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УДК 372.03

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН 
ДАМЫТУДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

ЖОЛДАРЫ

Л.Ж. Ажикенова

№33жалпы орта білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 
Екібастұз қаласы, Қазақстан

Аңдатпа
Ұсынылған мақалада қазіргі кездегі білім берудің көкейтесті міндеті балалардың 

ойлау қабілетін қалыптастыру жолдары сипатталған.

Тірек сөздер: оқушылардың ойлау қабілеті, оқыту технологиялар, шығармашылық 
тапсырмалар, гуманизация, жаңа идея.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауында «Бəсеке басы білім, ел басқаратын болашақ жастардың 
білімділігі мен біліктілігінде» деген. Ендеше, ұстаздар қауымы ел басқаратын 
болашақ жастардың білімін қамтамасыз ету керек. Сондықтан да мектептегі 
оқу үрдісінің барысы əртүрлі педагогикалық əдіс-тəсілдерімен жүйелі түрде 
оқушылардың ойлау қабілетін жан-жақты дамытып, ғылыми көзқарасы мен 
белсенділігін арттырады [1].

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 5-тарауындағы 
41-баптың 1-бөліміндегі «педагог қызметкерлер өз біліктілігін арттыруға міндетті» 
деп көрсетілуі, «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында елбасының 
«біз балаларымызға өзіміздің жақын жəне алыс көршілерімізбен достық қарым-
қатынасымызды мұра етіп қалдыруымыз керек» деген сөзі бүкіл ағартушы қауым 
алдында «Оқу тəрбие үрдісінде оқушылардың білім сапасын арттыру, ойлау 
қабілетін дамытудың жолдарын айқындау қажет» делінген. Ал, оқушылардың 
ойлау қабілетін дамытудың бірден бір жолы ол – шығармашылық тапсырмалар 
арқылы дамыту деп есептейміз [2].

Сондықтан да шығармашылық тапсырмалардың оқыту процесіндегі маңызы 
зор. Бастауыш сыныпта математика пəнін оқыту арқылы мəселені талдай білуге, 
нақтылауға, ұғымдарды анықтауға, ой қорытындылар жасауға, дəлелдеуге тағы 
басқа іс жүзінде қадам сайын шығармашылық білім беріледі.

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ БІЛІМ  ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
БЕРУДІҢ ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРІ  ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
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Шығармашылық тапсырмалар оқушылардың жаңа бір нəрсені ашуы, яғни 
оқушы өзін белгілі бір жаңалықтардың авторы ретінде сезінеді. Бұл оған белгілі 
бір пəн төңірегіндегі қызығушылығын жүзеге асыруға жəне шығармашыл ойлауға 
мүмкіндік береді. 

Біздің ойымызша, бүгінгі бастауыш сынып оқушыларының кез келгені 
шығармашылық тапсырмалар шешуді табыспен меңгере алады. Тек ол жұмысқа 
дұрыс басшылық, шебер ұйымдастырушылық қажет.

Қазіргі таңда шығармашылық тапсырмалар əр сабақта өтілетіндей ұйым-
дастыру қажет. Ал қазір дəстүрлі сабақ пен шығармашылық сабақтың айырма-
шылығын көрсете кетейін: 

Оқушыларға заман талабына сай сабақ беру кез келген мұғалімнің міндеті. 
Ұстаз белсенді, шығармашылық іс-əрекетке талпынған оқушының кеңесшісі əрі 
көмекшісі. Əрбір мұғалім сабақ жүргізу барысында жаңа технологияға сүйене 
отырып, тосын идеялар мен проблемалық ой тудырып отырса, оқушылардың да 
пəнге қызығушылығын арттыруға болады. Қазақ тілі сабақтарында оқушылардың 
шығармашылық қабілеттерін дамыту жұмыстары жүргізіліп отырады. 

Шығармашылық – бұл адам іс-əрекетінің түрі, бұл адамның өмір шынды-
ғында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс 
ой түйіп, дер кезінде өздігімен сапалы, дəлелді шешім қабылдай білуге үйренуі 
керек. Тек шығармашылық қана адамға өмірдің мəнін түсінуге, бақытын сезінуге 
мүмкіндік əпереді. Мұндай күрделі мəселені шешуде үздіксіз білім беру ісінің 
алғашқы сатыларының бірі болып табылатын бастауыш мектептің алатын орны 
ерекше, өйткені бастауыш мектеп :

1. Оқушылардың интеллектуалдық, рухани, табиғи нышандарын дамытуға, 
өзінің қызығушылықтары мен бейімділіктерін іске қосуға жағдай жасайды; 

2. Жеке адамдық сенімдерін қалыптастыруға жағдай жасайды; 
3. Ұжымдық жəне жеке іс-əрекеттер тəсілдеріне үйретеді; 
4. Баланың еркін ойлауына, оның барлық қабілеттерін дамытуға, өз күшіне 

деген сенімнің болуына жағдай жасайды;
5. Кіші жастағы баланың оқуына, оқу арқылы қабілеттерінің дамуына көп 

мүмкүндіктер береді. 
Қабілет – туа біткен қасиет емес, олар баланың өмір сүру барысында іс-əрекет 

арқылы дамып отырады, яғни бастауыш сыныптан бастап баланың қабілетін дамы-
ту керек. Оқушылардың белсенділігі мен танымды іс-əрекеттері арқылы шығарма-
шылығын дамыту, қажетті жағдай жасау, айрықша шешім қабылдай алатын жеке 
тұлғаны дайындау, осыған орай оқытуды ізгілендіру қазақ мектептерінің алдында 
тұрған үлкен міндет екені мəлім. 
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Оқушыны шығармашылыққа баулудағы негізгі міндет оқушылардың 
міндетгерін қалыптастыру, шығармашылық қабілеттерін, қызығуын жетілдіру, 
білімге құштарлығын ояту. Қазақ тілін оқушыларға нəтижелі үйрету үшін оның 
оқыту əдістемесін жетілдіру – бүгінгі күннің басты мəселесі. 

Ұстаз үшін ең негізгі мақсат – əр сабағын түсінікті, тартымды, тиімді өткізу. 
Оны жүзеге асырудың бір жолы – оқушыларға білім беру, тəрбиелеу барысында 
кеңінен колданылып келген, оқушылардың білім сапасын көтеруге жағдай жа-
сайтын, сабақты тиімді ұйымдастыруға, атап айтқанда, сабақ уақытын ұтымды 
пайдалануға, мұғалім мен оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуға көп көмегін 
тигізетін əдіс – диктанттарды қолдана білу. Тек диктант түрлері грамматикалық 
ережелерді əр оқушының қалай меңгергендігін байқатады. Сондықтан диктант, 
қай сыныпта болмасын, неғұрлым жиі алынса, оқушылардың сауаты соғұрлым та-
бысты болмақ. 

Жатжазулар мына түрде болады: əріп, буын, сөз, сөздік ескерту, шығарма-
шылық, көру, өздік, терме, графикалық, есту, бақылау диктанттары. Мақсатына 
қарай оларды өткізудін де тəсілдері түрлі-түрлі. Осы диктанттардың ішіндегі ең 
күрделісі шығармашылық диктант. Бұл оқушылардың ойлау қабілетін, сөздік қо-
рын, білім деңгейі мен өздігінен жұмыс істеудегі шеберліктерін арттырады. Қазақ 
тілі сабағында оқушылардың шығармашылығын дамыту үшін осы шығармашы-
лық диктантты көп қолданған дұрыс. Танымдық іс-əрекеттің өзге əрекет түрлері-
нен ең басты ерекшелігі – оқушының үнемі «жаңа дүниеге енумен», əрбір жаңа 
əрекеттерді оқушының оның бірінен екіншісіне ауысып отырумен байланысты. 

Сондықтан оқу үрдісінде оқушының білім алуға, өз бетімен əрекет ету-
ге деген құлшынысын оятуға, ақыл-ойының дамып, жетілуіне түрткі болатын 
танымдық іс-əрекетті ұйымдастырудың тиімді əдіс-тəсілдерін іздестіру өзекті си-
пат береді. 

Терең білімге негізделген танымдық біліктердің қалыптасуы оқушылардың 
білімді теориялық негізде қорыта алуға мүмкіндік беріп, интеллектуалдық белсенді 
ойлауын жандандырып, шығармашылыққа жетелейді, нəтижесінде, оқушы же-
ке тұлғасының қалыптасуына негіз болaды. Мұғалім мен оқушы арасындағы 
бірлескен қарым-қатынастың маңызы ерекше. 
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Аннотация
В статье рассматривается сущность технологии развития критического мышле-

ния как средство формирования универсальных учебных действий младших школьников. 
Также раскрывается понятие «универсальные учебные действия» и их связь с технологи-
ей развития критического мышления. 

Ключевые слова: инновация, универсальные учебные действия, технология развития 
критического мышления.

Важнейшей характеристикой современности являются инновационные про-
цессы, пронизывающие все сферы и уровни социальной реальности и жизнедея-
тельности человека. Инновационная деятельность рассматривается как направле-
ние исследований в современной педагогической практике, отражающей много-
плановость, многообразие и взаимообусловленность и допускающей возможность 
создания механизмов педагогического управления изменениями. Современные ин-
новационные процессы в сфере образования позволяют понять новое видение ме-
ста и роли человека в обществе: возможность его воздействия на процесс развития 
социально-культурной сферы, в котором личность раскрывает себя как активный 
субъект, преобразующий социальную действительность. 

В настоящее время в Казахстане происходят существенные изменения в сфе-
ре образования. Это связано с переходом на позиции личностно-ориентированной 
педагогики. Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциала 
всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей про-
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явления творческих способностей. Решение этих задач невозможно без осущест-
вления вариативности образовательных процессов, в связи с чем появляются раз-
личные инновационные типы и виды образовательных технологий, которые тре-
буют глубокого научного и практического осмысления. В последнее время обра-
зование все более ориентируется на создание таких технологий и способов влия-
ния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индиви-
дуальными потребностями и, которые, запуская механизм саморазвития (самосо-
вершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к реали-
зации собственной индивидуальности и изменениям общества. 

Использование в учебных программах инновационных технологий позволяет 
расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, 
развить личностные качества обучающихся и составить основу эффективности ре-
зультатов обучения. 

Помимо всего вышесказанного, важнейшей задачей современной системы 
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспе-
чивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные действия, откры-
вающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предмет-
ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 
учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик.

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают само-
развитие и самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта.

Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая проявля-
ется в том, что они

– носят надпредметный, метапредметный характер;
– обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития и саморазвития личности;
– обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
– лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания;
– обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования пси-

хологических способностей учащегося.
Одна из универсальных технологий позволяет значительно повысить надеж-

ность образования, потому что оно становится осознанным и рефлексивным, повы-
шает коммуникативный потенциал личности, – это технология развития критиче-
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ского мышления. Перед школой в настоящее время остаётся актуальной проблема 
самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компе-
тенций, а технология развития критического мышления обладает именно тем по-
тенциалом, который обеспечивает развитие интеллектуальных способностей уче-
ника, позволяющих ему учиться самостоятельно. 

В различных научных источниках можно найти разные определения терми-
на «критическое мышление». Обобщив, можно сказать, что критическое мышле-
ние – это процесс соотнесения внешней информации с имеющимися у человека 
знаниями, выработка решений о том, что можно принять, что необходимо допол-
нить, а что отвергнуть. Критическое мышление учит активно действовать и помо-
гает понять, как надо поступать в соответствии с полученной информацией, при 
этом нужны не только способности к внутреннему размышлению, но и умение об-
суждать, взаимодействовать с другими людьми. Критическое мышление иногда 
называют направленным мышлением, поскольку оно направлено на получение же-
лаемого результата.

К достоинствам технологии развития критического мышления по отноше-
нию к другим педагогическим подходам и технологиям относятся: 

– ориентирование на развитие ученика; 
– использование современных методических приемов, развивающих интел-

лектуальные, коммуникативные и познавательные умения учащихся.
Данная технология помогает ученику овладеть способами работы с инфор-

мацией, вдумчивого чтения, структурирования материала, умением задавать во-
просы, постановки и решения проблем, рефлексивного письма, помогает овладеть 
методами групповой работы, умением аргументировано вести дискуссию. Техно-
логия объединяет известные и новые методические приемы в определенной логи-
ке построения урока. 

Что же даёт технология развития критического мышления учащимся?
– Повышение эффективности восприятия материала;
– повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процес-

су обучения;
– умение критически мыслить;
– умение ответственно относиться к собственному образованию;
– умение работать в сотрудничестве с другими;
– повышение качества образования учащихся;
– желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 
Что даёт данная технология учителю?
– Умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотруд-

ничества;
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– возможность использовать модель обучения, которая способствует разви-
тию самостоятельности;

– стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятель-
ность;

– стать источником ценной профессиональной информации для других учи-
телей.

Технология развития критического мышления предлагает для выбора целый 
веер стратегий, приёмов и методов, но этот перечень не закрыт, и учитель вполне 
может использовать те приёмы, к которым он привык, которые он считает наибо-
лее эффективными. 

Ниже в таблице можно рассмотреть некоторые возможные приемы и мето-
ды технологии развития критического мышления. Так как технология предпола-
гает использование на уроке трёх стадий (стадия вызова, смысловая стадия и ста-
дия рефлексии), в таблице можно увидеть, какие приемы целесообразно использо-
вать на каждой стадии. 

Таблица 1. Методы и приемы технологии развития критического мышления

Название метода 
или приема Описание Стадия 

использования
1 2 3

«Мозговой штурм»

Цель использования:
1) выяснение того, что знают дети по теме; 
2) набрасывание идей, предположений по теме;
3) активизация имеющихся знаний.

Вызов

«Корзина идей»

Это прием организации индивидуальной и группо-
вой работы на начальной стадии урока, когда идет ак-
туализация знаний и опыта. Этот прием позволяет вы-
яснить все, что знают учащиеся по обсуждаемой теме 
урока. На доске прикрепляется значок корзины, в кото-
рую условно собирается то, что ученики знают об изу-
чаемой теме.

Вызов

«Верные и неверные 
утверждения»

Этот прием может быть началом урока. Учитель пред-
лагает ряд утверждений по определенной теме. Учащи-
еся выбирают «верные» утверждения, полагаясь на соб-
ственный опыт или интуицию. В любом случае они на-
страиваются на изучение темы, выделяют ключевые мо-
менты, а элемент соревнования позволяет удерживать 
внимание до конца урока. На стадии рефлексии воз-
вращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие из 
утверждений были верными.

Вызов
Рефлексия
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Продолжение таблицы 1
1 2 3

«Инсерт»

Чтение текста с пометками:
+ я это знал,
– я этого не знал,
! это меня удивило
? хотел бы узнать подробнее.
Составление таблицы, выписываются основные поло-
жения из текста

+ – ! ?

Осмысление

«Свободное письмо»

Аргументированное письмо. В течение нескольких ми-
нут учащиеся выражают собственные мысли по теме. 
Это может быть эссе. Обоснование выбора того или 
иного афоризма, пословицы в качестве основной мысли

Рефлексия

«Синквейн»

Пятистишие:
Тема 
– 2 прилагательных, описывающих тему
– 3 глагола, характеризующих действие
– фраза из 4 слов, содержит основную мысль
– синоним к теме.
В синквейне отражается суть понятия, не должно быть 
однокоренных слов, выразить типичные черты понятия.

Рефлексия

«Толстые и тонкие 
вопросы»

Чтение текста по частям и постановка открытых вопро-
сов: что будет с героями дальше? Почему так думае-
те? Как выглядели герои? Опишите дальнейшие собы-
тия и т.д.

Осмысление 
и рефлексия

«Кластер» – 
гроздь винограда

Карта мышления.
1. Работа с текстом: выделение смысловых единиц тек-
ста и графическое их оформление в виде грозди (тема и 
подтемы)

Осмысление 
и рефлексия

Перепутанные 
логические цепи

Отрывки из текста, цитаты, события необходимо распо-
ложить в хронологическом порядке, составить логиче-
скую цепочку.

Осмысление
Рефлексия

«Зигзаг»

1 этап – учащиеся делятся на группы, в группах рассчи-
тываются на такое количество, сколько групп 
2 этап – рассаживаются в группы экспертов (по номе-
рам), каждая группа получает определенное задание, в 
группе изучают, составляют опорные схемы 
3 этап – возвращаются в домашние группы, по очереди 
рассказывают новый материал – взаимообучение

Осмысление

Взаимоопрос Чтение текста в парах по одной части. Роли ученика и 
учителя меняются. Учащиеся ставят толстые и тонкие Осмысление
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Продолжение таблицы 1
1 2 3

вопросы по прочитанному друг другу. Вопросы записы-
ваются. Лучшие вопросы задаются классу

«Ключевые слова»

Выписываются из текста «ключевые слова», по которым 
можно придумать рассказ или расставить их в опреде-
ленной последовательности, а затем, на стадии осмыс-
ления искать подтверждение своим предположениям, 
расширяя материал.

Осмысление

«ЗХУ»

Заполнение таблицы:
Знаю (вызов) Хочу узнать (вы-

зов)
Узнал (реализа-
ция смысла или 
рефлексия)

Работа в паре: 
что я знаю о 
теме урока?

Формулирова-
ние целей

Соотношение 
старой и новой 
информации

Осмысление

Данные приёмы не только позволяют заинтересовать ребёнка информацией 
и актуализировать имеющиеся знания, что способствует формированию личност-
ных, коммуникативных универсальных учебных действий, но и формировать дру-
гие виды универсальных учебных действий. 

Приемы критического мышления позволяют проводить обучение на высоком 
уровне, позволяют осуществить дифференцированный подход в обучении, повы-
шают мотивацию к учению в целом и приводят к осознанию самого процесса уче-
ния. Методика развития критического мышления предполагает уравновешенный 
подход к учебно-воспитательному процессу, равенство элементов содержания об-
разования, целенаправленного обучения и развития учащихся. Применение техно-
логии развития критического мышления способствует формированию увлеченно-
го и целеустремленного отношения к процессу получения знаний, навыков позна-
вательной творческой деятельности, наблюдательности, воображения, умений ло-
гически мыслить, анализировать, сравнивать и обобщать, навыков публичных вы-
ступлений, иными словами, способствует формированию как личностных, так и 
предметных универсальных учебных действий.

Технология развития критического мышления предполагает гуманистиче-
ский подход к обучению, в противоположность авторитаризму, предполагает лич-
ностную вовлеченность обучающегося в процесс учения: ученик в нём инициати-
вен и самостоятелен, он учится осмысленно, его любознательность поощряется. 
Если в традиционном обществе ещё можно было строить обучение путём транс-
ляции учителем информации, то в век динамичных изменений главным становит-
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ся формирование умения учиться самостоятельно. Основным приоритетом разви-
тия образования сегодня становится его личностно- ориентированная направлен-
ность. Данная технология – один из способов превратить учение в личностно- ори-
ентированное.

Таким образом, можно сделать вывод, что критическое мышление – не от-
дельный навык, а комплекс навыков и умений, которые формируются постепен-
но, в ходе развития и обучения ребенка. Систематическое включение критическо-
го мышления в учебный процесс должно формировать особый склад мышления и 
познавательной деятельности. Поэтому, работая в русле критического мышления, 
нужно уделять большое внимание выработке качеств, необходимых для продук-
тивного обмена мнениями: терпимости, умению слушать других, ответственности 
за собственную точку зрения. Таким образом, нам удается значительно прибли-
зить учебный процесс к реальной жизни, протекающей за стенами классной ком-
наты. Любая педагогическая деятельность в итоге направлена на построение иде-
ального общества, и в этом смысле даже один школьный класс, обученный осно-
вам критического мышления, есть шаг к достижению больших целей.
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Аңдатпа
Мақалада əмбебап білім беру іс-шаралары, сыни ойлау технологиясының дамуы туралы 

жазылған. Сондай-ақ, «əмбебап білім беру іс-шаралар» жəне сыни ойлау технологиясының жайын-
да тұжырымдамалар айтылған.

Тірек сөздер: инновация, əмбебап оқу əрекеттері, сыни ойлауды дамыту технологиясы.
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УДК 371.212.3.

ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН 
ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Е.М. Байсарин

Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған 
мектептің математика мұғалімі, Павлодар қ. Қазақстан

Аңдатпа
Аталмыш мақалада дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстың ерекшеліктері 

қарастырылған. Дарынды балалардың қабілеттері жайлы зерттеуші ғалымдардың 
еңбектері туралы айтылған.

Тірек сөздер: ақыл – ой қабілеті, эстетика, əңгімелесу, дарындылықты тану, та-
ным бастамасы, таланттың тұқымқуалаушылығы.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Əр баланың же-
ке қабілетіне қарай интелектуалдық дамуына көңіл бөлу, жеке тұлғаның дарын-
дылығын дамыту қажет», – деп атап көрсеткен [1].

Дарынды бала – айрықша жетістіктермен ерекшеленетін жəне іс-əрекет ба-
рысында сондай жетістіктерге ұмтылатын баланы айтамыз. Дарындылықтың да-
муын зерттеуде балалардың шығармашылық мүмкіндіктері мен ақыл-ой дамуы 
жоғары деңгейде анықталатын жалпы дарындылықтың жəне нақты əрекет музы-
ка, спорт т.б. түрде байқалатын арнайы дарындылықтың анықталуы өте маңызды. 

Шығармашылық қабілетін көрсете білген балалар одан əрі оны жарияламай, 
Н.С. Лейтес бағалағандай: «Өспелі дарындылыққа» жəне шартты түрде белгілі 
бір əрекетке бағыттай алады». Көптеген психологтер анықтаған дарындылықтың 
ықтимал теориясы дарынды балалардың санатын анықтауды кеңейтуге мүмкіндік 
береді. Осыған байланысты дарынды балаларды оқыту жолында жетістіктерге же-
ту үшін белгілі бір мөлшерде жағдай жасалады. 

Балалармен жүргізілетін жұмыс балабақшаның бағдарламасынан ерек-
ше өздерінің жеке тұлғалық қасиетін ашып көрсете алуын қамтамасыз ететін 
бағдарламалар негізінде оқытылуы қажет. Сондықтан дарындылыққа берілген ше-
тел зерттеушілерінің анықтамаларында оларды оқытудың арнайы бағдарламасы-
ның қажеттігі туралы мəліметтер берілген. Дарынды балалар деп – қандай орта-
да болмасын кез келген істі жоғары деңгейде атқара алатын, күнделікті қарапайым 
мектеп бағдарламасынан өзгеше оқыту бағдарламасын қажет ететін балаларды 
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атайды. Бұл оқыту олардың қабілеттерінің төмендеуін емес, керісінше, одан əрі 
дамуын, өсу ықтималдығын қамтамасыз етеді.

Дарындылықты зерттеген Дж. Резулли, дарынды балалардың дамуы негізінде 
ақыл-ойларының жұмыс жасау ерекшеліктері мен биологиялық жетілуіне ерек-
ше назар аударылмайтығын айтады. Оның пікірінше: «Дарындылық адамға 
мінез-құлықтың үш негізгі «Кластерінің» өзара байланысы арқылы беріледі: орта 
деңгейдің жалпы мүмкіндіктері, жоғары деңгейдің «тапсырмаға беріктілігі» жəне 
үшінші деңгейдің шығармашылық мүмкіндіктері. 

Дж. Ризулли: «Шығармашылық дарындылық белгілері байқалатын бала-
лар стандартты оқыту бағдарламасынан тыс кеңейтілген деңгейде оқыту мүмкін-
діктерін қажет етед», – деп көрсетеді.

Л.С. Выготскийдің анықтамасы: «Жеке туындылардың өзімен бірге əлеумет-
тік коэфициенті болады. Бұл жағдайда ешқандай туынды жеке болмайды. Оның 
құрамында азғантай болса да жасырын бірлік болады» .

Демек, талантты балаларды арнайы оқыту немесе бағдарламалар тиімділігін 
арттыру үшін дарынды балалар үшін жасалған бағдарламалар нағыз «лабора-
тория» жəне оқытудың алдын ала тəжірибесі болып табылады. Аталған зерт-
теулер нəтижесін дəстүрлі оқыту процесінде қолдануға болады. Дж. Ризул-
ли: «Дарындылар үшін көптеген арнайы бағдарламалар түйіні болып табыла-
тын еңбектерді қабылдау барлық оқушыларды дамыту мақсатында оқу үрдісіне 
қосылуы маңызды», – дейді. Сонымен, бүгінгі таңдағы дарынды балаларға арнал-
ған бағдарлама балалардың көпшілігі үшін жарқын болашақ бағдары болып табы-
лады деп есептейміз.

Бiрақ баласының жеке дара қасиеттерiн дамыту үшін, дарынды ата-ана бо-
лу қажет. Дарынның белгiсерiн байқау оңай ерекше қасиеттерiн байқап өзiнiң 
қалауынша тəрбиелейдi. Осы кезде, мысалы музыкаға зейiнi бар бала əркезде 
əндетiп, ал математикалық қасиеттер есепке деген қызығушылығында байқал-
майтынын ұмытпау керек. Балалық шақтағы дарындылықтың ерте көзге түсуi 
ата-аналардың, педагогтердiң қамқоршылығын талап етедi. Дарынды балалардың 
мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану, дамыту мақсатында арнайы жасалынған 
бағдармалар арқылы оқыту жүргізіледі (мысалы, арнайы дарынды балаларға 
арналған арнайы физика-математика мектептері).

Дарынды балалардың ерекшелігін бірнеше тұрғыдан байқауға болады:
Біріншіден, педагогикалық тұрғыдан:
Өзгеше ойлайды,көп көлемді білім меңгереді де оны ұмытпайды.
Екіншіден, психологиялық тұрғыдан:
Ішкі сезімі өзгеше-өте сезімтал, толыққанды, ықылас қойған нəрсесін, 

тақырыбын əр жерде негізгі мəселе етіп қояды.
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Үшіншіден, физиологиялық тұрғыдан:
Дамудағы шапшандылық, жиі-жиі ойға берілу, қиял күшінің басымдылығы.
Төртіншіден, əлеуметтік тұрғыдан ерекшелігі
Адамгершілік сезімдері ерте дамыған, моральдық қасиеттері жоғары, дос-

тық-əзілдік сезімінің басым түсуі.
Оқушының дарындылығын анықтап, дамыту үшін əр пəн мұғалімі өзінің ал-

дына мынандай мақсаттар мен міндеттерді қойды: 
1. Дарынды оқушының ақыл-ойының, эмоционалдық жəне əлеуметтік да-

муы мен ерекшеліктерінің өзіндік ашылу деңгейі мен өлшемін ескеру; 
2. Жан-жақты ақпараттандыру
3. Коммуникативті бейімдеу;
4. Дарынды оқушының шығармашылық бағытының ашылуына, дамуына, 

қоршаған ортаға өзін-өзі жарнамалауына көмек көрсету;
Осы мақсаттар мен міндеттерді орындауда мектеп ұстаздары мынандай 

жұмыс түрлерін қолданады: 
1. Икемді жəне ұтқыр оқу жоспарын құрады; 
2. Жеке пəндерді оқытуда тəуелсіз қозғалыс жасайды; 
3. Дарынды оқушының өзінің жұмысын өзі жоспарлап, шешім қабылдауына 

ықпал етеді; 
4. Дарынды оқушының қызығушылығына байланысты оқу жоспарын 

құрады;
Осындай жұмыс түрлерін ұйымдастыруда ұстаздар мынандай мəселелерге 

баса назар аударады:
1. Пəн сабақтарында шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды іріктеу, 

орындау, талдау жұмыстарын жүйелі жүргізуге;
2. Дарынды оқушылардың білім деңгейі мен олардың өз мүмкіндіктерін пай-

далану көрсеткішін арнайы əдістемелер бойынша жүйелі түрде тексеріп отыруға; 
3. Сабақтан тыс мезгілде жүргізілетін жұмыстарға – пəндік олимпиада, 

ғылыми конференцияға, интеллектуалдық турнирлер мен шығармашылық бай-
қауларға дайындық жұмыстарын жыл бойы жоспарлы жүргізуге; 

4. Білім беру мекемелерінде дарынды оқушылар үшін арнайы сыныптар 
мен топтар құрып, оқу бағдарламаларын жеделтетіп оқытуды ұйымдастыруға; 
Жеделдетіп оқыту бағдарламасын мұғалім оқушымен жəне ата-анасымен бірігіп 
құрады.

Дарынды оқушылармен жұмыс нəтижелі болуы мақсатында олардың ата-
аналарымен де бірқатар жұмыс жүргізіледі.Ендеше оны анықтап,ашып жетілдіру 
ұстаздардың маңызды міндеті. Ал, тəрбиеге келсек, ол мектептегі тəрбие мен 
жанұя тəрбиесінен тұрады.
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Сондықтан дарынды оқушылардың ата- аналарымен тығыз байланыста бо-
лып бірлесіп тəрбиелеу аса маңызды жұмыс.

Ата-аналардың бала тəрбиесіне тəрбиешілік қабілеті бірдей емес, көбінесе 
жетіспей жатады. Сондықтан ата-аналармен жүргізілетін ен басты жұмыс – ата-
ананың жеке басының үлгісі.

Баласын тəрбиелеудегі ен маңызды фактор екендігін ата-аналар санасы-
на жеткізіп сіңіру. Міне, дарынды баланың ата-анасына жұмыс осыдан баста-
лады. Егер балалар ата-анасынан безе бастаса, мұның ақыры үлкен қиындыққа 
соғуы мүмкін. Ата- анасынан сырт айналған балалар теріс ортаға тез бейімделеді.
Сондықтан, ата- аналар олардың іс-əрекетіне өте байыпты болу қажет.

Сонымен, дарынды бала ойлау дербестігіне ие, ол жаңа мəселелер мен про-
блемаларды қоя біліп, оларды тың əдістермен шеше біледі. 

Оқушыны уақыт талабына қарай икемдеп, санасына өз заманының озық 
өнегесін сіңіре білу, шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту – бүгінгі күннің 
басты талабы.

М. Жұмабаев өзінің «Педагогика» еңбегінде адамның жалпы рухани да-
муы туралы айта келіп, тəрбиені, ақыл ой, адамгершілік, эстетикалық деп бірнеше 
түрге бөліп қарастырады. Ол жеке тұлға тəрбиесі мəселесін интеллектуалдық 
қабілеттілікпен тығыз байланыста қарастырады .
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Жас дарын, специализированная школа, г. Павлодар, Казахстан

Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности работ, проводимых с одаренными детьми. 

Даны высказывания ученых о способностях одаренных детей.

Ключевые слова: умственные способности, эстетика, беседа, одаренность, самопознание, 
талант.
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Summary
This article discusses the features of the work carried out with gifted children. Given the statements 

of the scholars about the abilities of gifted children.

Keywords: mental abilities, aesthetics, interview, giftedness, self-knowledge, talent.
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МƏДЕНИЕТІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Қ.Ф. Зағыпаров

философия ғылымдарының кандидаты, КСРО БАК доценті, 
экономика, құқық жəне философия кафедрасының профессоры, 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар қ, Қазақстан

Аңдатпа
Бұл мақалада болашақ мамандардың философиялық мəдениетін қалыптастыру 

мəселелері қарастырылады.

Тірек сөздер: маман, ұстаз, дүниетаным, құндылықтар, мəдениет, философия, 
философиялық мəдениет.

Бүгінгі студент – ертеңгі маман, болашақ ұстаз бен қоғамдық қайраткер. 
Оның жас ұрпақтар мен мемлекет алдындағы осы аса жауапты істі, міндетті 
жемісті жəне толыққанды атқаруы үшін жоғары оқу орнында алған сапалы, терең 
педагогикалық білімі мен тағылымды тəрбиесі жеткіліксіз. Оған қоса өзі еңбек жа-
сап жатқан білім, оқу тəрбие саласындағы міндеттердің, мақсаттардың елімізде, 
əлемде өтіп жатқан саяси, əлеуметтік, рухани, экономикалық, жаһандық проце-
стер, құбылыстармен тығыз байланыстарын анықтай алатын, түсінетін, одан ту-
атын мəселелердің шешу жолдарын таба алатын ой-өрісі кең, сыни талдау мен 
ойлау қабілеті, жоғары философиялық мəдениеті болуы керек. Жастар – біздің 
болашағымыз, туған елімізді, Отанымызды көркейтетін, өсіретін, дамытатын сен-
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дер, сондықтан сендерде сапалы білім мен креативті шығармашылық ойлау бо-
лу керек деп Президентіміз – Елбасы Н.Ə. Назарбаев «Қазақстан жаңа жаһандық 
ахуалда: өсім, реформалар даму» жəне т.б. жолдауларында, еңбектерінде, сөз-
дерінде үнемі айтып келеді.

Алдымен «мəдениет» деген ұғымға қысқаша тоқталайық. Ол латын тілінің 
«cultura» – өңдеу, егу, тəрбиелеу, жақсарту деген сөзі. Бұл термин əуел баста 
адамның топырақты (жерді) өңдеуі, оны баптауы мағынасында қолданылған. 
Кейін атақты Цицерон осы сөзді басқа астарлы, ауыспалы, яғни енді адамның 
өзіне, оның ақылына ықпал жасау, ақылды философиялық өңдеу мағынасында 
пайдаланған («cultura animi»). 

Философиялық пен əлеуметтік ойдың, қоғамдық жəне гуманитарлық 
ғылымдардың дамуы барысында мəдениет өте кең, көп мағыналы ұғымға ай-
налды, ерекше əлеуметтік құбылыс ретінде қарастырылатын болды. Бұл рет-
те Д. Вико, Э. Тейлор, О. Шпенглер, А. Швейцер, А. Тойнби, Н.Я. Данилевский 
жəне т.б. көптеген философ, этнограф, тарихшылардың еңбектерін атауға бо-
лады жəне олардың шығармаларында əртүрлі пікірлерді, тұжырымдамаларды, 
анықтамаларды кездестіруге болады. Əңгіме бұлардың көптігінде, санында емес, 
ойдан ең басты мəселені шығаруға болмайды: мəдениет жəне адам тығыз байла-
нысты. Түптеп келгенде мəдениет адамдар іс-əрекетінің, ақыл-ойының, əлеуметтік 
болмысты сақтау мен жаңарту жөніндегі қызметі жəне осы қызметтің жемістері 
мен нəтижелері.

Кең мағынада мəдениетке адам (адамзат) жасағанның бəрі кіреді, ол екі түрге 
бөлінеді. Өндіріс, техника, каналдар, ғимараттар, компьютерлер, кітаптар, өнер 
жетістіктері (материалданған формасында) материалдық мəдениетті құрайды. Ал 
рухани мəдениеттің негізгі формалары білім, ғылым, өнер, философия, мораль, ми-
фология жəне дін, құқық, саяси жəне қоғамдық институттар. 

Мəдениет ерекше əлеуметтік құбылыс болғандықтан оның типология-
сы, атқаратын функциялары көп. Əртүрлі салаларда қолданылуына байланы-
ста ғылыми əдебиетте «саяси мəдениет», «құқықтық мəдениет», «құлықтылық 
мəдениет», «экономикалық мəдениет», «ұлтаралық қатынас мəдениеті», «ой еңбегі 
мəдениеті», «ойлау мəдениеті», «философиялық мəдениет» жəне т.б. туралы айты-
лады. Шынайы өмірде бұлардың барлығы өзара тығыз байланысты жəне əр адам-
да қалыптасқан болуы керек, бірақ білім, ғылым, басқару салаларында жүрген 
мамандарға, ұстаздарға, басшыларға ерекше қажет. 

Болашақ маманның, түптеп келгенде тұлғаның философиялық мəдениеті 
дегеніміз не жəне ол қалай қалыптасады? Кең мағынада бұл оның өзі қызмет етіп 
жатқан салада, сол сияқты қоғамда, əлемде өтіп жатқан сан түрлі құбылыстарды, 
оқиғаларды сыни тұрғыдан талдау, таразылау қызметі жəне дұрыс шешім жа-
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сау қабілеті, қоршаған əлемге дүниетанымы, өмірге деген көзқарасы, тұлғалық 
наным-сенімдері, өзіне жəне басқа адамдарға қоятын талаптар мен танымдар сипа-
ты. Адам, өмір, бақыт, отбасы, еңбек, бейбітшілік, ұлт, кісілік т.б. əлеуметтік, сая-
си, рухани құндылықтарды білу, олардың мəн мағынасын кең, дұрыс түсіну. Осы 
жоғарыда айтылған жағдайларға сəйкес адам өз өмірінде, жұмысында, қоғамдық-
саяси қызметтерінде тиісті шешімдер қабылдайды, іс-қимыл жасайды. 

Философиялық мəдениет қалыптасу үшін екі жарым мың жыл ішінде адамзат 
жинақтаған философиялық мұраны ғана емес, сонымен бірге ойлау мəдениетін, та-
ным жəне практикалық қызмет əдіснамасын игеру керек. Бұл ретте философияның 
ғылыми дүниетанымдық көзқарас ретінде рөлі, маңызы өте зор. Бірақ саясаттану, 
əлеуметтану тағы басқа қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану ғылымдарының 
да үлкен үлесі барлығын естен шығаруға болмайды.

Сайып келгенде, философиялық мəдениет индивидтің, тұлғаның дұрыс ой-
лау қабілеті жəне сол өз ойларын, пікірлерін, шешімдерін жазбаша, ауызша анық, 
түсінікті, толық жеткізе алу мүмкіншілігі. Өкінішке қарай, қазіргі жастардың 
көпшілігі екі ауыз сөздің басын құрап ғылыми емес, қарапайым ойларын айта да 
жаза да алмайды. Мектеп мұғалімдері өз оқушыларының сөйлеу, жазу мəдениетіне 
аса көп көңіл бөлмейді

Философия курсында біз бұл мəселеге үнемі назар аударып, дəрістер, 
тəжірибе сабақтары мен студенттердің өзіндік жұмыстарының бай мүмкіндіктерін 
толығырақ пайдалануға тырысамыз. Осыған байланысты əртүрлі тəсілдер, амал-
дар, шығармашылық тапсырмаларды кең қолдауға ұмтыламыз.

Алдымен барлық дəрістер тақырыптары бойынша 100-ден аса слайд-
тар қолданылады. Олар адамзаттың саяси, əлеуметтік, философиялық ойының 
дамуының логикасын ашып көрсетеді. Қала берді дəрістер үстінде ұлы ойшыл-
дардың, философтардың белгілі бір өзекті проблеманы қалай қойғаны, оны шешу 
жолдарын іздегені, тапқаны, бүгінгі біздің өмірге, қоғамға маңызы мен пайдасы 
туралы əңгіме де қозғалады. Мұның бəрі философиялық ойлаудың, мəдениетінің 
нақты үлгілері екендігі студенттерге жеткізіледі.

Философия сабақтарында оның көрнекті өкілдерінің еңбектерінде қалған та-
лай қанатты сөздер де ойлау мəдениетінің жоғары үлгісі ретінде үнемі пайдаланы-
лады. Мысалы: «Адам – барлық заттардың өлшемі» (Протагар), «Өзіңді өзің та-
ны», «Мен өмір сүру үшін ішіп жеймін, ал біреулер ішіп жеу үшін өмір сүреді» (Со-
крат), «Философия пайымдаудан басталады», «Платон менің досым, бірақ шындық 
қымбат» (Аристотель), «Ойлаусыз оқу – бекер іс, оқымай ойлану – бос əрекет» 
(Конфуций), «Білім – күш, күш – білімде» (Ф. Бэкон) т.б. Сонымен біз ұлылардан 
ойлау мəдениетін тынбай үнемі үйренуіміз керек деген қорытынды шығарылады.
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Тəжірибе, студенттердің өзіндік жұмыстарында өткен материалдар бойынша 
тестер дайындауды қолданамыз. Соның бір үлгісі төменде берілді (құраушылар: 
А. Асқарова – ГМ-21, З. Бейсенова – ШТА – 21)

Тест
1. «Философия» сөзі қай тілден шыққан:

А) Ағылшын; В) Француз; С) Грек; Д) Неміс; Е) Қытай.
2. «Философ» терминін алғаш қолданған:

А) Гераклит; В) Пифагор; С) Сократ; Д) Аристотель; Е) Платон.
3. «Философия» терминін ғылымға енгізген:

А) Пифагор; В) Гераклит; С) Платон; Д) Сократ; Е) Аристотель.
4. «phileo + sophia» қандай мағынаны білдіреді?

А) Даналықты сүйемін; В) Даналық жолы; С) Адам айнасы; 
Д) Жібек жолы; Е) Даналық адамы.

5. «Философия» ғылымын үнділер қалай атаған?
А) Карма; В) Даршака; С) Фəлсапа; Д) Нирвана; Е) Йога.

6. «Философия» ғылымын «фəлсапа» деп кімдер атаған?
А) Үнділер; В) Парсылар; С) Ағылшындар; Д) Түріктер; Е) Арабтар.

7. Табиғаттың, қоғамның, адам ойлауының дамуының жалпы заңдылықтары туралы ғылым ... ол?
А) Құқық; В) Экология; С) Физиология; Д) Экономика; Е) Философия.

8. Философия қай елде пайда болды?
А) Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай жəне Грекия жерінде; 
В) Еуропада; С) Ежелгі Үндістанда; Д) Ежелгі Қытайда; Е) Ежелгі Грекия.

9. Философияның негізгі сұрағы:
А) Дүние мен адамның, материя мен сананың арақатынасы;
В) Əлем қалай құралған? 
С) Өмірдің мəні неде? 
Д) Жерден тысқары өркениет бар ма? 
Е) Экологиялық мəселенің себептері неде?

10. Философиядағы негізгі екі бағыт:
А) Материализм мен идеализм; 
В) Скептицизм жəне патристика; 
С) Апологетика мен патристика; 
Д) Реализм мен номинализм; 
Е) Позитивизм мен идеализм.

11. Болмыс туралы философиялық ілім:
А) Онтология; В) Гносеология; С) Антропология; Д) Социология; Е) Аксиология.
12. Философияның функциялары:
А) Дүниетанымдық, гносеологиялық, əдіснамалық;
В) Материализм, идеализм, гностицизм; 
С) Менталитет, эзотерия, дүниетүйсік;
Д) Космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм;
Е) Мифология, дін, философия.
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Мұнымен қатар студенттерге кроссвордтар шешу жəне жасау да ұсынылды. 
Мысалы: 

№1 кроссворд
Сұрақтарға дұрыс жауап берілсе, тік бағанада оқу пəнінің аты шығады

Сұрақтар
1. Атақты грек математигі, философы
2. Философиялық əдіс
3. Философиялық функция 
4. Философияның бір тарауы
5. «Философия» сөзінің құрамды бөлігі (ор.)
6. Философиялық əдіс 
7. «Философия» терминінің арабша түрі
8. Философиядағы үлкен екі бағыттың бірі
9. Философияның атқаратын қызметі

Жауабы:______________________

№2 кроссворд 
Сұрақтарға дұрыс жауап берілсе, тік бағанада философия тарауының аты шығады
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Сұрақтар
1. Философиялық əдіс
2. Əлемді, дүниені тануға болады дейтін көзқарас, бағыт
3. Философиядағы үлкен екі бағыттың бірі
4. Философиялық функция 
5. Философиялық функция 
6. Философиялық көзқарастың бір түрі, кезеңі
7. Философиялық əдіс
8. Əлемнің, дүниенің екі бастамасын мойындайтын бағыт
9. Дүниетанымның бір түрі

Жауабы:______________________

№3 кроссворд
Сұрақтарға дұрыс жауап берілсе,тік бағанада философияның тарауының аты шығады

Сұрақтар
1. Философиямен тығыз байланысты пəн, ғылым
2. Дүниетанымның бір түрі
3. Философиялық көзқарастың бір түрі
4. Таным, іс-əрекет иесі
5. Таным, зерттеу процесіндегі материалдық дүниенің бөлшегі (фрагменті)
6. Философиялық көзқарастың бір түрі 
7. Философиялық əдіс
8. Философиялық көзқарастың бір түрі
9. Адамды құрметтеуге, ұлықтауға шақыратын көзқарас, бағыт
10. Əлемді тануға болады дейтін көзқарас, бағыт
11. Философия пайда болған елдердің бірі

Жауабы:______________________
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№4 кроссворд
Сұрақтарға дұрыс жауап берілсе, тік бағанада философиялық əдістің атауы шығады

Сұрақтар
1. Ғылымда қолданылатын тəсіл, амал
2. Іске асыратын ой, пікір
3. Философиямен тығыз байланысты пəн, ғылым
4. Философиядағы атақты екі бағыттың бірі
5. Философиялық əдіс
6. Үнділіктер философияны осылай атады
7. «Философия» терминін ғылымға енгізген ойшыл
8. «Философ» терминін алғаш қолданған ойшыл
9. Философиялық əдістердің бірі
10. Философиямен тығыз байланысқан пəн, ғылым

Жауабы:______________________

Философия сабақтарында студенттерге оның əрбір тақырыбына байланысты 
терминдерге, категорияларға жазбаша түсініктер, анықтамалар беруге үйретіледі. 
Атап айтқанда, бірінші «Философияның пəні жəне функциялары» деген тақырып-
қа сəйкес мынандай терминдерге: «философия», «дүниетаным», «мифология», 
«дін», «онтология», «гносеология», «матерализм», «идеализм» т.б., «Қытай фи-
лософиясы» тақырыбы бойынша: «Конфуцийшылдық», «даосизм», «легизм», 
«жэнь», «чжи», «сяо», «ли», т.б., «Үнді философиясы» тақырыбына байланысты: 
«жайнизм», «буддизм», «ведалар», «нирвана», «карма», «брахман» т.б., осы сияқты 
əр тақырыптың негізгі ұғымдарына анықтамалар жазылады.

Студенттердің ойлау мəдениетін, ой өрісін кеңейту мақсатында оларға 
халықтың мақал-мəтелдері, ұлы ойшылдардың даналық сөздеріне түсініктеме бе-
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ру де тапсырылып жүр. Мысалы: төмендегі мақал мəтелдердің, нақыл сөздердің 
мəн-мағынасын ашыңдар:

1. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат.
2. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады.
3. Талаптыға нұр жауар.
4. Жігітке жеті өнер де аз.
5. Ауырдың астымен, жеңілдің үстімен.
Ауырдың үстімен, жеңілдің үстімен (қайсысы дұрыс, дəлелде).
6. Өзіңе тілемейтін жамандықты өзгеге жасама. (Конфуций)
7. Сақалын сатқан кəріден, 
Еңбегін сатқан жас артық. (Абай) 
8. Өлсе де ұмытылмаған адам-ажалсыз. (Лао-Цзы)
9. Кім жүргісі келсе – тағдыр оны жетелейді, ал жүргісі келмесе оны сүйрейді. 

(Сенека)
Жалпы алғанда, қолына кітап ұстамайтын, газет-журналдарды оқымайтын, 

театрлардың есіктерін ашпайтын жастардың қатары көбейіп тұрғанда олардың, 
əсіресе болашақ мамандардың рухани мəдениетін көтеру, ой-өрісін кеңейту, 
креативті шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру, терең философиялық тал-
дау, ойлау деңгейін жетілдіру өзекті мəселенің біріне айналды.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

С.Ə. Колумбаева

№35 мектеп-гимназиясы қазақ тілі мен қазақ əдебиеті мұғалімі
Екiбастұз, Қазақстан

Аңдатпа
12 жылдық мектепте құзыреттілік тəсіл жаңа тəсіл болып табылады. 12 жылдық 

білімге көшу қазіргі мұғалімнен объективті жаңа нəтижемен сипатталатын ойлау 
қабілетін қажет етеді. Мектеп оқушысының нақты мүмкіншілігі мен шығармашылығын 
танып білу жəне оның құзыреттілігін оқу тапсырмалары арқылы қалыптастыруға 
жағдай жасау болып табылады.

Тірек сөздер: 12 жылдық мектеп, шығармашылық, құзыреттілік, ақпараттық тех-
нологиялар, жеке тұлға, танымдық құзыреттілік.

Қазақстан Республикасының əлемдік өркениетке енуіне қатысты білім бе-
ру саласына қойылып отырған заман талабы – шығармашылықпен жұмыс істей 
алатын, бəсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру. Білім берудегі негізгі мақсат тек 
білімді, кəсіби мамандандырылған адам дайындау ғана емес, рухани дүниесі бай 
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жəне адамгершілігі зор, қоғамдық өмірдің барлық аясында ұлттық құндылықтарды 
бағалауға жəне дамытуға қабілетті тұлғаны тəрбиелеп шығару. Осы тұрғыда 
қазіргі кезде ел болашағы азаматтарының қызметтік жəне мəдени сауаттылық, 
яғни құзіреттілік деп аталатын білімділіктің жаңа деңгейіне шығуына жағдай 
жасау міндеті тұр. Ал құзырлылық, құзыреттілік дегеніміз 12 жылдық біліммен 
тікелей байланысты. Себебі 12 жылдық білім беру жағдайында оқушы тек қана 
білім алушы ғана емес, сонымен қатар: – Ізденуші – Зерттеуші – Басқарушы – 
Ұйымдастырушы – Кеңесші – Үйлестіруші дербес тұлға. Сондықтан да 12 жыл-
дық мектепте құзіреттілік тəсіл жаңа тəсіл болып табылады. Тəуелсіз еліміз 
іргелі, бəсекеге қабілетті елу елдің қатарына ілігеміз деп ұмтылып жатқанда, сол 
мақсатты болашақта жүзеге асыратын ұстаз ең алдымен кəсіби деңгейі жоғары, 
интеллектуалдық, шығармашылық қабілетті мол тұлға болумен қатар ол оқытудың 
жаңа технологияларын өмірге енгізуге дайын, оқу тəрбие ісіне жанашырлық 
танытатын, қоғамның ең озық бөлігінің бірі бола білуі тиіс [1]. 

12 жылдық білім беруде əр мұғалім баламен жұмыс жасауда, яғни жүргізілген 
əр сабағын жаңаша өткізуге оқушының пікірін бақылап олардың өзіндік шешім 
шығара білуіне көп ықпал жасайды. Қай кезде де, қандай да болмасын өзгерістер мен 
жаңалықтарды іске асыруда өмірге қолдануда алғашқы кезекте бар жауапкершілік 
бастауыш мектепке жүктеледі. Абылай ханның сөзімен айтсақ: «Білекке сенген 
заманда бабаларымыз ешкімге есе бермегенде» бүгінгі білімге сенген заманды 
білімді ұстаз жаңа ұрпақ болып қапы қалмаймыз», деп ойлаймын. 12 жылдық білім 
беру жүйесінің құрылымдық өзгеруіне терең бойлап, оның əдіснамалық тұрғыда 
күнделікті тəжірибеде көрінуін талдау – білім беру саясатының маңызды бағытына 
айналуда. Осыған сəйкес педагог кадрлардың біліктілігін арттыру мен кəсіби 
құзыреттілігіне қойылатын талаптар жаңа сипатқа ие болуда. Білім беру жүйесінің 
қайта құрылу үрдісінде жағымды сипаттамалар мен кедергілер де бақылануда. 
12 жылдық білімге көшу қазіргі мұғалімнен объективті жаңа нəтижемен сипатта-
латын ойлау қабілетін қажет етеді. Педагогикалық іс-əрекеттің шығармашылық 
бағыттылығы мұғалім қызметіне төмендегідей талаптар қояды:

1) Өзінің əлсіз жəне мықты жақтарын жаңа формация мұғалімі ретінде 
объективті бағалай білуі керек, 2) Интеллектуалды əркеттің жалпы мəдениетін, 
тіл табысу мəдениетін игеруі тиіс; 3) Болып жатқан интеграциялық үрдістерден, 
əлемдік білім кеңістігінің даму тенденцияларынан хабардар болуы тиіс. Кез кел-
ген инновациялық үрдіс экспериментті жүргізу арқылы болжанады, яғни білім 
мониторингісі инновациялық білім беру технологияларын қолдану, білім беру 
құрылымын жəне мазмұнын жетілдіру, мақсатты белгілеу, басқару, ұйымдастыру 
тəрізді білім беру үрдісіндегі жетекші үрдістерді өзгерту арқылы дамытудың 
оңтайлы жолдары мен білім берудің жаңа сапасына жету жолдары (педагогтің 
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ақпаратты таба білуі, таңдай білуі жəне талдай білуі, өз бетімен жұмыс жасау 
қабілеті, белсенділік танытуы, т.б.) анықталады [2,3].

12 жылдық білім беруге көшуді қамтамасыз ету үшін Республикалық ғылы-
ми-практикалық орталық (РҒПО) құрылған болатын. 12 жылдық білім беру жүйесі-
не көшу-əлемдік білім кеңістігіне еркін енуді көздейтін заман талабынан туындаған 
мəселе. Бүгінгі күні қарқынды даму үстіндегі бірқатар елде 12 жылдық оқытуды 
білім беру жүйесіне енгізуде нақты қадамдар жасалуда. 12 жылдық білім беруге 
біртіндеп көшуді жүзеге асыру – оның қажеттілігі мен тиімділігін əр педагогтiң, 
ата-ананың саналы түрде түсінуін, қабылдауы мен оған белсенді түрде араласуын, 
икемділік танытуын қамтитын процесс. 12 жылдық білім мазмұнының негізгі 
мақсаты қарқынды дамып келе жатқан өзгермелі қоғамда өмір сүруге икемді, 
жеке басының, сондай-ақ қоғам пайдасына қарай өзін-өзі толық жүзеге асыруға 
дайын білімді, шығармашылыққа бейім, құзыретті жəне бəсекеге қабілетті тұлғаны 
қалыптастыру болып табылады.

Құзыреттілік – оқушылардың іс-əрекетін əмбебап тəсілдерін меңгеруден 
көрінетін білім нəтижесі. Білім мазмұнын жаңалау – негізгі мақсат. Басты мақсат-
тың бірі – білім игеру кезінде күтілетін нəтижелерге қол жеткізу. Басты назар 
мұғалімнен жеке тұлғаға ауысады. Жеке тұлғаны бұрын білімді қабылдаушы, өзіне 
сіңіруші рөлін атқарса, ал енді жаңа талап бойынша өздігінен білім алушы, үйрене 
білуші ретінде танылады. Сондықтан жеке тұлғаның бейнесін жаңа заман тала-
бына сай дайындауымыз керек. Бүгінде білім беру стратегиясын «құзыретті білім 
беру» деп те атап жүр. Жаңа білім берудің жолдары қарастырылуда. Құзыретті 
білім беру тəсілдері «құзырет, құзыреттілік» ұғымдарымен тікелей байланысты.

Өркениетті елдерде қоғамды ақпараттандыру кең өріс алуда [4]. Осыған 
байланысты жаңа ақпараттық технологиялар үлкен сипатқа ие. Сыртқы орта-
дан ақпарат алу, оны өңдеу оқушы мінезін қалыптастырудың қайнар көзі бо-
лып табылады. Ақпараттарды өз бетімен алуға, талдауға, қайта өңдеуге үйрету 
ақпаратық құзыреттілікті қалыптастыруға негіз болады. Мұнда оқушылардың өз 
бетімен жұмысына көп мəн беріледі. Оқушылар өз беттерінше жаңа ақпараттық 
технологиялардың көмегімен ғаламтордан, түсіндірме сөздіктерден, түрлі 
əдебиеттерден ақпараттар алып, сабақ барысында пайдаланады. Мұғалімнің басты 
мақсаты – оқушыға білімді өздігінен игеру амалдары мен тəсілдерін үйретіп, оның 
өзіндік дүниетанымын қалыптастыруына жағдай жасау, кеңестер жəне бағыт – 
бағдар беру.

Оқушы сыни тұрғыдан талданған ақпараттар негізінде саналы шешім 
қабылдауға, өз бетінше мақсат қоюға, жоспарлауға, осы мақсаттарға жету үшін 
танымдық қызметтерді жүзеге асыруға үйренеді. Логикалық операциялар-
ды (талдау, жинақтау, қорыту, құрылымдау, дəлелдеу, модельдеу) материалдар-
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ды жүйелеуді қолдана отырып ақпараттарды өңдеуге үйренеді. Тұлға жан-жақты 
болу үшін оның дүниетанымы өте кең болуы керек. Танымдық құзыреттілікті 
қалыптастыру ақпараттарды іздеп тауып алу мен ақпараттарды алмасумен тығыз 
байланысты. Ол тұлғаның танымын кеңейтіп қана қоймай, құзырлы тұлға болу-
ына, яғни «сегіз қырлы, бір сырлы» болуына лайықтау мақсаты алға қойылады.

Білім игеру үдерісінің басты тұлғасы – үйренуші деген ұстаным – 
бүгінгі таным идеяларын ұстанатын технологиялардың басты идеясы. Басты 
тұжырым – білімді игерудің нəтижеге бағытталуы, күтілетін нəтижені ала білуі. 
Ол үшін оқушы өзінің əрекеті мен оның нəтижесін бағалауды жүзеге асыруға, 
технологияны таңдауға мүмкіндік алуға құзырлы. Құзыреттілік коммуникативті 
байланыс арқылы жүзеге асады. Сөйтіп, оқушы өз позициясын, басқа топтармен 
байланысқа түсіп, қарым-қатынас жасауды үйренеді [2].

«Қазақ тілі» пəні бойынша құзыреттілікке бағдарланған тапсырмалар. 
Фонетика.
Білім алушылар хайуанаттар бағына саяхат жасады. Мұғалім осы көргендері 

бойынша қабырға газетіне мақала дайындау туралы тапсырма берді. Сен де 
төмендегі жоспарды басшылыққа алып, мақала жаз. 

1. Хайуанаттар бағына саяхат.
2. Хайуанаттар бағындағы қызықтар.
3. Саяхаттың əсері.
Сөз жəне оның құрамы.
1) «Қарға» сөзінің семантикалық картасын жаса: ол аң ба, əлде құс па? Қайда 

тіршілік етеді, немен қоректенеді? Түрі, түсі жағынан қай құсқа ұқсайды? Қарға 
туралы жұмбақ, жаңылтпаш айт.

Сөз таптары.
Анаң сені дүкеннен шомыр сатып əкелуге жіберді. Сен бұл көкөністің атын 

жол-жөнекей ұмытып қалдың. Қайткен күнде де кері қайтпай, көкөністі сатып 
алуың керек. Ол үшін сатушыға бұл көкөністі сипаттап бер: оның түрі, түсі, дəмі 
қандай, одан не жасауға болады?

Мəтін.
Наурыз мерекесі неліктен көктемде тойланады? сұрағына жауап бере оты-

рып, пайымдау мəтінін құрастыр. Өзіңнің жазғаның мен досың жазған мəтінді са-
лыстыр. Олардың ұқсастығы мен өзгешелігін ажырат.

Сөйлеу мəдениеті.
Достары Айдынды туған күнімен құттықтады. Ол қуанғанынан «рахмет, 

рахмет» дей берді. Оған өз ризашылығын, алғысын бұдан басқа қандай сөздермен 
жеткізуге болар еді? Айдынның орнында өзің болсаң, қандай сөздерді пайдаланар 
едің?
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Атаңды не əжеңді құттықтағанда олар алғыстарын қалай білдіретіні туралы 
диалог құрастыр.

Синтаксис.
Өлеңде леп белгісі туралы былай жұмбақталады:

    Қуану, ренжу, өкіну,
    Мақсатым – соны сездіру.
    Ұранды да айтамын,
    Қарқындап барып қайтамын.

Басқа тыныс белгілерінің атқаратын қызметі туралы айт.
Осы сияқты оқу тапсырмаларын жалпы білім берудің басқа да пəндер 

мазмұнына сəйкес құрастырып, сабақтарда жүйелі қолдану арқылы кез келген сы-
нып оқушыларының құзыреттіліктерін қалыптастыруға болады. Əрине, əрбір тап-
сырманы бағалаудың критерийі болуы керек. Ол оқушыға өзінің жетістігін көруге 
жəне Флейвелдің метатану өлшемдеріне сəйкес мониторинг жасауға мүмкіндік 
береді. Тек ол үшін жаңа форматтағы сертификатталған педагог көшбасшылық 
модулінің идеясына сəйкес даму жұмысының көшбасшысы бола білсе болғаны [2]. 
Жалпы оқу іс-əрекетінің жетекші рөлі – баланың қоршаған ортамен жасайтын 
барлық қатынастарының жүйесін біріктіретіндігінде, онда тек қана оның жеке 
психикалық қаситеттері емес, сонымен қатар мектеп оқушысының құзыреттілігі 
де қалыптасады. Ал жеке тұлғаны дамыту үшін оқу іс-əрекетін ұйымдастыруда 
оқушыда қалыптасқан құзыреттіліктерді ескеру керек, яғни оқу іс-əрекеті мен 
оқушы мотивациясы, танымдық деңгейі бір-біріне сəйкес келуі тиіс. Бұл өз 
кезегінде сындарлы оқыту теориясына сəйкес қалай оқу керектігін үйренген – 
құзыретті оқушыны қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Сондықтан да біздің міндетіміз – мектеп оқушысының нақты мүмкіншілігі 
мен шығармашылығын танып білу жəне оның құзыреттілігін оқу тапсырмалары 
арқылы қалыптастыруға жағдай жасау болып табылады. Осыған сəйкес оқу тап-
сырмасын – оқушылардың əртүрлі оқу іс-əрекетін орындауға жəне оқу матери-
алдарын меңгерту үрдісін ұйымдастыруға бағытталған оқу құралы деп қарасты-
руымыз керек.
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Аннотация
В 12-летней школе компетентностный подход является новым подходом в преподавании и 

обучении. Переход на 12-летнее обучение требует от учителя нового формата мышления. Изучив 
возможности и умение учащихся творчески мыслить, учитель должен создать условия для форми-
рования компетенций школьников.
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гии, личность, компетентность.

The formation of competencies of pupils at the lessons of Kazakh language
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Annotation
12-year-old school competence-based approach is a new approach to teaching and learning. 

Transition to 12 year education requires from the teacher a new format of thinking. After examining the 
possibilities, and the ability of students to think creatively, the teacher must create conditions for the 
formation of competencies of students.

Key words: 12-year-old school, creativity, competence, information technology, personality, 
competence.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена технология критического мышления, проанализиро-

ваны характерные особенности данной технологии. На основе проведенного исследования 
авторами дается рабочее определение понятию «критическое мышление», предлагается 
краткий диагностический материал.

Ключевые слова: мышление, критическое мышление, идеальное критическое мышле-
ние, характеристика критического мышления.

Современное образование выдвигает новые требования, в соответствии с ко-
торыми «центральной фигурой в образовательном учреждении, ее ядром должен 
стать ученик, причем понимаемый не абстрактно, не как класс, группа или все 
учебное заведение, а рассматриваемый на уровне отдельного человека во всем его 
богатстве и многообразии его личностных интересов, потребностей и устремле-
ний. Отсюда основной задачей системы образования становится создание благо-
приятных условий для их проявления и удовлетворения». В настоящее время ак-
тивный интерес многих педагогов привлечен к современным технологиям, одной 
из которых является технология развития критического мышления. Идеальное 
критическое мышление человека обычно связано с любознательностью, хорошей 
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осведомленностью, причиной доверия, непредубежденностью, гибкостью, спра-
ведливостью в оценке, честностью в столкновении с личными предубеждения-
ми, благоразумием в суждениях, желанием пересматривать, прояснять проблемы 
и сложные вопросы, тщательностью в поиске нужной информации, разумностью 
в выборе критериев, постоянностью в поиске результатов, которые являются столь 
же точными, как использованные первоисточники. Это комбинация, связывающая 
развитие умения критического мышления с пониманием основ рационального и 
демократического общества.

Критическое мышление носит рефлексивный характер и имеет отношение к 
общению, к психологии личности. Оно связано не только с познавательной (когни-
тивной), но и с мотивационной сферой, с самосознанием. Когда же мы имеем дело 
не с мыслями людей, а с явлениями материального мира, то нам бывает вполне до-
статочно обычного мышления.

Учение, ориентированное на выработку навыков критического мышления, 
предусматривает не просто активный поиск учащимися информации для усвое-
ния, а нечто большее: соотнесение того, что они усвоили, с собственным опытом, а 
также сравнение усвоенного с другими исследованиями в данной области знания. 
Учащиеся вправе подвергать сомнению достоверность или авторитетность полу-
ченной информации, проверять логику доказательств, делать выводы, конструиро-
вать новые примеры для её применения, рассматривать возможности решения про-
блемы и т.д.

Цель: определить условия эффективности развития критического мышления 
младшего школьника на уроках математики.

Объект исследования: развитие критического мышления младших школь-
ников.

Предмет исследования: педагогические условия развития критического 
мышления младших школьников на уроке математики.

Гипотеза: условия развития критического мышления будут эффективны, 
если:

– грамотно осуществляется выбор форм и методов развития критического 
мышления младших школьников на уроке математики;

– процесс развития критического мышления будет комплексным, осущест-
вляться на всех учебных предметах и внеклассных занятиях;

– осуществляется учет индивидуальных особенностей младших школь-
ников.

Задачи:
1. Выявить сущность критического мышления младшего школьника.
2. Определить особенности критического мышления младшего школьника.
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3. Проанализировать практический опыт развития критического мышления 
младшего школьника.

4. Продиагностировать уровень сформированности критического мышления 
младших школьников.

«Критическое мышление» можно отнести к инновационным технологиям, 
так как она соответствует основным параметрам инновационного обучения. 

Термин «критическое мышление» известен очень давно из работ таких из-
вестных психологов, как Жан Пиаже, Джером Сеймур Брунер, Лев Семенович Вы-
готский и др. В профессиональном языке педагогов-практиков в Казахстане это по-
нятие стало употребляться сравнительно недавно.

Бертран Рассел как-то сказал, что «во всех делах очень полезно периодиче-
ски ставить знак вопроса к тому, что вы с давних пор считали не требующим дока-
зательств». Опираясь на это высказывание, ученику необходимо ставить перед со-
бой такие вопросы как: что я знаю? Что я узнал нового? Как изменились мои зна-
ния? Что я буду с этим делать? 

В настоящее время в различных научных источниках можно найти разные 
определения критического мышления. Анализ работ по данной теме показывает, 
что не существует единого определения данного вида мышления.

Многие ученые дают свое определение этого понятия:

Сущность понятия «критическое мышление»
1. Джон Дьюи сложная, связанная с поступками человека, основанная на содержании сеть де-

ятельности, вовлекающей всего человека.
2. Робин Пол это организованное, рациональное, самонаправленное мышление, которое уме-

ло преследует цель мышления в некоторой сфере знаний или интересов чело-
века.

3. Б. Бейер способ оценки аутентичности, ценности или точности чего-либо.
4. Джуди Браус 
и Дэвид Вуд

это поиск здравого смысла – как рассудить объективно и поступить логично с 
учетом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от соб-
ственных предубеждений.

5. Дайана 
Халперн

использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают 
вероятность получения желательного результата.

Проанализировав их, мы даем свое рабочее определение: критическое мыш-
ление – способность анализировать информацию с позиции логики, умение выно-
сить обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты как 
к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам; способ-
ность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, прини-
мать продуманные решения. 
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Основные характеристики критического мышления: умение видеть пробле-
мы, готовность к их решению, умение анализировать проблему, умение найти не-
стандартные решения, умение аргументировать свою проблему.

Принципы и технологии критического мышления: готовность, гибкость, спо-
собность исправлять свои ошибки, настойчивость, осознание.

Отличием критического мышления от обыденного является: оценивающее 
суждение, взвешенное суждение, классификация, построение гипотезы и др.

Математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с загад-
ки, проблемы. Чтобы у младшего школьника развивалось критическое мышление, 
необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство. Только через пре-
одоление трудностей, решение проблем, ребенок может войти в мир творчества.

На уроках математики у учащихся развивается умение логически мыслить и 
аргументировано доказывать свою точку зрения.

Задачи «шутки» и задачи «головоломки», в свою очередь, развивают у уча-
щихся умение критически подходить к условию задачи, показывают, что не всегда 
то, что кажется верным на первый взгляд, является таковым. Такие задачи обостря-
ют внимание и приучают к осторожности в привычном ходе мыслей.

В нашей работе мы осуществили диагностику уровня развития логического 
мышления детей. Диагностическая программа включила в себя следующие мето-
дики: «Исключение понятий» для исследования способности к классификации и 
анализу, определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и различий 
в объектах для определения степени развитости у ребенка интеллектуальных про-
цессов; «Последовательность событий» для определения способности к логиче-
скому мышлению, обобщению; «Сравнение понятий» «Четвертый лишний», «Не-
лепицы», «Установи последовательность», для определения уровня сформирован-
ность операции сравнения у младших школьников.

Уровень мышления на уроке математики так же можно проверить такими за-
даниями, как:

Задание №1. В шестнадцати клетках каждой таблицы записаны вразнобой 
числа от 1 до 20. Это означает, что какие-то четыре числа в каждой таблице про-
пущены. Без помощи ручки или карандаша, только глазами отследите все числа и 
выпишите недостающие.

2 19 9 8 20 11 8 17
20 1 14 16 3 13 6 2
18 12 7 5 16 4 14 18
10 4 15 13 7 15 10 5
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В таблице 1 отсутствуют числа 3, 6, 11, 17; в таблице 2 – 1, 9, 12, 19.
Задание №2. Я громко и медленно назову шесть чисел. Ваша задача выслу-

шать меня внимательно и записать эти числа в том же порядке. Начали: 5, 12, 10, 3, 
8, 2 (количество чисел можно увеличить).

Задание №3. Разгадайте внешне похожие ребусы: 1ОЧКА, 1БОР, Ш1А, Ф1А, 
2Д, ПО2Л (Одиночка, разбор, школа, фраза, парад, подвал.)

Таким образом, развивать критическое мышление у младших школьников на 
уроках математики необходимо с помощью различных приемов, нестандартных 
задач, заданий, требующих логического решения, что будет учтено в дальнейшей 
нашей работе.
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Берілген мақалада сынды ойлау технологиясы қарастырылып, осы технологияға сай 

ерекшеліктері туралы талдау жасалды. Өткізілген зерттеудің негізінде авторлармен «критикалық 
ойлау» ұғымының анықтамасы беріліп, қысқа диагностикалық мəлімет ұсынылды.
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In this article was described critical thinking technology and was analyzed the characteristics of this 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ

Ə.Қ. Муталипова 

Екібастұз қаласы С.Торайғыров атындағы
№22 лицей мектебі, математика мұғалімі

Аңдатпа
Функционалды сауатты адам қоғамның құндылықтарына сəйкес, қоғамдық ақуалдың 

қалыптасқан мүдделеріне қарай əрекет етеді. Функционалдық сауаттылықты тексеруге 
арналған тест тапсырмалары алғаш рет 2014 жылы ОЖСБ барысында қолданылды. Ма-
тематиканы оқытуда оқушыларға оқу материалын есте сақтауға емес, осы материалды 
шығармашылықпен қолдану шеберлігін қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді.

Тірек сөздер: функционалдық дағдылар, əлеуметтік бейімделу, құзыреттіліктер, 
математикалық сауаттылық, шығармашылық қабілет, сабақтастық. 
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Бүгінгі күні білім беру саласы «Қазақстан-2050» ұзақ мерзімді Стратегия-
сының маңызды басым бағыттарының бірі болып танылды. Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті Н.Ə. Назарбаев республиканы əлемдегі бəсекеге қабілетті 
30 елдің қатарына кіргізу туралы міндет қойған болатын. Бұл мəселені жүзеге асы-
руда білім беру жүйесін жетілдіру айтарлықтай рөл атқарады. 

Елбасы Н. Назарбаев 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Əлеуметтік-экономикалық 
жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жол-
дауында мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бойын-
ша бес жылдық ұлттық жоспарды қабылдау жөнінде нақты міндет қойды. Ұлттық 
жоспардың мақсаты – Қазақстанда білім сапасын жетілдірудегі, оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі атқарылатын іс-шаралардың 
жүйелілігі мен тұтастығын қамтамассыз ету болып табылады.

Аталған міндет Қазақстанның əлемдегі бəсекеге қабілетті 50 елдің қатарына 
кіруі процесінде де маңызды болып табылады. Еліміз үшін маңызды болып та-
былатын аталған стратегиялық міндетті шешу жағдайында тұлғаның ең бас-
ты функционалдық сапалары белсенділік, шығармашыл тұрғыда ойлауға жəне 
шешім қабылдай алуға, кəсіби жолын таңдай алуға қабілеттілік, өмір бойы білім 
алуға дайын тұруы болып табылады. Бұл функционалдық дағдылар мектеп 
қабырғасында қалыптасады. Мемлекет басшысының айтуына қарағанда, білім 
беру жастардың сауатын ашып қана қоймай, оны əлеуметтік бейімделу кезінде 
пайдалануға үйретуі қажет.

Оқушылардың алған білімдерін практикалық жағдайларда тиімді жəне 
əлеуметтік бейімделу үдерісінде сəтті пайдалануға мүмкіндік беретін негізгі 
құзыреттіліктер жүйесін меңгеруі олардың функционалдық сауаттылығы 
дамуының нəтижесін береді.

Функционалды сауатты адам қоғамның құндылықтарына сəйкес, 
қоғамдық ақуалдың қалыптасқан мүдделеріне қарай əрекет етеді. Бүгінгі күнге 
қажетті мамандықты таңдап дұрыс шешім қабылдап, заманауи ақпараттық 
технологиялардың тілін біліп кез келген əлеуметтік ортаға бейімделеді. Осы 
тұрғыда функционалды сауатты адамның негізгі белгілерін тұжырымдауға бо-
лады: қоғамдық ортада өмір сүре білетін, тіл табыса білетін, белгілі бір сапалық 
қасиеттері бар, жалпы негізгі жəне пəндік құзыреттіліктерді меңгерген адам бо-
лып саналады.

Негізгі құзыреттіліктер кез келген адамның таңдаған мамандығына 
қабілеттіліктері мен біліктігіне, бəсекеге қабілетті орта жағдайында өзінің жеке 
өмірі мен кəсіби жұмысында нəтижеге жетуін түсінуіне мүмкіндік береді.

Оқыту сапасын арттыруда білім беру үдерісінің барлық қатысушыларының 
ең үздік білім ресурстары мен технологияларына тең қолжетімділікті қамтамасыз 
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ету; оқушылардың алған білімдері тез өзгеретін əлемде табысқа жеткізетіндігінен 
қанағаттану; жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының 
зияткерлік, дене бітімі жəне рухани дамыған азаматын қалыптастыру қажет.

Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 
2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарына сəйкес 2015 жы-
лы оқушылардың оқу жетістігін сырттай бағалау (одан əрі – ОЖСБ) аясын-
да оқушылардың функционалдық сауаттылығы бағаланады. Функционалдық 
сауаттылықты тексеруге арналған тест тапсырмалары алғаш рет 2014 жылы ОЖСБ 
барысында қолданылды.

Функционалдық сауаттылық, кеңінен алғанда, тұлғаның мектепте алған 
білімі, білігі мен дағдысын адамзат қызметінің əртүрлі саласында, сонымен 
бірге тұлғааралық қатынастар мен əлеуметтік байланыстарда кездесетін тіршілік 
міндеттерін жан-жақты шеше білу қабілеті ретінде түсіндіріледі [1].

Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан Ре-
спубликасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында анық көрсетілген. Ондағы басты мақсат жалпы білім беретін мек-
тептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене жəне рухани тұрғысынан 
дамыған азаматын қалыптастыру, оның физикалық құбылмалы əлемде əлеуметтік 
бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру бо-
лып табылады.

Осы Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөнін-
дегі 2012–2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары (бұдан əрі – Ұлттық 
жоспар) мектеп оқушыларының функциялық сауаттылығын дамыту процесін 
мазмұндық, оқу-əдістемелік, материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі 
іс-шаралар кешенін қамтиды. Ұлттық жоспар Қазақстан Республикасындағы 
білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары ретінде мектеп оқушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамыту іс-қимылдарының мақсаттылығын, 
біртұтастығы мен жүйелілігін қамтамасыз етуге арналған [2].

Математикалық сауаттылық – əлемдегі математиканың рөлін айқындау 
жəне түсіне білу, математикалық тұжырымдарды дəлелді негіздей білу жəне 
қызығушылығы бар, ойлы азаматқа тəн қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін ма-
тематиканы қолдана білу қабілеттері.

Қазіргі таңда қоғамды дамыту үшін орта мектептің алдында тұрған негізгі 
міндеттердің бірі – оқушылардың шығармашылық қабілетін барынша ашып, 
толыққанды қоғам құруға өзінің бар мүмкіндігін жұмсайтын шығармашылық 
қабілетті жеке тұлға қалыптастыру. Сондықтан, математиканы оқытуда оқушыларға 
оқу материалын есте сақтауға емес, осы материалды шығармашылықпен қолдану 
шеберлігін қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді.
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Математикалық сауаттылығы – өзі тұрып жатқан əлемде математика рөлін 
анықтау жəне түсіну, жасампаз, мүдделі жəне ойшыл азаматқа тəн дəйектелген 
математикалық пікір айту жəне математиканы қазіргі таңда жəне болашақта 
қажеттілікті қанағаттандыру үшін қолдана алу қабілеті (математикалық 
сауаттылығы 2003, 2012 жылдары жүргізілді).

Халықаралық TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) зерттеуі 
оқушылардың математика жəне жаратылыстану бағытындағы пəндерден білім 
жетістіктерін анықтауды мақсат етеді. Зерттеу оқушылардың қабілеттерін емес, ол 
оқу барысында меңгерген білімдері мен дағдыларын өмірлік жағдайларда қолдана 
білу қабілеттерін бағалауға бағытталған. Яғни бұл зерттеудің мақсаты –матема-
тика мен жаратылыстануды оқыту үрдістерін дамыту үшін зерттеуге қатысушы 
елдерді оқушылардың білім жетістіктері туралы салыстырмалы ақпаратпен 
қамтамасыз ету.

Америкалық педагог-математик Д. Пойа былай деген: «Математиканы білу 
деген не? Бұл есептерді шығара білу, онда стандарттық есептерді ғана емес, ойлау-
дың еркіндігін, сананың салауаттылығын, өзіндік болмысты, тапқырлықты керек 
ететін есептерді шығару». Сондықтан орта мектептің математика курсының бірін-
ші, əрі ең басты, міндеті есеп шығарудың əдістемелік жақтарына назар аудару.

Математиканың теориялық негізін есеп түрінде меңгеру оқушының ойын 
белсендіреді, икемділік, жылылық, тереңдік, жинақылық, жүйелік, т.б. тəрізді 
қажетті қасиеттерді қалыптастырады. Сонымен қатар, есептер математикалық 
білім, білік дағды жүйесін қалыптастырудың маңызды құралы, ал есеп шығару – 
оқу жəне кəсіптік əрекеттің жетекші түрі. Əрбір есептің өзіндік əдістемелік 
мақсаты да бар. 

Оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыру мəселесі 
бүгінгі таңда біздің мемлекетіміздің білім саласында тұрған басты мəселелердің 
бірі болып табылады. Себебі кез келген оқушының сабаққа немесе оқуға деген 
қызығушылығы болмаса, онда оның алған білімі тұрақты болмайды жəне ол алған 
білімін болашақта пайдалы бағытта қолдана білмейді. Сондықтан математикалық 
сауаттылықты қалыптастырудың жолдарын жəне ерекшеліктерін қарастыра келіп 
соңғы он шақты жылдың төңірегінде қаншама жұмыстар істеліп жатыр.

Бүгінгі күн талабына сай жан-жақты дамыған, белсенді, өмірге талпыны-
сы, қызығушылығы бар адамды мектеп табалдырығынан дайындап шығудың ең 
бір тиімді тəсілі ол – оқытудағы сабақтастық. Оқытудағы сабақтастық мəселелері 
оқу процесінде сабақтастық бірізді орындалмай отырғандығын көрсетеді, ал 
математикалық сауаттылықты қалыптастыруда сабақтастықтың орындалуы ту-
ралы айту тіпті ерте сияқты. Сабақтастық мəселесі осы күнге дейін аз айтылып 
жүрген жоқ.
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«Сабақтастық» термині өте кең əлеуметтік диапозонды қамтиды. Ұйым-
дастыру формасына қарай өткендегіге талдау жасай отырып, осы кездегі немесе 
болашақтағы жоспар тиімділігін арттырудың бір ізділігі мақсатқа алынады. Білім 
беру жəне тəрбиелеу процесінде сабақтастықтың қажеттілігі зор. Педагогикада 
сабақтастықтың идеясы қалыптасқанға дейін жалпы еңбек іс-əрекетінде бірыңғай 
талаптарды сақтау жəне əдіс-тəсілдерді тізбектей меңгеру қарастырылған. «Ма-
тематика оқыту əдісінде сан алуан жетілдірулері болатындығына қарамастан, 
шəкірттер үшін əрдайым қиын жұмыс болып қала береді», – деп жазған атақты 
ғалым Д.И. Писарев. Сондықтан математиканың қиындығына, күрделілігіне 
қарамастан, болашақ ұрпақты осы пəнге қызықтыру, білім деңгейін көтеру біз 
үшін орасан зор жауапкершілікті қажет ететін оқыту əдісі болуы тиіс.

Қазіргі ғылым мен мəдениеттің өркендеген кезінде, əсіресе математика 
ғылымының дамуы барысында оқушыларды қарапайым түсініктерді оқумен бірге 
өзінің ойын жеткізе білуге, оқыған қарапайым түсініктерді дұрыс тани біліп, қолдана 
алуға баулудың маңызды айрықша екендігі белгілі. Сондықтан оқушыларды 
қарапайым түсініктерді біліп қана қоймай, оның қолдану ерекшеліктерін тани 
алуға, оларды практикалық жұмыстарында қолдана алуға үйрету қажеттігі келіп 
туады.
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Функционально грамотный человек имеет своё место в обществе, соответствует требованиям 

общества. Тесты на проверку функциональной грамотности впервые были применены в 2014 году в 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ ТАҚТАНЫ ПАЙДАЛАНУ 
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№17 ЖОМ қазақ тілі мұғалімдері
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Аңдатпа
Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім мен білік. Қазіргі 

заман талабы бойынша білім берудің ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі. 
Интерактивті тақтамен орындалатын жаттығулар оқушылардың білімді меңгеруін 
жеңілдетеді, деректерді есте сақтауға ықпал жасайды.

Тірек сөздер: оқыту əдістемесі, оқушы тілін дамыту, коммуникативтік 
шығармашылық құзірет, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың «Жаңа əлемдегі Жаңа Қазақстан» 
қазақстан халқына жолдауындағы бесінші тараудағы алтыншы міндетте – осы 
заманғы білім беру мен кəсіптік қайта даярлау, «парасатты экономиканың» 
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негіздерін қалыптастыру, жаңа технологияларды, идеялар мен көзқарастарды пай-
далану, инновациялық экономиканы дамыту.

Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім мен білік алған 
еліміздің кез келген азаматы əлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман 
болатындай деңгейге көтерілуі болып табылады. Қазақ тілін нəтижелі үйрету 
үшін оның оқыту əдістемесін жетілдіре түсіну – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін 
маңызды мəселесі. 

Міне, заманымыздың тілек-талабы білім мазмұнын жаңартумен бірге, оны 
өмір мұқтажына орай дамытып, оқытудың жаңаша əдіс-тəсілдерін қолданудың 
мүмкіндіктерін арттыруды күн тəртібіне қойып отыр. Осындай мəні мен маңызы 
зор өзекті мəселелердің бірі – оқушы тілін дамыту процесі. Себебі оқушылардың 
берілген білімді (оқу тапсырмалары, үйретілген ережелер) саналы түрде ұғынып, 
ойының дəлдəгі, өмірге көзқарасының қалыптасуы, өз бетінше білім алуға 
дайындығы, басқа ғылым негіздерін меңгеру нəтижелері ана тілінде сөйлеу 
деңгейіне байланысты. Біз бүкіл елімізде əлемдік стандарттар деңгейінде сапалы 
білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз деген. Сонымен қатар осы жолдаудағы 
жиырма алтыншы бағытта – Қазақстан халықтарының рухани дамуы жəне 
үштұғырлы тіл саясаты айтылған. 

Осы елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың жолдауындағы айтылған 
мəселелерге баса назар аудару қазіргі мұғалімдердің міндеті болып табыла-
ды. Жаңа заманда жаңаша оқыту, оқушыға сапалы білім, саналы тəрбие беру ол 
ұстаздардың борышы. Əсіресе оқушылардың жазбаша тілін дамытуын жүзеге 
асыруға көп көңіл бөліп, əр мұғалім өз сабағына күнделікті дайындалып, ізденіп, 
өз ісіне жауапкершілікпен қарауы жөн [1]. 

Қазіргі заман талабы бойынша білім берудің ақпараттандырудың негізгі 
талаптарының бірі – оқу үдерісіне мультимедиалық технологиялар мен коммуни-
кативтік интерактивті əдістемелердің үйлесімді байланысы негізінде жасалған, 
оқыту жəне тексеру электрондық бағдарламаларды, оқулықтарды енгізу.

Оқушылардың жеке-дара ерекшеліктерін ескере отырып, коммуникативтік 
шығармашылық құзыретін дамыту. Оқушының тілдік қорын дамыту, іс жүзінде 
ауызша сөйлей білуге үйрету.

1. Қазақ тілін оқыту əдістемесін əлемдік ақпараттық білім кеңістігінің 
деңгейіне көтерудің тиімді жолы – білім беру саласын толықтай ақпараттандыру.

2. Мемлекеттік тілді оқытуда – ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды оңтайлы пайдалану.

ХХІ ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Тəуелсіз Қазақ-
стан да сол ғасырға нық қадам басты. Еліміздегі барлық білім ошақтары компью-
тер жəне интерактивті тақтамен жабдықталуда. Қазіргі заманғы, ғылыми-техни-
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калық үдерістің қарқыны күннен-күнге өсуде. Сонымен қатар, білім беру жүйесінің 
алдына да жаңа міндеттер жүктелуде. Білім беру саласында жаңа ақпараттық тех-
нологияны практикада меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін 
емес. Жаңа ақпараттық технологияны меңгеру мұғалімнің білімін шыңдап қана 
қоймай, интеллектуалдық, кəсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық жəне тағы 
басқа көптеген адами келбетін қалыптастыруына ықпал жасайды [2].

Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 
оқытудың əдіс тəсілдерімен əртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін артты-
руды талап етеді. Осы мақсатты жүзеге асыруда ақпараттық технологияны пай-
далану əдісі зор рөл атқарады. Мектеп пəндерін оқыту процесінде интерактив-
ті тақтаны пайдалану мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы жүйесін, олардың 
білімге деген қызығушылығының, ізденушілікке деген ынтасының, сезімінің 
өсуіне əсер етеді [3]. Сондықтан білім берудегі барлық оңды өзгерістер педагогтың 
жаңаша ойлау тəсілімен, жаңа шығармашылық іс-əрекеттерімен, ізденушілігіне 
байланысты.

Сабақ үстінде оқушының жүйелі жұмыс істеуіне мүмкіндік туғызу, сабақтың 
тақырыбына сай нақтылы міндет қоя білу – ол əрбір мұғалімнің шеберлігіне 
байланысты. Өйткені оқушыларды терең əрі жинақты біліммен қаруландыру, 
олардың шығармашылық қабілетін, қызығушылық талғамын дамыту, өз бетінше 
білімін толықтандыруға дағдыландыру сияқты күрделі жұмыстар сабақ бары-
сында қалыптасады. Бұл əрбір мұғалімді ойландырып, жаңаша жұмыс істеуге, 
жаңа ізденістерге жетелейді. Əрбір мұғалімнің негізгі алға қойған міндеті – 
шəкірттерінің ой-өрісін кеңейтуге, биік адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру. 
Осылардың барлығы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дəстүрлі 
əдістемеге қарағандағы артықшылықтарын пайдалану арқылы тіл үйренушінің 
білім сапасының артуына, қатысымдық құзыреттілігінің қалыптасуына ықпал 
етеді. Тілдік білім беруде ақпараттық-оммуникациялық технологияларды қолдану 
тіл үйренушілерді əлемдік мəдени құндылықтарға, ақпараттық ресурстарға 
жақындатып алып келеді, шынайы мəдени аралық коммуникацияға жағдай жасай-
ды [4].

Бұл технологияның тіл үйретудегі мүмкіндіктері ғылыми-теориялық 
тұрғыдан жан-жақты дəлелденген, тек практикалық тұрғыдан жүзеге асыруға 
мамандардың дайындығы арта түсуі қажет. Алдағы уақытта жоғары талаптарға 
жауап беретін ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлері арта 
беретіні сөзсіз.

Сондықтан қазақ тілін оқыту-үйрету үдерісінде бұл технологияларды 
ұтымды қолдану үшін оқытушылардың өз кəсіби шеберліктерін, ақпараттық-
технологиялық құзыреттілігін үнемі дамытып отыруы талап етіледі.



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       1, 2016

48

Сабақта интерактивті тақтаны дұрыс пайдалану мазмұнды ұғымдардың 
қалыптасуына көмектеседі, оқушылардың логикалық ойлау жəне сөйлеу қабілетін 
дамытуға, нақтылы құбылыстарды қарастыру жəне талдау негізінде, кейін практи-
када қолданылатын тұжырымдарға келулеріне көмектеседі.

Сонымен, оқуда интерактивті тақтаны пайдалану арқылы оқушылардың 
білімі нанымы болады. Сонымен қатар интерактивті тақтамен орындалатын 
жаттығулар оқушылардың білімді меңгеруін жеңілдетеді, деректерді есте сақтауға 
ықпал жасайды.

Интерактивті тақтада орындалатын тапсырмалар бір мақсатқа бағытталған, 
өзара байланысты əрекеттердің тұтастығын көрсетеді. Ол əрекеттер тілдік жəне ой 
операциясының күрделенуіне байланысты болады.

Оқу тапсырмаларының негізінен, жазба түрде орындалуын қажет ететін 
логикалық тілдік жаттығулардың арқалайтын «жүгі» салмақты, өйткені бұл 
жаттығулар арқылы оқушы қазақ тілі тақырыптарын грамматикалық ерекшелігін 
танудың нық əрі сенімді баспалдағын қалайды жəне оқушы үшін маңызды болып 
табылатын жазу, орфография ережелерін меңгереді.

Қазіргі кезде сабаққа дайындалу барысында мұғалім сабақ мазмұны 
оқушылар үшін танымдылығы жағынан қызықты əрі жаңаша өтуі үшін өзінің 
бағалы уақытын қажетті материалды іздеу мен жүйелеуге жұмсайды. Ал жеке-
леген курс бойынша мəселелік – бағдарлы оқу бағдарламалары пакетінің бо-
луы мұғалімге «мұғалім – оқушы» жүйесінде ақпаратты беруді, өңдеуді жəне 
қайталауды жаңаша ұйымдастыруына мүмкіндік береді. Бірақ мұның барлығы 
жүзеге асуы үшін, мұғалім компьютерлік оқыту технологиясы бойынша білімдер 
мен іскерліктерді игеруі қажет. Бұл дайындық дифференциалдық болуы тиіс. 
Себебі əрбір пəн мұғалімдері үшін компьютерді оқыту үрдісінде пайдалану, əр 
түрлі сипатқа ие [5].

Қазіргі таңда компьютер өмірдің барлық саласына кеңінен енуде. Білім 
берудің ақпараттандыру процесі пəн мұғалімдеріне жаңа ақпараттық техноло-
гияны жан-жақты пайдалану саласына үлкен талап қояды. Өз іс-тəжірибемде 
интерактивті құрылғылардың барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, 
оқушылардың шығармашылық даралығын қалыптастыру үшін сабақта төмендегі 
іс-шаралардың қолданудың маңызының зор екенін байқадым.

1. Оқушының дайындық деңгейін, ынтасын жəне қабылдау жылдамдығын 
ескеру арқылы жаңа материалдарды меңгеруге байланысты оқытуды ұйымдастыру 
жəне оқыту процесіне интерактивті құрылғылардың мүмкіндіктерін пайдалану.

2. Оқытудың жаңа əдістері мен формаларын (проблемалық, ұйымдастыру-
шылық іс-əрекетін компьютерлік ойындар жəне т.б.) сабақта жиі қолдану.
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3. Проблемалық зерттеу, аналитикалық жəне модельдеу əдімтерін қолдану 
арқылы классикалық əдістерді жетілдіру.

4. Жаңа ақпараттық технология құралдыран пайдалану арқылы оқу 
процесінің материалдық-техникалық базасын жетілдіру.

Компьютер жəне интерактивті құралдар арқылы жасалып жатқан оқыту 
процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік 
байланыстармен заңдылықтарды табуға итеріп, нəтижесінде – өздерінің кəсіби 
потенциалдарының қалыптасуына жол ашу керек. Бүгінге таңдағы ақпараттық 
қоғам аймағында, оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын жəне 
компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын педагоги-
калық технологияларды ғана тиімді деп санауға болады.

Интерактивті құралдар оқыту формасын ұйымдастыруды түрлендіруге, 
дəстүрлі оқыту əдістеріне жаңа элементтер енгізуге мүмкіншіліктер жасайды. Бұл 
оқушылардың пəнге деген қызығушылығын арттырады [2].

Интерактивтік тақта арқылы дидактикалық материалдармен қоса неше түрлі 
дыбыстарды оқушаларға естіртуге болады, мысалы: құстардың үнін, судың дыбы-
сын т.б. Сонымен қатар айта кетерлік мұғалім ғана емес оқушыда тақтаны қолдана 
алады, мысалы айтқанда, заттарды үлкейту немесе, керісінше, кішірейту, бір зат-
ты биік немесе аласа түрін көрсету, тақтада мұғалім арқылы дайындалған тапсыр-
маларды орындау [5].

Сабақта интерактивті тақтаны қолдану оқушының пəнге деген 
қызығушылығын арттыруға ықпалын тигізеді. 

Өз тəжірибемізде сабақты тартымды жəне динамикалы түрде жеткізу үшін 
интерактивті тақтаны пайдаланамын. Осы орайда интерактивті тақтамен өткізген 
қазақ əдебиет пəні бойынша «Мақалды жалғастыр» ойынын сіздерге үлгі ретінде 
көрсетіп кетсеміз:

«Мақалды жалғастыр» ойынын интерактивті түрде өткізу оқушылардың 
мақалдарды есте сақтап қалу қабілетін күшейтеді. Мысал ретінде мына мақалдарды 
алуға болады.

Өнер алды – ...............
Көп түкірсе ...............
Елдің көзі ...............
Ер қанаты ...............
Керекті сөздер: ақ тіл, қызыл тіл, өзен, көл, жүз елу, елу, ат, көлік. Осы 

мақалдарды ребус түрінде де беруге болады.
Күнделікті сабақты таңқаларлықтай өткізу бұрын-соңды болмаған ойын 

түрлерін қолдану, сөзжұмбақ, ребустар пайдалану, проблемалықпен оқыту, 
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өмірмен ұштастыру, əрбір оқушының шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай 
жасау болып табылады.
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Эффективность применения интерактивной доски 
на уроке казахского языка 
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Аннотация
Главный измеритель реформы образования – эффективные знания. В настоящее время одним 

из требований общества является информатизация образования. Упражнения, выполняемые на ин-
терактивной доске, облегчают усвоение знаний учащимися, а также влияют на запоминание инфор-
мации. 

Ключевые слова: методика обучения, развитие речи школьника, коммуникативная творческая 
компетентность, информационно-коммуникационные технологии.

The efficacy of using interactive whiteboard 
on the lesson on Kazakh language 
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Summary
The primary measure of education reform – effective knowledge. Currently one of the requirements 

of the society is the informatization of education. Exercises performed on the interactive whiteboard 
facilitates the assimilation of knowledge by students, but also affect the memorization of information.

Keywords: teaching methodology, speech development of a student, communicative and creative 
competence, information and communication technologies.



1, 2016                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

51

УДК 81'1=(512.122)

ТІЛДІК ҚАРЫМ – ҚАТЫНАСТЫҢ МƏНІ МЕН МАҢЫЗЫН АЙҚЫНДАУ

А.Ш. Тлеулесова

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент,
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты,

Павлодар, Қазақстан

А.Н. Ақжан

психология жəне спорт кафедрасының студенті,
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты,

Павлодар, Қазақстан

Аңдатпа
Ұсынылып отырған мақалада тілдік қарым-қатынастың мəні мен маңызын 

айқындау жолдары сипатталған.

Тірек сөздер: тіл, қарым-қатынас, сөйлесім, айқындау.

Ғасырлар бойы бостандықты, елдікті аңсаған еліміздің қолы тəуелсіздікке 
жеткелі бері мемлекеттік тілде ұлтымыздың сана-сезіміне, салт-дəстүрі мен əдет-
ғұрпына сай келетін, яғни ұлттық рухын жоғары көтеретін мəселесі тіл білімі сала-
сында ғана емес, ғылымның барлық саласында күн тəртібіндегі айрықша маңызға 
ие болды.

Қарым-қатынастың түрлері көп. Тілдік қатынасы – тіл арқылы байланыс, 
сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен карым-қатынас жасауы; қоғамдық, 
ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу, яғни адамзаттың тіл арқылы қатынасқа түсуі 
тілдік қатынас дегенді білдіреді.

Бұл жерде сөйлеу тілі деген тіркесі ерекше бөліп айтуға тура келеді. Өйткені 
ол ауыз екі сөйлеу деген мағынаны емес, жалпы адамзаттың сөйлесу құралы, 
сөйлеу құралдарының қызметі, адамның тілі, адамның тілдік қатынас құралы 
деген қоғамдық-əлеуметтік мəні бар ұғымды жеткізуі тиіс. Сондықтан осындай 
нақтылы ұғымды білдіру үшін, біз сөйлесім тілі деген тіркесті қолданамыз. Себебі 
«сөйлесім», «сөйлеу», түбірі арқылы жасала келіп, сөйлеу процесінің тек адамның 
ойын жарыққа шығару қасиетін білдіретіндіктен, көбінесе біржақты əрекет ретінде 
қабылданады. Ал «сөйлесім» «сөйлеу» түбіріне ортақ етістің «с» жұрнағы қосылу 
арқылы жасала келіп, бір-бірімен тілдік қарым-қатынас нəтижесінде іске асатын 
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ортақ құбылысты көрсетеді. Тілдік қатынас жүзеге асу үшін, айтылған не жазыл-
ған хабардың қабылданып, оған жауап қайтарылуы, яғни істің ортақ атқарылуы – 
басты шарт. «Сөйлесім» – осы басты шартты жəне ортақ тілдік əрекетті аңғар-
татын сөз.

Тілдік қатынас /ТҚ/ – сөйлеу тілі арқылы ұғынысу, түсінісу дегенді нақтылай 
келіп, жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, өмірде өзіндік 
орны бар, қоғамның дамуы үшін ең қажетті қоғамдық-əлеуметтік ақпараттардың 
жиынтығы арқылы адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, адамдар қатынасының 
түп қазығы дегенді білдіреді.

Жалпы адамдардың қарым-қатынасына қатысты əрекеттер екі үлкен 
тармақтан тұрады. Оның бірі – тілдік қатынас, екіншісі – тілсіз қатынас.

Тілдік қатынас пен тілсіз қатынастың ұқсастықтары да, айырмашылықтары 
да бар. Бұл қатынастардың сəйкес жақтары: олардың екеуі де, біріншіден, адам-
дардың бір-бірімен байланысын қамтамасыз етеді, яғни адамдар арасындағы 
қатынасқа қызмет етеді.

Тілдік қатынас – тілсіз қатынастан əлдеқайда күрделі жəне бөлек. Сондықтан 
да тіл білімі – адамдардың қарым-қатынас құралы тіл туралы жəне сол қарым-
қатынасқа негіз болатын тілдік қатынас туралы ғылым.

Лингвистикадағы тілдік қатынас мəселесін жан-жақты қарастырып, белгілі 
бір тұжырымға келген автордың бірі – Э.П. Шубин. шет тілдерін оқытудың 
қағидалары мен əдістемелерін сөз ете отырып, жалпы тілдік қатынастың құрамын, 
олардың атқаратын қызметін, оқытудың мақсаты мен мазмұнын, тілдік құралдары 
анықтауға тырысады. Оның бұл проблемаға қатысты өзіндік пікірлері бар. Ол 
көзқарастардың ұғымды жақтары да, субъективтік жақтары да кездеседі.

Ерекше орын алатын тілдік қатынастың негізгі мазмұны, мəні, мағынасы бо-
лып табылатын – хабарды іс жүзіне асырушылар, хабарға тікелей қатысушылар. 
Олар мынадай құрамнан тұрады:

Белгілі бір ақпаратты, деректі хабарлайтын – Баяншы.
Ақпаратты жеткізетін – Тұлғалар
Ақпаратты не деректі – Қабылдаушы.
Тілді зерттеуші ғалымдар тілдік қатынас құбылысына байланысты үш 

кезеңді атап өтеді, олар мыналар:
Хабардың дұрыс айтылуы, шығуы. Мұнда синтаксистік заңдылықтар, яғни 

грамматикалық единицалардың айтылуы, дыбысталуы ерекше көзге түседі. 
Айтылуға тиісті мағынаның дұрыс жеткізілуі, айтылар ой мен айтылған тілдік 
құралдың тепе-теңдігі. Мұнда семантикалық заңдылықтар басым роль атқарады.
Үшінші əңгімелесуші – екінші адамның хабарды дұрыс қабылдауы. Е.И. Пассов 
осы үш кезеңді баяндай келіп, тілдік қатынастың толық жүзеге асуы үшін ең бас-
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тысы – үшінші кезең, алдыңғы екі кезең қарым-қатынасты іске асырмайды, бірақ, 
өкінішке орай, тілдік қатынаста біз осы үшінші кезеңге жете бермейміз, яғни қарым-
қатынаста бірінші жəне екінші кезеңдерде тоқтап қалып қоямыз деп көрсетеді.

Біздің пікірімізше, тілдік қатынас жалпы адамзат арасындағы ойға, санаға 
қатысты болса, ол, ең алдымен, сыртқы объективтік шындықты қабылдаудан, 
жеткізейін деген хабарды пайымдаудан туады.

Тілдік қатынастың басты белгілері мен түрлерін ажыратып алған соң, оның 
құрамдық бөліктерін саралаған жөн.

Біздің ойымызша, тілдік қатынастың негізгі құрамы төмендегідей болып 
жіктеледі:

1. Тілдік қатынасты іс жүзіне асыруышылар.
2. Тілдік байланысқа қатысушылардың қызметі.
3. Сөйлеу мүшелерінің бірлігі.
4. Қатысымдық тұлғалардың жиынтығы.
Тілдік қатынасты іс жүзіне асырушылардың қатарына Баяншы.
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In the new political and economic and sociocultural realities, determined by the 
outlines with one or another success of being formed post-industrial society, essentially 
changes not only nature of work, requirements, presented to the subject of work, but also 
all system of the labor relations. In this context one of the most important institutes of 
modern economy is the labor market. And such tendency is especially sharply shown 
both during social and economic transformation, and in the conditions of the global 
economic crisis, being accompanied by falling of production and, as a result – increase in 
unemployment, falling of a standard of living of the population, strengthening of social 
tension.

These fundamentally new conditions make other demands to training specialists 
at all levels of professional education. This tendency is clearly marked in the Concept of 
development of the Kazakhstan education till 2015, in which one of the key ideas is an idea 
about necessity of formation of new quality of the Kazakhstan education and especially 
technical and professional education, which «needs to provide advancing development» 
that, certainly, plays a large role in the solution of a strategic task – entry of Kazakhstan 
into number of fifty most competitive states.

Told hereinabove – the evidence of necessity of transformation of all education 
system (especially technical and professional) taking into account not only the concrete 
historical realities, caused by formation of market system, but also taking into account 
the hereinabove universal tendency of transition to the information society with all its 
inconsistent consequences. Meanwhile describe the priorities and formation of mechanisms, 
in a certain degree facilitate to supply of all educational system with possibility not only 
to progressive and to develop and to function, but also to reach economic efficiency, are 
problems of primary importance.

It is caused by, that now with special distinctness developed the problem of inequality 
of offers’ structure on the labor market to the demand’s structure. And this contradiction 
has not only the qualitative character connected with new requirements, shown to workers 
in the market conditions, but also functional trade, connected with divergence of life 
cycles of the goods circulating on the labor market and on the market of educational 
services. 

In the light of it, achievement of technical and professional balance systems 
of education with personnel requirement of all sectors of economy is one of the main 
conditions of potential economic growth of the country, therefore increase of its economic 
efficiency presents an actual task.

Thus, studying, generalization and specification of theoretical approaches to the 
process of development of technical and professional educational systems, and also 
disposal of disproportions in its equivalence to requirements of a modern labor market, as 
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bases of economic efficiency of all educational system, are rather being actual and take a 
priority place in the structure of social and economic researches.

All this defines currency and a choice of a subject of research.
Theoretical and scientific methodical works according to these problems have rather 

general development in economical and special branch of literature. In formation of the 
theory of the human capital and the educational role in economic development made a 
powerful holdings T. Schultz, G. Becker, E. Denison, P. Druker, J. Stiglitz. Fundamental 
aspects of the development (progress) of the theory human’s capital developed further 
in works of Russian and Kazakhstan’s scholars: N. Goffe, B. Damitov, S.A. Dyatlov, 
N.K. Mamyrov, V. Mel’yantzev, I.G. Teleshov, N. Rimashevskaya, Y.K. Shokomanov, 
A. Mukhamedzhanova, Shetinin I.and etc.

To the questions of the prediction of economic requirements in specialists, including 
in regional aspect, devoted researches of O.S. Sabden, S.Y. Alasheev, N. Vasil’chenko, 
V. Gurtov, E.A. Pituhin, G. Shafranov-Kutzev and etc. 

The questions of function and development of the education market are reflected 
in the works of S.A. Abdymanapov, R.A. Alshanov, A. Alimbaeva, A.G. Akchurin, 
T.A. Sadykov, T.A. Saginov, K.A. Saginov, O.V. Semenyak, G.N. Srailova, K.A. Tazabe-
kov, M.F. Tuseeva, L.A. Frezorger, L.I. Kashuk, E.S. Abel’dinov.

Directly the development of technical and vocational education in the market 
terms are considered in the works of B.A. Abdykarimov, E.N. Sagindikov, G.I. Lukin, 
E.M. Aryn, A.Z. Dadashev.

The spectrum of considerable aspects of vital activity of the education system by 
researchers named before is characterized by breadth range of issues – from the problems 
of formation and development of the education system to the observance of the special 
social-economic mission. 

Despite of the received theoretical and empirical results in the sphere of reforming 
educational sphere required better understanding the problem of increasing the economic 
efficiency of technical and vocational education, manifested in the imbalance of 
professionally qualified structure of the production in the institutions of technical and 
vocational education with the requirements of the labour market.

Consequently, in the aftermath of economic restructuring in a situation of imbalance 
between demand and supply in the labour market the essential factors to solve these 
problems is a reorientation of the technical and vocational education on the requirements 
of the market through the development of flexible management systems of the sphere 
and transformation working strength from target charges its professionally-qualified 
structure. 

Thus, the issues raised in our work are relevanted and deserved further theoretical 
and practical researching.
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Аннотация
В данной статье раскрываются значимость трудовых ресурсов для молодого государства, ис-

тинные потребности промышлености и соответствие спроса и предложения готовых кадров, и роль 
образования в становлении независимого государства.

Ключевые слова: значимость трудовых ресурсов, промышленность, соответствие спроса, 
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ИНТЕРАКТИВТІ ƏДІСТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ 
САБАҒЫНДА ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Ж.А. Шитенова 

Солнечный қ. №16 ЖОББМ, қазақ тілі мұғалімі 
Екiбастұз, Қазақстан

Аңдатпа
12 жылдық мектепте құзыреттілік тəсіл жаңа тəсіл болып табылады. 12 жылдық 

білімге көшу қазіргі мұғалімнен объективті жаңа нəтижемен сипатталатын ойлау 
қабілетін қажет етеді. Мектеп оқушысының нақты мүмкіншілігі мен шығармашылығын 
танып білу жəне оның құзыреттілігін оқу тапсырмалары арқылы қалыптастыруға 
жағдай жасау болып табылады.

Тірек сөздер: 12 жылдық мектеп, шығармашылық, құзыреттілік, ақпараттық тех-
нологиялар, жеке тұлға, танымдық құзыреттілік.

Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз – оны барлық сала-
да белсенді пайдалана отырып дамыту. Біз ұрпақтарымызға бабаларымыздың 
сандаған буынының тəжірибесінен өтіп, біздің де үйлесімді үлесімізбен толыға 
түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл – өзін қадірлейтін əрбір адам 
дербес шешуге тиіс міндет. Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің пози-
циясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану 
жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды жалғастыру керек. Сіздер біздің са-
ясатымыз туралы – 2025 жылға қарай қазақстандықтардың 95 пайызы қазақ тілін 
білуге тиіс екендігін білесіздер. Бұл үшін қазір барлық жағдай жасалған. Қазірдің 
өзінде еліміздегі оқушылардың 60 пайыздан астамы мемлекеттік тілде оқиды. 
Мемлекеттік тіл барлық мектептерде оқытылады. Бұл – егер бала биыл мектеп-
ке барса, енді он-он екі жылдан соң жаппай қазақша білетін қазақстандықтардың 
жаңа ұрпағы қалыптасады деген сөз.», – деп атап көрсеткен болатын [1]. 

Сонымен қатар ҚР «Білім туралы» Заңында барлық білім беру ұйымдарының 
білім алушылары мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін білуі атап көрсетілген [2].

Бүгінгі білім жүйесінің белсенді азаматтық ұстанымы бар, шығармашылық 
тұрғыдан ойлауға, өмір бойы білім алуға дайын жеке тұлғаны тəрбиелеу ба-
сты міндеті. Осыған орай, мемлекетіміз мектеп оқушыларының функционалдық 
сауаттылығын дамыту бойынша бес жылдық ұлттық жоспарды қабылдау жөнінде 

ОҚЫТУ ЖƏНЕ ТƏРБИЕ  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ТЕОРИЯСЫ МЕН ТƏЖІРИБЕСІ  ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
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нақты міндет қойды. Аталған міндет Қазақстанның əлемдегі бəсекеге қабілетті 
50 елдің қатарына кіруі процесінде де маңызды болып табылады. Білім беру 
нəтижелеріне табысты қол жеткізуді, алған білімін оқу жəне практикалық қызметте 
пайдалана алуын қамтамасыз ететін логикалық, конструктивті жəне сыни тұрғыда 
ойлау негіздерін қалыптастыру үшін оқытудың тиімді нысандары мен əдістері 
енгізілетін болады. Мұғалімдердің оқытудың инновациялық əдістерін, қазіргі 
заманғы білім беру жəне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайла-
нуы қолдау табатын болады. Интерактивті, инновациялық, жобалық-зерттеу тех-
нологияларын, сандық инфрақұрылымдарды пайдалана отырып, сынып ұжымын 
жаппай оқыту нысанынан əрбір білім алушының жеке білім беру аймағын іске 
асыруға ауысу қамтамасыз етілетін болады [3]. 

Қазақстанда мемлекеттік тілдің дамуына зор көңіл бөлініп, қазіргі заманғы 
білім беру жүйесі, оқытудың инновациялық нысандары мен əдістерін енгізу пе-
дагог қызметкерлердің тұлғасына жəне кəсіби құзыреттілігіне жоғары талаптар 
қойып отырғандығы атап көрсетілген [4].

Қазіргі дидактикада əлеуметтік, педагогикалық-психологиялық оқыту əдіс-
терінің екі түрлі тобы бар: дəстүрлі оқыту жəне белсенді (активті) оқыту əдістері. 
Бұлар ең алдымен, бір-бірінен алдына қоятын мақсаттарына қарай ажыратылады. 

Интерактивті жəне дəстүрлі оқыту əдістері ретінде бөлу тек шартты түрде 
болуы қажет. Өйткені дəстүрлі əдістер де оқыту үдерісінде белсенділікті қолдануы 
тиіс. Дегенмен дəстүрлі əдістер ең алдымен, білімнің белгілі бір қорын жеткізу 
жəне практикалық іс-əрекет дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бұлар 
білім алушыларға үлгі ретінде дайын шешімдерді ұсынудан тұрады.

Білім алушылардың дербес ойлауы мен тұтқиылдан, төтенше кəсіби тапсыр-
маларды маман ретінде шеше алу қабілетін дамытуға бағытталған оқыту түрін 
активті оқыту əдістері (латын тілінен aktivus – əрекетшіл, іскер) деп атайды. Активті 
оқытудың мақсаты – кəсіби тапсырмаларды шеше алуды білу, білік-дағдылар ғана 
емес, сонымен қатар, сараптау, ойлай білу, өз əрекетін бағдарлай алу іскерліктері 
болып табылады. Интерактивтік оқыту технологиясының негізгілеріне жəне кең 
тарағанына төмендегілер жатады: жұптасып жұмыс жасау; ротациялық (ауыспа-
лы) үштік; карусель; шағын топтармен жұмыс; рөлдік (іскерлік) ойын; дискуссия.

Дəстүрлі оқыту түріне де, интерактивті оқуда да ойын əдістері қолданылады. 
Ойын əдісі оқу жəне кəсіби іс-əрекетті соның үлгісінде жасауға негізделген топтық 
оқыту əдістерінің түрі ретінде алға шығады.

Ойын əдісі оқытудың маңызды түрлерінің бірі болып табылады. Əсіресе, тіл 
меңгертуде ойын əдісінің орны ерекше. Біз осы ойын əдістеріне сипаттама береміз.

Рөлдік ойындар оқу жəне кəсіби тапсырмаларды шешу үдерісінде əлеуметтік 
рөлдердің үлгілерін жасауға негізделіп ұйымдастырылады. Рөлдік ойындар 
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білім алушыға əлеуметтік қатынастағы тілді меңгеру үшін оңтайлы жағдайды 
қамтамасыз етеді.

Қазіргі уақытта іскерлік ойындардың алуан түрі, анықтамасы жəне 
жіктемелері (классификациясы) бар деп айтуға болады [5]. Қоғамдағы əлеуметтік-
өндірістік іс-əрекет нормаларын жəне іскерлік жағдаяттарды оңтайлы шешу жол-
дарын іздестіру мақсатында маманның кəсіби əрекетінің заттық жəне əлеуметтік 
мазмұнының үлгілерін жасау формасын іскерлік ойындар (ІО) деп атайды. Яғни, 
іскерлік ойын дегеніміз белгілі бір ұйымның жəне басқарушы мамандардың іс-
əрекетін қайталау, сондай-ақ, басқару жүйесін ойын түрінде үлгілендіру.

Іскерлік ойын сценариінде нысанның сипаттамасы, жүргізу тəртібі, 
қатысушылар құрамы, іс-əрекеттің үлгісі бойынша жасалынатын лауазымдар 
көрсетіледі. Сонымен қатар, қатысушылардың тізімі, олардың рөлдері, бастапқы 
ақпарат, ақпаратты өңдеуге жəне тиісті шешім қабылдауға дайындық жасауға 
қажетті анықтамалық материалдар мен кестелер ұсынылады. Ұсыналатын мате-
риалда ойын ережелері мен əдістемелік нұсқаулар жəне қорытынды шығаруы си-
патталады.

Оқытудың дискуссиялық (пікірталастық) əдістері ұйымдасқан коммуника-
цияға негізделген оқу-кəсіби тапсырмаларды шешу барысындағы топтық оқыту. 
Топтық пікірталас – оның мақсатын жылдам əрі жемісті шешу үшін бірлескен ком-
муникацияны ұйымдастыру əдісі болып табылады.

Оқыту əдістерінің ішінде дөңгелек үстел топтық пікірталастың бір түрі, əрі 
оқыту əдісінің тиімді тəсілдерінің бірі ретінде алға шығады. Əдетте, дөңгелек 
үстелге маңызы жоғары тақырыптық мəселелер ұсынылып, бұл мəселе бойынша 
жетекші мамандар қатыстырылады.

Топта туындаған жағдаяттардың барлығында жəне кез-келген тақырыптық 
жəне мəселелік аймақтарда қолдануға болатындығы интерактивті ойындардың 
артықшылығы болып табылады. Интерактивті ойындар арқылы кез-келген да-
ра жəне кəсіби мінез-құлық тəсілдерін, атап айтар болсақ, коммуниникативтік 
дағдыларды, байқампаздықты, өзінің жəне басқаның сезімдерін саралай алу 
қабілеттерін, сонымен бірге, шығармашылық қабілеттер мен қиялды жақсартып, 
дамытуға болады. Интерактивті ойындар топты жетелеу, шешім қабылдау 
үдерісінде, рөлдік мінез-құлықты, шиеленісті шешуде, ынтымақтастыққа, биліктік-
мəртебелік қатынастарға жəне т.б. оқыту үшін қолданылады. 

Интерактивті оқыту əдістері – бұл ұжымдық, өзіндік толықтыратын, барлық 
қатысушылардың өзара əрекетіне негізделген, оқу үдерісіне білім алушының 
қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқытуды ұйымдастыру болып табылады.

Оқытудың интерактивті əдістерін пайдаланудың тиімділігін бірнеше арнада 
түсіндіруге болады.
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Біріншіден, бүгінгі күнгі ерекшеліктердің, тіпті проблемалардың бірі 
ақпараттың «ақылға сыймайтын шамадан тыс, игеруде адамның биологиялық 
мүмкіншіліктерінен артық»мөлшерде дамуы. Сондықтан оқыту қысқа мерзімде 
ақпараттың көлемді бөлігін тиімді түрде ұсынатын, сол ақпаратты жоғарғы 
деңгейде игерте алатын жəне тəжірибеде бекіте алатын əдістерді қолдануды 
талап етеді. Бұл талап білім саласында тұлғалық дамуды оқытудың негізі 
ретінде қарастырады. Сонымен қатар, айтылып отырған ұстаным білім иге-
ру үдерісіне қатысушылардың (үйренуші мен үйретуші) бұрынғы авторитарлы-
коммуникативтік қарым-қатынасын гуманитарлық-коммуникативтікке өзгертіп 
отыр. Егер кешегі күні таным процесін біз «білім беру», «оқыту», «үйрету» деп 
түсінетін болсақ, бүгінде бізге бұл түсініктерді «білім алу/игеру», «оқу», «үйрену» 
деп өзгерту қажеттілігі туындайды. 

Интерактивті оқыту білім игеру үдерісін келесідей ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді: барлық үйренушілерге бірлескен таным процесіне белсенді 
араласуға мүмкіндік жасау; əрбір үйренушінің өзінің үйренгені мен өз білімі ту-
ралы түсініктерін ортаға салып, бірлесе талқылап, олар туралы ой толғауына 
мүмкіндік жасау.

Жалпы алғанда, интерактивті оқыту бірлесе үйрену идеяларын ұстанады. 
Бірлесе үйренуде əрбір үйренуші танымның (оқу, үйренудің) ортақ мағынасына 
жəне аяққы нəтижесіне өз үлесін қосып, басқалармен өзінің білгенімен, идеялары-
мен, ойларымен алмаса отырып, тиімді нəтижеге (білімге) қандай бірлескен оқу 
əрекеттері арқылы жете алатындығын анықтайды. Бұндай қарым-қатынастағы 
бірлескен əрекеттер бірін-бірі жақтыру, өзара сыйласымдық пен қолдау атмосфе-
расында өтіп, тек ғана жаңа білім игеруге жағдай жасап қоймайды. Сонымен қатар 
таным процесін өзара ынтымақтастық пен бірлесу деңгейлеріне көтереді, яғни 
қарым-қатынас пен оның негізгі нысаны диалогты танымның басты құндылығына 
айналдырады.

Үшіншіден, интерактивті оқыту диалогтық қатынасқа негізделеді. Осы 
орайда, диалог өз кезегінде өзара түсіністікке, бірлескен əрекеттерге, таным 
процесінде туындаған мəселелер мен қиындықтарды бірлесе шешуге алып келеді. 
Интерактивті оқуда білім алушылар келесідей білім, білік, дағды, құзырлық, 
машықтарға үйренеді:

– терең ойлануға;
– ақпаратты өздігімен түсініп, оны таразылап, екшелеп, оның ішінен 

керектісін таңдап алуға;
Өз кезегінде бірлескен жұмыс əдістері өзін-өзі жəне басқа адамдарды 

танудың бірден бір құралы болып табылады. Олар тұлғаның дүниетанымын 
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қалыптастырып, оның өзіндік дамуы мен басқалардың іс-əрекеттері мен олардың 
себептерін түсінуге ықпал жасайды.

Қорытындылай келе, интерактивті əдістердің оқыту үдерісіндегі тиімділігі 
оның түрлендіре отырып пайдаланумен байланысты болып келеді. Тіл меңгерту 
практикалық сабақтарда бекітілетіні белгілі. Сондықтан интерактивтік, яғни 
рөлдік жəне іскерлік ойындар тіл меңгертудің сапасын артырары сөзсіз.
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В 12-летней школе компетентностный подход является новым подходом в преподавании и 

обучении. Переход на 12-летнее обучение требует от учителя нового формата мышления. Изучив 
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Summary
12 summer school competence-based approach is a new approach to teaching and learning. Transition 

to 12 year education requires from the teacher a new format of thinking. After examining the possibilities, 
and the ability of students to think creatively, the teacher must create conditions for the formation of 
competencies of students.

Key words: 12-year-old school, creativity, competence, information technology, personality, 
competence.

УДК 378.147:54

ХИМИЯ ПƏНІН ОҚЫТУДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ПƏНДІК 
ЖƏНЕ НЕГІЗГІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

О.С. Ачкинадзе

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент,

Павлодар қаласы, Қазақстан

М. Баймұрат

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
химия магистрі, аға оқытушы

Павлодар қаласы, Қазақстан

Андатпа
Осы мақалада студенттердің тұлғалық, əлеуметтік жəне кəсіби дамуындағы ба-

сты құралы ретіндегі өздігімен даму мəселелері қарастырылады. Химия пəнін оқу кезіндегі 
болашақ мұғалімнің негізгі құзыреттілктерін қалыптастырудың жолдары сипатталады.

Кілтті сөздер: тұлғаның негізгі құзыреттіліктері, мəнмəтіндік жəне ситуациялық 
тапсырмалар, жобалық дағдылар.

Қазақстан Республикасының білім беру интеграциясы əлемдік білім беру 
кеңістігіндегі құзыреттіліктің үлгілерін отандық білім беру жүйесінің жаңғырту 
үрдісіне бағыттайды. «Білімнен» бастап «қызметке» дейінгі талаптарға сəйкес 
дайындау екпінін көшіру қажеттілігі жоғары оқу орындарының студенттерінде 
бірден аңғарылды.
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ЮНЕСКО материалдары келесідей негізгі құзыреттіліктерді белгілейді: 
ақпараттық жəне тілдік («оқи білу»), пəндік – практикалық («істей білу»), əлеумет-
тік («бірге өмір сүру»), тұлғалық («бола білу») жəне Қазақстан Республика-
сының жоғары білім берудегі негізгі ұсынылатын нормативтік құжаттарында 
айқындалған [1, 2].

Құзыреттілік тұлғалық бағытталған қызметте көрінеді, осыған байланысты 
оқытудың жетекші принципі қазіргі қазіргі таңдағы жоғары мектепте болашақ ма-
ман ретіндегі тұлғаның дамуына бағытталған. 

Психологтардың қорытындысымен келісе, біз тұлғалық, əлеуметтік жəне 
студенттің кəсіби қалыптасуының басты құралы ретіндегі өздігімен даму үрдісін 
(өзін-өзі жетілдіру, табысты қызметке бағытталған) қарастырамыз. 

Бұл ретте келесі қағидаларды негізге ала отырып, арнайы химиялық пəндердің 
«потенциалын» қолданамыз:

– диалогтiк қарым-қатынаста жүргізілетін оқу іс-əрекеті біреудің ұстаны-
мын жоққа шығармайды, керісінше оларды өзара байытуға ықпал етеді;

– əрбір білім алушы өз құндылықтарын мойындай білуі қажет;
– студенттер материалды оқуда тұлғалық – құндылық қарым-қатынастарын 

тани білуіне сай, оқу іс-əрекетін жобалау. 
Ұсынылатын тапсырмаларға баса назар аударылады «мағынаны іздеу», 

проблемалық жағдаяттарды шешу, тірек конспектілерін құрастыру, (оның ішінде 
тақырыптарды бекіту кезіндегі сигналдық конспектілер).

Тұлғаның негізгі құзыреттіліктерін қалыптастырудың бірден бір жолдары-
ның бірі оқу іс-əрекетінде ситуациялық міндеттерді шешу немесе мəнмəтіндік 
тапсырмалар – өмірлік мəнмəтінді қамтитын тұлғалық маңызды мəселелердің 
барлығы білім алушыға негізгі білімді игеруге көмектеседі. Бұл міндеттер мəтін-
мен жұмыс жасаудың бірден бір түрі ретінде қарастыруға болады. 

Ситуациялық (мəнмəтін) тапсырмалардың келесі ерекшеліктерін белгілеуге 
болады:

– ақпаратпен жұмыс жасаудың əмбебапты тəсілдерін қалыптастыруға 
бағытталуы;

– практикалық – бағыттылық сипатындағы оқу материалы негізінде қызмет-
тің күрделі əдістерін (білу – түсіну – қолдану – талдау – синтез – бағалау) игеруді 
көздеу;

– пəнаралық білімді талап ету;
– проблемалық сұрақтың білім алушылар үшін тұлғаның маңыздылығын 

құруға міндетті;
–  тапсырманың мағынасын ашатын, түпнұсқалық атауға ие болу.
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Мысал ретінде, тұтастай бір ситуациялық тапсырманы «Көміртектің алло-
тропиясы» қарастырсақ:

5 қазан 2010 ж. Стокгольмде физика бойынша 2010 жыл бойынша Нобель 
сыйлығының есімдері аталды. Ең беделді сыйлыққа ие болған Ресейлік екі иегер 
Ресейден Константин Новоселов жəне Андрей Гейм. Олар графенмен эксперимент 
жүргізгені үшін алған. Графен өзі бал арасы ұясына ұқсайтын, өзара байланысқан 
құрылымға ие көміртегі атомының бір қабатынан тұрады.

Графенді алу үшін графиттің жалпақ тілімдерін жабысқақ таспамен орнала-
стырады, жеткілікті жұқа қабаттарды түзеді жəне олар бір біріне таратылады (ара-
сында көптеген қабықшалар түзілуі мүмкін, бір қабатты жəне екі қабатты, яғни 
олар қызығушылық тудырады).

Графен ол: 
– Микрожүйелерде кремнийдің орнын басады. Оның негізінде чиптер жеңіл 

өндірілетін күйде болады, жұмысқа тұрақты, электр энергиясын аз тұтынады жəне 
аз жылу бөледі; 

– Ғарышта жəне авиацияда ауыр мыс сымдарын ауыстыруға болады;
– Икемді сенсорлық дисплей жəне күн батареяларын құру кезінде пайдала-

нылады; 
– Жекелеген молекулаларды табу үшін сенсор сапасында қолданысқа ие 

болады. 
Сондай-ақ, графеннің беріктілігі барлық белгілі материалдардан асады. Гра-

феннен орындалған гамак, көзбен көрмесекте, ол төрткилограмм болатын мысықты 
көтере алады.

Сұрақтар
1. Графен электроөткізгіштік қасиетке ие ме? 
2. Графен жанады ма? Егер олай болса, онда графеннің жану химиялық реак-

ция теңдеуін құрыңдар. 
3. Графенді жартылай өткізгіштік материалдарды дайындауда қолдануға бо-

ла ма? 
4. Графендегі көміртектегі атомының гибридтенуі қандай?
5. Графен делокализияланған байланысқа ие ме? 
6. Графит жəне графеннен басқа көміртектің тағы 4 модификациясын 

атаңдар. 
7. Көміртегі атомының қандай аллотропиялық модификациясы sp3-

гибридтену күйінде болады?
Шығармашылық тұлғаны қалыптастыра отырып, студенттерді төменгі кур-

стан бастап, жобалау дағдыларын дамыту өте маңызды. Жобалау дағдысы – бұл 
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дағдылары құра білу, бірқатар факторлардың қатысында, жаңа дүниелерді жасау. 
Олар:

– жүзеге асыратын іс-əрекеттермен тығыз қапсырма жасалынатын оперативті 
факторлар;

– жүзеге асыру алдындағы əрекет етуші, бекітуші факторлар.
Студенттердің жобалау дағдысын дамытудың бірден бір негізгі əдістерінің 

жобалау əдісі болып, оның негізгі идеясы, яғни «жоба», түсінігінің құраушы мəні 
ретінде, проблеманың практикалық немесе теориялық маңызын шешу кезінде 
алынған нəтижеге деген практикалық бағыттылық болып табылады. Жобалау 
əдісінің сипаттау ерекшеліктеріне интегративтілік, проблемалар жəне оқытудың 
мəнмəтіні жатады.

«Мəнмəтіндік оқыту» түсінігіне тереңдей қарасақ, мəнмəтіндік оқытудың 
мазмұнында ғылым логикасы ғана емес, сонымен қатар ең алдымен болашақ ма-
манның кəсіби қызметінің логикасын құрайды. Мəн мəтіндік оқыту мазмұнының 
негізгі бірлігіне оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы 
мұғалімнің кəсіби дағдыларын дамытудың əлеуметтік қабілеттілктері жатады [3].

 Жобалау тəсілі ғылыми-зерттеу қызметінде тиімді жүзеге асырылуда жəне 
болашақ кəсіби қызметінде өте қажет (жағдайды сыни бағалау, мақсатты бол-
жамдау, мақсат қоя білу, міндеттерді шешу, алынған нəтижелерді синтездеу, 
нəтижелерін сыни бағалау, кемшіліктерді жою, енгізу сияқты), алайда үнемі оқу 
үрдісі барысында ғана өтелінеді.

Сол себепті, біз «Бейорганикалық химия» курсында, жекеше, студенттердің 
өздігінен дамуында оқу іс-əрекетінің келесідей ерекшеліктерін белгілейміз: 

– Аудиторияда жəне аудиториядан тыс, жаңа материалды бекіту мен білімді 
актаулизациялау кезінде дифференциялдық тапсырмаларды орындауда «күшті» 
жəне «əлсіз» студенттердің іс əрекетін ынталандырады; нашар үлгеретін бірінші 
курстарға күшті тапсырмаларды орындау кезінде табысты орындауды бастан 
кешіруге жəне неғұрлым күрделі тапсырмаларды уəждеуге мүмкіндік береді.

– Зертханалық тəжірибелердің оңтайлы санын орындау мен байқалатын 
нəтижелерін түсіну эвристикалық тəсілді талап етеді.

– Оқылатын тақырыптың соңында тұтастай танымдық белсенділігін дамы-
тытатын жəне кəсіби бағыттылығы бар аудиториялық шығармашылық тапсырма-
ларды (шағын – жоба) ұсынады.

Мысалы, сабақта «Гидролиз» тақырыбын аяқтағанда біз «Химия» маман-
дығының бірінші курс студенттеріне келесі эксперименттік тапсырманы (топтық 
жұмыс бойынша 4 адам) ұсынамыз: «Химик – экспертке бір жылдан аса тұрған, 
реактивтердің жарамдылығын анықтау қажет: KCl, Na2CO3, SbCl3, CuCl2, FeCl3-
нің 0,1 М су ерітінділері. Яғни зерттеу жоспарын ұсыныңыз, зерттеу жүргізіңіз, 
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қорытынды жасаңыз, жас лаборантқа осы ерітінділерді пайдалану мүмкіндігі 
бойынша нұсқаулар беріңіз». 

Студент осы мини – жобаны орындау кезінде əрбір тұздың гидролизін 
түсіну мүмкіндігін немесе мүмкін еместігін теориялық тұрғыдан ойлап, реакция 
теңдеулерін жазып, болжап, қай жерде гидролиздің тереңірек жүруін бақылап, 
сулы ерітіндідегі негіздермен тұздардың диссоциациялану константасы бар 
анықтамалық мəліметтерді пайдаланып, концентрацияны есепке ала отырып, 
(Кгидролиз жəне гидролиздену дəрежесі түсінігін қолданып) əрбір гидролиздене-
тін ерітіндінің рН есептеп, осы процессті басу үшін гидролиздену реакциясының 
химиялық тепе – теңдігін қалай ығыстыруға болатынын анықтап; қажетті инди-
каторларды қолданып, өз теориясын эксперименталды тексеру қажет. Жобаны 
орындағаннан кейін əр топ зерттеу кезеңдерін дұрыс қою, проблеманы қамту жəне 
шеше білу мəселесі, ғылыми тəсілдемелері бойынша оқытушының алдында есеп 
береді.

Оқыту практикасы көрсеткендей, сабақтың құрылымы осындай жол-
мен студенттерді белсендіреді, болашақ мамандықтың химиядағы теориялық 
сұрақтарына деген қызығушылықтарын оятады жəне болашақ мұғалімнің негізгі 
құзыреттіліктерін қалыптастыруға үлкен үлес қосады. 
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема саморазвития студентов как главный инструмент 

в личностном и профессиональном становлении. Описываются пути форирования ключевых компе-
тенций будущего учителя при изучении химических дисциплин.
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Summary
This article examines the problems of independent development of individual students in their social 

and professional lives as the main tool of self-development. Characterized by methods of formation of the 
main competency teachers in teaching the discipline of Chemistry.
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Аннотация
В статье рассматривается роль педагогической практики в профессиональном 

становлении будущих учителей. Раскрыты основные составляющие педагогической прак-
тики.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональное становление, 
компетенции, педагогическая практика, педагогическая деятельность.

В связи с новыми рыночными отношениями происходящие в стране измене-
ния существенно повлияли на сферу образования. В условиях развития конкурен-
ции на рынке образовательных услуг важными аспектами оптимизации вузовской 
подготовки являются: 

– практико-ориентированная направленность образования, которая обеспе-
чивается интеграцией учебной, научно-поисковой и производственной деятельно-
сти; 

– выпуск интегрального типа специалистов, в которой цели, содержание и ре-
зультаты обучения формируются в комплексном виде с учетом изменений в про-
фессиональной деятельности, подразумевающие не только квалификацию, но и 
личностные качества и компетентности. 

Педагогическая практика – комплексный процесс, в котором студенты вы-
полняют виды деятельности, определяемые их специализацией. К.Д. Ушинский 
писал: «Метод преподавания можно изучить из книги или со слов преподавате-
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ля, но приобрести навык в употреблении этого метода можно только длительной и 
долговременной практикой» [1, с. 3].

Основная цель педагогической практики – закрепление и углубление зна-
ний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение необходимых 
умений и навыков практической работы по изучаемой специальности. Педагоги-
ческая практика выполняет адаптационную, обучающую, воспитывающую, раз-
вивающую, диагностическую функции. Продумывая организацию педагогической 
практики, нужно ориентироваться не только на выполнение программы практики, 
но, прежде всего, подходить к каждому студенту как к уникальной личности, бе-
режно и осторожно, целенаправленно и последовательно раскрывая в нем сильные 
личностные и профессиональные стороны, помогая компенсировать слабые. Обе-
спечение личностно-ориентированного, комплексного, усложняющегося, непре-
рывного и творческого характера подготовки каждого студента с разным уровнем 
сформированности профессиональных умений и навыков отразится на повышении 
качества профессиональной подготовки студентов.

На практике педагогическая деятельность студентов совершенствуется на 
основе содержательного фактического материала, познание и результативное осво-
ение которого возможно только на основе живых впечатлений и наблюдений. 

В педагогической практике студентов важными составляющими являются: 
– способность студента к изменениям своей социально-профессиональной 

активности, понимаемая как важнейшее качество личности, которое выражает ее 
творческое отношение к различным сторонам жизни, в том числе и к самому себе. 
В педагогической практике определятся, какова направленность этой активности в 
профессиональной сфере; 

– разносторонняя ориентация будущего учителя на все сферы педагогиче-
ской деятельности: предметную, учебную деятельность обучающихся и ее методи-
ческую оснащенность, собственно воспитательное взаимодействие и его организа-
цию, овладение методикой исследовательской работы; 

– формирование в условиях естественного педагогического процесса реф-
лексивной культуры, когда для учителя предметом его размышлений становятся 
средства и методы собственной педагогической деятельности, процессы выработ-
ки и принятия практических решений. Анализ собственной деятельности помога-
ет практиканту осознать трудности, возникающие у него в работе, и найти грамот-
ные пути их преодоления. 

Указанные составляющие педагогической практики будущего учителя опре-
деляются следующими целевыми установками: 

– развитие профессиональной компетентности педагога, личностно-гумани-
стической ориентации, системного видения педагогической реальности; 



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       1, 2016

72

– формирование предметной области, рефлексивной культуры;
– овладение педагогическими технологиями и способностью к интеграции с 

педагогическим опытом [3]. 
В своей научной работе Ю.К. Бабанский подчеркнул, что именно в процес-

се педагогической практики можно в полной мере осмыслить закономерности и 
принципы обучения и воспитания, овладеть профессиональными умениями и на-
выками, опытом практической деятельности [2]. 

С педагогической практики студенты возвращаются изменившимися, по-
взрослевшими. Они поверили в свою готовность к самостоятельной профессио-
нальной деятельности: оценили способности, профессиональные качества с точки 
зрения соответствия их требованиям к современному учителю; попробовали об-
щаться с детьми и коллегами, реализовать свои творческие задумки, попробовали 
себя в решении педагогических проблем.

Таким образом, педагогическая практика студентов является обязательной 
составляющей учебного процесса, во время которой происходит реализация усво-
енных на лекциях и семинарах способов деятельности, образовательных техноло-
гий, воплощение в жизнь идеалов образования. Педагогическая практика – свое-
образная проверка правильности сделанного выбора, способностей, интересов, 
ценностей. Одновременно проверяются качества профессиональной подготовки 
студента на конкретном рабочем месте, в реальной ситуации. В ходе практики сту-
дентам предоставляется возможность реального педагогического взаимодействия 
с учащимися и освоения школьной действительности с позиций педагога. 
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Аңдатпа
Қазіргі жағдайда біздің қоғамдық өміріміздегі қажетті мəселелердің бірі – баланың 

эстетикалық белсенділігін тəрбиелеу.
Баланың эстетикалық мəдениеті жəне белсенділігі тұтас педагогикалық процес-

те дамиды. Эстетикалық тəрбиенің маңызды міндеті өнер жəне əдебиет салаларында 
балалардың қабілетін, ынтасын жəне бейімділігін дамыту.

Тірек сөздер: эстетикалық белсенділкті тəрбиелеу, əдебиет жəне өнер, музыкалық 
шығармалар, эстетикалық қабылдау.

Ұстаздарды оқушыларға эстетикалық тəрбие беруге даярлау проблема-
сы ТМД мемлекеттері ғалымдарының еңбектерінде көп айтылады. Балалар 
оркестрі жетекшілерін оқушыларға эстетикалық тəрбие беруге даярлау мəселесіне 
қазақстандық ғалымдар да (С.А. Ұзақбаева, Н.Х. Балтабаев, А.А. Қалыбекова, 
Р.Қ. Дүйсембінова, Ш.Б. Құлманова өздерінің үлесін қосты.

Баланың эстетикалық мəдениеті жəне белсенділігі тұтас педагогикалық про-
цесте дамиды. Сондықтан оның барлық еңбегі, демалысы эстетикалық бағытта 
тиімді ұйымдастырылса, ол өз өміріне əдемілік элементтерін енгізе алады.

Эстетикалық тəрбиенің маңызды міндеті өнер жəне əдебиет салаларын-
да балалардың қабілетін, ынтасын жəне бейімділігін дамыту. Осыған орай, мек-
тепте оқушылардың ықтимал мүмкіндіктерін жəне қабілетін барынша ашу керек. 
Эстетикалық тəрбиенің негізгі құралдары – əдебиет жəне өнер. Олар зор идеялық 
тəрбиелік роль атқарады. Өнер жəне əдебиет адам санасына белгілі көзқарастарды 
əр түрлі құралдар арқылы сонымен қатар тəрбие ала алады. 

Музыка сабақтары өте əсерлі сезімдерді оятып, музыка мұраттарын 
қалыптастырып бала тəртібіне ықпал етеді. Музыканы тыңдау, əн салу балалар 
үшін өнегелік-əсемдік мəні бар, себебі көтеріңкі көңіл, ер жүректік сезімдерден 
ортақ əсер алу оларды рухани өрлеу үстінде біріктіреді жəне топтастырады. 
Сондықтан саналы тəртіп пен мінез-құлықтың тəрбиені күшейту үшін музыка 
пəні бағдарламасында халық əндерін игеруге үлкен мəн берілген.
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Музыка пəнінің бағдарламасы əн салу жəне жазылып алынған музыкалық 
шығармаларды тыңдау негізінде оқушылардың есту қабілетін дамытуды көздейді. 
Бастауыш мекгеп мұғалімі музыка сабағын өзі жүргізетіндей даярлығы болуы ке-
рек немесе музыка сабақтарына тікелей қатынасып, ол пəнді жүргізушімен тығыз 
байланыста отырып, басқа сабақтарда, сыныптан тыс жұмыстарда музыканың 
адам өміріндегі алатын орны туралы əңгімелер өткізуі керек.

Мектепте музыка сабағында: шешендік айтыс, суырып салма ақындық өнері, 
əн айту, жыр-терме, театр өнері өз бейнесін тапты. Сонымен қатар, ұлттық өнерге 
осылай оқушыларды жастайынан баулу олардың адамгершілік, эстетикалық 
қасиеттерін дұрыс қалыптастыруына, мəдени дəстүріне деген сыйластық сезімін 
дамытуға əсерін тигізді, оқу-тəрбие процесінің сапасын арттырды. Оқушылардың 
əсемдікті түсіне білу қабілетін дамытады. 

Оқушыларға эстетикалық тəрбие беру ісінің мазмұнды, деректі, ұғынықты 
келуі, əрі əн мен күйдің көкейге қонымды, əсерлі болуын қажет етеді. Оқушы 
күнделікті өмірде музыкамен етене араласады. Мұны салыстырмалы түрде 
алғанда үш жүйеге бөлуге болады: а) музыка сабағында ұғымдық тапсырмалар-
ды орындауы (бірігіп күй тыңдауы жəне музыкалық шығармаларды талдауы); 
ə) өз бетінше қатысуы; б) музыканы кездейсоқ тыңдауы. Сондай-ақ, оқушылардың 
сабақ барысында шығармашылық іс-əрекетін қалыптастыруда ынталандырудың 
маңызы зор. 

Ғұлама ғалым Əбу Насыр əл Фараби «Музыкалық идея оны жүзеге асыратын-
дай əрекет ету қабілетінсіз іске аспайды, музыканы көп тыңдау, жаттығу түрлерін 
бір-бірімен салыстыру, əуенді талдау, əрбір тонның дыбыстық əсерін мұқият есептей 
білу арқылы музыкалық қабілетті дамытуға болатындығын айта келіп, тəрбиелеу 
барысында тəжірибе жинақтаудың рөлі зор екенін атап көрсетеді», т.б. өзгерісін 
бақылап, сезінуге үйретеді. Оқушы эстетикалық сезім мен эмоциялық көңіл күй 
арқылы қоршаған ортаны əсерлене сезінеді. Оқушы өз жауабын жолдастарының жа-
уаптарымен салыстыра отырып, пікірінің дұрыстығына немесе жаңсақтығына көз 
жеткізеді. Сол арқылы оның музыка жөніндегі ойы мен талғамы қалыптасады. Му-
зыка шығарманы талдау əңгімелесу əдісі арқылы жүргізіледі. Көркемдік құралын, 
көркем бейнелердің жасалу жолдарын сабақтың тақырыбы ретінде алынған белгілі 
бір мəселе төңірегінде талдау оқушы танымын кеңейтіп, сөздік қорының молаюы-
на жол ашады. Музыка мұғалімі сабақты талдауы үшін музыкалық құбылыстарға 
тəн ұғымдардың қалай аталатынын білу қажеттігі туындайтындықтан, алдына 
басты мақсат етіп қояды. Бұл ретте оқушылардың музыкалық сөздік дəптерінің 
болғаны жөн. Себебі, оқушы бұл ұғымдарды күнделікті өмірде аса көп пайдала-
на бермейтіндіктен, тез ұмытуы мүмкін. Сөздік дəптер арқылы əр сабақ сайын əр 
оқушылардың сөздік қоры молайып, талдау мүмкіндігі кеңейе түседі.
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Талдау, үйретудің алғашқы сатысында музыкалық екі шығарманы салыстыру 
оқушыға өз ойын жеткізуге жеңілдігін тудырады. Мысалы, əн жəне күй жанрдың 
ортақ белгілері (нық, жігерлі, екпінді) талдау мен қатар тиісті айырмашылығы 
(бірі жеңілдеу, екіншісі ауырлау болса, бірі жоғары, екіншісі төмен регистрге 
орындалуы) арқылы тыңдаушылардың белгілі бір тобына арналатындығы анықта-
лады. Оқушы осының бəрін əсерлене тыңдай отырып, талқылауға белсенді қатысу 
барысында, оқушылардың жаңалыққа деген құмарлықтары пайда болады. 

Музыка эстетикалық тəрбиенің маңызды бір бөлігі бола отырып, жеке тұлға-
ның ақыл-ойы мен дене бітімін жетілдіріп, жан-жақты өмір тəжірибесін кеңей-
туге қызығушылық біліктілігін жəне ойлау қабілетін дамытуға, шығармашылық 
іскерлікке тəрбиелеуге мүмкіндік туғызады, оқушыларды халықтық музыкаға 
баулиды.

Эстетикалық тəрбиелеу көркемдік əсер етуге тірелмейді, оның құралдары 
алуан түрлі, ол өнер, оның ішінде музыка сол құралдардың бірі ғана. Бірақ мұнда 
өнердің, оның ішінде музыканың атқарар рөлі ерекше.

Тек өнер ғана адамның шындыққа тарихи қалыптасқан эстетикалық қарым-
қатынас тəжірибесін ашады, қорытындалайды, жүйелейді. Кез келген мəселені 
шеше отырып, өнер шындықтың эстетикалық деректерін бейнелейді жəне ой-
ластырады, ал өмірлік құбылыстарды бағалай отырып, басқалармен бірге олар-
ды эстетикалық бағалауға түсіреді. Сонымен бірге ол эстетикалық эмоция 
туғызады жəне эстетикалық лəззатқа бөлейді. Мұның бəрі өнерді, демек музыканы 
эстетикалық тəрбие берудің ерекше əсерлі жəне ешнəрсемен алмастыруға болмай-
тын қүралына айналдырады. Өнердің эстетикалық тəрбие беруге қатысуы оның 
міндетті қызметтерінің бірі болып табылады. Бұл міндетті қызмет, бірақ жалғыз 
жəне дербес қызмет емес. Ол өнер атқаратын жəне оның табиғатымен, қоғамдық 
өмірдегі ерекше орнымен анықталып, əлеуметтік қызметтердің күрделі жүйесімен 
жымдаса байланысқан. 

Өнердің, демек, музыканың да мынадай қызметтері бар: гносеологиялық 
(шындықты өзіндік тəсілмен тану), аксеологиялық (оны өзіндік тəсілмен бағалау), 
насихаттаушылық (саяси, философиялық, этикалық жəне басқа қоғамдық идея-
ларды тарату), геоденистік (рухани көтеру, ерекше лəззаттану), суггестивтік (эмо-
ция мен ойдың белгілі бір тəртібіне иландыру), сауаттандыру («өмірдің оқулығы» 
қызметін атқару), эвристикалық (адамдардың шығармашылық мүмкіндіктерін 
белсендірлендіру), коммуникативтік (адамдар арасындағы қарым – қатынастың 
ерекше қызметі, өзіндік құралы ретінде əрекет етуі) жəне т. б.

Музыкалық – эстетикалық тəрбиенің, дəлірек айтқанда, музыка арқылы 
эстетикалық тəрбие берудің тікелей міндеті музыканың идеялық мазмұнымен 
анықталады. Тұлғаның мақсатқа бағытталған даму жүйесін құруды талап 
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ететін эстетикалық тəрбие беру музыкасыз оның адамға көп түрлі əсерін, оның 
қабылдануы мен тəрбиелік рөлін зерделеусіз мүмкін емес.

Музыка күші оның жан жақты əсер ететіндігінде (ерік -жігерге, ақыл 
ойға, ойлауға, «логикалық сезім» деп аталатынға; эстетикалық сана саласында 
үйымдасқандығын қабылдау қабілетін, оның жетілуін талап ететін арнаны сезіну 
ретінде əрекет етеді). Осы мағынада алғанда музыкамен қалыптасқан эстетикалық 
сезім эстетикалық категория ретіндегі үйлесімділік ұғымына енген мазмұнға 
жақын келеді.

Сонымен бірге жаппай музыкалық педагогикалық практиканы талдау ба-
стауыш жəне жоғары сынып оқушыларының интонациялық қабылдау, гармо-
ния, эстетикалық қабылдау, эстетикалық талғам сияқты маңызды категориялар-
ды тəрбиелеуге бүгінгі күні жеткіліктті көңіл бөлінбей отырғандығын көрсетеді. 
Бұған қолайлы жағдай туғызатын мектеп сыныптардағы музыка сабақтары мен 
сыныптан жəне мектептен тыс музыканың кең эстетикалық мүмкіндіктері толық 
көлемде пайдаланылмай отыр. Мұғалімдер арасында сынып оқушылары өтетін 
музыка сабақтарының өзі ақ олардың эстетикалық мəдениетін қалыптастыруға 
өздігінен ықпал етеді деген сенім қалыптасқан.

Музыкалық шығарманы оқып, орындай отырып оқушы эстетикалық тұрғы-
дан «өзінен – өзі» дамиды жəне ол үшін Мұғалім тарапынан арнаулы күш – 
жігер жұмсаудың қажеті жоқ деген пікір теориялық жағынан да, практикалық 
жағынан да қате. Тəжірибенің көрсетуіне қарағанда, жан жақты дамыған тұлғаны 
қалыптастыру үшін эстетикалық тəрбие беру мəселелеріне, мысалы, гармония мен, 
эстетикалық қабылдаумен жəне талғаммен байланысты мəселелерге мұғалімдер 
тарапынан арнаулы көңіл бөлуді қажет етеді.

Мектепте сынып оқушылары қабылдаудың өткірлігімен жəне тазалығымен 
өзіндік «сезімдік қызығушылықпен ерекшеленеді, музыкаға аса қызығады. 
Олардың музыкалық іс-əрекетін дұрыс ұйымдастыру бір жағынан, кіші жастағы 
балалардың эстетикалық сезімдерінің дамуына əсер етеді, ал екінші жағынан, 
сəйкес қабілеттердің (есту тітіркендіргіштерін нəзік ажырату, музыкалық есту, 
үнді есту ретінде қоя білу қабілеті жəне т. б.) дамуына ықпал етеді. Барлық сынып 
оқушыларының интонациялық жəне эстетикалық қабылдауына қабылдау кезіндегі 
талдау тереңдігінің, ұйымдасқандықтың жəне мақсатқа бағытталғандықтың 
əлсіздігі тəн екендігін анықтаған. Бұл əсіресе 1 жəне 7 сынып оқушыларына тəн 
құбылыс. Оларға қабылдаудың эмоциялығы тəн. Олар ең əуелі тікелей эмоциялық ре-
акция туғызатын қасиеттерді, белгілерді, ерекшеліктерді қабылдайды. Сондықтан 
музыка туындысын тікелей күшті эмоция туғызатын белгілі бір акустикалық не-
месе оптикалық орта ретінде қарастыруға болады.
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Музыканың эстетикалық тəрбие беру мүмкіндігінің толық пайдаланылмай 
отырған себебі оқу жұмысының ғылыми негізделген əдістехмесінің болмауында. 
Мұндай ғылыми əдістеме мынадай үш ілікке негізделген болуы тиіс деп есептейдə-
ғалымдар психофизиологиялық (дыбыстың материалдық жекелеген жақтарының 
тыңдаушыда тікелей эмоциялық əсер туғызды), симптоматиялық (адамның музы-
камен үлгіленген эмоция симптомдарын игеруге негізделген), нəрселік – жағдайлық 
(тыңдаушы психикасында шындықтың рмоциогендік нəрселері мен жағдайлары 
жөнінде түсіністің тууына негізделген.

Музыка арқылы эстетикалық тəрбие беру жұмысының ғылыми негізделген 
əдістемесінің құрылуы мыналарды анықтаумен байланысты болды: музыкалық 
материалды игеру үрдісінде оқушыларды гармония жөніндегі түсінікті, кідірістік 
жəне эстетикалық қабылдауды қалыптастыратын нақты педагогикалық тəсілдер, 
оқушылардың гармония жөніндегі түсінген, кідірістік жəне эстетикалық қабыл-
дауын қалыптастыру өзгерісі; эстетикалық талғамдарды тəрбиелеуге ықпал ететін 
педагогикалық жағдайлар.

Сондықтан республика мектептерінің мұғалімдеріне эстетикадан терең 
білім беріп, жас жеткіншіктердің əсемдік сезімдерін тəрбиелеу əдіс-тəсілдерімен 
қаруландыру педагогика ғылымының саласы тəрбие теориясы мен əдістемесінің 
маңызды мəселелерінің бірі болып табылады.

Қорыта келе айтарымыз, бүгінгі таңдағы жалпы білім беретін мектептің 
мақсаты белгілі білім мен дағдылар жиынтығын ғана меңгерген азаматтар 
ғана емес, ұлттық дүниетаным непзінде өз көзқарасы қалыптасқан, əлеуметтік 
белсенділігі болса да тең дəрежеде қатар тұратын тұлғаларды тəрбиелеп өсіру.
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Развитие эстетического вкуса учащихся на уроках музыки
А.К. Тасимова
учитель музыки, СОШ 29, г. Павлодар, Казахстан

Аннотация
В настоящее время в жизни нашего общества одна из проблем – воспитание эстетическо-

го вкуса у детей. Эстетическая культура и активность детей формируется в целостном педагогиче-
ском процессе. Главная задача эстетического воспитания – развитие у детей желания, способностей 
и склонностей в искусстве и литературе.

Ключевые слова: воспитание эстетического вкуса, литература и искусство, музыкальные про-
изведения, эстетическое восприятие.

The development of aesthetic taste of pupils at music lessons
А.К. Таsimovа
Teacher of music, Secondary school №29, Pavlodar, Kazakhstan

Summary
Nowadays in our society, one of the problems is the education of aesthetic taste of children.
Aesthetic culture and activity of children is formed in an integral pedagogical process. The main task 

of aesthetic education is to develop children's desires, abilities and inclinations in art and literature.

Key words: education of aesthetic taste, art and literature, musical works, aesthetic perception.
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РАЗВИТИЕ РИТОРИКИ И ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

К.А. Юсембаева

учитель русского языка и литературы, 
специализированная школа-интернат для одаренных 

в спорте детей, г. Павлодар, Казахстан

Аннотация
В данной статье рассматривается умение выступать публично, как полезный на-

вык во все времена. Наука «риторика» – одна из древнейших дисциплин. В настоящее вре-
мя знание основ риторики и ораторского искусства необходимо каждому человеку.

Ключевые слова: ораторское мастерство, «риторика», устная речь, речь учащих-
ся, умение убеждать.

Умение выступать публично являлось полезным навыком во все времена. 
Люди, отлично владеющие ораторским мастерством, всегда будут востребованы 
обществом и смогут найти себе работу. Это не секрет, что таких людей немного, 
они всегда выделяются среди окружающих. Они оказываются успешными руко-
водителями, политиками, бизнесменами, журналистами, писателями, преподава-
телями, так как во многих профессиях знание риторики играет важнейшую роль. 

Наука «риторика» – одна из древнейших дисциплин. Зародилась она еще в 
античной Греции в четвертом веке до нашей эры. Если говорить о термине «ри-
торика», то он означает «ораторское искусство или учение об ораторском мастер-
стве». Однако главным аспектом этой науки уже в те времена была аргументация в 
устной речи выступающего человека. Великий и известный философ древней Гре-
ции Аристотель дал определение дисциплине «риторика» как «способность орато-
ра находить возможные способы убеждения касательно предмета разговора». В на-
стоящее время знание основ риторики и ораторского искусства необходимо каж-
дому человеку. Не только для тех, кто по роду своей деятельности часто выступа-
ет на публике, но и для начинающих ораторов. Ниже перечисленные советы помо-
гут вам, если вы готовите выступление перед аудиторией, защищая свой научный 
труд. Или же, если вам необходимо подготовить доклад по работе, и вы пережива-
ете по поводу предстоящей речи.

С самых давних времен не ослабевает интерес к проблеме развития, совер-
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шенствования и обогащения речи учащихся. Ей посвящали свои труды ученые, пи-
сатели, передовые учителя, авторы учебников, актеры и музыканты.

Несомненно, велика роль книг о языке для взрослых и детей. Пафос этих 
книг в рассказе о живом как жизнь языка, о переменах в нем, в защите хорошей, 
грамотной, выразительной речи от канцелярской, жаргонной, необычно бедной, 
скудной речи, полной сорняков – так сказать, значит, потрясно, реально, по боль-
шому счету, это самое, на самом деле, типа, как бы.

К сожалению, все чаще и чаще звучат в обычных разговорах и даже в интер-
вью случайные, навязчивые и чуждые нашему языку формы. Уже никого не удив-
ляют даже в официальной речи нелепые выражения: в принципе, я согласна; по 
идее, я не против этого начинания. О каких принципах идет речь? Какая идея овла-
дела говорящим?

В настоящее время, в пору демократизации общества, особенно важны точ-
ность словоупотребления, культура речи, умение грамотно и четко выразить свою 
мысль. Язык – это духовный двойник человека, его второе «Я» и большая ценность 
человека...

Поэтому мы должны с вами учиться умению убеждать, воздействовать на ум, 
сердце, поступки людей – без этого умения трудно представить себе руководителя, 
общественного деятеля и просто социально активную личность.

Свое начало европейская риторика берет в Греции, в школах софистов, глав-
ной задачей которых было только практическое обучение красноречию, поэтому 
их риторика заключала много правил, относящихся собственно к стилистике и 
грамматике.

Первый трактат по риторике принадлежит Кораксу, политическому оратору 
и адвокату. У него мы находим такое определение: «Красноречие есть работница 
убеждения». Он первый дает попытку установить деление ораторской речи на ча-
сти: вступление, продолжение, изложение, доказательство или борьба, падение, за-
ключение. Он же выразил предположение о главной цели оратора: не раскрытие 
истины, но убедительность при помощи всяких приемов. Главным средством обу-
чения красноречию Коракс считал заучивание образцовых речей, отрывков из про-
изведений лучших ораторов, чтобы уметь дать ответ на чаще всего выставляемые 
возражения.

Из школы Коракса вышел славившийся в свое время Горгий Леонтийский, 
который, по словам Платона, «открыл, что вероятное важнее истинного, и умел в 
речах малое представить великим, а великое малым, выдать старое за новое и но-
вое признать старым...». Горгию принадлежит любопытный трактат «О прилич-
ном случаю», где говорилось, что речь оратора зависит от предмета и субъектив-
ных свойств оратора и аудитории. Горгий содействовал созданию правил о мета-
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форах, фигурах, аллитерации, параллелизме фразы. Из школы Горгия вышли мно-
гие знаменитые риторы. 

Эти школы подготовили огромный психологический материал для выработ-
ки общих теоретических положений об ораторском искусстве и этим облегчили 
задачу Аристотелю, который дал научное обоснование правилам ораторского ис-
кусства в своей знаменитой «Риторике». Аристотель расширил область ритори-
ки. Она, по мнению Аристотеля, обнимает все сферы человеческой жизни. Рито-
рика «находит применение и при подавании советов, и при всякого рода разъясне-
ниях и убеждениях», т.е. цель Аристотеля – дать общие формы ораторского искус-
ства, указать, чем должен руководствоваться оратор и вообще всякий, желающий 
убедить кого-либо в чем-либо. Сообразно с этим, Аристотель разделил риторику 
на 3 части:

– анализ тех принципов, на основании которых оратор (т.е. всякий говорящий 
о чем-нибудь) может побуждать к чему-нибудь своих слушателей или отклонять их 
от чего-нибудь, может хвалить или порицать что-нибудь;

– изложение тех личных свойств и особенностей оратора, с помощью кото-
рых он может внушать доверие своим слушателям и таким образом вернее достиг-
нуть своих целей, т.е. уговорить или отговорить их;

– техническая сторона риторики: способы выражения, построение речи.
Благодаря множеству тонких психологических замечаний по вопросу взаи-

модействия оратора и среды, благодаря прекрасному анализу силы доказательств, 
употребляемых в речи, труд Аристотеля не утратил своего значения и для наше-
го времени и оказал сильнейшее влияние на все последующее развитие европей-
ской риторики.

Исторический ракурс показывает нам, что риторика – наука, необходимая в 
жизни каждого цивилизованного человека. Риторика – это наука, которой необхо-
димо учиться, чтобы преуспеть в жизни. Часто задают вопрос: «А можно ли нау-
читься красиво и правильно говорить?» Мы теперь знаем, что можно. Цицерон го-
ворил: «Поэтами рождаются, ораторами становятся».

1. Слово учителя об особенностях ораторского искусства (запись в тетрадь).
– необычность начала (вопросительные предложения риторического характе-

ра, на которые дает ответы сам оратор);
– употребление местоимения «мы»;
– использование предложений с группами однородных членов;
– употребление разговорной и книжной лексики (невиданный героизм, веч-

ная слава);
– использование изобразительно-выразительных средств:
– концовка, в которой подчеркивается основная мысль высказывания;



1, 2016                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

83

– репетиция выступления, выбор верного тона.
2. Практические упражнения.
– Охарактеризуйте приведенное ниже выступление, учитывая, что оно бы-

ло произнесено профессором литературы в блокадном Ленинграде во время ВОВ. 
Укажите цель выступления, адресата, место, особенности языка. Эйхенбаум по-
просил, чтобы ему дали микрофон. Он сказал: «Я старый профессор, сын мой Дми-
трий на фронте, зять умер, живу с женой, дочкой и внучкой в одной комнате. Пи-
шу книгу о Толстом. Вы его знаете – он автор «Войны и мира». Я знаю, что вы бо-
итесь Толстого, что вы читали эту книгу о победе после поражения. Я пришел сю-
да от своего стола с замершими чернилами, чтобы сказать вам, что вас презираю. 
Культуру можно опровергать только культурой. У нас тоже есть пушки – пушки 
не доказательство. Вы не разрушите нашу культуру, вы не войдете в наш город».

– Прочитайте начало речи академика А.Д. Сахарова при присуждении ему 
Нобелевской премии. Как он формулирует основную мысль своего выступления? 
Найдите предложение, в котором она выражена? Какие аргументы вы можете при-
вести для подтверждения выдвинутой Сахаровым мысли?

«Глубокоуважаемые члены нобелевского комитета! Глубокоуважаемые дамы 
и господа!

Мир, прогресс, права человека – эти три цели неразрывно связаны, нельзя до-
стигнуть одной из них, пренебрегая другими. Такова главная мысль, которую я хо-
чу отразить в этой лекции».

– Определите тему речи Ойгена Герстенмайера, произнесенной на ежегод-
ном съезде Рабочего содружества немецких уполномоченных по охране природы и 
заботе о ландшафте 11 июля 1956 года. Приведите свои аргументы, развивающие 
текст оратора.

«Охрана природы – долг; в наше время долг в действенном смысле, даже ес-
ли вы предвидели, что невозможно и не позволено, – что потребует надвигающий-
ся атомный век.

Охрана природы – долг, долг каждого человека, который хочет вести достой-
ную жизнь, долг каждого государства, которое хочет дать достойную жизнь свое-
му народу.

Долг всего культурного человечества, перед которым стоит общая задача: со-
хранить землю и хлеб потомкам!

Охрана природы является долгом – суровым, требующим стойкости, но вме-
сте с тем великим и прекрасным долгом». 

Истинная ораторская речь, являясь средством познания и просвещения, раз-
вития духовности и укрепления нравственности, воспитания людей в духе гума-
низма и добра, связана с нашей историей, развитием общества и культурой.



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       1, 2016

84

Возможности слова безграничны. Оно может вызывать самые различные ас-
социации, воздействовать на психику и поведение. Стоит произнести имена из-
вестных певцов или музыкантов, названия блюд или цветов, и у нас возникают яр-
кие зрительные и слуховые образы, всевозможные ощущения. Самые простые сло-
ва могут изменить нашу точку зрения. Слово – это не просто звук, а возбудитель 
образов и эмоций.
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Summary
The article is written about the ability to speak publicly as a useful skill at all times. The science 

of «rhetoric» – one of the oldest disciplines. Currently, the knowledge of the basics of rhetoric and public 
speaking is necessary for each person.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные теоретические положения. Автор 

обосновывает важность, а также преимущества использования данной технологии на 
уроках английского языка. 
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В Законе Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007, четко обо-
значены основные задачи образования, реализация которых поможет осуществить 
«развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, ... обога-
щение интеллекта», ... «воспитание личности с активной гражданской позицией, 
формирование потребностей участвовать в общественно-политической, экономи-
ческой и культурной жизни республики...», [1, 319] – вот главные направления, сто-
ящие перед каждым образовательным учреждением. 

Предоставление казахстанцам качественных услуг образования немыслимо 
без использования новых технологий образования. Апробируя в повседневной де-
ятельности инновационные технологии, ведется поиск эффективных методов обу-
чения. На наш взгляд, одним из таких универсальных методов является метод обу-
чения в группах, основанный на самостоятельной работе учащегося.

Создание условий для индивидуального развития каждого учащегося, сти-
мулирование познавательного процесса, развитие проектного мышления – все это 
слагаемые для совершенствования многосторонней исследовательской деятельно-
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сти, основанный на индивидуальных особенностях. Метод группового обучения 
предоставляет широкие возможности для самореализации личности и развития 
творческих особенностей.

В чем же преимущество групповой работы? В данной работе мы попытаемся 
ответить на этот вопрос.

Уже в 20–30-е годы советские педагоги ввели бригадно-лабораторную фор-
му организации занятий. Учащиеся для совместной учебной деятельности груп-
пировались в звенья, бригады. Обучение в сотрудничестве широко применялось 
в США. Разработчиками данной технологии были Р. Славин, Р. и Д. Джонсоны, 
Дж. Аронсон.

В разработках Лийметс, Марковой, Дьяченко и других большое внимание 
уделено индивидуальной работе каждого члена группы, а преподаватель, в свою 
очередь, выполняет роль консультанта. 

Во-первых, в центре обучения находится не учитель (он перестает быть един-
ственным источником информации для обучаемых, играет роль организатора и 
помощника речевого взаимодействия), а учащийся (который является равноправ-
ным речевым партнером) – личностно-ориентированный подход. Обучение, осно-
ванное на групповом общении, ломает его традиционную схему: инициатива учи-
теля – ответ учащегося – реакция (оценка) учителя. Работа в группе убеждает уча-
щихся на практике в том, что изучение иностранного языка предполагает не толь-
ко активное общение с учителем, но и интенсивную самостоятельную работу по 
накоплению знаний, совершенствованию навыков и умений. 

Во-вторых, групповая работа позволяет вовлечь всех учащихся группы в 
учебный процесс (увеличивается время пребывания каждого ученика в иноязыч-
ной среде), обеспечивает постоянное, непрерывное речевое взаимодействие учени-
ков, что особенно важно на уроках иностранного языка в рамках достижения ком-
муникативной цели урока. Как показывает практика, учащиеся глубже и в боль-
шем объеме усваивают материал, тратят меньше времени на формирование умений 
и навыков, чем при индивидуальном обучении. В классе уменьшаются дисципли-
нарные трудности (сокращается число учеников, не работающих на уроке), учащи-
еся получают больше удовольствия от учения, комфортнее чувствуют себя в клас-
се, снижается их тревожность, возрастают познавательная активность и творче-
ская самостоятельность.

Групповое обучение способствует развитию когнитивных способностей, ко-
торые не присущи индивидуальному обучению, а именно: успешному решению 
проблемных задач, способности сотрудничать, развитию созидательных способ-
ностей, таких, как умение пойти на риск, продуктивный спор, полемику, успешное 
выполнение своей роли.
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Данная форма работы учит самостоятельности – вся совместная деятельность 
распределяется среди группы учеников [2, 212]. Одни выполняют только планиру-
ющую часть работы, другие – решают задачу (возможны полярные мнения), т.е. 
осуществляют исполнительскую часть деятельности, третьи – контролируют ра-
боту первых двух, четвертые – оценивают, т.е. каждый становится ответственным 
за определенную часть общего задания, которую, кроме него самого, никто уже 
не сделает. Групповое общение развивает способность к кооперации и сотрудни-
честву, повышает креативность школьников, способствует развитию у учащихся 
критического мышления и адекватной самооценки. 

Рационально организованная групповая деятельность учащихся на уроке не 
только позволяет решать познавательные задачи, но и способствует сплочению 
ученического коллектива. От участников группы требуется умение выслушать до 
конца, поддержать мнение одноклассника или оспорить его, выработать групповое 
решение, т.е. воспитываются такие важные человеческие качества, как толерант-
ность (терпение), уважение к чужой точке зрения, взаимоотношения между учащи-
мися становятся теплее и человечнее. 

В ходе группового взаимодействия у учащихся развиваются общеучебные 
умения (умение слушать, соблюдать определенный порядок обсуждения, аргу-
ментировать свое согласие и несогласие, делать выводы, обобщать сказанное) и 
компенсаторные умения (использование лексического парафраза, замена сложных 
грамматических конструкций на более употребительные, умение обратиться за по-
мощью к справочным материалам); 

Упрощается процедура контроля проделанной учащимися работы со сторо-
ны учителя (вместо 10–14 письменных работ или устных высказываний отдельных 
учащихся ему достаточно выслушать 3–4 групповых отчета); более того, предста-
вители других групп могут активно участвовать в обсуждении услышанного, до-
полнять, уточнять, исправлять ответы одноклассников [3, 4-11].

Перечисленные выше преимущества групповой формы работы неоспоримы, 
что свидетельствует о необходимости и целесообразности интеграции групповых 
форм работ в учебно-воспитательный процесс.

Групповая работа состоит из следующих элементов:
1. Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового задания, 

постановка учебных задач, краткий инструктаж учителя.
2. Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в группе, 

определение способов его решения (ориентировочная деятельность), распределе-
ние обязанностей.

3. Работа по выполнению учебного задания.
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4. Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных уча-
щихся.

5. Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе.
6. Сообщение учащихся о полученных результатах, общая дискуссия в клас-

се под руководством учителя, дополнение и исправление, дополнительная инфор-
мация учителя и формулировка окончательных выводов.

7. Индивидуальная оценка работы групп и класса в целом.
Самое главное, что метод группового обучения способствует развитию ис-

следовательских умений: выявлению проблемы, сбор документов и фактов, кри-
тическое осмысление и отбор информации из различных источников, обобщение с 
дополнительной литературой, наблюдение, построение гипотез, создание группо-
вого учебного проекта по выбранной теме. Немаловажное значение имеет конеч-
ный результат исследования и форма защиты [4, 217].

В качестве примера возьмем одно из занятий английского языка, проведен-
ного мною на педагогической практике, на базе школы №16. Занятие проводилось 
в кабинете, оборудованном интерактивной доской. Тема урока была выбрана со-
гласно программе обучения в 10 классе, «Different climates different traditions», где 
школьникам для выполнения группового задания необходимо было поделиться на 
небольшие подгруппы, команды из 5–6 человек разного уровня обученности, что 
позволяет взаимно дополнять и обогащать друг друга. В ходе работы учащиеся ак-
тивно обсуждают программу действий и результаты работы, обращаются за сове-
том друг к другу. Опыт работы в данном классе показал и доказал эффективность 
и целесообразность в повышении мотивации и качества знаний. Из социальных на-
выков нужно отметить рост понимания ответственности к порученному делу, по-
вышаются также навыки совместной деятельности. Практика показала, что вместе 
учиться веселее и интереснее.

Таким образом, групповая работа позволяет подобрать динамическую груп-
пу учащихся с одинаковым или разным уровнем обученности. Совместная деятель-
ность в ходе выполнения задания способствует развитию сотрудничества, опосре-
дованию межличностных отношений, повышению эффективности учебной позна-
вательной деятельности, следовательно, качества знаний по английскому языку.
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Аңдатпа
Соңғы жылдарда топтық оқытуы тиімді жəне танымал технология болып саналуда. Топтық 

жұмыстың технологиясы оқу үдерісінің жəне оқушылардың дербес ерекшелігін бейiмдеуге 
көмектеседі, осы жеке бағдарлау технологиясына жатқызуға мүмкіндік береді. Осы мақалада, 
ағылшын тілі сабақтарында топтық жұмыстың тəсілдері қарастырылады.
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Summary
In recent years, group work has become one of the most effective and popular technologies. The use 

of group work’s technology assists in the learning process to adjust to individual characteristics of students, 
which allows classifying as a student-centered technology. This article considers the methods of group 
work at English classees.
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Summary
Project method is becoming one of the crucially significant components of effective 

and beneficial education. The issue of implanting Project-Based Learning (PBL) is still under 
development. Many scientists firmly believe, that making PBL as essential part of learning 
process can lead to the high achievements. In this article, we are going to dwell on the gold 
standard of PBL. 

Keywords: Project Method, education, methods, models, traditional, active, interactive, 
principles, criteria, creative approach, small groups, design technology, modular training

Gold Standard of PBL:
Project Based Teaching Practices
Contemporary educational standards determine the choice of teaching methods and 

approaches. Students are supposed to acquire so called «key skills», e.g. responsibility, 
independence, cooperation and critical thinking. PBL seems to cater for all these 
requirements. Moreover, this approach brings real life tasks into the teaching process. 
Experiential learning refers to the organization of the learning process on the basis of 
the pedagogical principle of “learning by doing”, which means that learners acquire 
knowledge after having experienced or done something new [1,32] Experiential learning 
is defined as the exploitation and processing of experience, aiming not only at acquiring 
knowledge, but also at transforming the way of thinking and changing attitudes [2, 763]. 
In experiential learning learners participate “in concrete activities that enable them 
to ‘experience’ what they are learning about” and the “opportunity to reflect on those 
activities” [3,8] since “learning is the process whereby knowledge is created through the 
transformation of experience”. Experiential learning is related to the project method. The 
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project method is “a natural extension of what is already taking place in class” [4, 287]. an 
open learning process, the limits and processes of which are not strictly defined, which 
progresses in relation to the specific teaching context and learners’ needs and interests. 
[5, 34], [6, 79]. 

The project method originates from Pragmatism, the philosophical movement which 
appeared in the middle of the 19th century and promotes action and practical application 
of knowledge in everyday life [7, 31]. Major proponents of Pragmatism are J. Dewey 
(1935) and W. Kilpatrick (1935) in the U.S.A, and H.Gaudig and G. Kerschensteiner in 
Germany.

The implementation of the project method was based on the following pedagogical 
principles, expressed by many progressive educators [8, 127]: a) promotion of manual 
activity instead of memorization and verbalism, b) learners’ active participation in the 
learning process, and c) exploitation of facts relating to the immediate reality as a source 
for learning.

The project method was linked to the internal reform of the educational process, 
basic components of which are the following:

Teachers who make Project Based Learning (PBL) a regular stage in the teaching 
delight their new role, although some of them believe, that it take time to accustom from 
traditional way of teaching. Project methods can be regarded as one of the most creative 
and captivating way of studying, because there, students will be involved in designing 
their own projects, instead of just utilising common curriculum materials. Actually, 
most teachers prefer to work collaboratively with their counterparts when planning and 
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implementing projects. Also, PBL teachers find it rewarding to work closely alongside 
students, tackling a real-world challenge or exploring a meaningful issue.

When transitioning to PBL, one of the biggest hurdles for many teachers is the 
necessity to give up some degree of control over the classroom, and trust in their students. 
But even though they are more often taking the role of the “guide”, and this most certainly 
does not mean that teachers do not “teach” in a PBL classroom. Many traditional practices 
remain, but are modified in the context of a project.

Chart 1 
1. Design and plan 
Teachers have to create or adapt a project for their context and students, and plan 

its implementation from launch to culmination while allowing for some degree of student 
voice and choice. 

2. Align to standards 
Teachers employ standards to plan the project and make sure it addresses key 

knowledge and understanding from subject areas to be included. 
3. Build the culture 
Teachers explicitly and implicitly promote student independence and growth, open-

ended inquiry, team spirit, and attention to quality. 
4. Manage activities 
Teachers are working with students to organise their assignments and time-table, 

set checkpoints and deadlines, find and use resources, create products and make them 
public.
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5. Achieving goals
Teachers utilise various lessons, tools, and instructional strategies to support all 

students in reaching project objectives.
6. Assess student learning
Teachers use formative and summative assessments of knowledge, understanding, 

and success skills, and include self and peer assessment of team and individual work.
7. Engage and educate
Teachers engage in learning and creating alongside students, and identify when they 

need skill-building, redirection and encouragement. 
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Аңдатпа
Жоба əдісі тиімді жəне тиімді білім беру аса маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табы-

лады. Жоба əдісі жүзеге асыру мəселесі əлі əзірлеу сатысында тұр. Көптеген ғалымдар берік сенеді, 
оқыту процесінің маңызды бөлігі ретінде жоба əдісін қабылдау жоғары жетістіктер əкелуі мүмкін 
екеніне. Бұл мақалада, біз Жоба əдісін алтын стандартына тоқталдық.
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Проектная методика как способ повышения мотивации студентов 
Н.Е. Хасенова
студентка Евразийского Национального университета, филологический факультет, 
кафедра «Теория и практика иностранных языков», ИЯ-46, г. Астана, Казахстан 

А.О. Искакова
старший преподаватель кафедры «Теория и практика иностранных языков» 
Евразийского Национального университета, филологический факультет, 
г. Астана, Казахстан 

Аннотация
Метод проекта становится одним из принципиально важных компонентов эффективного и 

полезного образования. Вопрос о реализации метода проектов еще находится в стадии разработки. 
Многие ученые убеждены, что проектный метод – это неотъемлемая часть учебного процесса, кото-
рая может привести к высоким достижениям. В этой статье мы будем подробно останавливаться на 
основных и основополагающих стандартах данного метода.

Ключевые слова: метод проектов, обучение, метод, модель, традиционный , активный , 
интерактивный , принципы, критерии, творческий  подход, малые группы, проектная технология, мо-
дульное обучение. 
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УДК 372.881.1: 004.9

ҚАЗАҚ ТІЛІ: КОМПЬЮТЕРЛІК ОҚЫТУ

Н. Бауыржан

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының 
ПМНО-31 тобының студенті, Павлодар қаласы, Қазақстан

Аңдатпа 
Ұсынылып отырған мақалада қазақ тілінде еркін сөйлеу мүмкіндігін арттыру үшін 

қатысымдық құзыреттілігі мен қазақша сөйлеу біліктілігін жетілдіріп, қазақ тіліндегі 
мəтіндерді компьютермен оқытудың ұтымды əдістемесін ұсыну қарастырылады.

Тірек сөздер: компьютерлік оқыту, мектептердегі тіл дамыту, жаңа технология, 
модульдік технология.

Өмірдің бүгінгі таңдағы талабы қазақ тілін жас ұрпаққа үйретудің тиімді 
əдістемесі жасалуын қажет етіп отырғаны белгілі. Өйткені таяу жылдарда 
қазақ тілінің қоғамдық қарым-қатынастардың барлық салаларында: ғылымда, 
өндірісте, мемлекетаралық байланыстарда, сауда да, тұрмыстық қызмет көрсету 
мекемелерінде, кеңсе ісінде, т.б. жерлердің барлығында да қолданылу аясының 
кеңи түсуін қамтамасыз ету міндеті қойылуда. Мұның өзі қазақ тілінің қарым-
қатынас құралы ретіндегі мəнімен қатар, танымдық құрал ретіндегі ролін де 
күшейте түсетіні мəлім. Осыған орай, жас ұрпаққа білім беру, оларды қажетті 
дағды мен іскерлікке төселдіру, өз пікірлерін білдіріп, қорытынды жасай алуға ба-
улу, бұл мəселелерде балалардың жеке ерекшеліктері мен жалпы даму деңгейін 
ескеру мектептегі оқу-тəрбие жұмыстарының алдында тұрған басты міндеттердің 
біріне айналуда. Бұл міндеттер, əсіресе, бастауыш сыныптарда балалардың ауыз-
ша, жазбаша тілін дамыту жұмысын күн тəртібіне бірінші мəселе етіп қойып от-
ыр. Халқымыздың тарихи асыл мұрасы болып келген сөз мəнерін, тілін болашақ 
ұрпаққа жеткізсе, олардың сана-сезімін, дүниетанымын кеңейтіп, ой дəлдігіне, 
сөз жүйелілігіне, тіл тазалығына төселдіру – аса игі іс болар еді. Сондықтан мек-
тепте ана тілін оқытудағы басты міндеттердің бірі – оқушыларды таза сөйлеуге, 
сөздік қорын дамытуға, ой-өрісін кеңейтуге бағыт алады. Əр оқушының сөйлеу 
тілінде қарым-қатынас жасау жəне мəдениетін дамытуға баса назар аударылды. 
Сондықтан келешектің бастауыш мұғалімдеріне, бүгінгі күннің мұғалімдеріне əр 
мəтіннің мазмұнын түсіндіру əдістерін жан-жақты шығармашылық ойлану, іздену 

БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДАҒЫ  ИННОВАЦИОННЫЕ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ  И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ЖƏНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР  В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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міндеттері жүктеліп, сөз мəніне, мағынасына ерекше көңіл бөлу, сөздің құдіретін 
ұқтыру тəсілдері барынша іздестірілді.

Мектептердегі тіл дамыту – бірсыпыра ғылым өкілдерінің бірігіп шешуін та-
лап ететін психологиялық, педагогикалық жəне лингвистикалық проблема.

Сонымен, тіл ұстарту мен тіл дамытуға қатысты мəселелерді жинақтай кел-
генде мынадай тұжырымдар айтуға болады: 

1. Оқушыларға қазақ тілін оқытудағы негізгі мақсаттардың бірі – тіл дамы-
ту. Бұл тек қазақ тілінің ғана объектісі емес, басқа пəндерге де ортақ нəрсе. Олай 
болса, тіл дамыту жұмыстары – оқушылардың барлық пəндер бойынша ауыз-
ша, жазбаша тілін дамытып, сөздік қорын қалыптастыруға бағытталған біртұтас, 
бірлескен іс-əрекеттер арқылы іске асырылатын күрделі процесс. Тіл дамыту ша-
ралары оның əдістемесін жетілдіріп, сындарды қалыптастырғанда ғана дұрыс 
нəтижелер береді.

2. Тіл ұстарту жұмыстарының негізгі мақсаты оқушыларды ауызша жəне жаз-
баша түрде өздерінің жəне өзге біреудің ойын грамматикалық жəне стилистикалық 
дұрыс, мазмұнды да мəнді білдіруге қаруландыру болып табылады.

Қазіргі таңда еліміздің оқу орындары мен педагогикалық ұжымдары ұсынып 
отырған көпнұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сəйкес кез келген үлгі 
бойынша қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің əр түрлі 
нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымы жəне тəжірбиеге негізделген жаңа идея-
лар, жаңа технологияларын оқу мазмұны мен оқушылардың жас жəне психология-
лық ерекшеліктеріне орай таңдап, тəжірбиеде сынап қараудың маңызы зор. Қазіргі 
білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты 
əрі жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің 
интелектуалдық, кəсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық жəне басқа көптеген 
адами келбетінің қалыптасуына игі əсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тəрбие 
үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

Қазіргі кезде қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологияның 
негізінде мыналар жатады:

– əрбір оқушының жеке дара ерекшеліктерін ескеру;
– оқушылардың қабілеттері мен шығармашылықтарын арттыру;
– оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру;
Ынтамақтыстық педагогикасының негізгі мақсаты-талап ету педагогикасы-

нан қарым-қатынасына көшу, балаға ізгілік тұрғысынан қарау, оқыту мен тəрбиенің 
ажырамас бірлігі. Оның ерекшеліктері:

– мұғалім-оқушы, оқушы-мұғалім, оқушы-оқушы. Оқушы да субьект, 
мұғалім де субьект:

– оқушының жеке басына ізгілік қарым-қатынас:
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– оқушы мен мұғалім арасындағы өзара түсінушілік, ынтамақтастық қарым-
қатынас.

Модульдік технология оқыту идеясына негізделген. Модульдік оқытудағы 
негізгі мақсат-оқушының өз бетінше жұмыс істей алу мүмкіндікдігін дамыту, оқу 
материалын өңдеудің жекелеген тəсілдері арқылы жұмыс істеуге үйрету.

Барлық жаңа технологияның алдына қойған мақсаты – оқушының жеке 
басының дара жəне дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін 
арттырып, шығармашылықтарын қалыптастыру .

Қазіргі ана тілі мен əдебиеті пəндері бойынша жаңаша оқыту балаларға ең 
тиімді тұжырымды, санасына жеңіл оқыту технологиясымен жұмыс істеу пайда-
лы болар еді. 

Сол қағиданы басшылыққа ала отырып өзім қазақ тілі пəні бойынша қайталау 
сабақтарында деңгейлік оқыту технологиясымен жұмыс істеп жүрмін. Балалар 
толық меңгеріп кетті дей алмаймын.

Əйтсе де деңгейлеп оқыту технологиясымен жұмыс істеуде оң нəтижелерге 
қол жеткізуге болатынын ұғындық.

Қазір жұрт назарын өзіне аударып отырған идея – дамыта отырып оқыту 
идеясы. Давыдовтың дамыта оқыту мектебінде мұғалім өзінің оқушымен қарым-
қатынасын, оқу əрекетін құрып, оны оқушыға қалыптастыра отырып жүзеге асы-
рады 

Біздің пікірімізше, бұл идея төрт түрлі логиканы біртұтас педагогикалық 
үрдіске синтездеп, оқушының интеллектуалдық дамуын (оқу əрекеті) арқылы 
іскерлігін, адамгершілік, этикалық жəне рухани тəрбиесін, халқының мəдениетін, 
басқа мəдениеттер құндылығын түсінуді қамтамасыз етеді.

Осымен байланысты білім мазмұнын, оның құрамы мен құрылымын, 
оқыту əдістерін анықтауда дидактиканың дəстүрлі ұстанымдарымен (жүйелілік, 
көрнекілік, түсініктілік, т.б.) бірге дамыта отырып оқытудың білімнің теориялық 
деңгейін көтеру, ойлаудың барлық түрлерін диалектикалық бірлікте дамыту, 
мазмұнның интегративті сипатын сақтау, оқушыны жасына лайық ұжымдық іс-
əрекетке түсіру сияқты ұстанымдары басшылыққа алынады.

Оқу əрекетін қалыптастыру білім мазмұнының теориялық деңгейін көтеру, 
оқушы ойлауының эмпирикалық жəне теориялық түрлерін диалектикалық бірлікте 
дамыту ұстанымдарымен тығыз байланысты.

Мазмұнның негізіне алынған дамыта отырып оқыту идеясына жəне оның 
ұстанымдарына оқушының меңгеруі тиіс білімнің мынадай үш компонентті 
құрамы сəйкес келеді.
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1) Дүниенің біртұтас бейнесі туралы білім (мұнда дүниенің ғылымдағы 
жəне əр түрлі көркем – мифтік, діни, т.б. түсініктердегі бейнесі өзара бірін-бірі 
толықтырады).

2) Оқушыда қалыптасуы тиіс əрекет түрлері (оқу, еңбек, ойын, қарым-
қатынас, т.б.) туралы білім;

3) Дүниені танып білудің ғылыми, логикалық əдіс-тəсілдері (бақылау, 
тəжірибе, талдау, синтез, модельдеу, жалпылау, т.б.) туралы білім.

Білім беру саласының алдындағы негізгі мақсат – оқушы бойында білім-
білік, дағдыларға қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде жылдам өзгеріп 
жатқан өмірге бейімді, өзін-өзі дамыта алатын, өз бетімен кез-келген мəселені 
адамгершілік тұрғыда шеше алатын, өзіндік ойы бар жеке тұлға қалыптастыру. 
сыныптардағы ана тілі сабақтарында əрбір мəтінді өткен кезде білім, білік, 
дағдыларды осы мақсатқа икемдеп отырғанымыз жөн.

Нəтижеге бағытталған білім беру мұғалім мен оқушы еңбегінің сапасына 
байланысты екенін айтып кеттік. 

«Қазіргі уақыт талабы шынайы білімділікті, шынайылықты талап етеді. 
Тіпті кей кездері процент қушылыққа бой алдырып, оқушы білімінінің дұрыс 
бағаланбайтын кездері де болады. Бастауыш сынып мұғалімдерін оқушыларға са-
палы білім беріп, оған ерекше мəн беретін түбегейлі бетбұрыстарға қарай ынталан-
дыру қажеттігі туды. Мұндай бетбұрыс алдымен басшы мен мұғалімнің бірлескен 
ісінің, ең маңыздысы олардың өзара қарым-қатынасының құрамды бөлігіне айна-
луы тиіс» – дейді Ю.А. Конар.

Инновациялық оқу оқудың түсіндірмелі-иллюстрациялық түрінен əрекет-
шілдікке ауысу арқылы жүзеге аса отырып, оқушының оқу əрекетінің белсенді 
субъектісі болуына мүмкіндік береді. Оның өзі сабақты əр түрлі технологиялар 
бойынша жобалауды қажет етеді. 

Сабақтың соңғы нəтижесін бір-бірінен ажырамайтын құрамдас екі бөлікке 
бөлуге болады, өйткені біріншісі – екіншісінің, керісінше, екіншісі – біріншісінің 
нəтижесі болып табылады, демек, сабақтың өзі – мұғалімнің шығармашылығы, 
яғни, оның педагогикалық іс-əрекетінің нəтижесі.

Қазіргі кезде оқытуда ең алдымен оқушылардың бойында əлеуметтік-мəдени 
құзіреттілікті қалыптастыру басты мəселе болып отыр. Əсіресе, бастауыш 
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы, как улучшить способность говорить свободно на 

казахском языке, развивать коммуникативную компетентность и квалификацию казахской речи во 
время компьютерного обучения.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования информационно-коммуника-

ционных технологий на уроках окружающего мира в начальной школе.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информатизация, 
программное обеспечение.

Современный мир отличается динамичным развитием во всех социально-
значимых областях, и ребёнок находится в центре этого развития. Основу для 
учебной деятельности ребёнка и многих сфер жизни человека в обществе состав-
ляет грамотность. Современная грамотность, выросшая из традиционных «читать, 
писать, считать», изменяет акценты, приоритеты и само содержание этой триады 
и включает элементы информационных технологий, информационной культуры.

В начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребёнка с игро-
вой на учебную, что бывает зачастую очень болезненно и сопровождается пси-
хологическими проблемами, использование игровых возможностей компьютера в 
сочетании с дидактическими возможностями (наглядное представление информа-
ции, обеспечение обратной связи между учебной программой и ребёнком, широкие 
возможности поощрения правильных действий, индивидуальный стиль работы и 
т.д.) позволяет обеспечить более плавный переход к учебной деятельности [1].

Единственный человек, который способен реализовать данное положение на 
практике, – это учитель начальных классов. Никакие другие специалисты, освоив-
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шие новшества и готовые применять их в педагогическом процессе, не смогут по-
лучить тот результат, на который может рассчитывать учитель, изначально посвя-
тивший себя воспитанию учеников начальных классов.

Большая часть знаний, умений и навыков (ЗУН), полученных на традицион-
ных уроках, не используется учащимися во внеурочной деятельности, и их прак-
тическая ценность утрачивается, а прочность существенно снижается. Использо-
вание же ЗУН в игровой компьютерной среде приводит к их актуализации, а жела-
ние играть – к мотивации их приобретения.

Внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации 
образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности образо-
вания, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в ин-
формационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникацион-
ным возможностям современных технологий и обладающей информационной 
культурой. 

Проблеме информатизации образовательного процесса в школе вообще и в 
начальной школе, в частности, в последние годы уделяется определенное внима-
ние. Наши дети – это уже члены информационного общества. Объем информации, 
который обрушивается на них, во много раз превышает объем, который приходил-
ся на их ровесников еще два десятка лет тому назад. Школа – часть общества, и в 
ней, как в капле воды, отражаются те же проблемы, что и во всей стране. Поэтому 
очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с инте-
ресом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 
Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традицион-
ных методов обучения и современных информационных технологий, в том числе 
и компьютерных.

Учеников привлекает новизна проведения уроков с их использованием. В 
классе во время таких уроков создаётся обстановка реального общения, при ко-
торой ученики стремятся выразить мысли «своими словами», они с желанием вы-
полняют задания, проявляют интерес к изучаемому материалу, у учеников пропа-
дает страх перед компьютером. Учащиеся учатся самостоятельно работать с учеб-
ной, справочной и другой литературой по предмету. У учеников появляется заин-
тересованность в получении более высокого результата, готовность и желание вы-
полнять дополнительные задания. При выполнении практических действий прояв-
ляется самоконтроль. 

Использование презентаций позволяет проводить уроки: 
– на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка) 
– обеспечивает наглядность; 
– привлекает большое количество дидактического материала; 
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– повышает объём выполняемой работы на уроке в 1,5–2 раза; 
– обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (индивидуально 

подойти к ученику, применяя разноуровневые задания).
Использование ИКТ при подготовке к уроку.
Обработка текстовой, цифровой, графической и звуковой информации при 

помощи соответствующего программного обеспечения для подготовки дидакти-
ческих материалов к уроку (индивидуальные карточки, таблицы, чертежи, схемы, 
иллюстрации и др.) [2].

Осуществление поиска необходимой информации в Интернете в процессе 
подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям по предмету.

Форма работы может быть и индивидуальной, и групповой, и фронтальной. 
Например, при работе с тренажёром ученик может выполнять задания самостоя-
тельно. Также можно организовать групповую работу, во время которой учитель 
демонстрирует на экране отдельные эпизоды тренажёра. После каждого эпизода 
все ученики по очереди выполняют упражнения, когда необходимо, при подсказ-
ке учителя.

Учащихся начальных классов я вовлекаю не только в использование инфор-
мационных ресурсов, но и в создание их. Конечно, возраст накладывает естествен-
ные ограничения на организацию такой деятельности. Однако начинать такую 
работу нужно именно с начальных классов. Дело в том, что именно в младшем 
школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств 
и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассма-
тривается как малозначимый, «проходной» для компьютерных технологий, то на-
рушается преемственность между этапами развития учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. Современный младший школьник прекрасно знаком с ком-
пьютером (чаще лучше, чем взрослый), но относится к нему, как к игрушке. И пе-
ред учителем встаёт задача показать, насколько это мощный инструмент познания, 
позволяющий открыть мир.

Для решения выше изложенных задач используем следующие направления:
– создание слайд-презентации к учебнику;
– подготовка индивидуальных карточек для обучения;
– подготовка дополнительного материала;
– использование готовых электронных учебных материалов.
Помимо созданных самостоятельно материалов электронных уроков можно 

использовать на уроках электронно-учебные пособия. Одно из них – «Мир приро-
ды. Наглядное пособие по естествознанию младших школьников». Оно охватыва-
ет ряд наиболее интересных тем об окружающем нас мире, его разнообразии, из-
менчивости и неповторимости:
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– Живая и неживая природа.
– Смена времён года. Смена дня и ночи.
– Форма Земли. Ориентирование на местности.
– Размножение и распространение цветковых растений.
– Три состояния воды. Круговорот воды в природе.
– Круговорот веществ (жизни) в природе.
Пособие с помощью наглядных анимаций, динамических рисунков, схем и 

таблиц, красочных фотографий помогает ребёнку понять таинственные законы 
природы. Все материалы сопровождаются дикторским комментарием, что делает 
работу с ними интересной и познавательной.

Универсальность пособия помогает активизировать познавательную дея-
тельность учащихся, обеспечить высокую степень визуализации учебного процес-
са, которая, в свою очередь, позволяет проводить уроки в форме интерактивного 
обучения.

Изучению времён года помогает обучающая программа «Мультипликацион-
ные времена года с тётушкой Совой». В ней, помимо изучения нового материала, 
ребята смогут почитать видеокнижку А. Валевского о всех 12-ти месяцах, с помо-
щью караоке спеть полюбившиеся песни.

Освоить знания по анатомии, проверить их прочность, получить консульта-
цию и сдать экзамен на «отлично» поможет младшим школьникам игра от компа-
нии «Бука» «Пятачок сдаёт экзамен по анатомии».

Данные мультимедийные пособия ни в коем случае не подменяют имеющи-
еся учебно-методические комплекты. Они являются эффективным дополнитель-
ным средством, позволяющим обеспечить качественное обучение в сочетании с 
учебниками, рабочими тетрадями, раздаточным материалом. Эпизодическое ис-
пользование интерактивной доски, разнообразная учебная деятельность обеспечи-
вает здоровьесберегающий эффект обучения, существенно влияет на эмоциональ-
ный фон урока, помогает оптимизировать учебную нагрузку [3].

Неотъемлемым помощником в привитии интереса к предмету и организации 
коллективной работы класса является использование интерактивной доски. Ведь 
использование различных магнитных ручек, лазерных указок, «волшебных» па-
лочек развивает не только логику, творческое мышление, моторику и координа-
цию ребенка, но и позволяет ему вернуться назад, посмотреть, где были допущены 
ошибки, проанализировать свою работу.

Использование информационно-коммуникационных технологий помогает 
перейти от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, 
при котором ученик становится активным субъектом учебной деятельности. Это 
способствует осознанному усвоению знаний учащимися.
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Приведу несколько преимуществ проведения уроков с применением ИКТ по 
сравнению с классическим уроком.

Этап урока Урок с применением ИКТ «Классический» урок
1. Проверка до-
машнего зада-
ния

1) Домашнее задание проверяется с 
помощью сканера.
Работа ученика сканируется и вы-
водится на доску. Ребенок поясня-
ет свое решение. При необходимо-
сти учитель или другие ученики ис-
правляют допущенные ошибки. Если 
задача имеет несколько решений, на 
доску с помощью сканера выводятся 
другие варианты, и учащиеся имеют 
возможность быстро сравнить раз-
личные способы решения задачи.
На сканирование работы затрачива-
ется менее 1 минуты, остальное вре-
мя используется непосредственно на 
разбор заданий.

1) Ученик выходит к доске со своей те-
традью, переписывает решение, а затем 
объясняет его другим ученикам. При 
этом тратится в среднем от 5 до 10 ми-
нут, в зависимости от скорости пись-
ма ученика. Если же задание выполне-
но несколькими способами, то время на 
воспроизведение этих заданий на доске 
увеличивается.

2. Устная ра-
бота

На экран проецируется текст, иллю-
страция, чертеж, схема. При этом все 
необходимое появляется на экране 
последовательно, что позволяет избе-
жать ненужного нагромождения.

Возможны два варианта:
1. Схемы, чертежи подготовлены зара-
нее.
Достоинство: экономия времени на 
уроке.
Недостатки:
а) большое количество текста, схем, 
чертежей на доске мешает некоторым 
учащимся сосредоточиться на конкрет-
ном задании;
б) на доске остается мало места для до-
полнительных выкладок к каждому 
конкретному заданию, что может при-
вести к непониманию каких-то момен-
тов решения.
2. Записи, чертежи, схемы выполняют-
ся и стираются по мере выполнения за-
даний.
Недостаток: невозможность вернуть-
ся к ранее выполненным заданиям.

1. Объяснение 
нового матери-
ала

Если данная тема недостаточно пол-
но изложена в учебнике, то данный 
материал раздается учащимся в пе-
чатном виде (создается справочник

Материал, которого нет в учебнике, 
диктуется ученикам. Затем на доске 
приводятся примеры решений, которые 
учащиеся также записывают в тетради.



1, 2016                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

105

Этап урока Урок с применением ИКТ «Классический» урок
ученика, содержащий основные по-
нятия и термины) Учитель на доске 
комментирует раздаточный материал, 
при необходимости дополняя его дру-
гими примерами, обращает внимание 
на наиболее важные моменты, отве-
чает на вопросы учащихся. Матери-
ал распечаток при этом, как правило, 
выводится на доску.

На диктовку в среднем тратится 4 ми-
нуты, в зависимости от объема матери-
ала и от скорости письма учащихся.
Кроме потери времени на конспекти-
рование, имеется еще один недостаток: 
если учащийся недостаточно внимате-
лен, то при списывании решения с до-
ски он может допустить ошибки, кото-
рые затем затрудняют понимание мате-
риала или приведут к проблемам при 
выполнении заданий подобного типа

2. Первичное 
закрепление 
материала

1) Отработку материала можно раз-
нообразить примерами из различ-
ных источников. Для этого достаточ-
но распечатать подборку заданий, а 
на экран вывести заготовленные зара-
нее условия.
2) Использование готовых схем, чер-
тежей позволяет письменно решить 
на уроке 3–4 задачи, а также сравнить 
различные способы решения одной и 
той же задачи и рассмотреть вопрос, 
сколько различных решений она мо-
жет иметь.

1) Использование дополнительного ма-
териала ограничено наличием доста-
точного количества сборников. Диктов-
ка условий заданий также ведет к поте-
ре времени, а значит, и к снижению эф-
фективности урока
2) Письменно решаются только 1–2 за-
дачи, в крайне редких случаях – 3.
Времени на разбор разных способов 
решения задачи, а также количества ре-
шений в зависимости от исходных дан-
ных, как правило, не остается

3. Закрепле-
ние материала, 
самостоятель-
ная работа уча-
щихся

При выполнении заданий по вари-
антам учащиеся решают их в тетра-
дях. Затем с помощью сканера реше-
ние проецируется на доску, и учитель 
просит учащихся прокомментировать 
полученное решение.
Таким образом, исключается бездум-
ное списывание с доски, экономится 
время на воспроизведение решения.
Можно быстро проводить провер-
ку усвоения материала путем тести-
рования (фронтального или индиви-
дуального) с последующим разбором 
(используются печатные тексты или 
презентация с заданиями, проверка и 
разбор теста осуществляется также 
с помощью презентации или с помо-
щью сканера).

Существует два способа организации 
этой части урока.
Основная часть учащихся выполня-
ет задания в тетрадях, а два-четыре 
школьника (по одному-два человека от 
каждого варианта) одновременно реша-
ют задания своего варианта на доске.
Затем эти задания комментируются.
При этом способе есть существенный 
недостаток: часть учащихся вместо 
того, чтобы решать задания самосто-
ятельно, списывает их с доски, а зна-
чит данный материал остается неотра-
ботанным.
2. Сначала все учащиеся решают зада-
ния на местах, а затем по одному пред-
ставителю от каждого варианта выхо-
дят к доске и воспроизводят свое реше-
ние. При этом процент списывающих
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школьников сокращается, но имеет ме-
сто потеря времени.

4. Выдача до-
машнего зада-
ния и подведе-
ние итогов уро-
ка

1) Учащимся может быть задано не 
только общее, но индивидуальное до-
машнее задание, которое выдается в 
виде распечаток 
2) Вся информация, появляющаяся в 
процессе урока на доске сохраняется. 
Это дает возможность быстро про-
смотреть задачи, решенные на уроке, 
повторить основные моменты, сде-
лать выводы.

1) Домашнее задание задается по учеб-
нику или записывается на доске. При 
этом все учащиеся, как правило, полу-
чают одинаковое задание.
2) Из-за нехватки свободного места на 
доске большая часть решенных задач 
будет стерта. Значит, при подведении 
итогов урока единственное, к чему мо-
жет адресовать учащихся учитель,- это 
их тетради.

Использование ИКТ на уроках имеет преимущества по сравнению с тради-
ционным обучением: 

– современность и актуальность учебного материала; 
– наличие дополнительного и сопутствующего материала; 
– эстетичность и наглядность;
– возможность распечатки материала для последующей индивидуальной ра-

боты; 
– возможность блочного обозрения темы, опережения знаний; 
– обучение через игровую или практическую деятельность; 
– повышение интереса учащихся к учёбе; 
– более чёткая организация деятельности учителя, облегчение его труда; 
– в целом, использование ИКТ способствует повышению качества знаний и 

умений учащихся. 
Диагностика мотивации учебной деятельности и уровня комфортности на 

уроках показала, что наибольший интерес у детей вызывают уроки, на которых 
учитель использовала ИКТ. Повышается интерес к учебе в целом. 

Таким образом, анализируя опыт использования ИКТ на уроках, можно с 
уверенностью сказать, что использование ИКТ позволяет:

– активизировать познавательную деятельность учащихся;
– проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;
– обеспечить высокую степень дифференциации обучения;
– повысить объём выполняемой на уроке работы;
– усовершенствовать контроль знаний;
– рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока;
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– формировать навыки исследовательской деятельности;
– обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным би-

блиотекам, другим информационным ресурсам [4].
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Summaru
In the article examined questions of the use of informatively-communication technologies on the 

lessons of the surrounding world at initial school.

Keuwords: of informatively-communication technologies, informatization, software.
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Аңдатпа
Мақалада бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа баулуда ең алдымен ба-

ланы шығармашылық іс-əрекетке қатыстыру үшін қажетті жағдай туғызу мəселелері 
сонымен қатар «шығармашылық» ұғымына педагогикалық-психологиялық талдаулар 
қатары қарастырылған. Шығармашылыққа баулу проблемасын анықтауға бағытталған 
зерттеулерді топтарға бөліп қарастыру көрсетілген.

Тірек сөздер: шығармашылық, əуесқойлық, шəкірттер, субъективтік, қабілет, зе-
рек, ақыл-ойы, шындау, танымдық ойын, əлеуметтік іс-əрекет.

Озық тəжірибелерге сүйеніп, жаңа бағытта оқыту, яғни əр баланың табиғи 
қабілетін шыңдау үшін қолайлы жағдай жасай отырып, оны жан-жақты дамы-
ту керек. Осыған байланысты əр мұғалімнің ізденісі арқылы жаңа тəжірибеге, 
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жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттілігі туындайды. Басты назар баланың жан-
жақты дамуы мен танымдық арттыруға, балаға ізгілік тұрғысынан қарауға, 
жетістіктерін өздеріне талдатып, өзін-өзі бағалау əрекетін ұйымдастыруға, яғни 
бір сөзбен айтқанда жан-жақты шығармашыл тұлға қалыптастыпуға бағытталады. 
Шығармашыл тұлға дегеніміз- өмірде дұрыс жол табу үшін өз əрекеті негізінде 
дұрыс ой түйіп, өздігінен саналы, дəлелді шешімдер қабылдай алатын жеке тұлға. 
Шығармашыл тұлға бойында батылдық, еркіндік, ұшқырлық,талдап-жинақтай 
білу, қайшылықтарды түсіне білетін кешенді қасиеттер болу керек.

Қазіргі таңдағы педагогиканың міндеті–осы қасиеттерді кез-келген оқушының 
бойында қалыптастыру болып табылады. Бүгінде шығармашылық қабілеттерінің 
дамуы басты нысана болып,ал айналып, ойландырып отырған мəселе. Өйткені 
өмірдегі сан алуан қиыншылықтарды шеше білу, мемлекетімізді өркениетке 
жеткізу тек шығармашыл адамдардың қолынан келмек. Тек шығармашылық қана 
адамға өмірдің мəнін түсінуге, өз бақытын сезінуге мүмкіндік əпереді.

Тұлғаның өзіндік шығармашылық белсенділігін арттыру көп жақты, күрделі 
процесс екені анық. Сондықтан оқушыларды шығармашылыққа баулу мəселесі 
педагогика теориясы мен практикасында ерекше орын алады, педагог ғалымдар 
оның психологиялық, педагогикалық аспектілеріне, əдістемелік негіздеріне көңіл 
бөледі.

Бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа баулуда ең алдымен ба-
ланы шығармашылық іс-əрекетке қатыстыру үшін қажетті жағдай туғызу керек. 
М. Монтессори, Л.С. Выготский, Н.С. Лейтес жəне т. б. психологтардың айтуын-
ша бастауыш саты жасындағы балалардың əуесқойлығы, қабылдағыштығы ерек-
ше дамитын уақыт, сондықтан осы кезеңде оқушыларды шығармашылыққа баулу 
едəуір белсенді жүргізілуі қажет [1].

«Шығармашылық» ұғымына энциклопедиялық сөздікте «ешқашан 
бұрындары болмаған жаңа сапалы нəрсені тудырушы қызмет» деген анықтама 
берілген. Ал қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде 
«шығармашылық ойлаудың» субъективтік жаңа өнімнің жасалуымен жəне оны 
жасау жөніндегі танымдық іс-əрекеттің өзіндегі жаңа түзілімдермен сипаттала-
тыны, бұл жаңа түзілімдердің мотивацияға, мақсаттарға, бағамдауларға, мағына-
мəндерге қатыстылығы айтылады. Сонымен қатар оның дайын білімдер мен 
біліктерді қолдану процестерінен, репродукциялық ойлаудан ерекшеленетіні де 
аталып өтеді.

И.П. Волков шығармашылық ұғымын тереңдете келіп, бастауыш сынып 
оқушысы үшін шығармашылық деп «оқушы игерген білімін, білігін, əдістерін 
тиісті жерде қолдана отырып, баланың өзі үшін пайдалы жəне жаңалық болып 
есептелетін іс-əрекеттің нəтижесін» атауды ұсынады. Біз де осы анықтамаларды 
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негізге ала отырып бастауыш сынып оқушысын шығармашылыққа баулу деп 
оқушыны қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстардың себеп-салдарларын өз 
бетімен түсіне білуге ұмтылуға итермелеу, оған қажетті жағдайлар тудыруды ай-
туды дұрыс көреміз.

Шығармашылыққа баулудың психологиялық ерекшеліктерін, баланың, 
оның ішінде бастауыш сынып оқушысының шығармашылығын қабілетін дамы-
ту жолдарын П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубенштейндер қарастырса 
И.Я. Лернер, А.И. Матюшкин, М.И. Махмутовтар шығармашылықты дамытудағы 
проблемалық оқытудың мəнін ашып көрсетті. Сонымен қатар Л.М. Фридман, 
М.М. Мұқановтар өз еңбектерінде адамның өнімді ойлауы мен шығармашылық-
тың байланысын ашуға күш салады. Көптеген ғалымдар бастауыш сынып оқушы-
ларының шығармашылығын дамыту мəселесін жекелей қарастырады. Олардың 
ішінде көрнекті ресейлік педагогтар Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занковтар 
бастауыш сынып оқушыларының шығармашылығын дамытудың принциптерін 
анықтады [2].

Шығармашылыққа баулу іс-əрекет үстінде дамиды. Түлғаның даму 
процесінде шығармашылық белсенділіктің орын ерекше. Тұлғаның дамуы – 
адамның сандық жəне сапалық өзгерістерінің барысы мен нəтижесі. Даму нəтиже-
сінде адам биологиялық түр жəне əлеуметтік тіршілік иесі ретінде жетіледі. 
Адамның биологиялық сипаты морфологиялық, биохимиялық, физиологиялық 
өзгерістерді қамтитын тəн-дене дамуынан көрінеді. Ал əлеуметтік даму оның 
психикалық, рухани, интеллектуалдық кемелденуінен байқалады. Іс-əрекет бары-
сында адамның жан-жақты жəне біртұтас тұлғалық дамуы жүріп жатады, оның 
қоршаған дүниеге көзқарасы, қарым-қатынасы қалыптасады. Балалар іс-əрекетінің 
негізгі түрлері – ойын, оқу, еңбек.Балалардың шығармашылық қабілетін дамы-
ту, оны шығармашылыққа баулу əсіресе оқу барысында белсенді жүргізіледі. Ол 
шығармашылық қабілетке ие оқушының іс-əрекетінен байқалады. Шығармашылық 
қабілеттің белгілері қандай? Жалпы, шығармашылық қабілет туа пайда бола ма? 
Осындай сұрақтарға жауап алу үшін бірнеше пікірлерді салыстырып қарау қажет. 
М. Мұқанов, Қ. Жарықбаевтар нышан мен қабілеттің бір-бірінен ерекшелігін еске-
ру қажеттігін көрсетеді. М. Мұқанов нышан адамда іштен туа пайда болатын нерв 
жүйесінің кейбір анализаторларының ерекшеліктері екендігін дəлелдей келіп, ны-
шанды тұқым себумен салыстырады. Себілген тұқымның өсуі топыраққа, ылғалға 
жəне күн нұрына байланысты. 

Бастауыш сынып оқушысының шығармашылық іс-əрекетін оқу-тəрбие 
процесінде ұйымдастыруды қалайтын педагогикалық көзқарас бойынша 
шығармашылық процесс объективті түрде заңды, танып-білуге жəне басқаруға 
болатын қасиет болып табылады, өйткені, педагогикалық мақсаттар үшін 
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шығармашылыққа бар болғаны субъективтік кенеттен болжау жəне жаңалықтың 
субъективті кездейсоқтығы тəн [3].

Шығармашылыққа баулу проблемасын анықтауға бағытталған зерттеулерді 
мынадай топтарға бөліп қарастыруға болады:

1. Тұлғаның шығармашылық қабілетінің психологиясы (И.П. Волков, 
Д.П. Богоявленская, М.М. Мұқанов жəне т. б.). Бұл бағытта шығармашыл тұлға-
ның өз күшіне сенімділігі, сезім ұщқырлығы, өз бетімен жұмыс істеуге деген 
құштарлығы, т. б. ерекше қасиеттері сөз етіледі.

2. Шығармашылыққа баулуды іс-əрекет барысында ұйымдастыру бағытын 
қарастырғандар П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, В.Д. Путилин жəне т. б. ғалым-
дар шығармашылық қабілеттердің көрініс беруі жеткіліксіз, аталған қабілеттер 
арнайы ұйымдастырылған іс-əрекет барысында ғана толығып, дамып отырады деп 
тұжырымдайды.

3. Тұлғаны шығармашылыққа баулу принципін ұстанған Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, А. Матюшкин жəне т. б. еңбектерінде «шығармашылық» ұғымымен 
«баулу», «даму» ұғымы қатар қойылып, баланың барлық психикалық процестері 
шығармашылық іс-əрекет үстінде дамитынын дəлелдейді.

4. Дамыта отырып оқыту идеясын ұсынушылар (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин), проблемалық оқыту теориясын жасаушылар (А.М. Матюшкин, 
Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер) проблемалық оқытудың мақсаты 
ғылыми таным нəтижелерін білімдер жүйесін ғана меңгертіп қана қоймай, сонымен 
бірге оқушылардың танымдық дербестігін қалыптастырып, оның шығармашылық 
қабілеттерін дамыту екендігін көрсетеді.

Сонымен, бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа баулу табиғатын 
терең түсінуде əл-Фараби, Ж. Баласағұни сияқты ұлы ойшылдардың Я.А. Ко-
менский, И.Г. Песталлоци, А. Дистервег, Ы. Алтынсарин [33], А. Байтұрсынов, 
М. Жұмабаев, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 
И.Я. Лернер, М.М. Мұқанов, Б.М. Теплов, Д.В. Эльконин, С. Жиенбаев, Ғ. Бега-
лиев, С. Рахметова сияқты ағартушылар, педагогтар, психологтар жəне əдіскер-
ғалымдардың еңбектері басшылыққа алынып, оқушыларды шығармашылыққа ба-
улу əдістемеснің теориялық негіздерін анықтауға пайдаланылуы керек [5].

Баланың ақыл-ойының қабілетінің дамуындағы сензитивтік (сезімдік) кезең 
М. Монтессори, Л.С. Выготский, Н.С. Лейтестің айтуынша оның шығармашылық 
жұмыспен айналысуына қолайлы жағдай туғызады. Егер біз бала қабілеттігінің мол 
кезін дер кезінде пайдаланбай, кейінірек дамытуға күш салсақ, онда тап сол бастау-
ыш сынып жасындағыдай дамытуға мүмкіндік ала алмаймыз. Осы тұрғыдан алып 
қарағанда бастауыш сынып оқушысының əуесқой, əсерленгіш, сезімтал екендігіне 
көңіл бөлсек, бастауыш сатыда оқушыларды шығармашылыққа баулудың қолайлы 
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кезеңі екендігіне, осы жаста шығармашылыққа баулу неғұрлым тиімді, нəтижелі 
болатынына күмəн келмейді.

Баланың шығармашылық қабілеттерін дамыту мəселесін талдау ең алдымен 
«қабілет» ұғымының мəнін терең түсініп алуды талап етеді.

Философияда «қабілеттерді» тұлғаның белгілі бір əрекетті орындауға жағдай 
жасайтын жеке ерекшеліктері ,дей келе олар қоғамдық тарихи іс əрекеттердің 
нəтижесінде қалыптастырып, əрі қарай дамып отыратындығы атап көрсетеді.

Адамның ақыл – ойын,қабілеттерін дамыту арқылы оны бақыт жорлына 
жеткізу мəселесіне бірнеше күрделі еңбектерін тəкелей арнаған шығыстың əйгілі 
ойшылы əл-Фараби болды.

Бүкіл бір халықтың ұстазы ұлы Абай өзінің қара сөздерінде /43 сөзі/ бала 
өмірге келгендегі қабілеттері əрі қарай дамытуды, шындауды қажетететін сонда 
ғана олар пайдаға асады- деп жазған, А.В. Петровскийдің айтуынша, «Қабілет-
тер – білім алуға қажетті адамның психологиялық ерекшеліктері» [4].

«Қабілет – іс əрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай, тəтижелі орындауға 
көрінетін адамның жеке қасиеті», – деп жазады Т. Тəжібаев. Ə. Алдамұратов 
«қабілеттер адамның іс əрекетінің белгілі бір түрін ойдаңғыдай алу мүмкіндіктері» 
деген анықтама береді.

Бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа баулуда салыстыру 
біліктілігін (ұқсастық белгілер мен айырмашылықтарды салыстыра алу қабілеті), 
себеп-салдар байланыстарын анықтай алу біліктілігін (құбылыстардың бір-бірімен 
байланысын анықтау), жалпылау біліктілігін (қорытынды жасай алу қабілеттілігі), 
талдау біліктілігін (бүтінді бөлшектей алу қабілеті), болжам жасау біліктілігін 
(бағдарлау қабілеті), ұқсастандыру біліктілігін (заттардың, құбылыстардың 
ұқсастықтарын ажырата алу қабілеті) қалыптастыру қажет болып табылады, яғни 
осы аталғандар шығармашылық қабілеттің құрамдас бөліктері болып табылады.

Бастауыш сыныптарда шығармашылыққа баулудың негізгі құралдарының 
бірі – танымдық ойын болып табылады, оларды қолдану оқушылардың сабаққа 
қызығушылығын тудырады, тілін дамытады, өзара жауапкершілік, достық 
сезімдерінің қалыптасуына жағдай жасайды.

Бастауыш сыныптарда шығармашылық жұмыстарды жүйелі жүргізу 
оқушылардың білім деңгейлерінің жоғарылап, саналы орнығуын қамтамасыз етеді, 
олардың жоғары сыныптарда жүргізілетін күрделі шығармашылық жұмыстарына 
дайындық болып табылады, жалпы білім сапасын көтереді.

Оқушыларды шығармашылыққа баулуға байланысты педагогикалық 
іс-əрекеттің өзі табиғатынан технологиялық болып табылады. Бұл жерде 
педагогикалық іс-əрекетті көптеген педагогикалық міндеттерді шешуге мүмкін-
дік беретін іс-əрекет ретінде талдау қажеттігі туады. Олардың қатарына біз 
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талдау-рефлексивтік, конструктивті-болжамдық, ұйымдық-əрекеттік, бағалау-
ақпараттық, түзету-реттеушілік міндеттерді жатқызамыз, міне, осыларды шешудің 
əдістері мен тəсілдері мұғалімнің кəсіби-педагогикалық мəдениетінің технология-
сын құрайды.

Кəсіби-педагогикалық мəдениеттің тұлғалық-шығармашылық компоненті 
шығармашылық акт ретінде оны меңгерудің жəне жүзеге асырудың механизмін 
ашады. Мұғалімнің педагогикалық құндылықтарды меңгеруі тұлғалық-шығар-
машылық деңгейде жүзеге асады. Оқушыларды шығармашылыққа баулуда 
инновациялық технологиялардың орны бөлек.

Оқушыларды шығармашылыққа баулуға даярлау тұрғысының мəні – 
əлеуметтік, іс-əрекеттік жəне шығармашылық позициядан қарастырылуы қажет. 
Бұл тұрғыдан келуге тұлға теориясының негізгі қағидалары негіз болды жəне ол 
бірқатар ғалымдар еңбектерінде көрініс тапты (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубенштейн) [6].

Бұл тұрғыдан келу жоғары оқу орнының педагогикалық процесін қатысушы 
маман тұлғасын қалыптастырудың тұтас педагогикалық процестің қызметінің 
мақсаты мен міндеттері, оның тиімділігінің өлшемі ретінде бағдарлануын 
көздейді.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы создания условий учащимся начальных классов к творче-

ской деятельности, в том числе психолого-педагогический анализ понятия «творчество». Даны по-
нятия о целостном развитии личности, формировании ее взаимоотношении и взглядов на окружаю-
щую среду в ходе творческой деятельности. Приведены исследования, направленные на выявление 
проблем привития творчества младшим школьникам. 
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Аңдатпа
Мақалада Қазақстанда ақпараттандыру процесі, «Педагогикалық технология», 

«Білім саласындағы жаңа коммуникациялық технологиялар» түсінігі компьютерлік тех-
ника жəне ақпараттық технологияны оқу үрдісінде қолданудың басты ерекшеліктері 
атап көрсетіледі.

Ақпараттық технологиялардың, ғылыми-техникалық прогрестің, жетістіктеріне 
қарай жаңа ақпараттық қоғам туралы, сонымен бірге жаңа өркениетке, яғни ақпарттық 
өркениет жайында баяндалады.

Тірек сөздер: педагогикалық технология, ақпарат, экономикалық, интеллектуалдық, 
стратегиялық, интернет, инновациялық, синтаксистік, семантикалық, прагматикалық.

Басқа дамыған жəне дамушы елдерге тəуелді болып қалмау жаһандау 
дəуірінде саналы көзқарасқа, менталитетке, ақпараттық даму деңгейіне байланы-
сты. Ол өз кезегінде мамандар даярлауда берілетін білім мазмұнына байланысты. 
Бүгінде білім қоғамның əлеуметтік-экономикалық, интеллектуалдық жəне рухани 
дамуының стратегиялық бағдары ғана емес, сонымен қатар біздің қоғамымыздың 
қауіпсіздігінің кепілі.

Өзінің дамуы жағынан күрделі, біркелкі сипатта болмаған қазіргі заманғы 
ғылым мен техниканың интеграциялануы ғылым салаларының түйіскен жерінде 
дифференциялануы арқылы іске асады. Мұндай өзара əрекет ғылыми-техникалық 
білім шекарасының кеңеюіне əкеліп соғады. Бірақ, бұл даму негізінен өзара əрекет 
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жасайтын ғылымдардың сапалы əдістерінің негізінде орындалады. Осындай 
қажеттілік туындағаннан кейін қазіргі ғылыми танымның тұтас дамуында жара-
тылыстану, техникалық жəне қоғамдық ғылымдар бір-бірімен жақындасып, син-
тезделу процесі басымдық танытуда. Қазақстанда ақпараттандыру процесі 1990 
жылдардан басталады. Бұл кезең ішінде республикамызда компьютерлік техника 
саны артып, біршама мемлекеттік органдарда, қоғамдық ұйымдарда, кəсіпорындар 
мен ғылым, білім мекемелерінде жұмыс процесі аутоматтандырыла бастады. 1996 
жылдан бастап елімізде Интернет жүйесі жұмыс жасай бастады. 

Қоғамдағы саяси, əлеуметтік, экономикалық процестер ақпарат ғасырының 
жаңа талап-тілегіне тез бейімделуде. Бір-бірімен тығыз байланыстағы əртүрлі 
қоғамдық процестер орын алуда.

Адам санасында ақпаратпен психологиялық тұрғыдан əсер етудің оң неме-
се теріс процестеріне негізделген жаңа саяси технологиялардың дүниеге келуі – 
саясаттың шынайы нəрседен виртуалды дүниеге айналғанының салдары, не бол-
маса белгісі ғана [1].

Компьютерлік жəне ақпараттық технологиялардың арқасында қазіргі саясат 
жаһандық саясатқа айналды, бұл саясат үшін ұлттық, мемлекеттік жəне басқадай 
шекара жоқ. ол қоғамдық өмірдің бүкіл саласына, ал ең бастысы адамның сана-
сына дендеп ене бастады. Ақпараттың арқасында жаңа мифтер жасау арқылы 
адамдардың психологиясына əсер етіп, оны өзгерту мүмкіндігіне ие болды. 

«Технологиялық білім» термині XX ғасырдың 40–50 жылдары пайда болды. 
Бұл термин тұрмыстық құрал-жабдықтарға, сол сияқты оқу үрдісінде техникалық 
құрал-жабдықтарға байланысты қолданылып келген болатын.

50–60 жылдары «технологиялық білім» термині бағдарламалы оқыту иде-
ясын тарату мақсатында педагогикалық үрдісте əдіс-тəсіл жиынтығы ретінде 
қолданылған.

Қазіргі уақытта «педагогикалық технология» түсінігінің жаңа даму кезеңі 
жүріп жатыр, бұл түсінік 1980 жылдары арнайы компьютерлер арқылы жан-жақты 
ақпаратты-бағдарлама жүйесінде оқыту пайда болған кезден дамыған. 

«Педагогикалық технология» түсінігі осы уақытқа дейін мазмұны жағынан 
жеткілікті тұрақты болмай келеді. 

«Педагогикалық технология» анықтамасы келесі негізгі белгілерді қамтып 
көрсетеді: мұғалім мен оқушының іс-əрекетінің ортақтығы, адам мен техниканың 
бірлігі. 

Оқудың əдіс жəне ұйымдастыру тəсілі оқушының білім алу іс-əрекеті 
негізінде құралып, құрылымның екінші жүйесінде іске асады.

Арнайы компьютер пайда болғанға дейін білім мұғалімдер мен кітап арқылы 
берілген, сондықтан да оқушылар теориялық білімді мұғалім мен кітап арқылы 
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алған. Осы уақытқа дейінгі білім беру тəжірибесіне көз жүгіртер болсақ, білімді 
бағалау жəне шешім қабылдауды мұғалімдер жүргізген, зертханалық тəжірибелерді 
мұғалімнің нүсқауымен жүргізе отырып, бағаланған. Арнайы компьютер қолдану 
арқылы оқу-əдістеме жүйесі пайда болды, ол мұғалімнің іс-əрекетін атқара алады, 
мұғалім бағыт беруші қызметін атқарады. Мысалы, ақпаратты ұйымдастыратын, 
тексеретін арнайы компьютер оқу əдісіндегі жүйеде бірінші жəне екінші құрылымда 
жұмыс жүргізе алады. Негізінде адам – машина бірлігінде жеке өз бетімен білім 
алуға мүмкіндік туады. 

Отандық жəне шетелдік оқытушылар оқушылардың ақпаратты қабылдау 
іс-əрекеті негізінде жəне ұйымдастыра білу үлгісінде топтастыра отырып 
педагогикалық технологияның келесі түрлерін атап көрсетті: нақтылы дəріс беру, 
аудио, көзбен көру техникалық құралдар арқылы оқыту, оқу кітабы арқылы оқыту, 
аз топ жүйесі, топтық, дифференциялық жүйе арқылы білім беру, компьютерлік 
білім беру, репетитор-жеке білім беру жүйесі, бағдарламалы оқыту [3].

Оқу үрдісінде қолданудың басты ерекшеліктерін атап көрсетсек:
– мұғалім басты рөлде болмайды, оқушы білім жүйесінде басты тұлға бола 

отырып, өзіне қажетті ақпаратты ала отырып жұмыс жүргізеді, мұғалім тек көмек 
беріп отырады;

– білімді жобалауда басты қалыптасқан жүйе дайын білімді қабылдау жүйесі 
өзгереді;

– оқу үрдісінде негізгі элемент білім емес, ақпарат болып есептеледі.
Еліміздің болашақта көркейіп өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі 

ұрпақ бейнесінен көрінеді.
Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді.
Кез келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің 

жоғарылығы, дүние жүзілік қауымдастықтағы орны мен салмағы сол елдің 
технологиялық даму деңгейімен анықталмақ. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа тех-
нологияны енгізу сапалылығы осы елдегі білім беру ісінің жолға қойылғандығы 
мен осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі [2].

Жалпы білім беретін мектептерде бүгін белең алып отырған ділгірліктер:
– білім сапасының төмендігі;
– білім саласына мемлекет тарапынан реформалар жүргізілгенімен оқудың 

нəтижесінің болмауы;
– директивалық құжаттар көптеп шығарылғанымен оның мардымсыздығы;
– оқушылардың өздігінен білім алу дағдысының болмауы;
– оқушылардың жəне оқытушылардың бірлескен шығармашылық еңбегінің 

болмауы.
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Бұл тығырықтан шығудың бірден-бір жолы-оқу-тəрбие үрдісінде жаңа 
инновациялық əдіс-тəсілдерді енгізу, оқушылардың білімге деген қызығушылы-
ғын, талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге 
жол салу.

Ақпараттық технологияның қазіргі қоғамның əлеуметтік-экономикалық да-
му факторы ретіндегі стратегиялық рөлі мойындалған жəне еш күмəн келтірмейді. 
Ол ұлттық ғылыми-техникалық саясат саласында да, сонымен қатар мəдениет 
мəселесінде де оларға басым жағдай жасау қажеттігін ескертетін ақпараттық 
технологияның негізгі ерекше қасиеттерімен анықталады [4].

XX ғасырдың екінші жартысында адамзат өзінің дамуының жаңа стадиясы 
ақпараттық қоғамға бет бұрды. Солтүстік Америка, Батыс Еуропа мен Оңтүстік 
Шығыс Азияны неғұрлым өндірісі дамыған мемлекеттері осы қоғамның алғашқы 
сатысын аттады. 

Технологиялық қатынас адам мен техника арасындағы байланысты көрсете 
отырып жалпы өндірістік қатынастың бір жағын көрсетеді. Бұл қатынас ең алды-
мен, өндіргіш күштердің заттық элементінің өзгеруіне байланысты өзгеріп отыра-
ды. Демек, технологиялық қатынас ғылыми-техникалық прогрестің мазмұнымен 
жəне өндірісті интенсивтендірумен тікелей байланысты. Технологиялық қатынас 
өндірістегі адамдардың өз арасындағы қатынастармен қатар тұрып өмір сүреді 
жəне жүзеге асады. 

Ақпараттық технологиялардың, ғылыми-техникалық прогрестің, жетістік-
теріне қарай жаңа ақпараттық қоғам туралы, сонымен бірге жаңа өркениетке, яғни 
ақпарттық өркениет туралы айтамыз. Мұндай пікірлердің негізінде техникалық, 
жаратылыстану жəне қоғамдық ғылымдардың интеграциясының нəтижесі бо-
латын ақпараттық-компьютерлік революция жатқаны анық. Қазіргі ақпараттық 
қоғам-ғылыми-техникалық революцияның немесе ақпаратты-компьютерлік рево-
люцияның қоғами-əлеуметтік деңгейдегі интеграциясы. Сондықтан, бұл процесс 
адам өміріне жаңаша əсер етеді. Бұл ақпараттық қоғам дамуының, ақпараттық 
өркениеттің алғы шарттары болды [5]. 

Жаңа техника, технологиялар мен тұжырымдамаларды таңдауда ең алды-
мен оның тиімділігіне көңіл бөлінеді. Технологиялық процесте (соның ішінде 
технологиялық принципте құрылған педагогикалық процесс) жоғары деңгейлі 
тиімділік көрсетуге тиіс.

«Технология» түсінігі техникалық прогреспен байланысты жəне сөздікке 
сүйенсек (гректің techne – өнер, біліктілік жəне logos – оқу ұғымдары), материалды 
өңдеудің тəсілдері мен құралдары туралы білімнің жиынтығы.

Технологиялық процесс қажет құралдар мен жағдайларды пайдаланып, 
белгілі операциялардың тізбегінен тұрады. Технологияның маңызды белгілеріне 
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процесті стандарттау, унификациялау жəне белгілі бір шарттарда оны құрастыру 
жатады.

Жалпы ақпарат ұғымы, пəні туралы сараптау жасасақ, қоғамды информати-
каландыру процесі адамзат цивилизациясындағы XX ғасырдың 50 жылдарынан 
басталған, қайтсе де болмай қоймайтын кезең болды. 

Қоғамды ақпараттандыру деп – өндірістің жалпыға ортақ əлеуметтік про-
цесі мен ақпаратты экономиканы нығаюын қамтамасыз ететін, еліміздің ғылы-
ми-техникалық прогресін, қоғамды демократияландыру мен интеллектендіру 
үрдістерін жеделдететін қоғамды байлық ретінде жаппай пайдалану. Қоғамды 
ақпараттандырудың құрамды бөліктерінің бірі – білім беруді ақпараттандыру [6].

«Білім саласындағы жаңа коммуникациялық технологиялар» түсінігі 
компьютерлік техника жəне электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның 
əрдайым жаңа оқыту əдістерін ізденуінен пайда болды.

«Технология», «Оқыту технологиясы» дəстүрлі педагогикада қалыптасып 
біткен ұғымдар емес, дегенмен бұл ұғымдарды оқыту процесіндегі жаңа ұғымдар 
деп айтуға болмайды. 

Біз қарастыратын мəселеде «технология» ұғымы қарастырылады, сондықтан 
оған талдау беруді жөн көрдік.

– «Технология» түсінігін қарап шықсақ,ол-«өнім шығару процесінде жүзеге 
асырылатын шикізат формасын, материалды немесе жартылай фабрикатты өңдеу, 
олардың қалып-күйін, қасиеттерін өзгерту тəсілдерінің жиынтығы. Технологияның 
ғылым ретінде атқаратын міндеті – практикадағы ең тиімді өндірістік процесті 
анықтау жəне оны пайдалану мақсатында физикалық, химиялық, механикалық 
жəне де басқа заңдылықтарды анықтау.

– «Технология» түсінігі техникалық прогреспен байланысты жəне сөздікке 
сүйенсек (гректің techne – өнер, біліктілік жəне logos – оқу ұғымдары), материалды 
өңдеудің тəсілдері мен құралдары туралы білімнің жиынтығы.

 «Оқыту» түсінігі, ол – «белгілі бір мақсатқа жету бағытында ұйымдас-
тырылған, жоспарлы күйде тұрақты жүзеге асырылатын, педагогтар, шеберлер, 
тəлімгерлер, т.б. жетекшілігімен жүргізілетін білімді, біліктілікті жəне дағдылар-
ды меңгеру процесі».

Бұдан бұрын қарастырылған мəліметтерді де қолдана отырып, «оқыту техно-
логиясы» түсінігінің анықтамасы:

«Оқыту технологиясы» – мынадай шараларды:
– білімнің, ғылыми жетістіктердің, техниканың белгілі бір аймағында 

қойылған мақсатқа жету бағытында ұйымдастырылған, жоспарлы күйде тұрақты 
жүзеге асырылатын білімді, біліктілікті жəне дағдыларды меңгеру процесін;
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– оқыту, өздігінен білім алу жəне өзін-өзі бақылау процестерін керек етіп, со-
ларды жүзеге асыратын шарттарды қалыптастыруды қамтамасыз ететін əдістер, 
тəсілдер, құралдар жиынтығы.

«Ақпарат» түсінігімен байланысты ұғымдар:
Бүгінде ғылыми зерттеулерде əдіснамалық тұрғыдан қатынастың əртүрлігіне 

байланысты «ақпарат» түрліше анықталады. Көптеген ғалымдар, əсіресе, ше-
тел ғалымдары (Н. Мончев, И. Перлаки, В.Д. Хартман, Э. Менсфилд, Р. Фостер, 
Б. Твисс, Й. Шумпетер, Э. Роджерс, т.б.) бұл ұғымды өз зерттеулерінің обьектісі 
мен пəніне байланысты тұжырымдайды. Мəселен, Б. Твисс ақпаратты – жаңалық 
немесе идея экономикалық мазмұнға ие болатын процесс ретінде айқындайды [7].

Технологияны жаппай енгізу мынадай жағдайларға байланысты: білімнің 
мақсаты мен тұжырымдамасын құрумен; психологиялық, медициналық, эргоно-
микалық, экологиялық жолдар мен критерийлерін анықтаумен, сонымен қатар 
дифференциалдық оқытудың тиімділігін бағалаумен; жаңа оқыту құралдары 
мен олардың негізінде оригиналды педагогикалық технологияларды құрумен 
мемлекеттік білім бағдарламалары мен стандарттарына қарай технолгияны икем-
деу арқылы оқу процесін басқарумен байланысты.
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Аннотация
В статье рассмотрены процессы информатизации в Казахстане, понятия «Педагогическая 

технология», «Новые коммуникационные технологии в сфере образования», указаны главные осо-
бенности использования компьютерной техники и информационных технологий. 

Говорится о новом информационном обществе в контексте достижения научно-технического 
прогресса, в том числе об информационной цивилизации. 
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Summary
The article describes the process of informatization in Kazakhstan, the concept of «Educational 

Technology», «New communication technologies in education», the main features of the use of computer 
technology and information technology are listed.

About the new information society in the context of scientific and technological progress, including 
information civilization is spoken. Methods and techniques of traditional education are stated, used by 
students in the educational process. 
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Аннотация
В статье автор утверждает, что воспитание ответственности является систе-

мообразующим нравственным свойством младших школьников. В процессе научного поис-
ка доказывается, что если на уроках математики следовать педагогическим направлени-
ям для воспитания ответственности посредством применения системы методических 
методов и приемов, то можно значительно повысить уровень сформированности ответ-
ственности у младших школьников.

Ключевые слова: ответственность, самоконтроль, субъект.

Воспитание ответственной личности приобретает особую актуальность в 
условиях трансформации социально-экономической ситуации в Казахстане. Это 
объясняется следующей антиномией: расширением свободы и возможностей вы-
бора человека, с одной стороны, и его зависимости от социальной среды, с другой. 
В данных условиях успешность самореализации личности в современном обще-
стве во многом определяется ее способностью осуществлять выбор, за результаты 
которого она несет ответственность. В Стратегии развития Республики Казахстан 
«Казахстан – 2050» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подчеркнул, 
что государство сейчас должно поменять парадигму своего развития, опираясь, 
главным образом, на развитие человеческого капитала как живые ценности. Важно 
использовать возможность интегрироваться в модернизированный процесс, найти 
свое достойное место в обществе, сполна воспользоваться возможностями, предо-
ставляемыми новым политическим курсом.
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Идет процесс передачи накопленного социального капитала и общечеловече-
ских ценностей растущему поколению с учетом их умения быстро и эффективно 
переходить от одного вида деятельности к другому. Для этого, как указано в Зако-
не Республики Казахстан «Об образовании», необходимо организовать четкий об-
разовательный процесс: воспитание, обучение, развитие.

На уроках математики в начальной школе можно успешно реализовать на-
правление духовно-нравственного воспитания, в частности, воспитание ответ-
ственности. Математика является не просто областью знаний, но и существенным 
элементом общей культуры, языком научного восприятия мира. Математическая 
наука неизбежно воспитывает в человеке целый ряд черт, имеющих яркую мораль-
ную окраску и способных в дальнейшем стать важнейшими моментами в его нрав-
ственном облике. На уроках математики рекомендуем реализовать данное направ-
ление через решение практических задач.

Ответственность – один из важнейших компонентов учебной деятельности, 
данное качество помогает младшему школьнику осмыслить изученное, утвердить-
ся в правильности своих знаний и умений, понять зависимость результатов учения 
от вложенного труда, а также постепенно овладеть приемами контроля и критери-
ями оценки, что является основой процесса воспитания ответственности учащих-
ся на уроках математики в начальной школе.

Исследования понятия «ответственность» проводились учеными различных 
научных направлений, таких как психология, педагогика, философия, политоло-
гия, социология и т.д. Обусловлено это тем, что данное понятие является системо-
образующим нравственным свойством личности. Необходимо отметить, что авто-
ры трактуют сущность понятия «ответственность» неоднозначно.

Приведенные определения понятия «ответственность» различными автора-
ми представлено в таблице 1.

Таблица 1. Сущность понятия «ответственность»

С.И. Ожегов 
[3, с. 345]

Необходимость, обязанность отвечать за свои действия, поступки, быть от-
ветственным за них

К. Муздыбаева Это сложное понятие, которое определяет нравственные качества личности и 
проявляется в осознанной потребности и готовности реализовать свои права 
и обязанности перед обществом (в соответствии с возможностями и учётом 
предвидения нравственных последствий выбора решений и действий), напра-
вить на осуществление прогрессивных общественных целей, запросов вре-
мени в интересах человека

А.Г. Спиркин Это социальное отношение субъекта к общественным ценностям, которое на-
правлено на сохранение как отдельных членов общества, так и в целом всего
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общества. В личностном плане ответственность – это осознанный, должный 
и возможный, выбор субъектом путей его реализации.

Н.Т. Алипова Это межличностные отношения, выступающие в форме отношений зависи-
мости и подчинения, в процессе которых члены группы возлагают взаимные 
обязательства за успех и неудачи в групповой деятельности. Ответственность 
также понимается как умение отчитываться за взятые обязательства перед 
группой, коллективом

К.А. Абульхано-
ва-Славская

Ответственность понимает в качестве самостоятельного, добровольного осу-
ществления необходимости в определяемых субъектом границах и формах

Е.C. Рапацевич Способность личности осознавать соответствие результатов своих действий 
поставленным целям, установленным в обществе нормам. В случае, когда со-
ответствие существует, человек испытывает чувство сопричастности общему 
делу, а если соответствия нет, то чувство невыполненного долга

Р.И. Косолапов Определяет ответственность в качестве самостоятельной категории и в каче-
стве морального компонента, на котором базируются все виды социальной 
ответственности: правовой, политической, гражданской, экономической, эко-
логической и др. Направленность на человека представляет собой моральный 
вектор, определяющий направленность любого вида ответственности

Опираясь на представленные точки зрения, мы в рамках нашего исследо-
вания будем рассматривать ответственность как личностное качество младшего 
школьника, определяющее его способность осознавать соответствие результатов 
своих действий поставленным целям, принятым в обществе нормам.

В исследовании мы опирались на труды С.Р. Садвакасовой, которая в своем 
исследовании указала на причины того, почему категория ответственности оказа-
лась невостребованной, непопулярной в наше время.

Во-первых, в современной школе процесс обучения направлен на воспитание 
исполнительности, а не ответственности, как во многих зарубежных школах, где 
типичным является лозунг: «Я сам отвечаю за процесс обучения».

Во-вторых, неподготовленные родители упускают момент начала развития 
этого важного качества – ответственности, – если не придают значения перио-
ду, когда ребенок примерно в три года произносит «Я сам». Второй момент вос-
питания ответственности бывает упущен в подростковом возрасте, когда в обще-
нии сверстников типичным становится вопрос: «Ты отвечаешь за это?». Ошибка 
родителей и учителей заключается, с одной стороны, в не предоставлении детям 
большей самостоятельности и свободы, а с другой – в незнании научных фактов. 
Так, В.С. Мухина утверждает, что ребенок шести лет уже способен понимать нрав-
ственный смысл ответственности и у него есть достаточный опыт ответственного 
поведения, что через соотнесение с нравственными эталонами, с помощью взрос-
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лого, но психологически самостоятельно малыш обретает чувство ответственно-
сти за свое поведение.

В-третьих, крушение нравственных идеалов, социальная несправедливость 
вынуждают граждан к беспринципности. Вероятно, придется признать правоту 
И. Ильина и А.Е. Разумова, которые считают, что в хаосе социальной действитель-
ности и непредсказуемости свобода иллюзорна, и в ней нет места ответственности. 
Действительно, люди, многие годы ответственно исполнявшие свои обязанности 
(учителя, врачи, и т.п. – работники бюджетной сферы), ничего не получившие в ре-
зультате приватизации, в условиях материального неблагополучия утратили высо-
кие идеалы и сменили социометрическую мотивацию ответственности на эгоцен-
тризм. Бессмысленно говорить о категории ответственности граждан в условиях 
социальной несправедливости, невозможно требовать ответственности от учащих-
ся, учителей и преподавателей.

Ответственность личности определяется суммой этических знаний, наличи-
ем побуждений и мотивов, ответственным отношением к действительности и опы-
том ответственного поведения и выполняет ряд социально-личностных функций.

На основании анализа мы выделили следующие компоненты, входящие в 
структуру ответственности: мотивационный, когнитивный, эмоциональный, пове-
денческий. Компоненты ответственности определяют совокупное влияние на лич-
ность внешних и внутренних факторов и представляют единство и целостность 
данного качества личности.

Положение младшего школьника как субъекта ответственности в системе 
разнообразных отношений определяет круг его обязанностей (сферу должного). 
Поскольку деятельность младшего школьника не всегда является жестко детерми-
нированной, то для ребенка создается возможность относительной свободы выбо-
ра своего поведения в данной конкретной ситуации. Следовательно, объект ответ-
ственности определяется особенностями той или иной конкретной ситуации. Ин-
станцией ответственности младшего школьника, участвующего в учебной и вне-
классной работе, являются учитель, родители и сверстники. В школьном классе 
младший школьник проводит часть своего времени, с родителями он связан род-
ственными отношениями, а учитель выступает в качестве устроителя и организа-
тора учебно-воспитательного процесса. Следовательно, воспитание ответственно-
сти младшего школьника в учебной и внеклассной работе может быть коллектив-
ным и индивидуальным. Ребенок несет ответственность перед учителем (большей 
степени), родителями и сверстниками.

В отличие от взрослого субъекта ответственности младший школьник не не-
сет ответственности перед обществом в целом, т. к. сфера его деятельности узкая и 
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практически не затрагивает общественных интересов, а осуществляемые им дей-
ствия и поступки носят личностный характер.

По мнению Т.Г. Самойленко, связь между субъектом и инстанцией ответ-
ственности младшего школьника носит диалектический характер. Они взаимосвя-
заны и взаимозависимы. Коллективный и индивидуальный субъекты ответствен-
ности несут ответственность, являясь инстанцией «сами для себя». В то же вре-
мя инстанция ответственности младшего школьника, выступая в качестве тако-
го субъекта, ответственна перед самой собой и другой стороной. Следовательно, 
мы можем утверждать о взаимодействии субъекта и инстанции ответственности 
младших школьников. У ребенка в раннем возрасте существует свой круг обязан-
ностей, определяемых семьей – круг семейных обязанностей или сфера должно-
го в семье. Такой круг обязанностей ребенка определяется старшими членами се-
мьи субъективно, а поэтому у одних детей он шире, а у других уже. Изучение сфе-
ры должного показывает, что у детей есть общие и частные обязанности (постоян-
ные и временные). Нас интересуют общие постоянные обязанности детей в семье, 
поскольку частные непостоянные трудно поддаются учету, а их изучение займет 
много времени.

Ответственность у детей младшего школьного возраста на уроках математи-
ки делится на три направления:

– первое направление – организация самостоятельной деятельности второ-
классников на уроке математики;

– второе направление – дифференцированный подход к учебной деятельно-
сти второклассников на уроках математики;

– третье направление – руководство системой домашних заданий по мате-
матике.

Мы солидарны с Ю.В. Терентьевой, которая описывает три ситуации, спо-
собствующие формированию чувства ответственности у детей младшего школь-
ного возраста применительно к урокам математики. Раскроем данные ситуации:

– информационные и ролевые игры, в которых отражена ситуация осознания 
смысла ответственности, обеспечивающая понимание содержания и значимости 
ответственного поведения как фактора нравственности и деловой активности лич-
ности во всех областях жизнедеятельности младшего школьника;

– командные, имитационно-процессуальные и частично-поисковые игры, 
предполагающие ситуацию самостоятельного проявления ответственности, ко-
торая в усложняющихся типах взаимодействия способствует формированию при-
вычки у детей ответственного отношения к игровым правилам, учебным обязан-
ностям;
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– творческие и организационно-деятельностные игры, в которых создается 
ситуация приобретения действенного опыта ответственности и самоконтроля, что 
позволяет развивать нравственные силы формирующейся личности, когда ответ-
ственное отношение к тем или иным делам приобретает обязательный характер 
в различных областях жизнедеятельности детей младшего школьного возраста.

В ходе исследования нам удалось сделать обобщения по рассматриваемой 
проблеме, выделим следующие:

1. Ответственность предполагает наличие определенного уровня саморегуля-
ции, самоконтроля, то есть сформированности эмоционально-волевой и морально-
нравственной сферы. Система обучения, отражающая эти положения, существен-
но отличается от традиционной: учащиеся самостоятельно планируют выполнение 
тех или иных дел, распределяют обязанности, контролируют их выполнение, опре-
деляют для себя систему санкций. Педагог осуществляет ненавязчивую помощь-
поддержку на всех этапах выполнения задания.

2. Ответственность младшего школьника понимается нами как качество лич-
ности, отражающее объективный характер взаимодействия ребенка с учителем, 
сверстниками и со своими родителями, с точки зрения сознательного и доброволь-
ного осуществления своих учебных, внеклассных и домашних обязанностей.

3. Воспитание ответственности – процесс непрерывный. Он осуществляет-
ся под руководством учителя на всех стадиях процесса обучения математики (при 
изучении нового материала, при отработке навыков практической деятельности, 
при творческой самостоятельной работе учащихся и т.п.). Наиболее эффективно 
осуществляется воспитание ответственности у младших школьников в процессе 
формирования навыков самоконтроля. Сначала действие самоконтроля выступает 
как самостоятельный элемент работы, а затем он частично или полностью слива-
ется с действиями, направленными на решение основной задачи. Поэтому обуче-
ние приемам самоконтроля должно проводиться в органической связи с изучени-
ем учебного материала. Развитие ответственности происходит в разных видах дея-
тельности при правильном руководстве этой деятельностью со стороны учителя, а 
также используется комплекс разнообразных методов приемов работы в учебной и 
внеучебной деятельности младших школьников.
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Аңдапта
Авторлар білім моральдық жүйеқұраушы мүліктік кенже оқушылардың жауапкершілігі болып 
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Summary
The author argues that education is the responsibility of the moral backbone property youngest 

schoolchildren. In the process of scientific research proved that if the lessons of mathematics follow the 
teaching areas of responsibility for the education system through the use of teaching methods and techniques, 
you can significantly increase the level of responsibility of formation in primary school children.
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Аннотация
В данной статье раскрываются основные направления использования ИКТ в подго-

товке спортсменов. Авторы в своей работе прослеживают историческую цепочку разви-
тия этого процесса, а также пытаются сформулировать основные проблемы, касающи-
еся применения ИКТ в медико-биологическом направлении.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, медико-биологи-
ческое обеспечение, спортсмен, спортивная тренировка. 

 
Поступательное движение в развитии мирового спорта ставит перед руко-

водящими спортивными структурами принципиально новые требования в во-
просах медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов, научно-
методологической инфраструктуры, организации процессов управления и ин-
формационных технологий, призванных обеспечить эффективную разработку 
и внедрение в практику подготовки спортсменов новейших достижений научно-
технического прогресса.

Система подготовки спортсменов – это многофакторное явление, где компо-
ненты, с одной стороны, имеют свое специфическое функциональное назначение, 
с другой – являются подсистемами, вся совокупность усилий и действий которых 
должна быть подчинена достижению конечных целей и результатов. Основными, 
наиболее важными компонентами системы спортивной подготовки являются си-
стема соревнований и система тренировки, а также система факторов, повышаю-

ƏР ТҮРЛІ  РАЗНОЕ
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щих эффективность функционирования этих двух систем: отбор и кадры, инфор-
мационное, научно-методическое и медико-биологическое обеспечение, матери-
альная база, финансирование, условия внешней среды, управление и организаци-
онные структуры.

Каждый компонент имеет свое функциональное назначение и одновременно 
подчинен общим закономерностям построения, функционирования и развития си-
стемы, которое обеспечивается на всех уровнях: спортсмен, тренер, команда, спор-
тивная школа и т.д. Единство процесса подготовки во многом определяется че-
ловеческим фактором, содержание и направленность зависят главным образом от 
спортсменов, тренеров, ученых, врачей, руководителей, обслуживающего персо-
нала, их заинтересованности, таланта и профессиональной компетентности. Ре-
шение такой масштабной и многопрофильной задачи возможно только при усло-
вии создания по-настоящему комплексной и прогрессивной подсистемы научно-
методического, медико-биологического и информационно-технологического обе-
спечения подготовки спортсменов.

Физическая культура и спорт представляют идеальную модель для разработ-
ки новых идей в вопросах медико-биологического обеспечения подготовки спор-
тсменов хотя бы по той причине, что спортсмены высокого класса до 320 дней в го-
ду находятся на сборах и соревнованиях в различных точках страны и мира. Кро-
ме того, отмечается значительное возрастание различных заболеваний у спортсме-
нов. Это относится и к возрастанию числа смертельных случаев даже в ходе сорев-
нований. Подобное положение не может не настораживать и требует внимания со 
стороны специалистов.

Существующая система медико-биологического сопровождения нуждается в 
определенной коррекции, а появление таких явлений как «синдром неосознанной 
амортизации организма» у спортсменов высокого класса, снижение иммунитета 
спортсмена в ходе выполнения значительных по величине тренировочных нагру-
зок, требуют оперативного привлечения средств и методов восстановления. Значи-
тельно выросло количество соревнований как национального, так и международ-
ного масштаба в связи с появлением таких соревнований как многоэтапные куб-
ки мира, когда спортсмену необходимо постоянно находиться на пике спортивной 
формы, чтобы побеждать.

Информационно-коммуникационные технологии раздела медико-биологи-
ческого сопровождения подготовки спортсменов составляют:

– правильный выбор тестов и их соответствие метрологическим критериям 
надежности, объективности и информативности;

– определение оптимального объема показателей для оценки функциональ-
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ного состояния и уровня подготовленности спортсменов, его достаточность, стан-
дартизация условий и источников получения информации;

– соответствие методов контроля задачам тестирования.
Сопровождение осуществляется в ходе четырех видов обследований:
– углубленных медицинских обследований;
– этапных комплексных обследований;
– текущих обследований;
– обследование соревновательной деятельности.
Для эффективного решения вопросов медико-биологического обеспечения 

спортсменов необходимо решать следующие актуальные задачи:
– выработка и реализация единой методологии организации учебно-трени-

ровочного процесса, а также осуществление методического руководства процес-
сом организации и проведения соревнований городского, всероссийского и между-
народного уровней;

– изучение и анализ динамики роста профессионального мастерства спор-
тсменов и выработка методических рекомендаций по совершенствованию форм и 
методов организации учебно-тренировочного процесса;

– организация научно-методического и медико-биологического обеспечения 
подготовки спортсменов сборных команд РК;

– организация и проведение научно-методических семинаров, конференций, 
выставок и лекций по спортивной и физкультурно-оздоровительной тематике.

Исторически в процессах подготовки спортсменов использовались различ-
ные вспомогательные методы – от упрощенного метода обработки «промерных 
карт» до программно-аппаратных комплексов анализа биомеханической структу-
ры физических действий, т.е. вычислительная техника вначале использовалась при 
обработке большого объема экспериментальных данных в статистическом и био-
механическом анализах.

Следует отметить, что с начала использования информационных технологий 
для решения специфических задач для ФКиС в ЭВМ видели не только машину для 
выполнения вычислений большого объема, но и как компьютерное моделирова-
ние.

Первоначально этот метод был использован для решения задач биомеханики 
физических упражнений и спорта. Затем компьютерное моделирование было при-
менено для обучения физическим упражнениям школьников, начинающих гимна-
стов и спортсменов высокого класса. Использование компьютерного моделирова-
ния позволило перейти от простейшей математической модели аэробной физиче-
ской подготовки мужчин к имитационному моделированию адаптационных про-
цессов, происходящих в организме спортсмена под влиянием тренировки.
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Активное внедрение вычислительной техники в учебный процесс в обла-
сти физической культуры и спорта стало осуществляться со второй половины 
80-х годов. Было показано, что вычислительные комплексы, оснащенные совре-
менным ЭВМ, обладают техническим потенциалом, во много раз превосходящим 
все технические средства обучения, применяемые в учебном процессе вузов до на-
стоящего времени. Накопленный опыт использования в спортивной практике авто-
матизированных обучающих систем показал повышенный интерес студентов к ве-
дению диалога с ЭВМ, их высокую активность, глубокое усвоение материала, воз-
можности объективного контроля знаний, отсутствие утомления при работе с ком-
пьютером.

Одним из направлений использования информационных технологий в под-
готовке спортсменов высокой квалификации является оценка их функционально-
го состояния.

От экспресс-анализатора электрокардиограмм до систем автоматического 
анализа функционального состояния спортсменов. Сбор информации о функцио-
нировании сердечно-сосудистой системы спортсменов на различных этапах спор-
тивного совершенствования и подготовка полученных результатов к машинной об-
работке с целью управления спортивной тренировкой – процесс трудоемкий и тре-
бует значительного количества времени и обслуживающего персонала. Автома-
тизация сбора и обработки медико-биологической информации может решить эти 
проблемы.

Примером такой инновационной технологии может быть «Омега-С» – в осно-
ву метода положена новая информационная технология анализа биоритмологиче-
ских процессов, протекающих в организме атлета. При создании системы исполь-
зованы новейшие достижения в области физиологии и спортивной медицины, при 
этом для оценки функционального и физического состояния профессиональных 
спортсменов предложены новые высокоинформативные показатели.

В режиме экспресс-контроля определяют:
– уровень адаптации спортсменов к физическим нагрузкам;
– степень тренированности спортсмена;
– уровень энергетического обеспечения физических нагрузок;
– текущее психоэмоциональное состояние спортсмена;
– интегральный показатель «спортивной формы».
В режиме динамического наблюдения контролировать изменения показате-

лей физического состояния спортсменов:
– в подготовительном периоде;
– в соревновательный период;
– в период реабилитации после спортивных травм.
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В режиме биологической обратной связи осуществлять управление ритмом 
дыхания с целью повышения анаэробного порога и достижения «допингового эф-
фекта».

Использование метода экспертных технологий в планировании подготовлен-
ности спортсменов позволяет решать задачи планирования и управления трениро-
вочным процессом с учетом норм нагрузки, подготовленности, индивидуальных 
особенностей, а также закономерностей, отражающих сочетания упражнений, тре-
нировочных работ различной направленности, различных типов тренировок и др. 
Это не просто повышает качество управления тренировочным процессом, а позво-
ляет осуществить его на принципиально другом уровне.

Задачи медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сбор-
ных команд РК:

– разработка унифицированного перечня видов, объемов, динамики и крат-
ности комплексных обследований, обязательных для подготовки спортсменов в си-
стеме научно-методического и медико-биологического обеспечения;

– выработка методических рекомендаций по обеспечению подготовки спор-
тсменов;

– создание единой системы медико-восстановительных центров спортивных 
школ, оснащенных диагностическим оборудованием, с координирующим много-
профильным Центром инновационных технологий подготовки спортсменов;

– создание единого информационного пространства для централизованного 
сбора и хранения необходимой информации на всех этапах подготовки спортсмен;

– создание механизма оперативной актуализации данных, связанных со 
спортивной подготовкой как в персонализированном, так и в общеотраслевом ре-
жимах;

– обеспечение спортивной отрасли высококвалифицированными специали-
стами, прошедшими подготовку в соответствии с международными стандартами;

– создание стандартизированной методики обработки и интерпретации дан-
ных.

Развитие информационных технологий стремительно меняет облик совре-
менного мира. Информация и знания становятся важным ресурсом и подлинной 
движущей силой социально-экономического, научного и технологического разви-
тия. Немаловажное значение имеют информационные и коммуникационные тех-
нологии в разработке стратегии и основных направлений развития спортивной 
отрасли. Одним из важнейших условий развития и совершенствования системы 
управления спортом, совершенствования деятельности спортивных организаций 
должен стать переход на автоматизированное управление, суть которого заключа-
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ется в разработке и внедрении во все звенья организационных структур информа-
ционных и телекоммуникационных технологий. 

Применение ИКТ ориентирует на потребность включения в модель системы 
нормативно-методического обеспечения новых регламентов работы, пристально-
го внимания к повышению уровня информационной компетентности работников 
спортивной отрасли и пользователей, стратегического планирования и внедрения 
системы менеджмента качества.
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Андатпа
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Аннотация
В статье описываются основные подходы в обучении спортивному плаванию. Авто-

ры акцентируют внимание на сложности данного процесса, а также указывают на спе-
цифику дисциплины. В работе также обозначены основные рекомендации по обучению 
плаванию в рамках дифференцированного подхода к студентам.

Ключевые слова: спортивное плавание, методика обучения, дифференцированный 
подход.

 
Современный этап развития высшего образования в РК характеризует-

ся введением многоуровневой системы подготовки специалистов, предполага-
ющей разработку новых механизмов и технологий обучения. Сегодня предо-
ставляется возможность педагогическим коллективам учебных заведений выби-
рать и конструировать педагогический процесс, разрабатывать различные вари-
анты его содержания в соответствии с государственным образовательным стан-
дартом. Совершенствование обучения в вузах направлено не только на получение 
профессионально-педагогических знаний в своих специальностях, но и на овладе-
ние знаниями и умениями базовых видов спорта, входящих в учебный план, вклю-
чая и плавание. Контингент студентов совершенно разных по уровню физических 
и психофизиологических качеств в подавляющем большинстве с низким исходным 
базовым уровнем плавательной подготовленности вызывает необходимость при-
менять дифференцированный подход при обучении как начальному этапу в пла-
вании, так и спортивному плаванию, позволяющий учесть индивидуальные осо-
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бенности обучающихся в той форме, когда они группируются на основании каких-
либо особенностей, присущих им.

В Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования определены требования к содержанию профессиональной подготов-
ки бакалавра. Бакалавр обязан понимать роль физической культуры и развития че-
ловека, хорошо ориентироваться в вопросах физической культуры и здорового об-
раза жизни, а также владеть системой практических умений и навыков, обеспечи-
вающих укрепление здоровья, развитие психофизиологических способностей и ка-
честв.

По мнению М.С. Когана [1], система образования должна содержать ценност-
но-смысловые основания, придающие учебному процессу личностный характер. 
Среди основополагающих целей образования выделяют следующие ориентиры: 
создание необходимых условий для развития личности; запуск механизма разви-
тия и саморазвития самой системы образования; превращение образования в дей-
ственный фактор развития общества. Быстро меняющиеся в обществе требования 
к профессиональной подготовке специалистов определяют специфику и техноло-
гию высшего образования: рыночная конъюнктура современного общества предъ-
являет более высокие требования к выпускнику вуза. Использование новых кон-
цептуальных подходов, апробированных европейским опытом высшего образо-
вания, предполагает поэтапное обучение специалистов в избранной специально-
сти. Многоуровневая структура подготовки специалистов нацелена на оптималь-
ную интеграцию общекультурной и общественно-научной подготовки выпускни-
ков при формировании у них высокопрофессиональных умений и навыков. Про-
блеме совершенствования методики обучения плаванию во всех ее аспектах уде-
лялось и уделяется в настоящее время большое внимание. В действующих учеб-
никах по плаванию для студентов педагогических вузов [2; 3; 4] и институтов фи-
зической культуры (Н.Ж. Булгакова [5], Н.А. Бутович [6]) значительное внимание 
уделено методике обучения плаванию.

По А.А. Семкину [7; 8], навык плавания – это процесс формирования ново-
го типа взаимодействия нервных центров и мышечных групп в условиях без опор-
ного положения тела. Применение упражнений на расслабление в начале обучения 
ускоряет овладение навыком плавания, положительно влияет на исправление оши-
бок и при совершенствовании техники движений. Умение регулировать нервно-
мышечное напряжение и расслаблять мышцы в плавательных движениях имеет 
прямую связь с наличием «чувства воды», под которым автор подразумевает спо-
собность занимающихся ощущать изменение сопротивления воды (Ю.Н. Шува-
лов [9]). 
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Обучение студентов технике спортивного плавания по существующим мето-
дикам и программам является недостаточно эффективным по многим причинам. 
Одна из них заключается в том, что не всегда в полной мере учитывается физи-
ческое состояние студента, его готовность к успешному овладению навыком пла-
вания. В настоящее время нет единого мнения о том, с изучения техники какого 
спортивного способа нужно начинать процесс обучения плаванию как детей, так 
и взрослых.

Для изучения техники плавания применяют три варианта обучения: после-
довательное – кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди, дельфин (О.И. Ло-
гунова [10]), параллельно последовательное – кроль на груди и на спине, дельфин, 
брасс (Н.Ж. Булгакова [5] и одновременное – кроль на груди и на спине, дельфин и 
брасс (К.А. Инясевский [11]. 

Почти все специалисты для изучения техники спортивного способа плавания 
предлагают целостно-раздельный метод обучения. Однако существуют различные 
мнения, с какого элемента техники нужно начинать обучение и какие из них явля-
ются основными.

Методика обучения спортивному плаванию американского специалиста 
Б. Люсеро [12] доказывает, что обучение нужно производить именно с работы ног 
и туловища, потому что именно они обеспечивают гидродинамическое положение 
пловца при плавании.

Основы начального обучения плаванию для умеющих держаться на воде обо-
снованы В.И. Масловым [13] для их использования в коллективах физической куль-
туры. Навыки плавания могут успешно формироваться и в возрасте 16–18 лет. На 
небольшой глубине они формируются быстрее, чем на большой.

К.А. Инясевский [11] доказывает необходимость обучения технике всех спо-
собов плавания. Комплексное обучение, по мнению автора, приводит к высокому 
уровню развития двигательной координации, которая обеспечивает при дальней-
шей работе успешное совершенствование в избранном способе плавания. При под-
готовке квалифицированных взрослых пловцов предложено на первом этапе под-
готовительного периода совершенствовать технику всех спортивных способов, что 
делает этот процесс более эффективным. Разработанная рядом авторов концепция 
начального обучения плаванию, в отличие от ныне существующих подходов, осно-
вывается на выявленных биомеханических закономерностях создания движущих 
сил и упора в воде, а также возрастно-половых особенностях проявления мотори-
ки и психических качеств, что позволило обосновать новое содержание началь-
ного обучения плаванию (Блайт Люсеро [12], В.А. Быков [14], А.О. Новиков [15]). 
Существенное влияние на успешность обучения плаванию студентов школьного 
возраста оказывает решение задач, связанных с комплектованием групп по степе-
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ни подготовленности и с учетом индивидуальных особенностей физического раз-
вития Л.П. Макаренко [16]. Ее реализация в ПГПИ основывается на следующих 
организационно-методических приемах. Все занимающиеся в бассейне делятся на 
три группы: 

– первая группа – не умеющие держаться на воде; 
– вторая группа – умеющие держаться на воде и плыть; 
– третья группа – студенты, умеющие плавать техникой спортивного плава-

ния. 
Успешная проработка учебного материала осуществляется при реализации 

программ обучения плаванию с учетом современных методических основ обуче-
ния двигательным действиям. Разработанная А.К. Андриановым [17] методика об-
учения спортивному плаванию студентов «Баттерфляй» и «Дельфинообразный 
брасс» заключается в том, что освоение навыка спортивного плавания происхо-
дит для всех групп обучающихся последовательно поочередно,после освоения бат-
терфляя идет освоение «дельфинообразного брасса». Данная методика определяет 
ее использование для всех обучающихся с разным уровнем начальной базовой пла-
вательной подготовки или полное ее отсутствие у ряда занимающихся.

Предлагаемая разработанная А.К. Андриановым [17] монография – «Методи-
ка обучения спортивному плаванию способами «баттерфляй» и «дельфинообраз-
ный брасс» – разработана на основе базовой американской методики. Расшире-
на и доработана упражнениями применительно к начальному обучению спортив-
ному плаванию, позволяющими ее использование для всех обучающихся с раз-
ным уровнем начальной базовой плавательной подготовки. Что позволяет в корот-
кий срок сформировать современную технику владения спортсменами, которая 
отвечает всем требованиям соревновательной практики на данном этаперазвития 
мирового плавания. Для всех групп студентов обучение спортивному плаванию 
кроль на груди и спине происходит по методике Б. Люсеро [12], для второй груп-
пы обучения рекомендовано широкое использование, помимо перечисленных ме-
тодов, игрового метода (эстафет). Для третьей группы обучения используется про-
грессивная система обучения спортивному плаванию параллельно последователь-
ное и последовательно поочередное, применяемое в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей занимающихся.

Освоение и совершенствование навыка спортивного плавания способствует 
внедрению универсальных программ, которые включают в себя как базовые ва-
рианты применяемых средств и методов, так и вариативных частей учебной про-
граммы в зависимости от исходного уровня занимающихся с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей студентов. Содержание программы обучения 
определяют следующие факторы (Н.Ж. Булгакова [5]): 
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– цели и задачи, которые ставятся в курсе обучения плаванию; 
– продолжительность курса обучения; 
– контингент занимающихся, их возраст и подготовленность; 
– условия для занятий. 
Факторами, определяющими качественное обучение плаванию, являются: 
1. Соответствие программы обучения возрасту и общей физической подго-

товленности занимающихся. 
2. Возраст и плавательная подготовленность занимающихся. 
3. Особенности телосложения. 
4. Условия для занятий. 
5. Квалификация преподавателя. 
Становление и повышение технического мастерства тесно связано с развити-

ем функциональных возможностей студента, уровнем его физической и психиче-
ской подготовленности (В.А. Быков [18; 19]). 

Планирование и подбор средств повышения физической и профессиональной 
подготовленности, осуществленные с учетом интереса учащихся к занятиям спор-
тивным плаванием, приводят к повышению эффективности занятий, улучшению 
дисциплины и уменьшению пропусков занятий. Направленность изменения физи-
ческих возможностей и характер адаптационных процессов зависят от особенно-
стей процесса физической подготовки, что доказывается сравнением темпов при-
роста различных показателей физического развития испытуемых. Обучение спор-
тивному плаванию и совершенствование спортивного мастерства происходит эф-
фективнее в соответствии с индивидуальными психофизическими особенностя-
ми. Вариативный подход к планированию и реализации программ подготовки по-
зволяет осуществить перенос прироста психофизических качеств на успешность 
процесса обучения в вузе и успешное выступление на соревнованиях различного 
ранга. Учащимся с недостаточным развитием скоростно-силовых качеств целесоо-
бразно увеличивать объем тренировочных упражнений с отягощением, выполня-
емых как на суше, так и в воде. Для учащихся с недостаточным уровнем развития 
выносливости следует использовать в тренировочном процессе повышенный объ-
ем упражнений циклического характера умеренной интенсивности.

Планирование процесса физического воспитания должно строиться таким 
образом, чтобы генетические предпосылки к психофизическому совершенствова-
нию учащегося сочетались с развитием необходимых качеств, способствующих 
формированию жизненно необходимого навыка и спортивного совершенства. До-
казано, что средства физической культуры и спорта эффективны для подготовки к 
профессиональной деятельности, поскольку систематические и целенаправленные 
занятия физической культурой способствуют развитию таких важных качеств, как 
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выносливость, сила и быстрота. Решение задач физического воспитания в ПГПИ 
посредством обучения спортивному плаванию по применяемым методикам с уче-
том индивидуальных физических и психофизических качеств позволяет в корот-
кий срок сформировать двигательный плавательный навык с учетом современных 
профессиональных требований на данном этапе высшего образования.
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Андатпа
Осы мақалада спорттық жүзуге оқытудағы негізгі тəсілдері сипатталады. Авторлар белгілі 

үдерістің күрделілігіне, сонымен қатар пəннің ерекшелігіне назар аударады. Жұмыста студенттерге 
жіктемелі тəсіл шеңберінде жүзуді оқыту бойынша негізгі ұсынымдар белгіленген. 

Тірек сөздер: спорттық жүзу, оқыту əдістемесі, жіктемелі тəсіл.

Features of training competitive swimming of PSPI students
A.A. Morozov
senior teacher, «Physical Culture» Department,
Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar, Kazakhstan

A.A. Belus
senior teacher, «Physical Culture» Department,
Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar, Kazakhstan

Summary
The main approaches in training competitive swimming are described in the article. The authors 

emphasize the complexity of the process, as well as indicate the specificity of the discipline. The main 
recommendations about training swimming within the differentiated approach to students are also 
designated in the work.

Keywords: competitive swimming, teaching methodology, differentiated approach.
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МЕКТЕП ЖƏНЕ ОТБАСЫ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ

Д. Смагулова

Педагогика жəне спорт факультетінің студенті,
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, Павлодар, Қазақстан

Аңдатпа
Ұсынылып отырған мақалада отбасы мен мектептің ұйымдастырушылық-

педагогикалық жұмыстар жүйесінің формалары қарастырылған. Сонымен қатар, ата-
аналар комитеті, ата-аналар жиналыстары мен конференциялары деген түсініктерге 
анықтама берілген. 

Тірек сөздер: ынтымақтастық əрекеті, ұйымдастырушылық-педагогикалық 
жұмыс, ата-аналар комитеті, конференция, сынып жетекшісі, ата-аналар комитетінің 
мүшелері, мектеп кеңестерінің қызмет-əрекеті, оқыту-тəрбие процесі

Қазақстандағы білім жүйесінің ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, 
əлемдік стандартқа сəйкестендіру қағидасы шығармашылықпен жұмыс істеуді 
бүгінгі күннің негізгі міндеттерінің бірі. 

Ұрпақ тəрбиесі, бүгінгі қоғамда лайықты азаматтар тəрбиелеу күрделі 
мəселелердің бірінен саналатын, үлкен жауапкершілікті, жан- жақтылықты талап 
ететін процесс. Осыған байланысты қоғамның жаңа ғасырларға өтпелі кезеңінде, 
үлкен өзгерістер мен жаңалықтарға толы мерзімде болашақ азаматтарға білім мен 
тəрбие беру мекемелерінің алдында жауапты міндеттер тұр.

Қандай да болмасын жолдың алғашқы қадамынан басталатыны сияқты, 
адамның жеке тұлғасының қалыптасуы да отбасынан басталады. Отбасы – бұл 
адамға өмірлік құндылықтар жайында түсінік беретін алғашқы ұжым. Адам 
қандай дəрежеге жетеді, жалғыз тұлға бола ма немесе адамгершілік тұрғыдан 
кеміс болып қалыптасады ма, мұның бəрі көбіне ол адамның балалық шағында 
қаншалықты дұрыс ата-аналық тəрбие алғанымен байланысты. Қарым-қатынас – 
адамзат өмірінің аса маңызды жəне негізгі сферасы болып, соның нəтижесінде 
тұлғааралық байланыс орнығып, өзара мəміле қалыптасып дамиды. Қарым-
қатынас дегеніміз өзара пікір алмасу, сезім əлемінде бірлесіп лəззат алу, қайғы, 
қуанышта ортақтас болу секілді кең ауқымды эмоция спектрлерін қамтиды. 
Қарым-қатынас барысында екі не бірнеше психологиялық жүйе, екі не бірнеше 
рухани əлем жəне ой-пікір, сана-сезім, мінез-құлық, қылық-жорықтар арасында 
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келісім, не өзара түсінік тұрғысында, не болмаса қақтығыс, талас-тартыс, қарама-
қайшылық тұрғысындағы мəміле үрдісі іске асады. Отбасы қарым-қатынасында, 
олардың ішінен келісім, өзара түсіністік, бірінің екіншісіне бой сынуы, бірінің 
екіншісін құптауы секілді қарым-қатынасының қазіргі кездегі басты ерекшелігі – 
əр тұлғаның мейлі балалары, мейлі ересектері болсын, мағлұмат байлығы болып, 
өзара қарым-қатынас осы мағлұмат алмасу кезінде өте тығыз орнығуы ықтимал. 

Ата-аналарға жанұя тəрбиесін жақсарту мақсатында жеке дара көмек 
көрсетіп, ықпал жасай отырып, мұғалім педагогикалық əдептілік сақтау ке-
рек. Мұғалімдердің ата-аналарға оқушылардың мектептегі «жаман» тəртібіне 
шағымдануы əрқашанда теріс бағаға ие болады. Мұндай шағымданулардың еш 
нəтижесі болмайды, керісінше, олардың тигізер зияны өте зор. 

Ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынастар барысында мынадай 
ерекшеліктер айқындалады.

– ата-аналардың коммуникативтік мүмкіншіліктері;
– ата-ана мен бала арасындағы қалыптасқан қарым-қатынас сипаты;
– ата-аналардың қарым-қатынасты шығармашылықпен ұйымдастыра білу 

қабілеттері;
– баланың дербес ерекшеліктері.
Ата-аналар үшін қарым-қатынас өнерін меңгерулері балаларды ашық 

əңгімеге шақыруларына, олардың сырларын, құпияларын сақтай алуларына 
байланысты болады. Осындай сенімді қарым-қатынастар ата-аналардың өз 
балаларының ерекшеліктерін дұрыс білуге, оған артқан сеніміне негізделеді.

Ұрпаққа отбасының аса құнды ықпалымен əсерін өмірдегі басқа ешнəрсенің 
күшімен салыстыруға болмайды. Балаға ата-ана тəрбиесінің орнын еш нəрсеге 
толтыра алмайды.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные формы организационно-педагогической работы 

семьи и школы. Помимо этого дается определение таким понятиям, как родительский комитет, ро-
дительские собрания и конференции.

Ключевые слова: сотрудничество, организационно-педагогическая работа, родительский ко-
митет, конференция, классный руководитель, члены родительского комитета, деятельность службы 
школьного совета, учебно-воспитательный процесс.

The system of pedagogical work of the family and school
D. Smagulova
faculty of pedagogical and sport
of Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar, Kazakhstan

Summary
This article discusses the main forms of organizational and pedagogical work of family and school. 

In addition, the definition of concepts such as the Parents’ Committee, parent meetings and conferences.

Keywords: cooperation, organizational and pedagogical work, Parents’ committee, conference, class 
teacher, members of Parents’ Committee, the activities of School Board, educational process.
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АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН  ПРАВИЛА
ЕРЕЖЕ  ДЛЯ АВТОРОВ

1. Жұрналға педагогика ғылымдарының барлық салалары бойынша 2 данамен компьютерде 
терілген, бір жарым жоларалық жиілікпен беттің бір жағына барлық шетінен 3 см орын қалдырып 
басылған мақалалардың колжазбалары жəне «OpenOffice.org 3.0 Writer үшін» мəтін редакторындағы 
толық материалдарының дискеті қабылданады (кегль –12 пункт, гарнитура – Times New Roman/KZ 
Times New Roman). 

2. Мақалаға барлық авторлардың қолы қойылады. Аңдатпаны, əдебиеттерді, кестелер мен 
суреттерді қоса есептегенде қолжазбаның жалпы көлемі 8–10 беттен аспауы керек. 

3. Ғылыми дəрежелері жоқ авторлардың мақалалары ғылым докторының не ғылым 
кандидатының пікірімен бірге берілуі керек. 

4. Мақалалар төмендегі ерекше талаптарды қатаң сақтауды қажет етеді: 
– ОƏК – ондық əмбебап кестесі бойынша; 
– мақаланың аты: кегль – 14, гарнитура Times New Roman (орыс, ағылшын жəне неміс 

тілдеріндегі мəтін үшін), KZ Times New Roman (қазақ тілі үшін тақырыптың аты ерекше жазу 
арқылы, тақырып аты ортасында болуы керек; 

– мақаланың атауы, автордың ата тегі,  авторлар туралы мəлімет,  мақаланың аңдатпасы жəне  
кілтті сөздер  қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерде беріледі;

– автор(лар)дың аты-жөн(дер)і, мекеменің толық аты: кегль – 12, гарнитура Arial (орыс 
ағылшын жəне неміс тілінде), KZ Arial (қазақша мəтіндерге), азат жол ортасында болуы керек; 

– Аңдатпа: кегль – 12 пункт, гарнитура Times New Roman / KZ Times New Roman қазақ жəне 
ағылшын тілдерінде (ағылшынша жəне немісше мəтіндер үшін), орыс жəне ағылшын тілдерінде 
(қазақша мəтіндер үшін), қазақ жəне орыс тілдерінде (ағылшынша мəтіндер үшін); 

– мақала мəтіні: кегль – 12 пункті, гарнитура Times New Roman (орысша, ағылшыншa жəне 
немісше мəтіндер үшін), KZ Times New Roman (қазақша мəтіндер үшін), бip жарым жоларалық ин-
тервал; 

– қолданылған əдебиеттер тізімі (сілтеме мен ескертулер қолжазбадағы нөмірлерімен жəне 
квадрат жақшада беріледі) əдебиеттер тізімі МемСТ 7.1–84 талаптарына сəйкес жасалуы керек. 

Мысалы: 

Əдебиеттер: 
1. Автор. Мақаланың аты. // Жұрнал аты. Басылған жылы. Том (мысалы, 26-том) – нөмipi 

(мысалы, №3) – беттері (мысалы, 34-бет немесе 15–24 беттер). 
2. Андреева С.А. Кітаптың аты. Басылған жылы (Мысалы, – М:) Баспа (мысалы, Ғылым) 

басылған жылы. Кітаптың жалпы бет саны (мысалы, 239 б.) немесе нақты беті (мысалы, 67-б.) 
3. Петров И.И. Диссертация аты: пед. ғыл-ның канд. дисс. – М: Институттың  аты, жылы. Бет 

саны.
4. С. Christopoulos, The transmission – Line Modelling (ТМЬ) Metod, Piscataway, NJ: 1ЕЕЕ Press, 

1995. 
Бөлек бетте автор жөнінде (қағазға басылған жəне электронды түрде) мəліметтер беріледі: 
– аты-жөні толығымен, ғылыми дəрежесі мен ғылыми атағы, жұмыс орны, («Біздің авторла-

рымыз» бөлімінде жариялау үшін) мақала тілінде терілуі керек; 
– толық пошталық мекенжайлары, қызмет жəне үй телефондары, Е-mail (редакцияның автор-

лармен байланыс жасауы үшін, жарияланбайды); 
4. Иллюстрациялар. Суреттер мен сурет жазбалары бөлек беріледі жəне мақала мəтініне 

енгізілмейді. Əр суреттің артында оның нөмipi, аты, автордың тегі, мақаланың аты болуы керек. 
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Дискетте суреттер мен иллюстрациялардың TIF немесе JPG (jepeg форматында кемінде файл 600 dpi 
рұқсатымен беріледі (файлдар атаулары «1-сурет», «2-сурет», «3-сурет» жəне т.б.).

5. Математикалық формулалар MicrosoftWord Equation 3 немесе MathType формуласы сияқты 
(əр формула – бip объект) тіркелyi керек. Сілтемелері бар формулалар ғана нөмірленеді. 

6. Автор мақалаға қатысты шектеулерді ескереді, сондай-ақ мақала мазмұны үшін жауап 
береді. 

7. Редакция əдеби стильдік өңдеумен айналыспайды. Қолжазба мен дискеттер қайтарылмайды. 
Талапқа сай келмейтін мақалалар басуға жіберілмейді жəне авторға қайтарылады. 

8. Материалдар, қолжазба жəне диск мына мекенжайға жiбepiлyi керек:

140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Мир көшесі, 60 үй. 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 
Ғылыми-баспа орталығы
Тел. (7182) 32–48–04 
факс: (7182) 34–42–22 
е-mail rio@ppkkz.

РГП на ПХВ «Павлодарский государственный педагогический институт» МОН РК
БИН 040340005741
РНН 451500220232
ИИК КZ109260501163654000
АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
ОКПО 40200973
КБЕ 16
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АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН  ПРАВИЛА
ЕРЕЖЕ  ДЛЯ АВТОРОВ

1. В журнал принимаются рукописи статей по всем направлениям педагогических наук в двух 
экземплярах, набранные на компьютере, напечатанные на одной стороне листа с полуторным меж-
строчным интервалом, с полями 3 см со всех сторон листа, и дискета со всеми материалами в тек-
стовом редакторе «OpenOffice.org 3.0 Writer» (кегль – 12 пунктов, гарнитура – Times New Roman / 
KZ Times New Roman).

2. Статья подписывается всеми авторами. Общий объем рукописи, включая аннотацию, ли-
тературу, таблицы и рисунки, не должен превышать 8–10 страниц. Минимальный объем рукописи 
должен составлять 5–6 стр. 

3. Статья должна сопровождаться рецензией доктора или кандидата наук для авторов, не име-
ющих ученой степени. 

4. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими правилами: 
– УДК по таблицам универсальной десятичной классификации; 
– название статьи: кегль – 14 пунктов, гарнитура – Times New Roman Cyr (для русских, ан-

глийских и немецких текстов), KZ Times New Roman (для казахских текстов), абзац центрованный; 
– в сведениях об авторах следует указывать фамилию, имя, отчество полностью, полное на-

звание учреждения, кафедры, звание, должность: кегль – 12 пунктов, гарнитура – Arial (для русских, 
английских и немецких текстов), KZ Arial (для казахских текстов), абзац центрованный; 

– аннотация статьи и ключевые слова: кегль – 12 пунктов, гарнитура – Times New Roman /KZ 
Times New Roman;

– название статьи, фамилия автора, сведения о нем, аннотация статьи и ключевые слова пре-
доставляются на казахском, русском и английском языках;

– текст статьи; кегль – 12 пунктов, гарнитура – Times New Roman (для русских, английских 
и немецких текстов), KZ Times New Roman (для казахских текстов), полуторный межстрочный ин-
тервал; 

– таблицы и схемы должны сопровождаться названиями и нумерацией; 
– литература в литературных источниках печатается по мере употребления в рукописи; 
– изречения авторов должны сопровождаться сносками [1, 38], где 38 – страница, источник 1; 

количество сносок должно соответствовать количеству литературных источников;
– список использованной литературы (ссылки и примечания в рукописи обозначаются сквоз-

ной нумерацией и заключаются в квадратные скобки). Список литературы должен быть оформлен в 
соответствии с ГОСТ 7.1–84. Например:

Список литературы
1. Автор. Название статьи // Название журнала. Год издания. Том (например, Т. 26). – номер 

(например, №3). – страница (например, С. 34 или С. 15–24).
2. Андреева С.А. Название книги. Место издания (например, – М.:) Издательство (например, 

Наука,) год издания. Общее число страниц в книге (например, 239 с.) или конкретная страница (на-
пример, С. 67.) 

3. Петров И.И. Название диссертации: дис. канд. пед. наук. М.: Название института, год. Чис-
ло страниц. 

4. С.Christopoulos, The transmission Line Modelling (TML) Metod, Piscataway, NJ: IEEE Press, 
1995. 

На отдельной странице (в бумажном и электронном варианте) приводятся сведения об авторе:
– Ф.И.О. полностью, ученая степень и ученое звание, место работы, набранные на языке 

статьи;
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– полные почтовые адреса, номера служебного и домашнего телефонов, Е-mail (для связи ре-
дакции с авторами, не публикуются); 

4. Иллюстрации. Перечень рисунков и подрисуночные надписи к ним представляют отдельно 
и в общий текст статьи не включают. На обратной стороне каждого рисунка следует указать его но-
мер, название рисунка, фамилию автора, название статьи. На дискете рисунки и иллюстрации в фор-
мате TIF или JPG с разрешением не менее 600 dpi (файлы с названием «Рис. 1», «Рис. 2», «Рис. 3» 
и т.д.).

5. Математические формулы должны быть набраны как MicrosoftWord Equation 3 или 
MathType (каждая формула – один объект). Нумеровать следует лишь те формулы, на которые име-
ются ссылки. 

6. Автор просматривает и визирует гранки статьи и несет ответственность за содержание ста-
тьи. 

7. Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статьи. Рукописи и ди-
ски не возвращаются. Статьи, оформленные с нарушением требований, к публикации не принима-
ются и возвращаются авторам. 

8. Рукопись и диск с материалами следует направлять по адресу: 

140002, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Мира, 60 
Павлодарский государственный педагогический институт 
Научно-издательский центр. 
Тел. (7182) 32–48–04 
факс: (7182) 34–42–22 
е-mail rio@ppkkz.
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