 

процесінде олардың педагогикалық іс-тәжірибеде қолданылуы жоғары 

нәтижелерге, білім беру сапасын арттыруға, тәуелсіз және қашықтықтан оқыту 

мүмкіндіктерін кеңейтуге әкелуі тиіс деген қорытындыға келуі мүмкін.  Қорыта 

келгенде, электрондық оқытудың жаңа жүйесіне көшу үдерісі дәстүрлі білім 

беру жүйесін жоюға мүмкіндік бермейді. Оның үстіне, ешкім мұғалімді оқу 

үрдісінен алып тастай алмайды және оны мұғалімсіз елестету мүмкін емес. 

Мұғалім мектептегі басты тұлға болған және болып қала бермек. Қысқаша 

айтқанда, компьютерлік бағдарлама мұғалімнің орнын ауыстыра алмайды. 

Бірақ, электрондық оқыту жүйесі мұғалімге жаңа ұрпақтың қажеттіліктерін 

ескере отырып, заманауи жұмыс істеуіне көмектесуге арналған.  
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   Білім мазмұнын жаңарту – заман талабы 

 

Л. А. Биримжанова 

Қ. Өскенбай атындағы Қима орта мектебі, Жақсы ауданы, Ақмола облысы 

 

Егер өмір алтын болса, зергері –мұғалім, 

Егер өмір теңіз болса, гауһары –мұғалім. 

Егер өмір жүзік болса, көзі – мұғалім, 

Егер өмір ақын болса, сөзі -мұғалім 

Шухрат 

 
Мақалада оқытушы бір ғана пәнмен оқытатын ғана емес, рухани ой-өрісі дамыған, 

шығармашылық тұрғыдан жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген, 

болмысы өзгеше, жан-жақты ұстаз болу керектігі  туралы айтылады. 

Данная статья посвящена о требованиях учителям, каким должен быть современный 

учитель в современном обществе.  

This article is devoted to the requirements for teachers in modern society, what should be a 

real modern teacher. 

 

«Ел есінде бір жыл қалғын келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе ағаш 

отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе бала тәрбиеле» дейді халық даналығы. 

Кәсіби қызметімнің алғашқы күндерінде-ақ өз пәнімді жанымдай 

сүйетінімді, алдымда отырған қара көздер әрбір отбасының үмітін арқалап 

отырған жандар екенін түсіндім. Әр сабақты түсіндірген сайын бойымды 

қорқыныш сезімі билейтін. Әйтсе де ештенеге қарамастан болашаққа деген 

қызығушылықпен еңбек жолымды бастап та кеттім. Жақсы ұстаз - өз кәсібін, өз 

пәнін, барлық шәкіртін, оқу орынын шексіз сүйетін адам.Осы іске деген 

қызығушылық пен шынайы сүйіспеншілік қана оны небір қиын әрекеттерге 

жетелейді, іске батыл кірісуге септігін тигізеді. Нәтижесінде бір емес, бірнеше 

жас жүрекке мәңгі ұстаз болып қалады» деген сөздер жұмысқа келген сайын 

санамда жаңғырылып тұратын. 

Елбасы Н.Назарбаев қай кезде болмасын ұстаз атаулыны ерекше 

құрметтейтіні баршаға мәлім. Ол «Ел болашағының кілті- бүгінгі жас ұрпақтың  

қолында. Жас ұрпақтың тағдыры олардың бойына білім мен ізгілік нұрын 

себуші – ұстаздардың  қолында.Тек жоғары сауатты, дарынды, дана әрі отан 

сүйгіш мұғалім ғана лайықты ұрпақ тәрбиелеп шығара алады»-деп бірегей 

тұлға- ұстазға деген құрмет пен ықыластың ерекше екендігін білдірген  

болатын. Бүгінгі білім мен білік сыналар заманда ұстаз – ізденуші, зерттеуші, 

жаңашыл болуы тиіс. Орыс ақыны В. Маяковский: «Ұстаз ізденгіш болуы, 

ойлай білуі, қандай істі болсын, бар ынтасымен атқара білуі керек»- деген екен. 

«Әлемнің өзгеруін қаласаң, сол өзгерістің алғашқысы өзің бол» демекші, 

кез келген ұстаз соңғы ақпараттық технологияны еркін меңгерген болуы тиіс. 

Себебі, үнемі өзгеріс үстіндегі жаһандану заманында ұстазға жүктелер 

міндеттің салмағы ауыр екені сөзсіз. Қай кезде болмасын оқушы үшін оқытушы 

бір ғана пәнмен оқытатын ғана емес, рухани ой-өрісі дамыған, шығармашылық 
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тұрғыдан жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген, 

болмысы өзгеше, жан-жақты ұстаз болу керектігі бүгінгі қоғамның талабы 

болып отыр. Қытайдың дана ойшылы Конфуций айтқандай «Ескіден қол үзіп, 

жаңаға қол жеткізгендер ғана мұғалім бола алады» – деген.  Мұғалім өткен 

тәжірибесін жаңамен ұштастыра алатын, кәсіби қызығушылығы жоғары, 

танымы биік, бастаған ісінің нәтижесін көре алатын, ғылыми зерттеу 

жұмыстарын таңдай білетін, педагогикалық үрдістің заңдылықтарымен етене 

таныс, оқытудың әдістемелік жаңалықтарынан хабардар, оқыту үрдісін 

ізденімпаздықпен арттыратын өз ісінің шебері болуы абзал. 

Заманауи ұстаз - баланы жеке тұлғасын қалыптастырушы, маңызды тәлім-

тәрбие өнегесінің бастаушысы, бала қиялын самғатып, арманын көкке 

ұсындырушы тұлға. Сонымен ол бала өмірінде өте маңызды рөл атқарады, 

өйткені ол – шәкірт үшін айна сияқты. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы. Бұл 

– тұрақты аксиома. 

Ал, ХХІ ғасырдың нағыз ұстазы қандай болмақ керек? Әрине, ол өз 

қалауымен таңдай білген мамандығының майталманы болу үшін, осы мақсатқа 

рухани күш-жігерін, парасат-қуатын салу керектігі айтпаса да түсінікті. Бұл - 

әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты қажет ететін, бай қиялды 

адамға тән қасиет. Сондай-ақ  ұстаз күнбе- күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде 

мазмұны әр түрлі кездейсоқ жайттардың туындап отыратынын алдын ала сезіп, 

болжап және оның оң шешімін табуға дайын болуға тиіс. Сондықтан да ұстазды 

әр баланың жан-дүниесін танып-білуші әрі оны жеке тұлға етіп 

қалыптастырушы, ел болашағының мүсіншісі деуге болады. 

Сондықтан болар замануи ұстаздың қарапайым да сәнді киім-киісі, сыпайы 

да мәдениетті сөзі, әдепті жүріс -тұрысы, жинақы іс-әрекеті, терең білімі , 

сарқылмас тәжірибесі ынталы шәкірттері үшін өнеге. 

Неміс жазушысы Т. Фонтане «Қарапайымдылық – ең тәуір нәрсе ғана 

емес, сонымен бірге ең ізгі де нәрсе» деп дұрыс айтқан. 

Баланы жеке тұлға етіп тәрбиелеу үшін әрине, алдымен мұғалімнің өзінің 

жеке басы соған сай болуы тиіс. Бұл тұрғыда белгілі орыс педагогы 

К.Ушинский былай деген екен: «Тәрбиенің қайнар көзі тек адамның жеке 

басының өнегесіне негізделген. Ешқандай жарғы да, бағдарлама да оның орнын 

баса алмайды». Расында да, мұғалімнің өзі өзгеге үлгі боларлықтай болуы  

қажет деген сөз. Яғни оның бойынан барлық адамгершілік қасиеттер: 

мейірімділік, қарапайымдылық, әділдік, адамгершілік т.б айқын көрініс табуы 

тиіс.Ұстаз қашанда шығармашыл тұлға. Оның ой елегінен шыққан әрбір 

тәриелік мәні зор жұмыстары балалардың көңілін бір серпілтіп қана қоймай, 

ана тілін құрметтеуге, табиғаты тамылжыған туған елін мақтан етуге, 

өркениеттіліке өрлеген Отаны Қазақстанның нағыз патриоты болуға 

бағытталуы қажет. Ол үшін ең алдымен өзі Отанын сүйген патриот болғаны 

абзал! 

Менің түсінігімдегі ұстаз – рухы таза, ой-өрісі биік, ұлты мен Отанының 

болашағы үшін тер төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың үлгісін көрсетуші, 

өз бойындағы асыл қасиеттері мен білімін болашақ ұрпақтың бақыты мен  
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кәдесіне жаратып, қоғамды өрге  өркендетуші, жаңашылдықтың  бастаушысы,  

жүрегі – жылы, көңілі – дарқан адам. Қорыта келе, ХХІ ғасыр - білімділер 

ғасыры. Ендеше, егемен елімізге ой өрісі жоғары дамыған, білімді, жан-жақты 

дамыған, парасатты ұрпақты оқытып тәрбиелеу қажет екенін жанымыздан 

естен шығармайық!  
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Аңызға толы «Ақбауыр» 

 

Н. М. Жақанбаева  

«Білім-инновация» лицейі, Өскемен қ.  

tolkyn91kz@mail.ru 

 
Туған өлкесі мен оның тарихын білу–әр азаматтың міндеті. Шығыс Қазақстан 

облысында орналасқан Ақбауыр кешені өлке тұрғындары үшін ғана емес, барша еліміз үшін 

тарихи, мәдени, киелі орын екендігін білу маңызды. Мақала барысында Ақбауырдың тарихы, 

мектеп бағдарламасында алатын орны, жүргізілген зерттеу  жұмыстары мен 

мәдениетіміз туралы айтылады. Астрономиялық бақылау мен діни орын ретінде алатын 

орны жайлы толық ақпарат берілген.  

Знать историю родного края – обязанность каждого гражданина. Комплекс Акбаур 

является историческим, культурным и священным местом не только для людей, которое 

проживают в данной местности, но и для всего нашего народа. Дана полная информация 

как об астрологическом наблюдении и религиозном месте.  

Every human being should know the history of his own people. The complex “Ақбауыр” is 

historic and cultural place, not only for the people who live in that territory, but also for our nation.  

In the article so many things have been widely discussed ranging from the history of «Ақбауыр» to 

importance of this reminder of the past in school curriculum, excavations and our culture. This 

article was also accompanied with the precious facts about Ақбауыр’s significance in from of an 

astronomical sector and spiritual place 

 

 «Табиғатты танудың ең сенімді құралы –  

бақылау мен тәжірибе» 

Галилео Галилей 

 

Біз бүгін ой жарыстыратын ғасырда өмір сүрудеміз. Ғылым мен 

техниканың және мәдениеттің қай саласында болмасын адам ойы мен 

дүниетанымы табиғатпен үйлесім тауып жатады. Себебі, Адам – ұлы 

Табиғаттың бір бөлшегі. Кешегі өткеніміз бен бүгінгі жеткенімізді таразы 

басына тартар болсақ, жоғалтқанымыздың көп екенін көреміз. Енді оның орнын 

mailto:tolkyn91kz@mail.ru
http://oilar.kz/author/364/galileo-galilej
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толтыру – өз елінің ертеңін ойлайтын өрелі ұрпақтың кез келгенінің перзенттік 

парызы дер едім. Осы тұрғыдан алғанда Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру» мақаласы көп жыл бойы тынымсыз еңбектеніп, ізерлей зерттеп келе 

жатқан жұмысыма қанат бітіргендей болды. Рас, тұмса табиғаттың кереметін 

алыстан іздеудің қажеті жоқ, ол өз жеріңде де тұнып тұр. Тек соны жас өркенге 

зерделете білу керек. Аталған мақаланың өзегі де соған саяды. Туған жер 

қойнауындағы керемет өлкелердің ғасырлар бойы құпия болып келе жатқан 

сырын ашу үшін қаншама тер төгілуде. Есте жоқ ерте дәуірде пайда болған 

табиғи ескерткіштер мен тарихи орындарды еліміздің кез келген өңірінен 

кездестіруге болады. Олардың түр-түсі, сыр-сипаты да бір-біріне ұқсамайды. 

Ондай дала ескерткіштері сәулет өнері тұрғысынан келгенде де әрқилы. Киелі, 

қасиетті саналатын орындар саяси-әлеуметтік маңызы жағынан да, мәдени және 

діни тұрғыда да саналуан мазмұнға ие екенін білеміз. Солардың бірі әрі бірегейі 

– Шығыс Қазақстанның аты аңызға айналған 25 ғажайып орындарының бірі – 

әйгілі «Ақбауыр» кешені.  

Өскемен «Білім-инновация» лицейінде әр оқу жылының алғашқы 

айларында 9-10 сынып оқушыларымен бірге «Ақбауыр» кешеніне саяхат жасау 

дәстүрге айналған.  Саяхат барысында Ақбауыр кешенін толық таныстырушы, 

зерттеуші, өлкетену мұражайының қызметкері Петенева Галина Геннадьевна 

оқушыларға ғылыми көзқарасты негізде дәлелді саяхат жүргізеді. Себебі, 

мектеп бағдарлармасы мен өлкетану курсы бойынша оқушылар өз өлкесінің 

киелі жерлерін, тарихи орындарын білуге тиіс. Мақсат – оқушыларды солардың 

сырына бойлату, өзінше ойланту. Сөзім дәлелді болу үшін мектеп 

оқулықтарындағы тақырыптарға тоқтала кетейін. 8-сыныпта Қазақстан 

аумағының географиялық зерттеу тарихы (І бөлім §4) және «Қазақстан аумағын 

физикалық-географиялық аудандастыру» (ІІ бөлім 197 бет) Алтай тақырыбында 

да кездесетін «Табиғатты қорғау және табиғат қорларын тиімді пайдалану» (ІІІ 

бөлім 249 бет) тақырыптарын мысалға келтіре кетуге болады. 7-сыныптарға 

арналған оқулықта, Экономикалық географияда (ІV бөлім §53)  әлеуметтік 

инфрақұрылымның 5 саласы бар екендігі айтылады. Соның бірі – рекреация 

ресурстарында еліміздің шығысындағы Алтай тауы туралы айта келіп, өңірлік 

компонент ретінде (178 бет) «Ақбауырдың» суреттерін немесе ол туралы 

түсірілген бейнефильмдерді кіргізуге болады. Осы бөлімнің сұрақтары мен 

тапсырмаларында «Менің өлкемнің рекреациялық аймағы» (179 бет) кластерін 

құрғанда да кіргізе кеткен жөн. Ал 4-бөлімде әлеуметтік география бөліміндегі 

§41 дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары тақырыбында да «Ақбауырды» 

кеңінен түсіндіріп, бейнефильм көрсетуге болады. Бұл, әрине, өз ұсынысым 

(155 бет).  9-сыныпқа арналған салааралық кешендер географиясының (ІІ 

бөлім) әлеуметтік инфрақұрылым салалары (§35, 198 бет) өңірлік компонент 

негізінде атап өтуге болады. 10-сыныпта жалпы географиялық заңдылықтардың 

(І бөлім) «биосферасында» (6-тақырыпта §14, 67 бет) өңірлік компонент ретінде 

оқулықтарға шағын бейнефильм арқылы көрсетіп өтуді ұсынамын.  

«Ақбауыр» кешені Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Бестерек 

ауылының солтүстігінен 3 км жерде Құржымбай тауының етегінде орналасқан. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80_%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Жүйелі зерттеу жұмыстарын 1970 – 1990 жылы ҚР ҒА археолог экспедитор, 

осы ауылдың тумасы, тарих ғылымдарының докторы Зейнолла Самашев 

жүргізген. Зерттеушіні осы тау-тастар арқылы бір ауылдан көршілес ауылға 

күнделікті мектепке барып жүрген кезде-ақ, бұл тастардың неліктен адам 

қолымен жасалғандай ерекше болып жатқаны қатты мазалаған. Сондықтан да 

туған өлкесіндегі ерекше мекенді ең бірінші болып зерттеп, сырын ашқан. 

Шығыс Қазақстан өңіріндегі осы тарихи орынды көруге алыс-жақыннан 

туристер арнайы келеді екен. Тауды айнала жүргенде үңгір қабырғасында 

қызыл күрең охрамен салынған суреттерді көруге болады. Олар б.з.б. 3-

мыңжылдықтың басына жатады. Төбесі қуыс, іші конус тәріздес күркеге 

ұқсайтын үңгір, әсіресе, оның кіре берісіне қарсы суреттер салынған негізгі 

қабырғасы көп адам табынатын киелі орын болған. Оның алдындағы алаңда 

жылдың белгілі бір мерзімінде үлкен діни жиындар, құрбандық шалу сияқты  

рәсімдер өткізілген. Тасқа салынған суреттер алуан түрлі. Суреттердің мазмұны 

да өте күрделі. Олардың айналасында әр түрлі ирек сызықтар, нүктелер, 

үшбұрыштар, төртбұрыштар және адамдар, үш-төрт күрке бейнеленген. 

Энеолит, қола дәуірлерінде салынған бұл суреттер жердің құнарлы болуын, 

мал-жанның өсіп-өрбуін тілеу мағынасын білдіретіні тарих пәнінен белгілі. 

Гранит тақталарында (тасында) сақталған ежелгі астрономиялық зертхана 

Жетіқарақшы шоқжұлдызы бейнелеген астротор хабарларын өз бойына 

жинаған және күн арқылы сағатты білу алаңы болып табылады. Гранитті 

орталықтан алыс емес жердегі үңгірдің үстіңгі жағында белгілер мен нышандар 

сақталған, ол бұл жерге ғарыштық кеменің қонған сәтін сипаттайды. Содан бері 

жергілікті тұрғындар мұнда біраз ет пен май алып келіп, құдайдың берген сыйы 

деп, оны гранит тастарының түбіндегі терең шұңқырға қояды. Үңгірге 

апаратын тас баспалдақтар да ғарыштық нышандармен байланысты әлемнің бір 

шыңына шығаратындай. Үңгірдегі нышандардың әртүрлі көп белгілерінің 

ортасында - Күн белгісі. Бұл біздің ата-бабаларымыз болжағандай жұлдызды 

аспанның картасы болуы мүмкін. Ғалымдардың пікірінше, бұл жерде жүйелі 

астрономиялық бақылау жүргенін, ал неолит дәуірінің схематикалық нобайы 

түріндегі петроглифтары пиктографикалық жазудың болғанын айқындайды. 

Жартастардың бірінде жасанды қуыс, шұңқырлар бар. Олардың біріне су құйса 

онда шығыстың күн тұтылуы кезінде (күн мен түн теңескен кезде) күннің 

сәулесі шағылысып, ең жоғарғы шұңқырға түседі екен. Бұл жартастың жанында 

үлкен тас орналасқан. Онда да шұңқырлар бар, құдды бильярд шарларына 

арналғандай. Мүмкін бұл ежелгі кеншілердің балқытылған кендері үшін 

жасалған болар. Бұл жерден тас формасын қайталайтын рудалардың 

сынықтары да табылған. Үңгір аймағынан кейбіреулері үлкен емес, 

кейбіреулері аса зор, тіпті олардың камераларына бір-екі адам сиятындай домна 

пештерінің қалдықтары да табылған. Бұл жерден бірнеше жүздеген метр 

қашықтықтағы тастарда жергілікті аңдар маралдар, сібір таутекелері, арқарлар, 

ешкімүйіз, тау ешкі бейнелеген петроглифтар орналасқан. Жол Қалба 

жоталарының тау сілемдері арқылы өтеді.  
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Қарауыл тау жоталарының аппақ шыңы солтүстік төбесіндегі шоқылар 

арқылы көктемгі күн мен түн теңелген кезде Поляр жұлдызына бағытталып, 

жолға бағыт беріп ежелде халыққа қалтқысыз қызмет еткен. Бұл жотаның 

шыңындағы төбеден ақ тасты көруге бағыт беріп, «көмектеседі». Қазақтар 

мұндай тастарды «қарақшы» немесе «қарауыл» деп атаған. Шығыс Қазақстанда 

шопандар әлі күнге дейін оларды өз ішінде қарауылдар деп атайды, оларды тау 

мен жоталардың шыңына шығып қарауға болады. Қарақшы жерде жол сілтеуші 

ретінде қызмет етеді. Алтайлықтар мен монғолдарда жолаушы тау арқылы сәтті 

өтуге алғысын білдіріп, үлкен тастар мен алаңдарды белгілеп, мата байлап, 

кейде тиын тастап, рухани тағзым көрсеткен. Бұл дәстүр «оба» немесе «оба-

тас» (қазақтың оба-қорғанымен салыстыруға болады) деп аталады. «Оба» 

жолаушыны қауіп-қатерден, бақытсыздықтан, жын-шайтандардан, жамандық 

әкелушіден қорғап, жолдан адасып, шөл далада өліп қалудан сақтандырады. 

Осылайша қарақшы немесе оба белгілі бір жол сілтеуші. Олар Шығыс 

Қазақстанда әсіресе, бір кездері әулие болған мекендерде кездеседі. Қарақшы 

тау мен жоталардың шыңынан «Ақбауырға» жол сілтеп тұрады. Кейбір 

зерттеушілердің пайымына қарағанда, «Ақбауыр» кешені ерекше энергия мен 

ақпараттың генераторы, көкжиектен түсетін нақты поляр тәрізді. Мамандар бұл 

таңғажайып сырлы мекенге 22 наурыз бен 22 қыркүйекте барған дұрыс деген 

ой айтады [1; 123б.]. 

Үңгірдің жүрек түріндегі табиғи қуыс «төбесі» өңдеу іздерін сақтап қалған. 

Туған жердің осындай ғажайып кереметін естіп жүрген оқушылар өз 

көздерімен көргенде шынымен де таң-тамаша болады. Бұл қасиетті мекен әл-

әзір құзырлы орындар тарапынан қорғауға алынып, жоспарлы түрде мемлекет 

тарапынан түбегейлі зерттелген жоқ. Әркім өзінше болжам жасауда. Бір ғажабы 

– үңгірдің төбесінен күндіз жарық түсетін, түнде жұлдыздар көрінетіндей 

ауқымды тесік бар. Көп зерттеушілер оны жүрекке ұқсатады.Өлкетанушы, 

әдебиетші ағаларымыз «Ақбауырды» «Әлем жүрегі» деп атап, еңбектері мен 

шығармаларына арқау еткен. Атап айтар болсам, менің қолымда танымал 

оператор әрі режиссер-сценарийст Анатолий Лаптевтің «Ақбауыр: күн мен 

түннің теңелу сәттері» атты деректі фильмі, жергілікті ақындар – Е.Курдаков 

пен Л.Медведеваның кешенге арнаған өлеңдері бар.  

Мысалы, кейін Новгород қаласына қоныс аударған ақын әрі зерттеуші 

Е.Курдаковтың өлең шумақтарында:  

...Жұлдыздарға таңданар күңкіл сіңірген,  

Сиқыр басар мұнарлы тұман іңірден.  

Салтанаттың нәтижесін көргенің,  

Бір ғанибет, бұл өмірден түңілмен, деген жолдар бар.  

(Өлеңді қазақ тіліне аударған аудармашы-жазушы Жұмағазы Игісін)  

«Ақбауыр» біздің оқушылар үшін өз өңіріміздегі таңғажайып жерлердің 

бірі болып есептелінді. Ғасырлар сырын қойнауына жасырған бұл аңыз төбенің 

жұмбағы толық ашылып біткен жоқ. Мамандығы әртүрлі зерттеушілердің 

пікіріне ден қояр болсақ, санқилы болжам айтылады. Ол құпияның да сыры 

ашылар, бәрімізді таңдандырар деген ойдамын.  
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Аталған киелі қонысқа саяхат жасаған оқушылардың, туристердің 

айтуынша, «Ақбауыр» кешені өзінің құрылымы жағынан Британ аралдарында 

орналасқан Стоунхендж (аспа тастар) ғимаратына да ұқсайды. Ал өлкетанушы, 

жазушы Сағди Қапасұлы оны өз жүрегіне жақындатып, шаңыраққа ұқсатады. 

Расында, шаңырақтың көлеміндей қуыстан тас үңгірдің түбіне Жаратқанның 

жарық нұры құйылып тұрады!  

Халқымыз жыл айналып келіп отыратын «Бес қонақ», «Отамалы», 

«Боқырау» дейтін амалдардың болар мезгілінен жаңылыспаған. Оларға осының 

бәрін басқа жақтан келіп ешкім үйреткен жоқ қой. Осыларды ойлай келе бір 

жағынан «обсерватория міндетін атқаруы да мүмкін-ау» деген болжам да 

ақылға сыйымды сияқты. Енді біреулер «тасқа түскен таңбалар ерте заман 

адамдарының наным, түсінігін, бәлкім салт дәстүрлері, жұмбағын бүгіп жатқан 

жоқ па?» деп бізге ой салады. Бірақ сол таңбалардың түсі неге қызғылт? Ол 

кезде мұндай өшпейтін бояулар болған ба? Мүмкін кәдімгі қына шығар?.. 

Алғашқы адамдар тапқырлығына шек келтіріп көрші енді! Ендеше «бұл жер 

бәле-жаладан сақтау жоралғыларын жасайтын орын болуы керек» дескендерге 

де қарсы жауап айта алмайсың. Расында «Ақбауыр» үңгірі адамдардың 

тұрағына ұқсамайды.  

Әлем таныған британдық Стоунхенджден «Ақбауырымыздың» қай жері 

кем? Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, мәдени мұрамыз қорғауға 

алынып, әлем туристеріне, келешек ұрпағымызға ауыз толтырып айтарлықтай 

кешен болса, нұр үстіне нұр емес пе?!  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1 «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия /Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы 

«Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-123-9, I том;  

2 Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: “Аруна Ltd.” 

ЖШС, 2005 ISBN 9965-26-095-8;  

3 Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет;  

4  http://e-history.kz/kz/map/view/326   © e-history.kz;  

5 http://anatili.kazgazeta.kz/?p=10183 ;  

6. 7-10  ыныптарға арналған оқулықтар; 

7 А.П. Лаптевтің, С.Байхоновтың деректі телефильмдері.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9965260958
http://e-history.kz/kz/map/view/326
http://anatili.kazgazeta.kz/?p=10183
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Қазақ тілі сабақтарында оқушылардың білімін критериалды бағалау  

 

Ж. Х. Болатова  

№ 6 жалпы білім беру орта мектебі, Көкшетау қ. 

 
Системное проведение формативного оценивания на уроках является лестницей для 

хорошего результата суммативного оценивания. Таким образом, критериальное оценивание 

стимулирует учащихся к самообразованию.  

Systematic conduct of formative assessment at the lessons is a good way for good results of 

summative assessments. That’s way, criteria evaluation stimulates students to self-education.  

 

Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында 

терезесін тең ететін күш – білім және білімді ұрпақ. Сондықтан да Елбасымыз 

Н.Назарбаев өзінің Жолдауларында білім саласына айрықша көңіл бөліп, 

еліміздің жарқын болашағы білікті де парасатты жастардың қолында екенін 

назардан тыс қалдырған емес.  

Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – әлеуметтік, экономикалық 

өзгермелі жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар 

оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. 

Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар – шығармашылық, 

белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби сауаттылық. Бұл талаптарды 

жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеу 

қажеттілігі туындайды. Осы қажеттілікті шешу жолдарының бірден–бір жолы 

оқушы білімін критериалды бағалау жүйесі бойынша сараптау . Критериалды 

бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу процесінің өзі, сол арқылы оқушы 

өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде оқушының 

қалай жұмыс жасағаны , қалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды өткізу үшін, 

оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын анықтау қажет.  

Оқыту – мұғалімдердің оқушыларға жасаған сыйы емес, бұл 

құзіреттіліктер білім алу үшін оқушылардың өздері де оқу үдерісіне белсенді 

қатысуын талап етеді. Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес, 

оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатта мұғалім 

оқыту ортасын құру керек [ МАН, 70 бет]. Осы орайда оқушылар арасында 

өзара түсіністік және ұжымдық қарым-қатынасты орнатып, оқушылардың 

сенімсіздіктерін жойып, мүмкіндіктерін арттыруға жол ашатын бірден бір тәсіл 

критериалды бағалау болып табылады.  

Критерийлер – оқытудың міндеттерін жүзеге асыратын өлшемдер, атап 

айтқанда, оқушылар жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер тізбесі. 

Критериалдық бағалау – бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, 

оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, 

айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім процесінің барлық 

қатысушыларына алдын ала белгілі критериялармен оқушылардың оқу 

жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс Критериалды бағалаудың 

кіріктірілген моделі (КБКМ) – бағалау моделі, ол үш түрлі: қалыптастырушы 
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бағалау, ішкі жиынтық бағалау, сыртқы жиынтық бағалау, Критериалды 

бағалау – білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу-

танымдық құзырлылығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген 

жетістіктермен салыстыру үрдісі. Баға – символ, оқу жетістігін не санмен 

таңбалау, не сөзбен жеткізу. Ол сабақтың басында, сабақтың ортасында, 

сабақтың соңғы бөлігінде жүргізіледі. Уақыт көлемі тапсырма деңгейіне сәйкес 

5-10 минут болуы мүмкін. Сабақ барысында қалыптастырушы бағалаудың 

формальді, формальді емес әдістерін тиімді әрі жүйелі қолдану қажет. Мәселен, 

7-сынып бойынша қазақ тілі сабағында «Сөз таптарын» қайталау тақырыбын 

өту кезеңінде оқушылардың білім деңгейін бақылау мақсатында алынған 

критерийін бағалауды қолдандым: 

Тапсырма: Сурет бойынша өз көзқарастарын тұжырымдау 

Сабақ барысы 

Бойыңда білімің бар екен, одан басқалар да өз шырақтарын  

жағып алардай жағдай туғызыңыз. 

Томас Фуллер 

Ұйымдастыру кезеңі. Қатысушылар үлестірілген қызыл, жасыл, сары 

жетондар арқылы үш топқа бөлініп отырады.  

Психологиялық жағымды көңіл-күй орнату. Мұғалімдер орындарына 

жайғасқаннан кейін бір-бірімен танатады. Мысалы: 

                    

                                                    

                        
 

Ой шақыру. Төрт топқа да гүлдің суретін салуды ұсынамын. Салынған 

суреттер бойынша топтар бірін-бірі бағалайды. Неге дәл осы бағаны қойғанын 

түсіндіреді. (Топтардың арасында өз тобына қойылған бағамен келіспеушілік 

тууы мүмкін – менің көздеген мақсатым да осы: баға мәселесіне байланысты 

топтар арасында қақтығыс тудыру). Айтыңыздаршы, мен осы жерде қандай 

қателік жібердім? (Бағалау критерийін ұсынбадым, сондықтан бағаға 

 
Салмақты Салтанат, 
 думанды Динара.  

 
 

Салмақты Салтанат, думанды 
Динара, жайдарлы Жазира. 

 
Салмақты Салтанат 
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келіспеушілік туындады). Енді қатысушыларға  гүлдің суретіне байланысты 

бағалау критерийін ұсынамын. Бір-біріңіздің суреттеріңізді мына критерийлер 

бойынша тағы да бағалап көріңіздер: 

         
 
№ Критерий Дискриптор Баға 

1 Гүлдің әсемділігі   

2 Гүл толығымен ашылған ба   

3 Сабағы   

4 Жапырағы   

5 Күлтесі   

6 Болжауға сәйкестігі түсінің дәл 

келуі. 

  

Жалпы ұпай - 12 
Ұпайлары 12-10 9-7 6-2 

Баға "5" "4" "3" 

 

Енді критерийлерді бергенге дейінгі және бергеннен кейінгі бағалауды 

салыстырыңыздар. Айырмашылық бар ма? (Біреулер гүлдің күлтесін немесе 

түсін дәл бояуды ұмытуы мүмкін). Критерий бойынша қойылған бағамен 

келісесіз бе? Суретті салу барысындағы өз қателіктеріңізді көрдіңіз бе? 

Жоғарыдағыдай баға мәселесіне байланысты топтар арасында қақтығыс туды 

ма? Неліктен деп олайсыз? 

 Бұл бір суретке пайдаланылған екі түрлі бағалаудан қандай қорытынды 

шығардыңыз? Нені түсіндіңіз? Егер мен мұғалім ретінде тапсырманы 

орындатпас бұрын сіздерге бағалау критерийін ұсынсам, жоғарыдағыдай 

қақтығыс туар ма еді? Осыны ҰМЫТПАҢЫЗ! Оқушыларға тапсырманы 

берердің алдында олараға бағалау критерийін ұсыныңыз, сонда оқушы алдын-

ала өзінің не үшін бағаланатынын біледі де, тапсырманы дұрыс орындайды. 

Оқушыларға бірін-бірі бағалауға, өздерін өздері бағалауға мүмкіндік беріңіз. 

Топтық жұмыс. Шығармашылық тапсырма.  Әр топқа "Кім? Не? 

Қайда? Қашан? Неге? Кімге? Қалай? Не істеді? деген сұрақтарға жауап беретін 

бір  сөйлем құрауларын ұсынамыз. Сол құраған сөйлемге байланысты сурет 

салу керек және оған  әр  топ өздерін   критериалды  бағалайды. 
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Мысалы: Асан жазда жайлауға атасы мен әжесіне демалуға қуана барды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ Бағалау критерийлері Дискриптор Баға 

1 Тапсырманы сыни тұрғыдан 

ойлай алуы. 

  

2 Ой жүйесі.   

3 Сөйлемдердің құрылысы 

талапқа сай ма. 

  

4 Сөйлемнің мазмұнын суреттей 

алды ма. 

  

5 Сурет салуда түстерді дұрыс 

қолдануы. 

  

Жалпы ұпай - 10 
Ұпайлары 10-8 7- 5 4-2 

Баға "5" "4" "3" 

 

Критериалды бағалау бүгінгі білім беру жүйесінде зор маңызға ие. Өйткені 

қазір оқушылардың білімділігі ғана басты рөлде емес, басты рөлде оқушының 

құзіреттілігін, оның жеке тұлғалық қасиеттерін дамыту, қоршаған ортамен 

дұрыс қарым-қатынасу, өзін-өзі дамыту, өзіндік білімін көтеру сияқты 

мақсаттар қойылған. Критериалды бағалау бұл мақсаттар мен міндеттердің 

барлық талаптарына сай орайластырылған. 

Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі: 

- алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы; 

- анық, айқындылығы; 

- бағаның әділдігі; 

- өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі 

Критериалды бағалау сабақтың өн –бойында жүзеге асып отырады. 

Алдымен топтық жұмысты бағалауда өте тиімді. Өйткені топ жұмысын 

критерийлермен бағалау жұмыстың нәтижелілігіне және оқушылардың өзара 

бағалау арқылы өз пікірлерін ортаға салып, еркін жеткізуіне алып келеді. Өз 

пікірін еркін айту, өзгелердің жұмысына өзіндік бағасын беру өмірге 

бейімділіктерін арттыра берері сөзсіз. Бағалау парағы топқа тапсырмамен бірге 

ұсынылатын болғандықтан, оқушылар өзге топты бағалар алдында өз 

тапсырмаларын орындауда сол критерийді басшылыққа алады. 
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Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүйелі өткізу - жиынтық бағалаудың 

нәтижелі,сапалы болуының баспалдағы. Жиынтық бағалау тоқсан соңындағы 

оқушы білімінің жетістігін саралайтын жұмыс, ендеше осы жұмыстың бастауы 

негізі қалыптастырушы бағалауда қаланады. Бүгінгі таңда оқушы білімін 

критериалды жүйе бойынша бағалаудың өміршеңдігі мен ұтымдылығы 

дәлелденіп отыр. Жеке тұлға тәрбиелеуде тіл құзыреттілігінің маңызы ерекше 

екені белгілі. Әлеуметтік топтарда, қоғамдық түрлі әлеуметтік орындарда 

тұлғалармен қарым-қатынас жасауды және әрекет етуді қамтамасыз ететін ана 

тілін және басқа тілдерді меңгеру – заман талабы. Олай болса, білім алушының 

тіл құзыреттілігін жетілдіруге критериалды бағалау жүйесінің ықпалы өте зор. 
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                            Жаңартылған білім беру негізінде оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін арттыру 

 

А. С. Казанкапова 

Меркі ауданы А. Қосанұлы атындағы №18 мектеп, Жамбыл облысы  

   
Тақырыптың өзектілігі жаңартылған білім берудің маңыздылығы түсіндіріледі қазіргі 

заманғы баланың шығармашылық қабілеттерін арттыруы меңгеруі, негізгі педагогикалық 

білім беру стандартын жүзеге асыру керек екендігі белгіленеді.  

Актуальность темы объясняется важностью модернизированного образования. 

Отмечается, что современный ребенок нуждается в овладении информационными 

технологиями, внедрении базовых педагогических стандартов образования.  

The relevance of the topic is explained by the importance of modernized education. It is noted 

that the modern child needs to master information technologies, implement the basic pedagogical 

education standards.  

 

«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас 

ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің 

басты талабы. Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың 

әдістәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді.  

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау 

жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала 

белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән 
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бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және 

жиынтық бағалау. Бағалау түрлері баланың жан-жақты дамуына, 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Оқушы өзінің 

мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана 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. 

Үйренгеніміз де, енуіне ынталандырады. Осыған байланысты ұстаздар алдында 

оқытудың әдістәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Мемлекетіміздің білім беру 

үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы - заман талабына сай 

келешек ұрпақтың сұранысын  қанағаттандыратын бағдарлама. Қазақстан 

Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру 

үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуіне байланысты 

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. Оқытудың парадигмасы 

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, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру 

үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 

жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі.  Бағалау жүйесі де 

түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалдық бағалау жүйесіне өзгертілді. Білім 

берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. 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, 

шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті 

тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, 

бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Бағалау жүйесі де 

түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалдық бағалау жүйесіне өтті. Бүгінгі күні 

барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені қазіргі 

заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен 

анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы 

тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс-тәсілдермен оқытып, ой-өрісі кең, саналы, 
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еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. 

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 дамыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену 

керек. Заманауи білім берудің негізгі мақсаты: еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті, құзыретті, өз жұмысын жақсы меңгерген, жан-жағына бағыт-

бағдармен қарайтын, әлемдік стандарт деңгейінде нәтижелі жұмысқа, кәсіби 

өсуге, әлеуметтік-саяси оңтайлы тез әрекет жасауға, болып жатқан өзгерістерге 

тез бейімделуге қабілетті білікті маман, индустриалды-инновациялық жағдайды 

шешуге лайық, өз қалауы мен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім, өз 

ойын еркін айта алатын, жоғары білімді, ұлттық тілді, тарихты жетік меңгерген, 

отандық және әлемдік мәдениетті бойына қалыптастырған, шығармашыл, 

оңтайлы кәсіби маман дайындау. Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан - 2050» 

стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында 

«Білім және кәсіби машық – заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен 

қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу 

үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек 

ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет», – деп атап 

көрсетті. Сондықтан білім берудің мазмұнын жетілдіре отырып, үздіксіз білім 

беру арқылы оларды кәсіби тұрғыдан жан - жақты жетілдіру мәселесі бүгінде  

күн тәртібіне қойылып отырғанын көріп отырмыз. Бүгінгі күні 

құзыреттілік» ұғымы оқыту үдерісінде білімді қолданудың негізгі нәтижесі 

ретінде қарастырылуда. «ҚР-ның Президенті Н.Ә.Назарбаев «Төртінші 

өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауы 

мен «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасында:«IT қызмет көрсетуді 

дамыту ерекше маңызға ие болып отыр. 2018 жылы «цифрлық дәуір» 

өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың үшінші 

бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек», — деп атап көрсетілген. Қорыта 

келгенде, жаңартылған білім – болашақтың кепілі. функционалдық 

сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпен ұштастыру үшін нәтижеге бағытталған 

білім беру үлгісінде мақсатты түрде білім беретін, қалыптастыратын, 

дамытатын андрогогикалық процесс қажет.  Осыған байланысты қазіргі таңда 

еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сыңдарлы саясаттар, 

өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен 

бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен жаңа 

жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы 

да саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар 

қауымының деңгейіне байланысты. Қазақстандағы білім беруді дамытудың 

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында 

Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық 

рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру 
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жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың 

мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы 

және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай- ақ педагогтердің 

еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен 

мән берілген.  
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Математика пәні және ағылшын тілін кіріктіріп оқыту 

 

Ш. Мамырбаева 

Меркі ауданы №39 Темірбек Қожакеев атындағы 

мектеп- гимназиясы, Жамбыл облысы 

 
В статье излагается возможности интеграции математики  и английского языка в 

учебном процессе. 

The article describes the possibilities of integration of mathematics and English language in 

the educational process. 

 

Қазіргі заман – ғылым мен техниканың өркендеген, математика 

ғылымының өте жан-жақты тараған кезеңі. Ал, әрбір ұстаздың басты міндеті – 

жас ұрпаққа жан-жақты білім бере отырып, оқушының бойындағы қабілетін 

ашу арқылы, өмірге деген көзқарасын қалыптастыру. Математика пәніне 

қызығушылығын арттыру арқылы, логикалық ойлау қабілетін дамыту. Барлық 

бала бірдей математикалық қабілетке ие бола алмайды. Сондықтан, 

оқушыларға топтасып есеп шығаруға жағдай жасап, оқушыларды өздерін – 

өздеріне немесе өзара бағалату әдістерін қолдану керек. Жаңа технологияларды 

пайдалана отырып, интерактивті тақта арқылы оқушылардың белсенділігін 

арттыруға мүмкіндік беру.  
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Қазір жаһандану дәуірінде тілдердің үштұғырлы құбылысы пайда болды. 

Оған өзіміздің елімізде жүргізіліп жатқан «Үштұғырлы тіл» саясаты дәлел бола 

алады. Мұның бәрі қажеттіліктен, әлеммен бірігуден туындаған болса, біздің 

билік бұл саясатты тиянақты жүргізуде. 

Ағылшын тілі бүгінгі күні орта мектептерде білім алып жатқан 

оқушылардың барлығымен тілдесуге мүмкіндік беріп отыр. «Адам өмірінің 

шегі бар, ал білімнің шегі жоқ», - деп атап өткен Елбасы оқушы жастарды 

ғұмыр бойы білімнің тұңғиығына терең үңілуіне шақырды, әрі кез – келген 

ұстаз бен ата – ана бүгінгі ұрпақтың үш тіл білуін шын жүрегінен қолдайды. 

Мемлекеттік тіл – мемлекет құрушы ұлттық тіл, ал орыс тілін білу ұлы байлық. 

Ағылшын ілгерілеушілік пен технологиялардан тілі болғандықтан біз оны 

үйренуге тиіспіз деді. Сонымен қатар, еліміздің орта мектептерінде білімнің 

жаңа жүйесі енгізілуде, ондағы негізгі мақсат – білімді әлемдік білім кеңістігіне 

енгізу. 

Жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқыту контексінде Қазақстандағы 

ең маңызды тіл – ағылшын тілі болып саналады, сондықтан да кіріктіріп 

оқытудың негізгін ағылшын тілі сабақтары алады. Ағылшын тілін оқыту 

үрдісіне кіріктіруді енгізу - ең алдымен, оқушының сабақ үстінде дамуы мен 

оның психологиялық жағдайын ескере отырып, оқытуды нығайту 

мүмкіншіліктеріне бағытталған. 

Кіріктіре оқыту - оқытудың қазіргі кезеңдегі ең көп қолданылатын 

үрдістерінің бірі. Ол пәндер арасындағы заңды байланыстылықты реттейді, 

оқушылардың алған білімдерінің бір-бірімен сабақтастығын бір жүйеге 

келтіреді. Кіріктіре оқыту оқущылардың меңгерген білімін кешенді түрде 

пайдалана білуге жол ашады. 

Үштілді меңгерту барысында сөздік жұмыстың алар орны ерекше. 

Математиканы оқыту  ағылшын тілін тереңдетіп оқытумен байланысты. Шын 

мәнінде, математикаға қызығушылықты таныту - сауатты сөйлеуге, сөзді дұрыс 

және әдемі құруға үйрену қажеттілігін туындатады. Әрбір математик өз ойын 

әңгімелесушіге жеткізу үшін ағылшын тілін жетік білуі тиіс. Математика 

қисынды сөзді құруға көмектеседі. Математикаға қызығушылығын байқатқан 

адам міндетті түрде ағылшын тілін жоғары деңгейде меңгеруге тиіс 

Математикалық терминдерді ағылшын тілінде тиімді қолдану үшін шет 

тілдерден келген мектеп курсындағы терминдерді жинап, сөздік дайындауды 

ұсынамын, сөздікті қолданып, оқушылар өз сөздік қорын толықтырады. Сөздік 

жұмысы – тіл дамытудың іргетасы, баланың жаңа сөздер үйренуде, бұрын 

білетін немесе түсінбейтін сөздердің мағынасын анықтауда маңызы зор. 

Сондай-ақ сөздік жұмысы сөйлем құрауға материал береді, сөздерді 

байланыстырып сөйлеуге, әңгіме айтуға көмектеседі. 

Үштілділікті оқыту барысында мнемотехникалық әдісі балалардың сөз 

материалын есте сақтауда қалдыру үшін қолайлы. Сонымен қатар дыбыстық 

және көру қабілеттері де дамиды. Есте сақтаумен жұмыс әдістерін 

қалыптастырады. Сөйлейтін суреттер, сипаттау сызбалары қызығушылық 

тудырады және проблеманы шешуге көмектеседі. Мнемотехникалық әдістің 
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міндеті: шет тіліне тән дыбыстардың дұрыс айтылуын жаттықтыруы, сөз 

қорының байытуы, белсенуі мен бекітуі, сөйлеудің грамматикалық дұрыстығын 

жүзеге асыруы және тілдің дамуы. Заман талабына сай мнемотехникада 

ақпараттық технологияны тәжірибеге енгізу негізінде «бейнекөрсетілім» әдісі, 

интерактивті – мультимедиялық әдістерді қолданудың пайдасы зор. 

Интерактивтік тапсырмалар-балаларға жаттығуларды дұрыс жасауға және өзін-

өзі тексеруге қажетті құрал.  

Кіріктіре оқыту арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығымен 

қатар мазмұндық, іс-әрекеттік, ұйымдастырушылық – әдістемелік, практикалық 

өндірістік т.б. қызметтерде жан – жақты белсенділік көрсетуі күшейеді. 

Кіріктіре оқыту ең алдымен оқушылардың сабаққа қызығушылығын 

арттырудың себебіне айналады. Оқушылардың іс - әрекетке танымдық, кәсіптік 

дербестігін пәнаралық байланыстар негізінде дамыту жеке тұлғаның 

дүниетанымдық, құндылық бағдарын қалыптастырумен өзара тығыз 

байланыста өтеді. 

Кіріктіре оқытудың алдына қоятын мақсаты сан алуан. Бірі кіріктіре оқыту 

бойынша білімнің теориялық негізін күшейтуді көздесе, екіншісі, кіріктіре 

оқыту арқылы оқушылардың дүниетанымын қалыптастыруды, үшіншісі осы 

мәселе негізінде оқушылардың практикалық дағдылары мен шеберліктерін 

дамытуды тағы басқа сол сияқты түрлі- түрлі мақсаттарды көздейді. Сонымен 

қатар, кіріктіре оқыту арқылы оқушылардың оқу-танымдық қызметі мен 

оқытушының оқыту  қызметінің өзара байланысын күшейту мәселесі де 

қарастырылуы мүмкін.  

Оқытуда кіріктіре оқыту мәселесін жүзеге асыру арқылы білім беру 

үрдісінің пәндік құрылымына сүйене отырып, оқушы санасында қоршаған 

ортадағы нақты құбылыстар жөнінде білім жүйелерін беру, олардың дүниенің 

біртұтастығы туралы ұғымын қалыптастыру мақсаттары жүзеге асады. 

Оқушыларды кіріктіре оқыту негізінде оқытудың алғашқы кезеңдерінде 

түсіндірмелі- иллюстрациялы әдіс жиі қолданылады. Оның себебі, оқытушы 

пәнаралық мазмұндағы материалды түсіндіре отырып, білім алушылардың 

жұмыс түрлерін жүргізе білу дайындығын күшейту. Осы арқылы біртіндеп 

оқушыларда пәнаралық мазмұндағы материалмен жұмыс істеу білігі 

қалыптасады. Осыдан кейін барып, репродуктивті және ішінара ізденіс 

әдістерін қолданып және шығармашылық іс-әрекеттерін дамыту мүмкіндігі 

туады. 

Математиканы  үш тілде оқыту – болашақ ұрпақтың білім кеңістігінде 

еркін самғауына жол ашатын, ғылым  құпияларына үңіліп, өз қабілетін 

танытуына мүмкіндік беретін бүгінгі күнгі қажеттілік. 

Ғылыми техниканың дамуы адамдардың практикалық және кәсіби тұрғыда 

көп тілді меңгеру қажеттігін тудыруда. Сабақ процесінде жаңа технологиялық 

әдістерді пайдалануда техникалық құрылғыларды қолдану кезінде ағылшын 

тілін білу маңызды 

Мен сіздерге математика  пәнін оқыту барысында оқушылардың пәнге 

деген қызығушылықтарын арттыру барысында ағылшын тілін кіріктіріп 
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өткізуге дидактикалық материалдар үлгісін ұсынып отырмын. Осы мақсатта 5-

сыныптарда кіріктіріп оқытуды ұйымдастыру жолдарына тоқтала кетейін. 

 

1.Полиглот. Егер жауабы дұрыс болып, аудармасы жоқ болса, 1 ұпай 

алынады. Ең көбі – 3 ұпай. 

Доп емес, дөңгелек емес, 

Ұқсас бірақ достарым. 

Фигура ол ең негізі 

Дәл жауапты қостадым. 

(шеңбер – окружность – circle) 

Жоқ өзінде бас та, қас та, мойын да, 

Ұзындығы жазулы тұр бойында. 

(сызғыш – линейка – ruler) 

Алды-артымыз шексіз де 

Жете алмайсың біздерге. 

Сәулеменен кесілді 

Шықан тегін білсе де. 

(түзу – прямая – line) 

Көк құтанша ақ айдында, 

Бір аяқпен тұрады. 

Тұмсығымен ол мұнда, 

Шыр айналып шығады. 

(циркуль – циркуль – сircle) 

Нәрселерді санағанда, 

Керек ол бізге ауадай. 

Айтыңдаршы бұл қандай сан 

Жан-жағыңа қарамай? 

(натурал сан – натуральное число – natural number) 

Атадан он баламыз 

Бір-бір жастан арамыз. 

Қосылып кейде басымыз 

Азайып кейде қаламыз. 

Бөлініп кейде арамыз 

Көбейіп те аламыз. 

(цифрлар – цифры – figure) 

Бірдей санды бірнеше рет 

Көбейтуден тұрады. 

Егер оны ықшамдасаң 

Қандай атау болады? 

(Дәреже – степень – degree) 

 

2. Жаттығу. Мына математикалық терминдердің  транскрипциясын жаз.  

addition [аддишн] қосуcommon denominator [коммн диноминэйтр] ортақ 

бөлім decimal fraction [десимал фракшн] ондық бөлшек denominator 
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[деноминэйтр] – бөлім, қорытынды difference [дифференс] айырма division 

[дивижн] бөлу equation [икуйэшн] – теңестіру fraction [фрэкшн] бөлшек 

(математикалық) improper fraction [импропер фрэкшн] бұрыс бөлшек mixed 

fraction [микст фрэкшн] аралас бөлшек multiplication [малтипликэйшн] көбейту 

number [намбі] сан numerator [ нюмәрейтә] – алым problem [проблм] 

есеп(математикада) proper fraction [проупер фрэкшн] дұрыс бөлшек quotient 

[коушнт] – бір бөлшек (бөлгенде) series of numbers [сериес оф намбірс] сан 

қатары subtraction [сабстрэкшн] кеміту sum [сам] бағасы table [тэйбл] кесте. 

3 жаттығу. 

• Please, read the following sentences and say which of them  

are true and which are false. 

D  1. The word “kind” means мейірімді  

O  2. After the number 6 follows 8.  

A  3. Our classroom is Number 201. 

P  4. There are 13 months in a year. 

R  5. There are four seasons in a year. 

K  6. Our English teacher`s hair is fair. 

Y  7. CPU is Central Processing Unit. 

N  8. The weather is cold today.  

Put letters from true sentences in one row.  

What word do you make up? 

4 жаттығу. Make yourselves comfortable in our magic train and let’s do the 

task. Сәйкестендіру тапсырмасы. 

 

 5 жаттығу. "Жолға жиналайық! 

 Есеп: 100 санының барлық бөлгіштерін табыңдар. Есептің 

жауаптарын  кему ретімен жазсаңдар, ағылшын тілінде бір сөз пайда болады.  
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k n o w I e d g e 

Knowledge- білім 
Математиканы ағылшын тілінде оқыту үрдісінде оқушылардың әр 

тоқсандағы алған білімінің нәтижесін қадағалау мақсатында уақыт қорынан әр 

тоқсанда 1 сағат бөліп, оқушылардың терминдерді меңгеру мүмкіндігін 

тексеруді ұсынамын.  

Математика пәнін ағылшын тілінде оқытуға көшудің  қадамдары: 

- Теория (қазақ тілінде) 

- Есеп (ағылшын тілінде) 

- Сөздік ( терминдерді қазақ тіліне / ағылшын тіліне аудару) 

- Жаттығу немесе тапсырма (ағылшын тілінде) 

- Тест ( ағылшын тілінде) 

Сабақта жұмыстың бірізділігі мен жүйелілігі сақталып отырады. 

Оқушылар математикалық түсініктерді ағылшын тілінде еркін түсіне отырып, 

есептер шығарады, ойларымен бөлісіп, дәлелдемелер көрсетіп талқылаулар 

жүргізеді. Әр сабақтың соңында тілдік өзін-өзі түзету деңгейін жоғарылату 

үшін өзін-өзі бағалау және бір-бірін бағалау әдісі пайдаланылды.  

Қорытындылай келгенде, кіріктіре оқыту алған білімге  сын көзбен қарау, 

іздену, оның ақиқатын дәлелдеу, яғни, білімді саналы түрде алу. Пәнаралық 

байланыстың тиімділігі – оқушының құзыреттілігін  арттырып ғана қоймайды, 

сонымен қатар:  

1. Жеке тұлғаның жетілуіне , дамуына бағытталады. 

2. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті  қарым-қатынас орнауы. 

3.Оқушының өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасалады. 

4. Білімді сапалы түрде алу. 

5. Оқушыны  ойын ашық айта алуға, пікір айтуға ,алмасуға үйренеді.  

6. Бірін –бірі сыйлауға баулуы. 

7. Мәселенің ең негізгі түйінін тбуға дағдыланады. 

8. Оқушының шығармашылық белсенділігінің артуы. 

Көптілділік біздің қоғам үшін 2006 жылғы Елбасының «Тілдердің 

үштұғырлылығы» – «Триединство языков» - «Trinity of languages» 

тұжырымдамасынан бастау алды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауында: «Үш тілді меңгеру – біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі 

шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады. Қазақстанды әлем халқы үш тілді бірдей 

пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек», - деген болатын. 

Елбасымыздың осындай қанатты сөздерінің астарында үлкен сенімнің бар 
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екенін аңғарамыз. Бұл сенімді орындау үшін жасөспірімдер мен жас ұрпақтқа 

үлкен жол көрсетуіміз керек, сондықтан біз жаратылысану пәндерін соның 

ішінде атап айтар болсақ химия сабақтарын ағылшын тілінде байланыстыра 

оқыту арқылы сабақ барысында қосымша берілетін терминдер сөздігімен 

оқушының ағылшын тілін меңгерудегі сөздік қорын қалыптастыруға және 

бәсекеге қабілетті болардай білімін толықтыруға өз көмегімізді тигізе аламыз. 
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3-секция 

Білім беру ресурстарын цифрландыру – жаңа білім мен үздік білім 

беру тәжірибелерін меңгерудің даңғыл жолы. 

Цифровизация образования – путь к освоению новых знаний и 

лучшей образовательной практики 

Digitalization of education is the way to mastering new knowledge and 

better educational practice 
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Мақалада қоғамдық дамудың ақпараттық кезеңіне көшу тұрғысында білім беруді 

әртараптандырудың кейбір мәселелері талқыланып, «Математика» пәні бойынша тиісті 

тәжірибе  сипаттлады. 

В статье обсуждаются некоторые проблемы диверсификации образования в условиях 

перехода общества к информационной стадии развития и описан соответствующий опыт 

в предметной области «Математика». 

The article discusses some problems of education diversification in the conditions of the 

society transition to the information stage of development and describes relevant experience in the 

subject area "Mathematics". 

 

Система образования в индустриальном обществе ориентирована, в 

основном, на вооружение подрастающего поколения определённой системой 

базовых и специальных знаний и умений, которые служили основой 

профессиональной деятельности на протяжении длительного периода времени. 

Поэтому в традиционной системе образования ценностями являются социально 

обусловленные знания, умения и навыки, целью обучения — изучение основ 

наук, дидактическая интерпретация которых реализуется через отдельные 

учебные предметы. Основное внимание уделяется развитию памяти, а не 

умению мыслить [1]. 

Переход общества к информационной стадии развития сопряжён с резким 

увеличением потока информации, постоянным обновлением идей, методов, 

используемых технологий. В этой связи знания, не утрачивая своей ценности, 

перестают быть центральным объектом процесса обучения. Этим объектом 

становится сам учащийся, его развитие. Образовательная система достигнет 

своей цели, если учащийся будет готов сориентироваться в потоке новых 

знаний, освоить новые технологии, сгенерировать свежую идею и тем самым 

найти свою нишу, позволяющую самореализоваться в современном обществе. 
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Превращение учащегося в центральный объект образовательной системы 

изменяет требования к этой системе. Теперь она не может жестко навязывать 

учащемуся содержание и методы обучения, а должна предоставить ему 

возможность выбора образовательных программ, типа и вида образовательного 

учреждения, т. е. возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории. Но поскольку система образования обладает значительной 

инерционностью и не может резко изменить свои существенные 

характеристики, то процесс диверсификации образования будет распределен во 

времени и потребует определения последовательности расширения 

образовательных возможностей. 

Знания в современных условиях не утрачивают своей ценности, хотя их 

роль в образовании несколько изменяется. Основную ценность представляют 

не столько технические особенности обоснований и алгоритмов, сколько 

смыслы изучаемых понятий и фактов, их проявления и связи. 

Основу точного знания составляет число. Смысл натурального числа и 

действий над натуральными числами ребёнок усваивает в процессе взросления 

и практического освоения окружающей действительности. Последующие 

обобщения понятия числа уже не с такой очевидностью связаны с практической 

деятельностью и поэтому часто смыслы этих обобщений не усваиваются 

должным образом. Например, многие первокурсники на вопрос о том, что такое 

дробь, отвечают примерно так: «Дробь — это два числа, из которых одно 

записано под другим, и которые разделены горизонтальной чертой». Иными 

словами, в сознании такого учащегося запечатлена форма, не наполненная 

соответствующим содержанием. Такое положение вещей объясняется тем, что 

реальная практика обучения в определённой степени схоластична и нацелена на 

запоминание формулировок утверждений и отработку стандартных алгоритмов, 

с которыми не связаны содержательные образы и процессы. В то же время 

понятие дроби основывается на понятии доли, как одной из равных частей, на 

которые разделено целое: дробь есть одна или несколько долей. Собственно 

этот смысл и отражает само именование дробей: 
5

7
 — пять седьмых (долей). 

С каждым смыслом наше сознание связывает определённый образ — 

модель, которая отражает существенные свойства и отношения 

соответствующего понятия. Например, моделью дроби 
5

7
 может быть 

прямоугольная полоса, разделенная на 7 долей, из которых 5 закрашены. 

Подобные смысловые наполнения возможны почти для всех понятий 

школьного курса математики. При этом основу модели могут составлять не 

только предметы реального мира, но и уже освоенные смыслы и 

соответствующие им модели. Например, моделью для понятия целого числа 

является координатная прямая. 

Формирование смыслов и образов важно не только для понятий, но и для 

фактов, отражающих свойства понятий и отношения между ними. Точные и 

полные формулировки фактов той или иной науки предназначены для 
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изложения их в научных трактатах и отчасти в учебных пособиях. Но в 

последних они должны подкрепляться такими формулировками, которые 

образно отражают саму суть этого факта. Например, строгая формулировка 

теоремы Пифагора звучит так: «Квадрат длины гипотенузы прямоугольного 

треугольника равен сумме квадратов длин его катетов». Однако для 

запоминания достаточна более короткая формулировка «Квадрат гипотенузы 

равен сумме квадратов катетов». Строгую формулировку третьего закона 

Ньютона «Материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, 

имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей 

эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению» 

целесообразно подкрепить краткой образной формулировкой «Как пнёшь, так и 

получишь». 

Распределение содержания учебного предмета по годам обучения и 

используемая методика учитывают логику учебного предмета и возрастные 

особенности учащихся. Результатом обучения для учащегося должно быть 

расширение его научного кругозора и развитие интеллектуальных умений. К 

концу обучения содержание учебного предмета должно быть 

систематизировано таким образом, чтобы оно стало его культурным 

приобретением, которым учащийся может успешно пользоваться. 

Развитие личности учащегося является основной задачей любого учебного 

предмета, но математика в этом отношение обладает наибольшим потенциалом. 

Это объясняется тем, что при изучении математики учащийся проходит через 

все этапы освоения понятий и фактов — от первичного знакомства с ними до 

использования их в самых разнообразных ситуациях как на математическом 

материале, так и материале других предметных областей в том числе и в 

практической деятельности. Вместе с этим учащийся осваивает 

общелогические приёмы умственной деятельности — анализ, сравнение, 

синтез, обобщение, конкретизацию, абстрагирование, логическое деление и 

классификацию. Изучение математики связано с решением задач, которое 

предполагает овладение приёмами алгоритмической и эвристической 

деятельности. Поиск решения задачи требует использования общенаучных 

методов — аналогии, индукции, дедукции, моделирования. 

В Республике Беларусь концепция развивающего обучения нашла своё 

практическое воплощение в программе [2], которая была реализована нами в 

серии учебных изданий, включающей учебные пособия для учащихся, 

сборники задач, дидактических материалов, методические пособия для учителя. 

Программное содержание развертывается по нескольким сквозным линиям — 

числа и вычисления, выражения и их преобразования, уравнения и неравенства, 

координаты и функции, геометрические фигуры и их свойства, геометрические 

величины, геометрические построения, текстовые задачи и моделирование, 

нестандартные задачи. 

В наших учебных пособиях теоретический материал сгруппирован в 

относительно небольшом числе (до 30) крупных блоков-параграфов. После 

объяснительного текста идут контрольные вопросы, предназначенные для 
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проверки усвоения содержания объяснительного текста. Упражнения, идущие 

после контрольных вопросов, разделены на три группы. В первой группе 

содержатся упражнения, посвящённые тем вопросам, которые обсуждались в 

объяснительном тексте. Они имеют, в основном, тренировочный характер. 

Вторую группу составляют разнообразные упражнения на повторение. При их 

выполнении могут использоваться знания, полученные ранее, в том числе и в 

предыдущих классах. Задачи третьей группы, являются, в некотором смысле, 

нестандартными. Они требуют творческих подходов, самостоятельности в 

рассуждениях. 

Основное внимание в учебных пособиях [3, 4, 5] для V–VI классов уделено 

расширению понятия натурального числа до неотрицательного рационального 

числа путём введения понятий обыкновенной и десятичной дробей и действий 

над ними. И в теоретическом материале, и в системе упражнений большое 

внимание уделяется усвоению смыслов этих понятий. Важное место в этих 

классах занимает решение текстовых задач арифметическими методами. 

В учебном пособии [6] для VII класса основным является понятие 

переменной и его использование при алгебраическом моделировании. 

В учебном пособии [7] для VIII класса введением иррационального числа 

завершается числовая линия и расширяются возможности использования 

алгебраических моделей для решения задач. 

Учебное пособие [8] для IX класса значительное внимание уделяет 

развёртыванию функционально линии. Поскольку в IX классе завершается 

вторая ступень среднего образования, то в пособии обсуждаются основы 

школьной математики, в том числе и аксиоматический метод. 

Дескриптивность в именовании иррациональных чисел, которая была 

начата в VIII классе использованием радикалов, продолжается в X классе в 

пособии [9] введением тригонометрических трансцендентностей. 

Соответствующее развитие получает и функциональная линия. 

Алгебраическая линия в учебном пособии [10] для XI класса завершается 

рассмотрением логарифмических трансцендентностей, показательной и 

логарифмической функций. 

В наших учебных пособиях геометрический компонент интегрирован с 

алгебраическим. В пособиях [3, 4, 5] для V–VI классов присутствует наглядная 

геометрия. В учебном пособии [6] для VII класса представлена нечисловая 

геометрия треугольника, в учебном пособии [7] для VIII класса содержится 

геометрия четырёхугольников, площади и подобные фигуры. Геометрическая 

линия в учебном пособии [8] для IX класса представлена окружностью и её 

комбинациями с другими фигурами. В пособии [9] для X класса 

рассматривается геометрия прямых и плоскостей в пространстве, а в учебном 

пособии [10] для XI класса – геометрические тела. 

Так как XI класс завершает третью ступень среднего образования, то в 

учебном пособии [10] для XI класса систематизирован весь программный 

материал по основным содержательным линиям. 
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При разработке своих учебно-методических комплексов мы стремились 

создать условия для расширения возможностей учащегося и учителя в более 

полном использовании потенциала учебного предмета математики в развитии 

личности субъектов учебного процесса. 
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В статье раскрывается типология, структура и функции электронных учебных 

тренажеров. Делается вывод о том, что основная развивающая ценность электронных 

учебных тренажеров состоит в интенсификации обучения и повышении эффективности 

учебной деятельности. 

The article reveals typology, structure and functions of electronic training devices. It is 

concluded that educational value of electronic training devices resides in intensification and 

enhancing effectiveness of learning. 

 

В условиях цифровизации образования возникает проблема разработки 

электронных образовательных ресурсов, которые бы, с одной стороны, 

отвечали общим требованиям, предъявляемым к содержанию образования на 

уровне учебного материала, а с другой стороны, специфическим требованиям 

образовательных ресурсов, относящихся к электронному типу. 

Одним из широко применяемых видов электронных образовательных 

ресурсов является учебный тренажер, который в широком смысле определяется 

как комплекс методов и методик, создаваемых для формирования у учащихся 

более глубокого понимания сущности изучаемых явлений и их взаимосвязей, а 

также для формирования различных умений, которые лежат в основе принятия 

качественных и быстрых решений. По нашему мнению, электронный тренажер 

можно определить как электронное средство обучения, воссоздающее модель 

изучаемого объекта (или аспекта) окружающей реальности и обеспечивающее 

формирование определенных умений обучаемого, связанных с познанием или 

управлением этого объекта.  

Применение электронных тренажеров в учебном процессе позволяет 

значительно уменьшить число ошибок, допускаемых в процессе обучения, 

сократить время обучения, более адекватно оценивать уровень полученных 

знаний и приобретенных навыков, индивидуализировать обучение, оценивать 

качество выполняемых действий обучающегося. Однако их образовательная 

ценность зависит от вида электронного тренажера.  

В научной литературе представлены различные подходы к типологизации 

электронных тренажеров [1,2,5,9]. Их детальное изучение, анализ и 

систематизация позволили разработать их следующую классификацию. По 

целевой направленности учебные тренажеры подразделяются на когнитивные, 

поведенческие и когнитивно-поведенческие. Когнитивные тренажеры решают 

задачу углубления знаний, поведенческие тренажеры формируют опыт 

принятия решений, когнитивно-поведенческие сочетают в себе обе задачи 

[7;11].  
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По дидактическим задачам электронные тренажеры могут быть 

демонстрационные (иллюстрирующие теоретический материал и 

обеспечивающие визуализацию аналитического решения конкретной задачи), 

оценочные, состоящие только из тестов и проверочных заданий, 

демонстрационно-оценочные, сочетающие в себе обе дидактические цели [2].  

По характеру управления учебной деятельностью тренажеры можно 

разделить на зависимые и независимые. Первые предполагают их 

использование на учебных занятиях при обязательном сопровождении 

преподавателя (преподаватель объясняет, систематизирует и закрепляет знания 

учащихся при помощи тренажера), вторые самостоятельно используются 

учащимися в индивидуальной работе. 

По характеру формируемых умений тренажеры могут быть представлены 

учебными симуляторами, в которых многократно повторяется одна и та же по 

своей сути задача и оттачивается определенное узкопрофессиональное умение, 

и многофункциональными тренажерами, охватывающими разные умения и 

способствующими развитию мышления учащегося.  

По степени использования игровых элементов тренажеры подразделяются 

на учебные компьютерные игры, в которых все действия подчинены единой 

игровой цели, интерактивно-неигровые тренажеры, где отсутствуют какие-либо 

элементы игры и все задания носят характер упражнений, и интерактивно-

игровые, сочетающие в себе игровые и неигровые задания.  

По степени вариативности выполнения заданий, представленных в 

тренажере, тренажеры могут быть закрытыми, где требуется единственно 

правильное и однозначное решение, открытыми – обучающими решению задач 

с разветвленным деревом допустимых решений и имеющими множество 

разных вариантов ответов, и смешанными, сочетающим в себе задания обоих 

типов.  

Независимо от типа, к которому относится электронный учебный 

тренажер, он имеет инвариантную структуру, представленную тремя 

компонентами: конструктивным, техническим и дидактическим. 

Конструктивный компонент выражает сам контент, содержание, которое 

требуется для освоения, т.е. представляет собой виртуальную текстово- 

образную копию реальности. Технический компонент – это интерфейс, 

компьютерная программа, в рамках которого реализуется тренажер. 

Дидактический компонент – совокупность заложенных в тренажере методов и 

приемов управления и контроля преподавателем процессом овладения знаний и 

умений учащегося. Все три компонента органично связаны между собой.  

Анализ многообразия электронных учебных тренажеров позволил 

выделить общие для них функции: обучающую, консолидирующую, 

эмфатическую, самообразовательную, диагностическую, мотивационную. 

Обучающая функция тренажера проявляется в активизации работы 

обучающегося по усвоению учебного материала. Консолидирующая функция 

состоит в том, что иллюстративный и текстовый материал тренажера, его 

игровые формы подачи материала удерживают внимание обучающегося, 
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облегчают процесс восприятия и запоминания информации, ее последующего 

воспроизведения (консолидации) из памяти. Эмфатическая функция 

заключается в том, что содержание тренажера помогает акцентировать 

внимание обучающегося на важнейших вопросах изучаемой программы. 

Самообразовательная функция состоит в том, что тренажер помогает 

дифференцировать учебный материал на группы и расширить материал 

программы за счет обращения к смежным темам или более углубленного 

изучения вопроса, который изучался на занятии. Диагностическая функция 

выражается в том, что тренажер выявляет уровень сформированных знаний, 

умений, навыков обучающегося. Мотивационная функция представлена 

эмоциональной основой содержания и формы его подачи, обеспечивающими 

повышение мотивации к изучению данной учебной программы и создание для 

обучающегося ситуацию успеха [3;8;10]. 

По нашему мнению, основная развивающая ценность электронных 

учебных тренажеров состоит в интенсификации обучения и повышении 

эффективности учебной деятельности. Игровые тренинги и задания, 

используемые в тренажерах, а также их образная визуализация, способствуют 

более эффективному усвоению теоретических понятий и концептов, поскольку 

в соответствии с научными законами когнитивной психологии запоминание 

нового материала в условиях дополнительной активации умственной 

активности быстрее переводит его в долговременную память и обеспечивает 

интеграцию дивергентного и конвергентного мышления, лежащего в основе 

успешной учебной деятельности [4;6;11].  

На основании анализа и обобщения личного опыта разработки 

электронных серий учебных тренажеров для учебной дисциплины 

«Педагогика» (созданных на базе компьютерных программ Smart Notebook, 

Adobe Captivate и электронной платформы eAdventure), раскроем ряд 

трудностей, с которыми может столкнуться разработчик электронных учебных 

тренажеров для дисциплин социально-гуманитарного цикла.  

Во-первых, реальность, воссоздаваемая в электронном тренажере, должна 

соответствовать предмету и объекту гуманитарной науки, для которой 

разрабатывается этот тренажер. Так, при создании тренажера для 

педагогической дисциплины в качестве его контента была выбрана 

образовательная реальность выраженная в  многообразии педагогических 

проблем, которые предстоит научиться распознавать и решать будущему 

учителю. Однако эта реальность по своей природной сущности слабо 

«технологизирована», в ней отсутствуют четкие алгоритмы принятия решений, 

которые могли бы стать содержанием игрового тренинга. Поэтому при 

разработке электронного тренажера, посвященного многофакторным реалиям, 

возникает проблема выбора дидактических единиц для его контента: либо 

ограничиться формированием знаний по учебной дисциплине (т.е. сделать 

выбор в пользу когнитивного тренажера по своей целевой направленности), 

либо обеспечить возможность пользователю работать с разветвленным деревом 

допустимых решений и создавать поведенческий тренажер. При выборе 
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последнего варианта от разработчика требуется владение более сложными 

компьютерными программами и конструкторами электронных 

образовательных ресурсов.  

Во-вторых, гуманитарное знание кумулятивно по своей природе, оно 

основано в большей степени, чем в точных науках, на обращение к 

предшествующему опыту и его новой интерпретации, чем на выдвижение 

кардинально новых идей. Поэтому при создании электронных тренажеров по 

гуманитарным дисциплинам большое внимание должно отводиться развитию 

творческого мышления обучающегося и его праву на индивидуальное 

миропонимание и интерпретацию явлений и проблем. 

В-третьих, оптимальным условием для разработки тренажера по 

социогуманитарным дисциплинам является ситуация, когда разработчик 

конструктивного, дидактического и технического компонентов тренажера 

выступает в одном лице. В противном случае требуется длительная адаптация 

контента к возможностям компьютерной программы, на базе которой он 

создается. Такая адаптация имеет место и при разработке тренажеров по 

дисциплинам других циклов. Но, как показывает практика, в гуманитарно-

направленных тренажерах масштаб недопонимания между разработчиком 

контента (заданий) и технической службой несколько выше в силу 

потенциальной неизмеримости и слабой управляемости объектов гуманитарной 

науки. 

С развитием информационных технологий гуманитарная наука 

приобретает мощный импульс к своей дальнейшей эволюции. Цифровой 

доступ к источниковедческой базе, возможности цифровой обработки 

результатов гуманитарных исследований и применение в образовательном 

процессе гуманитарно-ориентированных электронных тренажеров позволяют 

подняться гуманитарной науке на новый уровень своего развития. В 

гуманитарных науках результативность обусловлена, в первую очередь, 

качеством входной информации и широтой методов его интерпретации – 

именно это и дают нам цифровые технологии. Их грамотное применение в 

руках педагога-гуманитария позволяет достигать качественно высокого уровня 

образования.   
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Бұл мақаланың бүгінгі күнгі өзектілігі оқушылардың есептеу дығдылары мен сандық 

құзыреттіліктерін дамыту тақырыбына арналған. Мақалада когнитивті әрекеттер дің 

қалыптасу үрдісі ашылады. Мақала авторы бастауыш сыныптарда оқыту методикасын 

теория жағынан да және іс жүзінде де жоғары деңгеде меңгерген. Өз қоржынын 

бастауыш сынып оқушылардың қызығушылығын арттыратын авторлық интерактивті 

жаттығулар, онлайн тест, дамытушы есептік дағдылары бар.жаттығулармен 

толықтырған Жаттығуларда ойлау мен таным қабілетін дамытуға бығытталған оқу 

тапсырмаларының мазмұны мен безендіруі өте қөркем және мұқият ойластырылған. 

Бірлесе отырып ұйымдастырылған жаттықтырғыш математикалық тілді жақсы 

меңгерумен қоса коммуникативтік дағдыларды дамытады. Мақалада ойынды бірнеше рет 

өту арқылы ынтасы төмен оқушылардың осы жаттықтырғыш ойындар көмегімен 

математикалық  дағдыларды қалыптастыруға болатынын байқауға болады. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме как развитие 

вычислительных навыков и цифровой компетенции учащихся. В ней раскрываются процессы 

формирования познавательных действий. Автор статьи на высоком уровне владеет как 

теоретической, так и практической методикой преподавания в начальном классе. Она 

имеет в своей копилке авторские интерактивные тренажеры, онлайн тесты, развивающие 

вычислительные навыки учащихся начального класса. В тренажерах ею тщательно 

продуманы оформление, повышающее интерес к учебным задачам и содержание, 

направленное на развитие УУД. Через организацию совместной работы над тренажером, 

развиваются коммуникативные навыки, а так же навыки владения математическим 

языком. В статье прослеживается мысль о том, что слабомотивированные ученики с 

помощью тренажера могут выработать математические навыки путем неоднократного 

прохождения игры.  

Abstract. The article is devoted to the actual topic for today as the development of computing 

skills and digital competence of students. It reveals the processes of formation of cognitive actions. 

The author of the article at a high level has both theoretical and practical teaching methods in the 

primary class. She has her own   interactive simulators, online tests that develop the computational 

skills of primary school students. In the simulators, she carefully thought out the design, increasing 

interest in learning tasks and content aimed at the development of the learning universal actions. 

Through the organization as well as the skills of mastering the mathematical language. The article 

traces the idea that weakly motivated pupils with the help of a simulator can develop mathematical 

skills by repeatedly passing the game 

 

Технологическое обновление гарантирует нашей стране 

конкурентоспособность и вхождение в 30 развитых стран. Постановлением 

правительства Казахстана за № 827 от 12 декабря 2017 года утверждена 

Государственная программа «Цифровой Казахстан». Основной миссией 

программы является повышение качества жизни жителей и 

конкурентоспособности экономики страны, за счет использования и развития 

цифровых технологий. 

Переход на цифровое государство к 2025 году значительно облегчит жизнь 

пользователей госуслуг, которые будут предоставляться преимущественно в 

электронном формате. Бумажный документооборот во внутренней 

деятельности госорганов будет минимизирован. И, наконец, граждане будут 

жить в «умных городах». Реализация проектов Smart City начнется с 5 

крупнейших городов и в дальнейшем затронет другие областные центры. В 

ближайшие полтора года полноценными «Умными городами» в стране станут 

Астана и Алматы, в дальнейшем Smart City хотят сделать из Шымкента, Актобе 

и Караганды. В каждом из них создадут инфраструктурные возможности, 

благодаря которым в городах повысятся комфорт, безопасность, эффективность 

и экологичность. 

Государство намерено значительно улучшить человеческий капитал. К 

2025 году население будет обладать ключевыми универсальными 

компетенциями и высоким уровнем цифровой грамотности. К 2022 году во всех 

школах будут внедрены основы программирования в начальном образовании. 

Существующий предмет «Информатика» будет обновлен и актуализирован, 

добавятся языки программирования Java, С, Python, Rust. В 10-11 классах 

школьники будут изучать основы предпринимательства и бизнеса. Школьные 



342 
 

учебные программы станут доступными онлайн, с учетом развития 

дистанционного обучения для малокомплектных и отдельных школ [1]. 

Ознакомившись с программой «Цифровой Казахстан» и ее направлениями 

развития, я как любой современный человек, понимаю, что ее внедрение – есть 

требование времени. Меня радует, что государство заботится о развитии 

человеческого капитала, в частности население будет обладать ключевыми 

универсальными компетенциями и высоким уровнем цифровой грамотности. 

 Что же может сделать учитель для развития человеческого капитала? Ведь 

профессия учителя к этому обязывает – он вырабатывает в каждом ученике 

учебные умения, навыки. Навыки 21 века - это ключевые компетенции: 

языковая, математическая, естественнонаучная, коммуникативная и конечно 

же, компьютерная грамотность. За время своей работы уже неоднократно 

убедилась, что учащиеся с повышенным интересом изучают материал, в ходе 

которого, они практически используют ИКТ на уроке.  

Благодаря компьютерному моделированию можно наблюдать, как 

происходит процесс активации и как информация сохраняется в памяти. 

Исследования показывают, что тренировки приносят реальную пользу в том 

случае, когда мы максимально напрягаем рабочую память. Для школьников 

самый лучший тип упражнений — математические, особенно устный счет. 

Компьютерные игры оказывают определенное позитивное воздействие. В 

частности, они улучшают визуально-пространственное мышление и ускоряют 

реакции. Одна компьютерная игра отличается от другой, разные игры 

развивают разные навыки [ 2]. 

Обладая навыками работы на ПК, знаниями компьютерных программ, 

методикой преподавания в начальном классе, я составляю презентации к 

урокам, он-лайн тесты и дидактические игры-тренажеры. Несомненно, 

применение авторской работы на уроке, всегда повышает эффективность урока. 

Технология использования интерактивных тренажеров позволяет выработать 

предметные навыки, многие из которых должны быть доведены до уровня 

автоматизма. Каждый электронный тренажер содержит систему заданий по 

определенной теме. Использование электронных тренажеров может 

происходить на разных этапах процесса обучения: для проверки домашнего 

задания, объяснения нового материала, закрепления темы, контроля за 

усвоением изученного, обобщения и систематизации пройденных тем, для 

уроков развития речи и т. д. 

В развитии вычислительных навыков учащихся тренажеры играют роль в : 

1) Формировании познавательных действий, определяющих умение 

ученика: 

- анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель что 

известно, что требуется найти); 

- сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице); 



343 
 

- осуществлять синтез числового выражения (восстановление 

деформированных равенств), условий текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

- сравнивать и классифицировать изображенные предметы и 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; 

дополнять таблицы недостающими данными. 

- выбирать задание из предложенных; 

Важны коммуникативные действия, которые обеспечивают возможности 

сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь договариваться (работа в парах, 

группах). 

2) В процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются умения.  

А. Регулятивные: 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

- проверять результаты вычислений; 

- адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные 

ошибки; 

- оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

- планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Б. Личностные действия: 

- положительное отношение к урокам математики; 

- умение признавать собственные ошибки; 

- формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, 

достижение и др.); 

- формирование математической компетентности. 

В. Предметные действия: 

- читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

- представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

- выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

и без перехода через десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, 

сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, 

вычитание однозначного числа из двузначного); 

- выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

- правильно употреблять в устной речи названия числовых выражений 

(сумма, разность); 

- решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание 

(нахождение суммы, остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, 

нахождение слагаемого); 

- распознавать изученные геометрические фигуры; 

- измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах);  
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- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

- вычислять значение числового выражения в 2 - 3 действия 

рациональными способами (с помощью группировки слагаемых или 

вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 

- сравнивать значения числовых выражений; 

- решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам [3]. 

В этом учебном году составлены 10 он - лайн тестов по обучению грамоте, 

презентации показательных уроков математики «Как измерить объем» и 

обучения грамоте «Звуки и буквы Дд», а так же три интерактивных тренажера 

по математике для 1 кл. Все виды авторских работ направлены на достижение 

моей методической проблемы «Формирование речевых и математических 

навыков учащихся начального класса», а так же развивают компьютерные 

навыки учащихся, что ведет к повышению цифровой грамотности моих 

учеников. В ходе выполнения заданий интерактивных тренажеров, он-лайн 

тестов, дети без затруднений пользуются интерактивной доской, компьютером 

и ноутбуками.  

Создавая тренажер, прежде всего учитываю возрастные особенности детей 

начальной школы, соблюдаю санитарные требования при работе на 

компьютере, снабжаю тренажеры интуитивно понятным интерфейсом.  

Тренажер должен вызывать интерес у ребенка и для этого его нужно 

создать не только методически грамотно, но и красочно, используя яркие 

зрительные образы. При этом объекты не должны отвлекать от выполнения 

основной задачи - тренировки какого-либо навыка ребенка. 

Многократное использование данных тренажеров развивает долгосрочную 

память, вычислительные навыки учащихся. Всем ученикам нравится выполнять 

задания игрового тренажера, особенно слабомотивированным ученикам, чей 

познавательный интерес снижен. Такому ученику тренажер дает право на 

ошибку, на повторный выбор ответа к заданию. При нахождении верного 

ответа, в игре звучит поощрительная музыка либо, аплодисменты. Ощутив 

успех, учащийся запоминает правильный ответ и при повторном прохождении 

тренажера, стремится не допускать ошибок, так образом у него формируются 

вычислительные навыки. 

Что касается развития речевых навыков, при работе в паре, ученики 

обсуждают, получившуюся картину, части которой окрашивается при верном 

выполнении задания. Сюжет картины носит не только познавательный 

характер, но воспитывает в детях любовь к окружающей среде, бережное 

отношение к природе. Так в игре-тренажере «Сложение и вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 20 » перед учеником ставится задача: 

верно решив примеры, посадить саженец.  

Таким образом, использование на уроках электронных тренажеров делает 

процесс обучения интересным и занимательным, облегчает преодоление 

трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, в 

ходе которых решается та или иная образовательная задача, поддерживают и 

усиливают интерес детей к учебному предмету. Увлекшись, дети не замечают, 
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что учатся. Даже самые пассивные из детей включаются в процесс учения с 

огромным желанием, прилагая все усилия. В этом и заключается основная 

задача педагога. 
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Баяндамада қаралатын өзекті мәселелердің негізгі бағыттары – цифрландыру. 

Цифрлық ресурстарды мектепте пайдалану бойынша жаңа білімді еңгізіп, меңгеру. 

В докладе рассматриваются актуальные вопросы внедрения и использования 

цифровых ресурсов в школе как пути к освоению новых знаний. Раскрыты основные 

направления цифровизации. 

The report deals with pressing issues of the introduction and use of digital resources in 

school as a way to develop new knowledge. The main directions of digitalization are revealed. 

 

Двадцать первый век – век активной информатизации мирового 

сообщества. Технический прогресс неудержим. Он проник во все области 

жизни, изменил способы общения и организации труда, формы обучения и 

досуга. 

В настоящее время повсеместно требуются специалисты, легко и свободно 

владеющие интернет-технологиями, технологиями мобильных устройств, а 

также стремящиеся постоянно повышать свою квалификацию с помощью 

цифрового образования.  

Перед педагогами Казахстана поставлена новая задача – поэтапный 

переход на электронное образование. Цифровизация образовательных и 

научных процессов сегодня одна из центральных тем. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил важность активного 

внедрения цифровых технологий для развития экономики. Глава государства 

подчеркнул, что цифровизация необходима для повышения 

конкурентоспособности предприятий и страны в целом, а также улучшения 

качества жизни населения. Кроме этого, Президент отметил важность 
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подготовки высококвалифицированных кадров и подчеркнул необходимость 

пересмотра политики в сфере образования. 

Очень важно повышать навыки людей. Надо научить пользоваться 

смартфонами как следует. Поэтому здесь у нас огромное поле работы, и надо 

больше объяснять и учить, - считает Глава государства.  

Всем казахстанцам - от школьников до пенсионеров - надо снова сесть за 

книги и изучать новые технологии. Принцип образования на всю жизнь 

становится потребностью, нормой. Это раньше можно было получить диплом 

университета и жить спокойно. Сейчас не такое время [1]. 

 Цифровизация в школе идет полным ходом.  

 Одним из основных направлений цифровизации образования является 

мобильная учеба, то есть обучение с помощью мобильных устройств на 

многочисленных обучающих платформах. Примером служит образовательная 

платформа для школьников и студентов BilimLand.kz, на которой собраны 

лучшие видеоуроки по многим школьным предметам. Также можно 

воспользоваться виртуальной лабораторией. Тренажёры, симуляторы, 

имитирующие тот или иной вид профессиональной деятельности, носят 

обучающий характер и могут быть внедрены в образовательный процесс. 

 Для учителей начальных классов предназначена образовательная 

платформа iMektep.kz. Активно используется Ютуб – бесплатная платформа, 

популярная среди обучающихся. Многие педагоги выкладывают на своих 

каналах уроки, обучающие видеолекции и практические задания, делятся 

наработанным опытом с коллегами. 

Следующим направлением цифровизации является применение учителем 

на своих уроках основных типов компьютерных средств обучения: презентации 

к урокам, электронные учебники и программы - тренажеры, обучающие игры и 

дидактические материалы, программные системы для контроля знаний 

(обучающие и контрольные тесты) [2]. 

Активное применение ИКТ-технологий в учебной деятельности позволяет 

учителю более глубже развить интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, учит школьников самостоятельно работать с различными видами и 

источниками информации, самостоятельно добывать и применять знания. 

 Несмотря на огромные возможности цифровых технологий, существует 

проблема активного их использования. Я работаю учителем в сельской школе. 

Наша школа имеет доступ к широкополосному интернету. Все кабинеты 

оснащены моноблоками. Имеются мультимедийные кабинеты. Созданы 

условия для активного применения ИКТ на уроках. Проблема заключается в 

слабой подготовке педагогических кадров, их неспособности к интеграции 

цифровых инноваций в образовательный процесс. Поэтому, главной задачей 

руководства школы, в том числе школьного тренера, которым я являюсь с 2016 

года, является повышение квалификации педагогических кадров в области 

освоения информационно-коммуникационных технологий.  

В рамках внутришкольных курсов «Рефлексия в практике» проводится 

систематическая работа с учителями школы по внедрению новых подходов в 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10vKzMnMzUnMS9HLrtJnYDA0NTI2MTE1N7RkeJL66qno-hsBST1uwhbhC38AAOt8E1Y
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обучение, в том числе, изучение модуля «ИКТ». В ходе изучения данного 

модуля формируются принципы использования ИКТ в качестве 

педагогического инструмента. Реализуются практические приемы работы: 

работа с электронной почтой, облаком, сайтом нашей школы, создание 

презентаций, работа с графиками и диаграммами, работа с интернет - 

ресурсами.  

Проводится работа и с учащимися школы, изучающими ИКТ в рамках 

уроков информатики и факультативных курсов. Реализуется республиканская 

информационная компания «Безопасный интернет», направленная на 

повышение интернет-грамотности учащихся, формирование осведомленности о 

принципах и безопасности интернета, чувства ответственности и уважения к 

собеседникам в сети интернет.  

Внедрение информационных технологий в учебный процесс позволяет 

изменить и повысить эффективность преподавания, а значит, повысить 

качество знаний школьника. Цифровизация образования – путь к освоению 

новых знаний и улучшения образовательной практики учителя. Широкое 

использование цифровых средств обучения в школе делает привычный способ 

преподавания еще более эффективным. Грамотное использование цифрового 

обучения поможет учителю развить природные задатки и таланты у детей, 

способствует более глубокому усвоению учебного материала. Применение 

цифрового обучения значительно облегчает процесс обучения, благодаря ему 

можно намного быстрее и успешнее осваивать новые правила и темы.  

 Внедрение цифровизации - возможность к тотальной доступности 

информации. Это значит, что в Казахстане создаются условия, когда любой 

человек – ребенок, учитель, родитель – войдя в цифровой мир, может видеть 

домашнюю работу, учебники, различные цифровые образовательные ресурсы. 

 Сегодня компьютер - это объект изучения, средство обучения, воспитания, 

и развития. Это инструмент управления, средство общения и развивающая 

среда. В образовательном процессе важно одновременно использовать все эти 

направления которые приведут к необходимым нам результатам в 

образовательном и воспитательном процессе.  
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Идея внедрения он-лайн цифровых ресурсов в образовательную среду, с 

учетом прогрессирующих использований цифровых технологий, 

подчеркивающая индивидуализм, способствующая к состоятельной и 

эффективной системе образования, определяется потребностями практики [1].  

Он-лайн цифровые ресурсы команды Bilim Media Group представляет 

собой возможность и вызов, который ставит перед собой важную задачу 

способствования сотрудничества, творчества и справедливого распределения 

научных знаний, а также распространение более объективного и качественного 

образования для всех. 

Использование информационных и коммуникационных технологий [2], в 

частности он-лайн цифровых ресурсов, в образовании открывает новые 

возможности, инициирует новые задачи, адаптированные к окружающей среде, 

координирует работу с реальной практикой в школах.  

Применение он-лайн цифровых ресурсов в образовании разработало ряд 

новых концепций и подходов, которые значительно расширили область 

преподавания и обучения. Эти подходы имеют общее отношение к социально-

конструктивистским течениям мысли. Точно так же использование он-лайн 

цифровых ресурсов способствует внедрению на практике педагогических 

принципов, в силу которых школьник является основным действующим лицом 

в построении своих знаний и который может быть лучше сформирован в 

рамках конкретного и представительного действия. 

Интеграция виртуальных технологий в области образования расширила 

существующие модели дистанционного обучения, а также сформировала новые 

предложения для непрерывного обучения, а именно, педагогические процессы 

и самообучающиеся материалы с использованием различных технологий, 

управляет новыми учебными и коммуникационными процессами, которые 

включают подход между учителями - методистами, участвующими в учебно-

воспитательном процессе.  

Следовательно, внедрение инноваций и трансформирование 

академических пространств, влечет переосмысливание не только содержания, 

но и методов педагогических и дидактических стратегий, которые 

обеспечивают значительную гибкость и способность реагировать на эти 

проблемы. 

Образовательные интерактивные ресурсы, представленные командой Bilim 

Media Group, принесли пользу развитию новых образовательных практик, более 

адекватных и эффективных, что подразумевает усиление роли учителей в 

образовательных изменениях. Для реализации данных ресурсов необходимо 
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было не только усвоить сложность виртуальных технологий, но и 

интерпретировать предмет учителя от признания различных факторов, которые 

вмешиваются в их работу, что также влияют на производительность учащихся. 

Педагогическое использование он-лайн ресурсов укрепляет дидактические 

стратегии, поскольку учителя имеют возможность обновить свою классную 

практику, содействует более динамичным и совместным условиям обучения 

для улучшения учебно-воспитательного процесса учащихся. Еще один 

существенный вклад, который школы могут использовать виртуальные 

ресурсы, заключается в разработке стратегий, которые привлекают учащихся к 

собственному обучению, к самоуправлению и к совместной работе. В 

настоящее время обучение педагогической трансформации означает понимание 

обучения как социального пространства для построения, где используются он-

лайн с целью обучения, обмена и доступа к важным знаниям, информации и 

знаниям, которые обогащают их школьный опыт. 

Реализация образовательных ресурсов внедряет различные стратегии, 

которые включают, цифровые технологии, отвечающие за то, как учиться, и 

какие механизмы будут использоваться для мотивации и пробуждения интереса 

учащихся к обучению, будь то индивидуальное использование предметов с 

учебными материалами до преподавания для группового использования.  

Несомненно, что работа учителя важна для достижения процессов 

жизнеспособной и соответствующей педагогической трансформации при 

поддержке  цифровых технолгий, не забывая при этом, что основные условия 

требуются там, где использование этих ресурсов выходит за рамки интереса к 

охвату и доступу к информации. 

Педагогическая трансформация требует разработки универсальных 

учебных планов, которые учитывают различные отправные точки и учебные 

потребности всех учащихся, чтобы они были доступны для всех и без 

необходимости вносить адаптацию или специальные проекты для 

определенных учеников или групп; этот проект должен учитывать обучение на 

родном языке, вклад разных культур, разработку стратегий и материалов, 

учитывающих культурные и гендерные аспекты, а также предоставление 

материалов и оборудования для учащихся с особыми потребностями в 

образовании. Важно, чтобы дизайн ломался с усреднением, принимая во 

внимание различные аспекты, такие как содействие развитию различных 

способностей и множественных интеллектов, продвижение знаний и опыта в 

области прав человека, а также рассмотрение различных уровней компетенции, 

стилей и ритмов обучения и фундаментальное использование широкого 

диапазона стратегий обучения и обучения для этих новых образовательных 

сред, поддерживаемых виртуальных цифровых технологий. 

Инновации в образовании, опосредуемые он-лайн ресурсами, требуют 

педагогической трансформации, которая учитывает изменения в учебном 

процессе, такие как диверсификация учебных пространств за пределами класса, 

постоянное обучение, которое поощряет появление виртуальных учебных сред, 

свободных от временных ограничений и мест, которые требуют общения лицом 
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к лицу, образование лица; трансформация в предметах обучения, поскольку 

обучение не сводится к задаче обучения запоминанию контента, а обучению 

учиться учиться. Аналогичным образом, изменить образовательные цели, 

которые означают, чтобы предоставить студентам возможности и необходимые 

знания для жизни в этом информационном обществе, где учащийся должен 

спровоцировать свои знания, ценности, научиться обрабатывать информацию, 

решать проблемы и использовать информацию ответственно. Помимо 

изменения педагогических форм, в которых учителя берут на себя новые роли, 

ориентированные на содействие созданию благоприятных условий для 

обучения на основе диалога и доверия; быть менеджерами знаний и учебными 

руководствами как на общем, так и индивидуальном уровне ученика с целью 

повышения интереса ученика к изучаемому предмету, повышения способности 

решать проблемы, развивать навыки работы в команде, учиться сообщать свои 

идеи достигая большей уверенности в себе и увеличивая ваше творчество. 

Разумеется, эта новая парадигма образования напрямую влияет на 

педагогические подходы и процедуры преподавания и дистанционного 

обучения; образовательные учреждения сталкиваются с настоятельной 

необходимостью трансформировать свои педагогические методы, если они 

хотят созвать и вдохновлять новых поколений молодых людей. 

Примечательно, что глобализация связана с преобразованием знаний с 

точки зрения функций, субъектов и инструментов использований, поэтому 

крайне важно рассмотреть вопрос об использовании виртуальных цифровых 

технолоний в образовании в условиях глобализации и методах перемен, как в 

обществе, так и в учебных заведениях. 

Таким образом, в настоящее время виртуальные цифровые 

технологические ресурсы, разработанные командой Bilim Media Group, влияют 

на социальную сферу как элемент культурных изменений и развития, поэтому 

изучение их состоит в том, чтобы ориентироваться на устойчивое обучение, 

направленное на повышение навыков или способностей, способствующих к 

рассмотрению динамики социального присвоения знаний, коллективного 

интеллекта и культурной конвергенции.  

Внедрение динамики техно-педагогической интеграции, таких как 

приобретение компетенций, знание методов оценки технологических ресурсов, 

использование технологий в учебных процессах, разработка учебных ситуаций 

с использованием виртуальных технологий, создание новых учебных сред, 

опосредуемых технологиями, среди прочего, позволяют добиться 

педагогической трансформации, которая укрепит подготовку школьников и  

будет охватывать конкретные потребности в обучении. 
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Мақалада мектепке дейінгі, орта білім, кәсіптік және қосымша білім беру жүйесінде 

сандық білім беру ресурстарын қолдану арқылы жаңа қазақстандық білім беру ортасын 

қалыптастыру туралы айтылады. Елімізде қабылданған «Цифрлық Қазақстан» 

мемлекеттік бағдарламасының халықтың өмір сапасын және экономиканың бәсекелік 

қабілетін арттырудағы ролі, цифрландырудың жаһандық трендтері туралы баяндалады.  

Жаһандану, жаңғырудың заманауи бағыттары білім беру жүйесінің деңгейлерін қамтып, 

цифрлық технологияларды қолдану  барлық салаларды, оның ішінде білім саласын да жаңа 

деңгейге көтеретіні зерттелген.  

В статье представлено исследование процессов, связанных с развитием цифровых 

технологий, а также их влияния на образование. Показано, что постепенный переход от 

аналоговых к цифровым технологиям приводит к формированию новой казахстанской 

образовательной среды в соответствии с принятой  в стране государственной программой 

«Цифровой Казахстан». Изложены глобальные тренды цифровизации развитых стран 

мира,  предусматривающие современные тенденции глобализации, трансформации и 

модернизации всех уровней системы образования.   

In the article presents a research of the processes connected with the development of digital 

technologies, as well as their influence on the education. It is shown that the gradual transition 

from analogue to digital technology leads to the formation of a new Kazakhstan educational 

environment in accordance with the state program "Digital Kazakhstan" that was adopted in the 

country. The global trends of digitalization of the developed countries of the world are exposition 

of, providing for modern trends of globalization, transformation and modernization of all levels of 

the education system. 

 

Позитивные изменения образования в направлении цифровизации, следует 

связать с государственной политикой в области ИКТ, которая направлена на 

обеспечение школ широкополосным доступом в Интернет и формирование 

ИКТ-насыщенной среды. Формирование новой казахстанской  образовательной 

среды связано с программой по развертыванию системы цифровых 

образовательных ресурсов  для системы дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного образования. Принятая в нашей стране 

государственная программа «Цифровой Казахстан» предусматривает 

mailto:vadim@grinshkun.ru
mailto:aigera63@mail.ru
mailto:ldoctorant@bk.ru
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повышение качества жизни населения и конкурентоспособности экономики 

Казахстана,  посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы.  

Усилия по цифровизации приводят к созданию нового общества, где 

активно развивается человеческий капитал – знания и навыки будущего 

воспитываются с самых юных лет, повышаются эффективность и скорость 

работы бизнеса за счёт автоматизации и других новых технологий, а диалог 

граждан со своими государствами становится простым и открытым. Цифровая 

революция происходит у нас на глазах. 

Процесс цифровизации сегодня затрагивает практически все страны мира. 

В то же время, каждая страна сама определяет приоритеты цифрового развития. 

Более 15 стран мира реализуют на текущий момент национальные программы 

цифровизации. Передовыми странами по цифровизации национальных 

экономик являются Китай, Сингапур, Новая Зеландия, Южная Корея и Дания. 

Китай в своей программе «интернет плюс» интегрирует цифровые индустрии с 

традиционными, Канада создает ИКТ-хаб в Торонто, Сингапур формирует 

«Умную экономику», драйвером которой становится ИКТ, Южная Корея в 

программе «Креативная экономика» ориентируется на развитие человеческого 

капитала, предпринимательство и распространение достижений ИКТ, а Дания 

фокусируется на цифровизации госсектора. 

Наиболее ярким примером подхода цифровой приватизации является 

Сингапур. Так, в 2014 г. государство инициировало разработку концепции 

Smart Nation и пригласило бизнес и экспертное сообщество к сотрудничеству 

для ее уточнения и реализации. Smart Nation – инициатива государства по 

повышению качества жизни посредством внедрения цифровизации в 

повседневную жизнь граждан.  Государство сформировало исходный запрос на 

решение целого ряда задач, которые были определены как первостепенные для 

запуска основных инициатив в рамках Smart Nation. Так, одна из ключевых 

инициатив, определенных изначально, - развитие национальной сенсорной сети 

для построения «умного города». Под каждую из задач государство 

организовывает тендер для выбора подрядчика на разработку технического 

решения. Участие в тендере открыто для всех участников, отвечающих 

требованиям брифинга: таким образом, государство обеспечивает фокус не 

только на крупный бизнес, но и на привлечение малого и среднего бизнеса. 

Примечательно, что в 2015-2016 гг. более половины контрактов были 

подписаны с малым и средним бизнесом. 

Государство может обеспечить «цифровой скачок» в стране за счет 

ускоренного развития конкретных технологий. В таких случаях государство 

принимает на себя роль инвестора, определяющего ключевые, наиболее 

перспективные направления финансирования, исходя из оценки долгосрочного 

возврата на инвестиции, конкурентной позиции, трендов, а также вкладывается 

в фундаментальные условия успеха, такие как образование и переквалификация 

кадров. 

В Южной Корее при активной позиции государства опорные компании 

начинают самостоятельно осуществлять инвестиции в прорывные цифровые 
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технологии. Так, один из крупнейших телеком-операторов страны - SKT - 

обозначил намерения инвестировать в технологии искусственного интеллекта и 

«интернета вещей» более 4 млрд. долларов США. Оператор отмечает 

необходимость партнерств в развитии новых технологий, а также планирует 

привлечение местных стартапов для разработки точечных решений. 

Еще один глобальный тренд – «самоцифровизация государства», т.е. 

цифровизация операций государства и государственных компаний. 

Самоцифровизация - задача, которую необходимо реализовать любому 

государству, нацеленному на максимизацию создания стоимости в экономике, 

рост благосостояния, достойное место в рейтингах ведения бизнеса и уровня 

жизни.   

В ключевом мировом рейтинге развития ИКТ, рассчитываемом под эгидой 

ООН – ICT Development Index, – Казахстан в 2016 году занимал 52-ю строчку 

из 175-ти, не изменив своего положения с 2015 года. В результате реализации 

Программы и других стратегических направлений страна поднимется в 

рейтинге до 30-го места к 2022 году, 25-го места к 2025 году и до 15-го места к 

2050 году. 

Казахстан также является догоняющей страной и в рейтинге e-intensity 

международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group с точки 

зрения текущего уровня цифровизации. Для преодоления догоняющего статуса 

в Программе требуется наличие революционных, прорывных мероприятий по 

всем направлениям цифровизации, стоящим на повестке стран мира.  

Эти направления включают цифровую трансформацию традиционных 

отраслей экономики, развитие человеческого капитала, цифровизацию 

деятельности госорганов, развитие цифровой инфраструктуры, а также прорыв 

в области развития экосистемы предпринимательства в сфере цифровых 

технологий и, как следствие, изменение моделей производства и создания 

добавленной стоимости в реальном секторе экономики. 

Вместе с этим Казахстан не начинает «с нуля». В 90-е годы стартовала 

государственная программа по форсированному индустриально-

инновационному развитию, инициирована программа международного 

образования «Болашак», в 2005 году начато формирование «электронного 

правительства». Также в Казахстане уже создан ряд элементов инновационной 

экосистемы, функционирует СЭЗ «ПИТ «Алатау», АОО «Назарбаев 

университет», запускается международный технопарк Astana hub. 3/4 взрослого 

населения нашей страны имеет базовый уровень цифровой грамотности, более 

3/4 – имеют доступ в интернет. Это значительная база, от которой мы можем 

отталкиваться в реализации Программы. 

Одним из шагов к созданию условий для перехода к информационному 

обществу стала Государственная программа «Информационный Казахстан-

2020», утвержденная в 2013 году. В качестве фундамента для цифровой 

трансформации экономики страны данная программа способствовала развитию 

следующих факторов: перехода к информационному обществу, 

совершенствованию государственного управления, созданию институтов 
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«открытого и мобильного правительства», росту доступности информационной 

инфраструктуры не только для корпоративных структур, но и для граждан 

страны. По результатам трех лет реализации Государственной программы 

«Информационный Казахстан-2020» уже исполнено 70% мероприятий, на 40% 

перевыполнены целевые индикаторы. Однако стремительное развитие ИТ в 

глобальных масштабах диктует свои правила и требует адекватной и 

своевременной реакции. Поэтому следующий шаг для Казахстана – вовремя 

инициировать процесс преобразования ключевых отраслей национальной 

экономики, образования, здравоохранения, а также сферы взаимодействия 

государства c обществом и бизнесом. 

Глава государства Н.Назарбаев  в Послании народу Казахстана от       31 

января 2017 года объявил о Третьей модернизации, стержнем которой является 

цифровизация, отметил необходимость культивирования новых индустрий, 

создаваемых с применением цифровых технологий, и что «важно обеспечить 

развитие коммуникаций, повсеместный доступ к оптиковолоконной 

инфраструктуре. Развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем 

другим отраслям». В Общенациональном плане по реализации Послания 

Президента народу Казахстана от 31 января 2017 года был определен критерий 

достижения целей реализации Третьей модернизации страны - Казахстан 

войдет в число 30 развитых государств мира к 2050 году. Для этого 

среднегодовые темпы роста экономики должны быть на уровне 4,5-5%. 

Ключевыми драйверами в новой модели роста должны стать сектора 

экономики, которые способны обеспечить 70% роста ВВП, увеличение 

занятости населения, экспорта и привлечения инвестиций. В соответствии с 

этим утверждены приоритетные направления, находящиеся в авангарде Третьей 

модернизации. Остальные 30% роста предполагается обеспечивать 

социальными отраслями (здравоохранение, образование, занятость) и отраслью 

ИКТ в краткосрочной перспективе. 

Цифровая экономика требует наличия у населения цифровых навыков, 

позволяющих пользоваться ее плодами. При этом в настоящее время уровень 

компьютерной (цифровой) грамотности населения составляет 76,2%, и 

необходим его рост в ближайшие годы. На текущий момент Министерство 

образования и науки Республики Казахстан уже внедряет ряд инициатив: 

1) в 3-4 классах внедрен предмет «Информационно-коммуникационные 

технологии», формирующий общие базовые знания работы с современными 

информационными технологиями для их эффективного использования в учебе 

и повседневной жизни; 

2) функционируют 372 кружка по робототехнике, обучающих общим 

основам программирования в рамках робототехники. 

Вместе с тем, принимая во внимание новые требования к молодому 

поколению, назревает необходимость в пересмотре содержания среднего 

образования через развитие креативного мышления и технических навыков. 
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В техническом и профессиональном, высшем, послевузовском 

образовании по данным Министерства образования и науки Республики 

Казахстан:  

1) на базе 3 (трех) специальностей внедрен предмет «Информационно-

коммуникационные технологии», формирующий у студентов базовые знания 

использования ИКТ на практике в рамках выбранной профессии;  

2) разрабатываются профессиональные стандарты, которые станут 

основной базой для образовательных программ технического и 

профессионального, высшего, послевузовского образования. 

Также на сегодняшний день за период 2014-2016 годов на подготовку 

специалистов по специальностям ИКТ было выделено 14,5 тысяч 

образовательных грантов, а выпуск за этот же период составил 94 тысячи 

человек. 

При этом на сегодняшний день в экономике страны наблюдается дефицит 

в специалистах по специальностям ИКТ, имеющих профессиональные знания, 

умения и навыки в выбранной профессии. 

Цифровизация значительно опережает существующую систему требований 

производства к составу профессий, занятых на рынке труда. Отсутствие 

оперативной связи между рынком труда и системой образования может 

привести одновременно к подготовке уже не востребованных кадров и 

высвобождению кадров по «умирающим» профессиям. Необходимо полностью 

пересмотреть содержание всех уровней образования через развитие цифровых 

навыков всех специалистов. 

В среднем образовании в целях развития у молодого поколения творческих 

способностей и критического мышления будет поэтапно введен предмет 

«Основы программирования», начиная со 2-го класса. Также будут 

актуализированы программы (5-11-го классов), в первую очередь, в части 

пересмотра языков программирования с учетом включения STEM-элементов 

(робототехника, виртуальная реальность, 3D-принтинг и другие) [1;2;3]. 

В целях развития и поддержки талантливой молодежи будут проводиться 

регулярные хакатоны, олимпиады и конкурсы, а также различные кружки по 

робототехнике и программированию.  

При этом на постоянной основе будет обеспечено повышение 

квалификации учителей по новым цифровым технологиям для 

совершенствования и освоения новых знаний.  

Цифровизация образования, развитие цифровых библиотек и цифрового 

книгоиздания должны являться приоритетной государственной политикой, 

которая немыслима без достижения цифровой грамотности обучаемых и 

обучающих. 

Проблемы обучения разработке и использованию цифровых технологий 

обсуждаются многими авторами в контексте составления программ 

профессиональной подготовки (например, курсы по цифровой обработке 

сигналов, цифровым телекоммуникационным технологиям, цифровой печати, 

цифровому моделированию в картографировании и т.п.). Много публикаций 
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относятся к темам адаптации цифровых технологий (преимущественно 

сервисов Интернета) в обучении традиционным предметам или поддержки 

проектной деятельности школьников и студентов (см., например, [4; 5; 6;]). 

Одной из важных задач этих образовательных программ и проектов 

является достижение цифровой грамотности (англ.: digital literacy), как новых 

навыков в оценивании и эффективном использовании программ и файлов в 

различных цифровых форматах (например, самых распространенных: 

текстовых – MS Word, PDF, .txt, XML; графических – BMP, GIF, JPEG, TIFF; 

звуковых – MP3, WAV; видео – AVI, FLV, MPEG и т.д.), которые 

поддерживаются компьютерами и сервисами Интернета         [7, c.210]. Так, 

массово создаются и распространяются цифровые (электронные) книги (англ.: 

ebook), которые исходя из наличия печатного источника, можно разделить на 

два вида: электронные версии (копии) печатного издания (например, проект 

«Гуттенберг») и книги, выпускаемые изначально в цифровом формате, поэтому 

они имеют разные качество, а также, зачастую, и образовательную ценность [8, 

с.15]. Революционные преобразования в издательской практике связывают с 

распространением онлайновых книжных магазинов, таких, как Amazon. Однако 

скорость развития цифрового книгоиздания в большой степени зависит от 

решения трех основных проблем: стоимости устройств для чтения, 

совместимости форматов и распределения авторского права между автором и 

издателем электронных книг [9, c.2, 316].  

Социологические исследования показывают, что в последние годы в 

увеличивающемся потоке значимо выделяется объем оцифрованной визуальной 

и аудио информации. Преобладание не текстовых визуальных элементов в 

получаемой пользователями информации ведет к возрастанию необходимости 

формирования визуальной грамотности (англ.: visual literacy). Такое обучение 

подразумевает развитие зрительного восприятия знаков, символов и их систем, 

основных приемов типографики, метадизайна текстового сообщения 

(когнитивно-ориентированные, семантические, текстовые и графические 

акценты), понимания скрытых смыслов, кодов и метафор, которыми насыщены 

компьютерная графика или инфографика, а также фотография, видео, 

телевизионное изображение и реклама на компьютере и в Интернете [10]. По 

мнению некоторых исследователей визуальные, мультимедийные компоненты 

учебного материала или образовательного веб-сайта позволяют значимо 

повысить показатель их освоения [11, с.118, 324; 7, c.11; 12, c.169]. 

Несомненно, эти изменения в технологиях, начавшиеся во второй 

половине XX века, влекут за собой необходимость технологического 

переоснащения системы образования, что уже нельзя охарактеризовать, как 

только процессы компьютеризации или информатизации. Современные 

тенденции глобализации, трансформации и модернизации затрагивают все 

уровни системы образования – от дошкольного до дополнительного. Цифровая 

революция, понимаемая, в узком смысле, как переход от аналоговых к 

цифровым устройствам и технологиям передачи сигналов периода середины 

прошлого века, в начале XXI века вышла на новый, более высокий уровень 
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внедрения, охватывает все больше сфер деятельности, в том числе  и 

образование.  
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Мақалада орта мектептерде қалыптастырушы және жиынтық бағалауды 

ұйымдастыру үшін электронды оқулықтардың мүмкіндіктері анықталады. Оқушыларды 

критериалды бағалау және олардың өзін-өзі бағалуы үшін интерактивті тапсырмалардың 

мысалдары келтірілген. 

В статье раскрываются возможности электронных учебников для организации 

формативного и суммативного оценивания в средней школе. Приводятся примеры 

интерактивных заданий для критериального оценивания и рефлексии учащихся.   

The article describes the possibilities of digital schoolbooks for organization of formative and 

summative assessment in secondary schools. It describes the examples of interactive tasks for 

criterial assessment and reflection of students. 

 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отмечает 

своевременность реформ, осуществляемых в системе образования. Глава 

государства подчеркивает: «Во всех реализуемых нами программных 

документах, в том числе в Послании этого года народу Казахстана «Новые 

возможности в условиях четвертой промышленной революции» и «Рухани 

жаңғыру», а также в ходе разворачивающейся цифровизации ключевая роль 

отведена образованию» [1]. 

Одним из приоритетных направлений развития казахстанского 

образования является внедрение обновлённого содержания [2].  При этом 

большое внимание уделяется оцениванию учебных достижений и 

цифровизации обучения. Эти два аспекта отражены в новых версиях 

электронных учебников, разработанных по по авторской технологии проф. Г.К. 

Нургалиевой. 

Методика критериального оценивания обеспечивает значительно более 

качественное и объективное оценивание знаний и умений учащихся, развивает 

у школьников способность адекватно контролировать и оценивать свою работу, 

самостоятельно выявлять причины возникающих трудностей и устранять их. 

Критериальное оценивание включает в себя формативное и суммативное 

оценивание [3].  

Формативное оценивание является текущим, ежедневным и определяет 

уровень навыков ученика по конкретной учебной теме. Интерактивные задания 

электронных учебников направлены на текущее оценивание учебных 

достижений и позволяют учителю и учащимся корректировать процесс 

обучения. Они соответствуют практически всем компонентам формативного 

оценивания [4]: обеспечивают эффективную обратную связь и активное участие 

учащихся в процессе собственного учения; способствуют корректировке 

процесса обучения с учетом результатов оценивания и формированию 

адекватно самооценки учащихся.  

mailto:nci@nci.kz
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Интерактивные задания (упражнения, задачи, лабораторные работы и т.п.) 

предоставляют возможность автоматизировать процесс закрепления и 

применения учебного материала за счет разнообразных контролируемых 

тренировочных действий [5]. Выполняя задания, ученики не пассивно 

воспринимают информацию, а становятся активными участниками учебного 

процесса. Интенсификация процесса обучения достигается посредством 

включенности максимального числа школьников в максимально возможные 

виды деятельности за счет разнообразия типов заданий. 

Важным преимуществом электронных учебников по сравнению с 

традиционными  является интерактивность, обратная связь (адекватная реакция 

на действия учащихся), элементы живого общения. Интерактивные задания  

предоставляют возможность моментальной автоматической проверки ответов, 

что позволяет школьникам с успехом применять электронные учебники как для 

обучения под наблюдением учителя, так и для самостоятельного обучения. 

Каждое задание имеет кнопки «Проверка», «Заново», скрытую кнопку 

«Ключ», которая активизируется только после 2-3 неправильных попыток. При 

проверке выходит реакция в виде звукового сопровождения и/или  надписи: 

«Правильно!», «Молодец, «Вы справились!», «Да, это правильный ответ», 

«Отлично, все правильно!» или «Неправильно», «Вы ошиблись», «Попробуйте 

еще раз». 

 Адекватная реакция на действия учащихся является важной составной 

частью организации диалога субъектов образовательного процесса в условиях 

электронного учебника. Ученик может убедиться в правильности своего 

решения или узнать о допущенной им ошибке незамедлительно. Четкая 

ориентировка в выполнении того или иного действия способствует 

формированию у обучаемых уверенности в своих силах, что особенно важно 

для тех учеников, которые теряются в обычных условиях и не могут справиться 

с решением учебных задач. Возникает так называемое «замкнутое управление 

учением» (В. П. Беспалько [6]), когда учебная деятельность ученика 

контролируется и корректируется после каждого взаимодействия с каждым 

учебным элементом.  

Посредством интерактивных заданий электронный учебник вовлекает 

учащегося в совершение основных мыслительных операций: анализ, синтез, 

сравнение и др. Этому способствует такие задания, например, как установление 

соответствия между парами значений, вопросом и ответом или 

определениями. При этом анализу для отыскания соответствия подвергается 

как изучаемое явление (выделяются его существенные и характерные 

признаки), так и запас уже имеющихся у школьника знаний.  

При выполнении задания «Указать необходимую область на рисунке 

(карте, графике, диаграмме и т.д.)» также происходит анализ и сравнение. 

Такие задания возможны не только на уроках географии, но и при изучении 

других предметов, когда требуется выделение какого-то конкретного отрезка на 

графике или чертеже, компонента системы.  
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Особое место в электронных учебниках занимает активизация устной и 

письменной речевой деятельности. Одним из критериев понимания  учебного 

материала является его пересказ своими словами, умение выделить в тексте 

основную мысль.  Целенаправленное включение в электронные учебники таких 

заданий обеспечивает интенсивное развитие общей культуры учащихся. Это 

может быть задание на воспроизведение устного ответа с помощью микрофона: 

учащийся может записать, прослушать и проанализировать свою речь. Задания 

на воспроизведение устного ответа могут быть различной сложности и 

применяться на различных этапах обучения — как при первоначальном 

знакомстве с материалом, так и при обобщении  какого-то блока информации. 

Замечательно и то, что свой ответ ученик сначала слышит только сам: при этом 

формируется адекватная самооценка обучаемого, возникает осознание 

необходимости совершенствования своей речи. А если школьник начинает 

работать над речью, то он непременно работает над предметной лексикой, в 

процессе активизации внешней речи формируется мышление. Такой вид 

познавательной деятельности представляет огромную педагогическую 

ценность.  

Самостоятельная формулировка и письменная запись ответов на 

поставленные вопросы также является речевой деятельностью и способствует 

развитию мышления учащихся. Возможны варианты с краткими ответами, где в 

поле ввода необходимо вписать всего несколько слов, так и более полные, 

развернутые.  

Обобщение — важная мыслительная операция, которая также требует 

умения анализа и синтеза, связана с умением делать выводы и предположения. 

Во время обучения это проявляется в движении мысли ученика к пониманию и 

осмыслению классифицирующих и систематизирующих схем, таблиц. 

Существенно важно — умеет ли школьник вычленять в блоке учебной 

информации отдельные ее компоненты и видеть ее как систему знаний? 

Именно на выявление этих умений направлены задания электронных учебников 

«Заполнение или составление таблиц, блок-схем». При выполнении таких 

заданий учащемуся необходимо восстановить в памяти  причинно-

следственные связи между изучаемыми явлениями. 

Поскольку в интерактивных заданиях предоставляется возможность 

повторять и корректировать свои ответы, создается особый эмоциональный 

фон, важная для развития личности «ситуация успеха» — ученик не боится 

ответить неправильно, а добивается верного ответа. Время, отведенное на 

выполнение заданий, не ограничено, что не создает стрессовых ситуаций для 

медленно работающих детей. Более того, школьник, поверивший в свои силы, с 

большей охотой выполняют и обычные, традиционные задания в тетрадях. 

Таким образом, интерактивные задания несут в себе формирующую, 

стимулирующую и мотивирующую функции.  

Особенность формативного оценивания на основе интерактивных заданий 

электронных учебников заключается в том, что такое оценивание используется 

в повседневной практике на каждом уроке, а это означает, что учитель и 
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ученики могут влиять на качество образования на самых ранних этапах 

обучения.  

Особенностью новой версии электронных учебников, разрабатываемых в 

рамках обновленного содержания образования, является то, что последнее 

задание по каждой теме направлено на рефлексию. Это задание, в ходе 

которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, 

результаты своей деятельности. В разных электронных учебниках оно может 

иметь разный дизайн и выглядеть по-разному («Лестница успеха», «Дерево 

успеха», «Вагончики» и т.д.), главное, что оно помогает школьнику осознать 

пройденный путь, систематизировать полученный опыт (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Пример рефлексии в электронном учебнике «Математика, 1 

класс» 

 При нажатии на кружки звучат звуковые комментарии: 

- кружок «Не знаю» — Вы, конечно, старались, но надо еще раз повторить 

эту тему! 

- кружок «Знаю» — Неплохо! Но повторить еще раз тему не помешает!  

- кружок «Понимаю» — Хорошо! Так близко к успеху!  

- кружок «Понимаю и могу применить» — Отлично! Совсем близко к 

победе!  

- кружок «Могу научить другого» — Умница! Можно смело переходить к 

следующей теме!  

Здесь приведены примерные комментарии, они могут быть разными – на 

усмотрение авторов-разработчиков конкретного электронного учебника. 

Использование методов формативного оценивания на основе 

интерактивных заданий поможет ученикам выработать навыки 

самостоятельной работы. 



362 
 

Суммативное оценивание проводится для выставления итоговой отметки 

после изучения определённого блока материала, раздела электронного 

учебника.  

Оценивать такие работы следует с использованием критериев оценивания, 

поэтому каждое задание для суммативного оценивания раздела (СОР) содержит 

дескрипторы в соответствии с целями обучения и учебной программой. 

Количество заданий определяется автором, исходя из содержания разделов. 

На каждом слайде указывается количество баллов за текущее задание и 

максимальное количество баллов за все СОР. В отличие от заданий для 

формативного оценивания, задания СОР содержат только кнопку «Проверка».  

При проверке выходит надпись и/или звуковой комментарий, в 

зависимости от набранных баллов: «Правильно, вы получили 4 балла!», «Не все 

правильно, вы получили 3 балла!», «Неправильно, вы получили 0 баллов!»  

Переход к следующему заданию осуществляется по кнопке «Далее». 

Ученик может пропустить задание, получив за него 0 баллов. 

На суммативное оценивания раздела, как правило, отводится 20 минут, 

поэтому задания имеют таймер с обратным отсчетом времени. По истечении 

отведенного времени появляется надпись «Ваше время истекло» и 

показывается слайд с результатами.  

На слайде с результатами указывается количество набранных баллов и 

кнопка перехода к «ключу», чтобы ученики могли посмотреть правильные 

ответы.  

Таким образом, электронные учебники позволят значительно расширить 

диапазон применяемого учителями инструментария критериального 

оценивания учебных достижений учащихся и смогут стать надежными 

незаменимыми помощниками учителя при внедрении обновленного 

содержания образования. 
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Мақалада оқыту үдерісін цифрландыру негізінде педагогтардың кәсіби біліктіліктерін 

дамыту маңыздылығы сөз болады. Білім беру ресурстарын цифрландыру, сандық білім беру 

ресурстарын оқу үрдісінде қолдану мәселелері қарастырылады. 

В докладе рассматривается значимость развития профессиональной 

компетентности педагогов на основе цифровизации процесса обучения.  Также 

представлены вопросы о цифровизации образовательных ресурсов и  использования 

цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе. 

On the basis of digitalization of the learning process, the importance of the development of 

professional competence of teachers is considered in the report. The issues of digitalization of 

educational resources and the use of digital educational resources in the educational process are 

considered. 

 

Әлемдік білім кеңістігіне қосылудағы негізгі бағдар – адамды қоғамның ең 

маңызды құндылығы ретінде танып, оның рухани жан-дүниесінің дамуына 

жағдай жасау, жеке тұлға ретінде қалыптастыру. Бұл міндеттерді жүзеге асыру 

оқу үдерісінің мазмұнын жаңа әдіснамалық тұрғыдан қайта қарауды талап 

етеді. Ол үшін білім мазмұнын ұлттық негізде жетілдіріп, оны әлемдік білім 

кеңістігімен ықпалдастыру – білім беру үдерісін жаңаша ұйымдастырудың 

жолы болып табылады. 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» жолдауында «Ең алдымен, білім беру 

жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық 

өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын 

сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау 

қажет. Сонымен бірге, IT-білімді, қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға, 

ұлтжандылықты дамытуға баса көңіл бөлу керек. Қала мен ауыл мектептері 

арасындағы білім беру сапасының алшақтығын азайту қажет» екендігін атап 

көрсеткен.  

Олай болса білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы 

азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыруға және кәсіби шындауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу. Тәуелсіз 

еліміздің болашағы болып табылатын жас ұрпаққа сапалы білім беріп, жеке 

тұлға етіп қалыптастыруда электрондық оқыту жүйесі мен оның берер 

мүмкіншілігі мол болары сөзсіз. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда  білім 

mailto:Badigul@mail.ru
mailto:kck170369@mail.ru


364 
 

беру жүйесінде негізгі үш бағыт бойынша жұмыстар жүргізілуде:  

 білім беру үдерісін цифрландыру, 

 цифрлық білім беру контенті, 

 білім беруді басқаруды цифрландыру. 

Орта білім берудегі оқу үдерісін автоматтандыру үшін электронды 

журналдар жүйесі пайдаланылуда,  цифрлық білім беру контенттері мұғалімге 

сабақты әлдеқайда жоғары деңгейде жүргізуге көмектеседі. Білім беруді 

басқаруды цифрландыру – басқарудың бірыңғай жүйесін құруды қарастырады,  

Азаматтардың күнделікті өміріне цифрландыруды енгізу арқылы өмір сүру 

сапасын жақсарту мақсатында ел болашағы жас ұрпақты тәрбиелеуде әр 

педагогтың атқарар ролі зор. Олай болса оқыту мен оқу  үдерісін цифрландыру 

негізінде педагогтардың кәсіби біліктіліктерін дамытуда мына мәселелерге баса 

назар аудару  қажет: 

- педагогикалық  үрдістегі «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарла-

масын жүзеге асыру;  

- білім мазмұнын жаңарту жағдайында білім беру үдерісін цифрландыру; 

-  педагогтардың цифрлық дағдыларын арттыру бойынша халықаралық 

тәжірибені талдау;  

- педагогтің цифрлық дағдыларын қалыптастырудың психологиялық 

аспектілері;  

- білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагогтың-ақпараттық-

коммуникациялық құзыреттілігі мен ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың 

ғылыми-педагогикалық негіздері.  

Сонымен қатар оқу үрдісінде педагогтар: 

- білім беру үрдісіне заманауи мультимедиа-қорларын, «бұлтты» 

(облачных) және ғаламтор қызметтерін, Smart-құрылғысын қолдануды; 

- интерактивті мультимедиялық презентацияларды құрастыруды; 

- бірлескен білім беру қызметін Интернет желісінде жүзеге асыруды; 

- цифрлық білім контенттерін дайындау және енгізу әдістерін; 

- интерактивті модульдер көмегімен оқыту  мен оқу  үрдісін қолдауды;  

- білім беру сайттарын  құруды меңгерулері қажет. 

Бүгінгі оқытушы өз саласы бойынша тек жаңа оқыту технологиялары мен 

әдістерін енгізумен шектеліп қана қоймай, білім берудегі ұлттық 

дүниетанымдық ұстанымдарды қайта қарап, рухани-адамгершілік 

құндылықтарға бетбұрыс жасау керектігін жақсы түсінеді. 

Қазақстан Республикасындағы білім беру саласының қазіргі заманғы 

жүйесін қалыптастырудың негізгі алғы шарттары - «оқытудан» «білім беруге» 

көшу, жеке тұлғаның шығармашылық қабілеттіліктерін дамыту жеке тұлғаға 

бағытталған, ашық білім беруге көшу; білімді жинақтау мен жүйелеуде, білім 

алушыларға білімді беру үдерісінде жаңа ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды пайдалану. 

Оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды қолданудағы басты 

мәселелердің бірі - танымдылық іс-әрекетті басқару үдерісінде интерактивті 

орта қалыптастыру және қазіргі заманғы ақпараттық білім беру ресурстарына, 
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қорларына (мультимедиялық оқулықтарға, әртүрлі мәліметтер базасына, оқыту 

сайттарына т.б.) қол жеткізу мүмкіндігі. Сондықтан да бүгінде  сандық білім 

беру ресурстарын жасау және пайдалану қажеттігі зор маңызға ие болып отыр. 

Олай болса, «Сандық білім беру ресурстары білім беру бағдарламасының 

құралы ретінде қандай қызмет атқарады?», «Дәстүрлі қолданылып жүрген 

оқыту бағдарламаларынан бұның артықшылығы неде?» деген сұрақтар 

туындайды. 

Сандық білім беру ресурстары - мультимедиалық дыбысталған 

презентациялар, сандық форматқа айналдырылған мәтіндер, интерактивті 

тапсырмалар мен білгілі бір тақырып бойынша тестілеу бағдарламалары 

түріндегі интерактивті кешен. 

Сандық білім беру ресурстарын сабақтың барлық кезеңдерінде қолдануға 

болады: жаңа материалды түсіндірген кезде, материалды бекіту, өткен 

тақырыптағы білімді еске түсіру, білім, білік, дағдыны есепке алу және бағалау, 

үй тапсырмасын тексеру, өз бетімен оқу, орындау және өз-өзін бағалау кезінде 

қолдана алады. 

Сабақта анимациялық көрнекіліктер мен бейнероликтерді қолдана отырып 

жаңа материалды түсіндіруде: 

-  проблемалық жағдаяттарды құру, салыстыру;  

-  зерделеп отырған құбылыстың басты белгілерін ажырата білу,  

-  белгілі бір дерек пен құбылысқа зейінін шоғырландыру;  

-  тірек сөздерді, терминдерді дәптерге жазғызу; 

-  мұғалімнің сұрақтарына жауап беру; 

-  бейнеролик мәтінін қайталап айтып беру;  

-  білім алушылармен әңгімелесу т.б.мүмкіндіктерге қол жеткізуге болады. 

Интерактивтік тапсырмалар білім алушыларда пәндік білім, білік пен 

дағдыларды қалыптастыруға арналған, сонымен қатар, олардың стандарттық 

емес есептерді шығара алу, өмірдің әртүрлі салаларында кездесетін 

проблемалар мен жағдаяттарды шеше алу қабілетін жетілдіреді. 

Тапсырмалардың түрлі болып келуі оқыту барысында білімді тек меңгеруден 

сол пән бойынша құзыреттерді қалыптастыруға қарай жүріп отырады, білім 

алушылардың шынайы өмірде мұндай тәжірибелерді жасауға мүмкіндігі 

болмайтын жағдаяттарда виртуалды нысандармен түрлі операциялар жасауы 

арқылы іске асырылады. Бірізділікпен өтілетін нысандардың өзгерулері 

(геометриялық фигуралардың, зат формаларының, заттардың түстері т.б. 

өзгеруі) білім алушыларға танымдық үдерісте белгілі бір нәтижелерге қол 

жеткізуге, оларды жаратылыстану ғылыми тәжірибелермен таныстыруға 

мүмкіндік береді. 

Сандық білім беру ресурстарының міндеттері: 

-  оқытушыға сабаққа дайындалуда көмектесу; 

-  оқытушыға сабақ беруде көмектесу; 

-  білім алушыларға үй тапсырмаларына дайындалуда көмектесу. 

Сандық білім беру ресурстарының – оқу үрдісін ұйымдастыруда: 
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 әртүрлі сандық объектілерді пайдалана отырып, сабақты құрастыру және 

модельдеуде; 

 қажетті ақпаратты тез іздестіріп табуда; 

 бақылау және өздік жұмыстарды дайындауда; 

 шығармашылық тапсырмалар құрастыруда көмекші құрал болып 

табылады. 

Сандық білім беру ресурстарының сабақты өткізудегі тиімділігі: 

 сабақ барысында дайындалған сандық объектілерді мультимедиялық 

проектор арқылы демонстрациялау; 

 зертханалық жұмыстарды орындауда электрондық микроскоп, 

интерактивті модельдерді пайдалану; 

 білімді тексеруде компьютерлік тестілерді қолдану; 

 сабақ үстіндегі білім алушылардың  сандық білім беру ресурстары 

арқылы жеке зерттеушілік және шығармашылық жұмыстары. 

Сандық білім беру ресурстарының білім алушылардың үй тапсырмасын 

орындаудағы тиімділігі: 

 үй тапсырмасын орындаудың және оған жауап берудің жаңа формасы 

арқылы білім алушылардың пәнге деген қызығушылығы артады. Қабілеті төмен 

алушылардың сабаққа қызығушылығы жоғарыласа, қабілетті, дарынды білім 

алушылардың оқытуда зерттеушілік-ізденушілік деңгейі көтеріледі; 

 кез – келген уақытта білім алушылар өздерінің білімдерін автоматты 

түрде тексере алады;  

 баяндама, ғылыми жоба, конференция, презентациялар дайындауда білім 

алушы сабаққа, сыныптан тыс жұмыстарға қажетті қызықты мәліметтер мен 

деректер жинақтай алады. 

 энциклопедиялық бағыттағы сұрақтарға жауап ала алады. 

 мультимедиялық анықтамалық – сөздіктерді, анықтауыш – атластарды 

пайдаланып, зерттеу жұмыстарын жүргізуге, білім алушылардың 

шығармашылық потенциалын арттыруға мүмкіндік береді. 

 білім алушылардың өз мүмкіндігі мен материалды меңгеру мен қабылдау 

ерекшелігін ескере отырып, жаңа білімді оқып-үйренеді. 

 білім алушылар қазіргі ақпараттық – технологиялармен жұмыс жасай 

білуге үйренеді. 

Білім алушылардың жұмыс істеуіне байланысты сандық білім беру 

ресурстарын мынадай типтерге жіктеуге болады: 

-  Демонстрациялық СБР- білім алушы бақылаушы болады. 

-  Интерактивті(ақпараттық қызмет)- білім алушы демонстрацияны қарап 

қана қоймайды, сценарийді алмастыра алады. 

-  Ресурс көмегімен лабораториялық және практикалық тапсырмалар 

орындайды. 

-  Ресурс сұрақтарына жауап береді және  баға алуы да мүмкін. 

-  Топтық жұмыс(сабақтағы мини-жоба). 

-  Интерактивті оқыту ойындары. 

-  Интернеттен немесе басқа да электронды анықтамалықтардан іздеу; т.б. 
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Сандық білім ресурстарына қойылатын талаптар: 

 оқу бағдарламасы мен оқулықтың мазмұнына сай болуы; 

 оқытудың заманауи формаларына негізделіп, оқытуды интерактивтілік 

және мультимедиалық тұрғыдан қамтамасыз етуі; 

 білім алушылардың жеке және жас ерекшелігіне сай, оқытуды саралау 

және даралау мүмкіндігін қамтамасыз ету; 

 білім алушылардың осы пән бойынша алған білік-дағдылары негізінде 

проблемаларды шешуде өмірлік тәжірибе қалыптастырға бағытталған оқыту 

түрлерін ұсыну; 

 топтық және жеке жұмыстар ұйымдастыру; 

 шынайы мәліметтерге сүйену; 

 оқулықтың сәйкес бөлімдерінің көлемін ұлғайту; 

 методикалық тұрғыдан мақсатқа сай болғанда ғана қолдану мүмкіндігі; 

 ыңғайлы интерфейс. 

Сандық білім беру ресурстары табиғи объектілер мен көрнекі құралдарды 

толықтырып отырады. Мұндай оқыту құралдарын қолдану мұғалімге оқыту 

барысында білім алушылардың дайындық деңгейін ескере отырып, олардың 

жеке шығармашылық потенциалын ашуға зор мүмкіндіктер  берері сөзсіз. 
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Білім беру ресурстарын жаңғыртуда критикалық ой өрісін дамыту 

технологиясын пайдалану 

 

М. Ж. Балабекова 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ.  

maskura2012@mail.ru 

 
Критикалық ой өрісін дамыту технологиясын оқыту ресурстарын цифроизациялауда 

пайдаланудың көптеген әр түрлі технологиялары бар. Барлық технологиялардың негізінде  

әрбір оқушыға бейімдеп берілуге арналған идеялар жатыр, яғни, оқыту мазмұнының 

ерекшеліктеріне, әдістеріне, оқыту фомалары мен оқушылардың   аз балалы топтардағы 

жұмысына және де максималды түрде оқушының өзіндік жұмысына бейімдеу.  

Кілттік сөздер: Ой өріс және критикалық ой өріс, білім берудің ақпараттық 

технологиялары,   болашақ мамандар, «Назарбаев Интеллектуалды мектебі», 

компетенттік, Мозговой штурм атты рефлексияларды ойдан сараптау кезеңдері . 

«Эйзенхауэр матрицасы». 

 

Кәзіргі уақытқа дейін көптеген, әртүрлі оқыту технологиялары пайда 

болды. Барлық технологиялардың негізінде әрбір оқушыға бейімдеп берілуге 

арналған идеялар жатыр, яғни, оқыту мазмұнының ерекшеліктеріне, әдістеріне, 

оқыту формалары мен оқушылардың аз балалы топтардағы жұмысына және 

максималды түрде оқушының өзіндік жұмысына бейімдеу. Бүгінгі таңда 

педагогикалық сауатты маман, оның ішінде информатика оқытушысы да, оқыту 

технологияларының барлық кеңейтілген арсеналын біліп, үйренген болуы 

керек.  

Халықаралық бакалавриат, үш оқыту бағдарламасын ұсынады: 

1. 3-12 жастағы оқушылар мен бастауыш класс оқушыларына. 

2. 11-16 жастағы негізгі мектеп оқушыларына. 

3. 16-18 жастағы жоғарғы класс оқушыларына арналған дипломдық 

бағдарламалар. 

Халықаралық бакалавриаттың бағдарламасының негізгі мақсаты – 

оқушылардың өзіндік жұмыс жасап машықтануын, өзіндік және коллективті 

эксперименттер мен зерттеулерді  жоспарлап жүргізе алуын дамыту. 

Бағдарлама оқушының творчествалық мүмкіндіктерінің жан-жақты дамуына, 

олардың тұлға болып қалыптасуына бағытталған.   PYP бағдарламасы бала осы 

оқу процессінен ләззат алуына бағытталған және  жаңа ақпараттар мен 

идеяларға қызығушылықтар танытуына, өзінің табиғаттық әлем тану  қабілетін 

үнемі дамытып отыруына арналған. Бұл оның ой өрісін тәуелсіз дамытуына, 

жарқын да тез ой ойлауына, жүйелі және ақылға сиымды түрде ойын сараптап 

жекізуіне мүмкіндік береді [1]. 

Халықаралық Бакалавриат бағдарламасының философиясына сәйкес, 

оқушының интеллектуалды потенциалының қалыптасуына, жеке қабілетінің 

дамуына, критикалық ой-өрісінің қалыптасуына, толеранттық және тұлғалық 

жауапкершілігінің қалыптасуына, үздіксіз білім алғысы келетін ойын 

мотивациялауға жағдай туғызу керек.  

Бағдарлама 13 үлкен бөлімнен тұрады. Олар: 

mailto:maskura2012@mail.ru
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1. Танысу 

2. Бой жазу 

3. Миға шабуыл жасау 

4. Видеосұрыптау 

5. Кинометафора 

6. Тестер 

7. Кіші топтар мен парлар құру  

8. Тақырыптық жаттығулар 

9. Соцометрия  

10. Рольдік ойындар 

11. Шерингтер 

12. Үлкен аудиториямен жұмыс жасау 

13. Мультимодальдық машықтануды дамыту  әдістері  

Ой өріс және критикалық ой өріс дегеніміз не?  

Ой өріс – объективті нақтылықты көз алдына елестету, ойын айту, 

түсініктерден білу арқылы түсінудің ең жоғарғы деңгейі.   

Критикалық ой өріс – қадағалаудан, тәжірибеден, ой сұрыптаудан немесе 

коммуникациядан, сендіріп, әрекет жасауға бағытталып алудан туындаған 

ақпаратты концептуализациялаудың, қолданудың, синтездеудің және/немесе  

активті кәсіби сұрыптаудың интелектуалды реттелген процессі, 

... күрделі таңдау жағдайларында ақылға салып, дұрыс болжай білу. 

... критикалық жағдайларға арнап ой өрісін дамыту. 

... критика терминдеріндерін пайдаланбай ақ ой-өрісін қалыптастыру. [2]. 

Адам 21-ші ғасырда  жеткілікті болып қалыптасу үшін қандай іс 

әрекеттерді дұрыс орындап машықтанған болуы керек? 

 
Кешендік машықтануы Компетенциясы Жеке қасиеттері 

Күнделікті мәселелерді 

шешуге не көмектеседі? 

 

Күрделі мәселелерді 

шешуге не көмектеседі? 

Қоршаған ортаның 

өзгертулерін жеңу үшін 

не көмектеседі? 

- Оқу мен жазу 

машықтануы 

- Математикалық білім-

ділік 

- Қаржылық білмділік 

- Жаратылыстану-ғылыми 

білімдері  

- АКТ-білімділік 

- Мәдениеттік және 

азаматтық білімділік 

- Критикалық ой-өріс 

- Творчестволық ой өріс 

- Қарым қатынас жасай 

білуі 

- Коллективте жұмыс 

жасай білуі 

- Қызығушылық 

- Инициативтік 

- Бірбеткейлік 

- Қоршаған ортаға тез 

бейімделу қабілеттілігі  

- Лидерлік қасиеттері 

- Әлеуметтік және 

мәдениеттік көз ашықтық 

 

 

Сонымен, барлығы, кәзіргі заман адамының уақыт бөліп, меңгеруі тиіс он 

кешендік машықтану бар. 

 Ақпаратты таңдау қабілеті 

 Стандартты емес иілгіш ой ойлау қабілеті  

 Мән мағынасын түсіну қабілеті 
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 Әлеуметтік интелекті 

 Заманау көпшілікке арналған ақпараттық құралдарымен жұмыс жасай 

алу қабілеті  

 Машықтану мен ой ойлаудың әмбебаптығы 

 Жобалы түрде ой ойлау қабілеті 

 Есептеу қабілеті 

 Виртуалды кеңістіктегі қызметтестік   

 Мәдениетаралық компетенттік [3] 

Жоғары айтылғандарға қол жеткізу үшін  сабақтарда оқытудың әртүрлі 

әдістері мен формалары, заманауи технологиялары пайдаланылады: бұл бірлесе 

отырып оқыту, проблема қойып оқыту, ойындық технологиялар, деңгейлік 

дифференцациялау технологиясы, топтық технологиялар, дамытып оқыту 

технологиясы, модульдік технология, жобалық оқыту әдісі, оқушының 

критикалық ой өрісін дамыту технологиясы.  

Біздің жұмыстың жаңалығы болып критикалық ой өрісін дамыту 

технологиясын әлі ешкім ақпараттық технологияларға бейімдеген жоқ.  

Оқу процесі тұлға мен ақпараттың ғылыми негізделген қарым 

қатынастарынан құрылады. Критикалық ой өріс, ойлау қабілеті бар тұлғаның 

ғылыми іздену интуицисының қалыптасуына, оқу мәдениетіне және жалпы 

дамуына әсер етеді. Критикалық ой өріс – бұл ақпараттық коммуникативтік 

қасиеттермен қарым қатынас. Критикалық ой өрістің қалыптасу әдісін 

пайдалану сабақ құрылымының өзгеруіне әсер етеді.  Үш негізгі кезең 

ерекшеленеді: шақыру, ой сұрыптап өткізу, ойлану (рефлексия). Шақыру 

кезеңінің негізгі жұмысы – оқушыны алдағы жұмысқа дайындап, 

қызығушылық тудыру. Бұл кезеңде, оқушы оны қабылдап,  болашақ іс 

әрекеттерінің мотивациясы қалыптасады.  

Ой сұрыптап өткізу кезеңінде оқушы жаңа ақпаратпен бетпе бет 

кездеседі; олар қойылған мәселені оқытушыдан алған мәліметтерге, оқулық 

мәтіні мен құжаттарға сүйене отырып, шешуге тырысады. 

 Рефлексия кезеңінде оқушының көз қарасын оның алған жаңа 

ақпараттары, жаңа білімдер қаплыптасуы негізінде, корректірлеу процессі іске 

асырылады. Оқушылар өздерінің жеке идеяларын ортаға салып, оларды 

негіздейді [4]. 

Критикалық ой өрістерін қалыптастыруға арналған сабақтарды жүргізу 

ережелері:   

• Жұмысқа барлық оқушылар қатыстырылуы керек. Ол үшін, мысалы – 

тақырыпты талдаудағы қысқаша баяндамалар жасау әдістемесі қолданылады. 

• Оқушының психологиялық дайындығына көп көңіл бөлу керек. Ол үшін 

әр түрлі бойжазулар жасаған пайдалы, оқушының активті жұмысын елеп, оны 

мадақтап, олардың өздерін көрсетулеріне мүмкіндік жасау керек.  

• Оқушылар 30 баладан аспауы керек, сонда ғана оларды 5 – 6 адамдық 

ішкі топтарға бөлуге болады. Тек осы жағдайларды жасағанда ғана ішкі 

топтарда жемісті жұмыс жүргізуге болады. Әрбір адамның, ескеріліп, 

тыңдалғаны, әрбір топтың  мәселе бойынша шығып сөйлегені өте маңызды.  
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• Сабақтың жүргізілу процедурасы мен регламенті сабақтың басында 

талқыланып, еш бұзылмауы керек.  

• Оқушылар топтарға өз бетінше бөлінуіне болады, бірақ топтардың күш 

салмақтары тең болуын қадағалау керек.   

Миға шабуыл жасау. Проблеманың шешімін талқылаудың арнайы жолын 

табу арқылы шешуге мүмкіндік береді. Жұмыс жасау барысында «Миға 

шабуыл жасаудың» әрбір деңгейін  алып жүретін  сұрақтардың иерархиясына 

көңіл аударып отыру керек:  

• I деңгей – сен не білесің?  

• II деңгей – бұны сен қалай түсінесің? (бөтен білімдерді пайдалану, 

сұрыптау)  

• III деңгей - пайдалану, сұрыптау, синтез. 

Тапсырма мысалы: «Алгоритмдер және олардың түрлері» тақырыбын 

оқуда 

Бір апта ішінде сіздер кітапшаға жазуларыңыз  керек, бұл өмірде сіз 

алгоритмдермен қай жерде жолықтыңыз және олардың түрлерін анықтаңыз.. 

Сол сияқты келесідей алгоритмдер мен программалар бар: «Тиімді 

идеялар/ Джону Хэтти бойынша оқу жолдары», «Блум таксономиясы», 

«Керемет сабақтардың алты принципі», «Эйзенхауэр матрицасы» және т.б.  

 «Эйзенхауэр матрицасы» программасын көрсетуге болады.  

Күндік іс шараларының приоритеттерін анықтауға арналған тайм-

менеджменттің әдістерінің бірі 

Біріккен Штаттардың отыз төртінші президенті, кез келген  мемлекеттің 

президенті сияқты өте шаруасы тығыз адам болатын, ол қандай да бір жұмысты 

жасау процессінде атқарылатын жұмыстардың приоритеттерін анықтайтын 

өзіндік әдістемесін ойлап шығарды. Ол, адамға еш пайдасы жоқ елеусіз 

мәселелерді ескерусіз қалдырып, ең маңызды жұмыстарға көп көңіл аударатын, 

осылай аталатын Эйзенхауэр матрицасын ойлап тапты. 

Эйзенхауэрдың приоритеттер  матрицасы төрт квадранттан тұратын кесте 

түрінде беріледі. Жәнеде оған кез келген шешілуге тиіс мәселелер берілген екі 

параметрі: жылдамдығы және маңыздылығы бойынша жазылуы тиіс. 

 
Сурет  1 – Эйзенхауэр матрицасы 
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«А» квадрантына өте маңызды және қысқа мерзімде жасалуы тиіс 

мәселелер жазылады. «В» квадрантына өте маңызды, бірақ  жасалу мерзімі аса 

асығыс емес мәселелер жазылады. «С» квадрантына жасау мерзімі аса асығыс, 

бірақ өте маңызды емес  мәселелер жазылады. Соңғы «D» квадрантына жасау 

мерзімі асығыс деп айтуға болмайтын және аса маңызды емес мәселелер 

жазылады. 

Эйзенхауэр матрицасы сияқты құрал сайманның мағынасын толық түсіну 

үшін, әрбір квадрантты жеке толығырақ қарастыру қажет. Кері  жағдайда оны 

пайдаланудың нәтижелілігі нөлге теңеліп кетеді.  

А Квадранты: маңызды және шұғыл арада жасалуы тиіс жұмыстар 

Бұл квадрант бос болған жағдайды ең үлгілі жағдай, деп атауға болады, 

өйткені істің асығыстығы оны жеңіліске әкелуіп соғуы мүмкін. Негізгі 

мәселелердің асығыс орындалуы ол біздің жалқаулығымыздан, жұмысты дұрыс 

жоспарламауымыздан туындайды.  

Сол себептен бөтен квадранттардан осы А квадрантына түсіп қалмауды 

ойластыру керек. Тәжірибе кері жағдайларды жойғанша, оларды мүлдем 

болдырмаған жөн екенін білдіреді. 

«А» квадрантына апарыуы тиіс мәселелерге келесілерді жатқызуға болады: 

 Осы минутта орындалмаса, оның салдары келеңсіз жағдайларға алып 

келетін мәселелер; 

 Біздің кал жағдайымызға және денсаулығымызға қатысты мәселелер; 

 Сіз орындамасаңызда негізгі мақсатыңыздан қашық кетпейтін 

мәселелер. 

Мысал түрінде ондай мәселелердің мысалын көрсетуге болады: 

 Тапсыру мерзімі жақындап қалған жобаны бітіру; 

 Докторға жоспарсыз бару керек жағдайы; 

 Бизнес немесе клиент бойынша әріптеске шалатын шұғыл звонок; 

 Әбден шаршағандық бойынша немесе кәсіптік жарамсыздыққа әкелу 

синдромы себебінен берілуге тиіс демалыс; 

 Су ағып жатқан трубаны жөндеуге сантехник шақыру. 

«А» квадрантындағы сізге аса қатысы жоқ,сізсіз де орындалатын істерді 

алып тастау керек екенін ескерген жөн.  

В Квадранты: маңызды және шұғыл арада жасалмауы да мүмкін 

жұмыстар 

«В» квадранттағы жұмыстар шұғыл емес болғандықтан, оларды адамға өте 

сапалы жасауға мүмкіндік туады. 

Бұл жағдайда келесі мәселені ескерген жөн, егер сіз  бұл сектордағы кейбір 

жұмысты мезгілінде орындап үлгермесеңіз, онда ол «А»көшіп кету қаупі бар. 

Сіздің ең негізгі мәселеңіз ондай келеңсіз нәтижені болдырмау.  

«В» сектор жұмыстарына келесідей мысалдар келтіруге болады: 

 Жаңа жбаның жоспарын құру; 

 Алынған нәтижелерді сұрыптау; 

 Келеңсіз жағдайладың алдын алу амалдары; 

 Байланыстар мен қарым қатынастарды жөнге келтіру; 
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 Қосымша үлгілі нәтижелерге қол жеткізу және  альтернативті 

жобалар құру. 

С Квадранты: маңызды емес  және шұғыл арада жасалуы тиіс жұмыстар. 

Ылғида өзіңнің негізгі орындауға тиіс жұмысыңды ұмытпағаның жөн. 

Өзіңіздің зердеңізді қосалқы жұмыстарға көп бөлмеңіз.  

 «С» квадрантына келесі жұмыстарды толығымен жатқызуға болады: 

 Жоспарланбаған керексіз кездесулер; 

 Сіздің қатысыңызды керек ететін, шақырусыз келген, немесе аяқ асты 

келген қонақтарға байланысты шұғыл шаруалар;  

 Жоспарланбаған үй тазалау  немесе өзіңіздің салғырттығыңыздан 

болған жағдайларды түзеуге арналған жұмыстар; 

 Кез келген, сізді бастапқы мақсатыңыздан қашықтататын, төтенше 

тапсырмалар.  

D Квадранты: маңызды емес  және шұғыл арада жасалмауы да мүмкін 

жұмыстар. 

Көбіне, бұл сектордан орындалмаған жұмыстар сізге тек пайдасын 

тигізеді. Дегенмен, олар өте жеңіл әрі тартымды болады. Сол себептен олардан 

мүлдем бас тартпауған жөн.  

Дегенмен сізде бұл сектордағы барлық жұмысты орындауға мүмкіндік 

табылмаса, онда оларды ең соңғы орындалатын жұмыстар қатарына 

қойыңызда, оларға арналған уақытты аздап шектеңіз.  

 «D» секторына келесідей жұмстарды қорықпай-ақ қоя беруіңізге болады: 

 Хронофагтар мен уақытты жеушілер; 

 Керексіз телефондық звоноктар; 

 Көңіл көтеру сияқты активтендіру жұмыстары. 

Эйзенхауэр матрицасы – босаған уақыт түріндегі қосымша көлемдегі 

ресурс алудың ең бір дұрыс көзі болып табылады.  Бұл құрал сайман сізге 

мақсатқа жетуге көп көмегін тигізеді.  

Мемлекет басшысы Назарбаев Интеллектуалды мектептердің еліміздің 

білім беру жүйесіндегі алатын орнының зор екенін атап өтті. "Бұл мектептер 

бәріне үлгі болулары керек, біз жаңа мектептер ашуда олардың тәжірибелерін  

ескеріп отыруымыз керек. 2008 жылдан бері Интелектуалды мектептерді 5660 

адам бітірді, олардың бәрі үш тілді де толық меңгерген. Нурсултан Назарбаев – 

“Біз бүкіл қоғамға Қазақстанда үш тілде оқуға болатынын көрсеттік”.  – деп, 

тұжырымдама айтты.  

Кездесудің соңында мемлекет басшысы Назарбаев Интеллектуалды 

мектептердің оқыту жүйесін әрі қарай дамытуға арналған бірқатар нақты 

тапсырмалар берді. Онымен қатар, Президент “ Назарбаев Интеллектуалды 

мектептер ” бәріне үлгі болуы тиіс, деп айтып өтті.  

Егер болашақта білім берудің инновациялық бағдарламасы Қазақстанның  

барлық дерлік мектептеріне ендірілген болса, онда  Қазақстанның барлық 

оқушылары жоғары білім алуға мүмкіндітері болады. Ел басшысы  Н. 

Назарбаев айтқандай «Біздің жастар жақсы оқулары, жаңа білімдерді толық 

меңгерулері,  жаңартылған машықтануларға қол жеткізулері, алған білімдері 
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мен меңгерген жаңа технологияларын күделікті өмірде іскерлі де, тиімді  

пайдалана алулары тиіс», біз ХХІ ғасырдың жаңа талаптарына сәйкес келетін  

білімді ұрпақ пен оқытушылар болуымыз керек. 

Осы мақала білім беру ресурстарын жаңғырту мақсатында құрылған оқу 

материалдарына критикалық ой өрісін дамыту технологиясын ендіру үшін осы 

бағыттағы мысал есептерді, жаттығуларды, жалпы оқу материалдарын осы 

оқыту ресурстарын құрастыруда ескеріп, пайдалануы үшін берілген деп айтуға 

болады.  
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Электронды комплексті интерактивтік жұмыс дәптері –  

оқу әдебиеттің жаңа жанры 

 

А. Р Саябаева, Ш. Е. Мамасерикова, З. Сабден  

«Оқулық» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы 

 
Мақалада электронды комплексті интерактивтік жұмыс дәптерінің маңыздылығы 

және оқушылардың ой-өрісінің дамуына ықпалы қарастырылған. 

В статье рассматривается важности использования интерактивной рабочей 

тетради электронного комплекса и ее влияние на развитие мыслительной деятельности 

учащихся. 

The article considers the importance of using the interactive workbook of the electronic 

complex and its impact on the development of students' thinking activity. 

 

Электронды комплексті интерактивтік жұмыс дәптері – оқу пәнінің негізгі 

ғылыми мазмұнның қамтитын жаңа мультимедиялық технологияға негізделген 

оқыту, модельдеу, бақылау, т. б. бағдарламалар жиынтығының бірі болып 

табылады.  

Электронды комплексті интерактивтік жұмыс дәптері - дегеніміз 

мультимедиалық оқулықтың бір түрі. Сондықтан электронды жұмыс дәптерінің 

құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуы тиіс. Электронды  комплексті 

http://www.school2zel.ru/mezhdunarodnyj-bakalavriat-ib/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Критическое_мышление
https://4brain.ru/blog/навыки-человека-xxi-века/
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http://24.kz/ru/news/top-news/item/224436-n-nazarbaev-vstretilsya-s-predsedatelem-pravleniya-aoo-nazarbaev-intellektualnye-shkoly-kulyash-shamshidinovoj
http://24.kz/ru/news/top-news/item/224436-n-nazarbaev-vstretilsya-s-predsedatelem-pravleniya-aoo-nazarbaev-intellektualnye-shkoly-kulyash-shamshidinovoj
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интерактивті жұмыс дәптері оқушының уақытын үнемдейді. Оқу 

материалдарын іздеп оқып отырмай, өтілген және ұмытып қалған 

материалдарды еске түсіруге зор ықпал жасайды. Электронды комплексті 

интерактивті жұмыс дәптерінің қолданудың барысында оқушылардың сабаққа 

қызығушылығын артқандығын артады.  

Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беруге электронды жұмыс 

дәптерді  сапалы пайдаланудың оқытудың жаңа технологиясының бір түрі 

болып табылады.  

Соңғы жылдарда электронды оқу-әдістемелік кешен жоғарғы оқу 

орындарында болсын, мектептерде болсын көп қолданысқа ие болып келеді. 

Оның арнайы ережесі болмаса да, өзіміз қалыптастырған электронды жұмыс 

дәптері кешені жайлы пікіріміз бар.  

Электронды жұмыс дәптері  білім беруде  оқу тәсілінің элементі болып 

табылады. Ол дәстүрлі білімнің қорын құрайды да,  электронды оқулықтарды, 

адами факторды, мемлекетті, баспагерлерді және таратушыларды қамтиды. 

Сөзсіз, мектептік білім беруде адами фактор ретінде мұғалім, оқушы, әке-

шешелер, сыныптастар шешуші болып табылады. Электронды комплексті 

интерактивті жұмыс дәптері өте тиімді, қолайлы, қол жетімділігімен ыңғайлы. 

Электронды  жұмыс дәптерінің ерекшелігі бұл тексттiк, графикалық, цифрлiк, 

мультимедиялық ақпараттар.Енді мультимедиа технологиясының қалайша 

жүзеге асатындығын қарастырып көрелік [1].  

Мультимедиа технологиясы дегеніміз ол компакт-дискісінің 

технологиясын қолдануға негізделген аудиовизуальдық хабарларды 

қабылдаудың, әдістерінің, тарату тәсілдерінің, өңдеудің, сақтаудың, ақпаратпен 

алмасудың жиынтығы болып табылады. Компакт-диск технологиясын 

пайдалануға негізделген мультимедиалық-операциялық орта өте белсенді 

(интерактивті) сұхбаттың мүмкіншіліктерін пайдалана отырып, компьютер 

экранында кез-келген аудиовизуальдық хабарларды түрлі формаларда 

(видеофильм, текст, графика, анимация, слайдтар, музыка) бере алады.  

Қазіргі таңда оқулық меңгеретін білімдердің негізі болса, ал  электронды 

жұмыс дәптері оның көмекші құралы .Сондықтан, әрбір пән бойынша  

электронды жұмыс дәптерлері күн сайын жетілдіріліп келеді. 

Оқу жүйесінде электронды  жұмыс дәптерін қолдану: 

-біріншіден, әртүрлі жүйелік және логикалық ойлауды қалыптастыруға, 

шығармашылық қабілеттерді дамытуға бағытталған көптеген тапсырмалар мен 

жаттығулар есебінен оқулық шеңберін кеңейтеді; 

-екіншіден, тапсырмалардың баспа негізінде болуы олардың көшірілуін 

немесе айтып жаздырылуын емес, тура орындалуын қамтамасыз етеді; 

-үшіншіден, сыныпта компьютерлер саны жетпеген жағдайда, сыныпты екі 

топқа бөлуге болады: бір топ компьютерде жұмыс жасаса, келесі топ жұмыс 

дәптеріндегі тапсырмаларды орындайды. 

Электронды жұмыс дәптерін мұғалімдер оқушылардың білімдерін 

тапсырмаларды орындау кезінде пайдалана білуін бағалау үшін және ағымды 
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білімін анықтау үшін қолданады. Мұғалім сабақта балалардың жұмыс жасау 

үстінде жауапкершілік сезімінің оянуына да ықпал ете білуі керек. 

Электронды жұмыс дәптеріне келесі топтағы сұрақтар мен тапсырмалар 

енуі қажет: 

- меңгерілген материалды еске түсіру; 

- ойлау операцияларын дамыту; 

- меңгерілген теориялық білімді тәжірибеде пайдалану. 

Сондай-ақ: 

- әртүрлі қиындық деңгейіндегі тапсырмалар; 

- оқушылардың өздік жұмыстарына арналған сурет,сызба,кесте;  

- сөзжұмбақ, кестелерді толтыру оқушылардың ойлау қабілетін, іс 

дағдыларын қалыптастырады. 

Сабақта жұмыс дәптерін қолданудың әдістері әртүрлі болуы мүмкін, 

төменде жиі қолданылатын әдіс нұсқалары көрсетілген: 

- электронды жұмыс дәптері жаңа тақырыпты меңгеру және оны бекіту 

кезінде қолданылады. Жаңа тақырыпты түсіндіруді дәптерге енгізілген 

әрбір сабақ тақырыбы бойынша ақпараттық кешен негізінде жүзеге асыруға 

болады. 

- электронды жұмыс дәптері көмегімен өткен тақырыпты қайталау және 

қорытындылау. Бұл нұсқаны қорытынды қайталау сабақтарында қолданған 

жөн. 

Жаңа материалды жұмыс дәптері көмегімен өздік меңгеру үшін оқушыға 

мүмкіндік бар. Электронды жұмысты дәптерде орындау үшін онда жеткілікті 

бос орын қалдыру ұсынылады. Мұндай жұмыс әрбір оқушымен жеке 

орындалады, оларды өздік, зерттеу жұмыстарына тартады. 

Негiзiнде электронды жұмыс дәптерлерiнің  мынадай белгілеріне бөлуге 

болады: бiрiншiден, электронды жұмыс  дәптері көп мақсаттылы және  

маңызды  болғаны тиімді. Екіншіден, электронды жұмыс дәптеріне арналған  

тәжiрибе, бақылау, тәжiрибелiк жұмыстарды өткiзу бойынша күнделiк болады. 

Үшіншіден, электронды жұмыс дәптері оқулықтың функциясы болып 

табылады. Көбінесе электронды жұмыс дәптері орта буын оқитын 

оқушыларына арналған. 

Көп мақсатты электронды жұмыс дәптері - негiзінде өзiндiк жұмыстарды 

танып оқытуға белсенділік қызметін арттыратын дидактикалық құрал. 

Электронды жұмыс дәптерді практикалық жұмыстарда қолданған 

ыңғайлы. Оқушылардың білім сапасын тексеруде және қорытынды бақылау 

жұмысын тексерген кезінде қолдану жөн. 

Электрондық жұмыс дәптері оқу барысында интерактивті өздігінен 

қолданатын білім беру ресурсы болып табылады. Электронды жұмыс 

дәптерінің қолдану мақсаттылығы айқын болып табылады. 

Электрондық жұмыс дәптер жаңа  функционалдық жұмыс дәптерінің негізі 

саналады. Қағаз нұсқасындағы жұмыс дәптерінің дұрыстығын мұғалім 

қадағалай алады, ал электронды нұсқаның жұмыс дәптерін  салынған 

бағдарлама жасайды. Электрондық нұсқадағы дәптер ыңғайлы, себебі кез-
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келген уақытта оны жаңартуға, ақпаратты қосуға және ауыстыруға болады. 

Осындай дәптерлер әр түрлі  операциялық жүйелерде женіл қосылады, оқу 

барсында электронды жұмыс дәптерін  қолдану үшін келесі компоненттерінен 

құрылу керек.  

Электронды жұмыс дәптерінің мазмұнын электронды оқулықпен  

байланыстыру керек. Электронды жұмыс дәптері белгілі бір бағдарлама пакеті 

болып табылады, өйткені мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді, оны 

бірқалыптыдан, жұмыс тексеруден құтқарады, шығармашылық элементтерін 

енгізеді. Электрондық жұмыс дәптерi қазiргi бiлiм ресурсының бір түрі- 

электрондық оқыту болып саналады. 

Бұл электрондық ресурсты қолданғанда келесi дидактикалық 

позицияларды қарастыруға болады: 

-  өздігінен білім алу;  

-  компьютердiң мүмкiндiктерiмен оқулықтың артықшылығы;  

-  оқу процесiнің индивидуализациясы. 

Электрондық жұмыс дәптерiмен жүйелi түрде жұмысын жалпылау, өзінің 

көзқарас дәләлдеу, жүйелеу және машықтары жетiледi. Бұл негiзінде 

ерекшелiктiң есептеуiмен сабақ беруiнің тәртiбінде кезеңді қорытынды жасауға 

болады, электрондық жұмыс дәптерiнің объектiлерін, ұғымдарын қолдану 

керек. 

Электронды жұмыс дәптерлерінің дидактикалық қосымшасы  оқулық 

кешенінің ғылыми - әдістемелік нұсқауы мен мұғалімнің жетекшілігімен 

қарастырылады. 

Мұғалім электронды жұмыс дәптерді табысты пайдалану үшін  тиісті 

әдістемелік құралдар мен әдістерді тиімді жақтарын қолдану керек. 

Ол үшін білім берудің нұсқауларымен  сай болуы тиісті. 

Бұл оқу барысында электронды жұмыс дәптерлерiн қолдану кезінде 

бiртұтас талаптарды құрайды. 

Электронды жұмыс дәптерін құрастыру кезінде баламалы мүмкіндіктер аз 

емес: 

1) қарастырылған бағдарлама бойынша толық оқу материалымен 

қамту немесе  тек қана таңдамалы тақырыптармен шектелу 

2) қайталау және бекіту тапсырмаларымен шектелу немесе 

қамтамасыз етілетін түрлі дидактикалық тапсырмаларды қосу 

3)  электронды жұмыс дәптерлерді  диск түрiнде шығару 

4) тапсырмалармен және жаттығулармен шектелу немесе жұмыс 

дәптерін оқулықпен байланыстырып тапсырмаларды қосу. 

Электронды жұмыс дәптерлеріне арнайы тапсырмалар құрастырылады. 

Ерекшелігіне келсек тапсырмаларды орындай отыра, оқушының ойлау қабілеті  

дамиды. Жұмыс дәптерінің ерекше қасиетін айтсақ, мұғалім оқушының  ойлау 

қабілетінің дамуына итермелейді деп ойлаймын.  

Сонымен, электронды жұмыс дәптері сабақ барысында, сабақтан тыс 

уақытта, үйге берілген тапсырманы орындау барысында мектеп оқушыларының 
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пән сабағына деген қызығушылығын арттырып, жазу, оқу техникасын 

жетілдіріп, пайдалануға үлкен көмек береді. 
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Қазіргі ақпараттандыру жағдайында ағылшын тілінде білім берудің міндеттерін 

табысты шешу дайын электрондық білім беру ресурстарын пайдаланып қана қоймай, 

өзіндік шығармашылығы мен төл әдістемесін жүзеге асыруға бағытталған сандық білім 

беру ресурстарын  дамыту болып табылады.Электрондық білім беру ресурстары – бұл 

сандық түрде сақталып таратылатын, оны құру және жүргізу үшін ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдаланатын оқу материалдары болып табылады 

Заманға сай техникалық құралдарды ағылшын тілі сабақтарында қолдану–мұғалім 

жетістігіне апаратын тиімді жол. 

Успешное решение задач в условиях информатизации образования с использованием 

готовых электронных образовательных ресурсов в современном Английском языке не 

только, в нашей методики является развитие творчества и собственных цифровых 

образовательных ресурсов, направленных на реализацию. Электронные образовательные 

ресурсы – это, распространяемых в цифровом виде сохраняется, для ее создания и ведения 

информационно-коммуникационных технологий, используемых учебных материалов.. 

Применение современных технических средств на уроках английского языка–эффективный 

путь к успеху учителя. 

The successful solution of tasks in the conditions of Informatization of education with the use 

of electronic educational resources in modern English, not only in our methodology is the 

development of creativity and own digital educational resources aimed at implementation. 

Electronic educational resources are distributed in digital form is stored, to create and maintain 
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ICT used educational materials. Every day, each teacher on the lesson to study his craft, an 

innovator of ways to improve the quality of education students. The results of the education of the 

student and also makes sure that improving cognitive abilities. The use of modern technical means 

in the English language–an effective way to the success of the teacher. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев өзінің 2008 

жылғы мамыр айында  бір топ бұқаралық ақпарат құралдары басшыларымен 

кездесуінде «Тілдердің үш тұғырлығы» мәселесіне байланысты ағылшын тіліне 

деген өзінің ой пікірін төмендегі сөзімен дәлелдеп берді. «Ағылшын тілі – XXI 

ғасырдың тілі. Бұл тіл қазақты дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге 

шығаратын тіл». Сондықтан да орта мектептердегі ағылшын тілі пәні 

мұғалімдерінің мақсаты – оқушылардың сөйлеу дағдысын дамыту, қарым-

қатынас біліктілігін қалыптастыру, ағылшын тілін меңгертіп, еркін сөйлеуіне 

жағдай тудыру. Бұл орайда ағылшын тілін оқытудың озық технологиясын 

меңгеру –үлкен істің бастамасы. Ұстаздың қоғам өмірінде алатын орны мен 

олар атқарып отырған міндеттердің айрықша маңыздылығын Елбасымыз Н. Ә. 

Назарбаев «Мұғалімдер – қоғамның ең білімді, ең отаншыл, ең санампаз бөлігі 

болып табылады» деп атап көрсетті. Әр мұғалім күнделікті сабақта өз ісін 

зерттеп, жаңашыл әдіс – тәсілдермен оқушының білім сапасын арттыруы керек. 

Соның бірі біз айтып отырған ақпараттық технология: 

1. Электрондық оқулықтарды пайдалану 

2. Қашықтықтан оқыту желісіне қосылу  

3. Интернет желісіне қосылу 

Оқу үрдісінде ақпараттық технологияны қолдану білім сапасын жақсартуға 

көп көмегі тиеді.Қазіргі ғылым мен техниканың шарықтаған шағында ағылшын 

тілі сабағында көрнекіліктің қай түрі болса да тиімді пайдалану мүмкіндігі мол. 

Ағылшын тілі пәнінде компьютермен жаттығулар жасау өте пайдалы.Оқуға 

ниеті жоқ баланың өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, себебі балаға 

компьютер білмеген жерін көрсетіп көмекке келеді.Сонымен бірге оқушының 

танымдық қабілетін арттыра отырып білім нәтижесіне көзін жеткізеді. Заманға 

сай техникалық құралдарды ағылшын тілі сабақтарында қолдану –мұғалім 

жетістігіне апаратын тиімді жол.Компьютер арқылы ағылшын тілінде сабақтар 

өткізу оқушылардың пәнге деген танымдық қызығын арттырады,тиянақты 

білім алуына жағдай туғызады.Ағылшын тілі сабағында төмендегідей 

компьютерлік оқыту бағдарламаларын пайдалануға болады. Олар: Self English, 

Hangman, English Practice, Merits, Active Studio, English on holiday, Bridge to 

English, Triple play plus in English. Аталмыш бағдарламалар оқушылардың есте 

сақтау қабілетін, сөздік қорын,дұрыс оқу,сауатты жазу мен аудару қабілеттерін 

дамытуға көмектеседі. Бұл бағдарламаларды бірнеше топқа бөлуге болады. 

Оқушылардың сөздік қорын,диалогтық сөйлеуін дамытуда Self English, 

Hangman, English Practice лексиканы үйретуде Triple play plus in English, English 

on holiday сауатты, көркем жазуға үйретуде Bridge to English, Active Studio 

бағдарламаларын пайдаланып ,сабақтың тиімділігін арттыруға болады. Сабақ 

барысында компьютерді қолданудың жақсы жақтары: түрлі-түсті 

иллюстрациялар, ұлттық музыка, анимациялар есте сақтау процесі үшін тиімді.    
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Ағылшын  тілі сабағында сөз әрекетінің төрт түрі де қолданылады:тындалым, 

сөйлесім, оқылым, жазылым. Ағылшын тілі пәнін меңгеруде ең маңыздысы-

теориялық негіз емес, тәжірибелік яғни, тыңдап-түсіну,оқу ауызша сөз,жазу 

қабілеттері. Сондықтан әр түрлі сөз дағдыларын қалыптастыруда оқушыларға 

өздері білетін үлгілер түрінде тапсырмалар беру керек. Ағылшын тілін оқытуда 

интернеттің беретін мүмкіндігі мен қызметі зор. Интернет  арқылы ғаламдық 

желінің ақпараттық ресурстарын қолдана отырып оларды оқу үрдісін енгізіп, 

сәйкес дидактикалық мәселелердің келесі жолдарын тиімді шешуге болады. 

1. Күрделілік дәрежесі жағынан түрлі материалдарды, оқу дағдылары 

мен біліктіліктерін қалыптастыру. 

2. Интернеттен алынған материалдарын талдау негізінде ауызша сөз 

іскерліктерін жетілдіру  

3. Жазбаша серіктеріне хат жазу, жауап жазу, баяндама, реферат 

жазба жұмыстарын дайындау арқылы жазбаша тіл білімін арттыру. 

4. Өзі оқып отырған тіл елінің тарихы мен мәдениеті, салт-дәстүрлері, 

экономикалық даму ерекшеліктерін қамтитын танымдық білімдерін кеңейту. 

5. Желідегі материалдарды сабақ мазмұнына қосу 

6. Сабақ тақырыбына сай ақпараттарды іздестіруде оқушылардың 

ізденіс жұмыстары 

7. Өзіндік оқу, шетел тілінің әр түрлі сатыларындағы іскерліктерді 

игерту, дамыту 

8. Оқытушының басқаруымен шетел тілінің белгілі бір тақырыбы 

бойынша тексеру 

9.  Тақырыптық жобалар дайындау 

10. Аудио-видео материалдар қолдану  

11. Электронды пошта арқылы шетелдіктермен хат алмасу 

12. Шетел авторларының шығармаларымен танысу 

13. Интернет мүмкіншіліктерін пайдалану жолдару 

14. Сабақ тақырыбына байланысты ақпарат көздерін табу 

15. Пән бойынша әр деңгейде тест жұмыстарын ұйымдастыру 

16. Электронды сөздіктерді қолдану 

17. Ақпараттың түп нұсқасына қосылу 

18. Түрлі ғылыми жұмыстармен танысу, ақпарат жинау 

Интернет мүмкіндіктерін жоба жасауға қолданған да қызықты. Ағылшын 

тілі мұғалімі қазіргі кездегі өзекті мәселелерді интернеттен тауып алып, 

оқушыларға ұсынып, тапсырма береді. Берілген тапсырма бойынша оқушылар 

ақпарат жинап өз жобасын құрады, ол жобаға енгізген материал бойынша өз 

ойын, ұсынысын беріп, ақпараттармен келісіп немесе келіспей талқылай алады. 

Интернеттен ең жаңа мәліметтерді үнемі алып отыруға болады.Сабақта 

құрылған жұмыс аяқталған соң, әр жоба талқыланып, оқушының жұмысы 

бағаланады. Білім беруде «Электронды оқулықтарды» пайдалану оқушылардың 

танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін 

қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.   

Электронды оқулықтарды теориялық тақырыптар кеңінен беріліп түсіндіріледі, 
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теориялық тақырыптарды графикалық иллюстрация түріндегі әртүрлі суреттер, 

сызба-нұсқалар арқылы беріледі.Оқулықтың ерекшелігі әрбір тақырып қажетті 

суреттермен көркемделіп, безендіріледі. Оқушылар үшін электронды 

оқулықтар мектепте оқылған жылдардың барлығына да өздері толықтыра 

алатын және нәтижелік емтиханға дайындалуына көмектесетін мәліметтер 

базасы болып табылады. 

Ағылшын тілі сабағында ақпараттық технологияны пайдалану оқушының 

дүниетанымын кеңейтуге, пәнге деген ынтасын, танымдық қызығуын 

арттыруға, алғырлыққа, ізденімпаздыққа жетелеуге, нақты тұжырымды айта 

білуге, дербес ой-қиялын дамытуға ықпал етеді. Оқытушының міндеті  

оқушылардың  шет  тілін  үйренуге  қолайлы  жағдай  туғызу. Яғни  оқушы  

өзінің шығармашылық белсенділігін көрсете алатын оқытудың тәсілін қолдану. 

Заманауи педагогикалық әдістер  яғни  жобалық  әдіс  және   жаңа  

информациялық  техниканы  қолдану.  Интернет  ресурс студенттердің  

дағдыларын  ескере  отырып  олардың  индивидуалдық  ерекшеліктерін  

анықтауға көмектеседі. 

Ағылшын тілі сабағында компьютерді қолдану формалары: 

1. Лексиканы меңгеру. 

2. Сөйлеу дағдыларын дамыту. 

3. Диалогты және монолгты дамыту. 

4. Жоба жұмысына үйрету. 

5. Граматтиканы өту. 

Ағылшын  тілі  сабағында  интернеттің  көмегімен  түрлі  дидактикалық  

тапсырмаларды орындауға  болады:  оқу  дағдыларын  қалыптастыру,  жазу  

дағдыларын  қалыптастыру,  студенттің сөздік қорын кеңейту, студенттің 

ағылшын тілін оқуға деген қызығушылығын арттыру.Сонымен қатар  тест  

жұмыстарымен  түрлі  ойындар  арқылы  өтетін  қызықты  жаттығулар  жасауға 

мүмкіндіктері болады. Соңғы  он  жылдықта  адамзаттың  жеткен  

жетістіктерінің  бірі,  яғни  оқыту  үрдісіне  елеулі әсерін тигізген халықаралық 

желі- Интернет.Интернетті оқу мақсатында қолдану әдістемесінің жаңа бағыты 

болып саналады. Ақпаратты жүйе ретінде интернет түрлі ақпараттар мен 

ресурстарды ұсына алады: 

- электрондық хат; 

- теле конференция; 

- видео конференция;  

- өзінің ақпаратын беру, өзінің сайтын құрып Web- серверге орналастыру; 

- ақпараттық ресурстарды қолдану; 

- ақпараттық жиынтықтар; 

- желіде сөйлесу мүмкіндігі  

Lucent Technologies компаниясының сайты шет тілінде сөздерді тыңдауға 

мүмкіндік береді. 

Ойымызды қорыта келе, Н.Ә. Назарбаев білім беру жүйесін жаңғырту 

кезінде оқыту үдерісіне заманауи әдістер мен технологияларды енгізу, 

педагогикалық құрамның сапасын арттыру, негізгі педагогикалық білім беру 
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стандарттарын күшейту, мектеп пен ЖОО оқытушылар біліктілігін 

арттыруының талаптарын күшейту сияқты шараларды жүзеге асыру керек 

екендігін белгіледі. Сандық білім беру ресурстары (бұдан әрі – СБР) білім беру 

мазмұнын анықтайтын электрондық оқыту жүйесі компонеттерінің бірі болып 

табылады. Ағылшын тілі бойынша СБР-ді  (882  атау) «Bilim Media Group» 

ЖШС Ақпараттандырудың ұлттық орталығы өңдеп, ЭОЖ-ның Е-кітапханасына 

орналастырды. Осыған байланысты мұғалімдер әр оқушы тілді тәжірибелік 

тұрғыдан меңгеру үшін жағдай жасау керек, оқыту үдерісі кезінде оқушының 

танымдық іс-әрекетін белсендіретін оқыту әдістерін таңдау керек. Бүгінгі таңда 

осындай ресурстар СБР болуы мүмкін. Оқу үдерісіне СБР біріктіре отырып, 

дидактикалық  тапсырмалардың біразын тиімді шешуге болады:  

-түрлі деңгейдегі күрделі материалдарды тікелей қолдана отырып, оқу 

дағдысы мен іскерлігін қалыптастыру;  

- түпнұсқалық дыбыс мәтіндері негізінде тыңдалым іскерлігін жетілдіру;  

- проблемалық талқылау негізінде монологтық және диалогтық пікір айту 

іскерлігін жетілдіру;  

- халық мәдениетінің, қоғамның әлеуметтік және саяси құрылысының 

белгілі бір даму  

кезеңін көрсететін қазіргі тілдің белсенді әрі пассивті лексикамен сөздік 

қорын молайту;  

- оқушыларды сөйлеу әдебі, әсіресе қатынас жағдайындағы түрлі 

халықтардың сөйлеу әдебі, мәдениет ерекшеліктері, дәстүрлері енетін мәдениет 

тану білімдерімен таныстыру. 

Тіл пәндері бойынша СБР қолдана отырып, оқушыларда материалды 

тыңдауға, оқуға, жазуға және айтуға мүмкіндіктері туады. Жауаптарды тексеру 

үшін оқушы берген жауапты дұрыс жауаппен салыстыруға мүмкіндік беріледі.  

Қазіргі мектеп жағдайында ағылшын тілдерін оқытудағы оқушылардың 

коммуникативтік мәдениетін дамыту, тілді тәжірибелік тұрғыдан меңгеру 

болып табылады. Ғалым М.Ушакова ағылшын тілінде нақты, шынайы қарым-

қатынастарды ұйымдастыруға мүмкіндік беретінін айтады. Бұл 

телекоммуникацияның дидактикалық қасиеті шынайы тілдік орта құру үшін 

керемет мүмкіндіктер туғызады. 
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Мақалада жаңартылған білім беру мазмұнының білім саласына енгізілуінің тиімділігі, 

сапалы білім берудегі нәтижелілігі, оқушы бойында дағдылардың өзектілігі туралы 

баяндалып, мұғалім өз тәжірибесімен дыбыстық - бейне технологиясының оқу үрдісіндегі 

ролі туралы бөліседі. 

В статье излагается эффективность содержания обновленного образования в 

области образования, его эффективность в качественном образовании, актуальность 

навыков, учитель делится своим опытом  использования аудио-видео технологии. 

The article outlines the effectiveness of the content of the updated education in the field of 

education, its effectiveness in quality education, the relevance of the values and skills that are 

accessible to the students and the teacher shares his experience. 

 

«Дыбыстауыш аппарат – қазіргі тәрбие берудің ең басты құралы», – деп 

кеңес өкіметінің көрнекті педагогтары Р. Нейзгауз бен С. Рихтер жоғары 

бағалады. Дыбыстық бейне технологиясы білім үрдісінде қолданылатын 

ақпаратты көрсетуге және оны компьютермен басқаруға тағайындалған 

әмбебап интерактивтік жүйе болып табылады.  

Бағдарламалық-техникалық кешенді дидактикалық мақсатта пайдалану 

барысында олардың негізгі қызметі – жалпы ақпаратпен кәсіби біліктілікті 

жетілдіру бағытында қолданып, сонымен қатар бұл құралдың оқушылардың, 

ойлау және ойын қысқа және түсінікті түрде жеткізе білу қабілетін арттырып, 

өз ойларын жаңа технология құралдары көмегімен жүзеге асыруын 

қалыптастыруды қамтамасыз ете алатыны белгілі болды. Дыбыстық бейне  

технологиясының ең тиімділігі оқушыларды айналадағы өмірді, құбылысты, 

затты байқай білуге, салыстыруа, қорытынды шығаруға дағдыландырады. 

Дыбыстық бейне технологиясы оқушыларды қиялдауға, зерттей, іздене білуге 

үйретеді. Сондықтан да дыбыстық аппараттарды пайдаланып өткізген сабақтың 

қай жағынан болса да артықшылығы, тиімділігі орасан. Өйткені дыбыстандыру 

процесі сабақты жандандырып, оқушылардың сабақ материалдарын қызыға 

меңгеріп, көркем әдебиеттерді қызыға оқуға, сөздің көркемдік ерекшелігін, 

әсерлілігін тани білуге, яғни бір сөзбен айтқанда, дыбыстық бейне 

технологиясы - оқу процесінің эмоциональдық әсерлігін, тиімділігін 

арттырады.  

Дыбыстық аппараттарды, әсіресе, қазақ тілі және қазақ әдебиеті 

сабақтарында пайдалану ерекше орын алады. Атап айтқанда, ақын-

жазушылардың, көркем сөз шеберлерінің үндерін, сөэздерін сабақ 

http://sabaq.kz/702/12
http://school–collection.edu.ru/
http://asyl-bilim.kz/load/p_nder/informatika/informatika/8-1-0-1237
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материалдарына орай пайдалану, сондай-ақ диафильм және диапозитивтерді 

жандандыруға оның педагогикалық тиімділігі мен маңызын ерекше деп айтуға 

болады. 

Бейне және дыбыстық материалдарды тілді үйретуде қолдану әдістерінің 

шарттары: 

• бейне және дыбыстық материалдар тіл үйренушінің жасына сәйкестігі; 

• материалдар сабақтың керек сәтінде қолдану; 

• бейне материалдар экрандық және техникалық құралдар арқылы 

берілгенде барлығына бірдей көрініп, дыбыстық материалдар анық естілуі 

керек; 

• бейне және дыбыстық материалдар тақырыптың мазмұнымен сәйкес 

келуі тиіс. 

Бейнематериалдармен тілді игергенде алуан түрлі сурет, көшірме, сызба 

арқылы құбылыс, объектілердің символдық бейнелерін немесе оларды табиғи 

күйінде қабылдайды. Оқу үдерісінде пайдаланылатын бейнетаспа 

қызығушылық танытатындай, жалықтырмайтындай болу қажет. Аталған жұмыс 

түрі төзімділік пен уақытты қажет етеді. Ал берер нәтижесі: сөздік қорыңыз 

белсенді сөздер мен сөз тіркестерімен толығады; тыңдау және түсіну дағдысы 

қалыптасады; меңгерген бейне материалға сәйкес қазақ тілінде тілдесімге еркін 

түсе алады. Осындай әдісті дыбыстық материалдармен жұмыс жүргізгенде де 

қолдануға болады. Дыбыстық материалдарды сөйлесім әрекетінде тілдік 

қарым-қатынасты іске асырушы – тыңдалым әрекеті арқылы меңгерту тиімді. 

Тыңдалым әрекетінің негізі есту болып табылады. Мұндағы есту сезімдерінің 

басты қызметі-материалды есте сақтау. Тыңдалым үдерісін тілдік қарым-

қатынастағы сөзді қарапайым есту құбылысымен алмастырмау керек. Мысалы, 

А.П. Панфилова “Слышать и слушать не совсем одно и тоже. Слышать 

обозначает физически воспринимать звук, а слушать – это не просто направлять 

слух на что-либо, а сосредотачиваться на воспринимаемом, понимать значение 

принимаемых звуков” Айтылып отырған сөзді түсініп қабылдау және ұғыну 

үрдісі. Тілді әр деңгейге сәйкес меңгерерде бейнематериалдардың тиімділігі 

арту үшін, сегіз ұстанымдық әдісті қадағалаған жөн:  

1. Бейнематериалды субтитрсыз көріңіз. Түсінуге көңіл бөліңіз. Түсініксіз 

сөздерден  қорықпай , тыңдаңыз 

2. Субтитрды  өшіріп, сюжетін ғана қараңыз. Кешенде  бейнематериал мен 

мәтін қоса берілсе, бейнематериалды көре отырып, ара-арасында өшіріп, 

мәтініннің дыбыстық ерекшеліктеріне мән бере оқыңыз. 

3. Бейнематериалды көргенде түсінбеген сөздер мен сөз тіркестерін 

көшіріп жазыңыз  немесе  астын сызып қойыңыз. Бұл сөздердің жазылуы мен 

естілуіндегі ерекшелікке мән беріңіз. (интонацияға, сөздердің қысқа естілуі т.б.) 

4. Таныс емес сөздер мен сөз тіркестерін жаттап алыңыз. Әрбір сөз 

контексте қандай мағынада беріліп тұрғанын қараңыз. Жұрнақ, жалғау 

жалғануына, омонимдік мағынасына ерекше көңіл аударыңыз. 
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5. Сөздермен, сөз тіркестерімен таныс болғаннан соң бейнематериалды 

тағы көріңіз. Сюжеттегі кейіпкердің  мимикасына, сөзді, сөйлемді айтуына 

мұхият болыңыз. Сөйлеу мәнеріне ден қойыңыз. 

6. Назар аударыңыз, бейнематериалдағы сюжетті қазақ тілін жақсы білетін 

адамның деңгейінде түсіне алдыңыз ба? Күмәніңіз болса, бірнеше рет қайталап 

көріңіз, 100%-дейін, егерде керек болса 4,5 ұстаным бойынша жұмысты 

қайталаңыз. 

7. Мәтінді дауыстап, бейнетаспамен бірге, қайталай оқыңыз (түпнұсқаға 

келтіріп). 

8. Барлық көмекші құралдарды алдыңыздан алып тастап, сюжетте болған 

оқиғаны дауыстап өз сөзіңізбен айтыңыз. Жұмыс барысында қиындық туғызған 

төл дыбыстары кездесетін сөздер мен интонацияға ерекше көңіл аударыңыз. 

Қазақ тілі сабақтарында дыбыстық аппараттарды фонетика, орфография, 

орфоэпия тарауларын оқытумен байланысты пайдалану аса тиімді. Мысалы, 

дауысты және дауыссыз дыбыстардың айтылуындағы ерекшеліктерін, дыбыс 

артикуляцияларын дұрыс ажырату, қатаң, ұяң, сонор дыбыстардың айтылу 

ерекшеліктерін меңгерту, сөздерді, сөз тіркестерін дұрыс екпін тусіріп айта 

білу, сөйлем соңына қойылатын (сұраулық, лептік, бұйрықтық, хабарлы) тыныс 

белгілерін дауыс ырғағы, айтылуына қарай дұрыс қоя білу, сөздгі буынға, сөзге 

дұрыс екпін түсіріп айта білуге дағыландырады. Маман диктаторларының, өнер 

қайраткерлерінің орындалуындағы текстерді, әңгімелерді, ертегілерді айтудағы 

ерекшеліктерді аңғарту, әңгімелерді, ертегілерді айтудағы ерекшеліктерді 

аңғарту, программалық материалдарды бірнеше рет тыңдату, кейбір 

грамматикалық ережелерді, өлең-тақпақтарды, мақал-мәтелдерді де тыңдатып 

жаттықтыру жұмыстарын кеңінен жүргізуге болады.  

Бейнематериалдармен тілді игергенде алуан түрлі сурет, көшірме, сызба 

арқылы құбылыс, объектілердің символдық бейнелерін немесе оларды табиғи 

күйінде қабылдайды. Оқу үдерісінде пайдаланылатын бейнетаспа 

қызығушылық танытатындай, жалықтырмайтындай болу қажет. Аталған жұмыс 

түрі төзімділік пен уақытты қажет етеді. Ал берер нәтижесі: сөздік қорыңыз 

белсенді сөздер мен сөз тіркестерімен толығады; тыңдау және түсіну дағдысы 

қалыптасады; меңгерген бейнематериалға сәйкес қазақ тілінде тілдесімге еркін 

түсе алады. Осындай әдісті дыбыстық материалдармен жұмыс жүргізгенде де 

қолдануға болады. Дыбыстық материалдарды сөйлесім әрекетінде тілдік 

қарым-қатынасты іске асырушы – тыңдалым әрекеті арқылы меңгерту тиімді. 

Мектепте дыбысық аппаратттарды пайдалана білуге аса жауапкершілікпен 

қараған жөн. Әр мектепте қазір жеке пәндерге арналған дыбысхана кабинеттері 

бар. Бұл кабинеттерде қазақ тілі және әдебиет пәніне байланысты жазылып 

алынған жинақтарда бар. Онда әр сыныптың программалық материалдарына 

фотомантаж, тақырыптық кештердің, конференциялардың материалдары, 

жекеленген ақын-жазушылардың шығармалары, өмірбаяндары жөнінде, 

олардың сөйлеген сөздерінің граммажазбалары, әр түрлі методикалық 

әдебиеттер сақталуға тиіс. Оқушыларға оқу материалдарымен өздігінен жұмыс 

істегенде әдістемелік көмек беру. Бұл технологияны оқу материалын хабарлау 
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және оқушылардың ақпаратты меңгеруін ұйымдастыру арқылы, көзбен көру 

жадын іске қосқанда арта түсетін қабылдау мүмкіндіктерімен қамтамасыз 

ететін әдіс деп қарауға болады. Оқушылардың көпшілігі естігенінің 5% және 

көргенінің 20% есте сақтайтыны белгілі. Аудио және видео ақпаратты бір 

мезгілде қолдану есте сақтауды 40-50% дейін арттырады. Мазмұны қиындау бір 

үлкен тақырыптың бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар және клиптер 

қажетті элемент болып табылады. Бейнеклиптер уақыт масштабын өзгертуге 

және көріністерді тез және жай түрде көрсетуге пайдалы. Электрондық оқулық 

таңдап алынған хабарды көшіруге мүмкіншілік туғызады. Электрондық оқулық 

арқылы түрлі суреттер, видеокөріністер, дыбыс және музыка тыңдатып 

көрсетуге болады. Бұл әрине, мұғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен 

әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің 

көмегімен оқушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың 

құштарлығы оянады. 
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Сандық білім беру ресурсы – оқу материалын қалыптастырудың 

таптырмас құралы 

 

А. Б. Утегенова 

Жамбыл облысы. Т.Рысқұлов ауданы, Ақтоған орта мектебі 

Akmaral0409@mail.ru 

 
Білім беру мекемелерінің ұстаздарының  электрондық білім беру ресурстарын құра 

білуі дегеніміз мұғалімнің шығармашылық потенциалын қолданбалы және 

инструментальдық құралдардың негізінде өзінің оқу пәнінің төл оқу әдістемесін құрып, оны 

жүзеге асыруға бағытталған электрондық білім беру ресурстарын құру және 

пайдаланудың теориясы мен практикасын меңгеруі. 

Создание электронных ресурсов учителями в сфере образования означает 

использование этих ресурсов для развития творческого потенциала на основе прикладного и 

инструментального материала в методике преподавания своего предмета, направленное на 

дальнейшее использование этих ресурсов в теории и на практике. 

The creation of electronic resources by teachers in the field of education means  using  of 

these resources for the development of creative potential on the basis of applied and instrumental 

material in the methodology of teaching their subject, aimed at the further use of these resources in 

the  theory and in practice. 

 

Елбасының «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында: «Біз бүкіл 

еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін 

көрсетуге қол жеткізуіміз керек» десе, осы жолдаудың ІІІ тарауында: 

«Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты таратудың жаңа нысандарына 

бағытталған мамандандырылған білім беру бағыттарын құру міндеті де 

алдымызда тұр» делінген. 

Елбасының 2010 жылғы 7 желтоқсанда № 1118 Жарлығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасы 2011 - 2020 жылдарға арналған білім беруді 

дамытудың Мемлекеттік бағдарламаның негізгі міндеттерінің бірі оқу үдерісін 

автоматтандыруды енгізудегі «білім беру ұйымдарының 90%-ы электрондық 

оқыту жүйесін қолданылады» деген мақсаттық индикаторға негізделген болып 

табылады.  

Электрондық оқыту жүйесінің 2011-2020 жылдарға арналған 

Тұжырымдамасы орта білім беру ұйымдарында ақпараттандыру үдерісінің 

ағымдағы жай-күйді талдауға баға береді, сонымен бірге электрондық 

оқытудың бірыңғай жүйесін енгізу бойынша процестерді жеделдету үшін 

қажетті шараларды анықтайды.  [1] Осылайша оқу – тәрбие үрдісінде жаңа 

ақпараттық технологияларды пайдалану заман талабынан туындап отыр. 

Мектеп өміріне компьютердің келгеніне біраз жыл өтті, осы жылдарда оқу 

процесінде есептеуіш техникаларды қолданудың тұжырымдамалары бірінің 

орнын бірі алмастыруда. Компьютерлік бағдарламалар ғана емес, компьютерлік 

техниканың жаңа түрлері қолданысқа енуде. Ал, бүгінде бізге сандық білім 

беру ресурстарын жасау және пайдалану қажеттігі туындады. Қазіргі білім беру 

жағдайында электронды құрал-жабдықтарға негізделген ақпараттық 

технологияларды, сандық білім қорының біртұтас жиынтығын, интерактивті 
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тақта мүмкіндіктерін  пайдаланбай, соларға сүйенбей толыққанды сабақ беру 

мүмкін емес. Сол себептен ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 

бүгінгі заманның зор жетістігі ретінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

сабақтарында да пайдалану өте тиімді. Іс-тәжірибе көрсетіп отырғандай, қазіргі 

заманның мұғалімі кем дегенде Microsoft Оffice бағдарламаларын жетік 

пайдаланады. Мәселен, Word бағдарламасы – әрбір сабаққа қажетті мәтіндік 

материалдар құру үшін керек болса, Excel – кесте, сұлба, график, тест құру 

үшін, Power Pоint – оқушылардың өз бетімен орындайтын жұмыстарына, яғни 

сабаққа қажетті электронды жалғама әзірлеу үшін керек. Ал Publisher 

бағдарламасы – оқылатын тақырыптар бойынша буклет, реферат дайындауға 

ыңғайлы. Қашықтықтан оқыту үшін ғаламтор желісінде жұмыс істей алуы — 

бүгінгі күннің талабы.  Сандық білім беру ресурсы – бұл заманауи оқушысы 

мақсат-міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған, графикалық, сандық, тілдік, 

музыкалық, видео, сурет және басқа да ақпараттан тұратын ақпарат көзі. 

Сандық білім беру ресурстары - мультимедиалық дыбысталған 

презентациялар, сандық форматқа айналдырылған мәтіндер, интерактивті 

тапсырмалар мен белгілі бір тапқырып бойынша тестілеу бағдарламалары 

түріндегі интерактивті кешен. 

Білім берудегі мультимедия – таным процесінің жоғарылауына септігін 

тигізетін, білім беру мазмұнын интерактивті формада ұсынатын, дидактикалық 

ақпаратты-бағдарламалық құрал. Сандық білім беру ресурстарын  мұғалімдер 

сабақ жүргізу үшін де, оқушылар оны өз беттерімен сабаққа дайындалу үшін 

және анықтамалық материалдар ретінде пайдалана алатын болады. Цифрлық 

білім беру ресурстары мұғалімге оқытудың әр түрлі мақсаттары үшін оқу 

материалын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Электронды ресурстарды қолданып білім беру барысында дәстүрлі 

сабақтың ауқымын кеңейтіп, ақпараттық ортаны едәуір жоғарылатып, білім 

беру үрдісін көру арқылы қабылдауын қамтамасыз етеді. Электрондық 

басылым – бұл графикалық, мәтіндік, цифрлық, музыкалық, видео, фото және 

т.б. ақпараттар, сонымен қатар басылым мәліметтерінің жиынтығы. 

Электронды басылым магниттік (магниттік таспа, магниттік диск, т.б.), 

оптикалық (СD-ROM, DVD, CD-R, CD-I, CD+ және т.б.) электронды 

тасушыларда болуы және электронды компьютерлік желілерде жариялануы 

мүмкін.[2] 

Сандық білім беру ресурстары - мультимедиалық дыбысталған 

презентациялар, сандық форматқа айналдырылған мәтіндер, интерактивті 

тапсырмалар мен білгілі бір тапқырып бойынша тестілеу бағдарламалары 

түріндегі интерактивті кешен. 

Білім берудегі мультимедия – таным процесінің жоғарылауына септігін 

тигізетін, білім беру мазмұнын интерактивті формада ұсынатын, дидактикалық 

ақпаратты-бағдарламалық құрал. Мультимедия – пайдаланушыға әртүрлі типті 

ақпаратты біріктіріп ұсыну технологиясы. Зерттеушілердің пікірі бойынша 

дәстүрлі оқу әдісімен берілген материалдың 25%-ы, көру арқылы 33%-ы, көру-
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есту арқылы 50%-ы, ал мультимедиялық интерактивті оқыту бағдарламасы 

көмегімен берілген материалдаң 75%-ы есте сақталады екен. 

Сандық білім беру ресурсы  міндеті – оқытушыны ауыстыру емес, 

қосымша оқу материалдарын ұсыну, білім мазмұнын ұсынуда жаңа 

мультимедиалық, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға 

мүмкіндік беру, оқушының назарын зерделеп отырған құбылыстың 

ерекшеліктеріне, оны көрнекілік арқылы көрсетуге тоғыстыруды талап ететін 

оқушылардың назарын оқу тақырыптарының неғұрлым маңызды аспектісіне 

аудару, сабақтың мазмұнын өмірмен, қоғамның қажеттіліктерімен, 

оқушылардың жеке өмірлік тәжірибелері және қызығушылықтарымен тығыз 

байланыстыруды қамтамасыз ету [3]. 

Сандық білім беру ресурстарына  жаттығулар орындау, картамен жұмыс 

жасау, сәйкестіктерді белгілеу, сөйлемдерді толықтыру, кесте құру, сөзжұмбақ, 

ребус шешу т.б. тапсырмалар енгізілген. Математика, алгебра, геометрия 

пәндері бойынша Сандық білім беру ресурсы көптеген жағдайларда 

оқушыларға әрбір кездейсоқ таңдау бойынша ұсынылатын тапсырмалар 

базасының маңызы зор. Сол себепті, жауапты есте қалдырудың тек 

механикалық жаттанды түрінен оқушының саналы есте сақтауына қарай жүру 

логикасы қалыптасады [4]. 

Қорыта айтқанда, оқыту барысында қолданылатын әдістемелерді дұрыс 

таңдап, оқыту үрдісі мақсаттары мен талаптарына сай жетілдіріп, 

қарқындылығын арттыра түсу қажет. Ақпараттандырылған оқыту барысында 

сандық оқыту құжаттары, компьютерге арналған ойындар, мерзімді 

электрондық құралдар, оқу құралдары мен оқу порталдарын құрастыру 

көзделуі керек. Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы 

азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыруға және кәсіби шындауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу. Тәуелсіз 

еліміздің болашағы болып табылатын жас ұрпаққа сапалы білім беріп, жеке 

тұлға етіп қалыптастыруда электрондық оқыту жүйесі мен оның берер 

мүмкіншілігі мол болары сөзсіз. 
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Бұл мақалада жаңартылған білім беру мазмұны аясында оқыту мен оқуды жетілдіру 

мақсатында жаңа сандық технологияларды пайдалану, яғни мұғалімнің ақпараттық –

коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалануда нәтиже болуы үшін құзыреттілігі 

мен педагогикалық білімдерін дамыту қажеттігі қарастырылады.  

В данной статье рассматривается использование новых цифровых технологий для 

улучшения содержания преподавания и обучения в контексте обновленного содержания 

образования, т. е. необходимость учителей развивать свою компетентность и 

педагогические знания для эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

This article discusses the use of new digital technologies to improve the content of teaching 

and learning in the context of the updated content of education, i.e. the need for teachers to develop 

their competence and pedagogical knowledge for the effective use of information and 

communication technologies. 

 

Қазіргі білім жүйесіндегі өзгерістер жаңаша сипатқа ие болып отыр. Соңғы 

уақытта оқытудың тиімді жолдары қарастырылып, ұстаздар жаңа модельдегі 

оқыту жүйесіне көшуде. Әлемдік деңгейде робототехника бойынша 

нанотехнологияны дамыту қолға алынуда. Сол себепті, оқытуда АКТ-ны 

пайдалану - оқытудың бір ажырамас бөлшегі болмақ.  Ақпараттық – 

коммуникациялық технология -  электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс 

істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық 

оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, 

компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді.Қазіргі кездегі шапшаң 

жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы 

Н. Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына 

кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның 

бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса 

маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті. ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық 

қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның 

денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Білім беру 

үдерісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра 

отырып, оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын 

жоғарлатуды көздейді. 
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Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр –ақпараттандыру 

ғасыры» деп аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми – техникалық 

прогрестің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне 

енді. Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттандыруда педагогтардың 

біліктілігін ақпараттық – коммуникациялық технологияны қолдану саласы 

бойынша көтеру негізгі міндеттерінің біріне айналды. Қазақстан 

Республикасының Білім туралы заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеттерінің бірі - білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау 

керек.» - деп көрсетілген. Солардың бірі - білім беруді ақпараттандыру 

барысында дидактикалық және оқыту құралы болып компьютер саналады. 

Сондықтан кез келген білім беру саласында мультимедиялық электрондық 

оқыту құралдарын барлық пәндерді оқытуға пайдаланады. Білікті мұғалім 

теориялық және тәжірибелік білімін өзара тығыз байланыстыра алуы керек. 

Себебі, АКТ-ны енгізген кезде теориялық және тәжірибелік білімдері оларды 

ойланып қолдануды қамтамасыз етеді, ал бұл оқыту оқу үрдісін жақсартуға 

жағдай жасайды. Қазіргі қоғамдағы балалар мобильді балалар, ал мұғалім 

олардың ұсынысына жауап  беру үшін кез келген техникалық заманауи 

құрылғыларды жетік білуі керек. Сонымен  қатар, осы тұрғыда мұғалімнің 

педагогикалық білімі де маңызды фактор болмақ. Педагогикалық  білім деген - 

мұғалімнің  білім берудегі оқыту  мақсаты мен міндеттерін  білуге  негізделетін 

оқыту мен оқу үрдістері, тәжірибесі мен әдістері туралы білімі. Мұнда 

мұғалімнің сабақты құрудағы шеберлігі мен оқытуда қолданатын 

стратегиялары, оқушылардың  білімді меңгеруі мен дағдыларын 

қалыптастырудағы әдіс-тәсілдері  маңызды деп есептеуге болады[1].  

Сондай-ақ, технологиялық, педагогикалық және пәндік білім туралы 

Мишра мен Келердің (2006) зерттеулерінің нәтижесіне сүйенсек, осы үш білім 

саласын өзара байланыстыра алған мұғалім жоғарғы деңгейдегі кәсіпқой 

мұғалім болмақ.[1]. Яғни, жекелеген пәндерді оқытуға білім технологияларын 

ықпалдастыру мұғалімнің қарқынды дамуына, оқудың барлық үш аспектісін 

өзара байланысты белсенді қолдануына дайын болуын қажет ететіндігі және 

бұл оқыту мен оқу  үрдістерін білікті түсіну көрсеткіші болып табылатындығын 

білген жөн. 

Ендігі сұрақ мен практикада осы АКТ-ны қалай қолданамын деген бағытта 

қойылатыны анық. Теориялық білімді практикамен ұштастыра білу асқан 

шеберлікті талап етеді. Ендеше осы тұрғыда аз да болса осыған назар аударсақ, 

оқушыға қағаз бен қаламмен оқытқаннан гөрі замануаи инновациялық 

техникалық құралдар арқылы жұмыс жасаған тиімді. Мысалы, 

жаратылыстануда ғарыш туралы  шығарма  жаздырғанша, осы бағыттағы 

материалдарды жинақтап слайд жасау немесе достарымен бірлесе отырып 

сұхбат, бақылау, саяхат сияқты жұмыстарды видеоға түсіру қызықты әрі 

сапалы болары сөзсіз. Бұл тұрғыда осы оқыту арқылы біз екі жақты жағымды 

жағын көре аламыз. Алғашқысы, оқушының оқуға  деген қызығушылығы 

артады, яғни мобильді балалардың сұранысына жауап береміз, ал екіншісі осы 

арқылы оқушы жаңа техникалық құрылғылармен жұмыс жасауды үйренеді. 

http://engime.org/bastauish-sinip-oushilarina-arnalfan-trening-jattifular.html
http://engime.org/mekteptegi-iin-oushilarmen-jmis-edistemesi-iin-oushi-fimina-fi.html
http://engime.org/negizgi-ekonomikali-bafit.html
http://engime.org/bafalau-strategiyalari-ou--terbie-derisini-sapasin-arttiru-fak.html
http://engime.org/bafalau-strategiyalari-ou--terbie-derisini-sapasin-arttiru-fak.html
http://engime.org/musina-janat-mugazovna-ii-sanati-mad-mfalimi-k-mendaliev-orta.html
http://engime.org/sillabus-pribor-jasau-jene-tehnologiyali-deristerdi-avtomattan.html
http://engime.org/rastirfan-zejnelbaj-rozagl.html
http://engime.org/bastauish-siniptarda-ojin-tehnologiyasini-tiimdiligi.html
http://engime.org/referat-15-16-fasirlardafi-aza-irfiz-arim-atinasi-referat.html
http://engime.org/kommunikativtik-zirettilikti-bafalauda-shbat-testtimaizdilifi.html
http://engime.org/kommunikativtik-zirettilikti-bafalauda-shbat-testtimaizdilifi.html
http://engime.org/poek-042-18-0103-2013-18-09-2013-j-1-basilim.html
http://engime.org/sabati-tairibi-as-oritu-mshelerini-jpali-aurulari-as-oritu-tar.html
http://engime.org/sabati-tairibi-as-oritu-mshelerini-jpali-aurulari-as-oritu-tar.html
http://engime.org/matematika-peninen-darindi-balalardi-anitau-jene-oldau.html


392 
 

Мұғалім сабақта АКТ-ны қолданудың үлгілері:  

- Көрсетілім; 

- Модельдеу; 

- Бағалау және тыңдау; 

- Ұсыну, қайталай ұсыну және қарым-қатынас; 

-Тестілеу және растау. 

Осы орайда  http://bilimland.kz/kk порталындағы  Mektep.kz  білім беру 

ресурстарын бастауыш сыныптарда кеңінен қолданылатындығын атап айтқым 

келеді. Оқулықтың қосымшасы CD дисктан аудио жазбалар тыңдатылады. 

Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын 

пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. Ақпараттық қоғамның 

негізгі талабы - оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық - 

құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны өзіндік 

даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын 

қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Олай болса, ақпараттық 

бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік - ақпараттық бейнесін 

оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамыту 

арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның дүниетанымының құрамдас бөлігі 

болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. Қазіргі 

уақытта жаратылыстану - ғылыми білім беруде сабақ барысында интерактивті 

құралдарды қолдануда. Интерактивті құралдардың көмегімен мұғалімнің , 

оқушының шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр. Білім 

берудегі интерактивті технология - мұндағы интерактивті сөзі - inter (бірлесу), 

act (әрекет жасау) ұғымын білдіреді, сабақ барысында оқушының топпен 

жұмыс жасауға қатыспауы мүмкін емес, бірін-бір толықтыратын, сабақ 

барысында барлық оқушылардың қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы. 

Интерактивті тақта –дегеніміз не? Интерактивті тақта – бұл компьютердің 

қосымша құрылғыларының бірі және де дәріс берушіге немесе баяндамашыға 

екі түрлі құралдарды біріктіретін: ақпараттың кескіні мен қарапайым маркер 

тақтасын біріктіретін құрал. Бүгінгі күні бірнеше ИТ түрлері бар.  

Флипчарт – бұл бірнеше қажетті беттерден тұратын негізгі жұмыс аймағы. 

Бұл аймақта презентацияны құруға және оны көрсетуге қажетті құралдардың 

барлығы көрсетіледі. Бірнеше флипчарттарды бірден ашып, бір флипчарттан 

келесі флипчартқа, объектілерге сілтемелер қоюға немесе объектілерді бір 

мезетте келесі бетке көшіруге болады. Флипчартты басу құрылғысынан 

шығаруға немесе әр түрлі форматтарда экспорттауға болады. 

Интерактивті құралдарды сабаққа пайдаланғанда дидактикалық бірнеше 

мәселелерді шешуге көмектеседі : 

- Пән бойынша базалық білімді меңгеру ; 

- Алған білімді жүйелеу ; 

- Өзін - өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру; 

- Жалпы оқуға деген ынтасын арттыру 

- Оқушыларға оқу материалдарымен өздігінен жұмыс істегенде әдістемелік 

көмек беру. 

http://bilimland.kz/kk
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Бұл технологияны оқу материалын хабарлау және оқушылардың 

ақпаратты меңгеруін ұйымдастыру арқылы, көзбен көру жадын іске қосқанда 

арта түсетін қабылдау мүмкіндіктерімен қамтамасыз ететін әдіс деп қарауға 

болады.  Оқушылардың көпшілігі естігенінің 5 % және көргенін 20 % есте 

сақтайтыны белгілі. Аудио – және видеоақпаратты бір мезгілде қолдану есте 

сақтауды 40-50 % дейін арттырады. Қазіргі кезде сабаққа дайындалу барысында 

мұғалім сабақ мазмұны оқушылар үшін танымдылығы жағынан қызықты әрі 

жаңаша өтуі үшін өзінің бағалы уақытын қажетті материалды іздеу мен 

жүйелеуге жұмсайды. Ал жекелеген курс бойынша мәселелік – бағдарлы оқу 

бағдарламалары пакетінің болуы мұғалімге «мұғалім – оқушы» жүйесінде 

ақпаратты беруді, өңдеуді және қайталауды жаңаша ұйымдастыруына 

мүмкіндік береді. Бірақ , мұның барлығы жүзеге асуы үшін мұғалім 

компьютерлік оқыту технологиясы бойынша білімдер мен іскерліктерді игеруі 

қажет. Бұл дайындық дифференциалды болуы тиіс. Себебі, әрбір пән 

мұғалімдері үшін компьютерді оқыту үрдісінде пайдалану әр түрлі сипатқа ие. 

Білім берудің ақпараттандыру процесі пән мұғалімдеріне жаңа ақпараттық 

технологияны жан - жақты пайдалану саласына үлкен талап қояды. 

Іс тәжірибемде интерактивті құрылғылардың барлық мүмкіндіктерін 

пайдалана отырып, оқушылардың шығармашылық даралығын қалыптастыру 

үшін сабақта төмендегі іс – шаралардың қолданудың маңызының зор екенін 

байқадым. 

- Оқушының дайындық деңгейін, ынтасын және қабылдау жылдамдығын 

ескеру арқылы жаңа материалдарды меңгеруге байланысты оқытуды 

ұйымдастыру және оқыту процесіне интерактивті құрылғылардың 

мүмкіндіктерін пайдалану 

- Оқытудың жаңа әдістері мен формаларын (проблемалық, 

ұйымдастырушылық іс - әрекетін компьютерлік ойындар және т. б.) сабақта жиі 

қолдану. 

- Жаңа ақпараттық технология құралдарын (жаңа типті компьютерлер, 

телекоммуникация, виртуалды орта және мультимедия – технология, 

интерактивті құрылғылар) пайдалану арқылы оқу процесінің материалдық – 

техникалық базасын жетілдіру. 

Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі мақсаты - 

оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. Осы мақсатты орындау 

барысында оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда жаңа 

әдістерді қолдану қажеттілігі туындап отыр. XXI ғасырда ақпараттанған қоғам 

қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей 

міндеттерді шешу көзделіп отыр : компьютерлік техниканы, интернет, 

компьютерлік желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, 

интерактивті құралдарды, электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді 

пайдалану арқылы білім сапасын көтеру. Оқу процесінде, оның ішінде 

практикалық сабақтарда АКТ-ны  қолдану мұғалімнің жеке тәжірибесіне, 

шығармашылық ізденісіне байланысты. Интерактивті құралдар оқыту 

формасын ұйымдастыруды түрлендіруге, дәстүрлі оқыту әдістеріне жаңа 
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элементтер енгізуге мүмкіншіліктер жасайды. Бұл оқушылардың пәнге деген 

қызығушылығын арттырады.  

Демек, оқытуда АКТ-ны пайдаланудың маңызы зор. Ал, оны білу – әрбір 

ұстазға міндет. Мінсіз, сыни ойлап, қоғамға өзіндік пайда әкелетін оқушы 

тәрбиелейтін ұстаз да осы сұраныстарға жауап беретін, сыни ойлайтын, 

құндылықтарды бойына сіңірген, Шульманның үш көмекшісіне (бас, қол, 

жүрек –табысты мұғалімге тән белгілер) сай құзыретті  болуы қажет. 
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Использование цифровых технологий как современный метод 

преподования биологии 

 

Э. Б. Оспанкулова  

Учитель биологии Назарбаев интеллектуальной школы  

химико-биологического направления г.Алматы, elmiros@gmail.com  

 
В статье рассматриваются новые подходы к разработке и оценке качества цифровых 

образовательных ресурсов. Предлагаются подходы к визуализации информации, 

предполагающие активное вовлечение учеников в учебный процесс с целью повышения 

эффективности обучения.  

Мақалада цифрлы білім беру ресурстарын әзiрлеу және сапасын бағалаудың жаңа 

тәсiлдерi қарастырылады. Оқыту тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында оқу үрдiсiне 

оқушылардың белсендi қатысуы қарастыратын ақпаратты визуалдау тәсiлдерi ұсынылып 

отыр.  

The article considers new approaches to the development and evaluation of the quality of 

digital educational resources. Approaches to visualization of information, suggesting active 

involvement of students in the educational process with the purpose of increasing the effectiveness 

of learning. 

 

Цифровые образовательные ресурсы – это представленные цифровой 

форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, 

объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 

картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая 

графика, текстовые документы и иные учебные материалы как учебник или 

учебное методическое комплекты на CD, DVD дисках или в online режиме.  

На сегодняшний день наиболее перспективными в этом качестве 

являются цифровые образовательные ресурсы, под которыми понимается 

http://engime.org/sabati-tairibi-mhtar-euezov-arash-arashtafi.html
http://engime.org/sabati-tairibi-apama-anafa-sijlajmiz-kim-ne-srafina-jauap-bere.html
http://engime.org/sabati-tairibi-atan-nan-v-suhomlinskij.html
http://engime.org/sabati-tairibi--aushortanem-shayan.html
http://engime.org/akt-tiimdi-pajdalanu.html
https://multiurok.ru/files/sabak-ta-akt-ny-paidalanu.html
https://multiurok.ru/files/sabak-ta-akt-ny-paidalanu.html


395 
 

доступная в цифровом виде совокупность данных, используемая в учебном 

процессе как единое целое. 

Одним из важнейших компонентов ЦОР является интерфейс 

обучающегося. Благодаря ему, осуществляется доступ к контенту ЦОР, 

связанному с блоками учебной информации и контрольно-измерительных 

материалов (чаще всего в форме тестов).  

Последовательное развитие ЦОР предполагает включение в их состав 

программных средств создания (обновления) контента, предоставляя 

пользователям специализированный инструментарий для разработки 

стандартизированных электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 

Примерами подобных средств могут служить программные оболочки, 

предназначенные для разработки контента к интерактивным доскам. 

Проанализируем основные методики использования ЭУМК (ЦОР) в 

образовательном процессе. 

Во-первых, отметим один из самых востребованных способов 

использования ЭУМК, когда электронные пособия применяются при 

объяснении нового материала или закреплении изученного. Целесообразно 

использование анимационных и видеофрагментов, проигрывание звуковых 

файлов, показ графических изображений.  

Во-вторых, стоит отметить широкие возможности, заложенные в ЭУМК 

для организации самостоятельной учебной деятельности. Такая деятельность 

может быть осуществлена при подготовке домашних заданий. В этом случае 

могут оказаться полезными все материалы учебного комплекса: анимация, 

видео, звуковое сопровождение, интерактивные компоненты, рисунки, 

таблицы, графики, диаграммы и даже простые тексты. Необходимо заметить, 

что такой метод использования ЭУМК позволяет преподавателю наиболее 

эффективно реализовывать межпредметные связи, а обучающимся 

почувствовать себя исследователями в конкретной области знания, что 

способствует повышению их мотивации к изучению дисциплины. 

К третьему способу использования ЭУМК можно отнести дистанционное 

обучение, дающее возможность обучающимся знакомиться с теоретическим 

материалом, выполнять лабораторные работы и тестовые задания без участия 

преподавателя в удобное для них время и индивидуальном темпе. Этот способ 

весьма актуален для временно нетрудоспособных учеников, детей, 

обучающихся на дому или находящихся в отъезде, а также учащихся 

экстренатной формы обучения. 

В Республики Казахстан осуществляется Государственная программа 

развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы 

«Информатизация системы образования». Одной из основных задач проекта 

является обеспечение учащихся и учителей цифровыми образовательными 

ресурсами (ЦОРами). К настоящему времени ресурсы созданы,  и нам, 

учителям, остаётся только научиться эффективно применять их. 

При проведении уроков биологии я использую цифровые 

образовательные ресурсы, созданные издательством «Эффект» «Биология 
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Животные», где я сама являюсь соавтором данного  учебного пособия, а также 

другие цифровые образовательные ресурсы.  

Интерактивное наглядное учебное пособие «Биология. Животные» 

распространяется посредством сети Интернет и доступно для любого 

пользователя из любой точки мира. Оно основано на взаимодействии и 

двусторонней связи между пользователем и приложением что означает наличие 

обратной связи между средством обучения и учащимся. Данное пособие не 

имеет аналогов и по качеству исполнения является поистине уникальным.  

Цифровой, взаимодействующий с пользователем и реагирующий на его 

действия интерактивный формат максимально повышает наглядность и 

доходчивость, вызывает заинтересованность пользователя в освоении 

материала и многократно повышает эффективность образовательного процесса. 

Интерактивное наглядное учебное пособие «Биология. Животные» 

представляет собой файл с расширением .EXE — это скомпилированный в 

машинные коды исполняемый файл программы запускаемый посредством 

клика по иконке программы. Пособие состоит из 25 многослойных страниц в 

общей сложности содержащих 1156 рисунков (всего 1284 графических, аудио и 

видео объектов).  

Элементы контента интерактивны (реагируют на действия пользователя) 

и интуитивно понятны, они показывают разные состояния объектов (схемы 

строения и др.), вызывают контент из-за полей, запускают анимацию, 

видеоролики, звуковое сопровождение и др. Переход на разные состояния 

объектов (схемы строения, классификация, запуск анимации и др.) 

осуществляется путем клика мышью на кнопки со стрелками расположенными 

рядом, а также наведением курсора и кликами мыши.  

Подсвечивание заголовков красным цветом (при наведении курсора 

мыши) означает наличие текста описания, который появится после клика 

мышью по заголовку. Кроме того удобно пользоваться интерактивным 

содержанием пособия размещенным на первой странице-обложке, при клике на 

пункты которого пользователь сразу переносится в искомый раздел. Особую 

атмосферу и настроение придают анимированные животные и элементы 

проигрываемые при загрузке страниц, а так же характерный звуковой ряд 

сопровождающий ознакомление с материалом что способствует более 

глубокому погружению в предмет. У отдельных интерактивных рисунков 

одновременно с всплывающими подписями в отдельном окне выводится 

краткая характеристика составной части биологического объекта. Например, 

интерактивный рисунок «Строение речного рака». В таком варианте 

всплывающие подписи интерактивного рисунка использую в качестве опорных 

конспектов как при фронтальной работе с классом, так и при самостоятельной 

работе учащихся с компьютером. 

Для ряда интерактивных рисунков реализована возможность 

проигрывания анимации. Используя такие рисунки, можно наглядно 

продемонстрировать не только строение части организма, но и динамические 
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процессы, проходящие в них. Такую возможность имеет интерактивный 

рисунок «Движение дождевого червя». 

Совмещение текста и анимация позволяют разнообразить изложение 

учебного материала и облегчают его усвоение. Это придает 

целенаправленность и возбуждает интерес учащихся к теме урока. При 

просмотре диска «Биология. Животные» использую и такие приемы, как 

останавливаю демонстрацию на любом кадре и прошу учащихся 

прокомментировать его, раскрыть содержание терминов, используемых в 

комментарии, или при проведении демонстрации отключаю звук и предлагаю 

учащимся самостоятельно озвучить видеофрагмент.  

Пособие является базой для создания на следующем этапе учебника по 

данному предмету, а его практическое применение поднимет реализацию 

образовательного процесса на качественно новый, современный уровень что 

соответствует последним мировым тенденциям в свете стоящих глобальных 

образовательных задач государства. 

Цифровые образовательные ресурсы помогают мне делать учебный 

процесс интересным и эффективным, уроки красочными, живыми и 

динамичными. Слабоуспевающие учащиеся проявляют заинтересованность в 

изучении биологии, для сильных учеников учебный процесс приобретает 

исследовательский характер. 
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Формирование информационно-коммуникативных компетенций 

обучающихся 
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Мақалада болашақ мамандардың ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру үшін АКТ-ны қолдану қарастырылған.  

Данная статья посвящена использованию ИКТ для формирования информационной и 

коммуникативной компетентности будущих специалистов. 

In the article considered usage of the ICT for formation of information communicative 

competence of future specialists. 

Ключевые слова: компетентность, компьютер, интеграция, методы обучения 

 

Происходящие изменения в системе образования Казахстана обусловили 

появление новых представлений о педагоге современной школы, вуза. Нужен 

«качественный педагог», который не только даст новые знания, но и научит 

обучающихся учиться, организует этот процесс, сделает его интересным, 

привлекательным, необходимым в течение всей жизни. Задача состоит в том, 

чтобы выпустить компетентного специалиста, способного самостоятельно 

находить и правильно использовать уже накопленные знания в различных 

ситуациях и сферах жизни.  

В связи с переходом к рыночной экономике возрастает потребность 

общества в специалистах, обладающих критическим мышлением, умеющих 

быстро адаптироваться в новых условиях и поэтому информатика, математика 

развивают у учащихся, студентов четкость и логичность мышления, умение 

правильно структурировать огромные объемы данных, находить оптимальные 

пути решения задач и т.д.  

Не следует, однако забывать, что абсолютной ценностью современного 

образования по-прежнему остается человек. По отношению к человеку 

образование выполняет основные функции: культурной идентификации, 

социализации, развития, поддержки индивидуальности и производные от них – 

гуманизации и социальной защиты личности; социо-культурной адаптации; 

коррекции индивидуально-личностного развития, творческой самореализации, 

жизненного самоопределения и т.д. [2]. 

Такой подход предполагает координацию, единение и интеграцию 

образовательных возможностей учреждений в регионах, в целом в стране. 

Среди них могут быть выделены связи с наукой, создание учебно-научно-

педагогических комплексов, активный педагогический поиск и эксперимент, 

широкое внедрение педагогических инноваций в практику образовательных 

учреждений и т. д.  

Одной из целей обучения является подготовка обучающихся к 

практической деятельности, к продолжению образования. Современный 

специалист в сфере образования и управления должен иметь достаточно знаний 

и умений в области информационных технологий. Постоянное развитие и 
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совершенствование современной компьютерной техники, специальных 

программных средств требует новых подходов к подготовке специалистов и 

управленцев, в связи, с чем необходима разработка новых педагогических 

технологий, способствующих повышению эффективности обучения 

информатике в интегративных многоуровневых системах. Проблема обучения 

информатике на профессионально-ориентированном уровне в настоящее время 

является очень актуальной [1]. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе - актуальная проблема современного образования. Сегодня 

необходимо, чтобы каждый педагог мог подготовить и провести занятие с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, которые 

позволяют активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего 

обучения, повысить темп занятия, увеличить объем самостоятельной работы 

обучающихся. 

Ключевой фигурой в сфере образования был и всегда остается педагог – 

компетентный специалист, владеющий информационно-коммуникативной 

компетентностью, творческая личность, стремящаяся к профессиональному 

совершенствованию, способная к профессиональному росту. 

Мы можем отметить, что существуют проблемы следующего характера: 

недостаточная готовность значительной части учителей использовать новые 

информационные технологии или чрезмерная увлеченность компьютерными 

средствами в ущерб другим видам и типам коммуникаций.  

Одним из важных направлений педагогической деятельности является 

использование возможностей интегрированного подхода к обучению в 

формировании информационно-коммуникативных компетенций обучающихся, 

которая требует кропотливой совместной деятельности педагога и 

обучающегося: обучать грамотно работать с информацией, используя при этом 

компьютер как средство обучения; развивать интегрированные способы 

учебной деятельности. 

Дидактические возможности ИКТ позволяют не только активизировать 

процессы восприятия, мышления, воображения и памяти, мобилизовать 

внимание обучающихся, но и включать их в деятельность, предоставив 

возможность манипулировать виртуальными объектами, предметами или 

моделями явлений [3]. Поэтому, учитывая особенности обучающихся, важность 

использования зрительного канала восприятия, необходимо использовать 

компьютер как активное средство обучения. Имеющиеся ресурсы: обучающие 

и контролирующие программы, новейшие средства мультимедиа, электронные 

учебники, интерактивные доски, разработанные интегрированные и бинарные 

занятия позволяют педагогу создавать собственную систему работы по 

формированию информационно-коммуникативной компетенций у 

обучающихся [1]. 

Изменения, которые происходят в образовательной системе, требует от 

участников образовательного процесса создания и последующее внедрение 

интерактивных методов обучения. Применение этого метода изменит роль 
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учителя, они – станут не трансляторами знаний, а активными руководителями и 

участниками учебного процесса [2].  

По результатам последних исследований можно увидеть, что самые 

высокие результаты дают интерактивные методы обучения информатике и 

английскому языку. Мы считаем, что интерактивное обучение в школе 

необходимо начинать в начальном звене и использовать с определенной целью 

и в определенных временных рамках. Интерактивные методы обучения на 

уроках должны строится на использовании модели «ученик-учитель», «ученик-

ученик», «ученик-группа учеников», «учитель-группа учеников», «группа 

учеников-группа учеников», при этом та часть учащихся, которые не войдут ни 

в одну из этих групп, должны учится наблюдать, анализировать и делать 

выводы [3]. Необходимо создавать методику такого интерактивного обучения, 

которая составляла бы логическое продолжение в старшем звене и в вузах. 

Анализируя преподавание на разных ступенях можно предполагать, что в вузах 

в отличие от общеобразовательной школы интерактивное обучение должно 

использоваться на 45-65% основного времени на занятиях.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 

методов обучения должен организоваться с учетом включенности всех 

обучающихся без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый 

будет вносить свой особый индивидуальный вклад и в ходе работы происходит 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Разнообразие форм 

организации работы – индивидуальная, парная, групповая, использование 

проектной работы, ролевые игры, осуществление работы с документами и 

различными источниками информации, обратная связь создаст среду 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением знаний, 

возможностями оценки и контроля. И если использование интерактивных 

методов обучения в школе и вузе будет носить системный характер, то 

количество состоявшихся личностей, способных мыслить, принимать 

ответственные решения, прогнозировать и проектировать свое будущее 

возрастет [1].  

При помощи компьютера обучающийся может самостоятельно повторять 

практически весь учебный материал, осваивать материал поэтапно по степени 

сложности, использовать подсказки или выбирать материал, изложенный с 

иллюстрациями, графиками, примерами и т.д. Это устранит одну из важнейших 

причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный 

непониманием, значительными пробелами в знаниях. Создается благоприятный 

психологический климат.  

Использование навыков и умений работы на компьютере при проведении 

интегрированных уроков, проектов, интеллектуальных марафонов, создает 

ситуацию успеха у обучающихся, повышает их мотивацию, формирует 

коллективную ответственность педагогов за совместное планирование и 

проведения занятий. Привлечение обучающихся к подготовке занятий, заданий 

развивает у них способности самовыражаться, умения работать в коллективе, 
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соотносить глубину понимания учащимися материала с жизненным опытом, их 

умение вести диалог. Кем бы ни стал обучающийся в будущем, ему всегда 

будут нужны эти навыки и умения. 

Таким образом, информационные и коммуникативные компетенции 

обучающегося формируются не раздельно, а вместе, образуя информационно-

коммуникативную компетентность обучающегося, которая в дальнейшем 

поможет в эффективной работе с информационными процессами, выбора 

индивидуальной образовательной траектории. В целях реализации заказа 

государства, перед педагогами возникает необходимость в создании таких 

условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующей будет 

деятельность, ориентированная на раскрытие интеллектуального, творческого, 

духовного и физического потенциала обучающихся, их индивидуальных 

способностей, интересов и возможностей.  
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Халық ағарту комиссариатының төрағасы болып сайланған 

А.Байтұрсынұлының ең бірінші ісі оқулық жазу, ауылдық жерлерден мектеп 

ашу, мұғалім даярлайтын Ташкенттегі институтты көшіру болғанын жақсы 

білеміз. 1920 жылға дейін өзі қазақ тілі мен әдебиет  оқулықтарын жазып, ал 

қарамағындағы қызметкерлері М.Дулатов, Х.Досмұхамедұлы, Ж.Аймауытов, 

Қ.Кемеңгерұлы, С.Асфендияровтарға жаратылыстану және қоғамдық ғылымдар 

оқулықтарын жаздыртқаны да белгілі.  Бірақ Кеңес өкіметінің әкімшіл-әміршіл 

жүйесіне бағынбай, партияға енбей өздігінше жұмыс жасаған қазақ зиялылары 

қудалауға ұшыраған кезден бастап-ақ олардың еңбектері жойылды, тарихтан 

өшірілді. 

Сол сәттен-ақ  «қазақты сауаттандыратын оқулықтар жоқ, оқулықтың 

әдістемесін орыс букварі мен орыс тілі үлгісіне салып жазу керек» деген 

концепцияға бағынуға тура келді. 

Енді ғана жанданып келе жатқан Қазақстанның халық ағарту ісінде 

тоқырау кезеңі басталды. Материалды базаның тұрақсыздығы, ағарту 

қызметкерлерінің ішінде нақты дайындығы бар кадрлардың жетіспеуі, халыққа 

білім беру мекемелерінің жергілікті халық тың тұрмыс жағдайын лайық 

болмауы сияқты мәселелер туындай бастады. Оған қоса қазақ әліпбиіне 

реформа жасау ісі бүйірден түйіп отырды. Дегенмен, алаш қайраткерлерінен 

тәлім-тәрбие алған, қазақ зиялыларының келесі легі ағарту ісіндегі аласапыран 

кезеңді басынан өткеріп, сол кездегі мәселелерді оңтайлы шешіп, қазақты 

сауаттандыру ісін ілгері жүргізе білді. Яғни қазақтың жаңа әліпбиін жасау, 

соған сай оқулықтар шығару, қазақ тілін зерттеп дамыту сияқты келелі 

мәселелерді тоқтатып қоймай, ілестіріп жүзеге асырып отырды.  

Дегенмен Кеңес өкіметі тұсында оқулық құрастыруға қатысты мына 

мәселелер - мектептегі оқыту тілі қай тілде болу шарттылығы, қай пәндер 

міндетті деп саналуы, пәндік бағдарламалардың өзгермеу шарттылығы халық 

ағарту комиссариатының күн тәртібінен кетпеді. Алаш қайраткерлерінен кейін 
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келген зиялылар қазақ мектептерін сақтап қалуға, орыс мектептерінде қазақ 

тілін міндетті пән ретінде жүргізілуіне, типтік бағдарламаларға қазақ ақын-

жазушыларын енгізуге барынша атсалысты. 

Қ.Кемеңгерұлы сол кездегі қоғамға ұлттық кадрлардың қажет екенін 

жақсы сезініп, соған қатысты өз пікірін білдіреді. «Мектеп қай тілде болу 

керек?» деген мақаласында ХХ ғасырдың жиырмасыншы жылдарындағы ауыл 

мектебінің жай-күйін сөз етеді. Ғалым мектепте баланы ана тілінде оқытуды 

дұрыс санап, баспасөз бетінде ойын ашық айтады: «Орта мектеп орыс тілінде 

болсын деушілерге: «Егер орта мектепте оқу орыс тілінде болса, бізден еш 

уақытта жеткілікті оқытушы шықпайды. Ұлт мектептері, ұлт мәдениеті 

болмайды. Және басқа түрік ұлттары орта мектебін өз тілінде жүргізіп 

жатқанда қазақтың өз алдына ауа жайылуы қисынсыз» деген [1, 119].  

Қ.Кемеңгерұлының бұл көзқарасынан ұлттық мәдениет, ұлттық дүниетаным, 

ұлттық психологиямыздан айырылып қалмау ниеті аңғарылады. 

Кеңестік саясаттың қысымы мен билігінің ықпалы соншалық сол кезде 

қазақ зиялыларының арасында да тартыс туды. Ендігі көріп бағатынымызда 

орыс саясаты деп мойынсынғандар, ала-құла болмай-ақ, орыс оқулықтарын үлгі 

етіп, әдістеме мен бағдарламаның да бірізді болуын мақұл көре бастайды.  

Мысалы, І. Қабылов: «Бастауыш мектепте қазақ тілінде сауат ашылсын, бірақ 

орыс тілі міндетті пән ретінде енсін;  орта мектеп тұтастай орыс тілінде 

оқытылсын.   Мұның бәрі қазақтан орта дәрежелі білімге жетіскен адамдар 

шыққанша болуы керек» [2], - деген пікір айтқан. Ал Ә.Байтасұлы І.Қабылов 

пікіріне қарсы шығып, «патша үкіметінің орыстандыру саясатын жақтау» деп 

баға береді де, мақаласында өз ұсыныстарын көрсетеді: 1.Қазақстандағы жалпы 

білім беретін мектептерде оқу қазақша болсын; 2. Қазақ мектептерінің бәрінде 

де орыс тілі міндетті бір сабақ есебінде ғана кірсін [3]. Осындай тартысты 

мәселелер сол кездегі баспасөз бетінде дүркін-дүркін жарияланып жатты. 

Бірақ оны түзету, бір жолға салып, ортақ ымыра табуға Кеңес үкіметінің 

еш ықылас-пейілі де болмады. Дегенмен, мектептің түрі мен тілі туралы айтыс 

ұзақ жылдар бойы қызу  жалғасты. Халық ағарту комиссариатының көтерген 

мәселелері қазақ зиялылары арасында өткір талқыға түсті. Т. Жүргенов ағарту 

жұмыстарына қаржының дұрыс жұмсалмайтынын, мұғалімдердің білімдерінің 

төмен болуын, оқу тілінің аралас болуын қатты сынады. «Жоғары оқу 

орындары орысша болғандықтан, қазақ балалары емтихан тапсыра алмай отыр» 

дей келе, оқытушылардың жағдайының қиындығын айтып өтеді. Т.Жүргенов 

«бастауыш, орта, жоғары оқу орындары қазақша болсын» деп, оған жету 

жолдарын қарастырады. Ол үшін бастауыш, орта, жоғары оқу орындарында 

оқытылатын оқулықтардың бәрі қазақ тілінде болса, оқытушылар тегіс қазақша 

білетіндер болса толық жүзеге асатынын ашық айтады. Бұнымен қоса, мынадай 

ұсыныстарын да ортаға қояды:  

1. Қазаққа деген оқу орындарының бәрі жатағымен болсын. 

2. Оқытушылардың еңбек ақылары ұлғайсын; 

3. Қазақтан білімпаздар әзірлеу әрекеті қолға алынсын. 

Көп кешікпей-ақ осы аталған талап-тілектердің барлығы болмаса да  
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бірен-сарандары қолға алынып, қазақ балаларының толық білім алуына 

жағдай жасалды.  

1941 жылы Халық мұғалімі журналына жарияланған мақаласында ғалым 

Н.Сауранбаев былай дейді: «Қазіргі ана тілін оқыту тәжірибесінде бірнеше 

кемшіліктер бар, олардың ең күрделісі мыналар:  

1. Ана тілі тек 1 кластан басталып, 7 класқа дейін ғана оқылады. 8,9,10 

кластарда тіл оқытылмайды. 1класс пен 7 кластарда тек әліппе, грамматика, 

орфография ғана оқытылады.  

2. Сол 7 класта оқылатын тіл сабағы бір беткей – ылғи грамматика болады. 

7 класқа дейін алынған грамматикалық білім 8,9,10 кластарда-ақ ұмытылып 

қалады. Ал жоғары дәрежелі оқу орындарында ана тілі тіпті болмайды.Дұрыс 

сөйлей білу, дұрыс жаза білу, дұрыс оқи білу, біреудің жазғанын, айтқанын 

толық ұғына білу, өзінің ойын ауызша, жазуша көркемдеп, анықтап айта білу 

сияқты тәжірибелік дағдыға жетілдіру мәселесіне тіпті көңіл бөлінбейді. Кітап 

жазушы да, тіпті оқытушы да сыдырып тек грамматиканы айтады да шығады. 

Бұл ең үлкен қате нәрсе» [4]. 

Дегенмен қазақ мектептерінде болсын, орыс мектептерінде болсын қазақ 

тілін оқыту жайы төмендей берді. Бағдарламадағы қазақ тілін оқыту сағат 

сандары қысқара берді. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылым болып бірден қалыптасқан жоқ. Оның 

да өзінің тарихи даму жолдары бар. Ы. Алтынсариннің «Орыс тілін қазақтарға 

үйретудің бастауыш құралы» атты еңбегі жалпы әдістемелік нұсқаулардың 

алғашқысы деп айтуға болады.  Бұл оқу құралы тек грамматиканы емес, 

әңгімелескен, хат жазған кезде сөздерді дұрыс пайдалану жолдарын үйретуге 

бағыттады. Оқытудың әдіс-тәсілдері мен дидактикалық ұстанымдарын негізге 

ала отырып жасалған екінші кезең оқулықтары А.Байтұрсынов еңбектерінен 

басталады. Одан кейін орыс мектеп оқулықтарын жасау ісі қолға алынды. Яғни 

грамматиканы меңгертетін оқулықтардың көшбасында С.Аманжолов тұрды. 

Орыс мектептеріне арналған оқулықтар алғаш рет 1933 жылы латын 

графикасында жарияланып, жалпы білім беретін мектептерге таратылды. Көп 

ұзамай С.Аманжоловтың оқулықтарын толықтыра түсетін Н.Сауранбаевтың 

грамматикалық оқулықтары қолданысқа ене бастады. 1930 жылдарда, қазақ, 

орыс мектептеріне арнап Т.Шонанов, I.Кеңесбаев, Ғ.Бегалиев, М.Балақаев қазақ 

тілінің бірнеше оқулығын шығарды. Дегенмен, орыс тілінде түсіндіріліп 

жазылған орыс мектептеріне арналған қазақ тілі оқулықтары  қажет болды. Осы 

тұста Н.Сауранбаевтың 5-сыныпқа арналған орыс мектептеріне арналған 

«Қазақ тілі» оқулығы «сұрағанға береген» демекші, мұқтаждықты өтей алған 

құнды оқулық ретінде бағаланды. 1958 жылға дейін жыл сайын 100 мың 

тиражбен қайта басылып отырды. Бұл оқулықта дыбыс жүйесін, 

грамматикалық формаларды теориялық жақтан үйрету көзделген.  Тілдік 

материалдардың теориялық негіздері мен заңдарын, анықтамалары мен 

ережелерін меңгертумен бірге, оларды сауатты жазу, сауатты сөйлеу кезіндегі 

өмір қажетіне жаратуға бағыт сілтейді. сондай-ақ бұл оқулық мектеп 

бағдарламасының көлеміне сәйкестендіріліп, 5-сыныпт оқушыларының ой 
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дәрежесі мен жас ерекшелігіне лайықты жаттығулармен қамтамасыз 

етілгендендігімен ерекшеленді. себебі, оқулықта басы артық, оқушыны 

шаршататындай жаттығулар жоқ, әрбір ереже мысалдарда түсіндіріліп барып, 

яғни көз жеткізгеннен кейін берілген. Н.Сауранбаевтың осы әдістемелік 

ұстанымы орыс тілі мен қазақ тіліндегі сөз айтылымы мен жазылымындағы 

кейбір ерекшеліктерді танытуға, ажырата білуге үйретуді мақсат еткен 

сияқты. 

Сонымен қатар Н.Сауранбаев осы оқулығын құрастыруда 

А.Байтұрсынұлының мына әдіснамалық қағидаларын басшылыққа алған: 

- тілдік материалдарды жеңілден ауырға, оңайдан қиынға, жайдан 

күрделіге қарай оқыту. 

- тілді оқытуда халық ауыз әдебиетінің материалдары мақал-мәтелдер, 

нақыл сөздер, мысалдар, өлең-жыр, қызық әңгімелердің маңызды орын алуы. 

- оқушыларға арналған материалдар аса түсінікті болуы. 

- мәтіндер, көрнекілік, иллюстративтік материалдар қазақ баласының 

халықтың ұғымына таныс, жақсы болуы. 

- тілді оқытуда тіл ұстартуға, көркемдеуге ден қою. 

- оқушылардың жазба тілін, сөйлесу тілін дамытуға баса назар аудару 

[1]. 

Н.Сауранбаев орыс мектептерінде қазақ тілін оқытудың әдістемесін үш 

бөлікке бөліп оқытуды ұсынады: бірінші – дыбыс пен әріпті, грамматиканы 

оқыту әдістемесі, екінші – емле және тіл дамыту әдістемесі. Үшінші –  хат 

таныту және көркем шығармаларды оқыту әдістемесі.  

Латын графикасымен жазылған 5-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» оқулық 

қазақ мектептеріне арналған қазақ тілі сияқты арнайы тақырыптан 

басталмайды. Оқулықтың ерекшелігі алдымен оқушының күнделікті өмірінде 

жиі кездесетін сөздер мен сөз тіркестерін қазақша таныту арқылы қазақ 

дыбыстары мен әріптерін үйретуден басталады. Ең бірінші дыбыс Б (В bala, 

bar) әрпі. Оқулықтың алғашқы бетінде Б-дан басталатын сөздер мен оны 

бейнелейтін суреттер берілген. Мысалы, «бала» сөзі мен баланы бейнелейтін 

сурет және bala otьr, bala partada otьr деген сөйлемдер берілген.  

Жаттығулардан кейін үйретіліп отырған әріпті таңбалау каллиграфиясы, көркем 

жазылу жолдары көрсетілген. Демек, бұл оқулық  құрылымы әліппе 

құрылымына сәйкестендіріліп жасалған.  

 Н.Сауранбаев осы оқулығында алдымен  Bb, Pp, Tt, Ss, Rr, Ll, Ьь, Dd, 

Kk,Aa,Oo дыбыстарынан басталатын сөздермен таныстырады, сол аралықта, 

мысалдар арқылы дауысты дыбыстардың қазақ тіліне тән айтылым мен 

жазылым ерекшеліктерін түсіндіріп өтеді.  Мәселен, 1938 жылғы алғашқы 

басылымында Ьь (Ыы) мен Jj (Іі) дауыстыларының қызметін, айтылымындағы 

ерекшеліктерін былайша көрсетеді: «ь произносится короче, чем русское «ы», и 

пишется только в твердых слогах». Ал 1950 жылғы 5-ші басылымында 

былайша түсіндіреді: «Звук ы в казахских словах всегда произносится очень 

кратко. Например: отыр – произносится отр. Домбыра – произносится 

домбра» Бүгінгі орыс мектептеріне арналған қазақ тілі оқулығында осы 
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ерекшелік айтылмаған. Қазақ балалары үшін жазылуы бірдей Ыы дыбысының 

айтылымы да бірдей сияқты, ал орыс балалары  қазақ сөзінде кездескен Ы-ны 

орыс тіліндегідей созып айтатытын күнделікті өмірден көріп жүрміз. Демек, 

қазіргі әдістемеде екі тіл арасындағы осы айтылым айырмашылығын енгізіп, 

оған қатысты жаттығу жұмыстарын көбейту қажет.  Ал өз заманында 

Н.Сауранбаев өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілі оқулығын жазу барысында қазақша 

таза сөйлету принципіне сай дыбыстардың айтылымында болатын 

айырмашылықтарға ерекше мән берген екен.  

Жалпы бұл оқулықтың алғашқы 1938-1948 жылғы басылымдарында 

дыбыстардың артикуляциялық заңдылықтарына басым көңіл бөлінеді де, 1950 

жылдан басталған басылымдарында акустикалық заңдылықтарына ерекше 

тоқталады. Мысалы, 1938 жылғы оқулықта: «Ū,Y в русском языке 

отсутствуют. При произношении их рот широко не открывается, а наоборот 

суживается. Ū пишется в твердых слогах, у пишется в мягких слогах» деп 

артикуляциялық қызметін көрсетсе,  1950 жылғы 5- басылымында «Звуки у и й 

после а, о, е произносятся кратко. Например: егеу, сарай, ойна» деп 

акустикалық қасиеттеріне тоқталады.   Әрбір дыбысқа тән осындай 

ерекшеліктер қазіргі мектеп оқулықтарында толық берілмейді, тіпті жаттығулар 

арқылы түсіндірілмейді де. Ал алғаш рет орыс мектебіне арнап қазақ тілі 

оқулығын  жазған ғалымдар екі тілдегі ерекшеліктерді арнайы  меңгерту 

арқылы оқушының қателеседі-ау деген тұстарына ерекше мән берген.  

Сондай-ақ қ мен ғ дыбыстарының арасындағы ерекшеліктерді арнайы 

айтып өтеді. Мысалы: «Qq , Ƣƣ в русском языке отсутствуют. При 

произношении звука q задняя часть языка прикасается к гортани, при этом 

струя воздуха задерживается, образуется гортанный звук q. Произносите 

слова: qalam, aq, Aqan. Точно так же образуется звук ƣ, только лишь с той 

разницей, что при произношении ƣ язык не соприкасается с гортанью, а лишь 

только приблежается, поэтому ƣ есть звонкая разновидность q». Осындай 

ерекшеліктер қазіргі қазақ тілі оқулықтарына да енгізілгені дұрыс. 

І.Кеңесбаевтың  қазақ тілінің әдістемелік жүйесін қалыптастыру үшін, 

жалпы сол кезеңдегі қазақ  оқушыларының ана тілінде сауатты білім алуы 

үшін, тіпті Қазақстандағы өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін екінші тіл ретінде 

меңгеруі үшін елеулі еңбек етті. 1936 жылдан 1969 жылға дейін І.Кеңесбаевтың 

«Қазақ тілі» (Бастауыш мектепке арналған, 1-2 сыныптарға арналған, 5-6 

сыныптарға арналған, сегіз жылдық мектепке арналған) оқулығы баспадан 

дүркін-дүркін  шығып отырды. Себебі, сол заманда қоғам талабына сай, сол 

кезеңнің әдістемелік жүйесін, білім беру саясатына лайықталып жазылған 

оқулықтардың бірі ретінде бағаланды. Со кездегі оқулықтардан  қазақтың 

табиғи тілдік құрылымына сай анықталып берілген ережелерді үлгі етіп алуға 

болады. Мәселен, І.Кеңесбаев сөйлем  тақырыбы аяқталғаннан кейін сөйлемге 

тән интонация мен сөйлем арасындағы екпіннің белгілері, ережелері, сондай-ақ 

жай сөйлемнің тыныс белгісі туралы анықтаманы былай көрсетеді: «Сөйлем 

аяғында даусымыз бәсеңдейді. Сөйлем біткен соң тыныс аламыз. Жазғанда 

сөйлем аяғында ұлы тыныс қоямыз»  
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Оқулық латын графикасымен жазылғандықтан, бір дыбысты екі әріппен, 

яғни екі таңбамен белгілейтін ерекшеліктері болды. Осы ерекшеліктерге сәйкес 

буынға, тасымалға келгенде ережелерге өзгергені белгілі. Осы 

айырмашылықтар І.Кеңесбаевтың оқулықтарында айқын көрсетілген. Мысалы, 

j,v дыбыстары , яғни й, у өз алдына буын бола алмайтыны арнайы ережемен 

көрсетілген. Ал қазіргі қазақ тілінде й дауыссыз дыбыс екені, ал у-дың бірде 

дауысты, бірде дауыссыз болатыны, соған орай дауыссыз болғанда, әрине буын 

құрамайтыны дәйекті талданады. Айтпағымыз, 1936 жылы, осы ерекшелікті, 

әсіресе буынға қатысты осы белгісін І.Кеңесбаев 1-сыныпта арнайы тоқтала 

көрсетіп отыр.  

Осы оқулықтағы тағы бір ерекшелік, кірме сөздер мен оның халық 

арасындағы қазақша балама атауы қатар жарыспалы беріліп отырады. Мысалы, 

кей жерлерде пойыз деп берілсе, кейбір мәтін арасында от арба деп берілген. 

Сондай-ақ кірме сөздерді қазақиландырып жазу бағыты да байқалады. мәселен, 

февраль сөзі -  peвiral, апрель сөзі – әріrel, октябрь – өкtәвіr, август сөзі – аqus, 

ноябрь сөзі – nojәвіr декабрь сөзі – dеkәвіr деп берілген. байқағанымыздай, вр, 

бр, пр қосарланған дауыссыздардың арасына і дәнекер дыбысын жазылған.  

Бүгінгі күнгі қазақ тілінде жуан және жіңішке сөздер туралы арнайы 

айтылмайды. Жуан және жіңішке дыбыстар жіктелімі көрсетіліп, оның сөз, 

сөйлем құрамындағы функционалды қызметі беріледі. Ал І.Кеңесбаев жуан 

және жіңішке сөздер деп арнайы бір тақырып ұсынады да қазіргі фонемалық 

өзгерістердің (ал – әл, ор – өр, үн – ұн, ыс - іс), яғни сөз ішінде дауысты 

дыбыстың жуан,   жіңішке болуына қарай мағынаның өзгеретіні, басқа сөзді 

білдіретін қызметі бар болатын ерекшелігін 1-сыныпта түсіндіріп өтуді жөн 

санайды. Және осы тақырыпқа келгенде көп жаттығуларды ұсынады:  

1. Сал – сәл, тұр – түр, сыз – сіз, сан – сән, тор – төр, қыр – кір.  

2. Боз ат – бөз шылғау, сұр дөнен -  сүр ет. 

Қазіргі таңда жаһандану, рухани жаңғыруға бағытталған ұлттық сана 

ағымында тілдің табиғи құндылығын, шынайы тілдік болмысын қазақ 

баласына, жалпықазақстандықтарға оңтайлы әрі сауатты игертуде өткен 

тәжірибеден тағылым алып, артықшылықтарын қолдану істі жеңілдетері сөзсіз 
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Мақалада латын әліпбиіне көшудің еліміз үшін маңыздылығы аталып, осы жолда 

атқарылуы тиіс жұмыстар туралы сөз қозғалады. Латын әліпбиіне көшкен өзге елдердің 

тәжірибесіненмәліметтерберіледі.  

В статье отмечается значимость перехода на латинский алфавит для нашей страны, 

говорится о главных задачах которые должны быть осуществлены в этапе перехода на 

латинскую графику. Также приводятся сведения из опыта других стран, перешедших на 

латиницу.  

The article notes the importance of the transition to the Latin alphabet for our country, talks 

about the important points and the main tasks that should be carried out in the stage of transition to 

the Latin graphic. It also provides information from the experience of other countries that have 

switched to the Latin alphabet. 

 

Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында қазақ 

әліпбиін латын қарпіне көшіру қазақ халқының алға жылжуына, жаңа заман 

талабына сай өсіп-өркендеуіне әкелері сөзсіз. «Латын әліпбиіне көшу –қазақ 

тілінің халықаралық дәрежеге жетуіне жол ашады». Бұл - ұлт болып шешуге 

тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды 

жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім қабылдауға 

тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі 

мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы - қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 

туғызады» - деген болатын [1]. Елбасының көтеріп отырған бұл мәселесі өте 

өзекті әрі орынды.  

Жаһандану жағдайында Қазақстан Республикасы әлемдегі дамыған 

мемлекеттердің көшінен қалмау үшін және бүкіл дүниежүзілік ақпарат пен 

технологияның, білім мен ғылымның кеңістігіне енуі үшін латын алфавитіне 

көшуге қадам жасап отыр. Бұл - заман талабынан туындап отырған мәселе. 

Бұқаралық ақпарат деректеріне сүйенсек, бүгінде әлем елдерінің 70% 

латын жазуы арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеулермен танысуда. Бұл 

дегеніміз – білім, ғылым, саясат пен техника, мәдениет пен өнер, спорт т.б. 

қатысты жазбаша ақпараттың барлығы дерлік латын графикасымен беріледі, 

қоғамдық өмірдегі жаңалықтардың басым бөлігі осы графиканың негізінде 

таралады дегенді білдіреді. Демек, латын әліпбиінің біздің отанымыздың 

әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылу талабының орындалуы жолында 

маңызды роль атқаратыны сөзсіз.  

Түркітектес халықтарда латын әліпбиі 1926 жылдан бастап қолданылады. 

Латын әліпбиін алғаш қолданысқа енгізгендердің бірі – Түркия мемлекеті. 

Біздің елде ХХ ғасырдың 20-жылдары қазақ зиялылары латын әліпбиіне көшу 

мәселесін көтеріп, қазақ тілінің табиғатына сай әліпби үлгісін жасап, 

қолданысқа енгізген болатын. Қазақ тіл білімінің, әліпбиінің негізін салған 

бірегей ғалым А.Байтұрсынұлы: «Біздің заманымыз – жазу заманы: жазумен 

mailto:Ai_tolkyn73@mail.ru
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сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Сондықтан 

сөйлей білу қандай керек болса, жаза білу керектігі одан да артық», - деген 

болатын.  Бұл – ХХ ғасырдың басындағы қоғамдағы коммуникациялық 

үрдістерді зерделеуден туған ой болатын. Қазір адамзат баласы ХХІ ғасырға аяқ 

басып отыр. Жазудың маңызы бұрынғыдан бірнеше есе өскен заман. 

Сондықтан, әлемдегі елдердің басым бөлігі, соның ішінде туыстас  түркі  

халықтары қолданатын латын әліпбиіне көшу – жаһандану дәуіріндегі рухани 

жаңғырудың алғашқы да маңызды сатысы болмақ... 

20-жылдары латын әліпбиіне көшкенімізбен, оны қолдану мерзімі ұзақ 

болмағаны тарихтан белгілі. Бұл – кешегі кеңестік идеологияның салдары еді. 

Түркітектес ұлттардың түбі бір түркі екенін, тамырын тереңге жайған түбегейлі 

тарихы мен мәдениеті бар елдер екенін ұмыттыру үшін жасалған сұрқия 

саясаттың айла-шарғысы болатын. Ал  рухани жаңғыру дәуірінде құлдық 

санадан арылып, бұрынғы құндылықтарымызды қайта қалпына келтірудің 

қажетілігі өз-өзінен түсінікті жайт [2].  

Латын әліпбиіне көшу арқылы Қазақстанның түрік әлемімен байланысы 

одан әрі арта түседі. Еліміздің мемлекеттік мәртебесіне зор ықпал етеді. 

Сонымен бірге шетелдерде тұратын қандастарымыз үшін өз атамекенімен 

қарым-қатынас жасауларын да жеңілдетер еді. Жалпы түрік халықтарымен 

бірге болудың бір үлкен жолы – ортақ әліпбиде жүру. Әлем халқының басым 

бөлігі латын әрпін қолданып отырғандығы белгілі. Деректерге сүйенер болсақ, 

дүниедегі  адам санының 2/3-і латын қарпін пайдаланады екен. Латын әліпбиі 

Батыс Еуропа халықтарының жазуларының қалыптасуына зор ықпал еткендігі 

де мәлім.  

Бүгінгі күні  қазақ әліпбинің латын графикасына негізделген нақты 

нұсқасы бекітіліп, 2020 жылдан бастап мектептер пилоттық жоба ретінде осы 

алфавитке көшірілгелі отыр. Шыны керек, латын әліпбиіне көшу мәселесіне 

үрке қарап, сенімсіздік танытып отырған азаматтарымыз да баршылық. Латын 

жазуына көшеміз деп айта салу оңай, ал оны абыроймен жүзеге асыру үшін не 

істеу керек? Қандай қателерге жол бермеуіміз қажет? Дайындықты неден 

бастаймыз? – деген сұрақтарға келетін болсақ, алдымен әрине,  латын 

графикасына өтудің оңы мен солын саралап, емле ережелерін нақтылап, одан 

соң ең бастысы, оқулықтардың латын әліпбиінде сауатты жазылуына баса 

назарға алуымыз қажет. Яғни, бірізділік, ортақ қағида болуы шарт.  Әліпбидің 

үлгі-жобасын дайындау барысында еліміздегі тілші-ғалымдардың жасаған түрлі 

ұсыныстарын жан-жақты қарастырып, бірнеше сараптамадан өткізіп, оңтайлы 

шешім қабылдап, оның Тұжырымдамасын жасау керек. Бұл тұрғыда бізден 

әлдеқашан бұрын латын әрпіне көшіп кеткен туыстас Түркия, Өзбекстан, 

Әзербайжан, Түрікменстан сияқты елдердің жетістіктері мен кемшіліктерін 

ескеріп, тәжірибелерін міндетті түрде ескерген жөн. Сауаттылық – рухани 

кемелденудің негізгі алғышартының бірі. Дұрыс жазу – орфографиялық 

ережелерді жетік меңгеруді талап етеді. Ал орфографиялық ережелердің 

жетіктігі алфавиттің тілдің фонетикалық жүйесімен толық сәйкес келуімен 

байланысты. Осындай заңдылықтарды біріздендіруде қазақ тілінің латын 
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әліпбиіне негізделген орфографиялық ережелерін жетілдіріп, оны заңдық күші 

бар нормативтік құжатқа айналдырған дұрыс [3]. 

Латын әліпбиіне бізден бұрын көшкен түркітілдес ағайындарымыздың 

басынан өткен қиыншылықтарға тоқталып өтейік. Түркімен елінінің латын 

әліпбиіне көшу  процесі қатаң түрде жүргізіліп, әліпбиді бірден күрт 

ауыстыруы - білім беру сапасына кері әсерін тигізген. Алғашқы қабылданған 

әліпбидің екі рет ауысуына байланысты, бірінші сынып оқушылары латын 

әліпбиімен оқып, екінші сыныпқа келгенде, оқулықтардың дайын болмауы 

себепті қайтадан кирилл әліпбиімен оқуға мәжбүр болған. Бұл жағдай 

реформаның алғашқы кезеңінен бастап 5-6 жыл бойы қайталанып отырған.  

Әліпбидің алғашқы қабылданған нұсқасының дұрыс болмай, қайта-қайта 

ауысуының және тағы да басқа саяси факторлар мен халық арасындағы 

түсінбеушіліктер салдарынан Өзбек ағайындарымыздың да латын әліпбиіне 

көшу тарихы  ширек ғасырға созылды. Белгілі өзбек жазушысы және саяси 

қайраткер Мухаммад Салих ZonaKZ интернет-газетінде жасаған 

мәлімдемесінде латын әліпбиіне көшу кезінде өзбек мамандарының жіберген 

қателіктеріне тоқтала келе, әліпбидің соңғы нұсқасын қабылдамас бұрын 

барлық лингвистикалық мәселелерді шешіп алуға кеңес берді.  

Әзірбайжан елінің латын әліпбиіне көшудегі кемшіліктері жайлы 

әзірбайжан ғалымдары былай дейді: 

1) мектептер латын қарпіне көшірілген алғашқы жылдары оларды 

оқытатын бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау ісі бірден алға баса алмады, 

мұғалім тапшы болды. Кирилл графикасында білім алған мұғалімдер үшін 

латын әліпбиін оқып-үйрену қиынға соқты; 

2) балаларға арналған латын қарпіндегі әдебиеттер тапшы болды; 

3) ересектерге арналған латын жазуын оқытатын курстардың аздығынан 

ұрпақ арасындағы түсіністік қиындап қалды; 

4) кирилл графикасына негізделген бір ғасырлық мұралардың барлығын 

толықтай халық пайдалана алмады. 

Латын әліпбиіне көшудің еліміз үшін маңызы мен оңтайлы тұстарын 

жоғарыда атап өттік. Алайда латын әліпбиіне көшкен түркітілдес елдердің 

тәжірибесінен бұл жұмыстың оңайға соқпайтынын көріп отырмыз.  

Осы жолда аталған қателіктерге бой алдырып, реформаның соңы 

сауатсыздыққа әкелмеуі үшін лингвистика саласындағы мамандардың әлі де 

көп еңбектенуі қажет.  Асығыстыққа жол бермей, алдымызға нақты мақсаттар 

қойып, әр басқан қадамымыздың дұрыстығына сенімді болуымыз маңызды. 
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Мақалада қазақ әліпбиінің латын графикасына қайта оралудың маңызы мен 

рөлітуралы тың деректер баяндалған.  

В статье рассматривается обширная информация о важности и роли казахского 

алфавита в латинской графике. 

The article provides wide information on the importance and role of the Kazakh alphabet in 

Latin script 

 

«Біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы 

кешенді жобаларды жүзеге асыруды табандылықпен жалғастыра береміз. 

Қазақ алфавитін 2025 жылға қарай латын графикасына көшіруге дайындық 

жұмысын осы бастан қолға алу қажет. Бұл қазақ тілін жаңғыртып қана 

қоймай, оны осы заманғы ақпараттың тіліне айналдырады» 

(ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жолдауынан) 

 

Қазақ елі жаһандық өркениеттің көшіне сарабдал саясатымен, рухани 

жаңғыруымен, отандық жаңарған білімнің бірегейлігімен бағытын түзуде.  

Бүгінде араға 70 жыл салып, ұлтымыздың болашағы үшін ана тіліміздің 

әліпбиі талқыға түсіп жатқанда, біз де өз пікірімізді ортаға салғымыз келіп 

отыр. 

Ұлттық білім мен ғылымның өркениетке ұмтылысын қанағаттандыруда, 

бүгінгі ұрпақтың сұранысына сәйкес жаһанның тілдік мүддесінен шығатын 

латын графикасына көшу мәселесі зиялы қауым арасында қызу талқылану 

үстінде. Қызу талқыланудың өзі халықтың қызығушылығын оятып,  

болашақтың бағдарына мойынсұнғанын көрсетіп жатыр.  

Нақты деректерге сүйенсек, бүгінде әлемнің 70 % елдері латын жазуы 

арқылы білім-ғылымды меңгерген. Бұл жаһандық өркениеттің жазу 

мәдениетінің көшбасында латын графикасы тұр дегенді білдіреді.  

Латын жазуының шығу тарихына тоқталайық, біздің жыл санауымыздан 

800 жыл бұрын пайда болып, яғни үш мың жылға жуық уақыттан бері 

қолданылған графика, яғни б.з.б. VІІ ғасыр. Ол- грек әліпбиінен шыққан этрус 

әліпбиінің бір тармағы. Этрустар деп отырғанымыз көне шумер мемлекеті 

(халқы).  Өз заманында іргелі мемлекет құрған, адамзат баласының тарихында 

мәдениеттің негізін қалаған халық. Бүгінгі медицина, интернет, халықаралық 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/uzbekskiy-politik-obratilsya-kazahstantsam-povodu-latinitsyi-326975/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/uzbekskiy-politik-obratilsya-kazahstantsam-povodu-latinitsyi-326975/
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қатынас тілдерінің басым бөлігі латын графикасының еншісінде екені айтпаса 

да түсінікті. Латын тілі ұлт тілі ретінде сақталған жоқ, жазба тілі ретінде 

сақталып, ХХІ ғасырдың жазу графикасынан орнын алып отыр. 

Халқымыздың тарихына үңілсек, ХХ ғасырдың 20-жылдары (бүгінде бір 

ғасырға жуық уақыт) қазақ зиялылары латын әрпіне негізделген жаңа әліпбиге 

көшу мәселесін көтерді. Латын жазуының кең таралуы араб жазуын ығыстыра 

бастады. Жаңа латын әрпін қолдаушылар мен бұрынғы араб жазуын 

қолдаушылар арасында келіспеушілік болды, дәл бүгінгі күндей пікір 

айтушылар да көп болды. 1927 жылы ұлт зиялылары: Т.Шонанов, 

А.Байтұрсынұлы,  Х.Досмұхамедұлы  латын графикасының тиімділігі мен 

жазуда ыңғайлы екенін дәлелдеді. Халел Досмұхамедұлы «Қазақ тіліне латын 

әрпін алу мәселесі» деген мақаласында: «Түркі халықтарына араб харіфтерін 

тастап, латын харіфін алу керек деген сөз көптен бар. Әзербайжандар латын 

харіфтерін қабылдады, жаһұттар (еврейлер) да солай қылды. 1922 жылғы 

съезінде өзбектер де өз тілін латын харіфтерімен пішті. Профессор Поливанов 

үлгі жасады» - деп көрсетті[1,198]. 

Х. Досмұхамедұлы латын әліпбиінің жобасын жасады. 1926 жылы Баку 

съезінде көпшілік дауыспен (101 дауыс, арабқа 7 дауыс) латын әліпбиі 

қабылданғанымен қазақ тілін бұл әліпбиге көшіру оңай болмады. Бұндағы 

қайшылық фонетикалық немесе морфологиялық ұстанымның қайсысы қолайлы 

болады деген күрделі сұрақтан туды. Латын әліпбиі жобасын Н. Төреқұлов 28 

әріп бойынша әзірледі. 

Алаш арысы Ж. Аймауытов «Емлені өзгертуге жоба» деген мақаласында: 

«...Емлені өзгерту керек дегендегі көзде тұтатұн бас нысанам – сөзді 

грамматике заңына тірей бермей, қалай естілсе, солай жазу, емле ережелерін 

азайту, яғни жоғалту»,– деп жазған болатын [2, 186 б.].  

Бұл деректерден байқағанымыз, 1920 жылдардың өзінде бірқатар түркі 

халықтары өз болашақтары үшін латын графикасына назар аударғаны белгілі 

болды. «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінде академик В.Бартольд латын 

әліппесі арқылы түрік дыбыстарын таңбалау ыңғайлы десе, профессор 

А.Самойлович Еуропа елдерінде әр халық латын әріптерін түрліше 

қолданатындығын ескертіп,  латын графикасының қолайлығын  баса көрсеткен.  

Осындай тарихи кезеңдерді басынан өткізу барысында қазақ халқы 1929 дан  - 

1940 жылдар аралығында  латын жазуы арқылы қарым-қатынас жасап, сол 

кезеңнің ұрпақтары латын әліпбиімен сауатын ашты. Бұл алфавит «яналиф» деп 

аталды.  Бүгінде біз латын әліпбиіне көшуді емес, қайта оралуды жаңғыртып 

жатырмыз. Қазақ жазу мәдениетінің осы кезеңін Елбасының өзі  «Бір кезде 

тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз» - деп көрсетеді.   

Заман өтсе де, әр ұрпақтың дәуіріне сай сұранысын қанағаттандыру – 

заңдылық. Тәуелсіздік алған жылдардың  1993 жылынан бері қазақ жазуын 

латын графикасы негізінде қалыптастыру мәселесі мемлекеттік отырыстарда 

проблема ретінде қарастырылып отырды. Туыстас түркі халықтарының латынға 

көшу тарихының әрқилығы да ескерілді [3].  
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Түркітектес халықтар тілінде латын жазуы 1926 жылдан бастап 

қолданылды. Ел тәуелсіздігін алғаннан кейін Түркия, Әзірбайжан және 

Өзбекстан мемлекеттері латын графикасын әлдеқашан қабылдап, білім-

ғылымын таза латын әліпбиін қолдану арқылы жүзеге асыруда.  

Алғашқы болып қолданғандардың бірі – Түркия мемлекеті.  Түркияда 

латын әліпбиіне өту кезеңі 1928 жылы басталып,  бар-жоғы 1 жылға ғана 

созылған. М.Ататүріктің бастамасы арқылы, латынға көшуге саяси, 

экономикалық, мәдени, лингвистикалық, қоғамдық-әлеуметтік түрткіжайттар 

себеп болған. Еуропа елдерімен көршілес отырған бұл мемлекетке сауда, 

қарым-қатынасын орнату үшін латын графикасының қажеттігін өмірдің өзі 

дәлелдеп берген. 

         Түркі дүниесінен алшақтамай, ұлттық дүниетанымын жаһандық 

өркениетке сай дамытуда, латын әліпбиінің қажеттілігін жете түсінген 

халықтың бірі - Түркімен мемлекеті. Кеңестік дәуір ыдырағаннан кейін 1990 

жылдың өзінде  қолға алынған. 1992 жылдан бері елдегі білім, ғылым, мәдени, 

саяси, экономикалық қарым-қатынастар латын графикасы негізінде жүзеге 

асуда. 

Латын графикасының ұлт болашағы үшін маңыздылығын өз уақытында 

мойындаған елдің бірі – Әзірбайжан мемлекеті. Көрші бауырлас Түркия 

мемлекетінің күн санап дамуы әзірбайжандықтарды бей-жай қалдырмады. Екі 

елдегі жаңалықтар мен өзгерістер теледидар, сауда, БАҚ құралдары арқылы 

бір-біріне жетіп отырғанымен, жазба байланыста әліпби кедергі ететін. 

Еуропалық мәдениетке бет бұруда,  Түркиямен мәдени қатынастарды 

жақсартуды көздеу барысында  2001 жылы латын графикасын қабылдаған.  

Латын әліпбиінің ұлт өркениеті жолындағы рөлін жете түсіне білген 

мемлекеттің бірі – Өзбекстан. 1989 жылдан басталған үдеріс 2005 жылы 

толықтай аяқталған. Ең алдымен, жастар одан кейін сауда қызметкерлері   

латын қаріпін тез үйреніп, халықтың тез сауаттануына қолдау жасаған.  

Түркітілдес халықтар ішінде латын қарпіне көшуге дайын отырған 

мемлекеттердің бірі - Қырғызстан мен Татарстан. Татарстанда дайындық кезеңі 

аяқталған. 2013 жылдан бері мемлекеттік органдарға қарым-қатынас жасау араб 

немесе латын әрпін қолдану арқылы жүзеге асырылып келеді.  

Графиканың әртүрлі болуы тіл үйренуде үлкен қайшылық туғызады. 

Жасыратыны жоқ, бүгінде ағылшын тілін тез үйреніп кетуге мүмкіндікті 

шектейтін екі нақты фактіні келтіруге болады. Біріншісі, әліпбидің әртүрлігі 

болса, екіншісі – орта мектепте неміс тілін оқыту көп насихатталып, сол 

графикадан сананы өзгерте алмау.  

Халықаралық термин сөздерді орыс тілінде қалай жазылса солай алынсын 

деген бұйрыққа қазақ тілі де бағындырылды. Мәселен, бұрын «сатсыйал» деп 

жазылып жүрген сөз енді «социал» деп жазылды. 1960-ші жылдарға дейін 

«қыйын, тыйын» деп жазылып келген сөздер, одан соң «қиын, тиын» деп 

жазыла бастады. Ең сорақысы, ешқашан да дауысты болмаған «и, у» 

дыбыстары «біресе дауысты, біресе дауыссыз» деген ереже шығарылды. 

Осының негізінде, бүгінде әріппен сөйлейтін ұрпақ қалыптаса бастады.  
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Бүгінде өмірдің өзі бізге дамудың даңғыл жолына айналған  латын 

әліпбиіне өтуге мүмкіндік тудырып отыр. Кезінде сауаты аз халықты 1940 

жылы кирилицаға 1 жылда жаппай  көшірді. Бұл біздің тарих. Бүгінгі 

отандастар кирилицаны жоққа шығарып отырған жоқ. Ширек ғасырдан астам 

уақыт бұл графика біздің мәдениетіміз мен рухани дамуымыздың өзегіне 

айналды. Қазақ үшін Орхон, араб жазбалары қалай бағаланса,  кирилл 

графикасы да қазақ  жазу тарихының бір кезеңі ретінде сақталып қалары анық.    

Бүгінде тілші - ғалымдар латын әліпбиіне негізделген 32 әріптен тұрады. 9 

әріптің жаңа нұсқасын халықтың назарына ұсынып отыр. Әліпби реттелсе, 

аралас болып кеткен орыс тілінің грамматикасымен ұқсас заңдылықтар 

жойылады. Таза тілдік ережелер жаңадан жасалады. Төл сөздеріміздің жазылуы 

мен дыбысталуы ағылшынға емес, қазақтың сингармонизм заңдылығына 

бейімделеді. Латын әліпбиі арқылы еркін жазылатын емлеге көшетін боламыз.  

Жаппай күштеп көшіру емес, асықпай кезең-кезеңімен көшу жалғасады. 

2022 жылы білім беру жүйесіне 1 сыныптан бастап енгізіледі.  

Бұл графика қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі танымалдығын 

арттырады, дүниежүзілік мәдени кеңістікке өтуде аударма тілі арқылы 

қазақтың сөз құдіретін танытып, мәдени бренд жасауға ықпалын тигізеді. 

Жазу графикасы ұқсас  болғандықтан, жастардың  ағылшын және интернет 

тілін тез үйреніп, халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар 

ашылады. Жастарымыз 10 жылда жаппай ағылшын тілін меңгеретіні сөзсіз.  

Бүгінгі рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 1929-40 жылдардағы латын 

графикасымен жазылған тарихи ескі жазбаларды жарыққа шығарамыз. Ғылым, 

білім жаңа  жәдігерлермен толығатын болады. Бұл - түркі дүниесіне ортақ 

мұралар мен бай руханиятты жаһанға бейімдеп, озық ұлт жасаудың жолы 

болары анық. 

Латын графикасында жазатын түркі халықтарының бір-біріне деген 

туыстық, рухани байланысы артады, ғылымдағы көкжиегі кеңиді, графикасы 

ұқсас болғандықтан, шетелдік азаматтардың қазақ тілін білуге деген 

құлшынысы артады.  

Мемлекеттік тілді тұсаудан арылтып, жаңа графика бүгінгі жастарға тілді 

жаңаша түсініп, жаңаша бағалауға жетелейді.  

Бүгінгі ақпараттың ғасырында өмір бойы білім алуды кредосына 

айналдырған біздің халық үшін латын әліпбиін қабылдау  соншалықты бас 

қатыратын проблема емес. Көшудің әрбір кезеңін ашық прагматизммен, 

толеранттылықпен қабылдап, латын әліпбиі Тәуелсіздігімізді мәңгілік етудің 

игілікті бастамасы деп біліңіздер.  
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Ұсынылған  мақалада ұлтымыздың жазу мәдениеті тарихына шолу жасалады. Латын 

тіліне көшіру мәселесі бойынша өркениетті елдердің қатарына ену бағыттары мен 

Мәңгілік елдің рухани жаңғыруының баспалдағы болатынына сенім білдіру. Білім 

мекемелерінде қолымыздан келгенше латын әліпбиіне көшу қадамдарын ұсынамын. 

Материал көпшілікке түсіндіру жұмыстарын жүргізу барысына негіз болады. 

В данной статье делается обзор об истории культуры национальной письменности. 

Переход на Латинский язык и вопросы актуализации нравственно-духовного развития. 

Рекомендации по переходу на латинский алфавит в образовательных учреждениях. Данный 

материал является основанием для проведения разъяснительной работы. 

This article is an overview of the history of the culture of national writing. Transition to Latin 

and issues of moral and spiritual development. Recommendations about transition to the Latin 

alphabet in educational institutions. This material is the basis for carrying out explanatory work. 

 

Қазақ тілінің әліпбиі тым тереңнен тамыр тартады. VI-VII ғасырлар – ерте 

орта ғасыр кезеңі. Бұл уақытта Еуразия құрлығында ғылымға «Орхон-Енисей 

жазулары» деген атаумен танылған көне түркілердің руникалық жазуы пайда 

болып қолданылды. Бұл адамзат тарихындағы ең көне әліпбилердің бірі ретінде 

белгілі. V-XV ғасырларда түркі тілі Еуразия құрлығының аса ауқымды 

бөлігінде ұлтаралық қатынас тілі болды. Мәселен, Алтын Орданың бүкіл ресми 

құжаттары мен халықаралық хат-хабарлары негізінен ортағасырлық түркі 

тілінде жазылып келді. Халқымыз Ислам дінін қабылдаған соң руникалық 

жазулар біртіндеп ысырылып, араб тілі мен араб әліпбиі тарала бастады. X 

ғасырдан XX ғасырға дейін, 900 жыл бойы Қазақстан аумағында араб әліпбиі 

қолданылды.  

1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО Халық 

Комиссарлары Кеңесінің Президиумы жаңа әліпби – «Біртұтас түркі алфавитін» 

енгізу туралы қаулы қабылдады. 

Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға 

дейін қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада 

«Қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі жаңа 

әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды. Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін 

өзгерту тарихы негізінен нақты саяси себептермен айқындалып келді. [5]. 

http://portal.kazntu.kz/
https://ru.wikipedia.org/wiki
mailto:altyntas_77@mail.ru


416 
 

Қазақстан өркениетті елдердің отыздығында болу үшін  латын әліпбиіне 

қайта оралу қажет болды. Осыған орай Елбасы латын әліпбиіне көшу мәселесін 

2025 жылға дейінгі Қазақстан даму стратегиясына енгізді. «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында латын әліпбиіне көшу замана сұранысы 

екенін негіздеп берді. Әрі латын әліпбиіне көшуде Өзбекстан, Түрікменстан, 

Әзірбайжан мен Түркия мемлекеттерінің тәжірибесін жинақтап, Қазақстан 

жағдайын қолайлы шешуді тапсырды. 

Қазір әлемнің 112 мемлекеті латын әліпбиін, 48 мемлекет араб әліпбиін 

пайдаланады деген дерек бар. Әлемдік банк жүйесі бойынша экономикасы 

озық, жетілген 30 елдің 22-сі, ал экономикасы дамушы іргелі 10 елдің 7-еуі 

латын әліпбиін пайдаланған. Кешегі Кеңестер Одағынан түркітектес 

мемлекеттердің ішінде екі-ақ ел – Қазақстан мен Қырғызстан ғана кириллица 

аясында қалған екен. 

Латын әліпбиіне көшу қандай да бір өзге тіл мен оның жазуын теріске 

шығару емес, бұл біріншіден, қазақ алфавитіне реформа жасап, оны жаңғыртуға 

бағытталған. 

«Қазақ тілінің латын қарпіне көшуі орыстілді азаматтардың құқықтарын, 

орыс тілі мен басқа да тілдердің мүмкіндіктерін шектемейді. Орыс тілінің 

кирилл қарпінде қолданылуы өзгеріссіз қалады.»- деді Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев [1]. 

Латын әліпбиіне көшудің еліміз үшін артықшылықтары: 

-қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады; 

-бүгінгі компьютер заманында интернет жүйесінде үстемдік ететін латын 

әліпбиі екендігі белгілі;  

-басы артық таңбаларға қатысты емле, ережелердің қысқаратыны. 

Қазіргі таңдағы қазақ қоғамындағы өзекті мәселелердің бірі – қазақ тілі 

мен әліпбиі мәселесі. Қазақ жазуын латын графикасына негізделген әліпби 

жүйесіне көшіру тіл мәселесінің өзектілігін одан сайын арттыруда. Елбасы  

Н. Назарбаев ««Қазақстан – 2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына арнаған жолдауында: «Біз 2025 

жылдан бастап әліпбиімізді латын әріпіне, әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. 

Бұл – ұлт болып шешуге тиіс өзекті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз 

мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім 

қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың 

ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін 

жаңғыртуға жағдай туғызады» деп қазақ тілінің латын графикасы негізіндегі 

әліпби жүйесіне көшірудің басты мақсатын атап өткен еді [4]. 

2017 жылдың 26 қазанында №569 «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан 

латын графикасына көшіру туралы» Жарлығымен латын графикасына 

негізделген қазақ тілі әліпбиін бекітті.  

Бұл ел тарихындағы нақты қадам, рухани жаңғыруымыздағы маңызды 

белесі. 32 қаріптен тұратын жаңа әліпби қазақ қоғамының әлемдік үрдіске 

лайық білім алатын жас толқынның өсіп шығуына мүмкіндік береді. 

Латын әліпбиіне көшу – Мәңгілік елдің рухани жаңғыруының баспалдағы. 
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Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев латынға көшудің себебін еске сала отырып: 

«Нағыз тәуелсіздік - тілдің тәуелсіздігі. Бұл ең бастысы. Әлемнің 70 пайызы 

осы әліпбимен жұмыс істейді. Бұл ғылым мен технологияның, Интернеттің тілі.   

Екіншіден, бұл қазақ тіліне пайдалы. Кириллицада қазақ тіліне қажетсіз әріптер 

бар. Үшіншіден, әлемнің дамыған елдерінің қатарына енуіміз тиіс, олармен 

тереземіз тең болуы қажет. Соңғысы - әліпби қазақ тілін өзге халықтардың 

меңгеруіне пайдасын тигізеді. Бұл біздің халыққа тиер пайда. Кириллицаның 

бұрынғыдай қолданыла беретінін айтқанмын, әрі қарай белгілі болады", - 

деген.  

Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Бөрлі ауданының білім беру 

бөлімінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің әдіскері ретінде  латын тіліне көшіру 

мәселелерін шығармашылық тобыммен кеңесе отырып, аудан мектептерінде 

мұғалімдер мен оқушыларға жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін 

төмендегідей бірқатар қадамдарды жоспарладым.  

«Латын әліпбиіне көшу- заман талабы» - пән мұғалімдеріне арналған 

оқыту семинары; 

«Латын әліпбиіне көшу мәселелері» - пән мұғалімдеріне коучинг үдерісі; 

«Болашаққа қадам» - 9-11 оқушыларына семинар –тренинг; 

 5-8 сынып оқушыларына түсіндіру жұмыстары жазба жұмысының бірі- 

диктант ретінде жүргізіледі. 

«Нақты қадамнан- нақты іске» тақырыбында мұғалімдер мен оқушылар 

арасында дөңгелек үстел. 

«Латын әліпбиіне көшу- заман талабы» - пән мұғалімдеріне арналған 

оқыту семинарының нақты уақыттарда өткізілуі жоспарланды. Онда 

төмендегідей жұмыстар атқарылады:  

- біріншіден,тәжірбиелі мамандармен (тілшілер, информатик-

программистер) бірлесе отырып, жаппай халыққа жеңіл түрде түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу үшін жергілікті телеарналардан тікелей эфир және баспа 

беттері арқылы қабылданғалы тұрған қазақ халқының жаңа әліпбиін міндетті 

түрде қарапайым халыққа таныстыру, түсіндіру шараларын жүргізу;  

- екіншіден, жаңа әліпбидің орфографиялық емле-ережелерін жүйелі түрде 

пән мұғалімдеріне оқыту мәселесін қарастыру;  

- үшіншіден,жаңа әліпбиді оқытатын мұғалімдерді дайындау үшін құзіретті 

органдарға сұраныс беру, жергілікті жерлерде мектеп, балабақша, басқа да 

мекемелерде «Жаңа әліпбиді оқыту» тегін курсын жүргізу. Мұның басқа да 

қаржыландыру, ұйымдастыру сияқты жақтары жөнінде құзырлы орындармен 

шарт жасау; 

- төртіншіден, жаңа әліпби негізінде дайындалған оқулықтар мен 

әдістемелік құралдарға практик мұғалімдердің жіті сараптама жасап отыруы;  

- бесіншіден, тіл мәселесіне жанашыр ретінде көшедегі, жол бойындағы 

жазулар, әр түрлі мекемелер мен сауда орталықтары т.б маңдайшадағы 

жазулардың жаңа әліпби тәртібімен ауыстырылуы ауыстырылуына көмек беру 

және аудандық мәдениет және тілдер бөлімімен, аудан әкімшілігімен жүзеге 

асырыру; 
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- алтыншыдан, жергілікті жерде іс-қағаздар мен заңды құжаттар бекітілген 

жаңа әліпбиімен жүргізілуіне атсалысу; 

- жетіншіден, балабақшалар мен мектептерде үйірме жұмыстарын 

жүргізу; 

- сегізіншіден, аптаның бір күнін белгілеп жергілікті телеарналарда 

мұғалімдер жүргізетін үйірме жұмыстарында берілген сабақтарды көрсету, 

баспа беттерінде күнделікті латын әліпбиі жайлы оқыту үлгілерін жариялап 

тұру. 

«Болашаққа қадам» - 9-11 оқушыларына семинар –тренингінде оқушы үні 

тыңдалып, пікірталас жүргізілсе, 5-8 сынып оқушыларына түсіндіру 

жұмыстары ретінде жазба жұмысын жаздыру ыңғайлы деп шештік. 

Қорыта айтқанда, жоғарыда айтылған ұсыныстар негізінде жаңа әліпбиге 

көшу үрдісін іске асыруға болады. Айтылған жұмыстарымыз жүзеге асса ең 

алдымен, еліміз үшін  жасалған игі істердің кішкентай бір бөлігі болады деген 

ойдамын.  
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Латын әліпбиіне өту – қазақ тілін дамытудың үлкен мүмкіндігі 

 

А. Р. Жасыбаева 

Ш. Уәлиханов атындағы шағын орталықты орта мектебі, 

Құлан ауылы, Т. Рысқұлов ауданы. 

 
Ұлтымыздың рухани әлемі үшін маңызды болып табылатын осынау өзекті мәселенің 

көтерілгені біздің мемлекет пен қоғам үшін өте маңызды. Латын әліпбиіне өту – қазақ 

тілін дамытудың үлкен мүмкіндігі екендігі айтылады. 

Статья раскрывает возможности   развития казахского языка с переходом на 

латинский алфавит . Для нашей страны и общества этот процесс перехода  является  

одной из важных проблем.  

For our nation is the spiritual world, is important for the state and society, which is very 

important. The transition to the Latin alphabet – great possibilities of development of the Kazakh 

language 

 

Ағартушы, педагог - ғалым А. Байтұрсынұлы: «Ұлттың сақталуына да,  

жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы - тілі» деген. Сондықтан, 

тілдің басты таңбасы - жазу десек, әліпбиді таңдау - ұлт болашағын таңдау 

екені белгілі. 

Бірқатар деректер көрсеткендей, дүниежүзінде ең ірі ауқатты экономикасы 

бар 30 мемлекеттің 22-де, ал 10 жетекші экономикасы бар мемлекеттердің 7-де, 

ішкі жалпы өнімі жан басына шаққанда ең жоғары деңгейдегі 20-дан аса қуатты 

елдердің 18-ін, бизнес жүргізуге қолайлы 30 мемлекеттің 25-інде латын қарпі 

пайдаланылады екен.  

Кезінде ұлттық ойдын ұйытқысы – Ахмет Байтұрсынұлы араб және латын 

жазуларын теңестіріп, артық-кемін тексеріп, өлшеуге салғанда, таразының 

табан тірейтін нәрселері деп мына жағдайларды атап көрсеткен екен: 1 – тіл 

дыбысына жеткілікті-жеткіліксіздігі қанша? 2 – қайсысымен басылған немесе 

жазылған сөз оңай оқылады? 3 – қайсысымен жазу жеңіл, жазылғанын тану 

жеңіл? 4 – қайсысы баспаға қолайлы (баспаға сыйымды болуы, жұмыстың 

өнімді болуы)? 5 – үйретуге (сауат ашуға) қайсысы оңтайлы? 6 – көркемдік пен 

көзге жайлылық жағынан қайсысы артық? 

Міне, осы талаптарға сүйене келе, А.Байтұрсынұлының басымдықты араб 

жазуына бергені белгілі және ол сол кезеңдегі ең оңтайлы да дұрыс шешім 

болғаны анық.  

Араб графикасымен жазылған 200 мыңнан аса әдеби-мәдени 

жауһарларымыз М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының 

қолжазба қорында сақталып, Қазан революциясынан кейін 1200 кітап қазақ 

тілінде араб графикасымен жарық көрген екен. 

Парламент Мәжілісінің отырысында «Мемлекеттік тілдің латын 

графикасындағы бірыңғай стандарттарын енгізуге байланысты жоба» 

талқыланып, Парламенттік тыңдау өтті. Алқалы жиында Мәжіліс төрағасы 

Нұрлан Нығматуллин: «...Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз, осы жолда тілдің 

халықаралық мәртебесін көтеру – біздің әлемдік өркениетке жетуіміздің басты 

кепілі. Жаңа әліпби – бүкіл әлем қазақтарын біріктіретін өте маңызды фактор 
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деп тілдің рөлін айқындап берді. Латын әліпбиіне көшуде қазақи сөздер өз 

негізін бұзбай дүйім дүниеге өз әуезімен жететін болады. Мысалы: Оспанова 

деген ататек өзге тілде Аспанова деп, Олжас Омарова деген тұлға есімі Алжас 

Амарович деп оқылып, сауатсыз айтылмайды. Тек латын әліпбиіне ауысуда 

орфографиялық, фонетикалық, морфологиялық заңдылықта, қазақ тіліне ғана 

тән төл дыбыстар өз қалпын сақтап, қазақтың құнарлы, шұрайлы тіліне нұқсан 

келмеуіне ғалымдар мен оқытушылар, барша жұртшылық болып атсалысып, 

дұрыс шешім қабылдау қажет. 

Жаһандану үрдісі, ғылыми прогрестер, мультимедияның, технологияның 

дамуына байланысты латын әліпбиіне көшкеніміз оң шешім. Тіл қай кезеңде 

болмасын қоғаммен бірге дамып келеді. Ғылым мен білімде, техника мен 

технологияда прогресс болған сайын көршілес елдерден және басқа да 

шетелдерден жаңа сөздер кіруі арқылы да толығып отыратыны табиғи 

заңдылық. Бүгінде басқа елдермен арада барыс-келіс жиілеген замандағы 

күнделікті тіршілікте өзге тіл сөздерінің енуі де, әсері де күшейе түспесе, 

баяуламайды. Жоғарыда айтып өткенімдей дамыған елдердің басым бөлігі 

латын әліпбиін пайдаланады. «Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл 

қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ 

ғасырдағы ғылыми және білім беру үрдісінің ерекшеліктеріне байланысты», – 

деп Елбасымыз айтқандай, латын әліпбиіне көшу – заман талабы.  

Компьютер үстемдік етіп отырған бүгінгі заманда интернетке де пәрмені 

жүріп отырған латын әріптері екенін мойындауымыз қажет. Қарапайым 

электронды поштамыздың өзі латын қарпімен берілген. Төлқұжатымыз да, 

көшедегі кейбір дүкендердің атауында да, киім-кешектердің этикеткасында да 

латын әріптеріне көз түседі. Сондай-ақ, қазірдің өзінде әлемнің түкпір-

түкпірінде тұратын қазақтар графиканың үш түрін пайдаланады. Бірінішісі – 

кириллица болса, екіншілері – кезінде Қытайға жер аударған қазақтар араб 

жазуын, үшіншісі – Түркия мен Өзбекстандағы қазақтар – латын қарпімен 

жазады. Қазақстанның латын қарпіне көшуінің осы әлемнің әр қырында жүрген 

қазақтарға да тигізер пайдасы бар. Қазақстанның осы латын қарпіне көшуі 

туралы Елбасының бастамасын естігенде алғашқылардың бірі болып студент 

жастардың қолдағаны рас. Себебі жазу мен тілді үйрену тиімді болатынын 

айтты.  Еліміздегі кез келген сауатты адам латын әріптерін белгілі бір дәрежеде 

біледі, бірсыпырасын оқи алады, жаза алады деген сөз. Латынға көшуден 

ұтатын тұстарымыз өте көп. «Бұл қазаққа көз өткен бе, тілдің жайын сөз 

еткенде» деп ақын Мұхтар Шаханов атамыз айтпақшы, тіл тазалығы реттелер 

еді. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол 

арқылы қазақ тілінің табиғи қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз, бұл біріншіден. 

Екінші мәселе – қазақ тілін оқытқанда тіліміздің таза, табиғи қалпын сақтай 

отыра артық таңбаларға қатысты емле, ережелер қысқарады. Демек, оқу үрдісі 

жеңілдейді деген сөз. Үшіншіден – қазақ тілі де әлемдік дәрежеге көтеріліп, 

өзге тілдермен деңгейлесе алады.  

Жаңа әліпби жаңарған елдің нышаны ретінде көнені келмеске келтіріп, 

сананы сілкіндіріп, жадыны жаңартып, тілге тәуелсіздік әпереді, мәдени 
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тұтастықты орнықтырып, ақпарат кеңістігін дербестікке жетелейді, барынша 

қазақстандық азамат бір тілде түсінісіп, бір тілде жазба тілі дамиды. Сонымен 

бірге, жаңа әліпби бүкіл әлем қазақтарын біріктіретін болады. Түбі бір түркі 

дүниесі, негізінен латынды қолданады. Енді бізге олармен рухани, мәдени, 

ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз 

керек, латынға көшудің түпкі идеясы да осында жатыр.  

Қазақта «Болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді», – деген әдемі сөз бар. 

Бүгінде тұтас ел болып талқылап жатқан еліміздің жаңа әліпбиіне қатысты 

пікірлер тоғысына әрбір азаматтың жанашырлықпен қарап жатқаны менің 

жүрегімде қуаныш сезімін ұялатады. Бұл біздің қоғамның ел ертеңі үшін бей-

жай қарай алмайтындығын білдірсе керек. Латын қарпі біз үшін таңсық емес. 

Өйткені, кезінде сол әліпбиде алдыңғы буын ағалар жазған, оқыған. Маған 

ұнағаны – әр әріптің өзінше дербес таңбаланғаны. Бұрынғыдай қосарланған 

әріптер жаңа ұсынылған қаріпте жоқ. Жаңа нұсқа бойынша әріптер 32 болып 

отыр. Сын ескертпелерден кейін алдыңғы олқылықтардың барлығы 

ойластырылып, қалпына келіп жатыр.  

Латын әліпбиіне көшу – бұл Қазақстанның әлемдік кеңістікке бәсекелестік 

ортаға кіруге жасаған мүмкіндігі. Әлемдегі ең дамыған ғылыми және әдеби 

туындылар осы әріптермен жазылатындықтан, жаһандық өркениетке 

жақындауға зор ықпал етеді. Латын әліпбиіне көшу – тілдік ерекшелігімізді 

сақтау, әлемдік интеграция, ақпарат алу мүмкіндігіміздің артуына серпін 

болатындығы анық. Осыған орай еліміздегі тіл саласының белді ғалымдары 

2025 жылға қарай біртіндеп латын қарпіне көшіру мәселесін жүзеге асыруда 

сапалы нәтижеге қол жеткізуде. Ең алдымен латын әліпбиін меңгерту 

әдістемесінің озық үлгілерін жасап, түрлі ұсыныстарын ортаға салуыды қолға 

алуда. Онда отбасынан бастап, балабақша, бастауыш және орта, орта арнаулы, 

жоғары оқу орындарында латын әліпбиін оқыту, қалыптастыру кезеңдері 

жүйелі түрде қарастырылды.  

Қазақ тілі – біздің рухани құндылығымыз, өркендеу жолымыз, әліпби 

ауыстырудың пайдасы жетерлік. Қазақтың қаймағы бұзылмаған әрбір сөзін, 

бұзбай айтуымыз үшін де ескі әліпбиімізбен қош айтысып, бір-ақ күнде латын 

әліпбиіне қорықпай ауыса салуымызға мүмкіндік келді. Бәрімізге оңтайлысы 

түбіміз бір түркіге ортақ әліпбиге қош келдік.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 Егемен Қазақстан 16 қараша 2017 ж ,Ақжол 26 қазан 2017 ж 

2 Н.Ә.Назарбаев Тарих толқынында, Арай 22 ақпан 2018 ж 
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Оқу әдебиеттерін латын әліпбиіне көшірудің әдістемелік мәселелері 

 

Б. М. Садыралиева 
Ш.Уәлиханов атындағы шағын орталықты 

орта мектебі, Т.Рысқұлов ауданы, Жамбыл облысы. 

 
Латын әліпбиіне көшу ана тіліміздің болашағын ойлап,  қолданыс аясын одан әрі 

кеңейте түсуге мүмкіндік жасап, тіліміздің ішкі табиғи әліпбиіміз арқылы жазудың айтуға 

жасап келе жатқан қиянатын болдырмай, қазақы айтылым (орфоэпия) мен жазылым 

(орфография) талаптарын жүйеге түсіру. 

Переход на латиницу дает новые возможности для развития казахского языка. 

The prospects of transition to the Latin alphabet was invented, the native language, and 

opportunities to use in further expansion, avoiding insider language writing through Entin natural 

Lebens to say that, however, speaking (orthoepy) and writing (spelling) unloading the system 

requirements. 

 

Бүгінгі күнгі бұқаралық ақпарат құралдары мен зиялы қауым өкілдері 

арасында кеңінен талқыланып жатқан мәселелердің бірі – қазақ тілін латын 

әліпбиіне көшіру үрдісі. Себебі жазу – белгілі бір әріптердің жиынтығы ғана 

емес, ұлттың өзіндік болмысын танытатын таңбалар жүйесі, сол ұлттың тарихы, 

мәдениетінің таңбаланған жәдігері. Әр халықтың рухани, мәдени өсуін, 

ғылымы мен білімінің, барлық саладағы даму деңгейін көрсететін маңызы зор 

әлеуметтік-мәдени құбылыс. Жазу арқылы өткен мен бүгінгі және болашақ 

өміріміз жалғастық табады. Ол – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін 

алтын көпір. Ал, жазудың өзгертілуі сол халықтың қоғамдық өмірінің барлық 

саласына, рухани әлемі мен мәдени деңгейіне, тіпті, әлеуметтік психологиясына 

әсер етеді. 

Неліктен қазіргі таңда латын әліпбиіне көшу мәселесі қайта көтеріліп 

отыр. Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Өзіміздің бауырлас елдермен 

түсінісе алатын және бір-біріміздің жазғанымызды оқи алатындай болуымыз 

керек. Қазақ тілі – түркі тілдерінің ішіндегі ең негізгісі, ең бай тіл. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласында Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 

елдің қатарына қосылу үшін алдағы негізі міндеттерді айқындап берді. 

Олардың арасында таяу жылдары жүзеге асыруға кірісетін  нақ жобалардың 

арасында – қазақ жазуын латын әрпіне көшіру мәселесі де бар. Елбасымыз 

«Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 

ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру 

процесінің ерекшеліктеріне байланысты», деп көрсете келе, қазақ әліпбиінің 

жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау, екі жыл мерзім 

аралығында осы мәселеге қатысты ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар 

жүргізуді жүктеген еді. Сондықтан еліміздің рухани жаңғыруының негізі болып 

табылатын латын әліпбиіне қатысты халық арасында кеңінен түсіндіру 

жұмыстарын жүргізіп, қолдау білдіру қай-қайсымыздың да парызымыз», екенін 

атап өткен болатын. 
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Түркітектес халықтар тілінде латын әліпбиі 1926 жылдан бастап 

қолданылады. Латын әліпбиін алғаш қолданысқа енгізгендердің бірі – Түркия 

мемлекеті. Біздің елде ХХ ғасырдың 20-жылдары қазақ зиялылары латын 

әліпбиіне көшу мәселесін көтерді. Латын әліпбиіне көшкенімізбен оны қолдану 

мерзімі ұзақ болмағаны тарихтан белгілі. Бұл – кешегі кеңестік идеологияның 

салдары еді. Ал ендігі таңда, рухани жаңғыру дәуірінде құлдық санадан 

арылып, бұрынғы құндылықтарымызды қайта қалпына келтірудің қажетілігі өз-

өзінен түсінікті болып отыр.  

Білімді, отаншылдықты дамыту, бәсекеге қабілеттілікті арттыру сияқты 

міндеттерді оқушылардың санасына терең сіңдіру мақсатында жаңартылған 

білім жүйесі енгізіліп отыр. Латын әліпбиіне көшуміздің өзі көп жаңалық 

әкелетіні сөзсіз. Бірақ тарихымыздың көп парағы кириллицамен жазылғанын 

ескеріп, жылдар бойы жинақталған ұлттық мәдениетімізді сақтап қалу 

маңызды. «Жаңа жазумен дамудың жаңа жолына түскенмен, ескі жазудан 

құралған ұлттық мұраларымызды жоғалтып алмау керек», - дейді ғалымдар. 

Ендігі кезекте Үкімет, арнайы құрылған комиссия қазақ тілін латын әліпбиіне 

көшірудің нақты кестесін биыл жыл аяғына дейін дайындап, тапсыруға тиісті 

десек, бұл жерде салмақ латын әліпбиінің нұсқасын дайындайтын ғалымдарға 

түсетіні анық. Алайда бұған біздің қоғам дайын ба? Қандай мәселеге көңіл бөлу 

керек?  

Ғалым Шерубай Құрманбайұлы латын әліпбиіне көшу  рухани серпілудің 

негізгі бастамасы болатынына көңіл бөлді және   тиімділігі, ұлт, ұрпақ үшін 

ұтымды тұсы көп болатынын тілге тиек етті ,  28 ғана әріп болатынын айтады. 

Ғалым осылайша қазақ тілінің тазалығын, ұлттық сипатын арттыруға болады 

деген ойын ортаға салды.Адам баласы ежелден-ақ жазу мен сызуға әуестенгені 

әмбеге аян. Себебі осыдан бірнеше мыңжылдықтар бұрынғы Адам ата 

ұрпақтарының тау мен тасқа қашап салған суреттері осының айғағы. Тасқа 

қашап салынған жүгірген аң мен ұшқан құстың бейнесі де адам баласының ой-

санасының ежелден-ақ дамығанын көрсетеді. Демек қазақ халқының да жазу-

сызуға әуестігін ежелгі руна, арша, көне араб, көне армян сынды жазулардың 

пайда болуымен байланыстыруға болады. Адамзаттың сана-сезімінің дамуы 

арқылы оның жазуы да дамып, көркейіп отырды. Бүгінгі күнге жеткен әр алуан 

әліпбилер осының айғағы. Қазақ халқы қолданған әрбір жазу түрлерінің қазақ 

тарихында өз орны бар. Себебі көне руна жазуы арқылы Тоныкөк, Білге қаған 

сынды батырлардың ерліктері жайында деректерді меңгерсек, көне араб, 

сондай-ақ Ахмет Байтұрсыновтың көне араб графикасына негіздеп жасаған 

төте жазуы арқылы да біршама мағлұматтарға қол жеткіздік. Байтұрсынұлының 

жасаған графикасы да ел мәдениетінің дамуында өзіндік қолтаңбасын қалдыра 

білді. Мәселен қазақ даласында жарық көрген қаншама оқулықтар, мерзімді 

баспасөз беттері, кітаптар мен ғылыми еңбектер осы төте жазу арқылы 

жазылды. Ал күні бүгінге дейін қолданып келе жатқан кирилл графикасының 

да қазақ тарихында алар орны ерекше, себебі осы жазу арқылы тәуелсіздігімізді 

танып, ата-бабамыздың аманаттап кеткен ұлан-ғайыр өлкесінің тарихын 

меңгердік. Сол себептен әр жазудың біз үшін маңызы орасан зор.  
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Ал бүгінгі күнгі тағы бір көкейкесіті мәселе ол – қазақ тарихындағы тағы 

бір тарихи жағдай қазақ жазуының латын графикасына көшуі. 

Мазмұнды оқулықтар мен әдебиеттің барлығын 100 пайыз сауатты етіп 

аударып шығу қажет. Өйткені, кезінде араб әрпінде жазылған небір әдебиеттер 

әлі күнге дейін шаң басып жатыр. Себебі, біз оларды оқи алмай, қиналдық. Ал 

латын әліпбиіне көшетін болсақ, кешегі, бүгінгі рухани дүниелеріміздің бәрін 

сауатты қалпында аударып алсақ, кейінгі буын трагедияға ұшырамайды. Ал 

бүгінде ғылым мен техниканың дамыған заманында мұндай қиындықтардың 

айналып өтері анық.  

Тәуелсіз мемлекетіміз жылдан-жылға өсіп-өркендеп, отандық ғылым-білім 

саласы дамып келеді. Осындай тамаша кезеңде латын әліпбиіне көшсек, 

ешқандай қиындық туындамайды. Қуантарлығы, бүгінде бастауыш сыныптарда 

оқитын балаларымыз ағылшынша үйренуде. Білім қуған жастар шет тілдерін 

меңгеріп, шетелдерде білім алуда. Осы тұрғыдан алғанда латын әліпбиіне 

көшуден қорқудың еш негізі жоқ. Бұл қадамға бару болашақ үшін маңызды. 

Себебі, бүгінде крииллицаның аясы өзінен-өзі тарылып келеді. Оның орнын 

ағылшын тілі басуда. Өйткені, ол өзінің қажеттілігін мойындата білді. Сол 

сияқты латын әліпбиінің де болашағы зор болатынына ешкім күмән келтіре 

алмасы анық. Бүгінгі таңда крииллица жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана 

пайдаланады екен. Ал қалған мемлекеттердің көбі латын әліпбиін қолданады. 

Демек, бұл кең таралған жазу. Қарапайым ғана мысал келтірер болсақ, қазір 

ұялы телефонда латын қарпінде жазу оңай, ал кириллицада қазақша тере алмай 

қиналып жатамыз. Себебі, латын әліпбиінің базасы қалыптасқан әрі ауқымы 

кең.Өкінішке қарай, латын әліпбиінің қазақ тарихындағы ғұмыры ұзақ болған 

жоқ. Десе де, он шақты жылдың ішінде бұл жазу сол уақыттағы қазақ тілінің 

құлдырауын біршама тоқтатты. Себебі, латын әліпбиінің басым бөлігі 

фонетикаға негізделді, яғни, сөздің таза айтылуын сақтап қалды. Түркі 

дүниесіне ортақ заңдылықты сақтады. Біз енді сол үрдісті жалғастырып, 

заманға сай лайықтап, бейімдеп, ары қарай дамуына ықпал етуіміз қажет.  

Бірақ бұл ретте орыс тілінің факторын мүлдем жоғалтып аламыз деген ой 

болмауы тиіс,  крииллица да керек. Өйткені, Қазақстанның Ресеймен 

экономикалық байланысы 65 пайызды құрайды екен. Демек, біз бұл 

мемлекеттің оқу-жазуын да ұмытпағанымыз жөн. Бір анығы, болашақта 

мемлекеттік мекемелердегі іс-қағаздардың барлығы латын әліпбиінде 

жүргізілетін болады. Осы мәселеге байланысты белгілі бір мемлекеттік 

бағдарлама түзілуі мүмкін. Сол кезде біз латын әліпбиіне байланысты нақты 

қандай жұмыстар атқарылатынын білеміз. Ал әзірге психологиялық 

дайындықтан өтуіміз қажет. Ол үшін алдымен біртіндеп көрнекі ақпараттарды 

өзгертіп, халықтың көзін соған үйрете беруіміз керек. Мысалы, дүкен, дәріхана, 

сауда орталықтарының атауларын латын тілінде жазған жөн. Бұл жерде 

қарсылық болады, түрлі пікірлер айтылады. Одан қорықпағанымыз дұрыс.    

Бүгінде латын әліпбиі сәнге айналып үлгерді десем, артық айтқандық емес.   

Әлеуметтік желілерде латын қаріптерімен жазатын жастар жетіп артылады. Ал 

сөз соңында айтар ұсынысым да жоқ емес.  
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Ұлт үшін маңызды өзекті мәселелердің оңды шешілуіне қосып отырған 

кәсіби білікті мамандардың пікірлері ескеріліп,  латын қарпіндегі қазақ әліпбиін 

жасалу жолдарына қатысты өрбісе және басқа жоғарыда аталған елдердің 

тәжірибесіне қарап салыстыра отырып жасалса құба-құп болар еді. Қазіргі 

уақытта ұялы телефондарда жарнамалар, хабарламалар латын әліпбиімен 

жазылуда. Сонымен қатар, интернет желісінде де латын әліпбиіне аударатын 

транскрипция орнатылған, бірақ орыс графикасында ғана жасалған, болашақта 

қазақ графикасында жасалады деген ойдамыз. Латын әліпбиіне көшуде осындай 

бастапқы жұмыстар атқарылып отыр. Қорыта келгенде, латын әліпбиіне көшу - 

ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және жаһандық әлемімен 

ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық 

санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады. Қорыта келгенде, латын әліпбиіне 

көшу - ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және жаһандық 

әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта 

оралып, ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады демекпін. 
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Оқу әдебиеттерін латын әліпбиіне көшіру- жаңа өзгерістер белесі 

 

А. А. Касенова 

Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектебі, 

Т.Рысқұлов ауданы, Жамбыл облысы 

asel.kasenova@mail.ru 

 
Ұлтымыздың рухани әлемі үшін маңызды болып табылатын осынау өзекті мәселе оқу 

әдебиеттерін латын әліпбиіне көшіру -біздің мемлекет пен қоғам үшін өте маңызды.Оқу 

әдебиеттерін латын әліпбиіне көшіру- жаңа өзгерістер белесіне бастап,қазақ тілін 

дамытудың мүмкіндігін ұлғайтады. 

Перевод учебной литературы на латиницу, является  одной из важных проблем для  

нашего государства и общества. Переход на латинский алфавит –  дает большие 

возможности  для развития казахского языка. 

For our nation is the spiritual world, is important for the state and society, which is very 

important. The transition to the Latin alphabet – great possibilities of development of the Kazakh 

language. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласын қоғам қазақ елінің рухани дамуы мен жаңаруының тұғырнамасы 

ретінде қабылдады, дәлірек айтсақ, ұлттық санамыз бен рухани өремізді дүр 

сілкіндіретін, ұлт болып ұйысуға , ел болып белді бекем бууға, ұлттық намысты 
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ту етуге бастайтын тарихи қадам болды. Мақалада көтерілген латын әліпбиіне 

көшу туралы ой қазақ елін  жаңа өзгерістер белесіне бастады, қоғамда үлкен 

қызығушылық тудырды. Демек, ұлттың рухани жаңғыруына бастайтын нақты 

қадамдардың алдыңғы қатарына қазақ тілі жазуын латын жазуына көшіру 

мәселесінің қойылып, нақты міндеттердің белгіленуі ұлттық сананы сілкінту, 

жаңғырту мақсатынан туындап отырғандығы анық. 

Ұлт қамын, ұрпақ келешегін тереңнен  ойлаған  Елбасы осынау маңызы 

зор, мәртебісі биік мақаласында «Қазақ тілін біртіндеп латын  әліпбиіне көшіру 

жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік  

қажеттігін терең  түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге 

Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» деген болатын. 

Қазақ жазуының латын графикасына негізделген әліпбиге көшуі – елімізді 

рухани жаңғыртудың басты өзегі болмақ. Ағартушы, педагог-ғалым  

А. Байтұрсынұлы: «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын 

нәрсенің  ең қуаттысы - тілі» деген. Сондықтан, тілдің басты таңбасы- жазу 

десек, әліпбиді таңдау - ұлт болашағын таңдау екені белгілі. 

Бірқатар деректер көрсеткендей, дүниежүзінде ең ірі ауқатты экономикасы 

бар 30 мемлекеттің 22-де, ал 10 жетекші экономикасы бар мемлекеттердің 7-де, 

ішкі жалпы өнімі жан басына шаққанда ең жоғары деңгейдегі 20-дан аса қуатты 

елдердің 18-ін, бизнес жүргізуге қолайлы 30 мемлекеттің 25-інде латын қарпі 

пайдаланылады екен.   

Қазақ жазуын латын қарпімен беру туралы мәселе тәуелсіздігімізді алғалы 

бері қозғалғанымен, Елбасының бағдарламалық мақаласы жарияланғаннан 

кейін нақты істер атқарыла бастады. Латын әліпбиіне көшу туралы мәселе 

көтерілгенде ел арасында әртүрлі пікірлер болғаны рас. Бұған белгілі дәрежеде 

түсіністікпен қараған да жөн. Себебі, тіл – ұлттың өзегі. Сондықтан тіл 

мәселесінің өткені мен болашағын да тарихи тұрғыдан зерделеп, келешектегі 

оның жағдайын анықтағанымыз жөн. Себебі мемлекеттік деңгейдегі күрделі 

мәселе туралы шешім қабылдамас бұрын, өткенге көз тастап, одан тиісті сабақ 

алуымыз керек. Осыған орай, Елбасы бұл мәселеге кезең-кезеңімен әрі жүйелі 

түрде қарауда. Соның нәтижесінде жаңа әліпби жобасын жасауда арнайы 

жұмыс тобы құрылды. Оның құрамына білікті мамандар тартылып, көп 

жұмыстар атқарылды. Олар бізден бұрын латын графикасына көшкен елдердің 

және қазақ тарихындағы латынға көшу тәжірибелерін, еліміздегі тіл 

жанашырларының ұсыныстарын ескеріп, ретімен жүзеге асырылуына ықпал 

етті. Осылайша, көп қаржы мен коммуникациялық, ұйымдастырушылық 

жұмыстарды қажет ететін бұл реформаны жасаудың бүгінгі таңда жаңа кезеңі 

басталды.  

Кезінде ұлттық ойдын ұйытқысы – Ахмет Байтұрсынұлы араб және латын 

жазуларын теңестіріп, артық-кемін тексеріп, өлшеуге салғанда, таразының 

табан тірейтін нәрселері деп мына жағдайларды атап көрсеткен екен: 1 – тіл 

дыбысына жеткілікті-жеткіліксіздігі қанша? 2 – қайсысымен басылған немесе 

жазылған сөз оңай оқылады? 3 – қайсысымен жазу жеңіл, жазылғанын тану 

жеңіл? 4 – қайсысы баспаға қолайлы (баспаға сыйымды болуы, жұмыстың 
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өнімді болуы)? 5 – үйретуге (сауат ашуға) қайсысы оңтайлы? 6 – көркемдік пен 

көзге жайлылық жағынан қайсысы артық? 

Міне, осы талаптарға сүйене келе, А.Байтұрсынұлының басымдықты араб 

жазуына бергені белгілі және ол сол кезеңдегі ең оңтайлы да дұрыс шешім 

болғаны анық.  

Латын графикасы қазақ тілінің дыбыстық жүйесін табиғи қалыпқа түсіріп, 

жасандылыққа ұрынған артикуляциялық базасын арылтады. Тиісінше әріп 

сандары қысқарып, үйренуді жеңілдетеді, жазу сыйымдылығы артады. Енді 

орыс тілінен және орыс тілі арқылы шет тілдерінен енген сөздерді бұрынғыдай 

«орыс тілінде қалай жазылса, қазақ тілінде де солай жазудан» құтыламыз. 

Ондай сөздер жазылуы мен айтылуы жағынан қазақ тілінің заңдылықтарына 

жақындай түседі. Бұл жаңа сөздердің тілімізге тез сіңіп, біте қайнасып кетуіне 

мүмкінбік береді. Тіліміздің ұлттық сипатын арттырып, жаңа сапаға көшіреді. 

Жаңа әліпби санамызды сілкінтіп, жадымыздың жаңғыруына жетелейді, рухани 

бодандықтан құтқарады.  

Латын графикасы әлемде кең тараған. Сондықтан латын графикасына 

көшуге Елбасы 1993 жылы Түркия мемлекетінде өткен түркі халықтарының 

латын әрпіне көшу мәселелері бойынша халықаралық  конференциядан қайта 

оралуы жайдан-жай емес. Содан бері латын графикасын алған түркітілдес 

мемлекеттердің мемлекеттік тіл мәселелері зерттеліп, халыққа ұсыныс дәл 

уақытында берілді. Қазақ тарихында түбі сонау Орхон-енесей жазуларынан 

бастау алатын жазба мәдениетіміз, Алтын Орда дәуірінде дами түсті, орданың 

бүкіл ресми құжаттары мен халықаралық хат-хабарлары негізінен 

ортағасырлық түркі тілінде руникалық графикамен жазылып келсе, халқымыз 

Ислам дінін қабылдаған соң араб тілі мен араб әліпбиі таралып, 900 жыл бойы 

Қазақстан аумағында араб әліпбиі қолданылды. 

Араб графикасымен жазылған  200 мыңнан аса әдеби-мәдени 

жауһарларымыз М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының 

қолжазба қорында сақталып, Қазан революциясынан кейін 1200 кітап қазақ 

тілінде араб графикасымен жарық көрген екен. 

Қазіргі қазақ жазуында қолданылып жүрген әліпбиді латын әріптеріне 

ауыстыру мәселесі туралы алуан ұсыныстар мен пікірлер, тіпті қарсы ойлар, 

түрлі қауесет сөздер айтылуда. Біздер бұл шешімді Елбасының ел болашағы 

үшін баянды бастамаларының бірі ретінде қабылдауымыз қажет және оның 

сауатты насихатшысы болуымыз міндетті. Парламент Мәжілісінің отырысында 

«Мемлекеттік тілдің латын графикасындағы бірыңғай стандарттарын енгізуге 

байланысты жоба» талқыланып, Парламенттік тыңдау өтті. Алқалы жиында 

Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллин: «...Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз, 

осы жолда тілдің өалықаралық мәртебесін көтеру – біздің әлемдік өркениетке 

жетуіміздің басты кепілі. Жаңа әліпби – бүкіл әлем қазақтарын біріктіретін өте 

маңызды фактор деп тілдің рөлін айқындап берді. Латын әліпбиіне көшуде 

қазақи сөздер өз негізін бұзбай дүйім дүниеге өз әуезімен жететін болады. 

Мысалы: Оспанова деген ататек өзге тілде Аспанова деп, Олжас Омарова деген 

тұлға есімі Алжас Амарович деп оқылып, сауатсыз айтылмайды. Тек латын 
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әліпбиіне ауысуда орфографиялық, фонетикалық, морфологиялық заңдылықта, 

қазақ тіліне ғана тән төл дыбыстар өз қалпын сақтап, қазақтың құнарлы, 

шұрайлы тіліне нұқсан келмеуіне ғалымдар мен оқытушылар, барша 

жұртшылық болып атсалысып, дұрыс шешім қабылдау қажет. 

Жаһандану үрдісі, ғылыми прогрестер, мультимедияның, технологияның 

дамуына байланысты латын әліпбиіне көшкеніміз оң шешім. Тіл қай кезеңде 

болмасын қоғаммен бірге дамып келеді. Ғылым мен білімде, техника мен 

технологияда прогресс болған сайын көршілес елдерден және басқа да 

шетелдерден жаңа сөздер кіруі арқылы да толығып отыратыны табиғи 

заңдылық. Бүгінде басқа елдермен арада барыс-келіс жиілеген замандағы 

күнделікті тіршілікте өзге тіл сөздерінің енуі де, әсері де күшейе түспесе, 

баяуламайды. Жоғарыда айтып өткенімдей дамыған елдердің басым бөлігі 

латын әліпбиін пайдаланады. «Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл 

қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ 

ғасырдағы ғылыми және білім беру үрдісінің ерекшеліктеріне байланысты», – 

деп Елбасымыз айтқандай, латын әліпбиіне көшу – заман талабы. Қазақ елі 

тоқсан жолдың торабында орналасқан Еуропа мен Азияны, оңтүстік пен 

солтүстікті байланыстыратын кілт пен қақпа болғандықтан бізге де латын 

қаріптерін пайдалану – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол 

ашары сөзсіз. Оның үстіне компьютер үстемдік етіп отырған бүгінгі заманда 

интернетке де пәрмені жүріп отырған латын әріптері екенін мойындауымыз 

қажет. Қарапайым электронды поштамыздың өзі латын қарпімен берілген. 

Төлқұжатымыз да, көшедегі кейбір дүкендердің атауында да, киім-кешектердің 

этикеткасында да латын әріптеріне көз түседі.  

Сондай-ақ, қазірдің өзінде әлемнің түкпір-түкпірінде тұратын қазақтар 

графиканың үш түрін пайдаланады. Бірінішісі – кириллица болса, екіншілері – 

кезінде Қытайға жер аударған қазақтар араб жазуын, үшіншісі – Түркия мен 

Өзбекстандағы қазақтар – латын қарпімен жазады. Қазақстанның латын қарпіне 

көшуінің осы әлемнің әр қырында жүрген қазақтарға да тигізер пайдасы бар. 

Қазақстанның осы латын қарпіне көшуі туралы Елбасының бастамасын 

естігенде алғашқылардың бірі болып студент жастардың қолдағаны рас. Себебі 

жазу мен тілді үйрену тиімді болатынын айтты.  Еліміздегі кез келген сауатты 

адам латын әріптерін белгілі бір дәрежеде біледі, бірсыпырасын оқи алады, 

жаза алады деген сөз. Латынға көшуден ұтатын тұстарымыз өте көп. «Бұл 

қазаққа көз өткен бе, тілдің жайын сөз еткенде» деп ақын Мұхтар Шаханов 

атамыз айтпақшы, тіл тазалығы реттелер еді. Тіліміздегі қазіргі жат 

дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи 

қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз, бұл біріншіден. Екінші мәселе – қазақ тілін 

оқытқанда тіліміздің таза, табиғи қалпын сақтай отыра артық таңбаларға 

қатысты емле, ережелер қысқарады. Демек, оқу үрдісі жеңілдейді деген сөз. 

Үшіншіден – қазақ тілі де әлемдік дәрежеге көтеріліп, өзге тілдермен 

деңгейлесе алады.  

Жаңа әліпби жаңарған елдің нышаны ретінде көнені келмеске келтіріп, 

сананы сілкіндіріп, жадыны жаңартып, тілге тәуелсіздік әпереді, мәдени 
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тұтастықты орнықтырып, ақпарат кеңістігін дербестікке жетелейді, барынша 

қазақстандық азамат бір тілде түсінісіп, бір тілде жазба тілі дамиды. Сонымен 

бірге, жаңа әліпби бүкіл әлем қазақтарын біріктіретін болады. Түбі бір түркі 

дүниесі, негізінен латынды қолданады. Енді бізге олармен рухани, мәдени, 

ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз 

керек, латынға көшудің түпкі идеясы да осында жатыр.  

Кез-келген әліпби сол тілдің дыбыстық жүйесіне негізделуі тиіс. Ал 

ұсынылып жүрген латын әоіпбиінің жобаларына қарайтын болсақ ондағы 

дыбыстардың санының әртүрлі екендігін байқаймыз: 29-42 аралығында. Осы 

жерде «қазақ тілінде қанша дыбыс бар?» деген заңды сұрақ туындайды. 

Сондықтан тілші ғалымдар ең әуелі қазақ тілінде қанша дыбыс бар екенін 

анықтап, бір ортақ мәмілеге келіп алғаны дұрыс. Қазіргі зиялы қауым өкілдері 

латын қарпіне көшуді әлемдік өркениет жетістіктеріне алып баратын негізгі 

жол деп есептейді. Оның саяси мәні де зор. Яғни, латын әліпбиіне көшу арқылы 

қазақ елі бүкіл түрік әлемімен бұрынғыдан да жақындаса түседі. Сонымен қатар 

шетелдерде тұратын қандастарымыз үшін өз атамекенімен қарым-қатынас 

жасауларын да жеңілдетеді. Ақпарат және телекоммуникациялық саладағы 

қолжетімділік те артады.  

Елбасының назарына ұсынылған жаңа әріптер менің де көңіліме қонып 

отыр. Неге десеңіз, онда бастапқыда назарға ұсынылып, түсінбестік тудыратын 

қосарланған  дыбыстар жоқ екен. Әсіресе, жасы келген азаматтар үшін бұл 

қиындық тудыратыны сөзсіз еді. Ал жаңа латын графикасы өте сауатты 

жасалған деп пайымдаймын. Артық кемі жоқ. Жалпы жаңа нұсқадағы әліпби 

бұқара халық үшін ешқандай қиындық туындатпауы тиіс, жалпы 

жұртшылықтың жеңіл меңгеріп кетуіне ыңғайлы болғаны ләзім деп есептеймін. 

Осы тұрғыдан келгенде Мемлекет басшысының назарына ұсынылған осы 

латын графикасы озық үлгі шығар деген ойдамын. 

Қазақта «Болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді», – деген әдемі сөз бар. 

Бүгінде тұтас ел болып талқылап жатқан еліміздің жаңа әліпбиіне қатысты 

пікірлер тоғысына әрбір азаматтың жанашырлықпен қарап жатқаны менің 

жүрегімде қуаныш сезімін ұялатады. Бұл біздің қоғамның ел ертеңі үшін бей-

жай қарай алмайтындығын білдірсе керек. Латын қарпі біз үшін таңсық емес. 

Өйткені, кезінде сол әліпбиде алдыңғы буын ағалар жазған, оқыған. Маған 

ұнағаны – әр әріптің өзінше дербес таңбаланғаны. Бұрынғыдай қосарланған 

әріптер жаңа ұсынылған қаріпте жоқ. Жаңа нұсқа бойынша әріптер 32 болып 

отыр. Сын ескертпелерден кейін алдыңғы олқылықтардың барлығы 

ойластырылып, қалпына келіп жатыр.  

Латын әліпбиіне көшу – бұл Қазақстанның әлемдік кеңістікке бәсекелестік 

ортаға кіруге жасаған мүмкіндігі. Сонау ХХ ғасырдың басында латын 

әліпбиімен жазу жазып қолтаңба қалдырғанбыз. Бұл – тарихи құжатқа айналған 

мұраларымызбен қауышуға мүмкіндік. Әлемдегі ең дамыған ғылыми және 

әдеби туындылар осы әріптермен жазылатындықтан, жаһандық өркениетке 

жақындауға зор ықпал етеді. Латын әліпбиіне көшу – тілдік ерекшелігімізді 

сақтау, әлемдік интеграция, ақпарат алу мүмкіндігіміздің артуына серпін 
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болатындығы анық. Себебі, бүгінде «ғылым тілі» үлгісінде насихатталып 

жүрген ағылшын тілі сияқты латын әліпбиінің де төрткүл әлемге ежелден әрі 

кең тараған әліпби екендігі белгілі. Осыған орай еліміздегі тіл саласының белді 

ғалымдары 2025 жылға қарай біртіндеп латын қарпіне көшіру мәселесін жүзеге 

асыруда сапалы нәтижеге қол жеткізуде. Ең алдымен латын әліпбиін меңгерту 

әдістемесінің озық үлгілерін жасап, түрлі ұсыныстарын ортаға салуыды қолға 

алуда. Онда отбасынан бастап, балабақша, бастауыш және орта, орта арнаулыы, 

жоғары оқу орындарында латын әліпбиін оқыту, қалыптастыру кезеңдері 

жүйелі түрде қарастырылды.   Осы тұрғыдан алғанда латын әліпбиіне көшу бір 

жағынан, қазақ тілінің әлемдік ақпараттық кеңістікке еркін енуіне, екінші 

жағынан Қазақстандағы ақпараттық және коммуникативтік сандық 

технологиялардың кең таралып, дамуына мүмкіндік береді.  Әліпбилеріне 

бізден бұрын реформа жасаған көрші мемлекеттердің тәжірибесіне, содан 

жеткен нәтижесіне көңіл бөлгеніміз абзал. Мәселен 1928 жылы Ататүрік 

реформаларының кезінде Османлы әліпбиін латын қарпіне ауыстырған 

Түркияның сол уақыттың өзінде-ақ әлемдік өркениетке жетелейтін қолайлы 

жазуды дұрыс таңдап әлемдік технологияға қол жеткізіп отырғанын байқаймыз. 

Әліпбиді таңдау – ұлт болашағын таңдау екенін түсінген Елбасы нағыз 

демократиялы саясат ұстанып, қарапайым халықпен де санасып түрлі 

ғалымдардың пікірін ескеріп, жаңа әліпбидің жобасын ұсынды. Латын қарпіне 

көшу күрделі үдеріс, сондай-ақ оның мақсаты – тілімізді дамыту және оны 

әлемдік ақпараттық кеңістікке шығару. Ол үшін әлі де жаңа әліпбиді 

насихаттау жұмыстарын жалғастырып, бұдан бөлек Мемлекет басшысы айтып 

өткендей, жаңа әліпбиді білім беру жүйесіне енгізу үшін мұғалімдер мен 

әдістемелік базаны дайындау қажеттілігіне кірісу керек.  

Қазақ тілі – біздің рухани құндылығымыз, өркендеу жолымыз. Осы жолда 

тілдің халықаралық мәртебесін көтеру – еліміздің әлемдік өркениетке жетуінің 

басты кепілі. Біздің ұлттық сана-сезім, рухани дамуымыздың даңғыл жолы 

қазақ тілінің жаңа әліпбиінен басталатынына еш күмән жоқ. Айта берсек әліпби 

ауыстырудың пайдасы жетерлік. Қазақтың қаймағы бұзылмаған әрбір сөзін, 

бояуын бұзбай айтуымыз үшін де ескі әліпбиімізбен қош айтысып, бір-ақ күнде 

латын әліпбиіне қорықпай ауыса салуымызға мүмкіндік келді. Оның себеп-

салдарын да жоғарыда тізіп бердік. Ғалымдар зерттеді, журналисттер айтты, 

қоғамда өзіндік пікір қалыптасты, тоқетері жеті рет өлшеніп, бір рет кесілді. 

Бәрімізге оңтайлысы осы болды. Түбіміз бір түркіге ортақ әліпбиге қош келдік.  
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Мақалада eлiмiздeгi латын алфавитіне көшу мәceлeлeрiнe aрнaлып, үйрeтудiң тиiмдi 

әдic-тәciлдeрi кeңiнeн тaлқылaнғaн. Туғaн тiлiн жәнe eкiншi, үшiншi тiлдi мeңгeрту 

жoлдaры, тiлдiк қaмaл, тiлдiк oртa, тaғы дa бiрнeшe мәceлeлeр cөз бoлaды. 

Вo дoклaде рaccмoтрeны знaчeние перехода на латинский алфавита, рaccмoтрeнa 

aктуaльнocть изучeния трeхязычия в нaшeй cтрaнe и  мeтoдикa рaциoнaльнoгo изучeния 

пeрвoгo языкa кaк рoднoгo, втoрoгo кaк рaзгoвoрнoгo и трeтьeгo кaк инocтрaннoгo  

учaщимиcя шкoл. 

In the introductory part of the report discussed the value trilingual, some theoretical aspects 

of scientific and show pleasing information on this subject. In the second section, we consider the 

relevance of the study of trilingual in our country and methods of rational examination of the first 

language as a native language, spoken as a second and third as foreign students in schools 

 

Қазақстан мемлекет болып құрылғалы бері, ХХ ғасырдың басында араб 

әліпбиі біраз қолданыста болды. Қазақ тіліндегі дыбыстар жүйесін арнайы 

зерттеп, әліпби құрастырған қазақтың алғашқы фонологі – Ахмет 

Байтұрсынұлы. А.Байтұрсынұлы – өзінің бүкіл саналы өмірін қазақ жазба тілін 

лексикалық шұбарлықтан, басқа тілдердің синтаксистік ықпалынан тазартумен 

айналысып, қазақ тілі ғылымын дамытқан ірі ғұлама. А.Байтұрсынұлы қоғам, 

ғылым және мәдениеттің өркендеуі жазу арқылы іске асатынын жақсы түсінді. 

Ғалым сауатсыздықты жою үшін әріп, оқулық мәселесін кезек күттірмейтін 

мәселе екенін біліп, 1910 жылдан бастап, араб жазуының қазақ тілі үшін 

қолайлы емес жақтарын түзеп, оны тілдің дыбыстық ерекшеліктеріне сай етіп, 

сингармониялық ұлттық әліпби түзеді.  

Латын жазуын қабылдағанда қол жетер нәтижеміз неде? - деген тәрізді 

сұрақтар өз уақытында қойылғанмен, оларға жауап бұрмаланып, бүркемеленіп, 

басты саяси-идеологиялық мақсатты құпия қалдырып келген. А.Байтұрсынұлы 

реформалаған араб жазуымен тез арада, әрі жеңіл, оп-оңай сауат аша бастаған 

қазақ халқын тағы да жаңадан латын таңбасымен қайтадан сауат ашуға мәжбүр 

етті. ХХ ғ. бірінші ширегінде Орта Азия халықтарының арасында латын 

әліпбиіне көшу процесі үдей түседі. Сонымен қазақ жазу тарихындағы ұлттық 

жазу мен оның латын графикасына көшу кезеңдерін қарастыра келгенде 

мынадай қорытынды шығаруға болады. Латын графикасының қазақ қоғамында 

орын алуы тек саяси идеологиялық түрткіжайтқа негізделді. 

Әліпби, емле және оны реформалауға байланысты қазақ 

оқымыстыларының арасындағы пікірталас алғашқыда «Дала уәлаяты», 

«Айқап», «Қазақ» газеттері беттерінен көрініс тапса, 1920 жылдан бастап 

«Еңбекші қазақ», «Жаршы», «Жаңа мектеп» газеттерінде де көрініс тауып, 

газет төңірегіне ұйыса бастайды. Қазақ зиялылары арасында түрлі бағыттағы 

пікірталастар болып, екі топтың – латыншылдар және арабшылдар немесе 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90.%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%A5_%D2%93.&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%83&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%83&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B1%D0%B8%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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қазақшылдар деген екі топқа бөлінді, олардың жүздеген мақалалары «Еңбекші 

қазақ» газетінде жарияланып отырды. Айталық, Н.Төреқұлов «Бізге қандай 

әліппе керек?», Ә.Байдилдиннің «Жаңа әліппе тарихынан», Б.Байтоғайұлы, 

Қ.Басымов, М.Дулатов, Т.Шонанұлының «Бізге жаңа әліппе не үшін керек?», 

О.Жандосұлы, М.Жолдыбаев, Қ.Жұбанов, Е.Омаров, Қ.Кемеңгеров, 

Н.Қаймекеұлы, Ж.Аймауытовтың, М.Мұхтарұлы «Дыбыс белгілерін негізінен 

өзгерту керек» т.б. және шетелдік Г.И.Бройдо, Н.Яковлев, Поливанов, 

Навширманов, профессор Ашмарин, профессор Жюзе, академик Бартольд, 

профессор Л.Жирков, профессор Б.Шобанзаде сынды ғалымдардың бірнеше 

мақалалары оған дәлел бола алады. Латын графикасы негізінде әліпби жүйесін 

түзіп, алғаш жоба жасаған қазақтың дарынды дипломаты Нәзір 

Төреқұлов.1929-1940 жылдары қазір тілге тиек етіліп отырған латын әліпбиі де 

қолданылды. Содан кейін кеңестік саясаттың ықпалымен орыстың 

кириллицасына көшірілді . Осылай қазақ халқы біраз әліпбиді басынан өткерді. 

Ал тәуелсіз ел болғалы латын графикасына көшу туралы мәселе жиі көтеріле 

бастады. Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2006 жылы Ассамблеяның жиынында латын 

әліпбиіне көшу жөнінде мәселені қозғаған болатын. Елбасы жуырда Халыққа 

арнаған Жолдауында, Қазақстан журналистерімен кездескенде осы мәселеге 

ерекше мән берді. Енді міне, мемлекеттік құжат ретінде қабылданды. 

Латын алфавитін немістер де, итальяндықтар да, француздар да, 

испандықтар да ғасырлардан бері қолданып келеді. Ағылшындардан бұрын да 

қолданып келген бұл елдер. Сондықтан, латын әліпбиі деген – ағылшын әліпбиі 

емес. Жаһанда тек қана төрт (4) ұлы тіл бар. Олар: көне грек тілі (адамзат 

өркениетінің аға тілі), латын тілі (адамзат өркениетінің іні тілі), араб тілі 

(қасиетті "Құранның" тілі) және көне Түркі тілі (түркі халықтарының Ата тілі). 

Осы орайда Шерубай Құрманбайұлы, Мәдениет және ақпарат министрлігі, Тіл 

комитетінің төрағасы орынбасарының пікірі: «Ең бастысы латын графикасына 

көшудің мерзімі белгіленді – биылғы Жолдаудың бір ерекшелігі онда латын 

әліпбиіне көшудің нақты мерзімі белгіленді. Әрине, латын графикасына көшу 

оңай шаруа емес. Латын әліпбиіне қатысты атқарылып жатқан жұмыстар қазір 

де аз емес. Президент айтқандай 2025 жылға қарай латын графикасына 

толықтай көше аламыз». 

Ғалымдар бұл мәселені ғылыми тұрғыдан қарастырып жатыр. Олардың 

пікірінше, қазақтың төл дыбыстарының басын ашып, латын әліпбиін соған 

лайықтап жасау. Қазақтың төл дыбыстарын түгендеп, соған лайықтап таңба 

санын ықшамдау А.Байтұрсынұлынан басталған болатын. Сол кезде таңба 

санын қорғаштап Ахмет Байтұрсынұлын «сынға алған». Сын айтқандарға 

Ахмет Байтұрсынұлы: «таңбаларды қысқартып, артығын борышыма берейін 

деп отырған жоқпын» – деген екен. Жақында Стамбулда өткен Түрік Кеңесі 

жиынға өзбек, қырғыз, қазақ, әзірбайжан, түркімен сияқты түркі халықтарының 

өкілдері қатысты. Қазақстаннан Түркі академиясының президенті Шәкір 

Ыбыраев пен Тіл комитетінің орынбасары Шерубай Құрманбайұлы барып, 

түркі жұртына ортақ 34 таңбаның үлгісін алып келді. Олар «әр тіл осы үлгінің 

негізінде өзінің латын әліпбиін құрастырсын. Сонда біз бір-біріміздің 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B5%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D3%99%D0%B7%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91.%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A.%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BF_%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D2%9A%D1%8B%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D2%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D2%B1%D0%BB%D1%8B,_%D2%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D.%D2%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C.%D0%9C%D2%B1%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D.%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%8E%D0%B7%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B.%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91.%D0%A8%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B5%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B5%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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жазуымызды тұрқына қарап түсінеміз» деген мәмілеге келді. Латын әліпбиіне 

көшу туралы  әңгіме бүгін басталған жоқ, Тәуелсіздік алған жылдары, тіпті 

одан да бұрын айтылғанын жоғарыда айтып кеткенбіз. 1994 жылы латын 

әліпбиі мәселесі бойынша Түркияға барған академик Әбдуәли Қайдар бастаған 

топ «34 әріптен аспайық» деген ортақ мәмілеге келіп еді. Белгілі ғалым, 

фонолог филология ғылымдарының докторы, профессор Әлімхан 

Жүнісбек:«Бүгінгі қазақ жазуына, тек әліпби ауыстыру ғана емес, түбегейлі 

реформа керек. Реформа үш мәселені – дыбыс, әліпби және еміле-ереже бірдей 

қамтиды: дыбыс – өзге тілдерден бөлектеп тұратын тілдің тұрпат-тұрқы; әліпби 

сол дыбыстың қауызы, басқаша айтқанда, қорғаны мен оққағары; еміле-ереже –

дыбыстардың басын біріктіріп, сөз құрап тұратын дәнекері. 

Сөз жоқ, ми [mi] емес, мый [mɪy] екенін, су [su] емес, сұу [suw] екенін, 

ащы емес ашшы т.с.с. Немесе қазақтың еркін кең тыныспен айтылатын сәнді 

ашшы, тұшшы, кешше сөздеріндегі қос дыбыстың орнына төркіні бөлек 

тұншығыңқы щ дыбысын қойып айта алатын қазақ табылар ма екен. Сонымен 

ұлттық әліпби жоба: кирилше, латынша таңбасын Ә әдеп, Ň ň таңбасын Ņ ŋ 

деп, Š š таңбасын Ş ş деп алуға тура келді. Қанша дегенмен түркі бірлігіне, 

алшақтай бермей, мойын ұсынумыз керек қой.Әліпби «Жоба» деп аталады, 

ендеше ол біткен жұмыс болып саналмайды. «Жоба» деген түзетілуі мүмкін, 

жетілдірілуі мүмкін, тіптен, қабылданбай да қалады. Сондықтан «Жобаға» тек 

ұсыныс деп қана қарау керек. «Жоба» қазақ сөзінің үндесім әуезін, морфем 

құрамын, буын тұрқын, тасымал жігін бұзып жазуға еш мүмкіндік бермейді. 

«Жоба» мазмұнынан ешқандай тіл бұзар жаңсақ еміле-ереже туындамайды». 

Әлем жазуының тәжірибесіне қарасақ, ешбір мемлекет, ешбір халық кірме 

дыбыс үшін арнайы таңба ойлап таппайды немесе сол кірме дыбыстың төркін 

таңбасын алмайды. Таңбаны сол өзінің төл әліпбиінің ішінен құрастырады. 

Мысалы, орыс тілінен ц, ч т.б. дыбыстарын қабылдап, ц, ч т.б. таңбаларын қоса 

алып отырды.Қазіргі еуропалық елдер де орыс сөздерін жазып-сызуға мәжбүр 

болып отыр, бірақ олар ц дыбысын tc деп, ч дыбысын ch деп латын әліпби 

үлгісімен жазу амалын тауып отыр. Жасалған латындық әліпбидің 

жобаларының көпшілігінде қазіргі Түріктің латынша әліпбиін негізге алынған. 

Елбасы Қазақстан халқына арнаған Жолдауында: «Бұл мәселені жүзеге 

асырғанда дұрыстап ойлану керек. Біріншіден, өзге Түркі елдердің латын 

әліпбиінде астында, үстінде ноқаты бар, құйрығы бар таңбалар молайып кеткен. 

Ондайға жол бермеуге тырысу керек. Екіншіден, бір дыбысты бірнеше 

әріптермен белгілеу кездеседі. Ағылшын тілінің өзінде солай. Бір ш дыбысын 

жазу үшін үш әріп қолданылады, ондайдан да сақ болу керек. Ең алдымен көне 

Рим империясы мәдениеті тарихын зерделеп оқу екендігін және бұл жазуды 

жасайтын ғалымдар екендігін атап өтті. Латын жазуының тарихын, оның қалай 

дамығанын мұқият зерделеу қажеттігін, латын тілін білмейтін адамның жобасы 

қабылданбауы тиіс, яғни білікті мамандардың ғана жобасын қабылдау 

керектігін атап өтті. Сонымен бірге қазіргі Итальян және Француз, Испан 

әліпбилерінің қалай қалыптасқанын зерттеу керек екендігін де айтып кетті. 

Себебі, бұл елдер латын әліпбиін ең алғаш рет қолданған, тәжірибесі мол. 
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Содан кейін ғана латын әліпбиін қолдануды кеш бастаған неміс және ағылшын 

әліпбилерін зерделеу қажет екендігіне тоқталды. Латын әліпбиінің өзін негізге 

ала отырып, итальян, француз, испан, неміс, ағылшын әліпбилеріне сүйене 

отырып қазақтың латынша әліпбиі жасалауы тиіс екендігін айтты. Қазақ тілінің 

латынша әліпбиінде осы аталған әліпбилерде көрсетілген дыбыстардан басқа 

басы артық дыбыс болмауы екендігі, тек қана ұ, ү, ы, і, ө, ғ, ә дыбыстарының 

латынша әліпбидегі таңбаларын дұрыстап ойлану керек екендігін, латынша 

әліпбиі қазіргі латын әліпбиін қолданатын жоғарыдағы елдердің әліпбилерінен 

алшақ кетпеуі керек екендігін атап өтті. 

Баяндамамызды қорытындылай келе, қазақ тілі жазуының латын әліпбиіне 

көшуі біріншіден, заман талабы, екіншіден, латын әліпбиі жаһандану үдерісінде 

өркениетке жол ашып, Түркі әлемімен бірігуге негіз болып отыр. Қазіргі таңда 

Еуразияны мекендеуші түркі халықтарының тарихын, рухани және мәдениетін, 

әдебиетін, тілін, ділін жан-жақты, тереңдетіп зерттеу айырықша жаңданып 

отырғаны байқалады. Тәуелсіздікке қол жеткен қазақ халқы ұлттық мәдениет 

құндылықтарын жаңғыртып, ұлттық тілінің тарихын, қайнар-көздерін 

іздестіруде. Әлемдегі жаһандану процесіне сәйкес түркі елдері де өздерінің 

ұлттық тарихын елегінен өткізіп, олардың бірігу үрдісі де күшейе түсуде. Түркі 

халықтарын тұрмыс салты мен әдет-ғұрыптар, салт-сана ортақтығы, мәдени, 

ділдік ұқсастықтар да біріктіріп отырғаны күмән тудырмайды. Бұл мәселенің 

халқымыз, мемлекетіміз үшін маңыздылығын Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә. Назарбаев: «Қазақ алфавитін 2025 жылға қарай латын 

графикасына көшіруге дайындық жұмысын осы бастан қолға алу қажет. Бұл 

қазақ тілін жаңғыртып қана қоймай, оны осы заманғы ақпараттың тіліне 

айналдырады»– деп атап өтті.  
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One of national  reneval moderhazahon ecexu work  to  copy Kazakh Ianduade into hatin. 

Lebturs the thoughts which . Dresident  spone and public, especially Landuade specialists  support 

this event. In  this article  Kazakh alphoset and  writind hatin  graphies  by  coping  it  mares  great  

importance  for  spiritual  revival. 

Идея Главы  государства  по  вопросу  о переходе  казахского  языка  на  латинский  

как  один  из  шагов,  предпрининимаемых  в  направлении  духовного  возраждения,  важна  

для  начала  развития  страны  путём  перевода  казахского  алфавита  на  латинскую  

графику. 

 

Ұлттық рухани жаңғыру бағытында атқарылатын шаралардың бірі ретінде 

Елбасының қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру мәселесі туралы айтқан ойлары 

жұртшылықтың, әсіресе, тіл мамандарының ерекше қолдауына ие болып отыр. 

Бұл мақала қазақ әліпбиі мен жазуын латын графикасына көшіру арқылы 

елімізді рухани жаңғыруға бастайтын маңызды құжат. Қазақ әліпбиі мен 

жазуын латын қарпіне көшіру мәселесі туралы еліміз егемендік алған алғашқы 

жылдардан бастап ғылыми ортада сөз қозғала бастаған еді. Ғылыми қауыммен 

кездесулерде, басқа жағдайларда да тіл мәселесіне ерекше назар аударып 

жүретін Елбасымыз Қазақстан халқы Ассамблеясының 2006 жылғы 24 

қазанында өткен ХІІ сессиясындағы сөзінде «Қазақ әліпбиін латынға көшіру 

жөніндегі мәселеге қайта оралу керек. Бір кездері біз оны кейінге қалдырған 

едік , біз бұл жерде асығыстыққа бой алдырмай, оның артықшылықтары мен 

кемшіліктерін зерделеп алуымыз керек»,-деген болатын. Одан кейін 2012 

жылғы «Қазақстан-2050» «Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Қазақстан Халқына арнаған Жолдауында: «Біз 2025 жылдан 

бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. 

Бұл - ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз 

мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім 

қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың 

ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруге, ең бастысы - қазақ тілін 

жаңғыртуға жағдай туғызады», - деп тағы да атап көрсеткен еді. Ал осы жылғы 

сәуір айында жарияланған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев «Қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне 

көшіру жұмыстарын бастауымыз керек»,- деп, нақты тапсырма берген болатын. 

Латын әліпбиі туралы алғаш сөз қозғалғаннан бері ғылыми ортада латын 

әліпбиінің мүмкіндіктері мен оны қазақ әліпбиіне көшіру мәселесі жөнінде 

түрлі дәрежедегі талқылаулар болып, көптеген ғылыми зерттеу мақалалар да, 

түрлі авторлардың құрастырған әліпбилері де жарияланды. 
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«Қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» деп Елбасы атап көрсеткендей, 

қазақ жазуын латын әріптеріне көшірудің басты мақсаты - бұл қазақ тілін 

дамыту үшін жасалып жатқан шаралардың бірі. Қазіргі орфографиямызды 

жетілдіру, сөзіміздің қазақ тілінің табиғи үндесіміне сай жазылуын қамтамасыз 

ету болып табылады. Заман ағымына сай тіл де үнемі дамып, сөздік құрамы 

толыға түседі. Күнделікті өмірде танылған барлық заттар мен құбылыстар сол 

тілде сөз арқылы қолданыс табады. Егер осы сөздер өз ана тілінде, немесе ана 

тілдің заңдылығына бейімделіп қолданылмаса, онда кез-келген тілдің сөздік 

қоры жұтаң тартып, ол тілдің табиғи заңдылықтары бұзыла бастайды. Барлық 

уақытта да тілдің өзіндік заңдылықтарын ескеріп, үнемі жетілдіріліп отыруы 

керек. Қазақ тілі - мемлекеттік тіліміз болып табылады. Осы тұрғыда қарағанда, 

жазуымызды латын әріптеріне көшірудің мемлекеттік тілдің дамуы мен 

қолданыс аясын кеңейтуге де қосар үлесі зор деп білеміз. Қазіргі таңда 

мемлекеттік тіліміз керегесін кеңге жайып, егеменді елімізбен қатар дамып, 

мемлекеттік тілге деген сұраныс та артып келеді. Сондықтан Қазақстан сияқты 

бүкіл әлемге танылған елдің мемлекеттік тілінің жазуы да заман талабына сай 

келуін күнделікті өмірдің өзі талап етіп отыр. Қазір шетелдермен әр түрлі 

саладағы байланыстардың күшеюіне байланысты осы шараларды рәсімдеу 

құжаттарын жазуда латын әріптерінің қажеттілігі анық байқалады. Қазіргі 

Қазақстанның дамып, әлем көз тіккен талай маңызды шаралардың ұйтқысы 

болуы, оның мемлекеттік тілі мен жазуының да осы биіктен көрінуіне түрткі 

болып отыр. Осындай көптеген жағдайлар, күнделікті өмірдің өзі, жаңа 

технологиялар заманы қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің қажеттілігін алға 

тартады.  

Сонымен қорыта келе  қазақ жазуының латын әріптеріне көшірілуі ел 

болашағы - жас ұрпақтың оқу-білім және ғылым жолындағы ізденістеріне де 

жол ашады. Қазіргі заман - жазу заманы, ғылым мен техника, оқу-білім, 

ақпарат, жаңа технологиялар заманы. Адам жазу арқылы білім алады, жазу 

арқылы бір-бірімен байланыс жасап, жүрген-тұрғанын, жасаған жұмыстарын да 

жазып отырады, яғни хаттама, түрлі қатынас іс қағаздары, компьютер, 

интернет, агент т.б. арқылы хабарласулар - бәрі де жазу арқылы жүзеге асады. 

Жер бетінде латын әліпбиі барлық салада қолданылатаны байқалады. Барлық 

дәрі-дәрмек атаулары, математика, физика, химия формулалары, көптеген 

терминдер, мамандықтарға қатысты ғылыми әдебиеттер т.б. латын әліпбиімен 

байланысты екенін байқауға болады. Осы жаңа заманда өмір сүріп, білім алу, 

еңбек ету, белгілі бір мамандықты игеру, т.б. адамның белсенді іс-әрекеттері 

мемлекеттік тіл мен ағылшын тілінен, оның жазуынан айналып өте алмайды. 

Сондықтан латын әріптері өркениеттің жазуы ретінде өмірдің өзі талап етіп 

отырған басты қажеттіліктердің бірі деп білеміз. Латын әріптерімен жазу 

арқылы басқа тілді де меңгеру, оны жазу да бір-біріне жақындап, бір әріптен 

екінші әріпке ауысып отыру қиындығын жеңілдетіп, тілдің қолданысына да оң 

әсер етеді. Осындай жағдайда білім алып, мамандығын шыңдап жатқан 

жастарға әлемнің қай жерінде жүрсе де кедергі келтірмей, жұмысын жеңілдете 

түсуге ықпал етеді. Ендеше латын әліпбиінің болашағы да зор.  
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Мақалада eлiмiздeгi латын алфавитіне көшу мәceлeлeрiнe aрнaлып, үйрeтудiң тиiмдi 

әдic-тәciлдeрi кeңiнeн тaлқылaнғaн. Туғaн тiлiн жәнe eкiншi, үшiншi тiлдi мeңгeрту 

жoлдaры, тiлдiк қaмaл, тiлдiк oртa, тaғы дa бiрнeшe мәceлeлeр cөз бoлaды. 

Вo дoклaде рaccмoтрeны знaчeние перехода на латинский алфавита, рaccмoтрeнa 

aктуaльнocть перехода на латиницу и  мeтoдикa рaциoнaльнoгo изучeния пeрвoгo языкa кaк 

рoднoгo, втoрoгo кaк рaзгoвoрнoгo и трeтьeгo кaк инocтрaннoгo  учaщимиcя шкoл. 

In the introductory part of the report discussed the value trilingual, some theoretical aspects 

of scientific and show pleasing information on this subject. In the second section, we consider the 

relevance of the study of trilingual in our country and methods of rational examination of the first 

language as a native language, spoken as a second and third as foreign students in schools 

 

Латын әліпбиіне көшу туралы мәселе тәуелсіздік алған жылдардан бермен 

қарай көтеріліп келеді. 2006 жылы Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан халықтары 

Ассамблеясының ХІІ сессиясында: «Қазақ әліпбиін латынға көшіру жөніндегі 

мәселеге қайта оралу керек. Бір кездері біз оны кейінге қалдырған едік. Әйтсе 

де латын қарпі коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие және көптеген 

елдер, соның ішінде посткеңестік елдердің латын қарпіне көшуі кездейсоқтық 

емес. Мамандар жарты жылдың ішінде мәселені зерттеп, нақты ұсыныстармен 

шығуы тиіс. Әлбетте, біз бұл жерде асығыстыққа бой алдырмай, оның 

артықшылықтары мен кемшіліктерін зерделеп алуымыз керек», — деген еді. 

«Қазақстан-2050» стратегиясында латын тіліне 2025 жылы толық көшетініміз 

туралы кесімді сөз айтылды.  

Ғалымдар, әдебиетшілер, жалпы қауым арасында бұл мәселеге қатысты 

пікір екі жақты. Бірі қажет дейді, бірі қажет емес дейді. Пайдасы мен зияны 

жөнінде де пікірлер айтылып жатыр.  

http://qazaqtimes.com/article/8505
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Осы мәселелерге қатысты Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық 

институтының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Нұрбол 

Сәдуақаспен сұхбаттасқан едік: Қазіргі қазақ жазуында қолданылып жүрген 

әліпбиді латын әріптерімен ауыстыру мәселесіне алаңдаушылық тудырып 

отырғандар бар. Бірақ бұл болашаққа батыл қадам жасап, елімізді төрткүл 

дүниеге танытып келе жатқан Елбасының тағы бір маңызды бастамаларының 

бірі және дер кезінде қозғалған тіліміздің болашағы үшін жасалған ғылыми 

маңызды шара деп білеміз. Тәуелсіз елдің негізгі белгілерінің бірі ретінде 

жазудың маңызы өте зор. Сондықтан да болар Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«біз орыс тіліне қарсы емеспіз, біз оның қазақтар арасына қалай енгізілгеніне 

келіспейміз» деген сөзі көңілге көп ой салады. Себебі бұл сөз тілінің 

болашағын ойлаған тіл мамандары мен тілге жанашыр зиялы қауымның 

көкейіндегі ойды дөп басқандай. Мұны қазіргі кирилл-қазақ  әліпбиіне немесе 

орыс тіліне теріс қарау деп емес, қайта қазіргі әліпбиіміз бен жазуымыздағы 

халықтың өз еркімен қалап алмаған, кешегі кеудемсоқ жүйенің өктем 

саясатының әмірімен күшпен таңылған кейбір кірме әріптерден арылып, таза 

қазақ әліпбиін жасау бағытындағы игілікті қадам деп түсінеміз. Латын 

әліпбиіне көшу, сайып келгенде, ана тіліміздің болашағын ойлап, қолданыс 

аясын одан әрі кеңейте түсуге мүмкіндік жасап, тіліміздің ішкі табиғи 

әліпбиіміз арқылы жазудың айтуға жасап келе жатқан қиянатын болдырмай, 

қазақы айтылым (орфоэпия) мен жазылым (орфография) талаптарын жүйеге 

түсіру деп түсіну керек. 

Латын графикасына (таңбасы) негізделген қазақ әліпбиін жасау ісінде 

тіліміз дыбыс жүйесіндегі төл дыбыстар мен өзге тілден енген кірме 

дыбыстарды жеке-жеке қарастырып, әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері мен 

жазу барысында туындайтын әртүрлі заңдылықтары ескерілуі тиіс. Демек, бұл 

іс кез келгеннің қолынан келе бермейді, арнайы фонолог маманның ғылыми 

тұрғыда қарастырған зерттеу жұмыстарына үңілу керек. Сондықтан таңба-әріп-

фонема-жазу сырын білетін, графизация (тілдің таңбалануы) мәселесімен 

шұғылданып жүрген фонолог мамандардың көзқарастарына жүгінген жөн. Осы 

орайда, латын графикасын қазақ әліпбиіне икемдеу бағытында өзінің салмақты 

ойлары мен ғылыми маңызды зерттеулерін көп талқысына ұсынып жүрген 

білікті ғалым Әлімхан Жүнісбеков еңбектерінің маңызы зор. Қазіргі таңда 

Әлімхан Жүнісбеков бастаған ғалымдар қазақ тілі дыбыс жүйесіндегі 28 

фонеманы (9 дауысты, 19 дауыссыз) латын графикасымен таңбалап, жаңа қазақ 

әліпбиін дайындап отыр. Бұған қоса, кірме сөздерді таңбалау үшін «в», «ф», 

«һ» әріптерін де әліпбиге алу туралы пікір айтылды. Себебі бұл әріптер 1938 

жылы әліпбиімізге енгізгелі қазақ тілінде әбден орнығып болды. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жолдауында: «… ең бастысы — қазақ 

тіліне жаңғыртуға жағдай туғызады», — деген болатын.  

Шынында да, әліпби ауыстырудың саясатқа да, басқаға да қатысы жоқ, ең 

басты қажеттілігін тілдің өзі талап етіп отыр. Тілдің ішкі-сыртқы жағдайы 

қазіргі жазудың (орфография) айтылымға (орфоэпияға) кері әсер етіп, өзге 

тілден кірген сөздердің салмағы арта түсіп, кірме дыбыстардың төл 
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сөздеріміздің фонетика-грамматикалық талаптарын бұза бастауы секілді түрлі 

жағдайлар әліпби өзгерту мәселесін алға тартты.  

Қазақ тіліндегі сөздердің табиғи қалпында айтылуына кезінде кирилл 

жазуына көшуіміз кедергі болды дер едім. Қазіргі кезде тілімізде өзге тіл 

сөздері көп болғаны бір басқа, ата-баба дәстүрімен жеткен табиғи дыбыстау 

әуеніміз де өзгере бастаған екен. Біз өзге тілдегі сөздердің барлығын түсіне 

бермесек те, олардың дыбыстау әуеніне қарай француз сөзі ме, неміс сөзі ме, 

қытай, жапон сөзі ме - ажырата аламыз. Ал бұрын қандай болды? Бұрынғы 

жазбаларда: «Қазақтар сөйлегенде ән салып тұрғандай» депті. Мұның себебі 

тілімізде сөздің қос дауыссыздан басталмауы, бір дауысты бір дауыссызды 

соңына ертіп немесе бір дауыссыз бір дауыстыны ертіп, өзара үндесіп айтылуы 

болса керек. Сондықтан да болар, бұрынғы аталарымыз «кровать, бревно, 

стакан, стол, трактор» деген сөздерге екі дауыссыздың ортасына, не сөз алдына 

дауысты дыбысты қосып, «кереует, бөрене, ыстақан, үстел, тырақтыр» деп 

қазақы «әндете» айтқан, ал қазір олай емес.  

Сондықтан да болар, қазақы қоңыр үнді әннен, күйден іздеп, дәстүрлі 

әуенді сағынып отырамыз. Аға буын өз ана тілінің бабалар дәстүріне сай дұрыс 

айтылуын қалап, кейінгі ұрпағына аманат етіп, оқытып, үйретеді. Бірақ қазіргі 

жастар арасында тілдің айтылым (орфография) және жазылым (орфография) 

заңдылықтарын ажырата қарамай, тек жазылым бойынша сөйлеу етек алып 

бара жатыр. Мысалы; «аман келді» деген тіркесте сөз арасындағы «нк» 

дыбыстарын біреулері сол күйінде айтса, екінші бірі «нг» (аман гелді), үшінші- 

«ңк» (амаң келді), төртіншісі-«ңг» (амаңгелді) деп төрт түрлі айта береді. Бұл 

тіркес төртіншісі тоғыспалы ықпал арқылы дұрыс айтылған. Бұл заңдылықты 

мектеп оқушылары түгілі кейбір ғалым ағалар да: «Қазіргі жастар бұлай айта 

алмайды, дәстүр-дәстүр деп артық кетуге болмайды» деп, ана тіліміздің басты 

ерекшілігін танытатын үндестік заңын мойындағысы келмейді. Сонда ана тілін 

жете білмейтін кейбір жастардың сөйлеуі — қазіргі заңдылық та, бабалардан 

жеткен тіліміздің табиғи айтылымы ескірген заңдылық болғаны ма?! Мысалы, 

көгілдір экрандағы түрлі ән байқауларын тамашалайтын көрермендер 

тамылжыта ән салған әншіге қазылар алқасы «әнді ескі әуенмен, бұрынғы 

дәстүрмен айтып тұрсың, мұны қазір жұрт қабылдамайды» деп, сөзін орынды-

орынсыз созып, сөздің екпінін дұрыс қоймай, сөз арасына шетелдің әуенін 

қосып, сөзді түсініксіз дыбыстармен бұзып «современный» орындаушыны 

мадақтап жататынына куә болып жатады. Бұл жағдай балаларға арналған 

мысал, өлеңдердегі есектің «ән айтуды қораздан үйрен» деп бұлбұлға ақыл 

бергеніндей әсер етеді. Бұл өзге тілде сөйлеп, өзге әліпбидің ықпалымен жазу 

тек тілге ғана әсер етіп қоймай, адамның бүкіл болмысына да ықпал ететіндігін 

байқатады. 

Осындай жағдайда өз кезінде Ахмет Байтұрсыновтың: «Түбінде тілді 

оқығандар бүлдіреді» деп оқыған адамдар өзге тілдің ықпалына тез 

бейімделгіш болатындығын аңғарып ескерткені ойға оралады. 

Тілдің қоғаммен бірге дамып, ғылым мен техника дамыған сайын көршілес 

елдерден және басқа да шетелдерден жаңа сөздер кіруі арқылы да толығып 
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отыратыны табиғи заңдылық болып табылады. Қазіргідей басқа елдермен арада 

барыс-келіс жиілеген замандағы күнделікті тіршілікте өзге тіл сөздерінің енуі 

де, әсері де күшейе түспесе, бояуламайды. Ал кірме сөздердің барлығын дер 

кезінде қазақы айтылымға икемдеп отыру да оңай шаруа емес. Әрбір оқыған 

сауатты адам өзге тілден келген сөздің де қазіргі  кирилл әріптерімен өзгеше 

жазылып тұрғанын оғаш көріп тез қабылдай қоймауы мүмкін. Ал латын әліпбиі 

бұл қиындықты өзі реттеп, жұртшылық кірме сөздерді қазақы қылып жазып, 

қазақы оқып кеткенін өздері де байқамай қалар еді. Сондықтан тіліміздің 

табиғи айтылымына қайшы келетін кемшіліктерімізден арылатын кез келді. Әр 

сөзді бабалар салған жолмен ұлттық үндесіміне қарай айтуымыз үшін жарыса 

қапталдап кедіргі келтіретін ескі әліпбиімізді латын әліпбиіне ештеңеден 

қорықпай алмастыра салуға мүмкіндік келді. Демек, ұрпақ келешегін ойласақ, 

ұлттығымыздың негізгі белгісінің бірі тілімізді сақтап қаламыз десек, бірден-

бір дұрыс жол - латынға көшу. 

Ахмет Байтұрсынов жасаған төте жазу орыс ғалымдары арқылы әлемге 

танылып, жоғары бағасын алды. Ғалымның әліпби мен жазу санасында ашқан 

осы ғылыми жаңалығы, жазу заңдылықтарымыздың негізгі тірегі болып, басқа 

әліпбиге, латынға, одан кириллицаға көшкенімізбен де қазіргі күнде де 

жазуымызға қызмет етіп келеді. Төте жазуда болмасақ та , әліпби түзу және 

жазу заңдылығы Ахмет Байтұрсынов ұстанған қағидаларға негізделген. Ал 

қазіргі қиындықтарымыз да осы Ахмет Байтұрсынов көрсеткен кейбір 

ұстанымдардан ауытқып, кірме дыбыстарды әліппеге талғаусыз қабылдап, 

содан соң кірме сөздерді де өзгеріссіз жазып, өзіміздің төл сөздеріміз бен 

терминдерімізді де ғалым көрсеткен жолмен қарыштата алмауымыздан 

туындады. Сондықтан Байтұрсынов ұсынған қағидаларға қайта келу керектігін 

еріксіз мойындағандықтан да әліпби өзгертіп отырмыз. Ертең латыншаға өткен 

кезде Ахмет Байтұрсынов ұстанған қағидаларды басшылыққа аламыз. Ал неге 

төте жазу емес, латын әліпбиі дегенге келсек, халық өз еркімен таңдауға 

мүмкіндігі болып тұрғанда әлемнің озық елдері игілгін көріп, көпшілігі қолдап 

отырған латын әліпбиіне біздің де көшкеніміз дұрыс болар еді. Егер біз қазір 

араб әліпбиімен жүрген болсақ, онда латынға көшу туралы әңгіме болмауы 

мүмкін. Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен беделге ие болып, қолданыс аясы да 

мүмкіндігі де зор екендігін танытып отыр. Сондай-ақ графизация (әріп 

таңбалау) заңдылықтары әріптің дыбысты таңбалау, көру, оқу, жазу 

талаптарына сай келуін қажет етеді. Жер бетінде латын әліпбиі барлық салада 

қолданылатыны байқалады. Барлық дәрі-дәрмек атаулары, математика, физика, 

химия формулалары, көптеген терминдер, мамандықтарға қатысты ғылыми 

әдебиеттер — барлығы да латын әліпбиімен байланысты екенін байқауға 

болады. Латын графикасын қолданатын барлық елдердің әліпбиіндегі әріп саны 

тілдегі фонемалар санынан әлдеқайда аз болуы да оның жетістігі болып 

табылады. Дегенмен кейбір елдің латын әліпбиінде әртүрлі диакритикалық 

таңбалардың (нүкте, қос нүкте,сызықша, айшық, дәйекші) көп алынуы да 

белгілі дәрежеде қиындық келтіреді. Осындай қосымша белгілер арқылы 
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көптеген елдің барлық фонемалары латынның 26 таңбасымен ғана белгіленуі 

жазу үнемділігін танытатын тиімді әліпби дәрежесіне жеткізіп отыр. 

Бес мың жылдық тарихы бар Қытай мемлекеті өздерінің ғасырдан ғасырға 

жалғасып келе жатқан тарихи мұрасын бір әліпбиден екіншісіне көшірудің 

мүмкін еместігінен өз иероглифтерінен айырылмай отыр. Бірақ Қытайда да 

латын әліпбиінің өз орны, осы әліпбиге деген қызығушылық бар. Қытай 1949 

жылы өз иероглифтерін латын әріптерінен транскрипциялады, соның 

арқасында қазір шетелдіктердің қытай тілін латын әріптері негізінде меңгеруі 

бұрынғыға қарағанда жеңілдей түскен. Ал жапон елінде ғылыми жұмыста және 

байланыс құралдарын пайдалануға ыңғайлы болуы үшін екінші әліпби ретінде 

латын жазуы қолданылады. 

Тағы бір ескеретін жай - латын әліпбиіне өтсек, барлық мәселе шешіледі 

деп арқаны кеңге салуға да болмайды. Латын әліпбиіндегі британдық 

ағылшындар өз тілдерінің америка, европа құрлықтарында әр жерде әртүрлі 

айтылып кетпеуіне, немістер мен еврейлер жер-жерден келген өз 

қандастарының тілді бұзбай дұрыс меңгеруіне, француздар өз тіліне ағылшын 

кірме сөздерінің көп еніп кетпеуіне басқа елдер де алаңдаушылық білдіріп, 

үнемі назарда ұстап, тілін дамыту шараларын жүргізіп, тіпті «тіл полициясын» 

да осы іске қосып отыр. Сондықтан бізде тілімізге бұрынғыдан да 

жауапкершілікпен қарап, Елбасы айтқандай, «қазақ қазақпен қазақша сөйлеуі 

керек». Тіл сөйлеген үстіне сөйлей берсең ғана шыңдалып, айналадағы 

басқаларға да әсер ете түседі. 
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В статье рассматриваются вопросы  перехода на латинский язык и вопросы 

актуализации нравственно-духовного развития. Рекомендации по переходу на латинский 

алфавит в образовательных учреждениях.  

This article is an overview of the history of the culture of national writing. Transition to Latin 

and issues of moral and spiritual development. Recommendations about transition to the Latin 

alphabet in educational institutions. This material is the basis for carrying out explanatory work. 
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Бүгінгі күнгі бұқаралық ақпарат құралдары мен зиялы қауым өкілдері 

арасында кеңінен талқыланып жатқан мәселелердің бірі – қазақ тілін латын 

әліпбиіне көшіру үрдісі. Себебі жазу – белгілі бір әріптердің жиынтығы ғана 

емес, ұлттың өзіндік болмысын танытатын таңбалар жүйесі, сол ұлттың тарихы, 

мәдениетінің таңбаланған жәдігері. Әр халықтың рухани, мәдени өсуін, 

ғылымы мен білімінің, барлық саладағы даму деңгейін көрсететін маңызы зор 

әлеуметтік-мәдени құбылыс. Жазу арқылы өткен мен бүгінгі және болашақ 

өміріміз жалғастық табады. Ол – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін 

алтын көпір. Ал, жазудың өзгертілуі сол халықтың қоғамдық өмірінің барлық 

саласына, рухани әлемі мен мәдени деңгейіне, тіпті, әлеуметтік психологиясына 

әсер етеді. 

Бұқаралық ақпарат деректеріне сүйенсек, бүгінде әлемнің 70% елдері 

латын жазуы арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеулермен танысуда . Бұл 

дегеніміз – білім, ғылым, саясат пен техника, мәдениет пен өнер, спорт т.б. 

қатысты жазбаша ақпараттың барлығы дерлік латын графикасымен беріледі, 

қоғамдық өмірдегі жаңалықтардың басым бөлігі осы графиканың негізінде 

таралады дегенді білдіреді. Демек, латын әліпбиінің біздің отанымыздың 

әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылу талабының орындалуы жолында 

маңызды роль атқаратыны сөзсіз. 

Түркітектес халықтар тілінде латын әліпбиі 1926 жылдан бастап 

қолданылады. Латын әліпбиін алғаш қолданысқа енгізгендердің бірі – Түркия 

мемлекеті. Біздің елде ХХ ғасырдың 20-жылдары қазақ зиялылары латын 

әліпбиіне көшу мәселесін көтерді. Қазақ тілінің табиғатына сай әліпби үлгісін 

жасап, қолданысқа енгізген болатын. Қазақ тіл білімінің, әліпбиінің негізін 

салған бірегей ғалым А.Байтұрсынұлы: «Біздің заманымыз – жазу заманы: 

жазумен сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Сондықтан 

сөйлей білу қандай керек болса, жаза білу керектігі одан да артық», - деген 

болатын. Бұл – ХХ ғасырдың басындағы қоғамдағы коммуникациялық 

үрдістерді зерделеуден туған ой болатын. Қазір адамзат баласы ХХІ ғасырға аяқ 

басып отыр. Жазудың маңызы бұрынғыдан бірнеше есе өскен заман. 

Сондықтан, әлемдегі елдердің басым бөлігі, соның ішінде туыстас  түркі  

халықтары қолданатын латын әліпбиіне көшу – жаһандану дәуіріндегі рухани 

жаңғырудың алғашқы да маңызды сатысы болмақ... 

Латын әліпбиіне көшкенімізбен оны қолдану мерзімі ұзақ болмағаны 

тарихтан белгілі. Бұл – кешегі кеңестік идеологияның салдары еді. Түркітектес 

ұлттардың түбі бір түркі екенін, тамырын тереңге жайған түбегейлі тарихы мен 

мәдениеті бар елдер екенін ұмыттыру үшін жасалған сұрқия саясаттың айла-

шарғысы болатын. Ал рухани жаңғыру дәуірінде құлдық санадан арылып, 

бұрынғы құндылықтарымызды қайта қалпына келтірудің қажетілігі өз-өзінен 

түсінікті жайт. 

Латын әліпбиіне көшу мәселесі өткен ғасырдың 90-жылдары көтерілді де 

тез басылып қалды. Тілші ғалымдар латын әліпбиіне көшудің  тиімді жақтарын 

жан-жақты дәлелдеп берген болатын. Солардың басты-бастыларын атап 

көрсетейік: 
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  шет елдердегі (Қытай, Монғолия, Түркия т.б. ) қазақтармен мәдени, 

рухани байланысты нығайту үшін қажет; 

  қазақ тілінің төл дыбыстарын таңбалауда ұтымды мүмкіндіктер туады, 

ол өз кезегінде тіл үйренушілерге жеңілдіктер береді; 

  қазақ тілінің әуезділігі, орфоэпиялық заңдылығы қалпына келеді; 

  түркі тектес мемлекеттердің интеграциялану үрдісіне оң ықпал етеді; 

 ағылшын тілін меңгеру оңтайлана түседі; 

  Кеңес заманында жазылған, қазіргі заманға қажетсіз дүниелерден арылу 

үшін, қажетті рухани жәдігерлерді елеп-екшеп алуға мүмкіндік туады. 

Латын әліпбиіне көшудің ұтымды жақтары бұл айтылғандармен 

шектелмесе керек. Оны уақыттың төрелігіне қалдырайық. 

Қазіргі қазақ жазуында қолданылып жүрген әліпбиді латын әріптерімен 

ауыстыру мәселесіне алаңдаушылық тудырып отырғандар бар. Бірақ бұл 

болашаққа батыл қадам жасап, елімізді төрткүл дүниеге танытып келе жатқан 

Елбасының тағы бір маңызды бастамаларының бірі және дер кезінде қозғалған 

тіліміздің болашағы үшін жасалған ғылыми маңызды шара деп білеміз. 

Тәуелсіз елдің негізгі белгілерінің бірі ретінде жазудың маңызы өте зор. 

Сондықтан да болар Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «біз орыс тіліне қарсы 

емеспіз, біз оның қазақтар арасына қалай енгізілгеніне келіспейміз» деген сөзі 

көңілге көп ой салады. Себебі бұл сөз тілінің болашағын ойлаған тіл 

мамандары мен тілге жанашыр зиялы қауымның көкейіндегі ойды дөп 

басқандай. Мұны қазіргі кирилл-қазақ  әліпбиіне немесе орыс тіліне теріс қарау 

деп емес, қайта қазіргі әліпбиіміз бен жазуымыздағы халықтың өз еркімен 

қалап алмаған, кешегі кеудемсоқ жүйенің өктем саясатының әмірімен күшпен 

таңылған кейбір кірме әріптерден арылып, таза қазақ әліпбиін жасау 

бағытындағы игілікті қадам деп түсінеміз. Латын әліпбиіне көшу, сайып 

келгенде, ана тіліміздің болашағын ойлап, қолданыс аясын одан әрі кеңейте 

түсуге мүмкіндік жасап, тіліміздің ішкі табиғи әліпбиіміз арқылы жазудың 

айтуға жасап келе жатқан қиянатын болдырмай, қазақы айтылым мен жазылым 

талаптарын жүйеге түсіру деп түсіну керек. 

Жазу - барлық халыққа ортақ, мәдениеттерді жалғастырушы, 

байланыстырушы құндылықтардың бірі. Халықтың ғасырлар бойы игерген 

барлық жетістіктері жазу мұрасы арқылы танылады. Осы тұрғыда жазудың 

өзгертілуі халықтың мәдени өміріне, әлеуметтік психологиясына әсер етпей ме? 

- Рас, бір жазудан екіншісіне көшу халықтың осы рухани байлықтан 

сусындауына қосымша қиындық келтіруі мүмкін. Сондықтан әліпби  мен жазу 

мәселесіне әлеуметтік лингвистика тұрғысынан жете назар аударған жөн. Жазу 

мен әліпби мәселесі бір-бірімен тығыз байланысты болады. Алдымен әр тілдің 

дыбыс қорын анықтап, содан кейін әр дыбысты әріптермен таңбалау қажет. 

Жазбаша тілді ауызша тілдің графикалық бейнесі деуге болады. Жазудың 

қандай түрі болмасын белгілі бір таңбалар арқылы жасалады. Әліпби жасау 

үшін алдымен графикалық лингвистика теориясын терең танып, тілдің дыбыс 

жүйесіндегі фонемалардың өзіндік фонологиялық ерекшеліктеріне жете назар 

аударып, бөгде тілдерден енген сөздерге қатысты фонемаларды қалай таңбалау 
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керек деген мәселелерді шешіп алу керек, одан кейін тілдің болмысын 

танытатын негізгі заңдылықтарын біліп, тілдің табиғатына сай келетін, өзіндік 

дыбысталу ерекшеліктеріне кері әсер етпейтіндей мәселелерді ескеру керек. 

Жазу барысында әр әріптің өзара кездесу жиілігі де назарға алынуы тиіс. 

Елінің болашағын ойлаған әр азамат, зиялы қауым өкілдері, әртүрлі 

мамандық иелері латын әліпбиіне қатысты өз көзқарастарын білдіріп, ой 

бөлісіп жатыр. Дегенмен, мәселенің байыбына терең бармай, әліпби өзгертуді 

бұрынғы кирилл әріптерін латын әріптерімен ауыстыра салу деп түсінетіндер 

де бар. Егер бұлай түсінсек, яғни қазіргіқазаәріпті латын әріптерімен жай ғана 

алмастыра салсақ, одан ештеңе өзгермейді. 

Қиындықтар болмайды емес, болады. Бірақ «шегірткеден қорыққан егін 

екпейді» дегендей, қиындықтан қорқып қол қусырып отыруға да болмайды. Бес 

мың жылдық тарихы бар Қытай мемлекеті өздерінің ғасырдан ғасырға 

жалғасып келе жатқан тарихи мұрасын бір әліпбиден екіншісіне көшірудің 

мүмкін еместігінен өз иероглифтерінен айырылмай отыр. Бірақ Қытайда да 

латын әліпбиінің өз орны, осы әліпбиге деген қызығушылық бар. Қытай 1949 

жылы өз иероглифтерін латын әріптерінен транскрипциялады, соның 

арқасында қазір шетелдіктердің қытай тілін латын әріптері негізінде меңгеруі 

бұрынғыға қарағанда жеңілдей түскен. Ал жапон елінде ғылыми жұмыста және 

байланыс құралдарын пайдалануға ыңғайлы болуы үшін екінші әліпби ретінде 

латын жазуы қолданылады. 

Тағы бір ескеретін жай - латын әліпбиіне өтсек, барлық мәселе шешіледі 

деп арқаны кеңге салуға да болмайды. Латын әліпбиіндегі британдық 

ағылшындар өз тілдерінің америка, европа құрлықтарында әр жерде әртүрлі 

айтылып кетпеуіне, немістер мен еврейлер жер-жерден келген өз 

қандастарының тілді бұзбай дұрыс меңгеруіне, француздар өз тіліне ағылшын 

кірме сөздерінің көп еніп кетпеуіне басқа елдер де алаңдаушылық білдіріп, 

үнемі назарда ұстап, тілін дамыту шараларын жүргізіп, тіпті «тіл полициясын» 

да осы іске қосып отыр. Сондықтан бізде тілімізге бұрынғыдан да 

жауапкершілікпен қарап, Елбасы айтқандай, «қазақ қазақпен қазақша сөйлеуі 

керек». Тіл сөйлеген үстіне сөйлей берсең ғана шыңдалып, айналадағы 

басқаларға да әсер ете түседі. 
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В статье обосновывается необходимость внедрения лингвистических знаний в 

образовательный дискурс Международного университета. Уделено внимание анализу 

соотношения понятий «межкультурная коммуникация», «дискурс-экспертиза». Обозначена 

проблема обретения навыков дискурс экспертизы как основа понимания культуры другой 

страны, что, в свою очередь, является неотъемлемой задачей обучения в Международном 

университете.  

Мақалада лингвистикалық білімді Халықаралық университеттің білім беру 

дискурсына енгізу қажеттілігі негізделеді. «Мәдениаралық қарым-қатынас», «дискурс-

сараптама» ұғымдарының корреляциясына назар аударылады. Басқа мемлекеттің 

мәдениетін түсінуге негіз ретінде сараптамалық дискурс дағдыларын меңгеру мәселесі, өз 

кезегінде, Халықаралық университетте оқудың ажырамас міндеті болып табылады. 

The article substantiates the necessity of introducing linguistic knowledge into the 

educational discourse of the International University. Attention is paid to the analysis of the 

correlation of the concepts "intercultural communication", "discourse-examination". The problem 

of finding the skills of discourse of expertise as the basis for understanding the culture of another 

country is marked, which, in turn, is an integral task of studying at the International University. 

 

В связи с расширением сферы общения возникает потребность в 

налаживании международных контактов. Учреждения образования, готовящие 

международных специалистов, должны обучать не только преодолению 

языкового барьера, но и формировать готовность к международному диалогу, 

пониманию культурной самобытности других людей, овладению новой 

концептуальной картиной мира, пониманию социальной действительности и 

культуры другой страны. 

Современные глобальные общественно-политические и экономические 

изменения вызывают значительный интерес к культуре других народов как 

определяющей условия реализации творческого потенциала личности и 

общества, формы утверждения самобытности народа и основы духовного 

здоровья нации, межкультурных контактов развивающихся сегодня в 

специфическом, культурно-интеграционном и социально-психологическом 

контексте. Поэтому обращение к межкультурной коммуникации как 
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доминантной реалии современного мира является актуальной проблемой 

современности и требует выяснения ряда вопросов, связанных с 

общетеоретическими аспектами для последующего включения в программу 

обучения ВУЗов. 

Научный интерес отечественных и зарубежных ученых составляют 

вопросы философии и психологии межкультурного общения и 

взаимопонимания, механизмы формирования толерантной личности. В 

контексте исследования и на основе концептуальных идей ученых (Б. Ананьев, 

Л. Выготский, А. Леонтьев, С. Рубинштейн, В. Фурманова и др.) возникает 

потребность в выделении следующих ключевых утверждений межкультурной 

коммуникации: 

- межкультурная коммуникация - это взаимодействие культур, 

осуществляется в определенном пространстве и времени, где феномен 

культуры рассматривается как родовое понятие, культурные контакты 

приобретает разные формы, которые находят свое выражение в осязательном 

взаимоотношении, синтезе и дополнительности; 

- межкультурная коммуникация - это взаимодействие культур, получает 

свою актуализацию через язык и вербальное содержание, которые создают 

специфическую картину мира [1]. 

Вполне правомерным можно считать мнение ученых (Н. Паперная, В. 

Фурманова и др.) по выделению свойств межкультурной коммуникации, 

раскрывающих ее сущность. А именно: 

1) диалога культур, где межкультурное взаимодействие может быть 

интерпретировано как процесс трансляции культуры, национально-культурных 

традиций в аспекте усвоения соответствующей информации на уровне субъект-

объектных и субъект-субъектных отношений; 

2) интеракции, то есть межкультурного взаимодействия, в которой 

коммуниканты являются представителями разных лингвистических 

коммуникативных объектов [1]. 

Считаем необходимым акцентировать внимание на определенных 

позициях. Прежде всего, отметим, что диалог (от греч. dialogos - разговор, 

беседа) как феномен культуры и форма коммуникации - достаточно 

многогранное явление, которое трактуется как разговор, переговоры, 

свободный обмен мнениями между двумя лицами; как функциональная 

разновидность языка; как способ изображения характеров персонажей и 

развития сюжета литературного произведения, как способ существования 

личности и тому подобное. В последнем случае «человек раскрывается в 

человеке», то есть, как отмечает М. Бахтин, только во взаимодействии с 

другими: «Быть - значит общаться диалогично [2, с. 270] ... Быть - значит быть 

для другого и через него для себя [2, с. 312]». Как видим, диалектика «я - для 

себя» и «я - для других» своеобразно рассматривается ученым как способ 

существования личности, а диалог, как со-размышление, со-понимание, 

согласие. При таком подходе представляется возможным признать достаточно 

универсальный характер указанного феномена, расширяются возможности его 
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применения, в частности в сфере межкультурной коммуникации, 

взаимодействия людей разных культур, раскрывая такой существенный факт 

социальной реальности, как взаимность ожидания согласия (консенсуса) и 

взаимопонимания взаимодействующих сторон. При этом межкультурная 

коммуникация может рассматриваться в диалоге культур в различных аспектах: 

- при определенных условиях может отождествляться с содержанием 

понятия «диалог культур» как фактор социальной коммуникации; 

- может быть социокультурным механизмом стабилизации культурной 

коммуникации, ориентированной на активизацию интеграционных процессов 

духовной и материальной жизни общества. 

Сквозь призму выше обозначенного, вполне приемлемым считается 

трактовка диалога культур как коммуникативного действия, ориентированного 

на взаимопонимание, достигается в интерактивном взаимодействии и 

предусматривает воссоздание культуры, а также - личностных качеств 

индивида. 

Привлекает внимание позиция ученых (Ю. Дешериев, Н. Паперная, Л. 

Харченкова и др.) относительно выделения таких аспектов диалога культур: 

- билингвистический, который включает разработку проблем 

интерференции (лингво- и социокультурной), кодового переключения, 

языкового дефицита, конвергенции и дивергенции культур и тому подобное; 

- прагматический, предусматривающий разработку лингвопрагматики при 

исследовании межкультурной коммуникации (специфика взаимодействия 

разнонациональных коммуникантов, особенности реализации интенций 

участников диалога культур и т.п.); 

- когнитивный - исследование когнитивных особенностей путем 

восприятия и понимание языка и культуры различными национальными 

контингентами субъектов учения; 

- аксиологический, направленный на выявление оценочных характеристик, 

которые «приписываются» явлениям языка и культуры, изучаются 

представителями различных национальных культур; 

- эстетический, что раскрывает пути эстетического постижения языка и 

культуры разных национальностей [1]. 

По нашему мнению, такой подход создает предпосылки для всестороннего 

изучения коммуникативного взаимодействия языковых партнеров, 

принадлежащих к разным культурам. 

Закономерно возникает вопрос по выяснению возможностей установления 

диалога между людьми разных культур. В частности, А. Гуревич, выделяет два 

пути осуществления этого процесса. Во-первых, для субъективного восприятия 

чужой культуры, подчеркивает ученый, необходимо отбрасывать все, что лежит 

за пределами культурного текста, оставляя лишь то, что соответствует своему 

пониманию последнего. Этот путь облегчает адаптацию дискурса к своему 

мировосприятию и пониманию культуры «чужого». Суть другого пути состоит 

в поиске путей наиболее глубокого погружения в смысл «чужой» культуры без 

потери ее своеобразия. Мы убеждены, что именно второй путь помогает 
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избежать субъективации интерпретации диалога культур, нарушения 

культурных традиций и тому подобное. 

Одним из факторов, которые раскрывают характерные признаки диалога 

культур, по нашему мнению, является культурно-коммуникативная 

совместимость, выражающая социокультурную направленность совместной 

деятельности людей в их стремлении достичь согласия и обеспечивается 

соответствующей базой дискурса: ценностно-нормативная ориентация, 

общепринятые этикетные нормы поведения, общественная оценка 

социокультурного опыта народа, общность духовных устремлений по 

осуществлению диалога. 

Как возможный вариант межкультурного диалога рассматривается 

развертывание двух противоречивых типов отношений - «ситуация понимание» 

и «ситуация непонимания», граница между которыми относительная, 

динамичная и условная, где непонимание служит толчком, основанием для 

расширение границ понимания, где варианты приспособления собственного 

внутреннего мира к возможностям выражения смысла и значения другой 

культуры увеличиваются по мере выхода личности в ранее недоступную 

предметность культуры на основе уже имеющихся установок и ориентаций [3].  

Именно в диалоге фокусируется целостность позиции, целостность 

личности через открытость общества, взаимообогащения «информационного 

поля» (речь, знание), постоянное взаимодействие. Таким образом, можно 

утверждать, что межкультурная коммуникация - это отрасль социальной 

реальности, содержанием которой является процесс взаимодействия культур, а 

основным посредником - человек как носитель (передатчик, интерпретатор, 

переводчик) информации, языковая личность, которая, по утверждению И. 

Мироновой [1] выступает в роли медиатора культур. Медиатор культур – это 

личность, имеет готовность и желание вступить в межкультурную 

коммуникацию, обладает достаточными знаниями языковой нормы и 

специфическими умениями коммуникативного (речевой и неязыковой) 

поведения, способностью достигать взаимопонимание, положительно относясь 

к другим культурам и их представителям. Такая личность должна обладать 

ситуативной гибкостью, широким поведенческим репертуаром, 

поликультурностью взглядов, «что предполагает не только сохранение своей 

культуры, но и обогащения ее вследствие признания и принятия другой 

культуры, готовности к освоению других культур» [3, с. 16]. Именно такую 

личность должен готовить ВУЗ, выпускающий специалиста международного 

уровня.  

Одним из способов установления диалога культур может служить 

обучение методики дискурс-экспертизы. Традиционно под дискурс-

экспертизой понимают форму анализа объекта либо же продукта 

речемыслительной деятельности, явления или состояния с помощью 

специальных знаний. Приходится констатировать, что зачастую дискурс- 

экспертиза понимается в очень узком ее проявлении – как корректорский 

анализ текста (О.А. Иванюк, А.С. Пиголкин, А.Д. Шмелев и др.). Основное 
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внимание уделяется, как правило, анализу языковых единиц (слов, 

словосочетаний и предложений), соблюдение правил орфографии и 

пунктуации, особенностям нормативно-правовой лексики. Основной же 

задачей дискурс-экспертизы как элемента обучения в ВУЗе должно стать, на 

наш взгляд, лингвистическое толкование текста на предмет выработки у 

адресата обусловленной поведенческой реакции. Так, дискурс-экспертиза 

позволит решить такие задачи, как анализ особенностей текста как носителя 

информации об его авторе, анализ текста с целью выявления выраженных в нем 

смыслов и характера воздействия текста на адресата или аудиторию, анализ 

культуры другой страны через изучение ее специфики маркеров. Как отмечает 

Е.Н. Бондаренко, результаты дискурс экспертизы должны зависеть от 

постановки вопросов, «отражающих связь оспариваемых речевых фрагментов с 

контекстом деловой бумаги и подразумевающей конкретизацию семантики 

языковых фрагментов» [4, c. 216].  

Приведенные выше рассуждения позволяют отметить следующее: 

- межкультурная коммуникация представляет собой  многоаспектный 

характер, раскрывающий ее интегративной природу; 

- содержание межкультурной коммуникации базируется на интеграции 

важнейших составляющих: языка, отражает культуру народа, культуры, 

передает особенности общественно-исторических условий, формирующейся 

личности в ходе образовательной и социальной деятельности; 

- категория «вовлечённость» может способствовать преодолению 

препятствий для межкультурного диалога, объединяя адресата и адресанта в 

единый коммуникативный кортеж. Отсутствие кортежности в коммуникации 

может привести к отторжению субъекта разных культур; 

- методом, используемым для построения диалога культур, а также для 

понимания культуры другой страны может служить дискурс-экспертиза. 

Таким образом, под межкультурной коммуникацией понимают 

функционально обусловленное коммуникативное взаимодействие людей как 

носителей различных культурных сообществ, ориентированной на 

взаимопроникновение культурно-коммуникативных смыслов, достижения 

взаимопонимания с учетом и сохранением «национальной картины мира», их 

взаимообогащение в социокультурном и духовном планах. Это длительный 

процесс, связанный с преодолением негативных стереотипов, формированием 

готовности личности к диалогу и культурной коммуникации, 

профессиональному взаимообогащению, а значит и включения в программу 

обучения ВУЗов по интеркоммуникации. 
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В статье рассматривается использование технологии коллажирования на уроках 

английского языка как эффективный прием обучения говорению и поддержания интереса к 

изучению иностранного языка, повышения активности и работоспособности учащихся. 

Это методическое умение, на наш взгляд, является важным в профессиональной 

подготовке учителя. 

The article deals with the use of collages at the English lessons as an effective means of 

teaching speaking as well as motivating the interest of the pupils to further studying it. The use of 

them may help active participation of the pupils in the class work. The skill of using collages for 

inspiring the pupils’ speech seems to us very important in teachers’ training process. 

 

Использование технологии коллажирования на уроках является 

эффективным средством развития инициативной речи учащихся на 

иностранном языке. Техника составления и применения коллажа еще 

недостаточно изучена и не слишком широко используется в работе школьных 

учителей и в этом заключается актуальность исследования. 

На этапе подготовленной речи при выполнении речевых упражнений 1-го 

уровня, учащиеся используют различные опоры для создания собственного 

речевого продукта. Общеизвестна их классификация на вербальные и 

иллюстративные, каждые из которых могут быть в свою очередь 

содержательными и смысловыми. Учителя, как правило, предлагают опоры 

последовательно, переходя от текста – к словам, как смысловым вехам; от 

видеофильма – к таблицам, схемам, функциональным опорам.  

Однако, иногда бывает недостаточно использовать какую-либо одну опору 

для мотивации устного высказывания учащихся. Тогда учитель может 

прибегнуть к технологии коллажа, который представляет собой 

комбинированную опору, т.е. сочетает в себе свойства вербальной и 

иллюстративной опоры и способен привлечь внимание не только к содержанию 
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предмета высказывания, но и к составляющим его компонентам, помочь 

рассмотреть его детально, с различных сторон.  

Коллаж – это средство зрительной наглядности, представляющее собой 

образное, схематически фиксированное отображение некоторой части 

предметного содержания. Вокруг главного понятия группируется 

разноплановая сопроводительная информация, например, название текстов, 

рисунки, фотографии, слова, фразы, предложения, пословицы, поговорки, 

грамматические категории. Связь между компонентами предполагаемого 

высказывания, ход событий, пересказа обозначается стрелками, цветом, 

цифрами [1, с. 5].  

На основе заложенной в коллаже информации у учащихся возникают 

ассоциации, связанные с теми или иными предметами, понятиями, явлениями. 

При составлении коллажа очень важно использовать увеличенный шрифт, 

курсив, цветовое выделение для привлечения внимания обучаемых. Например, 

если слово «angry» выделить красным цветом, к нему подобрать картинку в 

виде угрюмой рожицы, а рядом разместить предложение с использованием 

данного слова, то ассоциация всплывёт незамедлительно.  

При подготовке к семинарским занятиям по спецкурсу по методике 

преподавания иностранных языков по теме: «Использование опор при 

обучении устной речи» были разработаны методические рекомендации для 

учителя по созданию и применению технологии коллажирования на уроках 

развития устной речи на иностранном языке. 

На примере лексической темы «Traits of character» предлагаем различные 

способы создания коллажей.  

В основе первого способа лежит межтематический принцип. На слайде 

выводятся выражения по трём или более темам изученным ранее и так или 

иначе связанным между собой. Самая главная тема «Traits of character» 

выделяется цветом, курсивом. От неё к двум остальным темам проводятся 

стрелки, чтобы показать последующий ход построения монологического 

высказывания. И, конечно, всё это сопровождается рисунками или картинками.  

Второй способ мы назвали «традиционным». На слайде выводится новое 

для учеников слово, к нему подбираются словосочетания, предложения, 

возможно микротексты, запоминающиеся картинки таким образом, чтобы с 

помощью данной информации ученик смог составить небольшое высказывание 

по теме. 

В основе третьего способа лежит прием сравнения. На слайде выводятся, 

например, 2 категории: «positive» and «negative» traits of character. На 

следующем слайде по методу «традиционного» способа выводится слово и 

задача ученика отнести его к одной из категорий. Как только в каждой 

категории набралось по 3-5 слов, задача учеников - описать кого-нибудь, 

используя эти слова. Учитель может сам предложить учащимся персонаж для 

описания.  

В четвертом способе предлагаем в процессе создания коллажа 

использовать интернет, точнее сайт, работающий по принципу коллажа. 
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Учитель может ввести любую тему, и ему предложат список слов и выражений, 

которые сопровождаются не только картинками, но и аудиозаписью. Можно 

найти список подготовительных упражнений для тренировки лексического 

материала.  

Приём коллажирования позволяет соединить вербальную, графическую и 

изобразительную наглядность, развивает творческое мышление, позволяет 

ученикам выражать мысли индивидуальным образом, в зависимости от уровня 

владения языком и личных интересов. Он позволяет, опираясь на главные 

понятия темы, самостоятельно планировать и осуществлять монологическое 

высказывание [2, с. 93]. 

Коллажи, как один из видов опор, обладают рядом неоспоримых 

достоинств и представляют интерес при обучении монологической речи. 

Тематическое и семантическое многообразие коллажей позволяет успешно 

включать их в учебный процесс на разных этапах урока, с разными 

дидактическими целями; при обучении первому и второму иностранным 

языкам; использовать их в работе с обучающимися разного возраста и разного 

уровня языковой подготовки.  

Коллаж является универсальным вспомогательным средством обучения. 

Они не только управляют содержанием устного высказывания на этапе 

подготовленной речи, но могут также использоваться для усвоения различных 

сторон иноязычной речи: грамматической, произносительной, служить 

источником обогащения потенциального словаря учащихся и способствуют 

формированию их социокультурной компетенции. 
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Вопросы совершенствования методического аппарата учебника 
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К.п.н., доцент, заведующая лабораторией теории и содержания учебников 

РНПЦ «Учебник» МОН РК 

 
Бұл мақалада қазіргі кезеңдегі жаңартылған мазмұнды оқулықтардың әдістемелік 

аппаратындағы тапсырмалар туралы жазылған. Оқушылардың уәжін тартатын 

тапсырмалар және жаттығулар өмір контекстілеріне бағытталуы қажет екендігі  

туралы айтылған. 

The article is devoted to modern trends of  content of textbooks. In the present study the focus 

is on realworld contexts. The author describes the content-based tasks, wich include personal, 

public and scientific information. 
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Учебник создан для организации учебного процесса и содержит 

систематизированную информацию по определенному предмету. 

Соответственно Государственному стандарту среднего образования РК, 

учебник должен быть нацелен на усиление мотивации школьника к получению 

знаний об окружающем мире. Содержание обновленных учебников должно 

готовить учеников к поиску полезной информации и развитию навыков ее 

применения в жизни. Важное значение придается методической составляющей 

учебника, которая может вызвать интерес учащегося к его содержанию и тем 

самым усилить мотивацию обучения.  

О методической составляющей  школьных учебников 

Требования методического характера - это расположение глав и 

параграфов, внутренняя целостность, четкость, логическая последовательность, 

краткость выводов, ясность, выразительность и образность изложения. 

Методически правильно сконтруированный учебник отличают 

привлекательное иллюстрирование, точные и разнообразные вопросы, условия 

и задания, требующие от учащихся мыслительных операций, записей, 

зарисовок, чертежей, расчетов, практических работ, опытов и т.д. [1]. 

Методические основы учебника определяются через: 

1) практикоориентированность учебного содержания учебника, 

ориентированного на поиск необходимой учебной информации, её анализ, 

сравнение и синтез; 

2) формирование у обучающихся целостной системы знаний;  

3) осмысление имеющегося учебного опыта решения проблем и 

формированию опыта (навыка) принятия самостоятельных решений; 

4) предоставление возможностей развития функциональной грамотности 

на основе наличия в учебнике продуктивных или контекстно-ориентированных 

вариантов заданий, задач и упражнений и др. 

В учебнике должно фиксироваться не только предметное содержание, но и 

содержание тех видов деятельности, которые должны быть выработаны 

учителем у школьников при изучении того или иного предмета.  

Основными структурными частями содержания учебника являются 

текстовый и внетекстовый компоненты, а также собственно иллюстративный 

материал [2]. 

К внетекстовым компонентам относятся: иллюстрации, методический 

компонент (аппарат организации усвоения знаний и умений), а также аппарат 

ориентировки. Методический компонент призван организовывать усвоение 

материала, облегчать его понимание, способствовать мотивации обучения: 

вопросы и задания, упражнения, памятки или инструктивные материалы, 

таблицы и др. 

Контекстно-ориентированные или продуктивные задания 

Способности учащихся применять полученные знания и умения в разных 

контекстах каждодневной реальной жизни рассматривается как основная цель 

обучении. Эта цель может быть достигнута только тогда, когда в процессе 



454 
 

обучения будут сформированы интерес к знаниям и положительные мотивы к 

учению. 

Аналогичная цель обучения была поставлена в международном 

исследовании PISA [3], одним из направлений которого является оценивание 

достижения учащихся по решению задач в контексте реальной жизни, отсюда и 

название задач: контекстно-ориентированные (англ.context-based).  

 Контекст – это реальная жизненная ситуация, определенная сфера жизни. 

Контексты международного исследования PISA, по которым были составлены 

тестовые задания: «Здоровье», «Природные явления», «Окружающая среда», 

«Семья», «Друзья» и т.д. 

Как отражается контекст в отечественных учебниках, имеются ли в них 

задания, основанные на реальных жизненных ситуациях?  

Анализ учебных материалов. 

С целью выяснения причин затруднений наших школьников при решении 

контекстно-ориентированных задач были изучены некоторые учебники по 

выявлению в их содержании контекстно-ориентированных/продуктивных 

задач. Результаты анализа должны обратить внимание авторов и разработчиков 

учебников на наличие или отсутствие в их содержании контекстно-

ориентированных задач для развития навыков и компетенций учащихся.  

Один из ученых-исследователей PISA Хараламбос (2010) классифицировал 

подходы к анализу учебника в трех категориях, а именно, горизонтальной, 

вертикальной и контекстуальной.  

Горизонтальный анализ выявляет общую характеристику учебника, такие, 

как физические качества и организацию содержания учебника. Этот анализ дает 

начальное представление о структуре и содержании учебника. Однако при 

горизонтальном анализе не выявляется информация о качестве и дидактических 

аспектах содержания учебника. Для определения качества учебного материала, 

наличия в них уровневых заданий предназначен вертикальный анализ. Такой 

анализ учебника проводится при его направлении на углубленное обучение 

предметам. Третий – контекстный анализ учебника проводится для 

определения видов задач и заданий, направленных на развитие различных 

способностей учащихся: аналитических, логических [4].  

Анализ отобранных учебников проводился по всем трем категориям, но 

особое внимание уделялось содержанию и видам упражнений и заданий. 

Биология – важная учебная дисциплина. Ее изучение предполагает освоение 

обновленной типовой учебной программы, соответствующей ГОСО. В 

процессе изучения курса школьники получат знания об основных этапах 

развития жизни и происхождении человека, узнают о генетике и основах 

экологии, биосфере и генной инженерии. Для облегчения усвоения текстов, 

учебник по биологии снабжен иллюстрациями, фотографиями, схемами. 

Проверочные вопросы позволят школьникам понять, успешно ли они усвоили 

знания. 

Были рассмотрены учебники по биологии для 7 класса 

общеобразовательной школы и учебник по биологии зарубежного издательства: 
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1.Биология: учебник для 7 класса общеобразовательной школы./ А.Р. 

Соловьева, Б.Т.Ибраимова, Ж.А.Алина. –Алматы, «Атамұра», 2017.-256 с. [5]. 

2. Биология: учебник для 7 класса общеобразовательной школы./ 

Е.А.Очкур, Ж.Ж.Курмангалиева – Алматы, «Мектеп», 2017. -256 с. [6]. 

3. Biology, Longman, Part of Pearson, New Edition (11-14)  Aaron 

Bridges/Mark Levesley/ Janet Williams/Chris Workman/. -249 p. [7].  

Содержание. 

В учебнике БА 63 параграфа содержат 642 вопроса и заданий, которые 

представлены по замыслу авторов в соответствии с таксономией Блума по 

уровням: знание-понимание, применение, анализ, синтез и оценку. 

Однако, несмотря на их внешнее представление и разделение по 

названным уровням, большинство заданий в учебнике соответствуют первым 

трем уровням таксономии – это задания репродуктивного (воспроизводящего) 

характера, т.е. задания типа «назовите…», «напишите …», «приведите 

примеры…», «расскажите правило…» и т.д.  

 

Таблица 1.Сравнительная таблица по учебникам.  

 
Типы заданий Учебник 

БА 

Учебник 

БМ 

Учебник 

BL 

Учебные умения  Описание умений 

 Репродуктивные (воспроизводящие) задания: 

- задания типа 

«назовите…», 

«решите …», 

«напишите», 

«приведите 

примеры…», 

«расскажите 

правило»и т.д. 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

40% 

Познавательные 

Работа с 

информацией 

Умение извлекать 

информацию из 

текста, задания 

Накопление знаний  

через 

неоднократное  

воспроизведение 

информации. 

Знания 

преподносятся 

извне, в готовом 

виде 

 Продуктивные/контекстно-ориентированные задания 

- самостоятель 

ный перенос 

знаний и 

умений в 

новую 

ситуацию 

 

20% 

 

15% 

 

60% 

Регулятивные 

(Управление 

своей 

деятельностью) 

Коммуникативные 

(Контроль и 

коррекция) 

Знания добываются 

самостоятельно в 

проблемной 

ситуации 

 

Рассказ учителя и пересказ учеником текста теперь не могут сегодня быть 

главными средствами на уроке. Так как, слушая других и пересказывая чужие 

мысли, ученик никогда не научиться действовать самостоятельно. 

Продуктивные задания, как было сказано выше, не содержат готового 

ответа в учебнике в легко воспроизводимом виде, надо подумать, поискать 

подсказки в тексте, либо в иллюстрациях. Именно они формируют 

практический опыт школьника, проверяют: сможет ли ученик в жизни 

воспользоваться полученными знаниями. 
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 Задача, направленная на решение проблемы, связана с реальной 

жизненной ситуацией. Ученику предлагается действовать в ней, опираясь на 

имеющиеся у него знания и опыт. При решении задач в какой-то момент 

ученик обнаруживает, что его знаний недостаточно для решения поставленной 

задачи, у него возникают вопросы, на которые он захочет  найти ответ.  

 Таблица 2. Примеры традиционных (репродуктивных) и контекстно-

ориентированных задач. 

№ Традиционные/репродуктивные 

задания 

Контекстно-ориентированные/ продуктивные 

задания 

1 Определите площадь 

прямоугольника. 

Дан план комнаты и размеры ковров. 

Определите, какой  из  предложенных ковров 

полностью  закроет пол. 

2 Сможет ли лифт поднять 4-х человек 

массой 80, 100, 65 и 40 кг, если 

грузоподъемность лифта 400 кг? 

Представь, что ты – попал в такую ситуацию: 

твоя семья пришла в гости, надо подняться на 

8-й этаж, грузоподъемность лифта - 400 кг, 

сможет ли данный лифт поднять твою семью 

на 8 этаж? 

3 Что такое имя числительное?  Почему числительное относится к классу 

имен? 

4 Найдите 1/5 площади 

прямоугольника со сторонами 9м и 

5м. 

Световая площадь окон в классе должна быть 

равна 1/5 площади пола. Чему должна быть 

равна световая площадь класса с размерами 

9м на 5м? 

 

Примеры заданий из отечественного учебника «Биология» для 8 класса и 

из зарубежного (европейского) учебника по биологии при прохождении темы 

«Система кровообращения»:  

 
Задание из отечественного учебника Задание из зарубежного учебника 

Объясните, для чего нужно сердце? 

Дайте определение терминам 

«перикард», «миокард» и «эндокард». 

Здоровье пожилых людей. Девочка 

хотела устроить соревнование с дедушкой, 

но он жаловался на, что его «насос»  на это 

больше не годится. 

Пронаблюдать, как работают 

отдельные части  модели сердца. 

Перечислите, в чем заключаются 

различия между артериями и венами? 

Докажите, что при ином строении 

выполнение функций стало бы 

невозможным.  

Падение с велосипеда.Мальчик упал 

с велосипеда и поранил себе  руку. Нужно 

разобраться: почему при некоторых 

ранениях кровь идет  толчками, а при 

других – течет равномерно. Какие свойства 

кровеносных сосудов влияют  на эти 

процессы. 

Выясните, какие круги 

кровообращения характерны для человека и 

какова роль каждого из них. 

Длительный перелет. В задании 

представлено, что длительные перелеты, 

например, в Америку или Австралию 

представляют опасность  тромбоза. 

Необходимо выяснить, какие последствия 

может вызвать застой крови? 

Изобразите в виде схемы  движение  Очередь на концерт.Группа  фанатов 
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крови по отделам сердца и крупным 

сосудам, если начать с вены на руке и 

закончить ею же.  

молодежной музыкальной группы очень 

долго стояла в очереди. Их ноги от долгого 

стояния стали тяжелыми. Конкретный 

пример  наводит на вопрос, как 

транспортируется кровь с ног в сердце? Что 

случается с венами, когда кровь густая, 

иначе говоря, что приводит к застою крови. 

Смоделируйте ситуацию: При 

максимально быстром беге пульс возрос до 

180 ударов в минуту. Как изменится время 

сокращения и расслабления отделов 

сердца? 

Игра в футбол. Описание игры в 

футбол и факт, что игроки, играя 2 раза по 

45 минут, нуждаются в энергии, которую 

они получают через кислород. Решение 

проблемы: какой путь проходит кислород в 

системе кровообращения? 

 

Три аспекта являются ключевыми для развития  навыков в решении 

контекстно-ориентированных заданий. Первый аспект предоставляет учащимся 

опыт работы с заданиями, связанными с реальными жизненными ситуациями. 

Второй аспект: учащимся предоставляется возможность работы с заданиями с 

недостаточной или излишней  информацией. Последний аспект: задания, 

которые требуют от учащихся высоких познавательных способностей. 

Научиться действовать ученик может только в процессе самого действия, а 

каждодневная работа учителя на уроке, выполнение контекстно-

ориентированных заданий, которые он выбирает, формируют функциональную 

грамотность учащихся. Поэтому важнейшей в профессиональном становлении 

современного учителя является проблема повышения его технологической 

компетентности, включающей в себя глубокую теоретическую подготовку и 

практический опыт продуктивного применения современных образовательных 

технологий, готовность к их адаптации и модификации с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 
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Интерпретация понимается авторами как ступень к пониманию смысла текста, 

носит диалоговый характер и основывается на принципах филологической герменевтики. 

Түсiндiру авторлармен мәтiннiң мағынасын  тусiнyдiң сатысы ретiнде 

қарастырылады, ол диалог сипатында болады және филологиялық герменевтика 

принциптерiне сүйенедi.  

Interpretation is understood by authors as a step towards understanding the language, is 

interactive in nature and is based on the principles of philological hermeneutics. 

 

Проблема понимания и интерпретации широко отражена в литературе, к 

ней обращались В.Б. Апухтин, И.В. Арнольд, А.А. Брудный, В.З. Демьянков, 

Т.М. Дридзе, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, Е.С. Кубрякова, С.В. Куликов, А.А. 

Леонтьев, А.Р. Лурия и другие. 

Понимание видится многими учеными как сложнейший акт мышления, 

теоретическое объяснение ему дают такие науки, как психология, 

психолингвистика, герменевтика.  

Как отмечает М.П. Брандес, со второй половины XX века, когда усилилась 

роль информации в жизни всего общества, диалектическое единство познания и 

общения явилось очевидным фактом для научного мышления. «А понимание – 

это узел, связывающий познание и общение воедино» [1, с.271]. 

Нам известно, что понимание является предметом герменевтического 

направления в философии. Вместе с тем, хотя ведущие постулаты герменевтики 

были сформулированы еще в древности, в настоящее время ученые все чаще и 

чаще возвращаются к тем постулатам. К примеру, значительное внимание 

герменевтической трактовке понимания уделяет М.П. Брандес [1, с.271].  

До этого времени, еще в XVI в. Матиас Флациус Илирийский разграничил 

понятия понимания и интерпретации, определяя понимание как цель, а 

интерпретацию - как метод [2]. Здесь надо признать, что и сегодня в 

исследованиях не наблюдается единого мнения по вопросу о том, какое из этих 

двух понятий является первичным, а какое - вторичным. 

mailto:akmar2809@mail.ru
mailto:ai_tolkyn73@mail.ru
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Исследователь В.Л. Наер [3, с.13,123] выделяет два традиционных подхода 

к трактовке этих двух понятий. В известной так называемой континентальной 

традиции для того, чтобы понять высказывание, надо его интерпретировать, а в 

англосаксонской традиции можно интерпретировать только то, что нами уже 

понято. При этом В.Л. Наер также отмечает, что оба названных подхода могут 

быть подвергнуты сомнению. Возможно, это связано с осмыслением самого 

понятия «интерпретация» [3, с.13] 

В соответствии с  герменевтическим подходом, интерпретация является 

ступенью к пониманию смысла текста. Основываясь на выводах исследователя 

Кашириной, отметим, что «при этом интерпретация носит диалоговый характер 

и основывается на принципах филологической герменевтики, 

сформулированных еще Шлейермахером. Это, как мы знаем, следующие 

принципы: 

- принцип диалогичности гуманитарного мышления; принцип единства 

грамматической и психологической интерпретаций;  

- принцип диалектического взаимодействия части и целого при понимании 

текстов;  

- принцип зависимости понимания от знания внутренней и внешней жизни 

автора произведения;  

- принцип сотворчества, то есть конгениальности автора и интерпретатора; 

метод построения интерпретирующих гипотез, основывающихся на 

предварительном понимании.  

На данном этапе автор  дает рабочее определение интерпретации текста 

как осознаваемой аналитической деятельности, направленной на извлечение 

смысла текста [4]. 

А если обратиться к истории вопроса, то мы увидим, что само направление 

«интерпретационизма» сложилось в филологии в 70-80-е годы ХХ века. Данное 

направление ставит на первое место взаимодействие между объективным и 

субъективным в восприятии речи индивидом с неповторимыми личностными 

характеристиками, на основе знаний языка и внеязыковой реальности, при 

учете динамики как объектов интерпретации, так и субъекта.  

Направление «интерпретационизма» - это и генеративная  концепция 

Н.Хомского, в которой грамматика того или иного языка включает в себя 

правила интерпретации, это и модели семантики «возможных миров» Монтегю, 

концепция М. Крессуэлла, «ситуационная грамматика» Дж. Баруайза, Дж. 

Перри и Р. Купер, которые приложимы к описанию логических качеств языка, 

это и неогерменевтические концепции, концепции «теории речевых актов», 

содержащие элементы интерпретационного компонента.  

Анализируя названные концепции, согласимся с исследователем, что 

понятие интерпретации в этих концепциях неоднозначно, «оно используется 

для того, чтобы моделировать понимание речи человеком, понимание связей 

между объектами («подаваемыми» в воспринимаемой речи) во внутреннем 

мире индивида и во внешнем мире, преломленном психикой субъекта» [5]. Мы 
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обратим внимание также на то, что интерпретационизм, в частности, в 

теоретическом языкознании, «обладает двойной направленностью:  

а) на объяснение фактов речи и языка через понятие интерпретации (а это 

позволяет иногда существенно разгрузить грамматический компонент описания 

языка); 

б) на выяснение механизмов интерпретации в общении.  

Существуют различные подходы к трактовке как термина 

«интерпретация», так и термина «понимание». Делаются попытки 

сформулировать основы общей теории интерпретации, «существующей de facto 

в современной филологии» [5, с.146].  

Так, параметры интерпретации с деятельностной точки зрения как 

наиболее близкой по духу вычислительной лингвистике попытался установить 

В.З.Демьянков [5]. Свое рассмотрение вопроса исследователь назвал 

интерпретирующим, «поскольку оно связывается у нас с многосторонним 

наблюдением над исследуемым объектом в его динамике, с попыткой 

проинтерпретировать отдельные фазы развития теоретической мысли в 

перспективе будущего теоретического здания, в предвосхищении 

действительно общей теории интерпретации. Таким образом, мы гипотетически 

выдвигаем интерпретации для тех или иных концепций на фоне гипотетичных 

же (и со временем менявшихся) представлений о будущей теории» [5]. 

К анализу понятия «интерпретация» В.З.Демьянков подходит через 

разграничение  понятий «анализ» и «интерпретация». Подбор понятий, на наш 

взгляд, содействует более точному показу целей интерпретации. Простой 

анализ не усложнен интерпретацией, ибо его (анализа) «главная цель состоит в 

построении такого образа анализируемого объекта, все части которого уже 

содержатся в багаже знаний анализатора. Разумеется, дополнительно в этом 

образе имеются и элементы метаязыка... . При самом анализе текста готовые 

единицы языка накладываются на текст». Сравнивая интерпретцию с анализом, 

исследователь подводит нас к мысли о том, что интерпретация – «это 

одновременно:  

1) увязка данного текущего выражения с предшествующими и с 

последующими (ожидаемыми, предвосхищаемыми) выражениями того же 

текста...;  

2) увязка знаний, извлекаемых из выражений, с текущим и меняющимся 

запасом знаний интерпретатора, по мнению ученого, при анализе готовые 

единицы языка накладываются на текст, а при интерпретации накладываются 

конструируемые параллельно гипотезы.  

Если цель анализа – модифицирование, направленное на само выражение, 

на его преобразование или оценку, то целью интерпретации является 

модифицирование внутреннего мира субъекта [5].  

Исследователь справедливо утверждает, что человек больше 

интерпретирует, чем анализирует. Далее добавляет интересную с научной 

точки зрения мысль: «И если мы стремимся построить систему искусственного 

интеллекта, а не искусного анализа, мы должны стремиться к моделированию 
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именно интерпретации. Ведь уже сама целенаправленность восприятия речи 

означает необходимость интерпретационных мерок» [5]. 

Результат интерпретации представляется как значение, смысл. Возникает 

вопрос (по Демьянкову): значение высказывания определяет его 

интерпретацию, или же интерпретация представляет собой создание значения 

высказывания?  

По мысли ученого, первая постановка вопроса связана с представлением о 

значении, согласно которому значения создают особое царство, со своими 

законами и иерархиями, – аналогично отношениям между предметами 

реального мира. Этот взгляд находит поддержку и в лексикографии. Ведь 

значение лексемам в словаре в основном дается так, чтобы выделить «наиболее 

широкий спектр возможных вкладов данной лексемы в значение целого 

предложения в произвольном контексте» [5].  

Но интересно и следующее обоснование второй постановки вопроса. 

Ученый справедливо утверждает, что «предложение или текст, или вообще 

любая впервые сконструированная речевая единица могут не обладать 

значением до того, как были построены, но тем не менее, носитель языка может 

истолковать сложное выражение» [5].  

Тогда, когда реальный набор значений лексемы зачастую бывает шире ее 

«внутренней формы», – значение синтаксически сложного выражения обычно 

совпадает с внутренней формой; но когда сложное синтаксически выражение 

интерпретируется более сложным образом, чем буквальное истолкование 

смысла частей этого целого, мы имеем дело с единицей словаря.   

Интерпретация создает значение или изменяет его в соответствии с целями 

интерпретатора и с реконструируемыми целями автора речи, а это, в свою 

очередь, приводит к использованию стратегий интерпретатора, рождает 

собственно значение. Здесь нам важно помнить о том, что носители языка 

интерпретируют значения в речи как выражения тех значений, которые 

коренятся в культуре, значит, язык – один из семиотических модусов 

получения значений, обусловленных самой культурой. 

Итак, интерпретацию как главную ступень к пониманию можно 

представить как многоаспектную аналитическую деятельность по извлечению/ 

обнаружению смысла речевого поведения и определению инварианта речевого 

поведения. Такое понимание интерпретации находит широкое отражение в 

образовательном процессе yчебных заведений.  
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Екі тілді (көп тілді) мектепке дейінгі мекемелерді ұйымдастыру, арнайы сабақтарда 

екінші / үшінші тілдерді оқытудың  және жаңа тілде күнделікті қарым-қатынас жасау 

мектепке дейінгі білім берудің қазіргі заманғы жүйесі үшін өте маңыздылығы туралы 

айтылады.  

Организация двуязычных (полиязычных) дошкольных учреждений, соотношение 

обучения второму/третьему языку на специальных занятиях с повседневным общением на 

новом языке - эти вопросы жизненно важны для современной системы дошкольного 

воспитания. Педагогам давно приходится практически решать проблемы координации двух 

или более языков в учебно-воспитательном процессе. Мы предлагаем научно обоснованный 

подход к решению проблемы, который должен быть комплексным. Это означает 

рассматривать многоязычие в воспитательно-образовательном процессе детского сада 

одновременно с социолингвистических, психолингвистических, психолого-педагогических и 

лингводидактических позиций. 

The organization of bilingual (multilingual) pre-school institutions, the ratio of second / third 

language training in special occupations with everyday communication in a new language - these 

issues are vital for a modern preschool education system. Teachers have long had to solve 

problems of two or more languages in the educational process. We propose a scientifically based 

approach to solving the problem, which should be comprehensive. This means that multilingualism 

in the educational and educational process of the kindergarten is simultaneously with 

sociolinguistic, psycholinguistic, psychological-pedagogical and linguodidactic positions. 

 

На современном этапе тенденция к интеграции завоевала большую 

популярность во всех областях науки, а в ситуации мультилингвизма она 

диктуется природой и сущностью многоязычия как своеобразного проявления 

многоаспектной и неоднозначной речевой способности человека. Максимально 

непротиворечивое развитие этой способности может происходить лишь в 

специально обустроенной коммуникативной среде.  
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Изучение возможностей организации трехъяычного дошкольного 

учреждения должно осуществляться на мультидисциплинарной основе, на 

глубоком понимании самой природы двуязычия. Традиционно в отечественной 

науке создание методик комплексного изучения полилингвизма относится к 

области социальной лингвистики. Например, занимаясь трехъязычием, 

необходимо учитывать характеристики социальной группы говорящих, их 

территориальную отнесенность, возраст, профессию, образовательный уровень, 

культурно-исторические особенности (уклад и традиции, своеобразие 

образного мышления, восприятие действительности). Аспект комплексного 

полингвистического изучения должен быть связан с рассмотрением 

исследуемого материала, как на уровне языка, так и на уровне речи, исходя из 

данных стилистического, фразеологического, лексико-семантического, 

синтаксического, морфологического и фонологического анализа. Именно 

такого комплексного подхода к употреблению речи разными участниками 

речевых актов, в роли которых выступают взрослые и дети в процессе обучения 

второму и третьему языку, мы и придерживаемся. При рассмотрении такого 

комплексного подхода нужно учитывать как парадигматические, так и 

синтагматические отношения в языке: парадигматические (тематические 

группы слов), синтагматические (построение словосочетаний, а затем простых 

предложений).  

Чтобы решить, какое место в образовании и развитии полиязычия у 

дошкольников призван играть детский сад, необходимо понять, с одной 

стороны, какое значение придается в обществе полиязычию (в РК на 

сегодняшний день выбран вектор трехъязычия), с другой - какое место в 

социальной системе страны отводится дошкольным учреждениям. Изучение 

возможностей и процесса преподавания иностранного языка в детском саду - не 

очень глубоко разработанная, хотя широко представленная отрасль 

лингводидактики. Одни ученые подчеркивают благоприятную атмосферу 

занятий, другие методисты пишут о применении разнообразных 

вспомогательных дидактических средств, третьи составляют программы и 

конспекты занятий по обучению языку, четвертые анализируют учебные 

передачи для дошкольников. Лишь небольшая часть разрабатывает психолого-

педагогические основы методики обучения дошкольников, акцентируя 

внимание на единстве слова и действия, иерархии речевых умений и навыков 

при понимании и производстве речи, поэтапном формировании операций, а 

затем действий на втором языке, чередовании индивидуальных и коллективных 

заданий, опоре на ситуативность, наглядность, мотивированность.  

Известно, что в возрасте до трех лет ребенок овладевает обоими языками 

спонтанно, благодаря действию тех же механизмов, которые обеспечивают 

овладение родным языком. После трех лет эти механизмы начинают меняться и 

в последующем затихают. Говоря о полилингвизме невозможно обойти вопрос 

билингвизма, который был отличительной чертой нашего государства долгие 

десятилетия. Билингвизм детей дошкольного возраста существенно отличается 

от билингвизма взрослых своей нестабильностью, динамичностью, 
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трудностями тестирования, и в этом сходятся все исследователи. Изучение 

характера овладения двумя языками у детей сталкивается с необходимостью 

определить, есть ли зависимость объема произносимой на одном и другом 

языках речи от особенностей ее поступления, от личностей окружающих и их 

отношения к ребенку, от условий переключения с языка на язык или перехода 

от одного языка к другому. Перед ребенком, овладевающим вторым языком, 

стоит двойная задача: у него не обязательно сформируются две 

лингвистических системы, но все равно в языках есть какие-то несовпадающие 

части, и они выучиваются дополнительно. Смешения происходят, но на очень 

ранней фазе; овладение двумя языками, насколько показывают исследования, 

длится, вероятно, не больше, чем обычно одним; не отмечено явных задержек в 

когнитивном и социальном развитии таких детей. Напротив, многие отмечают, 

что теоретическое, абстрактное мышление у билингвов развивается раньше, 

быстрее, лучше, чем у монолингвов.  

При всей разнице множества ситуаций восприятия и усвоения каждого из 

языков психолингвистические (т.е. связанные с отражением языка в сознании 

говорящих, с исследованием языковых явлений психологическими методами) 

особенности вербального (т.е. словесного, речевого, языкового) поведения 

детей-билингвов скорее похожи, чем различны. Точнее, психолингвистические 

закономерности овладения первым и вторым языком в дошкольном возрасте, 

как бы ни варьировали стратегии приобретения языка детьми внутри каждой из 

существующих возможностей приобщения к нему, сохраняют в целом одни и 

те же черты. Поэтому иногда просто говорят о первых языках как о таких, 

которые усваиваются природным, естественным образом маленькими детьми, и 

о вторых и третьих языках, которые осваиваются в результате управляемого 

или неуправляемого процесса обучения после того, как первым или первыми 

человек уже овладел.  

Еще В.А.Артемов обращал внимание на разницу в обучении языку и речи, 

рассматривал взаимосвязи развития иностранного языка, мышления и 

поведения [1]. Безусловно, у дошкольников и восприятие, и понимание 

иноязычной речи иное, чем у взрослых: развиваясь под влиянием смешения 

языков в окружении, эти психические функции по-другому ориентируют 

ребенка и готовят его к большей избирательности и изобретательности при 

анализе звучащей речи. Если у взрослого некоторые процессы обучения можно 

перевести в план произвольности, сделать их более осознанными, например, 

введя письменную опору, то у дошкольников непроизвольность преобладает, и 

только за счет искусственной мотивации, прежде всего, игровой, удается 

сделать их хоть сколько-нибудь осознаваемыми. Зато огромное преимущество 

дошкольного возраста состоит в легкости достижения единства подражания и 

осознанного действия, которое нелегко разрушить.  

В свете этого подчеркнем наиболее эффективное воздействие и огромную 

роль языковых игр при внедрении трехъязычия. 

Языковые игры (шарады, анаграммы, перевертыши, загадки, скороговорки, 

обыгрывание омонимических явлений, каламбуры, вопросы с подвохом и др.) 
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довольно широко с давних пор используются взрослыми при общении с детьми 

и в практической педагогике (в том числе народной). Языковые игры можно 

рассматривать как своеобразное внешнее проявление действия механизмов 

порождения речи, как намеренное выведение на уровень сознания того в 

речемыслительных процессах, что в сформированной речемыслительной 

деятельности обычно должно протекать фактически подсознательно, 

оперативно, без внешнего проявления в речи, но без чего невозможно 

построение правильного - в соответствии с грамматической и семантической 

системами данного языка - и адекватного описываемой внеязыковой ситуации 

высказывания. В данном ракурсе издательство «Шикула и К» проводит 

обширную работу, включая в свои учебно-методические пособия 

билингвальный и трилингвальный компоненты, а также ярким примером 

служат тематические  книжки-малышки, где автором использована языковая 

игра как эффективный способ запоминания казахских слов. Есть основания 

предполагать, что формирование операционных навыков человека происходит 

с использованием метода «проб и ошибок» и правила комбинаторики и 

селекции языковых и мыслительных единиц усваиваются на практике 

пользования речью, осознаются на фоне «ошибок», отступлений от этих 

правил.  

Намеренное насыщенное использование взрослыми «ошибок» в игровых 

ситуациях способствует, вероятно, более быстрому усвоению «правил». 

Языковые игры, естественно, можно рассматривать и как средство развития 

фантазии у ребенка, без чего не могут проявиться способности человека к 

художественному творчеству и конструкторской деятельности. Языковые игры 

используются и взрослыми при особых стратегиях общения: при неформальном 

(дружеском) общении, полемическом и некоторых других. Следовательно, 

применяя языковые игры, взрослые могут целенаправленно формировать у 

детей навыки социального поведения, социальной ориентации.  

Формирование лексикона ребенка в условиях искусственного 

полилингвизма проходит сначала этап смешения кодов, затем - 

дифференциации кодов и в дальнейшем зависит от того, общение на каком 

языке становится преобладающим. 

Строя программы обучения детей, нельзя не принимать в расчет те 

аспекты становления понимания и производства речи, которые обеспечивают 

усвоение иноязычного материала [2,3]. Практическое значение имеет 

разделение управляемого (через преподавание) и неуправляемого овладения 

вторым языком. Неуправляемое развивается в повседневной коммуникации 

(при этом имеются задачи оптимального использования наличествующего 

репертуара речевых средств как для производства, так и для понимания 

высказываний и постоянного улучшения по отношению к языку-цели и 

используются стратегии избегания; те, кто учит язык, меньше думают о 

грамматике и формах, чем об успехе коммуникации), а также путем 

несистематических неинтенциональных попыток направить его. При 

управляемом важно разграничивать понятия: «иностранный – второй» язык и 
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«изучать – овладевать»; материал специально подготовлен; последовательность 

подачи материала иная; коммуникативная задача не состоит в достижении 

взаимопонимания, а в следовании определенной норме. Третья форма 

овладения языком - повторное. Носитель языка вдруг не может перерабатывать 

непотерянную информацию о каком-то языке. У такой утраты языка 

отмечаются разные стадии: от забывания отдельных слов и конструкций до 

полной потери.  

Среди организационно-методических и общепедагогических принципов 

функционирования трехъязычного дошкольного учреждения выделяются, 

прежде всего, те, которые направлены на работу по второму, третьему языку. 

Говоря об общедидактических и развивающих принципах обучения второму и 

третьему языку, перечисляют такие из них, как воспитывающее и развивающее 

обучение, научность, систематичность, преемственность и перспективность, 

сознательность, доступность, связь теории с практикой, наглядность, прочность 

знаний, умений и навыков, индивидуальный подход к учащимся, 

добровольность, практическая и коммуникативная направленность, учет 

особенностей родного языка. Некоторые из этих принципов применимы только 

в школе, другие относятся и к процессу преподавания второго (третьего) языка 

в детском саду. Опыт отечественных детских садов по обучению русскому и 

английскому языку как второму позволяет опереться на тот факт, что ни одна 

конструкция не может быть усвоена полностью и сразу, что это длительный и 

сложный процесс поэтапного овладения практическими умениями и навыками: 

узнавать конструкцию в потоке речи и понимать те отношения, в которые 

вступают слова, входящие в эту конструкцию; умение образовывать нужные 

словоформы; умение преобразовывать эти конструкции. Эти общие положения 

требуют существенной коррекции в случае, когда обучение становится 

смешанным: в нем принимают участие и дети с разными степенями двуязычия. 

Таким образом, при организации двуязычных дошкольных учреждений 

следует учитывать комплексный подход, подбор высококвалифицированных 

специалистов и соответствующей учебно-методической литературы. 
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Мақалада көптілді білім берудің дамуы мен қалыптасуы туралы қарастырылады. 

Авторлар көптілді білім берудің болашақ педагогтарды дайындауда басты құрал екенін де 

көрсетеді. 

В статье рассматриваются проблемы становления и развития полиязычного 

образования. Авторы рассматривают полиязычное образование как действенный 

инструмент подготовки будущих педагогов. 

This article discussed with the problems of formation and development of a multilingual 

education. The authors consider multilingual education as an effective tool for the readiness of 

future teachers’.   

 

В соответствии с проблемой обеспечения и достижения международно-

стандартного уровня владения родным и иностранными языками в условиях 

общеобразовательных школ важное место занимает поиск новых подходов к 

созданию новой модели обучения языкам с учетом условий, структуры и 

содержания среднего общего образования в Республике Казахстан. Решение 

данной проблемы ставит серьезные теоретические и практические задачи, 

связанные с проведением сравнительного анализа систем языкового 

образования дальнего зарубежья, на основе которых предполагается 

разработать продуктивную модель обучения родному, второму и иностранным 

языкам. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена триединой 

языковой политикой нашего государства, необходимостью поэтапной 

реализации культурного проекта «Триединство языков», совершенствования 

качества обучения казахскому языку как государственному, русскому языку как 

языку межнационального общения и английскому языку как языку успешной 

интеграции в глобальную экономику [1].  

Проблема полиязычного образования, ставшая предметом особого 

внимания исследователей, особенно интенсивно разрабатываться в последние 

два десятилетия в связи с широким распространением многоязычия в 

современном обществе и огромным значением, которое оно имеет для теории 

языковых контактов и решения прикладных задач. Следует отметить, что 

данной проблеме посвящено немало фундаментальных работ отечественных и 

зарубежных лингвистов (Авазбаев Н., Ахметжанова З.К., Кунанбаева С.С., 

Жетписбаева Б.А., Исаев М.К., Сулейменова Э.Д., Карлинский А.Е, Копыленко 

М.М., Поливанов Е.Щ., Рабинович А.Я., Розенцвейг В.Ю., Вайнрайх У и.др.). 

Имеются работы, связанные с исследованием психолого-педагогических 

mailto:aigera63@mail.ru
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аспкетов проблемы (Кунакова,Г.У., Кошербаева А.Н. и др). Однако именно это 

направление на сегодняшний день является малоизученной и требует глубокого 

исследования. 

Тем не менеее, изучение вопроса свидетельствует об интенсивном 

развитии и становлении многоязычия на территории нашего суверенного 

государства. Обратим внимание на официальные статистические данные 

(Ирсалиев С.А.) [3] 

 

 

В 2016 году изучен мировой опыт и готовность Казахстана к 

внедрению обучения на трех языках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Изучена готовность 19 вузов РК, осуществляющих подготовку педагогических 

кадров по естественно-научным дисциплинам и ИКТ для обучения на трех языках 

 

 

1 

 

2 

• Изучена готовность организаций среднего образования (сельских, городских 

СШ и МКШ) на примере 35 школ гг. Астана, Алматы и 7 областей 

 

 

3 

• Проведены консультации с международными экспертами по внедрению 

обучения на трех языках  

 

 

4 

• Проведена 2-дневная международная научно-практическая конференция 

«Трехъязычное образование: национальный и международный опыт» (более 300 

участников со всех регионов страны, 48 национальных и 8 международных 

экспертов, 8 секций, 16 практических семинаров) 

 



469 
 

Полиязычное образование в Казахстане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Продемонстрированные результаты в схемах достаточно интересны и 

позволяют сделать вывод о том, что в подготовке будущих педагогов 

необходимо обратить внимание на следующее:    

- соответствие квалификационных требований будущего полиязычного 

педагога; 

- Изучение опыта зарубежных стран по внедрению полиязычного 

образования; 

- изучение методического сопровождения полиязычного образования. 

Для полноценного анализа процесса взаимодействия языков необходимо 

«увидеть этот процесс на трех разных уровнях:  

1) в социолингвистическом плане – как взаимодействие разноязычных 

социумов, т.е. как определенную языковую ситуацию;      

2) в психолингвистическом плане – как индивидуальное двуязычие;  

3) на собственно лингвистическом уровне – как смещение, 

взаимопроникновение двух самостоятельных языковых систем. 

Введение трехъязычного обучения предполагает: 

– определение необходимости и четких установок (политика, время, ареал) 

внедрения основных идей, положений взаимосвязанного обучения трем 

языкам;  

– предварительное разъяснение широким массам через СМИ основных 

идей организации учебного процесса на трех языках и учет общественного 

мнения в условиях развития открытой системы образования; 
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2007 
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вузами по реализации 

обучения на трех языках 
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НИШ  

с моделью  
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образования 

2010 
2015 

 

 

План: переход 15 

базовых вузов по 4 

специальностям 

ЕМН на 
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обучение 

2017 

Утверждение 

Дорожной карты 
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2019 

План: внедрение 

обучения на трех языках 

в школах по опыту 

НИШ, БИЛ и экспери-

ментальных школ 
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– обеспечение полноценного сохранения  и развития национальной 

идентичности учащихся через усиление  приоритета казахского языка как 

государственного; 

– проведение специальных исследований по разработке научных подходов 

реализации взаимосвязанного обучения языкам; 

– обоснование целесообразности обучения на трех языках только  в 

условиях элитарных школ и школ с углубленным изучением  иностранных 

языков; 

– разработку приемлемой модели и технологии взаимосвязанного 

обучения языкам с учетом отечественных условий, структуры и содержания 

среднего общего образования РК; 

– разработку типового учебного плана для трехъязычных школ на основе 

единого базисного учебного плана;  

– создание общей и частных методик полилингвального образования; 

– определение кадровых, материально-технических, учебно-методических 

условий для поэтапного перехода к обучению на трех языках; 

– подготовку организационно-методических условий для проведения 

экспериментального обучения на трех языках. 

Таким образом, указанные условия являются необходимыми и наиболее 

целесообразными для комплексного решения проблемы трехъязычного 

обучения. В сложившейся ситуации, которая характеризуется рядом 

противоречий, возможны несколько (путей) вариантов решений [2]. 

В качестве возможных моделей взаимосвязанного обучения 

государственному, русскому и иностранным языкам могут быть предложены 

следующие варианты, которые мы применяем в практической деятельности: 

Вариант I. Основной целью организации учебного процесса в школе на 

трех языках является создание предпосылок для усиления роли образования в 

интеграции нашей страны в мировое сообщество в экономической и 

культурной сферах. Что в свою очередь предполагает развитие у учащихся: 

 коммуникативной культуры; 

 межкультурной компетенции; 

 культуры межнационального и международного общения; 

Лингвистической и предметной компетенции во взаимосвязи на основе 

использования средств казахского, русского и английского языков для 

расширения информационного поля образования, а так же на основе 

акцентирования значимости приоритета казахского языка как 

системообразующего компонента единого общеобразовательного пространства 

в стране. 

Достижение поставленной цели возможно при построении целостной 

системы школьного образования, суть которой заключается:  

– в динамичном сочетании единства и многообразия путей получения 

образования в школе через конкретизации обязанностей каждой ее ступени в 

контексте взаимосвязанного обучения трем языкам;  
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– обязательное обучение на родном языке  на начальной ступени школы, в 

рамке которой особый акцент делается на овладении учащимися устной и 

письменной речью на казахском, русском и английском языках, достаточной 

для осмысленного усвоения, обработки любого учебного текста;  

– организация учебного процесса в основной и старшей ступенях школы 

на трех языках с соответствующим распределением учебной нагрузки, не 

дифференцируя школы по языкам обучения (с казахским, русским, уйгурским, 

узбекским языками обучения), а создавая единую казахстанскую школу 

полиязычного обучения. 

Преимущества:  

– создания условий для восстановления всех социальных функций 

казахского языка,  

– совершенствуется уровень владения английским языком, т.к. ряд 

предметов изучается на английском языке, 

 – расширяется информационное поле для образовательной деятельности 

учащихся. 

Вариант 2. Взаимосвязанное обучение трем  языкам в школах с казахским 

и русским языками обучения осуществляется отдельно, т.е. на основе двух 

самостоятельных типовых учебных планов для школ с казахским и  русским 

языками обучения. 

Критерии отбора тем для проектирования тематических блоков 

предметных знаний на БО:  

  учебный материал, содержание которого имеет общекультурный 

характер (инвариантный), без политической окраски, расширяющий и 

дополняющий основной материал, иллюстрирующий основные понятия темы; 

 учебный материал, усиливающий прикладную направленность курса, 

т.е. включающий те моменты, которым у нас в традиционном содержании не 

уделялось достаточного внимания, это метакогнитивные знания, умения и 

навыки (общеучебные, синтетические, жизненные навыки). 

В пользу такого подхода говорит и тот, факт, что конечной целью 

взаимосвязанного обучению языкам является формирование коммуникативной 

компетенции, что наиболее эффективно реализуется на базе гуманитарных 

предметов. 
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В данной статье рассматриваются особенности эффективного планирования уроков 

русского языка в условиях обновления содержания среднего образования. Автор 

акцентирует внимание учителей на содержательном отличии обновленных учебных 

программ, показывает требования, которые должны учитываться при планировании 

уроков по предмету. 

Бұл мақалада орта білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы орыс тілі сабақтарын 

тиімді жоспарлау ерекшеліктері қарастырылады. Автор жаңартылған оқу 

бағдарламаларының айырмашылықтарына баса назар аударып, негізгі міндеттерді 

көрсете отырып, пән бойынша сабақтарды жоспарлау кезінде міндеттерге баса тоқтала 

кетеді. 

In this article, the author discusses the features of effective planning of Russian language 

lessons in conditions of updating the content of secondary education. The author emphasizes the 

teachers' attention to the substantial difference between the updated curricula, shows the 

requirements that must be taken into account when planning lessons on the subject. 

 

В Казахстане, как и по всему миру, ведется большая работа по пересмотру 

образовательной системы. Одним из условий достижения качества образования 

является эффективное управление учебным процессом и умение учителя 

активно применять новые формы планирования организации обучения на 

деятельностной основе, создание системы контроля и оценки уровня 

сформированности знаний, умений и навыков, способов деятельности. 

Эффективное планирование заключается в умении учителя изменить 

отношение обучающегося к процессу обучения. Планирование – это 

обоснованное предвидение процесса и результата деятельности на основе 

проекта действий, предусматривающих перечень предстоящих заданий, 

выполняемых в установленные сроки, методов и средств реализации этих 

заданий, способов контроля и оценки полученных результатов. При 

планировании учитель должен принять во внимание потребности учеников, а 

также вовлекать учащихся в их собственное обучение и совместно 

организовывать учебный процесс, предоставляя им возможности принимать 

участие в учебной деятельности и оценивании своего продвижения в рамках 

учебного плана. 

С 2016 г. в казахстанских школах внедряется новый государственный 

общеобязательный стандарт образования, ориентированный на построение 

модели, основанного на ожидаемых результатах. В нем предусматривается 

развитие у обучающихся навыков широкого спектра: функциональное и 

творческое применение знаний; критическое мышление; проведение 
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исследовательских работ; использование информационно-коммуникационных 

технологий; применение различных способов коммуникаций; умение работать 

в группе и индивидуально; решение проблем и принятие решений [1]. 

В соответствии с новым ГОСО разработаны обновленные учебные 

программы, которые определяют цели обучения, организованные по классам и 

разделам в рамках предмета, определяют умения и навыки, которыми 

необходимо овладеть учащимся по каждому уровню, классу, предмету и теме. 

Содержательным отличием обновленных учебных программ являются  

 принципы спиральности при проектировании содержания предмета, то 

есть постепенное наращивание знаний и умений, как по вертикали, так и 

горизонтали (усложнение навыков по темам и по классам); 

 иерархия целей обучения по таксономии Блума, основанная на 

закономерностях познания и классифицируемая по наиболее важным видам 

предметных операций;  

 педагогическое целеполагание по уровням образования и на протяжении 

всего курса обучения, что позволяет максимально учесть внутрипредметные 

связи;  

 наличие «сквозных тем» между предметами как внутри одной 

образовательной области, так и при реализации межпредметных связей;  

 соответствие содержания разделов и предложенных тем запросам 

времени, акцент на формирование социальных навыков;  

 технологизация учебного процесса в форме долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных планов [2]. 

Каждая учебная программа содержит цели обучения, которые являются 

фиксированной базой содержания, который должен преподаваться, а также 

того, что учащиеся должны изучить в рамках конкретного предмета.  

Учебная программа предмета «Русский язык» должна способствовать 

формированию коммуникативной деятельности: говорения, слушания, чтения и 

письма и использовать языковые навыки в реальной жизни для получения, 

отбора, обработки и передачи необходимой информации [3]. 

Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам учащихся по 

предмету «Русский язык», определены с учетом уровней «Общеевропейской 

рамки владения языками» (CEFR) и представлены в виде ожидаемых 

результатов по завершении каждого уровня. 

В соответствии с основными идеями учебной программы урок строится, 

исходя не из темы урока, а на основе целей обучения и ожидаемых результатов. 

Урок, ориентированный на обучение, должен планироваться на основе ясных и 

оправданных целей. 

В отличие от действующих учебных программ в обновленных программах 

по предмету «Русский язык» представлены ожидаемые результаты обучения, 

конкретизирующиеся в целях обучения учебному предмету по каждому 

разделу, которые образуют систему долгосрочных и среднесрочных целей 

обучения. К учебной программе прилагаются учебные планы, состоящие из 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планов на каждый класс, 
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которые носят рекомендательный характер, и учитель может адаптировать их в 

соответствии с интересами, потребностями и возрастными особенностями 

учащихся. Между долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными 

планами существует очень тесная взаимосвязь. Учебный план включает в себя 

предложенное руководство по деятельности для каждой учебной цели [2].  

Эффективное планирование предполагает выбор средств и способов 

достижения целей педагогического процесса, последовательность действий в 

осуществлении намеченного, сроков выполнения.  

Каждый учитель планирует свою деятельность и деятельность 

обучающегося на уроке так, чтобы занятия были результативны. Овладение 

навыками планирования по предмету «Русский язык» требует определенного 

опыта, это возможно, если учитель планирует урок на целый класс, группу и на 

одного учащегося, уделяя особое внимание дифференцированному подходу в 

обучении и учитывая индивидуальные особенности учащихся. Для этого 

учителю необходимо тщательно отбирать учебный материал и подбирать 

соответствующие виды деятельности.  

Эффективное проведение урока в первую очередь зависит от 

целеполагания, т.е. определения, что конкретно будет изучено в рамках темы и 

каким образом новое знание укладывается в общую канву учебного процесса. 

Цели должны быть достижимыми, оцениваемыми  и написанными понятным 

для учащихся и учителей языком, относиться к недвусмысленным 

утверждениям, конкретными и реалистичными. Определение целей обучения и 

целей урока имеет главное практическое значение, так как влияет на выбор 

стратегий, методов и приемов обучения, а также на подбор заданий, 

выполнение которых приведет к достижению целей. Необходимо цель 

направлять на то, чему обучающиеся должны научиться за урок. Если цели 

урока понятны ученику, то и его деятельность на уроке будет активной, 

осознанной и направленной на достижение конкретного результата. Повысить 

мотивацию обучающихся к обучению можно через их участие в постановке 

цели урока – предполагаемого заранее планируемого результата деятельности 

по преобразованию какого-либо объекта. 

В ходе планирования учителю необходимо учитывать предстоящие 

действия, логический порядок, необходимые ресурсы, возможные препятствия, 

время, запланированное для достижения определенной цели. На сегодняшний 

день существует большое количество различных методов, форм работы и 

стратегий, которые в той или иной мере способствуют улучшению качества 

образования. Задача учителя – выбрать наиболее подходящие для решения 

конкретных педагогических ситуаций на уроках и эффективно планировать 

применение их на практике. Умелое их использование способствует развитию 

познавательных интересов учащихся, эффективному усвоению новых знаний и 

критическому  осмыслению полученной информации. 

Цели обучения и ожидаемые результаты с разработанными критериями  

оценивания позволяют учителям планировать свою работу и оценивать 

достижения обучающихся, а также информировать их о следующих этапах 
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обучения. Если учащимся понятны цели учебной деятельности и ожидаемые 

результаты, они могут самостоятельно проверить качество своей работы. 

Четкое понимание учащимися учебной цели и критериев ее оценивания 

является обязательным условием развития навыков планирования.  
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Мақалада алаш қалам қайраткерлерінің оқу құралдары мен оқулық даярлау тәжірибесі 

зерттеледі. Күрделі тарихи кезеңде халықты ағарту саласындағы еңбектері зерделенеді. 

Ұлт мүддесін жоғары қоя білген зиялылардың тағылымы мен өнегесі көрсетіліп, білім беру 

бағытындағы көзқарастары бүгінгі күн шындығымен сабақтастырылады. 

В статье исследуется опыт подготовки учебных пособий и учебников интеллигенции 

плеяды «Алаш». Отмечается их роль в просвещении народа в трудный исторический 

период. Указывая наследие и пример интеллигенции, ставящих превыше всего национальные 

интересы, отражаются взгляды в контексте с современной действительностью. 

The article studies the experience of preparing educational materials and textbooks of the 

intelligentsia of the "Alash" pleiad. Their role in the organization of the people in a difficult 

historical period is noted. Pointing out the legacy and example of the intelligentsia, which put 

national interests above all, reflect their views in the context of contemporary reality. 

 

Алаш қозғалысы отаршылдық арбаудағы елді оятты, ұлттық баспасөзді 

тудырды, жаңа ұлттық жазба әдебиетті қалыптастырды, қазақтың тұңғыш 

романы мен пьесасын жазды, ұлттық театрды дүниеге әкелді, ұлттық ғылымды 

жасады, мемлекеттік құқықтық атрибуттарды қалыптастырды, қазақтан тұңғыш 

депутаттарды шығарды, тұңғыш саяси партияны тудырды, Ұлт кеңесі – 

Алашорда үкіметін құрды, тұңғыш жоғарғы оқу орнын ашты, қазақ жерінің 

біртұтастығын сақтады, қазақты ұлт ретінде біріктірді. Алайда ұлт үшін 

жасалған бұл істің барлығы Алаш қозғалысы аталатын ұлы тарихи құбылыстың 

сипаты мен маңызын толық ашпайды деп санаймыз.  
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Қозғалысының ұлтты оятып, ағарту мақсатында істеген жемісінің ішінде 

қайраткерлердің жазған оқулықтары мен оқу құралдарын ерекше атағанымыз 

маңызды. Қай заманда болса да, ұлттың рухани оянуы сауат ашуда, оқу-білімде 

екенін жақсы түсінген Алаш көсемдері мен білімпаздары күрделі тарихи 

кезеңде оқу-ағарту бағытындағы еңбектерді насихаттауды, аударуды, кейін 

өздері де оқулықты жазып даярлауды мақсатты қолға алды.  

Қазақтың көрнекті ағартушы-педагогы Ы.Алтынсариннің ХІХ ғасырда 

кирил қарпінде жарық көрген «Қазақ хрестоматиясы» – ұлт тарихындағы 

алғашқы оқу-әдістемелік еңбек ретінде бағаланады. Л.Н.Толстойдың «Әліппе 

және оқу құралын», Д.И.Тихомировтың «Грамматиканың қарапайым курсын», 

К.Д.Ушинскийдің «Балалар дүниесін» қазақ баласына оқу құралы ретінде 

ұсынып, ұлтына риясыз қызмет істеген ағартушының есімін қазаққа алғаш 

таныстырған Отыншы Әлжанұлы (1873-1918) болды. Алаштың көрнекті 

қайраткері, Ұлт кеңесі – Алашорда үкіметінің мүшесі О.Әлжанұлы «Дала 

уалаятының газетінде» (1894 жылғы № 39 саны) жарық көрген «Қазақтарға 

пайдалы кітаптар» атты мақаласында жаңа еңбектің мақсаты – оқырман 

қауымды орыс тілін үйрететін, қазақтар үшін пайдалы кітапппен таныстыру деп 

көрсетті [1, 70-72 бб.].  Мақала «Орынборда учебный округтағы орыстардан 

заты бөлек... господин Катаринский» деп басталады. Орыстардан заты бөлек 

деген сөз мақаланың орысша жарық көрген нұсқасында берілмеген. Орынбор 

қаласында Катаринский деген адам қазақ молдаларымен бірігіп, «Жазуға 

үйрететұғын кітап» және  «Орыс тілінің әуелгі оқитұғын бөлімі» атты еңбектер 

шығарған. Кітапты автор қазақ арасына орыс ғылымын жайып, қазақтарға орыс 

тілін, орыстарға қазақ тілін үйренуге бірден-бір оқулық деп бағалады. 

Кітаптардың құндылығы – сөздері орыс әрпімен жазылған. 70-ші жылдардың 

ішінде атақты болған Алтынсарин қазақ кітаптарын орыс әрпімен шығарып еді 

деп, қазақ халқының тұңғыш ағартушысын ауызға алып, заманы қажет еткен 

прогресшіл идеяны қозғайды. «Олай айтпасақ та, бұл кітаптардың жақсылығы, 

Алтынсариннің айтуынша, қазақ кітаптарын толықтыратұғын араб һәм ноғай 

сөздерінен қазақ тілін тазалауға үміт етеді. Господин Катаринский 

кітаптарының тілі анық, оңай, түзу. Бұлардың ішінде қазақ, ноғайдың 

кітаптарындағы анық болмай жазылған сөздер тіпті жоқ» [1, 71 б.],-  деп 

көрсетеді.  

Айтайын дегені, егер қазақ сөздері орыс әрпімен жазылса, тілде қаптап 

кеткен араб, парсы, ноғай сөздеріне тосқауыл болады, қазақ тілі тазаланар ма 

дегені. Осы күні бұл мәселені әдеби тіл деп атап, тілдік нормаға тура сондай 

талап қоямыз. Кітаптардың тілі анық, оңай, түзу дегені де қызығушылық 

туғызбай қоймайды. Мысал ретінде алынып, әдет, ғибадат үшін жазылған 

кішкентай әңгімелердің барын айтқаны кітаптың тәрбиелік мақсатын 

көрсеткені. Сол уақытта жарық көрген Неклюдов деген адамның аты атақты 

болса да, бір жақсы нәрсесі жоқ, ұғымсыз кітабымен салыстыра келіп, «бұл 

кітаптың жақсылығы һәм арзандылығы, біздің ойларымызша, қазақтардың 

ғылым үйренуін дұрыс көрген кісілердің һәм қазақша, яки болмаса тілін 

үйренем деген адамның көңілін бұрса керек» [1, 71 б.],- деп ойын 
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тұжырымдайды. Мақалада көтерілген мәселе – қазақ үшін қажетті кітапты 

насихаттау. 

ХІХ ғасырдың соңында жарық көре бастаған қазақ баспасөзінің алғашқы 

қарлығашының бірі – «Дала уалаятының газетіндегі» Алаш қозғалысының 

көрнекті қайраткері О.Әлжанұлының мақаласында ұлтқа қажетті оқулық 

мәселесі көтеріледі. Мектепке керек оқу құралы орыс тілінен аударма арқылы 

жасалғандығы құпталады. Кітаптың орыс қарпімен шыққаны мақұл саналады. 

Сонымын қатар, алаш қайраткерінің мақаласынан бүгінгі шындықпен 

сабақтасатын жағдайды байқаймыз. Осы күні біздің қоғам қазақ тілі үшін орыс 

қарпінен бас тартып, латынға ауысу жағдайында тұрған кезде ХІХ ғасырда да 

алфавит ауыстырудың саяси-әлеуметтік, рухани-ағартушылық астары бар 

болғанын аңғарамыз. Алаш қайраткері мақұл көрген орыс алфавитінен біз бүгін  

еліміз бен ұлтымыздың болашағы үшін саналы түрде латынға көшкеніміз дұрыс 

деген пікірдеміз. 

Алаш және оқулықтар тақырыбы жеке алаштанушы ғалымдардың, тілші 

мамандардың мақала, зерттеулерінде, алаш бағытындағы энциклопедиялық 

жинақтарда, анықтамалықтарда қарастырылды. Алаш терминологиясы 

бойынша ғылыми зерттеу жазған филология ғылымдарының докторы 

Ш.Құрманбайұлы еңбектерінде осы тақырыпты біршама көтерді. Ғалымның 

«Алаш және терминтану» атты монографиясында (Алматы, «Ел-шежіре», 2008) 

алаш білімпаздарының оқулық жазу тарихы, әсіресе термин жасау ісі жан-

жақты қозғалады [2]. Алаштанушы ғалымдар Е.Тілешов пен 

Д.Қамзабекұлының «Алаш қозғалысы» энциклопедиялық анықтамалығында 

(Алматы, «Сардар» баспа үйі, 2014) «Алаш оқулықтары» атты жеке тақырып 

берілген [3]. Онда 1911 жылдан бастап алаш қайраткерлері қуғын-сүргінге 

ұшыраған отызыншы жылдардың соңына дейінгі аралықта жазылған 

оқулықтардың көбі көрсетілген.  

ҚазАСК Республикасының Халық ағарту комиссары А.Байтұрсынұлының 

төрағалығымен 1921 жылдың 31 қаңтарында Орынбор қаласында зиялы қазақ 

азаматтарының мәжілісі өтті. Жиында қаралған басты мәселе 1-ші һәм 2-ші 

буын мектептер үшін оқулық даярлау ісі болды. Мәжіліске Ахмет 

Байтұрсынұлы, Елдес Омарұлы, Хайретдин Болғанбайұлы, Смағұл 

Садуақасұлы, Файзолла Ғалымжанұлы, Биахмет Сәрсенұлы, Жүсіпбек 

Аймауытұлы, Садуақас Сейдоллаұлы, Әлихан Бөкейханұлы, Сабыр 

Айтқожаұлы және басқа азаматтар қатысады [4, 170-172 бб.].  

Қорытындысында белгілі пәндер бойынша төменде көрсетілген азаматтар 

шұғыл арада оқулық даярлауға тартылуы көрсетіледі: Арифметика – 

М.Тұрғанбайұлы (т), Геометрия – Б.Сәрсенұлы (т), Естествознание – 

Е.Омарұлы, Қ.Кемеңгерұлы (т), Физика – Ғалымжанұлы, География – 

Ә.Бөкейхан, Қазақ-қырғыз тарихы – М.Жұмабайұлы (т), Жалпы тарих – 

Х.Болғанбай, Мектепте гигиена – Ж.Тілеулин, Алгебра (бастауыш) – 

Е.Омарұлы, Педагогика  – М.Жұмабайұлы, Дидактика – Ж.Аймауытұлы, 

Хрестоматия – С.Сейфуллин, Ж.Аймауытұлы - Қазақ тілінің ахуалы – 
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А.Байтұрсынұлы, Теория словестности – М.Жұмабайұлы (т) [4, 171-172 бб.].   

Бұл арада (т) деп берілгені – тәржіма арқылы әзірленетін оқулықтар. 

Тарихи деректе қазақ зиялылары оқу құралдарын жазып, тәржімалап 

июньнің 1-не шейін бітіру керектігі, кітаптардың келер оқу жылының басына 

шейін даяр болып тұруы, оны дайындайтын азаматтар айына екі рет жиналып, 

жұмыстарының мән-жайын баяндап отыру қажеттігі туралы А.Байтұрсынұлы 

қол қойған шешім бар.  

Мектепке оқу құралын жазу, оқулық ісін ұйымдастыру сынды игі істің 

бастауында ұлт ұстазы, алаштың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы (1872-

1937) болды. Ол ұлттық қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың, соның ішінде 

тіл білімі, әдебиеттану, түркітану салаларының негізін қалап, болашақ қазақ 

ғылымының дамуына өлшеусіз үлкен үлес қосты. Ғылыми-әдістемелік 

еңбектерімен қазақ арасында оқу-ағарту жұмысын жүргізіп, шәкірт тәрбиелеген 

А.Байтұрсынұлы ұзақ уақыт бойы тоталитарлық жүйенің жазықсыз құрбаны 

болып келді.  

Қазақ тіл білімі тарихында жазылған тұңғыш ғылыми және оқу-әдістемелік 

еңбек саналатын А.Байтұрсынұлының «Тіл – құрал» (қазақ тілінің сарфы) атты 

кітапшасы Орынбор қаласынан 1914 жылы жарық көрді. Еңбектің «Сөз басы» 

деп аталатын кіріспе бөлімінде қазақ тілінің ерекшелігі және оның түркі 

тілдерінің құрамдас бір бөлшегі екендігі айтылады: «Қазақ тілі – түрік тілінің 

бір тарауы. Дүниядағы жұрттың тілі негізінде үшке бөлінеді: 1) түбіршек тіл, 2) 

жалғамалы тіл, 3) қопармалы тіл... Біздің қазақ тілі – түркі тілдің бір тарауы 

болғандықтан, жалғамалы» [5, 31 б.]. 

А.Байтұрсынұлы, сонымен қатар, ұлттық әдебиеттану ғылымының да 

негізін қалады. Ғалымның «Әдебиет танытқыш» атты зерттеуінде қазақ 

әдебиетінің тарихы үлкен екі кезеңге бөлініп қарастырылды: 1) Діндар дәуір; 2) 

Сындар дәуір [6]. Ұлттық әдебиетіміздің эволюциялық даму жолын, көркемдік-

жанрлық ерекшелігін, танымдық-эстетикалық белгісін толық сипаттап аша 

алмаса да, бұлайша екіге бөліп қарастырудың өзін біз осы салада жасалған 

алғашқы тәжірибе, болашақ ізденістерге бағыт-бағдар деп танимыз.  

А.Байтұрсынұлының талантты шәкірті, қайраткермен бірге қуғындалып,  

Архангелскіге бірге айдалған Абдолла Байтасұлы (1900-1940) Қазақ елінде 

мектеп тілі ұлт тілінде болсын деген ұстанымда болды. Алаш қалам қайраткері: 

«Мектеп тілі жайынан сөз қылғанда, тым бір ыңғай қыңыр кету жарамайды, 

әзіргі өмірмен, керекпен санасу керек. Біздің мектеп тілі туралы алдымызда 

көздеген нысана, арманымыз болуы керек. Арманымыз – «түбінде мектеп тілі 

ұлт тілі болсын!». Бұл ұранды біз ертеден айтып келеміз. Сол ұранымыз әлі де 

ұран. Ұлт мектептері туралы үкімет ұраны да осы»,- деп батыл жазып кетті.  

Қаламгер Қ.Кемеңгерұлы (1896-1937) «Мектеп қай тілде болу керек?» атты 

мақаласында бүгінгі күн үшін де маңызын жоғалтпаған өзекті тақырыпты 

былай көтерді: «Егер орта мектепте оқу орыс тілінде болса бізден еш уақытта 

жеткілікті оқытушы шықпайды. Ұлт мектептері, ұлт мәдениеті болмайды. Және 

басқа түрік ұлттары орта мектебін өз тілінде жүргізіп жатқанда қазақтың өз 

алдына ауа жайылуы қисынсыз. Орта мектеп орыс тілінде жүрсе, қазақ тілінде 
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кітап басылудың қажеті болмай қалады. Пән кітаптары қазақ тіліне 

аударылмайды» [7, 180 б.]. 

Күрделі тарихи кезеңде оқулық даярлау ісіне Ә.Бөкейхан (астрономия, 

дүние құрылысы, ауыл шаруашылығы), А.Байтұрсынұлы (тіл білімі, 

әдебиеттану), М.Дулатұлы (есеп құралы), Ж.Аймауытұлы (психология), 

Х.Досмұхамедұлы (табиғаттану, биология, жануарлар әлемі), Ә.Ермекұлы 

(математика), Е.Омарұлы (тіл білімі, есеп құралы, әдістеме, физика), 

М.Жолдыбайұлы  (тіл білімі), С.Қожанұлы (математика), М.Жұмабайұлы 

(педагогика), Ж.Күдеріұлы (тарих, ботаника, ауыл шаруашылығы), 

Т.Шонанұлы (тарих), Қ.Кемеңгерұлы (тарих, тіл білімі, ауыл шаруашылығы, 

химия), М.Әуезұлы (әдебиет, жер жаратылысы), А.Байтасұлы (жануарлар 

әлемі), М.Есболұлы  (мәдениет), Ж.Тілеулин (медицина), Б.Сәрсенұлы 

(физика), Х.Болғанбайұлы (тарих), С.Садуақасұлы (тарих, әдебиет) т.б. қазақ 

оқығандары жұмылдырылды.  

Алаш оқымыстылары саяси күрес ішінде болып, алғашқы ұлт 

басылымдарын, руханият орындарын ұйымдасытыра жүріп қоғамдық-

гуманитарлық, дүнияуи пәндер бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік 

еңбектерді жазып қалдырды. Қуғын-сүргінге ұшырап, еңбегі мен есімі ондаған 

жылдарға мансұқталса да, аса қымбат еңбектері қазақ ғылымының іргетасын 

қалады. Сол арқылы отандық әдістеме, педагогика, жалпы көптеген ғылым 

салалары бойынша ұлт тілінде алғашқы термин үлгілерін тудырып, қазақ тілі 

ғылым тілі бола алатынын дәлелдеді. Егер алаш дәуіріне дейін қазақ тілі 

ауызекі сөйлеу және әдеби тіл ретінде ғана қызмет атқарып келсе, ендігі кезекте 

ол баспасөз тілі, ресми құжат тілі және ғылым тілі болып қалыптасты. Қазақ 

тілінде ғылыми еңбек, оқу құралы жазылып, оның функционалдық қызмет 

көрсету аясы кеңейді.  

Алаш және оқулықтар атты тақырыптың бүгінгі қоғамға маңыздылығын 

көтере отырып, қазақ зиялыларының қиын-қыстау заманда танытқан қажырлы 

еңбегінің практикалық мәні мен өнегелі жолы бар екенін танимыз. Аталған 

тақырыпты терең зерттеу керектігін ұғынып, мынадай тұжырым жасағымыз 

келеді: 

 Алаш қалам қайраткерлері ХІХ ғасыр соңынан бастап қазақ ұлтын оқу-

ағартуға үндеген орыс ғалымдарының оқу-әдістемелік еңбектерін ұлт мүддесі 

тұрғысынан насихаттады; 

 ХХ ғасыр басында діни-ағартушылық сипатта және жаңа оқу тәртібіне 

лайықты «Пайғамбар заманы», «Әліппе», «Оқу құралы», «Есеп құралы» сынды  

оқу-әдістемелік еңбектерді жазды; 

 Алаштың рухани көсемі А.Байтұрсынұлының ұйымдастыруымен 

жиырмасыншы жылдардың басынан бастап мектепке қажет тәржіма және 

авторлық оқулықтар, оқу құралдары баспаға дайындалды. Олардың көбі алаш 

қайраткерлері қуғын-сүргінге ұшырағанға дейін жарық көріп үлгерді; 

 Алаш дәуірінен жеткен түрлі ғылым салалары бойынша терминдер 

біздерге бүгін негіз болуға тиіс; 
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 Алаш кезінде жазылған оқулықтағы, оқу-әдістемелік құралдағы ұлт 

мұраты мен елдік мәселені жоғары қоятын көзқарас пен ұстаным, ұлттық мүдде 

басты қағидатқа айналу керек. 
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В статье рассматривается одна из ключевых проблем современного образования- 

трехъязычие. Авторы статьи, отмечая актуальность проблемы, нацеливают внимание на 

практических основах трехъязычного образования, систематизации обучения иностранного 

языка во взаимосвязи с родным языком обучаемых с учетом психологических особенностей. 

The article deals with one of the key problems of modern education - trilingualism. The 

authors of the article, noting the urgency of the problem, focus on the practical foundations of 

trilingual education, systematization of foreign language teaching in conjunction with the native 

language of students taking into account psychological features. 

 

«Қазақстан әлемде жоғары білімді, халқы үш тілді де: қазақ тілін – 

мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін – ұлтаралық қатынас тілі ретінде және 

ағылшын тілін – жаһандық экономикаға нәтижелі өтудің көмекші тілі 

ретінде еркін меңгерген ел болып танылуы керек» [1]  

Н.Ә. Назарбаев «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»  

 

Қазақстан Республикасы – қарқынды дамып келе жатқан мемлекет және 

оның білім беру саласындағы басты мақсаты үш тілді еркін меңгерген, 

болашақта елімізді халықаралық деңгейге көтеретін бәсекеге қабілетті 
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жастарды тәрбиелеп, оқыту болып табылады.  Қазіргі жаһандану дәуірінде 

білім беру саласында үлкен өзгерістер енгізіліп отырғаны баршамызға мәлім. 

Бұл өз тарапынан қарқынды дамып жатқан заман талабына сай болып отырған 

өзгерістер. Мектеп бағдарламалары жаңа форматқа көшіп, жас 

ұрпақтарымыздың болашағы жарқын болу үшін үш тілді білім беруде, бүгінгі 

күннің күттірмейтін мәселесінің біріне айналып отыр. 

Қазақ елін бүкіл шет ел тани бастаған уақытта ағылшын тілін еркін 

меңгерген, келешекте білімін түрлі саладағы қарым-қатынас жағдайында 

пайдалана алатын адамды мектеп қабырғасынан оқытып шығару – біздің казіргі 

кездегі міндетіміз.Көптілді білім-көп мәдениетті тұлғаны қалыптастырудың 

өзегі. Бүгінгі таңда көп тілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін 

самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін 

танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік.  

Көптілділік біздің қоғам үшін 2006 жылғы Елбасының «Тілдердің 

үштұғырлылығы» – «Триединство языков» - «Trinity of languages» 

тұжырымдамасынан бастау алғаны мәлім. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Жолдауында: «Үш тілді меңгеру – біздің еліміздің әрбір азаматына 

өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады. Қазақстанды әлем халқы үш тілді 

бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек», - деген 

болатын. Ендеше, Қазақстанның білім беру жүйесінде үштілді оқыту 

мәселелерінің көтерілуі заман талабынан туындап отырғаны айқын. 

Үш тілде оқыту – заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді 

меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тұлғаны 

дамыту және қалыптастыру.  Тілдердің үш тұғырлылығы идеясына Елбасы 

нақты анықтамасын да береді: қазақ тілі мемлекеттік дәрежесінде мемлекет 

өмірінің бар саласында «бүкіл қоғамымызды біріктіруші» қызметін атқарса, 

орыс тілі ұлттар арасындағы қарым-қатынастарға қызмет етеді, ал ағылшын тілі 

әлемдік экономикаға, әлемдік қауымдастыққа кірігуімізге қызмет етеді. 

Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялағаннан кейін Ата Заңында 

мемлекеттік тіл – қазақ тілі деп, сонымен қатар орыс тілін ресми тіл ретінде 

бекітті. Оның негізгі мақсаты ретінде ұлтаралық тұтастықты сақтау, қоғамның 

тілдік ортасын дисфункцияға ұшыратпау болған еді. Сондықтан да орыс тілі 

достық пен бейбітшіліктің, этносаралық қарым-қатынас тілі мәртебесіне ие 

болды. Қазірдің өзінде жаһандану үрдісі етек алған заманда халықаралық 

байланыс құралы және халықаралық экономика, халықаралық білім беру тілі – 

ағылшын тілін білмей әлеуметтік-экономикалық кеңістікке ену мүмкін емес. Ол 

бұқаралық ақпарат құралдарының кең мағынада тарихи даму процесімен 

шартталған. Ең басты әлемдік коммуникациялық кеңістік – Интернетте барлық 

ақпараттың 90% ағылшын тілінде ұсынылады. Қазіргі қоғамда адамдардың тек 

ана тілін білуімен шектеліп қана қоймаған қостілділік (билингвизм), тіпті 

көптілділік (полилингвизм) феномені кеңінен таралуда. 

Қазіргі таңда мұғалімдердің алдында оқушылардың алған білімдерін 

сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қаматмасыз 
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ету. Сонымен қатар мектептерде оқушыларға үш тілді білім беру, оқытудың 

әртүрлі деңгейлеріне сәйкес оқытудың жаңа технологияларын, ақпараттық 

және компьютерлік жүйелер арқылы ізденіс жұмыстарын жандандыра түсудің 

барлық мүмкіндіктері барынша жасалған деуге болады.  

Жоғарыда аталған қажетілікке байланысты, елімізде үш тілді білім беруді 

мектепке дейінгі және мектеп жасынан оқыту маңыздылығы туындап отыр. 

Сондықтан қазіргі таңда мектептерде шет тілін бастауыш сыныптардан, тіпті 

балабақшадан бастап оқыту енгізілуде. Себебі, ағылшын тіліне ерте жастан 

оқытудың тілді жақсы әрі еркін меңгеруге тигізер әсері мол. Көпжылдық 

зерттеу көрсеткендей, ағылшын тіліне ерте жастан оқыту балалардың жалпы 

және тілдік дамуын реттейді, балаларды өзге ұлт мәдениетін білуге және 

құрметтеуге үйретеді. Ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей, үлкен адамға 

қарағанда кішкентай бала ағылшын тілін тез меңгереді. Дегенмен, сол 

көптілділік іргетасы ана тілден қалануы керек. Мысалы, жапондар секілді. Олар 

баласын қашан жапон тілінде дұрыс сөйлей білгенше өз тілінде оқытып, 

үйретіп, содан кейін ғана барып басқа тілді білуге ден қоя бастайтын көрінеді. 

Егер үштілді білім беруді мектепке дейінгі және мектеп жасынан жүзеге 

асырса, балаларды үш тілде таза сөйлеуге үйренеді, бір уақытта қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерін салыстыра, түрлі мағлұмат беру арқылы тіл байлықтары  

артып, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде дағдылары артады, тілдерді меңгеру 

арқылы танымдық- тілдік дамуын қамтамасыз етеді.  

«Қазіргі кезде 90% ақпарат ағылшын тілінде жарияланады. Ағылшын тілін 

меңгермей, Қазақстан жалпы ұлттық прогреске жете алмайды. 2019 жылдан 

бастап 10-11 сыныптарда кейбір пәндерді ағылшын тілінде оқытатын боламыз. 

Бұл мәселені тиянақты ойланып, ақылмен шешу қажет...»-деп елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев айтқандай, физика - өркениетті ортадан өзінің лайықты орнын 

алған және ғарыштап дамып жатқан ғылым.Сондықтан техникалық пәннен 

алынатын білім үштілде оқытылып,терминдік қолданыстан бастау алу керек. 

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде үш тілді 

білім беру моделін енгізудің өзектілігі мынада: 

- бүгінгі қазақстандық қоғамда көптілді, көп мәдениетті тұлғаға деген 

сұраныстың артуы; 

- ұлттық мектеп бітірушілерді жалпы қазақстандық және әлемдік білім 

және ақпарат кеңістігіне кіріктірудегі мәселелерді шешу қажеттілігі; 

- болашақ ұрпақты қазақстандық патриотизмге, ұлтаралық қатынас 

мәдениетіне тәрбиелеудің өзекті мәселеге айналуы; 

- аз ұлт өкілдерінің этникалық ерекшеліктерін сақтаумен бірге олардың 

жалпы қазақстандық экономикалық, әлеуметтік-мәдени үрдістерге толыққанды 

қосылуына жағдай жасау; 

- мектеп бітірушілерінің коммуникативтік және ақпараттық 

құзырлықтарының жеткілікті деңгейіне қол жеткізу; 

Үштілді білім аясында ғылыми зерттеулер жүргізу міндеттері: 

 - үштілді білімді іске асырудың қазіргі жағдайлары мен мүмкіндіктерін 

талдау;  
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- дидактикалық жаңалықтарды еңгізуді объективті түрде бағалау, олардың 

қажеттілігін, шыңайылығы мен сенімділігін негіздеу;  

- мәдениетаралық, кәсіби-бағдарланған құзыреттерге ие, мәдениеттер 

диалогы аясында өзіңөзі көрсетуге қабілетті көптілді тұлғаны қалыптастыруға 

бағытталған үштілді білім теориясы мен практикасын байыту.  

Kөптілді білімді дамытудың басты бағыттары: 

1. Үштілді білім жүйесін нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі; 

2. Үштілді білімді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етілуі; 

3. Үштілді білімді оқу-ұйымдастыру қамтамасыз етілуі; 

4. Үштілді білімнің лингводидактикалық аспектілері. 

5. Үштілді білім жүйесін бағдарламалық қамтамасыз етілуі; 

Баланың шет тіліндегі сөздерді қабылдауының әдісін жасау керек. Сол оң 

жағдай жасаудың бірден-бір тәсілі ойын болып табылады.Ойын – баланың 

білім – білік дағдысын қалыптастыратын тәрбие құралы. Балалармен жұмыс 

тәжірибесінде ағылшын тілін оқытуға бағытталған әр түрлі ойындарды кеңінен 

қолдануға болады: ережеге негізделген ойындар, рөлдік, білім тереңдету 

ойындары, лингвистикалық ойындардың әр түрлі нұсқалары. Бұларды сабақтың 

әр кезеңінде пайдалануға болады. Бұл кезеңде балалардың сабаққа қызығуын 

жоғалтып алсақ, олардың тілді әрі қарай меңгеруі қиынға түседі. Сондықтан, 

сабақ арасында ойын элементтерін қолдану сабаққа қызығуын, белсенділігін, 

ойлау қабілетін дамытуға, жаңа сабақты пысықтау кезеңін сапалы өткізуге 

материалды толық меңгеруге көмектеседі. Оқушыларды ойната отырып, үш 

тілде жүргізілген тапсырмалар олардың коммуникативтік құзыреттіліктері мен 

функционалдық сауаттылықтарын арттыруға негіз болды.  

Жаратылыстану пәндерін оқыту барысында орыс тілі, ағылшын тілі 

пәндерін бірлікте алу мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Ол үшін 

оқушылардың интеллектуалдық қабілетіне түрткі болатын жаңа 

технологияларын қолдана отырып сабақты үш тілде жүргізудің тиімділігі зор. 

Сондай-ақ, ақпараттық технологияны: электрондық оқулықтар, презентациялар, 

тест т.б. түрлері оқушылардың қызығушылығын оятып, уақыттарын үнемдеуге, 

қосымша деректерді тиімді қолдануға түрткі болды. Шығармашылық 

жұмыстарға жетелейтін тапсырмаларды да оқушылар қызыға орындап, еркін 

аударма жұмыстарын жасауға дағдыланды. Бұл жерде оқушылардың есеп 

шығару, сөйлеу тілдері мен сауаттылықтарына назар аударылады. 

Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар оқушылардың ізденушілік 

әрекеттеріне, өз беттерімен білім алып, алған білімдерін ортаға салып, дәлелдеу 

дағдыларына түрткі болады. Есепті ауызша, жазбаша шығарып оны дәлелдеу 

арқылы сөйлеу тілдерін дамытады. Шығармашылық бағыттағы тапсырмалар: 

модель, презентация, жоба құру сынды бағытта да ұсынылып отырады.  

Білім министрі 2019 жылға дейін елімізде үш тілді білім беруге көшуде еш 

кедергі болмауы керек деп санайды. 2019 жылға дейін жоғары сыныптарды осы 

жүйеге көшіретінін айтты. Бір айта кететіні, мектепте жоғарысыныптарға 

техникалық мамандықтар пәнін ( химия, физика,биология,информатика) 

ағылшын тілінде өткізе отырып, оқушының әлемдік оқудағы үдерістерге 
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ықпалдасуына жағдайжасайтынын  тілге тиек етті. Ал, еліміздегі орыс 

мектептеріндегі «Қазақстан тарихы» пәні қазақ тілінде және де қазақ 

мектептеріндегі «Дүниежүзі тарихы» пәнінің орыс тілінде жүргізілетінін айтып 

өткен болатын. Бұл Қазақстанның барлық мектептерінде де осылай жүретінін 

меңзеген болатын. Осылайша еліміздің білім алушы әр перзенті үш тілді еркін 

меңгеретін болады. «Бұндай ықпалдасу оқушы үшін міндетті. Осылайша, ол 

жоғары оқу орындарында да ағылшын тілінде оқытылатын техникалық 

пәндерге бейімделе бастайды». 

Көптілді білім беруді іске асыру үш тілде оқытуға байланысты кадрмен 

қамтамасыз ету сияқты бірқатар проблемаларды шешуді талап етеді, соның 

ішінде жаратылыстану-математика циклдерінің пәндерін (физика, биология, 

география, математика, химия, информатика) ағылшын тілдерінде оқытатын 

мамандардың жетіспеушілігі. Осы проблеманы шешу мақсатында аталған 

пәндердің оқытушыларын тіл үйрету курстарында оқыту жоспарлануда. 

Бір сөзбен айтқанда,оқу мақсаттары анық,мақсатқа бағытталған білімдер 

жүйесі білім стандартына сай тұлғаның жан- жақты дамуына негізделген, алған 

білімін өмірдің қандай бір жағдаяттарына қолдана алатындай дәрежеде ұсыну 

педагогтің құзыреттілігіне байланысты болады. Осындай педагогтардың алдын 

көрген біздің ұрпақ ақпараттық қоғамнан қалыспайтын жедел ойлаушы, жедел 

шешім қабылдаушы, ерекше ұйымдастырушылық қабілетті, нақты бағыт-

бағдары бар оқушы болып шығуы -бұл қазіргі заманның талабы. 

Oсы дағдыларды бала бойына дарытуда педагог қауымның арнайы 

әлеуметтік білім беру құзыреттіліктерінің жан- жақты болуы талап етіледі.Егер 

педагог өзінің кәсіби өсу жобасын дұрыс жолға қоя отырып, өзінің кәсіптік 

қызметіне нақты берілу арқылы тұлғаның алған білімін өмірде қолдана 

білетіндей тапсырмалар жүйесін ұсына алатын жағдайда болғанда ғана баланы 

жан-жақты қалыптастыруға мүмкіндік табады. 

Сонымен көпұлтты Қазақстан жағдайында «Тілдердің үштұғырлығы» 

мәдени жобасы қоғамдық өзара келісімді нығайтатын маңызды фактор. 

Тілдердің үштұғырлығы идеясы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін құруға 

және дамытуға бағытталған ұлттық идеологияның бөлігі болып табылады. 

Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдік бәсекеге қабілеттілікке ұмтылудың 

бірінші баспалдағы. Өйткені, бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін 

қазақстандықтар өз елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті тұлғаға 

айналады. 

Қорытындылай келе, үштұғырлы тіл идеясын қарапайым, әрі түсінікті 

формуламен көрсетуге болады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін 

қолдаймыз және ағылшын тілін үйренеміз.  
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Жұмыcтың бacтaпқы бөлiгiндe үштiлдiлiк ұғымы, тaбиғaты, oғaн қaтыcты ғылыми-

тaнымдық aқпaрaттaр, яғни тeoриялық мәceлeлeр бiрaз қaмтылғaн. Кeлeci eкiншi бөлiмiндe 

eлiмiздeгi үштiлдiлiк мәceлeлeрiнe aрнaлып, өзгe тiлдi үйрeтудiң тиiмдi әдic-тәciлдeрi 

кeңiнeн тaлқылaнғaн. Туғaн тiлiн жәнe eкiншi, үшiншi тiлдi мeңгeрту жoлдaры, тiлдiк 

қaмaл, тiлдiк oртa, тaғы дa бiрнeшe мәceлeлeр cөз бoлaды. 

Вo вcтупитeльнoй чacти  дoклaдa рaccмoтрeны знaчeниe трeхязычия, нeкoтoрыe 

тeoрeтичecкиe acпeкты  и нaучнo-пoзнoвaтeльнaя инфoрмaция пo дaннoму вoпрocу. Вo 

втoрoм рaздeлe рaccмoтрeнa aктуaльнocть изучeния трeхязычия в нaшeй cтрaнe и  

мeтoдикa рaциoнaльнoгo изучeния пeрвoгo языкa кaк рoднoгo, втoрoгo кaк рaзгoвoрнoгo и 

трeтьeгo кaк инocтрaннoгo  учaщимиcя шкoл. 

In the introductory part of the report discussed the value trilingual, some theoretical aspects 

of scientific and show pleasing information on this subject. In the second section, we consider the 

relevance of the study of trilingual in our country and methods of rational examination of the first 

language as a native language, spoken as a second and third as foreign students in schools. 

 

Үштiлдiлiк oның иeci жәнe cубъeктici oл - тұлғa, coндықтaн дa әрбiр қoғaм 

мүшeci үш тiлдi  дұрыc түciнуi  кeрeк. Aлaйдa бүгiнгi күнi үштiлдiлiк жөнiндe 

үcтiрт қaнa түciнiгi бaр нeмece қaтe пiкiрдe жүргeн aдaмдaр aз eмec. Oлaй бoлca, 

үштiлдiлiктiң мәнiн, әлeумeттiк мaңызын, oның өмiрдe қoлдaнылaтын 

caлaлaрын aнықтaйтын, әр хaлықтың қocтiлдiлiктi игeру жaйын, aлдa тұрғaн 

мiндeттeрдi т.c.c. бaяндaйтын ғылыми-көпшiлiк кiтaптaрды көптeп жaрыққa 

шығaру ләзiм.  

Әзiргe үштiлдiлiктi aрнaйы зeрттeп бaрып, бiлiп cөйлeушiдeн, бiлмeй 

бeтaлды cөйлeушi бacым.   

Қaзiргi қaзaқ-oрыc, oрыc-қaзaқ, қaзaқ-aғылшын  үштiлдiлiгi бoйыншa 

cөйлeушiлeрдiң нaқты caны бeлгiciз. Шaмaмeн aйтудың өзi қaтeгe ұшырaтуы 

мүмкiн, coндықтaн бұл дa aлдa тұрғaн шeшiмiн тaбуғa тиicтi мiндeт. 

Үштiлдiлiк – игiлiктi құбылыc. Көпұлтты қoғaмдa тiлдeрдiң дaмуынa 

қoлaйлы жaғдaй туғызылaды. Бoлca, oл - өрic aлмaй қoймaйтын әлeумeттiк 

құбылыc, aдaмдaрғa интeрнaциoнaлдық тәрбиe бeрудiң қуaтты құрaлы.  
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Үштiлдiлiк ocыдaн бiрaз бұрын әркiмнiң aрмaны бoлaтын. Көпұлттылық 

жaғдaйындa кәрi-жacтың күндeлiктi  кeрeгi, өмiрлiк қaжeтi. Coғaн қaрaмacтaн, 

үштiлдiлiк тaбиғaтын, oның көпұлтты қoғaмдaғы қызмeтiн дұрыc түciнбeушiлiк 

тe кeздeciп қaлa бeрeдi. Oл – oл мa, кeйбiрeулeрдiң пaйымдaуыншa, үштiлдiлiк  

aнa тiлiнiң пoзицияcын әлciрeтeдi.  Бұл пiкiр дұрыc eмec, өйткeнi  «үштiлдiлiк» 

дeгeн тeрминнiң aтынaн-aқ бeлгiлi бoлып тұрғaндaй, oл – бiр eмec үш 

кoмпoнeнттi құбылыc. Үш тiлдiң бiрeуi бoлмaca, яғни қoлдaнудaн шықca, coл 

бoйдa oл лингвиcтикaлық cтaтуcын жoғaлтып, бiртiлдiлiк рeтiндe қaбылдaнaды 

[6, 36-б.].  

Әдeттe үш тiлдiң бiрiншici – aнa тiлi, eкiншici жәнe үшiншici кeйiн 

үйрeнгeн тiлi бoлaды. Eгeр үштiлдi aдaм eкi тiлдiң бiрeуiн ұмытып, түciнбeйтiн, 

cөйлeмeйтiн хaлгe жeтce, oндa  oл көп ұзaмaй көп  тiлдiлeр қaтaрынaн шығып, 

бiртiлдiлeр caпынa көшeдi.  Бұл рeттe көптiлдiнiң ұлты мeн тiлiнiң cәйкec кeлу-

кeлмeуi шaрт eмec, бiр тiлдe ғaнa cөйлece – бoлды, oл бiртiлдi caнaлaды.  

Қaзaқ, oрыc, aғылшын тiлдeрiн oқып-үйрeну өcкeлeң зaмaнымыздың 

әлeумeттiк қaжeттiлiгi бoлып oтыр. Coндықтaн қaлың көпшiлiк aрacынa oны 

кeңiнeн түciндiру шaрт.  

Қaжeттiлiк қoғaм мeн қoғaм мүшeлeрi  тaрaпынaн  caнaлы түрдe тaнылуы 

тиic. Мұндaй жaғдaйдa oл мүддe (интeрec) рeтiндe бeлгiлeнeдi. Coл мүддeгe 

caй, қaжeттiлiк өтeлуi тиic.  

Қaжeттiлiк – қoғaмның жeмici. Қoғaм үшiн қaжeттiлiктiң үздiкciз өciп 

oтыру зaңының мәнi зoр. Бұл рeттe көптiлдiлiк – үздiкciз өcу үcтiндeгi  

қaжeттiлiк. Тiл жөнiндeгi зaңның қaбылдaнуы – coның aйғaғы.  

Aдaм қызмeтiнiң бiр ныcaнacы - әр өмiр құбылыcтaрынa құнды қaтынac 

(цeннocтнoe oтнoшeниe) нeгiзiндe пaйдa бoлaтын рухaни бaйлық – 

қaжeттiлiктiң мaңызы oбъeктiлeрiнiң бiрi. Бұл рeттe ұлттық рухaни өмiрдiң 

бaрлық caлacындa, әciрece oқу-aғaрту, ғылым, әдeбиeт, өнeр, әдeт-ғұрып пeн 

дәcтүрдiң үштiлдiлiк құбылыcынa ықпaлын зeрттeудiң мәнi зoр. Мыcaлы, 

көркeм әдeбиeт caлacын aлaйық.  

Көркeм әдeбиeт ұлттық «шeкaрaны» oңaйлықпeн бұзып өтe бeрмeйдi, 

өйткeнi мұндa тiлeк тocқaуыл тұр.   

Aлaйдa, әдeбиeтiмiздiң дaму тәжiрибeci көрceтiп oтырғaнындaй, 

көптiлдiлiк шығaрмaшылық caлacындa дa жaлпы қaжeттiлiккe, әрбiр ұлттың кeз 

кeлгeн жaзушыcының шығaрмaшылық қaжeттiлiгiнe  aйнaлды. Көркeм әдeбиeт 

caлacындa aудaрмa ici кeң тaрaғaн. Aнa тiлiндe жaзылғaн үздiк шығaрмaлaр 

eкiншi тiлгe aудaрылaды. Мыcaлы, М.O.Әуeзoв шығaрмaлaры дүниe жүзiнiң 38 

тiлiнe 6 млн. дaнa тирaжбeн тaрaды [4, 35-б.].  

Әринe, тaмaшa шығaрмaлaрды бiртiлдi жaзушылaр дa, көптiлдi жaзушылaр 

дa бeрудe. Дeгeнмeн, үш нe oдaн дa көп тiл бiлeтiн жaзушының мүмкiндiлiгi 

әлдeқaйдa жoғaры. Coндықтaн дa қaзiргi көркeм әдeбиeт caлacы көптiлдiлiктiң  

кeң тaрaлуымeн cипaттaлaды. Көптiлдiлiк – тiлдiң өмiрiмiздiң ғaнa eмec, 

көптiлдi әдeбиeттiң дaмуы мeн өзaрa бaйлaныcынa жaн-жaқты әceр eтiп 

oтырғaн фaктoр.  
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Тaғы бiр coңғы құбылыc – ұлттық мәдeниeт тeк қaнa coл ұлттық тiлiндe 

eмec, өзгe ұлт тiлдeрiндe дe дaмиды. Мыcaлы, 40-тaн aca қaзaқ жaзушыcы тeк 

oрыc тiлiндe жaзaды, coншa қaзaқ eкi тiлдe (oрыc, қaзaқ) бiрдeй жaзaды, 

aудaрмa жacaйды.  Мұның үcтiнe cырт aймaқтaрдa aнa тiлiмeн қaтaр шeт eл 

тiлдeрiндe (мыcaлы, мoңғoл, қытaй жәнe ұйғыр) жaзaтын қaзaқтың aқын, 

жaзушылaры жәнe бaр [5, 42-б.].  

Көптiлдi жaзушы шығaрмaшылығындa бiрнeшe мәдeниeт тoғыcaды дa, 

oргaникaлық бaйлaныcқa түceдi. Үштiлдiлiк, жaлпы aлғaндa, ұлт мәдeниeтiнiң 

дaмуынa ceбiн тигiзiп қaнa қoймaй, бiр хaлықтың рухaни мәдeниeтiн eкiншi 

хaлықтың мұрacынa aйнaлдырaды.  

Oрыc, aғылшын тiлiнeн eнгeн cөздeрдi мeңгeртудiң жoлдaры.  

Қoғaмдық қaрым-қaтынac aрacындa, eңбeк eту бaрыcындa бiр тiлдeн eкiншi 

тiлгe cөздeр aуыcaды, ocының нәтижeciндe тiлдeр бaйиды, дaмиды. 

Тiлдiң бiр-бiрiнe әceр eту прoцeciн зeрттeп, бiлудiң үлкeн қoғaмдық, caяcи 

мaңызы бaр. Бұл қaзiргi eгeмeн eлiмiздiң aзaмaттaрын жaн-жaқты тәрбиeлeу 

мiндeттeрiн шeшугe, ұлттық aнa тiлдeрiнe жәнe ұлтaрaлық қaтынac құрaлы 

тiлiнe дұрыc көзқaрacты тәрбиeлeугe зoр ceптiгiн тигiзeдi, aнa тiлiн тeрeң бiлугe 

мүмкiндiк туғызaды. 

Бұл жaйындa Қaзaқcтaн Рecпубликacы Н.Нaзaрбaeвтың «Жaңa әлeмдeгi 

жaңa Қaзaқcтaн» aтты 2007 жылғы жoлдaуындa «Тiлдeрдiң үштұғырлығы» 

мәдeни жoбacын кeзeңдeп icкe acырудa қoлғa aлуды ұcынды. Oндa қaзaқ тiлiн – 

мeмлeкeттiк тiл рeтiндe, oрыc тiлiн бiлiм, ғылым aлу тiлi, aғылшын тiлiн 

жaһaндық экoнoмикaғa oйдaғыдaй кiру тiлi дeп көрceттi.  

Қaзaқ cыныптaрындa oрыc, aғылшын тiлiнeн eнгeн cөздeрдi мeңгeрудiң 

жaлпы бiлiм бeрудeгi oрны.  

Нaзaрбaeв Зияткeрлiк мeктeбi aлдындaғы бacты мiндeт – жaңa aдaмды, жac 

ұрпaқты қaлыптacтыру, тәрбиeлeу жәнe жaн-жaқты бiлiммeн қaрулaндыру. 

Мeктeп oқушылaрының жaн-жaқты бiлiмдi бoлуы жәнe oны мeңгeру 

жoлындaғы caнaлы eңбeгi бiздiң eлiмiздe дaмығaн 30 eлдiң қaтaрынa тaбыcты 

қocылудың қaжeттi фaктoрлaрының бiрi бoлып тaбылaды.  

Aдaм бaлacының өткeн ғacырлaрдaғы acыл oйлaры мeн жaңaлықтaры 

кeлeci ұрпaққa тiл aрқылы, тiлдeгi cөздeр, ұғымдaр aрқылы жeтeдi. Coндaй-aқ 

қaзiргi жaңa зaмaн лeбiн oқушылaр aнa тiлiмeн қaтaр, oрыc, aғылшын тiлiнeн 

eнгeн cөздeр aрқылы дa ceзiнeдi.  Coндықтaн aнa тiлiмiздi тoлықтырып, 

жeтiлдiрe түcугe eрeкшe әceрiн тигiзiп oтырғaн oрыc, aғылшын тiлiнeн eнгeн 

cөздeрдi қaзaқ тiлдi oқушылaрғa мeңгeртудiң жaлпы oқу прoцeciндeгi, 

oқушылaрды жaн-жaқты бiлiммeн қaрулaндыруғa мaңызы өтe зoр.  

Oрыc, aғылшын тiлiнeн eнгeн cөздeрдiң қaбылдaну зaңдылықтaрын, oның 

қoғaм өмiрiндeгi қызмeтiн бiлмeйiншe, қaзiргi тiлiмiздiң бaйлығын жeтe 

мeңгeрe aлмaймыз.  

Oрыc, aғылшын тiлiнeн eнгeн cөздeрдi әртүрлi пәндeргe бaйлaныcты 

мeңгeрудiң жoлдaры.  

Oқушылaрғa ocы зaмaнғa өндiрic пeн ғылымның, мәдeниeттiң жaлпы 

нeгiздeрiн түciндiру, coғaн бaйлaныcты ғылыми ұғымдaрды қaлыптacтыру 
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мeктeптeгi пәнaрaлық жүйeлi бaйлaныcты шығaрмaшылықпeн мeңгeругe 

мiндeттeйдi. Мыcaлы, oрыc, aғылшын тiлiнeн eнгeн cөздeрдi  aнa тiлiмeн (қaзaқ 

тiлi) қaтaр мaтeмaтикa, тaрих, физикa, химия, биoлoгия, бoтaникa, гeoгрaфия 

т.б. пәндeргe бaйлaныcты мeңгeрудi oқушылaрдың жac eрeкшeлiктeрiнe, әр 

cыныптaғы бaғдaрлaмaлық мaтeриaлдaрдың мaзмұнынa caй жүргiзу қaжeт. 

Oрыc, aғылшын тiлiнeн eнгeн cөздeрдi жәнe ocығaн cәйкec жaңa 

ұғымдaрды түрлi пәндeргe бaйлaныcтырa мeңгeрту, мeктeптeгi жaлпы oқу 

прoцeciнiң жacөcпiрiмдeгi жaн- жaқты бiлiм бeру мaқcaтымeн түйiceдi. 

Oқушылaрдың лoгикaлық oйын дaмытaды, тiл бaйлығын жeтiлдiрe түceдi. 

Coнымeн қaтaр бұл – жaлпы caуaттылықты aрттырудың бacты нeгiздeрiнiң бiрi. 

Тaрих пәнiнeн caбaқты тaртымды кәciбi, тiршiлiк-тұрмыcы, мәдeниeтi 

турaлы oқушылaрғa түciнiк бeру мaқcaтындa мынaдaй мыcaлдaр кeлтiрeмiз. 

«Көлiкпeн oндa-мұндa бaру, жүк тacу үшiн үлкeн қoc дөңгeлeк aрбaлaр, 

төрт дөңгeлeктi пәуecкeлeр (кaнгкa) пaйдaлaнғaн. Aл қыпшaқтaрдың мiнeтiн 

төрт дөңгeлeктi пәуecкeлeрiн, пәуecкeдe oтырып, ұзын бoжымeн жүргiзeтiн 

бoлғaн».  

ХVIII  ғacырдың aяғы XIX ғacырдың бacындa-aқ  қaзaқ дaлacындa бeкeттeр 

caлынып, жәрмeңкeлeр aшылып, көпecтeр кeлe бacтaғaн.   

Жoғaрыдaғы cөйлeмдeр iшiндeгi пәуecкe, бoжы, бeкeт, көпec, жәрмeнкe 

cөздeрiнiң қoлдaнылу aяcын түciндiрeмiз. Бұлaрдың iшiндe пәуecкe, (oрыcшa 

пoвoзкa), aғылшыншa (cart, wagon), бoжы (oрыcшa вoжжи ), aғылшыншa (rein), 

бeкeт (oрыcшa пикeт), aғылшыншa (piquet), көпec( oрыcшa купeц), aғылшыншa 

(merchant), жәрмeңкe (oрыcшa ярмaркa), aғылшыншa (fair)  дeгeн cөздeрдiң 

фoнeтикaлық жaғынaн өзгeрiлe қoлдaнылуын, coнымeн қaтaр хaлықтың өткeн 

дәуiрдeгi өмiрiн eлecтeту үшiн қoлдaнылып oтырғaнын жәнe қaзaқ хaлқы oрыc 

хaлқымeн eртe зaмaннaн көршiлec тұруынa бaйлaныcты, бiр-бiрiмeн үнeмi 

қaрым-қaтынacтa бoлуы нәтижeciндe бұл cөздeрдi пaйдaлaнa бacтaғaндығын 

түciндiрeмiз. Қaзaқ хaлқы мeн oрыc хaлқының көршiлec тұруы, қaрым-

қaтынacтa бoлуы cөз eнудiң бacты ceбeптeрiнiң бiрi eкeнiн  нaқты мыcaлдaрмeн 

дәлeлдeймiз. Aғылшын тiлiндe дe кeйбiр cөздeр aйтылуы жaғынaн өтe ұқcac 

кeлeтiнiн дәлeлдeр кeлтiру aрқылы көздeрiн жeткiзу. Coндa ғaнa oқушы өзiнiң 

тiлдi oңaй үйрeнeтiнiнe ceнeдi. Aл ceнiм – тiл үйрeнудeгi eң үлкeн көмeкшi. 

Ceбeбi өз-өзiнe ceнiмдiлiк oқушы бoйындaғы қoрқыныш ceзiмiн жoюғa 

көмeктeceдi.  

Oрыc, aғылшын тiлдeрiнeн eнгeн cөздeрдi мeңгeртудeгi мұғaлiмдeргe 

қoйылaтын пeдaгoгикaлық тaлaптaр.  

Oқушылaрды aнa тiлiндe дұрыc cөйлeугe жәнe caуaтты дaғдылaндыру 

мeктeптeгi бaрлық мұғaлiмнiң eң бacты мiндeтi бoлып caнaлaды. Әрбiр мұғaлiм 

тiлдi өзi жaқcы бiлeтiн, әрi шeбeр қoлдaнa aлaтын бoлca, oқушы oның caбaғынa, 

өткiзeтiн cыныптaн тыc т.б. жұмыcтaрынa ынтaлaнaды, қызығa кeлeдi. 

Oқушылaрдың тiл бaйлығы, oй-өрiciнiң жeтiлгeндiгi мeктeптe өтiлeтiн 

бaрлық пәндeрдeн aлғaн бiлiмдeрi aрқылы жинaқтaлaды.  

Oқушылaрдың бүкiл oқу прoцeciндeгi eңбeктeрiн жәнe үлкeн aдaмдaрмeн 

өмiр қaжeттiгiнe бaйлaныcты қaрым-қaтынacтaрын  жaн-жaқты ұйымдacтыру 



489 
 

oлaрдың бiртiндeп cөздiк қoрының дaмуынa, жeтiлe түcуiнe мүмкiндiк бeрeдi. 

Aл тұрмыc жaғдaйы oқушылaрдың cөздiк қoрының дaмуынa aйрықшa үлкeн 

әceр eтeдi. Ocындaй пeдaгoгикaлық зaңдылықтaрғa caй әрбiр мұғaлiм өз пәнiн 

oқытудaғы бiлiмдiк, тәрбиeлiк мaқcaттaрды дәлдeп, нaқтылaй бiлуi кeрeк. Жeкe 

пәндeрдi oқыту бaрыcындa мұғaлiм диaлeктикaлық мaтeриaлизмнiң 

қaғидaлaрын дaйын күйiндe oқушылaрғa ұcынa caлмaйды.   

Oқушылaрғa cөздeрдiң oрфoэпиялық жәнe oрфoгрaфиялық нoрмaлaрын, 

oның прaктикaлық мaңызын жeтe түciндiру, игeрту – мeктeп мұғaлiмдeрiнiң 

бaрлығынa oртaқ ic. Бұл әciрece тiлдeн caбaқ бeрeтiн мұғaлiмдeрдiң eң бacты 

мiндeттeрiнiң бiрiнeн caнaлaды. Oрфoэпияны мeңгeрту oқушылaрдың жaлпы 

тiл мәдeниeтiн жeтiлдiру мәceлeciмeн тығыз бaйлaныcты. Cөздiң aйтылу мeн 

жaзылуы үнeмi cәйкec кeлe бeрмeйтiндiгiн ecкeрiп, мұғaлiм coғaн бaйлaныcты 

oқушылaрдың жiбeрeтiн қaтeлeрiнe, oны бoлдырмaу жoлдaрынa көңiл aудaрып, 

шығaрмaшылықпeн ұйымдacтырғaны жөн.  

Oрыc, aғылшын тiлiнeн eнгeн cөздeрдiң oрфoэпиялық нoрмaлaрын 

мeңгeрiп, әдeби тiлдe aйтa бiлу көптeгeн aрнaулы бaйқaулaр, өз cөзiн тыңдaу 

жәнe жaттығулaр aрқылы қaлыптacaды [3, 136-б.].  

Oрыc, aғылшын тiлдeрiнeн eнгeн cөздeрдi әдeби тiлдe қoлдaнa бiлугe 

үйрeту, oқушылaрдың тiл мәдeниeтiн дaмыту.  

Нaзaрбaeв Зияткeрлiк мeктeптeптeрiнiң жacтaрды жaн-жaқты бiлiмдi, 

мәдeниeттi aзaмaт рeтiндe тәрбиeлeудeгi нeгiзгi мiндeттeрiнiң бiрi – 

oқушылaрдың жaлпы жoғaры дәрeжeдeгi тiл мәдeниeтiн жeтiлдiру.  

Кeйiнгi кeздeрдe oқушылaрдың тiлiн дaмыту мәceлeciнe eрeкшe нaзaр 

aудaрылып oтыр. Eртeрeктe ғaлым-пeдaгoгтaр, тiл бiлiмi ғaлымдaры caн қилы 

жұмыcтaр жүргiзгeн. Мәceлeн, П.O.Aфaнacьeвтың, E.Ф.Cимoнoвaның, 

I.Кeңecбaeвтың, C.Жиeнбaeвтың, Р.И.Aвaнecoвтың, Г.П.Ceрдючeнкoның, 

A.Н.Гвoздeвтың, М.Бaлaқaeвтың, Р.Cыздықoвaның, Ш.Caрыбaeвтың, 

A.Ыcқaқoвтың, Қ.Мұқaнoвтың т.б. ғaлымдaр мeн бiрcыпырa iздeнушiлeрдiң 

eңбeктeрiндe, мaқaлaлaрындa Буcлaeв пeн Ушинcкийдiң тiл дaмытуғa 

бaйлaныcты пiкiрлeрi oдaн әрi шығaрмaшылық жaлғacын тaпты. Мәceлeн, 

Нaзaрбaeв Зияткeрлiк мeктeптeрiндe тiл aрқылы пәндi, нe кeрiciншe пән aрқылы 

тiлдi мeңгeртудe CLIL әдici бacшылыққa aлынaды.  

Oқушылaрғa oрфoгрaфия мәceлeciн мeңгeртудeгi жұмыcтaр cияқты, 

oрфoэпиялық жaттығулaр, дaғдылaр бacтaуыш cыныптaрдaн бacтaлып oртa 

мeктeптi бiтiргeншe жүрeдi. Бұл - әдeбиeт жәнe тiл caбaқтaрындa жәнe бacқa 

пәндeрдi жүргiзу кeзiндe мұғaлiмдeрдiң caуaттылықүшiн күрecтeгi oртaқ ici 

бoлуғa тиic. Әрбiр пәннeн тeoриялық бiлiм бeрiп, oлaрдың мaзмұнын мeңгeрту 

кeзiндe жaзу тiлiмeн қaтaр, cөйлeу тiлiндe  дe oрыc, aғылшын тiлiнeн eнгeн 

cөздeрдi пaйдaлaнaмыз. Coндықтaн oрыc, нe aғылшын тiлiнeн eнгeн cөздeрдi 

cөйлeу тiлiндe қoлдaну кeзiндe oқушы мынa eрeжeнi ecтe ұcтaуғa дaғдылaнуы 

кeрeк. Жeкe cөздeрдiң, cөз тiркecтeрiнiң aйтылу дәcтүрi бaр. Oны eлeмeй, 

oлaрды әркiм өзiншe бұзып, нe eкпiнiн өзгeртiп aйтуғa бoлмaйды.  

Oрыc, aғылшын тiлiнeн eнгeн cөздeрдi дұрыc aйтуғa, қoлдaнa бiлугe 

төceлдiру бaрыcындa қaзaқшa, oрыcшa жәнe aғылшын тiлiндe жaқcы cөйлeйтiн 
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aтa-aнaлaрдың, мұғaлiмдeрдiң, диктoрлaр мeн лeктoрлaрдың oрыc, aғылшын 

тiлiнeн eнгeн cөздeрдi қaлaй aйтaтынын oқушылaрғa бaйқaту, ocығaн 

бaйлaныcты тaпcырмaлaр бeру, әр түрлi пәндeрдeн caбaқ бeрeтiн мұғaлiмдeрдiң 

тaқырып iшiндeгi oрыc cөздeрiн әдeби  тiлдe aйтуын caбaқты түciндiру кeзiндe 

oқушылaрдың бaйқaп, oны coл пәнгe aрнaлғaн cөздiк дәптeрлeрiнe жaзып, 

бeлгiлeп oтыруын тaпcыру кeрeк.  

Қoрытындылaй кeлe, тiлдeр қaрым-қaтынacының қaлыптacуынa әлeумeттiк 

қaжeттiлiктeр бaр, oлaр aрнaйы oқу жәнe тaбиғи тiлдiк oртa aрқылы жүзeгe 

acырылaды жәнe тiлдeр қaтынacы жeкe aдaмғa ғaнa тән құбылыc eмec, жaлпы 

әлeумeттiк cипaттaғы құбылыc, oлaрдың әлeумeттiк қaжeттiгiн ұғыну мeн 

ұғындыру ici oқу-aғaрту caлaлaрының бaрлық aрнacы бoйыншa, aтaп aйтқaндa, 

бaлaбaқшa, мeктeп, aрнaулы oртa жәнe жoғaры oқу oрындaрындa, мaмaндықты 

жeтiлдiру, eрeceктeрдi oқыту курcтaры мeн үйiрмeлeрдe жocпaрлы түрдe 

жүргiзiлуi кeрeк. Көпұлтты eңбeк ұжымдaрындa, әкiмшiлiк, iшкi-cыртқы caяcи, 

icкeрлiк жұмыcтaр, кәciпкeрлiк т.б. caлaлaрдa бiрнeшe тiлдeрдi мeңгeрiп, тiлдeр 

қaтынacын жүзeгe acырa бiлу дe қaжeттiлiк. Дeмeк, қoғaм өмiрiндe aнa тiлiн 

өркeндeтe oтырып, көптiлдiлiктi дe өрicтeту мeмлeкeт дaмуының нeгiзгi шaрты 

бoлмaқ.  
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Үш тілділік – білім саласындағы жаңғыру 
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Ғали Орманов атындағы орта мектебі Алматы облысы, 

Қапал ауылы. Pakiza_bimbetova@mail.ru 

 
Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтарының білімімен өлшенеді. 

В современном мире власть страны измеряется прежде всего знанием ее граждан. 

In the modern world the power of the country is measured primarily by the knowledge of its 

citizens. 

 

Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да құдіретті. Бүгінгі нарық заманы біздн 

бәсекеге қабілетті болуымызды, дамыған елдің қатарынан көрінуіміз үшін 

білімді, саналы, жан-жақты азаматтарды тәрбиелеуімізді талап етіп отыр. 

Әлемдегі экономикасы жоғары дамыған елдердің санатына енуді көздеген 

халықтың басты мақсаты да саналы ұрпақ тәрбиелеу. Саналы ұрпақ тәрбиелеу 

дегеніміз өз ана тілін құрметтейтін, жақсы білетін, өзге тілдерде еркін 

сөйлейтін, оны терең меңгерген ұрпақ. Ал ана тілін білмейінше сауатты жазып, 

тіл байлығы мол қолданбайынша мәдениетті адам бола алмайды. Мемлекеттік 

тілді және басқа тілдерді үйрену арқылы балалар мен жастардың әлем және 

ұлттық мәдениетті игерулеріне, өз халқы мен басқа халықтардың дәстүрлері 

мен мәдениетін зерттеуіне және қабылдауына жағдай жасау керек, яғни 

көпмәдениеттілікті қалыптастыру керек.  

«Елу жылда ел жаңа...» демекші, еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен 

кейін әлемнің дамыған елдерімен мәдени, экономикалық, саяси және 

әлеуметтік жағынан байланыс жасап келеді. Бұл қатынастардың оң нәтижелі 

болуы, ел мен елдің, халық пен халықтың өзара ынтымақтастығы өзара 

түсіністігінің болуы тіл білуінен. Қазақстан Республикасының тұңғыш 

Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстандағы тілдердің үш тұғырлығы туралы 

ойды алғаш рет 2006 жылы Қазақстан халқының Ассамблеясында айтқан еді. 

2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауында Елбасы «Тілдердің 

үштұғырлығы» мәдени жобасын кезеңдеп іске асыруды ұсынды. Елбасы оған 

нақты анықтамасын берген, қазақ тілі- мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық 

қатынас тілі, ал ағылшын тілі- жаһандық экономикаға кіру тілі. Елбасының 

2011 жылғы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» атты жолдауында 2020 

жылға дейінгі еліміздің әлеуметтік- экономикалық дамуының нақты жоспарын 

айқындап берді. Елбасының бұл жоспары Қазақстанның әлемдік дағдарыстың 

қашан аяқталуын күтпей өзіндік даму стратегиясын алдын ала белгілеуі деп 

айтар едім. Президентіміз тек экономиканы ғана емес, сонымен қатар ғылым 

мен білім, денсаулық сақтау салаларын барынша дамытуға көп көңіл 

бөлгендігін ерекше атап өтті. Қазақстан бүкіл әлемге үш тілді пайдаланатын 

мәдениетті ел ретінде танылуы керек. Бұлар – қазақ тілі, орыс тілі және 

ағылшын тілі. Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы: «Мектептерге ағылшын 

тілінен шетелдік оқытушыларды тарту қажет. Кез келген орта мектептің 

балаларға ең жоғары деңгейде шет тілін оқып үйренуіне жағдай жасайтындай 
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дәрежеге қол жеткізуіміз міндет» деп ерекше атап көрсеткен. Осы орайда 

«Үштілділік не үшін қажет? деген сұрақ туындайды [1]. 

Үштілділік не үшін қажет? Біріншіден, қазіргі ақпарат алмасуда немесе 

таратуда ағылшын тілінің маңызы зор. Себебі қазір әлемдегі ақпараттардың 

көбі – ағылшын тілінде. Ағылшын азаматтарымен тікелей сөйлесу арқылы 

ақпарат ала алсақ, орыс тілінде сөйлеу арқылы орыс саясаткерін орнына қоя 

алсақ, біздің алға шыққандығымыз емес пе? Екіншіден дамыған елдердің 

қатарына кіру үшін осы үштілділіктің маңызы зор. Қазіргі заманда технология 

мен инженерия ағылшынша шығып тұр. Сондықтан ағылшын тілін меңгеру- 

машина өндірісі, биомедицина, IT- технология, кибернетика секілді адамның 

ұшқырлығын қажет ететін салаларға жол табуға көмектеседі. Үшіншіден, 

басқасын айтпағанда, көптілді білу – бүгінгі заманның талабы. Болашақта 

ағылшын тіліне деген сұраныс бұдан да күшті болады. Сол кезде біздің ба-

лаларымыз ағылшын тілін білмегендігінен өз армандарына қол жеткізе алмай 

қалуы ғажап емес. Бұл олар үшін психологиялық соққы болары даусыз. Бала-

ларымыз оқуға түсе алмай қалса, басқа елдердегі замандастарынан тіл жағынан 

ақсап жатса, олармен бәсекелесе, тіпті тілдесе алмаса, онда біздің ел ретінде ал-

ға басуымыз да қиын. Жақын келешекте ағылшын тілін білмеген адам 

жоғарыда айтқан IT-технологиялар, биомедицина, кибернетика секілді 

салаларда өз кірпішін қалай алмай қалуы мүмкін. Алтыншыдан, үштілділік 

қазақ тілінің де мерейін үстем етеді. Қазақ баласына ағылшын тілін білуі қалай 

жүктелсе, Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкіліне де қазақ тілін білуі солай 

міндеттеледі. Бұл өз кезегінде өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін білуіне жол 

ашады. Бұл дегеніміз, қазақ тілінде тек қазақтар ғана емес, басқа ұлт өкілдері де 

сөйлей алады деген сөз. Оның үстіне, бұрын ағылшын немесе қазақ тілін (өзге 

ұлт өкілдері) оқыту үшін ата-аталар репетитор жалдауға мәжбүр болатын. Ал 

жаңа жүйенің тиімділігі сол, үштілділік жүйе мектептерге енгізілсе, барлық 

бала ағылшын тілін тегін оқи алады. Сөз соңында айтарымыз, «EducationFirst» 

халықаралық рейтингінде Қазақстан ағылшын тілді білуі жөнінен 63 елдің 

ішінде 54 орында тұр. Бұл – өте төмен көрсеткіш. Бұған арлануымыз қажет. 

Егер біздің өз ұлтымызға шынымен жанымыз ашыса, еліміздің ұлтшылы 

екеніміз рас болса, неге тіл білуге талпынбасқа? 

Білім министрі 2019 жылға дейін елімізде үш тілді білім беруге көшуде еш 

кедергі болмауы керек деп санайды. 2019 жылға дейін жоғары сыныптарда осы 

жүйеге көшіретінін айтты. Мектепке жоғары сыныптарға техникалық 

мамандықтар пәнін (химия, физика, биология, информатика) ағылшын тілде 

өткізе отырып, оқушының әлемдік оқудағы үдерістерге ықпалдасуына жағдай 

жасайтынын тілге тиек етті.  

Үштілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 

ашылатын, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты 

қажеттілік. Қарапайым тілмен айтқанда, қазақ тілді дамыту керек, орыс тілін 

қолданамыз және ағылшын тілін үйренеміз. Мектепте қазақ тілін оқыту 

барысында орыс тілі, ағылшын тілі пәндерін байланыстыра алу мұғалімнің 

шеберлігіне байланысты жүргізіліп жүр. Бұл жерде өтіліп отырған 
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бағдарламаға сай үш пәнді біріктіре отырып, пәнаралық байланысты жүзеге 

асыруға болады. Қазіргі оқыту технологиясында түрлі шығармашылық 

бағыттағы тапсырмаларды бере отырып, оқушы-субьектінің ізденісіне, яғни, 

жеке тұлғаның әрекетін дамытуды мақсат етудеміз. Өз іс-тәжірибемде 

оқушылардың интеллектуалдық қабілетіе түрткі болатын ойын технологиясын 

қолдана отырып сабақты үш тілде жүргізудің тиімділігі зор. Өнімді нәтиже 

беріп жүрген іскерлік ойындары: «Полиглот», «Үздік тілші» сынды тағы басқа 

ойындарды өткізудің үштілді меңгертудегі маңызы зор. Оқушыларды ойната 

отырып, үш тілде жүргізілген сөзжұмбақтар, анаграммалар оқушылардың 

функционалдық сауаттылықтарын арттыруға негіз болады. Сонымен қатар, 

ақпараттық технологияны: электронды оқулықтар, презентациялар, тест 

тапсырмалары оқушылардың қызығушылығын оятып, уақыттарын үнемдеуге, 

қосымша деректерді тиімді қолдануға түрткі болды. Аудио және видео 

жазбалары арқылы оқушылардың тыңдалым, айтылым дағдылары дамиды. 

Берілген суретке қарап әңгіме құрастыру, оны үш тілде ұсыну арқылы тілдік 

байланысты, тілдер арасындағы үндестікті табуына септігін тигізеді [2].  

Қорыта айтқанда, ағылшын тілі- бүгінгі заманымыздың кілті, ақпараттық 

технологияның, компьютер технологиясының кілті деуге болады. Бүгінгі 

әлемде мыңдаған адамдар шетел тілін, соның ішінде ағылшын тілін жұмыста 

немесе оқуда пайдаланады және ана тілі ретінде меңгереді. Қазіргі заманда 

ағылшын тілі – халықаралық бизнес, қазіргі ғылым мен технологиялар тілі 

мәртебесіне ие болды. Ағылшын тілін оқып – үйренемін деушілердің саны 

күннен күнге көбеюде. Бүгінде осы үштілділікті қолдау, қолдану мақсатында 

біз, мұғалімдер өз үлесімізді қосуға, оқушыларға аталған жаңа талаптарға сай 

білім беруге бір кісідей ат салысамыз. Алдағы 5-10 жылда үштілділік саясаты 

өзінің жақсы  нәтижесін берері сөзсіз. 
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Үштілділік – адамның өмірдегі жетістік қағидасы 

 

Ж. К. Бекебаева 

Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Ш.Уәлиханов атындағы шағын 

орталықты орта мектебі 

 

 

Тіл адамды көкке көтереді, тіл арқылы ол бақытқа жетеді.  

Жүсіп Баласағұн 
 

Н.Назарбаев білім және ғылым министрлігі мен мәдениет және спорт министрлігіне 

бірлесіп «Үш тілде білім беруді дамыту жол картасын» дайындауды тапсырған болатын. 

Онда Мемлекет басшысы «үш тілді білу ойдан шығарылған дүние емес, бұл қажеттілік»,-

деген еді.«Қазақстандықтардың 20%-ы ағылшын тілін меңгеріп үлгерген, яғни, үштілділік – 

бұл жаһандық өмірге жолдама, бұл жетістік қағидасы. Бұл жетістік адам өмірінің 

қағидасы»,-деп мәлімдеді Н.Назарбаев. Мен осы баяндамамда білім беру саласындағы болып 

жатқан реформалардың еліміздің дамуы үшін үлкен үлес қосатыны туралы жаздым. 

Президент РК Н.А.Назарбаев поручил Министерству культуры и спорта совместно с 

Министерством образования и науки подготовить «Дорожную карту по развитию 

образования на трех языках». Глава государства подчеркнул, что «знание трех языков - это 

не вымышленный мир, а необходимость, 20% людей в Казахстане освоили английский язык, 

то есть троица принципа глобального успеха, это начало жизни. Это достижение - 

принцип человеческой жизни », - сказал Нурсултан Назарбаев. В своем докладе я хочу 

выразить, что реформа в сфере образования играет большую роль в развитии нашей 

страны. 

Head of the Ministry of Culture and Sports and the Ministry of Education and Science of the 

"roadmap" for the development of education in three languages, was instructed to prepare. The 

head of state said that "the knowledge of the three languages is not a fictional world, but a 

necessity.""20% of people in Kazakhstan have mastered the English language, that is, the trinity of 

principles of global success, this is the beginning of life. This achievement is the goal of human life, 

"Nursultan Nazarbayev said. 

 

Қазіргі таңда жаңарған заманға сай білім саласында көп тілді меңгерту 

өзекті мәселелердің бірі болып, соған жан-жақты назар аударылуда. Елбасы 

өзінің «Жаңа әлемдегі - жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: «Тілдердің 

үштұғырлылығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды 

ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел 

ретінде танылуға тиіс. Бұлар - қазақ тілі - мемелекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық 

қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі» 

деп баса айтқан болатын. Сонымен бірге Елбасымыз: «Қазақ тілі үш тілдің 

біреуі болып қалмайды.Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола 

береді»-дегенді баса атап айтты. Қазіргі таңда әлемдегі дамыған елдердің 

қатарына ену үшін билік «үш тұғырлы тіл» саясатын қолға алу болып тұрғаны 

баршамызға аян. Ақпараттық техниканың қарыштап дамыған заманында 

үштілді үйрену меніңше қиындық тудырмайды. Біздің ата-бабаларымыздың 

өткен тарихына көз жүгіртіп қарасақ, әлемнің екінші ұстазы атанған, ұлы 

ғұлама Әбу-Нәсір Әл-Фараби бабамыз өмірінде 70- тен аса ұлттың тілін оқып 

білді десек, тарихта аты аталған әрі батыр, әрі дауылпаз ақын болған Махамбет 
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Өтемісұлы  қазақтың бір туар ұлы өзінің аз өмірінде бірнеше тілді оқып, 

үйреніп білді емес пе? Қазақтың ақыны Абай атамыз орыс-қазақ тілдерімен 

қатар парсы, араб тілдерін меңгерді. 

Сол себепті көп тілді білу-заман талабы. Осыған орай қазіргі заман мектебі 

түбегейлі өзгерістерді заман ағымына сай талап етіп отыр.Оқушы өзін жан-

жақты дамыған, шығарамшылығы мол, өз бетінше іздене алатын тұлға ретінде 

көрсетуі тиіс. Қазіргі таңда тілді үйретудің басты мақсаты оқушының өз 

бетінше іштей талпынысына байланысты .Сондықтан да әр қазақ баласы әуелі 

өз отбасынан  Қазақы рухпен демалып, анасынан үйренген ана тілін біліп, 

ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп өссе, ата-баба рухымен тәрбиеленсе, қай ортада 

жүріп қанша тіл оқыса да, өз тілін, ұлттық болмысын,  қасиетін сақтап қалары 

ақиқат. Оған куә өткен заманымызда  Алаштың  арыстары болған 

ғұламаларымыз қанша  Ресей жерінен білім алды, сол мемлекеттің қысымын 

көрді, сонда да өз ана тілінің мәртебесін жоғары қойып, бағалады емес пе? 

Өйткені олар сол кездері бәрі бір ауыл молдасынан хат танып, енді біреулері 

мұғалімдерден оқыды, білім алды. Олар сол қиыншылық заманда да өз тілдерін 

сақтады, себебі олар өз тілдерінде сөйледі. 

Елбасымыздың сындарлы саясатының өзінде бір үлкен мән жатыр деп 

ойлаймын. Біз әлемдік аренаға шығу үшін ағылшынша сөйлеу , оны жетік 

меңгеру қажеттілігін міндет етеді. Мынау жаңа заманда ағылшын тілі-әлемдік 

бизнес тілі десем, қазіргі жастарға осыны меңгеруге мол мүкіндіктер жасалуда. 

Бұны біз-жаһанданудың кепілі деп білуіміз керек. 

«Тілдерді қолдану мен дамтыудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының « басты мақсаттары: 

1. Қазақ тілінің мәртебесін көтеру; 

2. Мемелекеттік мекемелерде іс -қағаздарды қазақ тілінде жүргізу; 

3. Ағылшын тілін меңгерту, 

4. Орыс тілін жетік білу, 

5. Әр ұлттың тілдерін дамыту,оларды сақтап қалуға мүмкіндік беру; 

6. Тілдер гармониясының бірлігіне жол ашу. 

Міне, осы себептен де заман талабына сай білім беру саласында, яғни білім 

ордаларында үштілділікті енгізу және оның тиімді әдістері мен жолдары өз 

орындарын табуда.Қазіргі таңда мектепке дейінгі мекемелер мен мектептерде 

қазақ тілі мен орыс тілі, ағылшын тілі пәндер өзара сабақтасып, тілдер 

гармониясын табуда. Біз ұстаздар қауымы бағдарламаға сай күнделікті 

сабақтарымызда үш пәнді бірлесе бір-бірімен сабақтастыра отырып, пәнаралық 

байланыс жасап отырамыз. Өзіміздің іс-тәжірибемізде балалардың 

интелектуалдық қабілеттеріне қарай сабақтарда, тәрбие сағаттарында және 

басқа да мектептен тыс шараларда ойын технологиясын қолдануда үш тілділікті 

пайдаланудың маңызы бар деп айта аламыз. Сол үшін де үш тілді үйренумен 

бірге электронды оқулықтар да сабақтарда баланың үш тілді меңгеруіне тигізер 

үлесі зор. Қай сабақта да болмасын балалар ойын арқылы үш тілде сөйлеп, 

сұрақтарға жауап алу арқылы олардың коммуникативтік құзыреттіліктері мен 

функционалдық сауаттылықтарын арттыруға да негіз бола алады. Осы арқылы 
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оларға терең білім беріледі және ойлау қаблеттері артады. Міне біз осындай 

мақсаттармен оқу материалдарын бағдарламаға сай кез келген пәндер бойынша 

біріктіріп, оқушыларды жан-жақты тұтас білім алуға жетелейміз. 

Болашақ жастарымыз өз тілін ардақтап, заман талабына сай үш тілде де 

еркін сөйлеп, меңгеріп, жаһандану кезінде еліміздің түкпір-түкпірімен еркін 

сөйлесе алатындай, еліміздің болашағын көркейтіп әлемге танытса қуантарлық 

жәйт. Дана халқымыздың : «Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ғылым біл» 

деген нақыл сөзіне саяр еді. Әлем деңгейінде жоғарғы дамыған елдердің 

қатарына ену үшін халқымыздың басты мақсаты осы тілдерді меңгерген 

сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Ал сауатты ұрпақ, ол өз тілінде еркін сөйлеп, оның 

қыры мен сырын терең меңгерген ұрпақ. Өйткені ол өз ана тілін жақсы 

білмейінше, тіл байлығын жете меңгермейінше, өзге тілді қалай үйренбек? 

«Елу жылда ел жаңа...» демекші, еліміз өз тәуелсіздігін алғаннан бері әлемнің 

дамыған алдыңғы қатарлы елдерімен мәдениеті, экономикасы және әлеуметтік 

жағынан байланыс жасап қарқындап келеді. Осындай оң нәтижеге қол 

жеткізуіміз ел мен елдер арасындағы, халық пен халықтар арасындағы 

ынтымақтастығымыз бен татуластығымыздың куәсі - тіл білуімізге келіп 

тіреледі.  

Қазақстанымыздың Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстандағы тілдердің үш 

тұғырлығы туралы ойын алғаш рет 2006 жылы Қазақстан халқының 

Ассемблеясында айтқан болатын. Ал 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан» жолдауында Елбасымыз «Тілдердің үш тұғырлығы - «Триединство 

языков» мәдени жобасын кезең-кезеңімен жүзеге асыруды ұсынғаны 

баршамызға аян. Бүгінде осы үштілділікті қолдап, қолдану мақсатында біз, 

ұстаздар, өз үлесімізді қосып, оқушыларымызға жаңа заман талабына сай білім 

беруге жұмыла кірісіп келеміз. Бұл үш тілде жас ұрпаққа білім берудің 

инновациялық тәсілдері олардың білім жолында еркін самғай отырып, 

жаһандық құпияларға үңілуіне және өзіне қажеттілік танытуына таптырмайтын 

ең басты мүмкіндік деп білемін. Сонда бір сөзбен айтсам, қазақ тілін 

дамытамыз, орыс тілін қолданамыз, ағылшын тілін үйренеміз.Ал қазіргі 

заманымызда кем дегенде үш тілді меңгеру-заман талабына айналған аса 

қажеттіліктердің бірі.Сол себептен де үштілді меңгертудің басты мақсаты тіл 

үйренушіледің коммуникативті құзырлығын қалыптастыру болып отыр.  

Біз осы тілдерді үйрену арқылы басқа ұлттардың мәдениетін, тарихын, 

салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын білеміз. Сондықтан да қоғамымыздағы болып 

жатқан әлеуметтік экономикалық өзгерістер мен еліміздегі білім беру 

салаларының жаһандық білім беру кеңістігіне шығуы –білім саласында, соның 

ішінде мектепте қазіргі заман талабына сай өзгеріс енгізілуде. Сондықтан да 

білім мекемелерінің негізгі мақсаты оқушының жеке ерекше қабілетін, дарыны 

мен талантын ашу және жан-жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру болып 

табылады. 

Елбасы Жолдауында «Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешімді 

бірлесе отырып қабылдауға тиіспіз, баланың орыс, ағылшын тілдерін, интернет 

тілдерін жетік меңгеруі - ең бастысы қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» 
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деп атап көрсеткен. Мұның мақсаты:тілді дұрыс меңгерту, ауызекі сөйлей 

білуге үйрету боп табылады. Демек, біз осы мемлекетіміздің дүниежүзілік 

деңгейге жетіп, 30 елдің қатарына иық тіресе теңесіп сөйлесе алуымыз осы үш 

тілді біліп, танытқанымыз деп білемін. Қазіргі заманда басты мақсаттардың бірі 

өскелең ұрпаққа жан-жақты, жаһандану құндылықтарға бейімделуге және 

көрші елдер мәдениетінің өкілдерімен жете үштілділікті үйрене отырып, өзара 

әрекет жасауларына шеберлік қалыптастыру болып отыр. Көп тілді білген 

адамның көп нәрсеге қол жеткізіп, басқа адамдармен салыстырғанда еліміздің 

кез келген жерінде еркін жұмыс жасау мүмкіндіктеріне ие болатындығы және 

қай елмен де байланыста болсаң да алдыңнан жол ашық екені осының куәсі. 

Осыған мына бір ғұлама сөзі пара-пар: «Бойыңда білімің бар екен, одан 

басқаларға өз шырақтарын жағып алардай жағдай туғыз». Әр түрлі үйретудегі 

мұғалімнің негізгі мақсаты - әр түрлі әдістерді пайдалана отырып оқушының 

тілін дамыту және тілге деген сүйіспеншілік, қызығушылық қабілеттерін қамту 

.Соның нәтижесінде сабақтың сапасы да артатыны өз тәжірибемізден 

байқалады. Әр оқушы өзін тұлға деп сезіне алады, ой-пікір қалыптастыра 

алады. Сол себептен де қазіргі таңда заманауи талапқа сай мына жаһандану 

заманында болашақта жас ұрпақты дамытудың бірден бір көзі осы көптіділік 

болып отыр. Сол себептен де оқушының жан-жақты білім алуы үшінде жаңа 

инновациялық тұрғыдан көшбасшы боп бағыттаушы мұғалімнің өзі де жаңа 

форматтағы жаңашылдықпен қаруланған және бірнеше тіл білетін маман болуы 

шарт. Сонда ғана біз жас ұрпақты білім көгіне шығарамыз. 

ХХ ғасырда Абай атамыздың «Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған 

шықпайды» деген нәрлі нақылын әрмен қарай «тіл игеру үшін тілек те керек, 

жүрек те керек» деп жалғастыруы тағы да тілдің мән-жайына үстірт қарамай, 

үңіле зерделеуді қажет етеді дегенді меңзейді. «Өз тілің - бірлік үшін, өзге тіл - 

тірлік үшін» дегендей, көп тіл білетін адамның көп нәрсеге қол жеткізетіні, 

басқаларға қарағанда қалаған жерінде жұмыс істеуіне де мүмкіндігі мол екені, 

қай елге барса да алдынан жасыл жарық жағылып тұратыны белгілі жәйт. 

Келешекте жеті жұрттың тілін біліп, мемлекеттің мүддесін, ұлтың мен 

жұртыңның жай-күйін әлемге дауысың жететін мінберден асқақтата айтып 

тұратын күнге жетуіміз керек. Міне, сондықтан да еліміздің бәсекеге қабілетті 

елдермен теңесетін жағдайында осы үш тілді жетік меңгерген білікті 

мамандардың қажеттілігі артатыны белгілі. Өз ана тілінен бөлек өзге тілдерді 

де қызығушылықпен меңгеріп жүрген жастар қаншама. Қазіргі заманғы 

жастардың көзі ашық, көкірегі ояу. Олар өз елімен шектеліп қалмай шет 

мемлекеттерге шығып, өз мүмкіндіктерін жіберіп алмауды мақсат санайды. 
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В статье рассматривается вопрос трёхьязычия. Полиязычие, это будущее нашей 

молодежи, конкурентоспособность связано со знанием трех и более языков . 

Trillingual for future youth by praising their national language, speaking fluently in three. 

language, making free relation ship with whole world win certainly de beautifieol. 

 

Халқымыз ежелден тіл абыройын биік көтеріп, әдетте тіл жөнінде, тіл ــ 

адамдар ара қарым-қатынас жасау құралы деп, оған жай-жадағай анықтама 

берілгенімен, іс жүзінде тіл тек адамдар ара қарым-қатынас жасау құралы ғана 

болып қалмастан, қайта онан да маңыздысы, ол белгілі бір ұлттың ұлттық сана-

сезімі, халықтың халықтық қасиеті, оның жалпы тарихы, әдет-ғұрпы, мәдениеті 

қатарлыларды тұтастай өз бойына қамтып жататын күрделі ұғым. Сондықтан 

тіл мейлі қайсы ұлттың болмасын тарихы мен тағдырының, тәрбиесі мен 

тағылымының, бүкіл халықтық болмысының баға жетпес асылы, сарқылмас 

құнды қазынасы, ұлт рухының ұйтқысы болып келген. Әлемде кең тараған тіл 

ағылшын, орыс тілдері. Оларды білу көптік етпейтін ақиқат. Себебі көптілді 

меңгерген жастардың алар белестері биік. Сондықтан көптілді білім берудің 

басты мақсаты әр білім алушының жеке қабілеттерін көптілді дамытуды 

қамтамасыздандыратын жағдай жасау. Көптілді меңгерген, өзін-өзі әлеуметтік 

және кәсіби билеуге, өздігінен дамуға, өздігінен жетілуге қабілетті тұлға 

қалыптастыру. Бүгінде елімізде ағылшын тілді мамандарды даярлау ісіне 

ерекше мән берілуде. Ағылшын тілін үйрететін топтар, үйірмелер ашылуда. 

Осының барі күнделікті жады жағдай. Енді көптілділікті техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдары арасында халық аралық стандарт деңгейінде 

тиімді ұйымдастыру үлкен мәселе. Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана 

емес, бүкіл әлемнің алдында тұрған көкейтесті мәселелердің бірі, себебі, 

жаһандандыру және киберкеңестікке шыққан заман тілдерді білуді талап етеді. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 

Қазақстан халықтары Ассамблеясының 12 сессиясында: «Қазақстандықтардың 

жас ұрпағы кем дегенде үш тілді білулері тиіс: қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 

еркін меңгерулері қажет»-деп, Еуропадағы мектеп түлектері мен студенттерінің 

өзара бірнеше тілде еркін сөйлесулері қалыпты жағдайға айналғандығын атап 

http://www.akorda.kz/kz/category/poslaniya_narody.Қазақстан
http://www.akorda.kz/kz/category/poslaniya_narody.Қазақстан
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өтті. Кем дегенде үш тілді меңгеру-заман талабына айналып отырған 

қажеттіліктердің бірі. 

Қазақстан бүкіл әлемде үш тілді пайдаланып жоғары білімді ел ретінде 

танылуға тиіс. Бұлар, қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас 

тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» – деп 

Елбасымыз өз жолдауында айтып кеткендей, қазіргі заман ағылшын тілін талап 

етуде. Ағылшын тілі бірінші дүниежүзілік әмбебап тілі болып табылады. 

Еліміздің тарихында болып жатқан әлеуметтік – экономикалық, мемлекеттік 

зор ұлттар мен ұлыстардың бір-бірін түсінуіне халықаралық сипат алған 

ағылшын тілінің өзіндік рөлі зор. Әлемдегі көптеген елдер ағылшын тілінде 

сөйлейді. Бұл тіл қазіргі заманда жаһандық тіл болғандықтан, оның 

Қазақстандағы рөлі және болашақтағы маңызы зор. Бір шаңырақты көтеру үшін 

үш діңгек керек емес. Бір діңгекпен көтерген шаңырақтың жан-жағынан уықтар 

қадалып, оның беріктігін қамтамасыз етеді. Біздің алтын діңгегіміз, тұғырымыз 

– қазақ тілі, ал жан-жағынан өзге тілдер мемлекеттік тілді қолдап уық секілді 

қадалады. Бірақ кейбіріміз үштілділік үдерісі жөнінде басқаша көзқарас 

танытып жатамыз. Мұның себебі осы бір сөздің мағынасын түсінбеуден келіп 

шығады. Бірқатары осы бағытты ұстануға оң көзбен қарап, құптаса, енді бірі өз 

қарсылықтарын білдіруде. 

Оның жүзеге асырылуына Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Тілдердің үш 

тұғырлылығы» мәдени жобасы септігін тигізіп отыр. Қазақстандықтардың үш 

тілді еркін меңгеруі туралы идеяны тәжірибе жүзінде іске асыру бүгінде 

отандық мектептен маманның шығармашылық өзін-өзі жетілдіру саласын 

дамытуға, мемлекеттік тілдің қоғамдық өмірдің барлық саласында қызмет етуін 

қамтамасыз етуге, оның ұлтаралық келісім мен қазақстандық патриотизмді 

нығыйту факторы ретіндегі рөлін арттыруға, орыс тілінің лингвистік 

белсенділігін сақтауға және ағылшын тілін ғылыми ақпарат пен жаhандану 

экономикасына сәтті кірігу тілі ретінде енгізу бағытталған көптілді білім беруді 

енгізуді талап етеді. Бұл мәселенің бүгінде мемлекеттік деңгейде талқыланып, 

білім реформалары аясында қарастырылып отырғандығы қуантады. Қазіргі 

таңда оқушыларға компьютермен, интернетпен, интербелсенді тақтамен сабақ 

өткізу толығымен жолға қойылып отыр. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты 

халыққа жолдауында елбасымыз Н.Ә Назарбаев «Қазақстан бүкіл әлемде халқы 

үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-

мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі»деген болатын. Осы қағиданы басшылыққа 

алып, ұстаздарымыз үш тілді еркін меңгерген, өз білімін түрлі саладағы қарым-

қатынас жағдайында пайдалана алатын ұрпақ тәрбиелеуге кірісіп те кетті. 

Қазіргі ақпараттық технологияларының дамыған заманында үш тілді меңгеру 

қиындық тудырмайды. Оқушылар ағылшын тілін тек қана сабақ барысында 

емес, ғаламтордың көмегімен де еркін меңгеріп жүр. Көп тілді үйрету арқылы 

біз болашақта көкірегі ояу, көзі ашық , әлемдік мәдениетке көзқарасы 

қалыптасқан азамат тәрбиелейміз деген ойдамын. Ақын Қадыр Мырза-Әли 

ағамыз айтқандай «Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін 
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біл, өз тіліңді қүрметте» дей келе, ана тілімізді құрметтейік, ал өзге тілдерді 

меңгеруге барынша құлшыныс жасайық. Елбасының  үштұғырлы саясаты 

аясында шетел тілін үйрену, оның қолданыс аясын кеңейту бүгінде кезек 

күттірмейтін өзекті де келелі мәселелердің бірі болып отыр. Алайда «Өзге 

тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»,- деп ақын жырлағандай, өз тілінде еркін 

сөйлеп, өз тілін құрметтейтін тұлғаны баулысақ, өзге тілді қадірлейтін тұлғаны 

баулитынымызға көз жеткіземіз. Сондықтан да «Мемлекеттік тілді үйрету 

балабақшадан басталуы тиіс. Бұл - заман талабы»,- деген Елбасының 

қағидасына сүйене отырып, қазіргі таңда балабақшадан бастап мектеп 

табалдырығын аттаған сәттен ана тілін меңгертуге, сауаттылыққа күш 

салынуда. Осы орайда ауыр жүк артылып отырған мұғалімдер мен тәрбиеші-

ұстаздардың бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеудегі еңбегі зор. 

Қорытындылай келгенде, болашақ жастарымыз өз тілін ардақтай отырып, заман 

талабы тудырып отырған үш тілде еркін сөйлеп, әлемнің кез-келген жерімен 

еркін байланысқа түсіп жатса еліміздің ертеңінің көркейте түсері сөзсіз. 
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В данной статье рассматривается необходимость изучения естественно-научных 

дисциплин на английском языке. В работе приведены несколько проблем, которое могут 

возникнуть во время перехода на трехъязычное обучение в школе. В статье раскрыты и 

предоставленены пути решение этих проблем. В течение двух лет в школе проводится 

эксперимент, по изучению спецдисциплин (химия, физика,биология) на английском языке. В 

статье описаны процессы прохождения эксперимента. Во время занятий были 

интегрированы "язык - предмет" с использованием современных инновационных технологий. 

This article discusses the need to study natural science disciplines in English. The paper 

presents several problems that can arise during the transition to trilingual schooling. The article 

reveals and provides ways to solve these problems. For two years the school conducts an 

experiment on the study of special disciplines (chemistry, physics, biology) in English. The article 

http://www.egemen.kz/
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describes the process of passing the experiment. During the sessions, the "language-subject" was 

integrated with the use of modern innovative technologies. 

 

Үш тілде оқыту – заман талабы. Негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, 

әлеуметтік және кәсіптік анықтауға қабілетті мәдениетті тұлғаны дамыту және 

қалыптастыру. Үштілдік туралы Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев білім және ғылым саласы қызметкерлерінің III съезінде сөйлеген 

сөзінде: «Ағылшын тілінің қажеттілігі әлемге тән қажеттілік, бүгінгі күн 

талабы. Ал орыс тілін жақсы білу – біздің байлығымыз» десе, 2007 жылғы 

«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: «Қазақстан бүкіл әлемде 

халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: 

қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-

жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деген болатын. Бірнеше тілді 

меңгеру арқылы жас ұрпақ білім кеңістігінде еркін самғап, әлемдік ғылым 

құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік алады. Мектептердің үш 

тілде оқытуды қолға алудағы негізгі мақсаты – бірнеше тілді меңгерген, жан-

жақты білімді, бәсекеге қабілетті, мәдениетті тұлғаны қалыптастыру болып 

табылады.  

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты 

халыққа Жолдауында: «Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – 

тиісті білім мен білік алған еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез келген 

елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге көтерілу болып 

табылады. Біз бүкіл ел болып әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру 

қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» – деген болатын.  Қазақстандағы тәуелсіз 

жолындағы күресі қазақ тілінің қоғамдағы лайықты орнын талап етуден 

басталған болатын. Қазақ тіліне мемлекет мәртебесіне әперу оңай болған емес. 

Осы жолда қаншама тар жол, тайғақ кешулерден өтті. Сөйтіп, елім, тілім деп 

күрес майданына шыққан көптеген асыл азаматтардың зор қажыр-қайратының 

арқасында туған тіліміз өз тұғырына қонды. Бұл істердің қай-қайсысының 

болсын басы-қасында Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев болғанын тағы жақсы білесіңдер. Тәуелсіздік жылдары мемлекеттік 

тілімізде оймен бірге жетіліп, қолданыс аясын кеңейте түсті. Оның әрбір 

сатысынан Мемлекет басшысының қолтаңбасын көтеруге болады. Елбасы 

дәстүрге айналған жыл сайынғы Жолдауларында да, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының сессияларында да мемлекеттік тіліміздің тірегі ретінде қазақ 

тілінің өрісін кеңейту, ел халқының мемлекеттік тіл аясына ұйысуын қадағалап, 

осыны ұдайы айтып келеді. Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

Қазақстан Халқы Ассамблеясын құрғандағы мақсаты да ел халқын 

тұтастандыру болатын. Ол, әрине, мемлекеттік тіл арқылы іске асады. 

Сондықтан Қазақстан Халқы Ассамблеясы мемлекеттік тілге қатысты 

жұмыстарын бұрынғыдан да қарқынды жүргізіп, өзге ұлт өкілдерінің 

мемлкеттік тіл аясында топтасуына ұйытқы болғандары жөн дегім келеді. 

«Елбасының «Үш тұғырлы тіл» жобасы ел болашағын баянды етуден туған, 

алысты көздеген мақсат. Осы жобаны түсіндіруде және іске асыруда түрлі 

жансақтықтарға жол беріп алып жатамыз. «Үш тұғырлы тіл» - қазақ, орыс, 
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ағылшын тілдерін қатар қойып, жарыстыру емес. Керісінше, бұл әр тілді өзіне 

лайықты орнымен қажетіне қарай лайықты пайдалану деген сөз. Мұнда 

мемлекеттік тілдің орны тіпті бөлек. Оған ешкімнің таласы жоқ. Үш тұғырлы 

тілді желеу етіп, мемлекеттік тілді ығыстыру мүлде дұрыс емес» - дейді.  

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 

экономиканы ойдағыдай түсіну тілі. Дәлірек айтқанда, үштұғырлы тіл идеясын 

мынадай әрі қарапайым, әрі түсінікті формуламен көрсетуге болады: 

мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін 

үйренеміз. Үштұғырлы тіл идеясын дамыту үшін мемлекет тарапынан еліміздің 

әр азаматына көптеген жағдайлар жасалынған. Биылғы жылғы Елбасының 

дәстүрлі Жолдауынан кейін тіл саясатында да біраз тың өзгерістер орын алды. 

Атап айтқанда, ұлттық терминологияны дамыту, мемлекеттік тілдің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру тұжырымдамасын әзірлеу, ағылшын тілін үйретудің 

курстарын ашу, мемлекеттік қызметке қабылданатын үміткерлерге мемлекеттік 

тілден тест тапсыру, қолданыстағы тіл туралы заңнамаларға “Тілдердің 

үштұғырлығы”, дәлірек айтқанда – үш тілдің бірлігі бойынша өзгерістер енгізу 

және тағы басқалар. “Үш тілдің бірлігі” мәдени жобасы – үш тілді, қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерін Қазақстан азаматтарының бірдей меңгеруін 

меңзегенімен, бұның түпкі негізі, көздеген мақсаты – мемлекеттік қазақ тілінің 

халықаралық қолданыстағы орыс, ағылшын тілдерімен терезесін теңестіріп, 

әлемдік деңгейге көтеріп, жаһан тілдерімен тең қолданылатын биікке жеткізу.  

Қандай мемлекет болмасын оның, ең әуелі мән беріп, ұлықтайтын тілі, 

әрине, мемлекеттік тілі. Өйткені, мемлекеттік тіл әлемдік қауымдастықтағы 

мемлекеттердің сипатты белгілерінің бірі, ұлттық саясатының көрсеткіші. Міне, 

осы бағытта еліміз, ең әуелі, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыруға күш 

салып отыр. Бұл мәселе тек қана қазақ халқының ғана емес, елімізде тұратын 

өзге ұлт өкілдерінің де алдында тұрған міндет. Еліміздегі ең жоғарғы лауазым – 

Президенттікке үміткер тұлғаға қойылатын талаптың бірі – мемлекеттік тілді 

еркін меңгергендігін тексеретін сынақтан өту. Осындай қатаң талап неге 

мемлекеттік құрылымның басқа да лауазымды тұлғаларының алдына 

қойылмайды?! Мемлекеттік тілге деген шынайы құрмет жоғарыдан бастау 

алып, қарапайым халыққа үлгі болса, қазақ тілінің тұғыры беки түсер еді. Әрбір 

маманның, қызметкердің өз қызметі шегінде, өзінің кәсіби біліктілігінің 

аясында мемлекеттік тілді меңгеру межесі нақты айқындалып, жаңа міндеттер 

жүктелуі тиіс. Осы арада айрықша тоқталатын мәселе, тілдің тағдырын тек 

заңмен, басқа да міндеттеу шараларымен, шешу мүмкін емес. Тілге қажеттілік 

тудыру керек. Бүгінгі таңда тіл саясатында атқарылып жатқан жұмыстар аз 

емес. Атап айтқанда, нормативтік-құқықтық және ғылыми-лингвистикалық 

базаны одан әрі жетілдіру, мемлекеттік тілді оқытудың тиімділігін арттыру, 

мемлекеттік тілді білу деңгейін бағалау жүйесін дамыту, терминологиялық 

базаны қалыптастыру, тарихи атауларды қалпына келтіру, т.б. салалар бойынша 

жүйелі жұмыстар жүргізілуде.  
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Жалпы Мемлекет басшысы қойған негізгі мақсат - 2050 жылға дейін 

Қазақстан әлемдегі 30 дамыған мемлекеттің қатарына қосылуы керек. Бұл 

әрине өте үлкен мақсат. Бірақ бұл жетуге болатын мақсат екеніне көзіміз 

жетеді. Бұған «Қазақстан-2030» даму стратегиясы куә. «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы бұл болашақ ұрпақтың қамы. Болашақ бүгіннен басталады , ел 

болашағы – ертеңгі азамат, бүгінгі жас ұрпақ. «Бала тәрбиелеу – болашаққа ең 

үлкен инвестиция. Біз бұл мәселеге осылай қарап, балаларымызға жақсы білім 

беруге ұмтылуымыз керек» - деген болатын Елбасы. 

Білім берудің мектепке дейінгіден бастап жоғары білімге дейінгі барлық 

деңгейлерін түбегейлі жаңғыртуға бағытталған Білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы іске асырылып, сондай-ақ жалпы барлық жеткіншек 

ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлініп жатқаны 

жасырын емес. Елбасы Қазақстан-2050 Стратегиясында жаңа қазақстандық 

патриотизм туралы ой қозғайды. Болашаққа деген сенім болмаса, толыққанды 

мемлекет құруға болмайды. «Мемлекет пен азаматтың мақсаттары барлық 

бағыттар бойынша сәйкес келуі өмірлік тұрғыдан маңызды. Сондықтан да өз 

бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық патриотизмді 

тәрбиелеуіміз керек.» Осы мақсатта «Қазақстан тарихы» және жаңадан 

енгізілген «Қазіргі әлемдегі Қазақстан» пәндері - оқушылардың белсенді 

азаматтық ұстанымын қалыптастыру, жаңа қазақстандық патриотизмді дамыту, 

сонымен қатар қазақ халқының ғасырлар бойы жинақталған моральдық – адами 

құндылықтарын меңгеруге ұмтылысын тәрбиелеуге бағытталған. Шынымен де 

қазіргі қоғаммен оның өткенін байланыстырушы тарихи сана 

қалыптаспайынша патриотизмді қалыптастыру мүмкін емес. Сондықтан да 

тарихты объективті оқыту және оны насихаттау бүгінгі күннің өзекті мәселесі 

болып табылады. Қазіргі таңда оқушыларға компьютермен, интернетпен, 

интербелсенді тақтамен сабақ өткізу толығымен жолға қойылып отыр. 

Көптеген мұғалімдер осы уақытқа дейін техникалық құралдармен сабақ өтіп, 

оның қаншалықты тиімді екенін дәлелдеді. Компьютермен сабақ өткізу арқылы 

оның қолданылуын үйрене отырып телесабақтарды тың, жаңа деңгейде 

өткізуге, оқытушы мен оқушының қарым-қатынасының педагогикалық және 

методикалық тұрғыдан сараланып алынған алуан түрлі қызмет түрлерінің 

қолданылуы жүзеге асады. Компьютерді қолдану барысында өздерін 

қызықтыратын әр түрлі мәселелерді шешуге болады және талқылайды. 

Компьютермен бала жазады, оқиды, түрлі тестер орындайды. Техникалық 

құралдарды пайдаланудың ең тиімді жағы уақытты ұтасың, дәл, тиянақты оқу-

материалдарын алдын-ала дайындап, оқушыға беріп отырсаң өзінен-өзі жасауға 

тырысады, қызығады, жасамай, үлгермей отырған оқушы болмайды, себебі 

оның алдында бәрі дайын тұр. Сонымен қатар мұғалім қазіргі мектептегі 

ақпараттық құралдарды жетік меңгеру, Power Point, Active Studio 

бағдарламаларымен жұмыс істеп қана қоймай үнемі интернет жүйесіндегі 

жаңалықтар мен өзгерістерді өзінің кәсіби шеберлігіне қолдана білу, білім 

кеңістігін кеңейту, ашу бағытындағы өзгерістер мен әлемдік білім беру 

кеңістігіне кіруге талпыну керек. Соңғы кезде уақыт көрсетіп отырғандай, 
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мұғаліммен салыстырғанда оқушыда көп ақпарат болатыны кейінгі көрсетілген 

тәжірибелер дәлелдеп отыр. Сондықтан әрбір мұғалім өз қызметіне ақпараттық 

технологияны пайдалана білуі кажет. Бұл мәселе білім беруді 

ақпараттындырудың қажетті шартына айналып отыр. Қазіргі кезде адамның 

кәсіби шеберлігіне, білім өрісіне, зиялылық және танымдылық деңгейіне 

өмірдің өзі биік талаптар қойып отыр. Көп тіл білу бүгінгі заманның негізгі 

талаптарының бірі. Ағылшын тілін оқып – үйренемін деушілердің саны күннен-

күнге көбеюде. Қазіргі кезде әлемде бір жарым  миллион адам ағылшын тілінде 

сөйлейді. Ағылшын тілі – халықаралық ұйымдардың жұмыс тілі. Желідегі біраз 

ақпараттар  ағылшын тілінде берілген. Ғылыми еңбектердің де көбісі ағылшын 

тілінде екені бәріне белгілі.  Тіл үйрену барысында барлық адамның 

қиналатыны анық. Кез келген тілді үйренудің өзіндік қиындықтары бар. Десек 

те, тіл үйренудің қарапайым жолындарын таңдап, еңбектенуі абзал.  

Мектебімізде жаратылыстану пәндерінің терминдерін ағылшын тілінде 

оқыту эксперимент жұмысының өтіп жатқанына екі жыл болды. Ата-аналар 

тарапынан да қолдау көрсетіп жатқаны да көңілге қуаныш орналатады. Бұл 

сайып келгенде, шет тілін, соның ішінде ағылшын тілін мектеп қабырғасынан 

бастап жоғары оқу орындарында оқыту әдістемесінің жаңа бетбұрыстарды 

қажет екендігін тудырады. Қазіргі уақытта, ағылшын тілін меңгерудің талабы 

жоғары болғандықтан, ағылшын тілін тереңдетіп үйренуге арналған арнайы 

үйірмелер, курстар жүргізілуде. Эксперимент сыныптарын жай сыныптарымен 

салыстырар болсақ білім сапасы, ізденісі жағынан көп ілгерілеу барысы 

байқалады. Өйткені оқушылар пән тапсырмасын өз бетінше ізденгенде 

ағылшын тілдерін аударуға тура келеді. Сайттарда видеороликтер ағылшын 

тілінде кездеседі. Сабақта тапсырмаларды, терминдерді, тест сұрақтарды тек 

ағылшын тілінде айтуға жатығады.  Әр сәрсенбі күні «Ағылшын тілін 

үйренейік...» атты акциясын ұйымдастырып отыру дәстүрге айналды. Қазақтың 

дәстүрлерін ғана пайдалана отырып, әр түрлі іс-шарала өткізуде. Ағылшын 

тілін үйрену бастапқыда қиын көрінуі мүмкін. Алайда мұғалімдер оқу 

процесінде «CLIL» әдісін пайдаланып, оқушыларға іш пыстырмайтын қызықты 

ойындар жүргізіп, ағылшын тіліне қызығушылықтарын оята біледі.  Тілді 

үйренудің өте көптеген жолдары бар. Мысалы: басқатырғыштар мен 

жұмбақтарды шешу немесе өзіңізге ұнайтын қызықты телешоулар мен 

телесериалдарды аудармасыз қарау, ән айту арқылы.  

Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 

XII құрылтайында «Үш тұғырлы тіл» туралы идеяны жария етті. Ал 2007 

Жолдауында “Тілдердің үш тұғырлылығы” 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. Қорыта айтатын болсақ, көптілді білім беру 

бағдарламасы аясында үштілді меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік 
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деңгейде көтерілуіміз керек. Бұл оқушылардың халықаралық жобаларға 

қатысуын кеңейту, шетелдік әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, 

шетел тілдеріндегі ақпарат көздеріне қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Елдің 

ертеңі өресі биік, дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі 

ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен ұштастырған 

сапалы білім мен тәрбие берілуі қажет. Үш тілді оқыту – жас ұрпақтың білім 

кеңістігінде еркін самғауына жол ашылатын, әлемдік ғылым құпияларына 

үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты 

қажеттілік. Кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда көптілділіктің қажеттілігі 

мол. Қарапайым тілмен айтқанда, қазақ тілді дамытып, орыс тілін қолданып 

және ағылшын тілін үйрене берейік.  
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Бұл мақалада қазіргі таңда жаңартылған оқу мазмұнына сай жаратылыстану 

бағытындағы пәндерді ағылшын тілінде оқыту – өзекті мәселенің бірі болып 

саналатындығы жайында баяндалған.  

В этой статье излагается актуальное содержание учебного плана на английском 

языке как одна из актуальных проблем. 

Нis article outlines the actual content of the curriculum in English as one of the topical 

problems 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 

Қазақстан халықтары Ассамблеясының 12 сессиясында: «Қазақстандықтардың 

жас ұрпағы кем дегенде үш тілді білулері тиіс: қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 

еркін меңгерулері қажет» – деп, Еуропадағы мектеп түлектері мен 

студенттерінің өзара бірнеше тілде еркін сөйлесулері қалыпты жағдайға 

айналғандығын атап өтті. Кем дегенде үш тілді меңгеру – заман талабына 

айналып отырған қажеттіліктердің бірі. Қазіргі таңда адам қызметінің барлық 

салаларында жаһандану үрдісі орын алғандықтан, білім беру саласында қайта 

қарастырулар жетілдіруде. Сол себептен ақпараттық-комуникативтік 

құзырлылықпен қатар, полимәдениеттілік бүгінгі уақытта әлемдік білім беру 

қоғамдастығының кеңістігін қалыптастыратын білім беру құзырлығының басты 

бағыттарының бірі ретінде анықталды. «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық 

өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауын жүзеге асыру 

мақсатында дайындалған Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы – білім беру жүйесінің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адам капиталын дамыту үшін білім мазмұнын 

түбегейлі жаңғырта отырып, білім саласында кезек күттірмей тұрған 

мәселелерді шешуге бағытталған. «Қазақстан әлемде тұрғындары үш тілді 

қатар қолданатын, яғни қазақ тілі –мемлекеттік тіл, орыс тілі – халықаралық тіл 

ретінде, ағылшын тілі – әлемдік экономиканың жетістікті интеграциясы 

ретінде, жоғары білімді елдер қатарында қабылдануы  тиіс» – деді Елбасымыз 

Н.Ә. Назарбаев. Қазіргі таңда Қазақстан қоғамының әлеуметтік-экономикалық, 

рухани қалыптасуының жаңа міндеттерін іс жүзінде асыруға дайын жас 

ұрпақты тәрбиелеудің негізгі факторларының бірі – мектепте көптілді білім 

беруді жолға қою болып табылады. Көптілді білім – көп мәдениетті тұлғаны 

қалыптастырудың өзегі. Бүгінгі таңда көп тілді оқыту – жас ұрпақтың білім 

кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, 

өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. Үш тілде оқыту – заман 

талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және 

кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. 

mailto:dana.abdibaeva@mail.ru
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Қазақ тілі – мемлекеттік тіл, ал орыс тілі мен шетел тілдерінің бірін білу 

тұлғаның ой-өрісін кеңейтеді, оның «сегіз қырлы, бір сырлы» тұлға болып 

дамуына жол ашады, ұлтаралық қатынас мәдениетін, толеранттылығын және 

планетарлық ойлауының қалыптасуына мүмкіндік туғызады[1]. 

XXI ғасыр – ғылым ғасыры. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа Жолдауында: «Білім беру реформасы 

табысының басты өлшемі – тиісті білім мен білік алған еліміздің кез келген 

азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай 

деңгейге көтерілу болып табылады. Біз бүкіл ел болып әлемдік стандарттар 

деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» – деген болатын. 

Осы мақсатта Қазақстан Республикасының азаматын қалыптастыру, оның тез 

өзгеріп отыратын әлемде табысты білім алуға деген сұранысын қалыптастыру, 

бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу және оқыту – басты мақсат болып отыр. 

Сондықтан оқушыларға қазіргі заманға сәйкес көптілді білім беру мақсатында 

әр түрлі шаралар қолға алынды [4]. 

2017-2018 оқу жылының 4 қыркүйек - 17 қараша аралығында 

«Информатика», «Физика», «Химия» және «Биология» пәндерінен сабақ 

беретін мектеп мұғалімдерінің ағылшын тілінде біліктілігін арттыру үш айлық 

курста білімімді жетілдірдім. 

1 кезең: Beginner AI  

2 кезең: Elementary A2 

3 кезең: Core Physics 

Курс барысында ағылшын тілінде жаттығулар жасап, түрлі мәтіндер 

аударып, диалогтар құрастырып үйрендік, курс  барысында ағылшын тілінде 

сөйлеуге бейімделіп, бейнежазбалар тыңдап, электронды тапсырмалар 

орындадық. Онлайн тестер шешіп, түрлі тақырыптарға эсселер жазып үйрендік.  

Осы білімімізді іске асыру мақсатында мектебімізде  физика пәнін 

ағылшын тілінде өтуге кезеңмен  қолға алынып отыр. Негізгі мақсат – 

оқушылардың физикалық терминдердің мағынасын үш тілде түсініп, 

физикалық құбылыстарды айқындау, ағылшын тілінде есептердің мағынасын 

түсініп, оларды дұрыс шешу.  

Бәсекелестікке қабілеттілікті арттыру мақсатында білімді ұрпақ тәрбиелеу 

міндеті алдымызда тұр. Бағдарлы деңгейде жалпы мәдениетті қалыптастыру 

үшін маңызды білім, біліктіліктерімен қатар оқушылардың оқуын әрі қарай 

жалғастыруы үшін және кәсіпті игеруге дайындауға қажетті, жақсы физика-

математикалық дайындықты талап ететін білімдер мен біліктерге үлкен көңіл 

бөлінеді. Сол себепті физикалық құбылыстарды меңгеру барысында оқушылар 

ағылшын тілінде физикадан алған білімдерін тереңдетіп, ілгері қадам 

басады[6].  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Үш тұғырлы тілді білу-баянды болашақтың 

кепілі» деген болатын. Сондықтан физика пәнін жүргізуде үш тілді қатар 

дамытуға үлес қосып келемін. Сабақ барысында тілдік мақсатқа сай сабақта 

қолданылатын физикалық шамаларды және физикалық терминдерді үш тілде 

айтып, мағынасын ашып отырамыз. 
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travell 

the air 

Light travels through 

air very fast. Sound 

travels  a lot slower. 

7-сынып. Механикалық жұмыс. Қуат. 
№ Қазақша Орысша Ағылшынша 

1 Жұмыс Работа Work 

2 Күш Сила Force 

3 Ара Расстояние Distance 

4 Қуат Мощность Engine power 

5 Уақыт Время Time 

6 Жол Путь Way 

9-сынып оқушыларына «Акустикалық резонанс. Дыбыстың шағылуы. 

Жаңғырық. ультрадыбыс» тақырыбында кіріктірілген сабақ өттік. Сабақта 

тапсырмалар ағылшын тілінде берілді, әр топ қазақ тілінде дыбыстардың 

таралуын түсіндіріп өтті. Оқушылар ағылшын тіліндегі жаңа терминдерді үш 

тілде айтты. "Жанды фотосурет" әдісінде ағылшын тілінде жазылған суретті 

түсіндірме тапсырмаларды  қазақ тіліне аударуға тапсырма берілді. Сұрақ: 

Суреттерде дыбыстарға тән қасиеттер қандай? Сізге дыбыс вибрациясын 

қандай құралдың көмегімен көре аласыз? Дыбыс вибрациясын көру не үшін 

қажет?  Әр топ өздерінің жауаптарын берді.  

№1 Тапсырма. Аударып, тәжірибені талдау. 1 топ. 

 

 

 

 

 

               

 

 

№2`Тапсырма. Аударып, тәжірибені талдау. 2 топ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    All sounds  are made  by  vibrations. 

Vibrations can travel through solids, 

 liquids and gases. But they can’t travel  

through  empty   space (a vacuum). 
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№3Тапсырма. Аударып, тәжірибені талдау. 3 топ. 

Vibrations in the air make your ear drum and the small bones inside your ear 

vibrate. Loud sounds can damage these parts of your ears [7].  

Small  bones 

 

   
Ear  drum 

Cұрақ - жауап: 

1. All sounds are caused by_________________________ 

2. These can travel through solids, liquids or gases but not through empty______ 

3. Another word for empty space is a __________________________________. 

4. Sound travels a lot ________________than light does. 

5. Sound can be _____________ , especially from hard surfaces. 

6. Loud sounds are made by vibrations which have a large _________________. 

7. Loud sounds  can ________________  your  ears [7].  

Сабақта «Блумның алты қадамы» әдісі арқылы 1. Неге? - Why? 2. Түсіндір 

– Explain 3. Ата – Tell 4. Ұсын – Offer  5. Ойлан тап – Invent 6. Бөліс – Share 

арқылы жоғарыдағы сұрақтарға оқушылар флепчартқа өздері меңгерген білімін 

жазып, топпен ортаға шығып өз пікірлерімен бөлісті. 

Физика пәнінде бірнеше сабақтан тыс іс-шаралар өтті. Олар «History of 

thermometers», «Earth», «Space», «Manometers and pumps», «Generator  and 

transformers». Сайыстың кезеңдері: 

І. Сырлы сауалдар (қазақ  тілінде) 

ІІ. Ғажайып  сандықша /физикалық терминдерге ағылшын тілінде 

сөзжұмбақ/ 

ІІІ. Мақал-мәтелдер /қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелді 

суретпен сәйкестендіру/ 

ІV. Тұлғалар. /Ғалымдардың ашқан жаңалығын эксперимент арқылы 

ағылшын тілінде түсіндіру/. 

Қазіргі таңда жаңартылған оқу мазмұнына сай жаратылыстану 

бағытындағы пәндерді ағылшын тілінде оқыту – өзекті мәселенің бірі болып 

саналуда.  

Күн сайын жаңарып, тез қарқынмен дамып бара жатқан өзгерісшең өмірге 

ойдағыдай сәйкес келу үшін, қос тілді болып қана қалмай, қайта  көп тілді  

меңгеру қажеттілікке айналуда. 

Маманға шет тілін меңгеру кез-келген шетелдік ортада өзін еркін ұстап, 

жаңа кәсіптік ақпараттар легіне немесе жалпы ақпараттық ғаламшарға 

бейімделу мүмкіндігіне ие болады. Әр адамның түрлі әлеуметтік қызметтерінде 

жеткен жетістіктерінің нәтижелері түрлі болмақ, сол себептен шетел тілін 

оқытудың мақсаты тек нақты білім іскерліктерін біліп қана қоймай, сондай-ақ 

тілдік тұлғаны қалыптастыру болып табылады, оған шет тілі «өмір 
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заңдылықтарында» және «нақты жағдаяттарда қарым-қатынас жасай алу үшін» 

қажет болмақ.  

Бұл халықаралық тұрғыда бағытталған тұлғаны тәрбиелеуде тікелей құрал 

болып есептеледі, яғни өзін өркениетті және тарихи субъект ретінде тани 

алатын, даму кезінде өз елінің және адамзат тарихын қабылдай алатын, өзі 

үшін, халқы үшін, мемелекеті үшін, адамзат болашағы үшін жауапкершілік 

жүгін сезінетін, өзара тәуелділік пен әлем бүтіндігіне, адамзат өркениетінің 

ғаламдық мәселелерін шешуде мәдениаралық қатынастың қажеттілігін жете 

түсінетін тұлға қалыптастыру[5]. 

Түлектеріміздың қазіргі ай сайын алға ілгерілеп, күн сайын жаңарып, тез 

қарқынмен дамып бара жатқан өзгерісшең өмірге ойдағыдай сәйкес келуі үшін, 

қос тілді болып қана қалмай, қайта көп тілді болуы төтенше қажеттілікке 

айналуда. 

Қорыта келгенде  оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім 

екендігін айтқым келеді. Сондықтан, мұғалім жаңашылдыққа бейім болып, 

әрдайым ізденісте болуы тиіс. Қоғамда ағылшын тілінің өзіндік алатын орны 

ерекше. Сол себепті оқушыларға бәсекелістікке қабілетті болуы үшін, заман 

талабына сай білім берілу керек.  
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Үш тілде білім беру: туындайтын мәселелері мен 

даму болашағы 

 

Г. А. Абдуллаева  

«Наурызбай батыр Құтпанбетұлы» атындағы орта мектебі, 

Алматы облысы, Жамбыл ауданы. Gulnar-abdullaeva66@mail.ru 

 
Үш тiлдe оқытатын мамандандырылған мeктeптeрдiң нeгiзгi мақсаты - бiрнeшe 

тiлдi меңгерген, әлeумeттiк және кәсіптік анықтауға қабiлeттi тұлғаны дамыту және 

қалыптастыру. Көптiлдi оқыту - жас ұрпактың бiлiм кeңiстiгiндe eркiн самғауына жол 

ашады, өз қабiлeтiн танытуына мүмкiндiк бeрeтiн бүгiнгi күнгi ең басты қажeттiлiгі 

болып отыр. 

Главная цель специализированных школ с обучением на трех языках, научить говорить 

на нескольких языках, дать образование и развитие способности к социальному и 

профессиональному  развитию личности. 

The main purpose of special schools with teaching in three languages, speaks several 

languages, formation and development of personality, capable of social and professional to 

determine. Multilingual education of the younger generation in the educational space, which is 

freely samaun, students, secrets of the world of science, today the basic need of their respective 

abilities gives. 

«Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін 

 біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек» 

Н.Ә.Назарбаев 

 

Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында 

тұрған көкейтесті мәселелердің бірі, себебі, жаһандандыру және 

киберкеңестікке шыққан заман тілдерді білуді талап етеді. Бүгін білім беру 

жүйесі модернизацияланған заманда көп тілді меңгертуге аса назар аударылып, 

жан-жақты жол ашылған. «Келешекке кемел біліммен», - деп Елбасы Н.Ә. 

Назарбаев ұстаным еткендей, келешекке терең біліммен қадам басып, әлемдік 

білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, өз қабілетін таныта 

алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген құзіретті тұлғаны 

қалыптастыру басты мақсаттардың бірегейі болып отыр. 

Үштілді окыту – заман талабы. Үштілділік – бәсекеге кабілетті елдер 

қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі.  

«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың 

қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария 

етті. Ал 2007 жылғы “Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты халыққа 

Жолдауында “Тілдердің Yштуғырлығы” атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен 

іске асыруды ұсынды. Елбасымыздың, «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты 

халқына жолдауында: «Тілдердің Yштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп 

жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді 

пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар - қазақ тілі - 

мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - 

жаhандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі» деген салиқалы үндеуінде 

айткандай, әлемдік кеңістікке енуде ағылшын тілінің маңызы зор. 
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Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру - жастарға әлем танудың 

кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шекшіз мүмкіндіктер ашады. 

Ол - жаhанданудың кепілі. Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде күн 

сайын дерлік ағылшын тілі дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа сөздер 

мен ұгымдар арқылы батыл ену үстiнде. Бұл үдерiстен біз де тыс қалмауымыз 

керек.» 

Осы орайда құрылған «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекетік бағдарламасының» басты мақсаты: Қазақ тілнің 

мәртебесін көтеру; мемлекеттік мекемелерде іс-қағаздарды қазақ тілінде 

жүргізу; ағылшын тілін меңгерту; орыс тілін жетік білу; әр ұлттың тілдерін 

дамыту, оларды сақтап қалуға мүмкiндiк жасау; тілдер гармониясының 

бірлігіне жол ашу. Елбасының Үштұғырлы саясаты аясында шетел тілін 

үйрену, оның қолданыс аясын кеңейту бүгінде кезек күттірмейтін өзекті де 

келелі мәселелердің бірі болып отыр. Сондықтан сапалы бiлiм берудi және 

жоғары танымды калыптастыруға ұмтылу, бiлiм шекарасын жылжыту, 

окушыларды өмiрге даярлау - жаңа әлемде нақты  кепілдік болып табылады. 

Тiл – жүректің үнi ғана емес, ұлттык рухтың абыройы мен болмысы. Ал, 

Yштiлдiлiк – нақты тұлға, ұжым, халыктың белгiлi бiр қоғамда карым-катынас 

үдерiсiнде кажет болған жағдайда үш түрлi тiлдi алма-кезек қолдану құбылысы. 

Үштілділік өзара байланысты және бір-біріне тәуелді әлем жағдайында 

оқушыларды тәрбиелеудің негізгі құралы болып табылады. Үштілді оқытуды 

біз бірнеше тілдерді меңгеру арқылы әлемдік мәдениетке мақсатты түрде ену, 

онда игерілген тілдер арнайы білім саласымен сусындаудың, әртүрлі елдер мен 

халықтардың мәдени-тарихи және әлеуметтік тәжірибесін меңгерудің тәсілі 

ретінде түсінеміз.  

Үштілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде ерекше самғауына жол 

ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына 

мүмкіншілік беретін бүгінгі күннің ең басты қажеттілігі болып отыр. 

Қазақстанда білім саласында қазақ, орыс, ағылшын тілдері оқу үшін де 

қолданылады. Соңғы талаптар бойынша мектептерде 2019 жылы химия, 

биология, физика, информатика пәндері ағылшын тілінде жүргізілетін 

күнделікті ақпарат құралдарында айтылып жүргені мәлім. Пән мұғалімдері 

мемлекет тарапынан ағылшын тілі курсынан дайындықтан өтуде. Осы мақсатта 

«Биология. Жануарлар бөлімінен» құрастырылған электронды интерактивті 

көрнекі оқу құралы  үш тілде: қазақ, орыс, ағылшын тілінде шығарылып отыр. 

Бүгінгі күннің заман талабына сай  электрондық оқыту жүйесін білім саласына 

енгізудегі басты мақсат - білім беру үрдісінің барлық қатысушыларының үздік 

білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз 

ету. Ал бұл мақсатты жүзеге асыру үшін оқу үрдісіне автоматтандыруды 

енгізуге жағдай жасау қажет. Біз интернет дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. 

Елімізде Интернет пайдаланушылар саны күн сайын өсіп келеді. Әсіресе, 

мобильді интернетті пайдаланушылардың саны артуда. Сондықтан болашақта 

онлайн контент пен сервиске сұраныс пен талаптар өсе береді. Ал электронды 

оқыту осының бір ажырамас бөлшегі. 
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Мысалы: Біз қарастырып отырған  «Биология. Жануарлар» электронды оқу 

құралында жануарлардың өздеріне тән ішкі және сыртқы құрылысы, 

салыстырмалы анатомиясы, дене бөліктерінің құрылысы, тіршілік циклі, 

жіктелуі туралы интерактивті көрнекі, анимациялық, бейнелеу және мәтінді 

(1156 сурет барлығы 1284 графикалық аудио және бейне нысандар) ақпарат 

толық және жан-жақты қамтылған.Бекітілген оқу бағдарламасына толықтай 

сәйкес келеді.Оқу құралы мектептер,лицейлер, колледждер мен қосымша білім 

беру мекемелеріне арналған. Оқулықта көрсетілген материалдар өз бетімен 

оқып білуге және көзбен шолып, кеңейтілген түсінік алуға қосымша құрал 

болып табылады. Бұл құралды оқу вариативті сағат есебінен оқушыларға білім 

беруде қолдануға тиімді. Дәлірек айтатын болсақ, өз практикамда бұл оқу 

құралын пәндік олимпиадаға, 11-сынып оқушыларын ҰБТ-ға дайындау 

барысында өте жиі қолданамын. Себебі, оқушылардың білімін арттыруға 

таптырмас оқу құралы деп айтуға болады. Бұлай айтуымыздың басты дәлелі 

оқушылар жануарлар туралы барлық ұғымдарды бірден үш тілде меңгере 

алады. Оқу құралының құрылымы ақпаратты жүйелі түрде қабылдауға 

мүмкіндік береді. 

Әлемнің озық дамыған елдерінің қатарына енуге ұмтылған Қазақстанның 

ғылым мен индустрияны дамыту орайында басқа елдерден қалып қоймауы өте-

мөте маңызды. Ал жастардың ағылшын тілін білуі ІТ-технология, машина 

жасау, биомедицина, кибернетика және адамзат ақыл-ойының басқа да аса 

маңызды салаларындағы жаңа мағлұмат-деректерге қолжетімділікті қамтама-

сыз етеді. Білімдік база нақ балалық жаста қалыптасады. Ата-аналар өз 

балаларының қабілетіне, болашағына сенсе, олардың өмірде табысты болуын 

қаласа, үштілділік тұғырына түсіністікпен қарауы керек. Еліміздің әрбір баласы  

Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар, барлық әлемде бәсекеге қабілетті 

боларын білсең, жақсы жұмысқа орналасып, бақуатты өмір кешетініне кәміл 

сенсең, одан артық не керек. Олай болса, көптілділік, үш тұғырлы тіл ұлт 

келешегінің де, ұрпақ келешегінің де кілті екендігі әрқашан әрқайсымыздың 

қаперімізде болсын демекпіз.  
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