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Жаңартылған мазмұндағы оқулықтарды әзірлеудің өзекті мәселелері 

(Актуальные вопросы разработки учебников обновленного содержания) 

 

Каринова Шолпан Таңатовна 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі 

 
Құрметті  конференцияға қатысушылар! Қадірлі конференция қонақтары! 

Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым министрлігінің атынан 

Сіздерді конференцияның ашылуымен құттықтаймын. 

Осы конференцияға қатысуға келісім бергеніңіз үшін Оңтүстік Кореяның 

Қазақстандағы өкілетті және төтенше Елшісі, жоғары мәртебелі Ким Дэсик 

мырза Сізге және  Қазақстандағы Финляндия елшілігінің  Нұр-Сұлтан 

қаласындағы Миссиясы  басшысының орынбасары   Кайса Стандиш ханым 

Сізге айрықша ризашылығымызды білдіреміз және біздің мемлекеттеріміздің 

арасындағы ынтымақтастықты дамыту  саласындағы еңбектеріңізге  үлкен 

табыстар тілейміз. 

Сонымен қатар, осы іс-шараға Оңтүстік Корея елінен, Америка Құрама 

Штаттарынан, Ресей білім академиясынан, Беларусь   Ұлттық білім 

институтынан, Польшаның Помор академиясынан, Шотландиядан. бауырлас 

Қырғыз елінен арнайы келген әріптестерімізге алғысымызды айтып, Қазақстан 

еліне қош келдіңіздер дейміз! 

Қазақстан Республикасында Білім беру мен ғылымды дамытудың 2016-

2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылуда және 

қазіргі кезде 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама әзірленіп, 

талқылануда. 

Мемлекеттік бағдарлама аясында орта білім беру жүйесі алдында 

мектептердің инфрақұрылымын заман талаптарына сай қайта құру, білім беру 

мазмұнын жаңарту, 12-жылдық білім беруге және латын графикасына көшу, 

білім беру ортасын цифрландыру сияқты ірі мәселелер қойылып отыр. 

Қазақстан Президенті Қ.Тоқаев өзінің 2019 жылғы 2 қыркүйектегі  

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 

негізі» атты халыққа Жолдауында және  педагог қызметкерлердің 2019 жылғы 

Тамыз конференциясында білім сапасын көтеру үшін кешенді шаралар 

қабылдау қажеттігін  атап өтіп, оның ішінде оқулықтардың сапасын 

жақсарту талаптарын қойды. 

Мемлекет басшысының осындай  тапсырмаларын басшылыққа ала 

отырып Министрлік кешенді шараларды іске асыруда. Бүгінгі  халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция – осы шаралардың аясында   атқарылып 

жатқан шаралардың бірі.  

Өздеріңізге белгілі, 2016 жылдан бастап біздің елімізде орта білім 

жүйесінде жаңартылған білім мазмұнын енгізу жүзеге асырылуда. Бұл үдерістің 

мақсаты – оқушыларымызға берілетін білімді қазіргі өзгермелі  заман 

талаптарына сай  жетілдіру. 

 Уважаемые  участники конференции! 
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Начиная с 2016 года  в система среднего образования Казахстана 

осуществляется переход  на обновленное содержание образования. Данный 

процесс предусматривает вес комплекс вопросов от разработки  новых 

нормативных документов и нового содержания  до изменений стили обучения в 

школах. ГОСО и типовые учебные программы обновленного содержания 

предусматривают значительные концептуальные изменения в содержании 

среднего образования. В соответствии с этими изменениями разрабатываются 

учебники нового формата, реализуются новые методологические подходы в 

проектировании содержания учебников. Внедрена критериальная система 

оценивания учебных достижений учащихся. Учителя и руководители школ 

прошли курсы повышения квалификации. Педагогические  вузы Казахстана 

осуществляют подготовку педагогов новой формации. 

       Разработка учебной литературы нового содержания сложный и 

многогранный процесс. Если традиционные учебники имели репродуктивный 

монологичный  характер и, в основном, представляли учащимся учебные 

материалы, тексты и научные положения, расписанные  в готовом виде, то 

новые учебники становятся  ресурсом организации самостоятельной учебно-

познавательной и творческой работы учащегося. 

 С переходом на системно-деятельностный подход  в обучении 

современный учебник  приобретает  мотивирующий, диалогичный, 

развивающий характер. В учебниках стало больше разнобразных и 

разноуровневых заданий, упражнений, практических работ  и  проектов, 

ориентированных на развитие навыков самостоятельной учебной и 

исследовательской деятельности учащегося, развитие его критического 

мышления, способностей анализа и умозаключения.  

Разработка таких учебников гораздо сложный процесс, чем составление 

традиционных учебников  репродуктивного характера. Это потребовало от 

авторов огромных усилий, высокого профессионализма, творческого поиска, и 

разумеется, определенной перезагрузки мышления.  

К настоящему времени разработаны и внедрены учебники обновленного 

содержания для 1-10 классов, учебники для 11 классов проходят экспертизу и 

апробацию. Таким образом, завершается первый, самый сложный этап  

перехода на обновленное содержание образования.  

Для успешного внедрения новых учебников Министерством  были 

проведены  методические семинары во всех областных центрах и в городах 

Нұр-Султан,   Алматы и Шымкент. Впервые  был организован  выезд авторов 

учебников  в регионы и их непосредственное общение   с учителями школ. На 

семинарах ежегодно принимали участие до 8000 учителей и 160 авторов 

учебников.  Авторы разъясняли  учителям концепцию и особенности 

учебников, оказывали методическую помощь в планировании уроков по тем 

или иным темам, а учителя обсуждали, вносили свои предложения и замечания. 

Предложения учителей авторы учитывали при доработке учебников. В 

ближайшее время такая работа будет организована по учебникам для 11 класса. 

Проекты учебников на время экспертизы размещались на сайте Центра 

«Учебник»,т.е.  была организована работа «Портала общественной оценки 
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учебников». Это позволило всем желающим  вносить свои замечания и 

предложения к проектам учебников. На портал ежегодно поступало до 4000 

отзывов от посетителей 

Для обеспечения доступа к электронным версиям учебников на сайте 

Министерства размещены электронные версий учебников для 1- 10 классов в 

формате EPUB.  Кроме того, в учебниках  обновленного содержания вставлены 

QR-коды, также позволяющие использовать электронную версию учебников. 

В целях улучшение качества разработки учебной литературы 

планируются внесение изменений в НПА по части усиления ответственности 

издательств за качество разработок, совершенствование Требований к 

современному  учебнику, доработка  типовых  учебных планов и типовых 

учебных  программ с учетом поступивших предложений и замечании. 

Издательства будут принимать меры  по   повышению квалификации 

авторов. 

Вносятся изменения в порядок проведения экспертизы,  апробации и 

отбора учебной литературы.  

 Будут  совершенствованы критерий оценивания качества учебной  

литературы, ужесточены квалификационные требования к формированию 

базы экспертов и их отбору в состав экспертных комиссий. 

В  2019-2021 годы в рамках проекта Всемирного банка  планируется  

обучение и аттестация 1000 экспертов и членов  предметных комиссий, а также 

создание  электронной платформы  экспертизы. 

Заканчивается первый этап сложного процесса перехода на обновленное 

содержание. В следующем учебном году будут внедрены учебники для 11 

класса.  

Чтобы идти впередь нам необходимо проанализировать все плюсы и 

минусы,  затруднения, проблемы,имевшие  место в первом этапе. Необходимо 

учесть все конструктивные замечания и предложения,поступившие от научной, 

педагогической  родительской общественности. 

 Уверена, что  участники сегодняшней конференции: учителя, 

приехавшие со всех регионов страны, авторы учебников, разработчики учебных 

программ и эксперты учебной литературы  сообща проведут конструктивную и 

плодотворную работу.  

Рекомендации  конференции и Круглых столов  будут министерством 

тщательно проанализированы и приняты во внимание в  процессе дальнейшей  

модернизации среднего образования страны.  

Құрметті конференцияға қатысушылар! 

Сіздерді жұмыс барысында белсенділік пен біліктілік танытып, орта білім 

мазмұнын одан әрі жетілдіру бойынша келелі ойлар айтып, нақты ұсыныстар  

береді деп сенеміз. Мұғалімдер өздерінің оқу процессі барысында туындаған 

түйткіл мәселелерді орта салып, оларды бағдарлама әзірлеушілермен және 

авторлармен талқылауы тиісті. Оқу әдебиетінің сарапшылары да сараптама 

барысында оқулықтарда жіберілетін олқылықтарға  талдау жасап, авторларға 

жеткізгені абзал. Осылай бір мақсатқа жұмылып,бір мүддені көздей отырып 

жұмыс атқарсақ, ол өз нәтижесін беретінен анық.  
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 Конференция, Дөңгелек үстел жұмыс барысында Сіздерден түскен   

салиқалы ұсыныстар талданып,  алдағы уақытта өз нәтижесін береді деп 

ойлаймын. 

Жұмыстарыңыз табысты да нәтижелі болсын! 

 
 

 

УЧЕБНИК ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ: НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

 

Омаров Саят Кусаинович 

 и.о. директора Республиканского научно-практического центра 

«Учебник»  

 

Началом официального массового учебного книгоиздания в Казахстане 

можно считать 1996 год. В этом году была принята Целевая программа 

подготовки и издания учебников и учебно-методических комплексов для 

общеобразовательных школ Республики Казахстан. Она являлась основным 

документом, определяющим стратегию и координацию деятельности органов 

управления, авторских коллективов, издательств по разработке, изданию и 

внедрению учебников нового поколения в школах республики.  

В целях реализации Целевой программы на базе Казахского института 

проблем образования имени И. Алтынсарина были сформированы авторские 

коллективы для разработки учебников и УМК нового поколения. Учебники 

были разработаны без альтернативы. К качеству учебников первого издания 

были много  нареканий. Поэтому в 2004 году утверждена Инструкция по 

организации подготовки и издания учебной литературы для организаций 

образования и проведена экспертиза учебников нового поколения. Экспертизе 

подверглись учебники первого издания  для 1 - 8 классов. По результатам 

экспертизы изъяты из учебного процесса 6 учебников для школ с казахским 

языком обучения, 8 учебников для школ с русским языком обучения.  

В этом же году издание учебников было передано в конкурентную среду.  

По итогам конкурса государственных закупок учебная литература для                

1-7 классов изданы корпорацией «Атамұра», а для 8-11 классов –  

издательством «Мектеп». По существу это было разделение рынка, так как 

другие издательства не участвовали в издании учебников и не было 

конкуренции. В ходе использования их в учебном процессе также были 

выявлены многочисленные недостатки, что потребовало принятия конкретных 

мер по улучшению качества учебников. Это явилось следствием отсутствия 

четкого механизма разработки и издания учебной литературы. На качестве 

учебников отразилось проведение экспертизы на общественных началах, 

недостаточное научно-методическое сопровождение экспертизы.  

Поэтому была создана новая система разработки, экспертизы и издания 

учебников:  
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- разработка и издание  учебников в конкурентной среде частными 

компаниями за счет своих средств; 

- использование альтернативных учебников; 

 - допуск к изданию по результатам государственной  экспертизы. 

В целях  организации и проведения государственной  экспертизы  

учебников и УМК для организаций образования в 2005 году создан 

Республиканский научно-практический центр «Учебник». С этого времени 

начался новый этап в развитии учебного книгоиздания в Казахстане.  

Появились новые разработчики учебников, что привело к повышению 

конкуренции на рынке учебного книгоиздания. Приведу некоторые факты. 

Если в Перечне учебников и УМК на 2007-2008 учебный год были 

представлены в основном учебники двух издательств, то в Перечне на 2013-

2014 год присутствовали учебники 10 издательств.  

Экспертиза стала одним из основных инструментов обеспечения качества 

учебников. 

Новый этап развития учебного книгоиздания связан с внедрением 

учебников обновленного содержания.  

В таблице 1 представлено поэтапное внедрение учебников и УМК в 

учебный процесс общеобразовательных школ с 1997 по 2020 годы. 

 

Таблице 1. Поэтапное внедрение учебников для общеобразовательных 

школ в 1997 – 2020 годы. 
 

Классы 

 

Издание 

учебнико

в  

 

Переиздание 

 

Переиздание 

 

Переиздание 

 

Издание 

учебников 

обновленного 

содержания  

1 1997 2001 2008 2012 2016 

2 1998 2002 2009 2013 2017 

3 1999 2003 2010 2014 2018 

4 2000 2004 2011 2015 2019 

5 2001 2005 2010 2015 2017 

6 2002 2006 2011 2015 2018 

7 2003 2007 2012  2017 

8 2004 2008 2012 2016 2018 

9 2005 2009  2013 2019 

10 2006 2010  2014 2019 

11 2007 2011  2015 2020 
 

В 2016 году, в  соответствии с Государственной программой развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, начат 

поэтапный переход на обновленное содержание  образования.  

Слайд 4 Система издания учебников и УМК на следующем слайде. 

Данный процесс вызвал неодназначные реакции со стороны 

казахстанского общества. 

Одним из самых обсуждаемых проблем среди ученых,  профессионального 

педагогического сообщества, родительской общественности, в целом общества 
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были новые учебники, внедренные новшества в их структуру и содержание. Во 

многом это связано с устоявшимися традиционными подходами к роли  

учебника в учебном процессе, его содержанию. Однако, среди ученых-

педагогов и педагогов-практиков, признавших необходимость обновления 

содержания образования и принявших реформы в системе среднего 

образования, существуют противоречивые взгляды по качеству содержания 

учебников. В целом, учебники разработаны в соответствии с типовыми 

учебными программами и в них отражены идеи, заложенные в основу 

обновления содержания среднего образования. 

Позвольте перейти на научно-методлические аспекты экспертизы. 

Учебнике отражается содержания образования. В педагогической науке 

существуют различные дидактические теории, влияющие на формирование 

содержания образования: дидактический энциклопедизм Я.А. Коменского, 

дидактический формализм А. Дистервега, И.Ф. Гербарта и других, 

дидактический утилитаризм или прагматизм Д. Дьюи, Г. Кершенштейнера,  

структурализм К. Сосницкого, теория содержания образования, построенная на 

основе системно-деятельностного подхода Лернера, М.Н. Скаткина и В.В. 

Краевского, теория содержания образования, построенная на 

основе таксономии целей обучения С.Б. Блума. 

Несмотря на различные подходы в определении приоритетов в содержании 

образования, общими в этих теориях являются то, что  в его составе выделяют 

знания, умения и навыки, ценности, развитие способностей, т.е. составные 

части социального опыта человека. Программы обновленного содержания, 

соответственно учебники направлены на достижения учебных целей, 

построенных на основе таксономии целей обучения С.Б. Блума: знание, 

понимание, применение, анализ, синтез и оценка. 

В этом контексте учебник можно определить как концентрированное, 

педагогически адаптированное  выражение всех компонентов социального 

опыта,  фиксированные в виде текстов, иллюстраций, практических 

заданий в определенной предметной области.  
Известно, что концепция учебника, выделение его функций, психолого-

педагогических требований к его составным частям является теоретической и 

методической основой конструирования содержания, организации структурных  

компонентов учебника в целом.  

Отбирая содержание и организовывая его в соответствии с требованиями к 

учебнику, разработчик также ориентируется на критерии оценки его качества, 

используемые при экспертизе. Отбор качественных учебников зависит от того,  

насколько критерии экспертизы позволяют получить релевантной, 

объективной, всесторонней, комплексной и достоверной информации об 

исследуемом объекте. 

Здесь одним из ключевых понятий, определяющее сущность экспертизы 

является понятие «качество», которое рассматривается как: 

1) свойство предмета, объекта, явления; 

2) соответствие своему назначению; 

3) соответствие стандартам; 
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4) абсолютная оценка (синоним превосходства). 

Представляется логичным рассматривать качество учебника как 

соответствие своему назначению или соответствие стандарту. 

Эти два подхода не противоречат друг друга, так как в требованиях к 

учебнику (стандарте) должны описываться характеристики каждого из 

компонентов, определятся сущность и назначение всех составных частей  

проявляющиеся  в их функциях. Другими словами можно сказать, что все 

функции учебника реализуются через его структурные компоненты. 

Следовательно, оценивая структурные компоненты учебника на соответствие 

своему назначению оцениваем в целом и учебник. 

Слайд 7 Известно, что педагогический процесс выполняет следующие 

функции: образовательную, воспитательную, развивающую. Также можно 

выделить социальную функцию. Соответственно учебник, как средство 

обучения, должен способствовать реализации указанных функций. В то же 

время, учебник как средство обучения имеет свои функции. Иерархия функций 

педагогического процесса и учебника, реализацию этих функции через 

содержание учебного издания представлена на схеме 1. 

Таким образом закономерным является оценка в целом соответствия 

содержания ГОСО и типовой учебной программе, направленность на 

реализацию функций педагогического процесса, назначений всех его 

компонентов в части выполнения своих функций.  При этом важно соблюдать 

следующие основополагающие принципы экспертизы: научность, 

независимость, объективность, полнота, компетентность эксперта, 

проверяемость результатов  и ответственность.   

Представляется очень важным выделить системный и квалиметрический 

подходы к экспертизе учебников.  

Системный подход предполагает рассмотрения учебника как целостной 

системы с взаимосвязанными элементами. Структурные компоненты учебника 

выступают как подсистемы низшего порядка. Системообразующим фактором 

выступает цель учебного предмета, определяющая способы совместной 

деятельности учителей и учащихся.  

В оценке качества учебников все еще слабо используются методы 

количественной оценки. Применяемые шкалы измерения в экспертных оценках  

невалидны, не отвечает требованиям полноты и надежности. Для устранения 

этих недостатков необходимо использовать квалиметрический подход в оценке 

качества учебника. 
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Схема 1. Взаимосвязь функций педагогического процесса и учебника и 

реализации их через структурные компоненты учебника   
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Квалиметрия – это наука,  изучающая методы измерения и проблемы 

оценки качества любых объектов. Объектом изучения может быть процесс, 

материальные и духовные продукты природы или труда. 

Под квалиметрическим подходом в педагогике понимают методологию 

педагогических исследований для измерения количественных характеристик 

изучаемого объекта и выявления его качественных показателей. Данный 

подход предполагает широкого использования методов математической 

статистики. Применение методов математической статистики все еще является 

недостаточно разработанной проблемой в оценке содержания учебников и мало 

используется в практике экспертизы учебной литературы.  

На содержание учебника влияет развитие науки и технологии, методики, 

смена парадигм образования. Но в то же время в нем не должны остаться вне 

поля зрения те изменения, которые происходят в обществе, социальной сфере. 

Например, в современном обществе меняется отношение к людям с 

ограниченными возможностями. Они полноценные члены общества, которые 

должны быть интегрированы в общественную жизнь и могут принести пользу 

обществу наравне с остальными.  Однако, до настоящего времени вне поля 

зрения остаются вопросы антидискриминационной оценки содержания 

учебных материалов. В учебниках необходимо исключить   материалы, 

допускающие дискриминацию по этническому происхождению, по возрасту, 

полу, состоянию здоровья, материальному положению семьи и тому подобное. 

К этому вопросу следует подойти взвешенно, так как могут быть затронуты 

ценности, воспринимаемы в обществе неоднозначно. 

Еще одной важной проблемой является разработка критериев оценки 

учебников с учетом особенностей предметов разных образовательных областей. 

Мы особую надежду возлагаем на проект с Всемирным банком, в котором 

планируется разработка концепции современного учебника, требований к его 

структуре и содержанию, критериев оценки качества с учетом специфики 

учебных предметов.  

 

ON THE PECULIARITIES OF THE FINNISH EDUCATION SYSTEM 

Kaisa Standish 

Deputy Head of Mission, Embassy of Finland in Nur-Sultan 

Finland has walked a long road in the last 100 years, since our independence. 

During this time our country has transformed itself from a poverty-stricken state 

dependent on agriculture to a modern and innovative welfare society and the happiest 

nation in the world (according to the 2018 and 2019 World Happiness Reports).  

I believe the key to our success lies in education. Particularly in the idea that 

education and learning belongs to everyone regardless of your family’s background, 

whether you are a boy or girl or what culture you represent. We are a nation of 5,5 

million and since there are so few of us, we simply can’t afford to leave anyone 

behind. 
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Today almost 90 percent of Finnish adults have at least a high school or 

vocational school diploma. About 42 percent have graduated from university or 

university of applied sciences. However, it is important not only look at the 

certificates that people hold, but also the learning outcomes. Indeed, year after year 

the international PISA assessments have ranked our students among the world’s best 

in reading, mathematics and science. This is despite the fact that our children do not 

start formal schooling until the age of seven, we have relatively short school days, 

long holidays, relatively little homework and practically no mandated standardized 

tests. 

I would like to argue that our high scores cannot be explained by how good our 

very tops students are. Rather, our success is based on making sure that even our 

worst schools provide high-quality teaching and that even our worst students gain 

skills needed for later on in life. Although this may sound very expensive, in global 

comparison our education system is run with just average spending and almost 

completely with public funding. 

There are key features that make the Finnish education system unique. First, 

education is free at all levels, from early childhood to university. Teachers motivate 

pupils with encouragement rather than by fostering competition, and we expect our 

students to think for themselves and grow into innovative problem-solvers. Joy, 

games and creativity form especially important part of teaching younger kids. 

Second, there are no dead ends in the Finnish education system. In practice, this 

means you can choose, for instance, to go to a vocational school and still study all the 

way up to PhD. This shows that we put value on lifelong learning and appreciate not 

only traditional academic programs, but also vocational training and our excellent 

universities of applied sciences. 

Thirdly, our schools and teachers get a relatively high level of autonomy to carry 

out their work. Of course, there are certain learning outcomes based on our 

standardized curriculum that each student should meet at the end of each grade. But 

overall, teachers have a lot of freedom to decide how to teach and achieve those 

outcomes, and what works best for his or her classroom. To manage this, we have 

developed a world-class teacher training programs and tools to support their work. 

Unsurprisingly, the teaching profession is very popular and highly respected amongst 

Finns. 

In terms of education resources – the topic of this plenary - I want to note that 

there are several different textbook series in use in Finland, and all materials are free 

for students in comprehensive schools. In addition to traditional textbooks, we are 

using increasingly more online and digital tools for learning. For instance, you may 

not know this, but Finnish gaming industry is one of the fastest growing in the global 

gaming market, with success stories like Angry Birds and Clash of Clans. So these 

days, we are utilizing this IT and gaming expertise with our excellence in education 

to form a winning combination. As a result, our companies have created various 

learning games and educational apps for domestic use and exporting to make learning 

engaging and fun, especially for younger children. 

More recently, Finland has also gained attention for the increased role of 

phenomenon-based learning. While we have not completely abolished subjects in 
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schools, as you sometimes see written in media articles, we are putting more 

emphasis on a pedagogy where students study a topic or concept in a holistic 

approach including aspects from different subjects. This can include, for example, 

more group projects around a certain theme, such as the news, where students film 

their own news to understand how TV news are produced. Another example could be 

around a certain theme, such as the environment, where students use their knowledge 

from different subjects such as civics, geology, physics and others to explain 

environmental phenomena and their effects to the society. The process is quite 

different from traditional subject-based learning in that students are given more 

personal responsibility, there is more collaboration, we make innovative use of 

technology and utilize sources also outside the school, such as experts and museums.  

The idea behind this is that the problems and challenges of today’s world are 

highly complex, and therefore it is important to equip our children with skills that 

will allow them to flourish in the 21st Century. At its best, phenomenon-based 

learning can create a new kind of culture in schools where teachers work together 

across disciplines. Of course, when we start using new approaches and technologies, 

it is important there is enough support for both the teachers and students to get used 

to these innovative learning environments and methods. 

Like Finland, Kazakhstan has gone a long way since its independence, and your 

country’s transition is equally impressive. Over the years, education has been one of 

the fields where our countries and educational institutions have cooperated 

successfully. We have trained nurses, developed joint master’s programs, conducted 

capacity trainings and facilitated student exchanges. We are happy to continue 

sharing our experiences and hope to learn the best practices also from the participants 

of this wonderful conference. Thank you.  

 

 

НОВОЕ В УЧЕБНОМ КНИГОИЗДАНИИ РОССИИ 

 

Серебрякова Татьяна Геннадьевна 

 заместитель главного редактора по развитию   АО «Издательство 

«Просвещение» 

1. Издательство «Просвещение» за 90 лет деятельности прошло путь 

от первого учебника для детей и взрослых «Поход за грамоту» до группы 

компаний – уникального поставщика комплексных продуктов и решений для 

системы образования России. 

2. Создание и издание учебной литературы в Российской Федерации 

регулируется государственными нормативными требованиями, которые 

отражены в: 

- Порядке формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 
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- Санитарных требованиях, нормах и правилах к учебным изданиям. 

- Перечне издательств, допущенных к изданию учебной литературы. 

3. В настоящее время государственными регуляторами готовятся 

следующие изменения: 

- Научная и педагогическая экспертиза будет проводиться 

государственными организациями; 

-   Приняты меры по минимизации влияния издательских лобби. 

- Правообладатели могут организовать и представлять результаты 

общественной экспертизы учебной литературы. 

-  Критерии экспертной оценки учебников стали более многочисленными, 

строгими и конкретными. 

4. Министерством просвещения РФ проводится большая работа по 

обновлению Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования, которые потребуют значительной 

переработки учебно-методических комплектов, в частности: 

- проектируется обновление содержания ряда областей, прежде всего 

естественно-научных; 

- планируется закрепление базовых дидактических единиц по годам 

обучения; 

- будут расширены и конкретизированы метапредметные и личностные 

результаты; 

- по ряду предметов предлагается модульный подход к структуре 

содержания с широкими правами выбора образовательной организацией 

сроков, последовательности и объема включения модулей в учебный план. 

5.  Если творческий подход к созданию учебников для предметов 

обязательной части учебного плана ограничен жёсткими регулятивными 

нормами, то наиболее интересно развиваются учебные пособия, которые 

предназначены для той части учебного плана, которая формируется по выбору 

участников образовательного процесса. Большой популярностью пользуется 

учебная литература, созданная совместно с профессиональными сообществами 

и обладающая значительным практическим потенциалом по ранней 

профориентации учащихся. 

«Информационная безопасность или на расстоянии одного вируса» 7-9 

класс – совместно с АО «Лаборатория Касперского». 

«Основы инфографики» - совместно с Центром концептуальной 

инфографики «Рецептор». 

«Я лидер нового поколения» - автором выступила основатель 

Европейского Центра Бизнес коучинга Наталья Долина. 

6. В практике работы издательства формируется новый подход, который 

мы назвали комплексным образовательным проектом, в создание которого 

включаются компании группы, которые отвечают за разработку учебного 

контента, учебного оборудования, повышения квалификации учителей, пиар 

активности:  

Такими проектами стали «Экология для жизни», «Медицинский класс», 

«Здорово быть здоровым» и другие. 
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7. Взаимодействие с крупнейшими иностранными издательствами стало 

неотъемлемой частью издательской политики Просвещения. «Pearson», 

«Cornelsen», «CLE International», издательство «Народное Образование» КНР, 

«ANAYA» -  партнеры Просвещения в создании современных учебников по 

иностранным языкам. В 2019 году совместно с компанией «EduStream» созданы 

учебно-методические комплекты по немецкому и французскому языкам в 

соответствии с требованием Стандартов (типовой учебной программы) 

Казахстана. 

8. Особое влияние на современную издательскую деятельность оказывает 

развитие стратегий внедрения в образовательный процесс цифровой среды. 

Быстрыми темпами идет движение от создания электронной формы учебника к 

бумажному учебнику с дополненным цифровым шлейфом (виртуальные 

лаборатории, аудио и видео приложения, тренажеры, дополнительные 

иллюстрации), к полноценному ЦУМК – цифровому учебно-методическому 

комплексу.  

ЦУМК – образовательная среда особого уровня, главной отличительной 

особенностью которой является наличие возможности прохождения учеником 

индивидуального учебного пути, который должен привести учащегося при 

сопровождении учителя к освоению базового образовательного результата, а 

учителю дать максимальные возможности к быстрому и эффективному 

конструированию урока под индивидуальную педагогическую задачу.  

Все четыре вида учебной литературы: бумажное издание, ЭФУ 

(электронная форма учебника), учебник с ссылками на цифровой шлейф, 

полноценный ЦУМК будет длительный период сосуществовать как 

полноценные элементы образовательного пространства, каждый из которых 

будет выполнять свою педагогическую задачу. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 

 

А. Ю. Лазебникова, О. А. Французова 

ФГБНУ Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования г. Москва, РФ, frantsuzovao@mail.ru  

 

 
Представлены некоторые направления повышения качества образования путем 

разработки подходов к обновлению содержания и требований к результатам среднего 

образования в российской школе, а также отражение их в современных российских 

учебниках. Раскрываются вопросы обновления образовательного стандарта российской 

старшей школы, связанные с отходом стандартов от строгой регламентации содержания 

образования к вариативности, нашедшей отражение в школьной учебной литературе. 

 

It describes some ways to improve the education quality by implementation of approaches to 

update the content and requirements to the results of the Russian secondary school education and 
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their reflection in modern textbooks. It answers the questions how to update the educational 

standards of the Russian senior school which relate to the departure of standards from the strict 

regulation of the education content to the variability which is reflected in the school educational 

literature. 

 

Роль образования в современном обществе определяется задачами 

государства, связанными с требованиями динамично развивающихся реалий, 

необходимостью преодоления опасности отставания от мировых тенденций 

общественного развития, необходимостью достижения баланса между 

традиционным и инновационным. В таком процессе качество образования 

имеет определяющее значение для успешного развития государства. 

Российским школам предстоит перейти на обновленные Федеральные 

государственные стандарты общего образования, предполагающие много 

новаций. Требование, связанное с проведением реформ школьного 

образования, необходимостью улучшения показателей государственной 

итоговой аттестации и успеваемости учащихся в международных 

исследованиях TIMMS, PISA, PIRLS, отводит особенное внимание повышению 

качества национального образования и усилению эффективности системы 

образования посредством формирования ключевых компетенций и навыков, 

плюрализации образования [2; 7; 9]. Такие изменения находят отражение в 

содержании общего образования. 

Одним из направлений развития современного образования является поиск 

возможных путей обновления содержания и методов, поиск возможностей, 

которые позволили бы вывести на качественно новый уровень национальные 

системы образования [4; 8]. Наряду с регулярно осуществляемым 

совершенствованием предметного содержания, предпринимаются попытки 

исследовать некоторые аспекты и подходы к процессу обновления образования.  

В современной отечественной и зарубежной педагогике уделяется 

внимание как формированию предметных образовательных результатов, так и 

навыков  XI века, среди которых можно отметить базовые навыки, 

требующиеся для решения повседневных задач, компетенций или 

универсальных умений решения более сложных задач и развитие личностных 

качеств учеников [1; 3].  

Представление о умениях и навыках как некотором минимальном наборе 

знаний и умений, которые необходимы для жизнедеятельности человека и 

осваиваются в общеобразовательной школе, на сегодняшний день становится 

недостаточным для решения современных социальных проблем.  

Новый подход к образованию, в быстро развивающемся мире высоких 

технологий и информации, требует от учащихся не только обладание навыками 

в предметных областях, но и владение целым рядом навыков, прежде всего 

таких, как критическое мышление, владение новыми способами решения 

учебных проблем и задач.  

Развитие неспециализированных универсальных навыков не связано 

исключительно с конкретной предметной областью, но востребовано в 

образовании и за его пределами [5; 6]. К таким навыкам чаще всего относят 
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социально-психологические навыки, например, такие как лидерство, 

креативность (творческое мышление), рациональное управление собственным 

временем, эрудированность, дивергентное мышление, когнитивная гибкость; 

коммуникативные навыки: работа в команде, межличностное общение, 

включая умение слушать, умение убеждать и отстаивать свои взгляды, 

управление конфликтами, готовностью сотрудничать. 

Такие компетенции представляют собой комплекс неспециализированных 

навыков и личных качеств, не связанных с конкретной предметной область и 

отвечающих за нестандартность и гибкость мышления, высокую 

эффективность и производительность деятельности. 

В таком контексте можно отметить недостаточную развитость данных 

жизненных навыков у школьников и необходимость поиска путей для 

устранения этих пробелов, в том числе посредством обновления школьных 

учебников, нацеленных не столько на представление знаниевого компонента, 

сколько на формирование эффективных моделей поведения в быстро 

изменяющемся мире.  

Востребованность специалистов, которые владеют не только 

профессиональными навыками и обладают разнообразными видами мышления, 

умением комбинировать их для достижения целей, умением находить 

различные нестандартные подходы к решению одной и той же проблемы, 

способствует стимулированию поиска возможных путей развития таких 

навыков субъекта начиная со школьного возраста или даже раньше. 

В связи с данным магистральным направлением в сфере образования 

можно выделить несколько тенденций, связанных с обновлением содержания 

образования и его отражением в российской учебной литературе.  

Первая тенденция направлена на усиление практико-ориентированности, 

проверяемой в международных исследованиях, появление в учебниках 

значительного количества практико-ориентированных заданий. 

При разработке содержания общего образования необходимо учитывать 

тенденции обновления содержания образования, связанные с усилением 

прикладных видов образовательно-воспитательной деятельности, таких как 

финансовая грамотность, налоговая грамотность, формирование 

антикоррупционного мировоззрения. 

Вторая тенденция связана с изменением соотношения различных 

компонентов учебного содержания: в учебниках по ряду предметов 

наблюдается сокращение авторского текста при одновременном увеличение 

доли других материалов: иллюстраций, таблиц, графиков, схем, символических 

изображений, фрагментов источников и т.п. Постановка специальных заданий к 

этим компонентам учебной книги позволяет использовать их не только как 

иллюстративный материал, но и в качестве дополнительного источника 

информации, а главное, позволяет усилить деятельностную составляющую 

обучения. Таким образом осуществляется уход от классической формы 

передачи содержания к передаче информации с помощью организации 

активных видов деятельности. Такой механизм передачи учебной информации 

приближает авторов к новым моделям учебной литературы. 
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Третья тенденция связана с усилением межпредметности и 

метапредметности, выраженной в содержании образования, усиление в 

учебниках блоков заданий на  межпредметной и метапредметной основе, 

направленных на формирование универсальных учебных действий. 

Значительным педагогическим потенциалом обладают задания, содержащие в 

условии исчерпывающую информацию для осуществления необходимых 

действий. Их невыполнение учеником с очевидностью выявляет дефициты 

именно в овладении универсальными учебными действиями, а не пробелы в 

знаниях. 

Четвертая тенденция реализует представление в естественно-научных 

учебниках современных достижений науки и технологий. Создаются и 

совершенствуются учебники, интегрирующие содержание естественно-

научных дисциплин, совершенствуется содержание учебников по отдельным 

дисциплинам. Так, например, в учебниках биологии на научной основе 

освещаются общие вопросы современной науки, раскрывается содержание 

биологических знаний, необходимых для формирования представлений о 

структурно-функциональной организации живого на молекулярно-клеточном, 

организменном, популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном 

уровнях. Значительное внимание уделяется биологическому смыслу и границам 

применяемости основных понятий, законов и теорий. 

В настоящее время в России разработаны и приняты новые Концепции 

преподавания учебных предметов (предметных областей) и «дорожные 

карты» (планы) их реализации. Такие, как «Обществознание», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», а также 

предметные области «Искусство» и «Технология»; в стадии разработки 

находятся двадцать новых концепций по предметам, а также ряд концепций по 

воспитанию учащихся общеобразовательной школы (Концепция по 

патриотическому воспитанию, Концепция антикоррупционого воспитания и 

другие).  

Концепции позволяют систематизировать ключевые идеи, выработанные 

для понимания направления развития учебных предметов и предметных 

областей, и достичь намеченной цели. 

Во всех предложенных концепциях учтены направления развития не 

только содержания и технологий урочной деятельности, но и внеурочной 

работы, системы дополнительного образования, программы воспитания и 

социализации учащихся. 

Идет разработка материалов, обеспечивающих научно-методическое 

сопровождение доработки и внедрения государственных стандартов.  

Завершается доработка Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования (ФГОС НОО), Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. В этой связи: 
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- разрабатываются предложения по уточнению и детализации общих 

требований ФГОС к освоению образовательных программ по учебным 

предметам (требования на уровень общего среднего образования);  

- разрабатываются предложения по отбору, формам предъявления 

требований ФГОС к предметным результатам, выносимым на промежуточную 

и  итоговую аттестацию (требования к аттестации);  

- проводится анализ работы школ, перешедших на обновленные ФГОС в 

пилотном режиме, выявлены преимущества, проблемы и риски перехода школ 

на новый ФГОС. 

В соответствии с названными документами, нормирующими содержание 

образования, дидактические единицы и дидактико-методологические основы 

преподавания, проводится экспертиза  федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию в образовательном процессе и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях. 

Для отбора лучших учебников для школьников совершенствовуется 

процедура экспертизы. 
В настоящее время федеральные российские учебники проходят несколько 

степеней экспертизы: научную экспертизу, проводимую Российской академии 

наук, педагогическую экспертизу, осуществляемую Российской Академией 

образования, и общественную экспертизу, проводимую экспертными 

общественными организациями. Учебные издания, успешно прошедшие 

экспертизу, входят в федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством просвещения Российской Федерации.  

Совершенствование процедуры экспертизы направлено на 

конструктивный анализ учеников и учебных изданий, предназначенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях.  

Целью экспертизы является определение соответствие содержания 

учебника современным научным представлениям, соответствия его содержания 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

общего образования, возрастным и психологическим возможностям учащихся.  

Проблемы разработки и проведения экспертизы учебников и учебных 

пособий на сегодняшний день остаются весьма актуальными и требующими 

регулярного совершенствования инструментов экспертизы для утверждения 

федеральных перечней учебников, рекомендованный (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе.  

В 2019 году Министерство просвещения анонсировало разработку новых 

подходов к научной экспертизе школьных учебников. Если раньше 

книгоиздатель самостоятельно организовывал экспертизу учебников, то теперь 

планируется выполнение экспертной деятельности по государственному 

заданию, заказчиком которого будет выступать Министерство просвещения, 

исполнителем будет выступать подведомственная организация, а фамилии 

экспертов планируется публиковать наряду с именами авторов учебника.  
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Процедура экспертизы должна стать более прозрачной и понятной, 

посредством повышения ответственности организаций, проводящих 

экспертизу и выдающих экспертное заключение. В настоящее время 

разрабатывается проект данной экспертизы. Приглашение в эксперты 

предполагается осуществлять на основании квалификационных 

характеристик, среди которых обязательными являются наличие у эксперта 

значительного опыта научно-исследовательской деятельности, наличие 

профессиональных достижений и опыта реализации основных 

общеобразовательных программ.  

В этой связи представляется целесообразным включение в регламент 

научной экспертизы ряд требований с целью обеспечения качества учебников, 

выявления эффективных методов, приемов и форм организации учебно-

познавательной деятельности, современные технологии и интерактивность 

учебного материала, дидактические и наглядные материалы. 

При педагогической экспертизе учебника может учитываться ряд 

требований к электронным учебникам. 

1. Логика организации учебно-познавательной деятельности: 

тематические блоки логичные и завершенные; переход к новым кластерам 

осуществляется с помощью логических связей; задания и вопросы к тексту и 

иллюстрациям оптимально стимулируют познавательную активность 

обучающихся. 

2. Учет психолого-физиологических и возрастных особенностей 

обучающихся: особенностей младшего школьного возраста; особенностей 

среднего школьного возраста; особенностей старшего школьного возраста. 

3. Научность материала связана с учетом степени обоснованности, 

непротиворечивости и последовательности рассуждений; отсутствие 

неоправданных отступлений; методологическая и терминологическая 

грамотность. 

4. Соответствие дизайн-эргономическим требованиями к электронному 

учебнику и электронным образовательным ресурсам, связанных с учетом:  

возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых в части требований к 

цветовым характеристикам; возрастных и индивидуальных особенностей 

обучаемых в части требований к буквенно-цифровой символике и знакам; 

специфики содержания (формулы, графика, видео, аудио); легкости доступа к 

графической информации информации; использование передовых 

педагогических технологий, методов, приемов при создании учебных 

материалов (гиперссылок, ссылок на стационарные источники информации); 

аудиовизуальная поддержка обучающихся с ОВЗ (наличие бегущей строки; 

наличие субтитров в аудио- и видеоматериалах). 

Обновление содержания образования – сложный и многофакторный 

процесс. Динамика изменений применительно к различным областям и 

аспектам учебного содержания неравномерна. Значительной устойчивостью 

характеризуется такой компонент содержания как фундаментальные научные 

знания, овладение которыми по-прежнему рассматривается в нашей стране как 

одна из важнейших задач школьного обучения. Вместе с тем, быстрые 
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изменения, происходящие в обществе в целом и в таких его подсистемах как 

техника и  технологии, прикладная наука  и других, требуют постоянного 

внимания к проблеме обновления содержания образования и его адекватного 

отражения в учебной литературе. Работая над данной проблемой на 

протяжении нескольких последних лет, наш институт открыт к взаимодействию 

с коллегами из других стран. Совместные усилия позволят решать задачи 

эффективнее и интенсивнее.  
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В статье рассматриваются вопросы оценивания качества школьного учебника, 

раскрывается сущность новой системы критериев определения качества отечественных 

учебников, по которой экспертиза учебников осуществляется через оценку дидактического 

аппарата учебника и реализацию его функций.  

Оценка качества дидактического аппарата определяется на основе оценки качества 

структуры учебника, содержания учебника, аппарата организации усвоения, аппарата 

восприятия, аппарата ориентирования, иллюстративного материала, электронного 

приложения учебника, соответствия оформления учебника эргономическим и эстетическим 

требованиям.  

Оценка качества выполняемых учебником функций определяется на основе оценки 

координирующей, систематизирующей, информативной, мотивационной, развивающей, 

трансформационной, ценностно-ориентационной и воспитательной функций, функции 

самообразования и навигации, интегрирующей, контрольно-корректирующей функций 

учебника. 

 

Мақалада мектеп оқулығының сапасын бағалау мәселелері, отандық оқулықтарға 

сараптама жасауда оқулықтың дидактикалық аппараты мен функцияларының қызметін 

бағалау арқылы сапасын анықтайтын критерийлердің жаңа жүйесінің маңызы 

қарастырылады. 

Дидактикалық аппараттың сапасын бағалау оқулық құрылымы, оқулық мазмұны, 

меңгеру аппаратын ұйымдастыру, қабылдау аппараты, бағдарлау аппараты, 

иллюстративті материалдар, оқулықтың электрондық қосымшасы, оқулықтың 

эргономикалық және эстетикалық талаптарға сай рәсімделуі негізінде анықталады 

Оқулық функциялары үйлестіруші, жүйелеу, ақпараттық, ынталандырушы, 

дамытушы, трансформациялаушы, құндылық-бағдарлаушы және тәрбиелік фунциялары, 

оқулықтың өздігінен білім алу және навигациялық функциялары, интеграциялық, бақылау-

түзетуші функцияларының орындалуының сапасы арқылы анықталады.  

 

The article discusses the issues of assessing the quality of a school textbook, reveals the 

essence of the new system of criteria for determining the quality of domestic textbooks, according to 

which the textbooks are examined through the assessment of the didactic apparatus of the textbook 

and the implementation of its functions. 

The assessment of the quality of the didactic apparatus is determined on the basis of an 

assessment of the quality of the textbook structure, the content of the textbook, the learning 
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organization apparatus, the perception apparatus, the orientation apparatus, illustrative material, 

the electronic textbook application, and the compliance of the textbook design with ergonomic and 

esthetic requirements. 

The quality assessment of the functions performed by the textbook is determined on the basis 

of the assessment of the coordinating, systematizing, informative, motivational, developing, 

transformational, value-orientation and educational functions, self-education and navigation 

functions, integrating, controlling and correcting functions of the textbook. 

 

Возрастающее значение человеческого капитала и интеллектуализация 

основных факторов производства неизбежно привели к переоценке 

приоритетов и ценностей современности. Процессы интеграции и 

глобализации, характеризующие современный мир, и казахстанский социум в 

том числе, изменения в социальном заказе общества закономерно выдвигают 

новые требования к образованию, что выразилось в необходимости обновления 

содержания образования.  

Модернизация школьного образования обусловила новый заказ на 

учебную книгу и работу с ней. Для реализации данной цели необходимо 

системное развитие качества образования. Одна из составляющих такой 

деятельности – обеспечение школ качественными учебниками.  

Качественный учебник является главным средством, предоставляющим 

системное образование с опорой на дидактические требования в 

образовательной деятельности.  

Учебник помогает учителю вместить в узкие рамки каждого урока 

различные требования к обучению, способствовать их восприятию 

обучающимися. Хороший учебник поднимет учителя со средними 

способностями до уровня хорошего. Даже маленькая часть качественного 

учебника (параграф) выполняет роль целого учебно-методического сборника. В 

нем должны быть полностью представлены материалы, необходимые для 

проведения урока. То есть, результативность процесса обучения находится в 

непосредственной связи с учебником. Поэтому подготовку качественной 

учебной литературы в педагогической науке относят к категории проблем 

чрезвычайной сложности. Знаменитый академик А. Колмогоров, опираясь на 

весь свой глубокий опыт в исследовании учебной литературы, сравнивал 

трудности при создании учебника с конструированием реактивного самолета 

[1]. 

Авторам школьной учебной литературы необходимо понимать, что 

составление учебников – очень трудная работа. Не стоит приступать к 

подготовке учебника, не изучив внимательно теорию учебников, то есть 

дидактические требования к учебнику, не проведя основательных 

подготовительных работ в отношении учебника, который предстоит написать. 

Требования к учебнику сами по себе являются отдельной наукой. Наука, 

подробно исследующая теорию учебников, называется учебниковедение. 

Создание учебников должно осуществляться на основании данной науки.  

В настоящее время в нашей стране проводится интенсивная работа по 

переводу системы среднего образования на новое содержание. Подготовка 

современных учебников в соответствии с требованиями нового содержания 
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предъявляет авторам учебников множество дополнительных требований. 

Сегодня учебник – это учебная книга, отличающаяся системным подходом к 

использованию современных методологических, теоретико-педагогических и 

научно-методических оснований при конструировании содержания учебного 

материала и его методической концепции. Материал учебника должен 

стимулировать мышление, формировать внутреннее побуждение к активной 

творческой работе. 

По мнению ученых, проводивших фундаментальные исследования по 

теории учебников, для написания учебника недостаточно только глубоких 

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

совершенстве знать методические и дидактические требования к учебникам, 

понимать и учитывать возрастные и психологические особенности 

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

быть способным донести научные доводы до учеников понятным языком [2].  

Современный учебник должен: 

- учитывать возрастные особенности учащихся и эстетические нормы; 

- отражать базовый минимум и соответствовать типовым программам; 

- ориентироваться на современный уровень науки и отражать с 

достаточной полнотой  предметную область; 

- изложение материала должно быть системным; 

- содержать разнообразный методический аппарат, позволяющий 

организовать дифференцированное обучение и самостоятельную работу 

учащихся; 

- способствовать воспитанию высоких нравственных качеств, уважению к 

истории и культуре всех стран и народов, формированию оценочных суждений, 

критического мышления; 

- содержать необходимый иллюстративный ряд; 

- соответствовать санитарным нормам. 

Работы по повышению качества учебников необходимо проводить в двух 

основных направлениях: первое направление – повышение компетентности 

авторов учебников, второе направление – осуществление мониторинга качества 

учебников.  

В учебнике, наряду с изложением основ, законов и методов конкретной 

науки, должны анализироваться и отбираться в соответствии с целями 

обучения теоретические материалы, должна соблюдаться своеобразная 

методическая форма и целостность изложения знаний, должны быть 

представлены материалы, имеющие воспитательную цель, должно 

обеспечиваться понятное доведение предмета до ученика [3].  

Учебник предназначен не одному конкретному читателю, а обучающимся, 

имеющим определенный уровень подготовки на определенном этапе обучения. 

Поэтому он отличается от других изданий выполняемыми функциями, особыми 

требованиями к содержанию и тексту и особенной структурой.  

Академия педагогических наук и Республиканский научно-практический 

центр «Учебник», опираясь на дидактические основы учебниковедения, 
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разработали совместно новую систему критериев определения качества 

отечественных учебников.  

При разработке критериев оценки качества учебников были учтены 

современные образовательные стандарты, созданные в целях перевода среднего 

образования на новое содержание, а также требования перехода на новую 

образовательную парадигму, направленную на образование, ориентированное 

на результат и формирование компетенций обучающихся. Качество учебника 

определяется на основе оценки дидактического аппарата учебника и 

реализуемой им функций.  

Оценка качества дидактического аппарата определяется соответствием 

основным требованиям нормативных документов, раскрывающих содержание 

образования, на основе оценки качества структуры учебника, содержания 

учебника, аппарата организации усвоения,  аппарата восприятия,  аппарата 

ориентирования, иллюстративного материала, электронного приложения 

учебника, соответствия оформления учебника эргономическим и эстетическим 

требованиям, т.е. по 9 позициям. Вкратце остановимся на каждой из этих 

позиций.  

К учебникам предъявляются основные требования. Каждый учебник 

должен быть разработан на основе ГОСО и Типовой учебной программы. 

Структура учебника. Материалы учебника размещаются в 

последовательном порядке в соответствии с дидактическими требованиями 

(текст, методический и ориентирующий аппарат, наглядность и т.д.) с 

разделением на части, главы, заголовки, параграфы. Каждая из частей должна 

быть взаимосвязана с другими как завершенная отдельная структура и должна 

быть построена на принципе повтора в зависимости от характера материала.  

Учебник можно рассматривать как систему текстов и внетекстовых 

компонентов, исполняющих определенные дидактические функции. Качество 

учебника во многом зависит от качества текста. Текст условно проверяется и 

оценивается с содержательно-методической и лексико-синтактической, 

стилистической точек зрения. 

Видовое многообразие структурных компонентов и их баланс 

определяются методической концепцией учебной книги, многообразием видов 

информации и способами ее обработки и представления в учебнике. 

Содержание учебника. Содержание учебника должно соответствовать 

общим целям и задачам, сформированным образовательным стандартом и 

программой, формировать компетенции учащихся с достижением указанных в 

программе результатов, обеспечить реализацию воспитательных вопросов, 

объективно показать связь науки и практики и т.д. 

Необходим научный уровень подачи учебного материала учебника; 

изложение автором содержания знаний соразмерно этапу учебы и возрастным 

особенностям обучающихся, понятно и увлекательно; качественный отбор 

данных в каждом параграфе фактических материалов и их точность и наличие в 

необходимом объеме и т.д.  

Аппарат организации усвоения. Структурная система размещения 

материалов в учебнике играет очень важную роль, поскольку именно 
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посредством нее учитель руководит познавательной деятельностью 

обучающихся. Содержательная система, то есть аппарат организации усвоения 

учебного материала, должна быть выполнена на основе предъявляемых 

требований. 

Предъявляются требования к написанию введения, глав, параграфов, 

заголовков, языку и стилю изложения материала, а также методическому 

аппарату учебника. 

Аппарат восприятия. Учебники должны строго придерживаться норм 

литературного языка. Безукоризненное соблюдение правил, в том числе и 

пунктуационных, – одно из главных требований к учебнику, так как ошибки, 

недостатки, упущения не только затрудняют доступность текста, но также 

способствуют его неверному пониманию. Кроме того, орфографические 

ошибки в учебнике могут быть приняты учеником за норму.  

При написании учебников следует придавать большое значение длине 

предложений, количеству слов в каждом предложении, видам и составу 

сложных предложений.   

Использование научной терминологии в школьных учебниках включает 

широкий спектр требований дидактического, методического и статистического 

характера.  

Аппарат ориентирования. Аппарат ориентирования является очень 

важной методико-технической особенностью учебника, отличающей его от 

других видов литературы. Он помогает как ученику, так и учителю свободно 

ориентироваться в структуре учебника, уделять внимание и запоминать 

основные и главные опорные понятия и знаки, быстро, без затруднений 

находить нужные сведения и информацию. 

Иллюстративный материал. Наглядные материалы (иллюстративные 

материалы) для школьных учебников являются составной, обязательной частью 

учебника. Подобные материалы помогают точно и образно раскрыть 

содержание учебника, облегчают представление изучаемого объекта и 

понимание описательного текста. Невозможно объяснить принцип работы 

технических структур без наглядности.  

Наглядные материалы должны правильно подбираться, предоставляться в 

оправданно необходимых размерах и объемах. Большинство авторов 

недостаточно ценят образовательно-познавательные возможности 

иллюстративных материалов и не учитывают научные принципы наглядности. 

Электронное приложение учебника. В настоящее время все учебники 

имеют электронное приложение, которое содержит в себе различные задания: 

на аудирование, на ознакомление с образцами выразительного чтения, на 

контроль и анализ учебных результатов, самопроверку и т.д.  Электронное 

приложение служит не только развитию информационной культуры 

обучающихся, но и взаимосвязано со структурой и содержанием учебника.  

Эргономика учебника. Эстетическое оформление, соответствие 

эргономическим требованиям и полиграфическое исполнение учебника имеют 

свою специфику. Полиграфическое оформление и исполнение рассматриваются 

в теории учебника как объект специального исследования. Поэтому издающие 
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учебники издательства и типографии должны быть профессионально 

специализированы для этого: исполнение и оформление учебника 

рассматривается с точки зрения методической целесообразности и 

пользовательской удобности для обучающихся [4]. 

Оценка качества выполняемых учебником функций определяется на 

основе оценки координирующей, систематизирующей, информативной, 

мотивационной, развивающей, трансформационной, ценностно-

ориентационной и воспитательной функций, функции самообразования и 

навигации, интегрирующей, контрольно-корректирующей функций учебника, 

т.е. по 10 позициям. Также вкратце остановимся на каждой из этих функций. 

Координирующая функция способствует привлечению в процессе работы 

над учебным материалом разнообразных средств обучения (справочников, 

практикумов, иллюстраций, электронных ресурсов и т.п.) в целях их 

эффективного функционального использования. Желательно, чтобы учебник и 

другие составляющие УМК одной линии были написаны одним авторским 

коллективом, благодаря чему будет сохранена единая концепция написания 

всех учебных материалов для всех классов. Это обеспечивает качественное 

освоение  предмета обучающимися. 

Систематизирующая функция реализует требование систематического и 

последовательного изложения материала в логике учебного предмета и 

четкость его изложения, способствует обучению школьников приемам и 

методам научной систематизации материала. Все термины, единицы измерения 

и аббревиатуры должны соответствовать международной системе единиц. 

Информативная функция представляет учебник как носителя словесно и 

наглядно выраженного предметного содержания образования. Определяя 

обязательный объем освоенной во время изучения предмета информации, 

учебник должен формировать способность у учащихся применять в жизненных 

ситуациях знания, полученные во время изучения предмета. Эта функция 

направлена на достижение эффективности в образовании в процессе обучения и 

на достижение положительных изменений в развитии учеников.  

Мотивационная функция стимулирует у обучающихся учебно-

познавательную потребность в познании, желание и умение самостоятельного 

приобретения знаний, побуждает к достижению ожидаемых результатов. 

Формирует через содержание учебника научный интерес к углубленному 

изучению предмета, способствующего выбору профиля обучения.  

Развивающая функция содействует развитию интеллектуальных 

способностей, личностных качеств, практических и коммуникационных 

навыков. Реализует научный и проблемный подходы в изложении учебного 

материала, представляет возможности применения стратегий и технологий 

критического мышления, активного и интерактивного обучения. Стимулирует 

учебные, творческие, практические, проектные, исследовательские навыки.  

Трансформационная функция представляет педагогическую переработку 

научных знаний, подлежащих усвоению, адаптацию материала в соответствии с 

дидактическими принципами. Осуществляет систематизацию научно-
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теоретических, мировоззренческих, технико-технологических знаний на основе 

дидактических принципов и положений (с учетом возможностей учащихся). 

Ценностно-ориентационная и воспитательная функция способствует 

развитию социально и личностно значимых качеств обучающихся на основе 

духовно-нравственных ценностей. Материалы учебника должны быть 

ориентированы на духовные ценности в освоении научных знаний и 

формировании мировоззрения, направлены на воспитание нравственных 

качеств, целостного гуманистического мировоззрения, формирования у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу.  

Функция самообразования и навигации выражается в ориентировании в 

образовательном пространстве в целях освоения знаний, организации 

самостоятельной учебной деятельности. Учебник должен формировать у 

учеников желание и склонность к самообразованию, потребность к получению 

знаний, побуждение интереса на научные исследования. Он должен дать 

возможность для размышления и применения полученных знаний в жизненных 

ситуациях.  

Интегрирующая функция помогает обучающимся в присоединении к 

изложенным в нем знаниям дополнительной информации из смежных наук. 

В учебнике должны быть реализованы внутрипредметные и 

межпредметные связи, предусмотрены возможности присоединения к 

изложенным в учебных материалах знаниям дополнительной информации из 

смежных наук. Предусмотрены задания, решаемые с использованием знаний из 

других отраслей наук, а также интегративные творческие задания. 

Контрольно-корректирующая функция способствует закреплению 

материала и осуществления самоконтроля. В учебнике должны быть тестовые, 

творческие, лабораторные и практические задания. Эти задания должны 

предоставлять возможность повторного изучения материала и способствовать 

самообразованию. 

В настоящее время, для определения уровня качества образования  

проводятся такие международные исследования, как РІSА, TIMSS, PIRLS и т.д. 

Их показатели определяют уровень качества образования в странах и отражают 

их конкурентоспособность. Поэтому материалы учебника должны быть 

направлены на получение учащимися высоких результатов в международных 

исследованиях. 

Все функции учебника должны быть естественно организованы в учебнике 

и должны быть реализованы на высоком уровне и необходимом объеме. 

Таким образом, на основе разработанной системы мониторинг качества 

учебника проводится по 19 позициям. Оценка каждой из этих позиций в 

отдельности дает возможность определить их сильные и слабые стороны, 

качество дидактического аппарата и функций учебника, что, несомненно, будет 

способствовать повышению их качества и повышению качества учебника в 

целом. 
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Султан Жайык 

координатор проекта «Модернизация среднего образования» 

 

В Казахстане среднее образование обеспечивается преимущественно 

государственными организациями среднего образования. Необходимость 

государственных инвестиций в систему среднего образования обусловлена 

двумя факторами.  

Во-первых, это вопрос равенства. Обучающиеся из семей с низким 

уровнем доходов нуждаются в государственной поддержке для получения 

доступа к качественному среднему образованию из-за отсутствия доступа 

обучения в частных учебных заведениях..  

Во-вторых, качество среднего образования связано с экономическим 

ростом. Навыки являются важным фактором повышения производительности 

страны и ее роста. Хорошее качество среднего образования, которое 

преимущественно предоставляется в Казахстане государственными школами, 

способствует повышению качества человеческого капитала. В настоящее время 

компании в Казахстане отмечают пробелы в навыках работников как основное 

препятствие для ведения бизнеса (Всемирный банк). Инвестиции в образование 

и, соответственно, в навыки могут исправить эту ситуацию. 

В 2018 году в Казахстане функционировали 7393 школ, в которых 

обучались 3186234 детей. 75% дневных государственных школ являются 

сельскими, где обучается 46% учащихся.  

В 2018 году в стране - 2886 МКШ (39,4%), в которых обучались 198603 

(6,3%) учеников. По сравнению с 2016 годом сеть МКШ уменьшилась на 150 

единиц. Сокращение количества МКШ происходит за счет реорганизации и 

закрытия школ по причине миграции населения.  

Наибольшее количество МКШ сосредоточено в центральных и северных 

регионах страны - в Северо-Казахстанской области, Акмолинской и Восточно-

Казахстанской областях, наименьшее в Мангистауской области. 
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В 2018 г. в МКШ работали 50295 педагогов, из которых высшее 

образование имели 82% (РК - 89%). При этом, доля педагогов МКШ с высшей 

категорией почти в два раза меньше, чем в среднем по стране - 9,8% (РК - 

18,3%).  

Дисбаланс в распределении высококвалифицированных педагогов 

вызывает необходимость оказания методической поддержки учителям МКШ с 

учетом специфики их функционирования. Более того, обучение детей в 

условиях совмещенных классов требует дифференцированного подхода к 

мотивированию как педагогических работников МКШ, так и учащихся. 

Одним из вопросов, требующих решения, является дифференцированность 

качества образования в МКШ по сравнению с полнокомплектными школами.  

По результатам международного исследования PISA выполнения заданий 

среди учащихся МКШ ниже, чем в среднем по РК – отставание как минимум на 

0,5 года. К примеру, по естествознанию учащиеся МКШ выполнили 35% 

заданий, в то время как по стране данный показатель равен 40%.  

Более того, наблюдается и отставание учащихся МКШ по среднему баллу 

ЕНТ – на пять баллов меньше среднего балла по стране. Инфраструктура и 

оснащение сети МКШ также требует обновление и улучшение. 

Наблюдается так же неравномерное распределение учителей среди школ – 

учителя с более высокой квалификацией с наибольшей долей вероятности 

будут преподавать в школах, находящихся в лучших условиях – городских 

крупных школах и школах для одаренных детей.  

Доля педагогических работников с высшей категорией в городских школах 

страны на 10% больше (25,8%), чем в сельских школах (13,6%). 32 214 

педагогов с высшей категорией работали в городских школах и 27 231 - в 

сельских. 

Сельская школьная молодежь отстает не только в академической 

успеваемости, но и в формировании цифровых навыков, жизненно 

необходимых в эпоху цифрового общества. Инфраструктура и оснащение сети 

МКШ качественно ниже показателей по стране. Так, 83% МКШ не имели 

доступа к широкополосному интернету, 42,5% МКШ работали в 

приспособленных зданиях. 

Продолжается реализация мер по информатизации среднего образования 

страны.  В 2016 г. среднее количество учащихся на 1 компьютер в стране 

составило 10  человек (11 - в городе и 9 - в селе). Наблюдение показало, что 

более половины компьютерной техники в сельских школах, используемых в 

учебном процессе морально устарели и требуют замены. 

Более 5 тыс. сел в Казахстане не имеют широкополосного доступа к 

интернету. Это ограничивает доступ учащихся и педагогов школ к работе в 

сети Интернет. Отсутствие интернета в сельских школах так же не позволяет 

эффективно взаимодействовать опорным (ресурсным) и магнитным 

(спутниковым) школам, составляет сложность в заполнении электронной базу 

данных, документооборот, сложно повысить уровень квалификации учителей – 

все это приводит к увеличению разрыва в качестве знаний между городскими и 

сельскими школьниками. По данным Министерства цифрового развития, 
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инноваций и аэрокосмической промышленности РК до конца 2022 года 5089 

сельских населенных пунктов будут подключены к сети интернет, для 

остальных сел будет обеспечена техническая возможность обеспечения 

интернетом с применением спутниковых технологи й. Подключение к сети 

интернет сельских населенных пунктов будет осуществляться в соответствии 

со списком перспективных сел, подготовленным министерством национальной 

экономики 7 088 дневных государственных общеобразовательных школ имели 

доступ к сети Интернет. Из них 5 797 обеспечены доступом в Интернет со 

скоростью 512 Кбит/сек и выше, в том числе 2 409 школ подключены к 

широкополосному Интернету (ШПИ).  

Однако все еще остались 23% школ со скоростью соединения меньше 512 

Кбит/сек. Это ограничивает доступ учащихся и педагогов школ к работе в сети 

Интернет. При этом  

Способность ученика применять ИКТ-навыки - неотъемлемый аспект 

процесса школьного обучения. 

В РК 5156 общеобразовательных школ страны уже оборудованы 

кабинетами новой модификации (физика, химия, биология, лингафонные 

кабинеты) общей вместимостью 72 343 учащихся. 70% (3 611) этих кабинетов 

оборудованы в сельских школах. 

В школы поставлено 24 615 единиц интерактивного оборудования. Им на 

сегодня оснащены 15 % из 158.8 тысяч классных комнат, включая учебные 

кабинеты и лаборатории. Однако, большая часть оборудования устарела. 

В разрезе город/село оснащенность оборудованием составляет – 22 % в 

городских школах (13 тысяч единиц) и 11% в сельских (11 600 единиц). С 

помощью финансирования республиканским бюджетом оснащенность в 

сельской местности повысится до 29%. Проект в свою очередь позволит 

обеспечить опорные (ресурсные) и магнитные (спутниковые) школы 

программно-аппаратным комплексом, что позволит повысить эффективность 

работы и обеспечить цифровыми образовательными ресурсами49 % кабинетов 

ПКШ и 40 % кабинетов МКШ сельских школ интерактивным оборудованием. 

Вместе с тем, во многих школах, большая часть оборудования устарела. 

Количество компьютеров в школах, требующих замены составляет – 69,8 тыс. 

В разрезе город/село: город – 22,7 тыс., село – 44,5 тыс. 

С 20 ноября 2018 года реализуется проект «Модернизация среднего 

образования» при финансовой поддержке Всемирного Банка. В целях снижения 

разрыва между городскими и сельскими школами и улучшения качества 

среднего образования в рамках проекта будут проведены следующие 

мероприятия:  

• Сельские малокомплектные школы будут оснащены цифровыми 

образовательными ресурсами и соответствующим оборудованием. На это 

предусмотрено 11,5 млрд тг.  

• Более 150 тысяч учителей предметников и директоров сельских школ 

будут охвачены курсами по работе со слабоуспевающими учащимися. На 

данное мероприятие предусмотрено 6 млрд тг. 
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Предлагаемые мероприятия проекта являются наиболее экономически 

эффективными по сравнению с другими возможными мерами в области 

государственной политики. 1,3 млн. детей школьного возраста (старше 5 лет) 

станут бенефициарами данного Проекта.  

Учащиеся сельских школ наряду с городскими учениками, получат 

современное оборудование для получения знаний в цифровом формате. Проект 

нацелен на обеспечение высокого уровня успеваемости в среднем образовании 

за счет дополнительных ресурсов.   

 

 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ 

 

А. Т. Дуйсебек 
и.о.заместителя директора РНПЦ «Учебник» 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 

Заведующий лабораторией методологии учебников. 

 
Мақалада жаңартылған білім беруге көшу процесіне  талдау жасалып, оқу 

әдебиеттерін әзірлеу және сараптамадан өткізу барысына кері әсерін тигізетін жүйелі 

проблемалар ашып көрсетілген. Жаңартылған мазмұндағы оқулықтардың  ерекшеліктері 

сипатталып, оны жетілдіру перспективалары бойынша ұсыныстар берілген. Оқулық 

мазмұнында теориялық және қолданбалы сипаттағы материалдардың оптималды 

балансын сақтау, оқушының жас мүмкіндіктеріне сай емес тым күрделі теориялық 

материалдармен толықтырмауға назар аударылған.  

Білім беру мазмұнына халықаралық PISA зерттеулері форматына сай мәнмәтіндік 

тапсырмаларды және STEAM білім беру элементтерін енгізудің маңыздылығы аталып 

өтілген.  

 

В статье сделан дискурс процессу перехода на обновленное содержание образования, 

раскрыты системные проблемы,оказавшие негативное влияние на качество разработки и 

экспертизы учебных изданий. Охарактеризованы особенности учебников обновленного 

содержания и перспективы их дальнейшего совершенствования. Особое внимание уделено 

на важность соблюдения оптимального баланса теортического  и прикладного 

компонентов содержания учебников, предупреждения рисков перенасыщения  контента 

чрезмерно сложными теоретическими материалами. Подчеркнуто отсутствие в учебниках 

контекстных заданий в формате PISA и элементов STEAM образования. 

 

The article makes a discourse on the transition to the updated content of education, reveals 

systemic problems that had a negative impact on the quality of development and examination of 

educational publications. The features of textbooks with updated content and prospects for their 

further improvement are described. Particular attention is paid to the importance of maintaining 

the optimal balance of theoretical and applied components of textbook content, and preventing the 

risks of content oversaturation with overly complex theoretical materials. The absence of contextual 

tasks in the PISA format and STEAM elements of education in the textbooks was emphasized. 

 

ГОСО и типовые учебные программы обновленного содержания 

предусматривает значительные концептуальные изменения в содержании 

среднего образования. В соответствии с этим разрабатываются учебники 
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нового формата, реализуются новые методологические подходы в 

проектировании содержания учебников и УМК.  

Если традиционные учебники в основном представляли учебные 

материалы, тексты и проекции научных положений, составленные для передачи 

учащимся в готовом виде, заучиванию и запоминанию, то новые учебники 

становятся прежде всего навигатором учебного процесса, имеют больше 

разнобразных и разноуровневых заданий деятельностного характера, 

упражнений, практических работ и проектов, ориентированных на развитие 

навыков самостоятельной учебной и исследовательской деятельности 

учащегося, его критического мышления, способностей анализа и 

умозаключения.  

Разработка таких учебников гораздо сложный процесс, чем составление 

традиционных учебников  репродуктивного характера. Это требует от авторов 

огромных усилий, высокого профессионализма, творческого поиска, и 

разумеется, определенной перезагрузки мышления.  

К настоящему времени разработаны и внедрены учебники обновленного 

содержания для 1-10 классов, учебники для 11 классов проходят экспертизу и 

апробацию. Таким образом, завершается первый, самый сложный этап 

перехода на обновленное содержание образования.  

Я, работая в Республиканском научно-практическом центре «Учебник» 

МОН РК в силу своей функциональных обязанностей за весь период первого 

этапа перехода на обновленое содержание находился в самом центре этих 

процессов. Поэтому хотелось бы сделать дискурсивный анализ по ряду 

вопросов реализации данного процесса. 

Во-первых, сама идея перехода на системно-деятельностную парадигму 

образования не новая, она реализована в системе образования развитых старан. 

В нашей стране начиная с 2000 годов  также были подготовлены разные 

варианты ГОСО среднего образования, закладывающие рамочные основы 

компетентностного образования.  

При этом необходимость парадигмальных траснсформаций в среднем 

образовании обосновывалась следующими факторами:  

- сциентизм в традиционном образовании, т.е. формирование содержания 

учебных предметов путем прямого  проецирования основ наук без тесной 

привязки к жизненной практике человека, что становились причиной слабой 

функциональной грамотности и несформированности практических навыков 

школьников; 

- репродуктивный стиль обучения, т.е. передача обучающимся готовой 

информации, вследствие чего происходило снижение интересов, мотивов 

обучающихся к творческому поиску, самообучению и саморазвитию; 

- экстенсивный подход в определении количества и содержания учебных 

предметов, т.е. чрезмерное увеличение количества учебных предметов и объема 

изучаемых теоретических материалов, вместо совершенствования методов 

обучения, что приводило к проблемам физической, эмоционально-

психологической перегрузке школьников; 
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- неотработанность приемов проецирования межпредметной интеграции и 

преемственности содержания  между уровнями образования, что приводило к 

дублированию учебных материалов и нарушению последовательности и 

системности их изучения;  

-слабая система дифференциации обучения, формальность профильного 

обучения, отсутствие адекватной системы оценивания их результатов, что 

являлось причиной неподготовленности выпускников к выбору направления 

будущего образования и профессии.  

В целях устранения указанных проблем в среднем образовании Казахстана 

в 2013 году на базе Национальной академии образования им. Ы.Алтынсарина 

был разработан ГОСО 12-летнего образования, одним из основных 

разработчиков которого был и автор данной статьи.  

За основу ГОСО были заложены следующие методологические подходы:  

-системно-деятельностный (компетентностный) подход, предпологающий 

направленность обучения на развитие функциональной грамотности 

обучающихся и их готовости к саморазвитию  при сохранении 

фундаментального ядра содержания предметов; 

-аксиологический подход, означающий усиление воспитательного, 

социализирующего потенциала образования, формирования ноосферно-

гуманистического мировоззрения обучающихся; 

-здоровьесберегающий подход, предпологающий биоадекватность 

образования, уменьшение учебной и психологической нагрузки на учащихся и 

вскрытие резервов внутреннего эмоционально-личностного потенциала, 

мотивации и саморазвития. 

В данном ГОСО целями национальной 12-летней модели среднего 

образования были обозначены:  

- обновление содержание образования путем реализации новой концепции 

образовательных областей и предметов и интеграции в них новых знаний, 

учебной информации по перспективным научным направлениям и 

инновационным технологиям; 

- переориентация образования от знаниецентрической парадигмы к 

системно-деятельностной, от передачи готовых предметных знаний, на 

формирование и развитие личностных качеств человека через мета (над) 

предметные результаты, т.е. развития мировоззрения, ценностей, отношений, 

способностей к саморазвитию и самореализации. Метапредметные результаты 

образования определялись в виде ключевых компетенции.  

При этом учитывался опыт развитых государств. К примеру, в ГОСО 

Чехии среднее образование ориентировано на формирование у учащихся таких 

компетенции как: решение проблем, познавательная, коммуникативная, 

социально-личностная, гражданская, предпринимательская, а в системе 

образования Южной Кореи – компетенции самоконтроля, компетенции 

обработки знаний и информации, компетенции креативного мышления, 

компетенции эстетического чувства, компетенции коммуникации, компетенции 

существования в обществе.  
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Особое внимание было уделено обеспечению преемственности между 

уровнями образования и межпредметной связи через ожидаемые результаты. 

Путем использования концентрического (матричного) принципа 

проектирования содержания ГОСО всех уровней среднего образования. ГОСО 

разрабатывался не по отдельности а одновременно по всем уровням 

образования, включая ТиПО и послесреднее образование, что позволяло 

обеспечить их содержательную гармонизацию. По каждой образовательной 

области были выявлены содержательные линии, используемые для 

выстраивания концепции образовательных областей и осуществления 

межпредметной и межуровневой интеграции. Содержание общего среднего 

образования было тесно гармонизировано с содержанием бакалавриата путем 

интеграции ООД в 11-12 классы. Были предусмотрены профориентация на 

уровне основного среднего образования и обучение профильным предметам в 

старших классах. 

Одной из основных целей перехода на новое содержание ставилось 

развитие высокой функциональной грамотности школьников, что достигалась 

путем: 

- увеличения доли практикумов и заданий, проектно-исследовательских, 

творческих работ, ориентированных на их самостоятельное выполнение 

обучающимися;  

- введением нового предмета «Введение в мир профессий» в 9-10 классах; 

-введением обязательных практикоориентированных профильных 

предметов нового содержания в 11-12 классах, устанавлением этих предметов 

тесной содержательной преемственности с образовательной программой 

бакалавриата; 

- введением системы отбора обучающихся в профильную школу после 9 

класса и  системы профильных экзаменов после 12 класса. 

При разработке ГОСО старших классов и ТИПО закладывались основы 

интеграции системы образования и рынка труда с учетом Европейской рамки 

квалификаций и Национальной рамки квалификации с анализом рынка труда и 

кадровых потребностей, реализации образования в течение всей жизни. При 

этом, ставилась задача, чтобы с переходом на 12-летнее образование 

выпускники, как и в Европейских странах, овладеют 4-м уровнем 

квалификации в НРК, тогда как в настоящее время они заканчивают 11-летку 3-

уровнем. Были тщательно проанализированы рекомендации ОЭСР, результаты 

международных сравнительных исследований TIMSS, PISA, PIRLS.  

К сожалению, данный ГОСО не был реализован на практике. 

Начиная с 2015 года была начата работа по переходу на обновленное 

содержание среднего образования на основе опыта Назарбаев 

Интеллектуальные школы. В 2016 году учащиеся 1-х классов получили 

учебники, разработанные на основе типовых учебных программ, разработанных 

на базе АО «НИШ». В 2017-2018 учебном году были внедрены учебники и 

УМК для 2, 5, 7 классов, в 2018-2019 учебном году для 3, 6 и 8 классов а в этом 

году – для 4, 9 и 10 классов.  
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Мы все очевидцы того, что процесс разработки и внедрения учебников 

обновленного содержания был  довольно сложным и неоднозначным.  

Первый самый сложный этап данного процесса завершается и это как раз 

время осмысления и анализа пройденного пути. Первое, что нужно иметь в 

виду – даннный процесс длительный и должно осуществляться системно и 

последовательно. Заканчивая первый этап мы непременно должны 

проанализировать, оценить ситуацию, все плюсы и минусы проведенной 

работы. Задаться вопросами: какие были упущения и недочеты, какие были 

проблемы? Удалось ли нам достич намеченных целей? Что нужно 

корректировать на предстоящий период? При этом, необходимо тщательно 

проанализировать все поступившие от учителей и экспертов замечания и 

предложения. Только после этого мы должны продвигаться на следующий этап. 

Могу с уверенностью констатировать, что Республиканским научно-

практическим центром «Учебник» несмотря на все сложности была проведена 

огромная работа по реализации заявленных целей перехода на обновленное 

содержание. При этом, нашему Центру выпала основная нагрузка 

ответственности за качество работы, так как общественность оценивает 

образование не по качеству учебных программ или других нормативных 

документов, а по качеству учебников, которые ежедневно находятся на руках и 

используется в образовательном процессе. И следовательно, всем критическим 

публикациям приходилось держать ответ в основном издательствам и нашему 

Центру. При этом, были объективные причины, которые не всегда принимались 

во внимание. 

Во первых, в соответствии с утвержденным ГПРОН 2016-2019 годы 

графиком на внедрение учебников обновленного содержания осуществлялось в 

сжатые сроки. В связи с этим в форсированном режиме, в течение  одного года 

проводились разработка, апробация и экспертиза учебников. Учебники 

разрабатывались в течение 3-5 месяцев и в конце июля поступали на 

предапробационную экспертизу. Из-за сжатости сроков издательства не имели 

возможности доработать учебники после экспертизы. Апробация проводилась 

не весь учебный год, а в полгода, что не могла отразить объективную картину 

качества учебников. 

Во вторых, ГОСО обновленного содержания предусматривал по сути 

революционные преобразования в содержании среднего образования. 

Обозначенные в учебных программах цели обучения потребовали пересмотреть 

структуру и содержание всех до единого школьных предметов, появились 

новые предметы. Оттуда и перед авторами стали задачи в кратчайшие сроки 

разработать новое содержание учебных материалов и составить новые учебные 

задания, выстроить методический аппарат учебника на новых принципах. Все 

это требовало от них особого напряжения в работе, творческих поисков, 

преодолевать значительные затруднения.  

В успешном осуществлении вышеуказанных парадигмальных 

трансформаций в среднем образовании  большую роль выполнял Центр 

«Учебник», так как научно-педагогическая экспертиза учебников и есть 

основное звено процесса обеспечения качества учебных изданий. 
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На данном этапе, в силу своей миссии выполняя роль экспертной 

организации и в то же время связующего звена между разработчиками учебной 

программы, авторами учебников и общественности Центром была проведена 

следующая работа: 

- разработаны «Требования к современному учебнику», где были 

расписаны концептуальные, педагогические подходы к разработке учебника, 

дидактические, методологические и методические, психолого-педагогические 

требования к учебнику, требования к конструированию содержания учебников; 

- разработаны «Критерий оценивания качества учебников»; 

- организованы обучающие курсы для экспертов учебной литературы 

совместно с АОО «НИШ»; 

- организованы методичеcкие семинары, где разработчики учебных 

программ и разработчики учебников совместно обсуждали новые положения 

содержания образования. По итогам совместных семинаров были внесены 

коррективы в учебные программы ряда предметов, а авторы учебников глубже 

поняли особенности методологических подходов разработки учебников 

согласно новой концепции образования; 

- в 2017 и 2018 годах в ноябре месяце Центром «Учебник» были 

проведены методические семинары во всех 16 регионах республики. Впервые 

был организован выезд авторов учебников в регионы и общение их с учителями 

школ. На семинарах ежегодно принимали участие до 8000 учителей и 160 

авторов учебников. Это была обоюдовыгодная работа. Авторы разъясняли 

учителям концепцию и особенности учебников, оказывали методическую 

помощь в планировании уроков по тем или иным темам, а учителя обсуждали, 

вносили свои предложения и замечания. Предложения учителей авторы 

учитывали при доработке учебников; 

- начиная с 2017 года на сайте Центра «Учебник» была организована 

работа «Портала общественной оценки учебников». Это позволило всем 

желающим  вносить свои замечания и предложения к проектам учебников. На 

портал ежегодно поступало до 4000 отзывов от посетителей; 

- ежегодно организовывалась работа  по координации подготовки к печати 

учебников и УМК с привлечением лингвистов и  журналистов на предмет 

социального восприятия, стилистики, корректности перевода и терминологии.  

Основная наша работа – научная и педагогическая экспертиза проводилась 

с привлечением лучших учителей и преподователей вузов, ученых в области 

образования. Для них систематически проводились обучающие семинары по 

разяъснению концептуальных положениии ГОСО, требований к учебникам и 

критериев их оценивания. 

По результатам первичной экспертизы практически все учебные издания 

отправлялись на доработку, так как эксперты обнаруживали в них большое 

количество недостатков. С учетом замечаний экспертов учебники 

координально дорабатывались. По сути можно считать, что эксперты 

становились соразработчиками учебников. 

Благодаря такой работе в целом, большинству издательств удалось 

переформатировать свои учебники согласно положениям новой концепции. 
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Меньше стало в них теоретических материалов на заучивание и объемных 

сплошных текстов, вместо них увеличилась доля заданий на критическое 

осмысление, самостоятельное выполнение, творческую исследовательскую 

деятельность обучающихся. Задания даются согласно таксономии Блума, с 

уровнем сложности практического применения и анализа процессов. 

Значительно улучшилось иллюстрация и оформление учебников, они стали 

более красочными и мотивирующими. 

В то же время мы констатирем наличие в учебниках многих издательств 

следующих недостатков: 

- учебные материалы, включенные в учебники часто не отвечают целям 

обучения, указанным в учебной программе; 

- по предметам естественнонаучного цикла контент сохранил 

академический характер, местами даже стал чрезмерно сложным, так как в него 

перенесены специфические вузовские материалы;  

- содержание математики, геометрии и физики осталось, в основном, в 

традиционном формате, не переориентировано на практику, не носит 

прикладной характер; 

-  соверешенно мало контекстных заданий в формате PISA;  

- ни в учебной программе и  ни в учебниках не прослеживаются элементы 

STEAM образования; 

- не учитывается внутренняя логика предметов, нарушаются  принципы 

последовательности и системности изложения учебных материалов, в 

результате чего возникают риски формирования нехолистичного мировозрения 

и фрагментарности знаний учащихся;  

- часто учебные задания и упражнения, подобранные авторами не 

соответствуют уровням таксономии Блума; 

- в содержание учебников недостаточно интегрированы инновационные 

технологии, встречаются устаревшие материалы, факты, задания и не 

актуальные лабораторные опыты;  

- задания в учебниках составлены без учета возможности их практического 

выполнения в школьных условиях, на соответствуют учебно-лабораторной базе 

школ. 

Безусловно, содержание школьного образования должно непрерывно 

совершенствоваться. Однако, при этом нельзя допускать перегибов и 

диспропорции теоретического и прикладного компонентов. Первый этап 

показал, что имеются риски, с одной стороны  разрушения фундаментального 

ядра и методологических основ тех или иных предметов, с другой стороны, 

перенасыщения содержания учебных предметов дополнительно включенными 

вузовскими материалами, не соответствующими возрастным особенностям 

учащихся. 

Идея проведения нами данной конференции – организовать 

дискуссионную площадку для всестороннего анализа итогов 

проделанной работы и определения траектории дальнейших действий. 

Уверен, что от участников конференции поступят множество дельных 
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предложений и особенно от учителей, ибо они и являются основными 

исполнителями.  

Как было отмечено, вес первый этап перехода на обновленное содержание 

осуществлялся в сжатые сроки, в неоправданно форсированном режиме. И это в 

то время, когда осуществлялись грандиозные проеобразования по всем 

параметрам. Согласно мирового опыта разработка новых учебников 

осуществляется в срок до пяти лет, и как минимум в два года.  

Мы не должны допустить повторение аналогичной ситуации при переходе 

на 12-летнюю модель обучения и латинскую графику, т.е. наступать на те же 

грабли. Поэтому необходимо принять меры по заблаговременному 

обеспечению издательств и экспертов нормативными документами, главным 

образом всесторенне выверенными типовыми учебными программами 12-

летнего образования. 

На первом этапе внедрения обновленного содержания среднего 

образования не была проведена экспертиза и апробация самой учебной 

программы. Научных исследований по определению концепции и 

методологических основ проектирования нового  содержания учебных 

предметов и образовательных областей также не было проведено. А это было 

чревато большими рисками в образовании. Так и приходилось, что многие 

учебники разрабатывались по проекту учебных программ или учебные 

программы многих предметов несколько раз пересматривались, вносились 

изменения, вследствие чего в разработанные учебники приходилось вносить 

коррективы. Поэтому, я считаю, типовые учебные программы как основной 

нормативный документ, определяющий содержание образования и, 

следовательно, содержание учебников должны пройти научно-педагогическую 

экспертизу и рецензирование в профессиональной среде. Педагогическое 

общество должно знать разработчиков учебных программ, чтобы они 

чувстовали ответственность и могли отвечать на те или иные вопросы по 

содержанию. К примеру, в России учебные программы и методические 

материалы к их реализации разрабатываются не одной организацией, а в 

конкурентной среде, т.е. творческими группами ученых и педагогов-практиков, 

а затем они подвергаются экспертизе в Российской академии образования и 

педагогических вузах. 

Еще одной проблемой, оказавшей негативное влияние на качестве нашей 

работы было отсутствуе бюджетного финансирования системы повышения 

квалификации экспертов. Поэтому не было возможности проведения 

постояннодействующих обучающих курсов экспертов с привлечением 

подготовленных тренеров. По этой же причине к рассмотрению учебников 

привлекались члены предметных комиссий, которые не прошли 

предварительное обучение по методике экспертизы. 

Я считаю, что устранение вышеуказанных системных проблем даст нам 

возможность успешно перейти на 12-летнее образование, выстроить 

футуристическое содержание образования и обеспечить учащихся 

современными креативными образовательными ресурсами. 
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В статье проведен анализ концептуальных проблем разработки и экспертизы 

учебников обновленного содержания, рассматриваются проблемы и недостатки при первом 

их издании. Предложены меры по совершенствованию разработки и экспертизы учебников 

и УМК с учетом отечественной практики и зарубежного опыта. 

 

Мақалада жаңартылған мазмұндағы оқулықтарды әзірлеу мен сараптамадан 

өткізудің концептуалдық мәселелері қарастырылып, осы оқу құралдарын дайындаудың 

алғашқы кезеңінде орын алған кемшіліктер мен проблемалар ашып көрсетіледі. Отандық 

тәжірибе мен шетелдік үлгілер негізінде оқулықтар мен ОӘҚ әзірлеуді және сараптауды 

жетілдіру мақсатында бірқатар ұсыныстар берілген. 

 

The article contains analysis of conceptual problems of text books development and expertise, 

it puts problems and lack of its first publication. There are measures suggested to perform 

development and expertise of the text books and study and academic materials taking into 

consideration of local practice and foreign experience 

 

В современных школах формируются будущие специалисты нового 

поколения, обладающие знаниями и навыками, значительно отличающимися от 

традиционно сложившихся. Речь идет прежде всего о таких качествах как 

мобильность, креативность, адаптивность, коммуникативность, способность 

самостоятельно обучаться и развиваться. Современные учащиеся должны 

отличаться устремленностью в будущее, мотивированностью к освоению 

новых знаний и технологий.  

Одним из главных условий развития у школьников необходимых знаний и 

навыков были и остаются вопросы обеспечения учебниками и учебными 

пособиями, содержание которых соответствует современным вызовам и 

тенденциям развития образования, науки и технологии. Содержание и 

методический аппарат используемой в современной школе учебной литературы 

должны отвечать системно-деятельностной парадигме образования и служить 

эффективным ресурсом успешного развития личности обучающегося. Она 

должна быть не только информатором и закрепителем знаний, но быть 

навигатором, интегратором и координатором учебно-познавательной 

деятельности школьника. 

Проверка соответствия учебных изданий вышеуказанным требованиям 

определяется путем их научной и педагогической экспертизы.  

Педагогическая практика показывает, что качество самой экспертизы 

зависит в основном от следующих факторов:  
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 - совершенства механизмов отбора экспертов и постоянного повышения 

уровня их экспертной компетентности; 

 - совершенства критериев оценки качества учебников; 

 - совершенства процедуры экспертизы; 

 - создания условий, достаточных для проведения комплексного и 

глубокого анализа учебной литературы.  

В предстоящем 2019-2020 учебном году в Казахстане в учебный процесс 

внедряются учебники и УМК для 4, 9 и 10 классов. В следующем году, 11 - ыми 

классами заканчивается первый цикл внедрения учебников обновленного 

содержания. В связи с этим, в данной статье нами изложен  краткий анализ 

первого этапа внедрения обновленных учебников и описаны предпологаемые 

меры по совершенствованию их качества.  

К сожалению, переход на обновленное содержание в стране осуществлялся 

в довольно форсированном режиме, что не позволял на первом этапе соблюдать 

оптимальные условия для разработки, экспертизы и внедрения новых 

учебников. Учебники разрабатывались в течение 3-5 месяцев, тогда как в 

развитых странах на разработку учебников отводится не менее двух лет. 

Большинство авторов не имели возможности глубоко изучить 

методологические принципы и концептуальные особенности ГОСО 

обновленного содержания и на этой основе выстроить собственную концепцию 

написания учебника. В связи с этим, имели место значительные затруднения у 

авторов вопросов реализации нового содержания и методических подходов в 

учебниках. К тому же, ряд  авторов выразили свое несогласие с положениями 

типовой учебной программы по отдельным предметам. 

Учитывая данную ситуацию центром «Учебник» были организованы 

мероприятия, направленные на активизацию творческого взаимодействия 

разработчиков учебных программ и авторов учебников. Были проведены 

методические семинары по совместному обсуждению учебных программ (в 

г.Алматы - июнь 2017 года, в г. Астана - октябрь 2017 года и марте 2018 года). 

По итогам проведенной работы, с одной стороны, у авторов сложилось 

понимание особенностей проектирования содержания обучения в рамках ГОСО 

обновленного содержания и, с другой, были внесены коррективы в учебные 

программы ряда предметов. 

По нашему мнению, из этого вытекает вывод о том, что для недопущения 

вышеуказанных проблем в ходе переиздания учебников необходимо провести 

тщательный концептуальный анализ поступивших от педагогического 

сообщества и экспертов предложений и замечаний касательно как учебных 

программ, так и учебников с предоставлением достаточного времени для их 

доработки.  

Методическая грамотность авторов, его высочайший профессионализм в 

области своего предмета является решающим условием подготовки 

качественных учебников. Отсюда следует необходимость системной работы по 

повышению квалификации авторов, подбору наиболее сильных методистов и 

креативных учителей в состав авторских коллективов. Это в первую очередь 

забота каждого издательства. Центр «Учебник» также проводит и будет 
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проводить планомерную работу по методологическому и научно-

методическому сопровождению процессов разработки учебников. Так, 

разработанные центром «Методические рекомендации по разработке базового 

учебника с учетом казахстанского контента» служат основным методическим 

руководством для авторов в процессе разработки и подготовки учебников. 

В методических рекомендациях описаны концептуальные особенности 

учебников обновленного содержания, изложены педагогические подходы к 

разработке учебника, дидактические, методологические, психолого-

педагогические требования к учебнику, а также требования к конструированию 

содержания учебника, его основных структурных компонентов. 

При разработке учебной литературы перед авторами стоят две задачи. С 

одной стороны, это задачи составления учебного содержания учебника, 

отвечающего современным целям и задачам развития личности, с другой – 

реализация оптимальной совокупности эффективных методов и способов 

освоения учебного содержания. Учебники и УМК должны быть нацелены на 

формирование системы ценностей, человеческих качеств личности, 

мировоззренческих ориентиров, практических навыков обучающихся, 

необходимых для успешной и созидательной  жизнедеятельности человека  в 

настоящем информационном, поликультурном мире и в ближайшей 

перспективе. Это предполагает рассмотрение знаниевых блоков учебника, 

любого учебного опыта с точки зрения практической эффективности и 

ценности для личности школьника. Именно с этой группой задач связано 

большое количество недостатков и упущений при разработке новых учебников. 

В последнее время в научной литературе все больше подчеркивается 

важность помимо предметного содержания учебника и его методической 

составляющей, обратить внимание на эмоционально-психологическую 

составляющую учебника [1]. Наиболее успешние учебники отличаются 

повышенным эффектом восприятия учебного материала обучающимися, его 

мотивацией, эмоционального подъема, что чаще всего достигается 

разнообразностью и красочностью учебных материалов, присутствием заданий 

на решение жизненно важных проблем и тем, связанных с моделированием 

перспективных проектов.  

По итогам экспертизы учебников обновленного содержания можно 

констатировать, что наряду со значительными продвижениями в обновлении 

содержания учебников, некоторым авторам пока не удалось отойти от 

репродуктивного стиля подачи учебных материалов. Учебники все еще 

перегружены длинными текстами, потерявшей актуальность информацией, 

заданиями монологичного характера. По предметам естественнонаучного цикла 

все еще недостаточно активно предоставляются материалы, связанные с 

жизненной практикой, вопросами экономики, технологии производства и 

переработки. Не чувствуется акцент на казахстанский контент.  

Необходимо признать, что даже в учебных программах и учебниках 

обновленного содержания не реализована весьма актуальная и важная 

концепция – концепция STEM образования. Данная концепция является 

ведущим современным трендом в образовании и уже реализована во многих 
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развитых странах. Также в учебниках на методологическом уровне и 

методическом плане не отражены контекстные задания в русле международных 

исследований TIMSS и PISA, хотя мы все последние годы констатируем низкие 

показатели казахстанских школьников на этих исследованиях.  

К сожалению, в ходе экспертизы становятся очевидными слабость 

методической службы и некачественная  внутрииздательская и редакторская 

работа во многих издательствах. Этому свидетельствуют наличие огромного 

количества как содержательных, так и методических недостатков, 

грамматических и стилистических ошибок в поступающих на первичную 

экспертизу макетах учебной литературы. Поэтому, все поступающие на 

экспертизу учебники, в большинстве своём отправляются на доработку, и даже 

на кардинальную переработку. Отсюда следует, что необходимо обратить 

большее внимание на повышение уровня работы редакторских, научно - и 

предметно-методических, корректорских, психологических и дизайнерских 

служб издательств. Требуется повышение ответственности научно-

методических советов издательств рассматривающих и рекомендующих макеты 

учебников для экспертизы в государственную экспертную организацию – в 

центр «Учебник». Это в полной мере отражает опыт работы зарубежных 

издательств [2]. 

В целях повышения ответственности издательств за качество своей 

продукции считаем необходимым введение в НПА положения о досрочном 

прекращении экспертизы в случае обнаружения грубых содержательных и 

грамматических ошибок в учебнике с дальнейшим отказом от приема его на 

экспертизу в текущем году.  

Разработка и внедрение учебников, в рамках перехода на новую 

деятельностную парадигму образования актуализировали вопросы обучения 

экспертов учебной литературы. К сожалению, в настоящее время отсутствует 

финансирование системы повышения квалификации экспертов, что не 

позволяет проводить постоянно действующие обучающие курсы с 

привлечением подготовленных тренеров и зарубежных экспертов. Центр 

«Учебник» проводит одно-двух дневные обучающие курсы и тренинги, что 

конечно недостаточно.  

Для устранения указанных пробелов планируется реализация совместного 

проекта со Всемирным банком в 2019-2021 годах. В рамках проекта будут 

совершенствованы требования к учебникам, критерии оценки их качества с 

учетом специфики предметов различных образовательных областей и уровней 

образования, совершенствована методика проведения экспертизы учебной 

литературы, организованы курсы повышения квалификации более 1000 

экспертов.  

Еще одной мерой, направленной на повышение качества экспертизы 

станет создание базы экспертов по обновленным квалификационным 

критериям и обеспечение конфиденциальности сведений о них. Также будет 

осуществляться кодирование учебных изданий перед направлением их на 

рассмотрение экспертных комиссий. 
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Для улучшения  качества экспертизы центром «Учебник» разработана 

новая модель проведения экспертизы и отбора учебников и УМК, внесены 

значительные коррективы в систему критериев экспертизы. Обновленная 

система критериев включает во-первых, оценку дидактического аппарата 

учебника, во-вторых, оценку реализации дидактических функций учебника.  

Об апробации учебников. 

Во-первых, апробация – не простое использование учебника. Не каждый 

учитель может изменить свои стереотипы для того чтобы проникнуться идеями 

автора, найти методы и приемы реализации содержания учебника в учебном 

процессе, применять адекватные способы оценки знаний учащихся и 

объективно оценить влияние нового учебника на процесс освоения знаний 

учащимися.  

Во-вторых, при апробации учебников и УМК требуется применять методы 

научных педагогических экспериментов. Не все учителя выбранных для 

апробации школ, владеют методами педагогического эксперимента, чтобы 

правильно его осуществить. Этому надо их обучать.  

В-третьих, обязательным этапом на пути учебника к широкому 

применению должно быть педагогическое исследование и новый учебник 

должен апробироваться по всем его правилам. 

Зарубежный опыт показывает, что  в целях  обеспечения  полноценности и 

эффективности процедуры экспертизы эксперт должен получить и изучать 

наряду с учебником весь учебно-методический комплекс одновременно. Для 

комплексного видения и исключения влияния стереотипов и предвзятости 

должны быть различные формы прямого экспертного обсуждения учебника с 

присутствием авторов, которые могли бы разъяснять экспертному совету свои 

концептуальные подходы и методические решения при проектировании 

содержания [2].  

Должен быть создан доступ к обсуждению учебников широкой научно-

педагогической обсщественностью, а принятие решений по учебникам должно 

проводиться в транспарентном режиме.  

Важное значение для улучшения качества учебной литературы имеет 

общественная экспертиза, которая позволяет увидеть новые учебники как бы 

«со стороны». Общественная экспертиза дает оценку потребительским, 

пользовательским свойствам учебного издания: качеству бумаги, 

художественному оформлению, формату, цветовому решению, практичности, 

эстетичности и информативности обложки и издания в целом, разнообразию и 

качеству иллюстраций, их соответствия содержанию учебника, объему 

материала и удобству работы с учебной книгой. Общественная экспертиза 

способствует отбору учебника, который будет воспитывать и способствовать 

развитию личности, создавать условия для самоопределения и социализации 

ученика на основе принятых в обществе правил и норм поведения, 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, в интересах человека, 

семьи и общества.  

Несмотря на созданные условия, остается открытой проблема привлечения 

широкой педагогической и родительской общественности к результативной и 
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объективной экспертизе учебной литературы. 

Во-первых, вопросы интенсификации и результативности общественной 

экспертизы сталкиваются с проблемами в возможностях желающих из всех 

регионов страны деятельно участвовать в этом процессе;  

Во-вторых, стоят вопросы об расширении общественной экспертизы, об её 

эффективной организационной системе. Как показывает практика, она вполне 

возможна, но решить для этого необходимо следующие вопросы: 

1) как превратить общественную экспертизу в пул общественных 

организаций занимающихся экспертизой и формирующих вокруг себя сетевое 

экспертное сообщество? 

2) какова роль и место общественных организаций (включая учителей – 

предметников) в общественной экспертизе учебной литературы? 

3) какие формы и методы работы лучше использовать? 

Решение перечисленных вопросов позволит улучшить качество 

экспертного видения новой учебной литературы в целом, и доведенное до 

авторов и издательств будет способствовать её улучшению. 

Большинство зарубежных и отечественных участников обсуждения в 

интернете сходятся во мнении, что общественная экспертиза должна быть 

профессиональной и в то же время максимально открытой. Высказываются 

даже мнения, что она вполне может проводиться в сети интернет и быть столь 

же открытой, как процесс создания, пополнения и уточнения содержания 

всемирной виртуальной энциклопедии «Википедия» [2]. 

И еще один вопрос возникает в этой связи – вопрос культуры обсуждения 

учебной литературы в интернете. Недопустимы эмоциональные высказывания, 

могут быть лишь обоснованные суждения с аргументированными 

предложениями.  

Общественные представители – участники общественной экспертизы 

должны постоянно совершенствовать и повышать свой культурный уровень 

восприятия и реагирования, выходить за пределы бытового «кухонного 

сознания», охватывать более широкую социальную рамку – интересы детей – 

дошкольников, детей – школьников, родителей и учителей, науки и культуры, 

государства и бизнеса, и это будет способствовать комплексному экспертному 

видению новой учебной литературы 
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Бұл мақалада жаңа бағдарламалы-әдістемелік материал негізінде (Курикулум) 

құрылған әдеби оқулықтың тұжырымдасы баяндалады.  

 

В статье излагается концепция учебника по литературе, созданного на основе нового 

программно-методического материала (Курикулум). 

 

In the article the conception is told in literature based on new software methodical material 

(Currikulum). 

 

Изучение в общеобразовательных школах литературы, отражающей 

гуманистические и демократические идеи, приобретает особое  значение с 

учётом интересов национальной государственности. Школьный курс 

литературы является предметом, играющим важную роль в формировании 

истинного гражданина и зрелой личности с современным мировоззрением [1]. 

Художественное слово, будучи мощным эмоциональным инструментом, 

является надежным источником духовного и эстетического воспитания 

учащихся. Изучение в современной школе литературно-культурного наследия 

народа, его исторического прошлого, обычаев и традиций  способствует 

воспитанию подрастающего поколения. 

Чтобы выполнить социальный заказ – воспитать достойного гражданина, - 

следует модернизировать основной образовательный ресурс – учебник, 

который для каждого учащегося становится средством познания себя и жизни. 

Один из первых исследователей национальной литературы Ф.Б.Кочарли писал: 

«Одной из основ славы и величия, прогресса и счастья нации является её 

литература. Литература – это зеркало истины для народа, которое 

отражает пути спасения и счастья для его материального и духовного 

процветания. Литература дает телу нации исцеление, духу – радость, 

помыслам – ясность, и, окрыляя ум и все моральные и духовные силы, 

поднимает её на высокий уровень» [2].  

Эта мысль является основополагающей в определении цели преподавания 

литературы в школе, которая состоит в изучении примеров художественной 

литературы и всего историко-литературного наследия, обогащении 

мировоззрения учащихся путем обеспечения духовно-эстетического развития, 

овладения культурой речи. 

С принятием предметного Курикулума (нового программно-методического 

материала) стал вопрос о создании новых учебников по литературе. 

Сегодня он составлен и действует в 5-11-ых классах общеобразовательной 

школы с русским языком обучения. 
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Основой учебника является текстоцентричность: текст произведения 

рассматривается как основная коммуникативная единица. 

Идея создания учебника - приобщить учащихся к чтению произведений, в 

которых раскрываются такие качества личности, как достоинство, умение 

сопереживать, самоотверженность, совесть, терпимость и доброжелательность, 

честность, почитание родителей, любовь к чтению. 

При составлении новых учебников по литературе авторы, в первую 

очередь, определили направления литературного образования с обязательным 

примерным содержательным наполнением каждой из них. Ниже приводятся 

основные из этих направлений с обязательным содержательным наполнением. 

Одно из главных направлений литературного образования – приобщение 

учащихся к чтению художественной литературы, включающей в себя, как 

правило, произведения, содержание которых основывается как на 

национальных приоритетах и доминантах, так и инонациональных. Отметим, 

что в дефинициях (национальное и многонациональное) не должна 

проглядываться характерная для советского времени устойчивая бинарность 

«национальное-интернациональное», в контексте которой долгое время и 

создавались учебники по литературе. Методологическая несостоятельность 

подобного подхода определяется прежде всего несоизмеримостью данных 

категорий: одна из них (национальное) относится к духовно-эстетической, а 

другая (интернациональные) – к идеологической понятийной сфере.  Куда как 

более состоятельной выглядит формула «национальное – инонациональное», 

стимулирующая поиски вне заданности идеологических доминант.  

Отметим также и тот факт, что авторы новых учебников по литературе в 

ракурсе доминантов национального пристальное внимание обратили на 

творчество знаменитых русскоязычных писателей тюркских народов 

(Ч.Айтматов, О.Сулейменов, М.Ибрагимбеков, А.Ахундова…), в 

произведениях которых вполне закономерной представляется отражение 

традиций тюркского фольклоризма, как свойства образно-нравственного 

мировосприятия автора, связанного с исторической Памятью, ценностно-

этической ориентацией своих народов. Наблюдения над оригинальным 

творчеством такого рода писателей позволяют учащимся выявлять общие 

константы должного интереса к предмету изображения как сцепления, 

взаимосвязи тем и микротем, образующих своеобразную иерархию ценностей 

на пути к достижению гармонии, познанию неразгаданного. Эта целостность 

как бы убирает с пути учащихся вопрос об авторских предпочтениях, 

способствует формированию мотивации учения в целом, которая приводит к 

тому, что учащийся становится субъектом учебной деятельности. «Быть 

субъектом конкретной деятельности, - пишет известный ученый В.С.Лазарев, - 

значит не только быть операционально оснащенным, то есть уметь решать 

задачи этой деятельности, но и относиться к ней как к ценности, быть 

мотивированным ею самой. Аналогично, чтобы быть полноценным субъектом 

какого-то  отношения, нужно не только уметь его реализовать, но и понимать и 

принимать его как ценность, т.е. иметь соответствующую мотивацию. Способы 

решения задач деятельности или способы реализации отношений составляют 
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операциональную сторону их осуществления, а ценностное отношение 

смысловую…[3].  

Создавая учебники нового образца, в которых для каждого учащегося в 

качестве субъекта учебной деятельности нужно было учитывать содержание 

«операционального и ценностного компонента», авторы в первую очередь 

опирались на «общие результаты по содержательным линиям» на уровне 

полного среднего образования, которые сводятся к тому, что учащийся: 

 выразительно читает литературно-художественный материал в 

соответствии с вырисовывающимися из содержания смысловыми оттенками, 

объясняет значение слов, усиливающих текст в художественно-эмоциональном 

аспекте; 

 свободно работает над текстами, написанными в различных жанрах, 

поясняет основную идею, выраженную в них, делит текст на части в 

соответствии с содержанием и составляет план различного вида; 

 сравнивает литературные примеры с точки зрения темы, жанра, 

проблемы, высказывает обоснованное мнение; 

 демонстрирует художественно-эмоциональное и образное усвоение 

прочитанных примеров литературы; 

 на основе конкретных примеров объясняет сходства и различия образцов 

устной и письменной литературы, их характерные особенности, обосновывает 

свои мысли примерами из собственной жизни; 

 дает оценку содержанию и идее литературного произведения в контексте 

общественно-политических и морально-этических ценностей периода его 

создания и с точки зрения сегодняшнего дня; 

 работает с источниками, собирает материалы о достижениях выдающихся 

личностей в области литературы и культуры, готовит презентации на 

различные литературные темы; 

 во время обсуждения литературных произведений демонстрирует 

толерантность, объективность, беспристрастность, обоснованность и 

способность приходить к общему мнению [1]. 

Среди основных направлений литературного образования авторы 

учебника, опираясь на предметный Курикулум, отвели главную роль 

материалу, способствующему развитию у учащихся художественно-

эстетической деятельности. Считая это направление приоритетным, авторы 

намеревались вызвать в учащихся интерес к творчеству писателей, в 

произведениях которых доминирует эта особенность. Именно через узнавание, 

восприятие и понимание литературных произведений такого рода  учащиеся 

осознают конкретные цели писателя, которые опираются прежде всего на его 

эстетическое восприятие мира. Именно такое восприятие мира подталкивает 

учащихся на собственные, пусть робкие, но шаги на пути своего литературного 

творчества: будь то сочинение, эссе, небольшой рассказ на основе 

прочитанного. Опыт показывает, что в большинстве случаев произведения 

такого рода более всего воздействуют на выработку умений аргументировать 

свое видение мира, быть готовым защищать свой выбор, а через это и умение 
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прислушиваться к чужому мнению, воспринимать критику, делать верные 

выводы. 

В целом, общими критериями отбора художественных произведений для 

изучения в полной средней школе, были выведены образцовые произведения 

национальной и иннонациольной литературы. Авторы учебников опирались 

прежде всего на доступность текста, его значение в приобщении учащихся к 

лучшим человеческим качествам. Большое внимание уделено жанровому 

спектру литературы, охвату литературного процесса от древности до наших 

дней. Особое внимание уделено теории литературы как основе, на которой 

базируется вся мировая литература   от древности до наших дней. 

Хочется отметить и структурные особенности учебника. Учебный 

комплект состоит из двух книг: учебника и методического пособия для учителя.  

Помимо текстов художественных произведений, в учебнике представлены 

вопросы и задания, помогающие учащимся проводить исследования, 

размышлять над прочитанным, осваивать теорию литературы, выполнять 

лексическую работу, а также задания занимательного характера. 

В методическом пособии для учителя представлены следующие 

материалы:  

- основные стандарты и подстандарты линий содержания;  

- результаты обучения по каждому подстандарту;  

- стратегии, формы и методы преподавания литературы, а также 

интеграция литературы с другими дисциплинами;  

- таблица реализации стандартов, примеры оценивания;  

- этапы  современного урока;  

- тезаурус;  

- годовое календарно-тематическое планирование;  

- рекомендации по проведению уроков внеклассного чтения, написанию 

эссе и сочинений;  

- образцы различных видов контроля, поурочное планирование и большой 

иллюстративный (раздаточный) материал. 

Думается, что учебник по литературе в условиях нового времени 

востребован как с позиции восприятия учащимися, так и с учётом изменения 

баланса новых и вечных ценностей.  

 

Список литературы: 

 

1. Образовательная программа (Курикулум) по литературе (с русским 

языком обучения) для общеобразовательных школ Азербайджанской 

Республики (V-XI классы). – Баку, 2013 

2. Кочарли Ф. «Азербайджанская литература». – Баку, 1981, с.5 

3. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. – М., 2008, с. 313. 

 

 

 



50 
 

THE IMPACT OF EXERCISE ON THE FULL DEVELOPMENT OF 

THE HUMAN BODY 

 

O. E. Klimov 

senior lecturer of the department physical education and sports Mogilev State 

A.Kuleshov University Mogilev, Republic of Belarus 

 
The article deals with the problem of the influence of exercise on the full development of the 

human body. In the modern world with the advent of devices that facilitate labor activity, 

dramatically reduced motor activity of people compared to previous years. This, ultimately, leads to 

a decrease in human functionality, as well as various diseases. Physical culture has a health and 

preventive effect, which is extremely important, as today the number of people with various diseases 

is constantly growing. Physical culture should be included in human life from an early age and not 

leave it until old age. It is very important to choose the degree of stress on the body, it needs an 

individual approach. After all, excessive stress on the human body both healthy and with any 

disease can cause him harm. 

Consequently, physical culture, the primary task of which is the preservation and promotion 

of health, should be an integral part of everyone's life. 

Problem statement.  

Important role of exercise. 

Physical exercises affect all muscle groups, joints, ligaments, which are made 

strong, increase muscle volume, elasticity, strength and speed of contraction. 

Increased muscle activity forces to work with additional load the heart, lungs and 

other organs and systems of our body, thereby increasing the functionality of the 

person, his resistance to adverse effects of the environment. Regular exercise 

primarily affects the musculoskeletal system, muscles. When performing physical 

exercises in the muscles, heat is formed, to which the body responds with increased 

sweating. During physical activity increases blood flow: blood brings to the muscles 

of oxygen and nutrients, which in the process of life disintegrate, releasing energy. 

With movements in the muscles, reserve capillaries are additionally opened, the 

amount of circulating blood increases significantly, which causes an improvement in 

metabolism [1]. 

In the response of the human body to physical activity, the first place is the 

influence of the cerebral cortex on the regulation of the functions of the main 

systems: there is a change in the cardiorespiratory system, gas exchange, metabolism, 

etc. Exercises enhance the functional restructuring of all parts of the musculoskeletal 

system, cardiovascular and other systems, improve the processes of tissue 

metabolism. Under the influence of moderate exercise increases the efficiency of the 

heart, hemoglobin and the number of red blood cells, increases the phagocytic 

function of the blood. The function and structure of the internal organs themselves 

are improved, chemical treatment and food promotion in the intestine are improved. 

The combined activity of muscles and internal organs is regulated by the nervous 

system, the function of which is also improved by systematic exercise. 

If the muscles are inactive — their nutrition deteriorates, the volume and 

strength decrease, elasticity and elasticity decrease, they become weak, flabby. 

Restriction in movements (hypodynamia), passive lifestyle lead to various pre-
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pathological and pathological changes in the human body. So, the American doctors, 

having deprived volunteers of movements by imposing of high plaster and having 

kept them a normal diet, were convinced that in 40 days atrophy of muscles began 

and fat accumulated. At the same time, the reactivity of the cardiovascular system 

increased and the main metabolism decreased. However, during the next 4 weeks, 

when the subjects began to move actively (with the same diet), the above phenomena 

were eliminated, the muscles strengthened and hypertrophied. Thus, due to physical 

activity it was possible to restore both functional and structural relations. Physical 

activity has a versatile effect on the human body, increase its resistance to adverse 

environmental effects. For example, in physically trained individuals compared to 

untrained observed a better tolerance of hypoxia. The high ability to work with an 

increase in body temperature over 38°C during physical stress is noted. It is noted 

that roentgenologists engaged in physical exercise have a lower degree of exposure to 

penetrating radiation on the morphological composition of the blood. In experiments 

on animals it is shown that systematic muscle training slows down the development 

of malignant tumors [4]. 

Influence of physical loads on various organ systems 

One of the dominant features of our time - the restriction of motor activity of 

modern man. A hundred years ago, 96% of labor operations were performed by 

muscle effort. Currently 99% through a variety of mechanisms. It is necessary to 

compensate for the lack of motor activity, otherwise there is a disorder, disharmony 

of the complex system of the human body. 

The human body consists of separate organs that perform their inherent 

functions. Distinguished group of organs together performing a common function 

organ systems. From the external environment, the body receives all the necessary 

substances for life and development, at the same time it receives a stream of stimuli 

(t, humidity, solar radiation, industrial harmful effects, etc.), which seeks to disrupt 

the constancy of the internal environment of the body (homeostasis). 

Normal human existence in these conditions is possible only if the body 

responds to the effects of the environment in a timely manner appropriate adaptive 

reactions [3]. 

Physical exercises become a kind of regulator that ensures the management of 

life processes and the preservation of the constancy of the internal environment. So, 

physical exercises should be considered not only as entertainment and rest (which is 

important!), but also as a means of maintaining health. Insufficient motor activity 

creates special unnatural conditions for human life, adversely affects the structure and 

functions of all tissues of the human body. As a result, there is a decrease in the 

overall protective forces of the body, increasing the risk of diseases. 

The progress of science and technology makes modern man a high requirement 

for his physical condition and increases the load on the mental, mental and emotional 

spheres. 

Along with a reasonable combination of work and rest, normalization of sleep 

and nutrition, failure of bad habits, systematic muscle activity increases mental, 

mental and emotional stability of the body [6]. 
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A person who leads a mobile lifestyle systematically engaged in physical 

exercises can perform much more work than a person who leads a sedentary lifestyle. 

This is due to the reserve capabilities of the person. 

Effect of physical activity on metabolism and energy 

Metabolism and energy in the human body is characterized by complex 

biochemical reactions. Nutrients (proteins, fats and carbohydrates) entering the 

internal environment of the body with food are broken down in the digestive tract. 

Cleavage products are transferred to the blood cells and absorbed by them. Oxygen, 

which penetrates from the air through the lungs into the blood, takes part in the 

oxidation process occurring in the cells. 

Substances that form as a result of biochemical reactions of metabolism are 

excreted from the body through the lungs, kidneys, skin. 

Metabolism is a source of energy for all vital processes and functions of the 

body. When splitting complex organic substances, the energy contained in them is 

converted into other types of energy (bioelectric, thermal, mechanical, etc). 

Physical exercises or sports increase the activity of metabolic processes, trains 

and supports at a high level the mechanisms that carry out metabolism and energy in 

the body [5]. 

The effect of physical activity on the circulatory system 

The heart is the main center of the circulatory system, working on the type of 

pump, so that the body moves the blood. As a result of physical training, the size and 

weight of the heart increases due to the thickening of the walls of the heart muscle 

and the increase in its volume, which increases the power and performance of the 

heart muscle. 

Blood in the human body performs the following functions: 

- transport; 

- regulatory; 

- protective; 

- heat-exchange. 

With regular exercise or sports: 

- increases the number of red blood cells and the amount of hemoglobin in them, 

resulting in increased oxygen capacity of the blood; 

- increases the body's resistance to colds and infectious diseases, due to 

increased activity of leukocytes; 

- accelerated recovery processes after significant blood loss [1]. 

The results of the achievements 

An important indicator of the performance of the heart is the systolic blood 

volume (ESR) - the amount of blood pushed out by one ventricle of the heart into the 

vascular bed with one contraction. 

Indicators of the systolic volume of the heart at rest and during muscle work. 
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untrained body 

a trained body 

1 – rest 

2 – fast walking 

3 – fast running 

The results of the achievements. Exercise should not be an unpleasant 

procedure that you constantly want to postpone for tomorrow or the day after 

tomorrow. They should become an integral, accessible and enjoyable part of your 

life. The best time to study is the one that suits you. The more convenient for you the 

schedule of sports activities, the more likely that you will not miss them. Very good 

idea to do classes every day at the same time, then they will become a habit, a daily 

need that gives you joy, satisfaction and raises your vitality [4]. 

It is important to choose wisely a set of exercises. To follow a certain amplitude 

carry and clear dosage exercise. This can help specially trained people. 

The unequal system is being improved. Doing physical exercises, we acquire the 

necessary motor skills in everyday life and in work. Develops agility, speed and 

strength of our body movements. Improved control of movements, which is carried 

out by the Central nervous system. During physical exercises, more and more 

conditioned reflexes are formed, which are fixed and formed into long successive 

rows. Thanks to this, the body acquires the ability to better and better adapt to large 

and more complex physical activities, thanks to this we can more easily and more 

economically exercise movements — our body, as they say, trains. As a result of 

training, the work and structure of all organs of our body and, above all, the higher 

parts of the Central nervous system are improved. Increases the mobility of the 

nervous processes of excitation and inhibition in the cerebral cortex and in other parts 

of the nervous system, ie. the process of excitation of the easier passes in the braking 

process and Vice versa. The body therefore responds more quickly to all kinds of 

external and internal stimuli, including irritations coming to the brain from the 

Contracting muscles, as a result of which the body movements become faster and 

more agile. In trained people, the nervous system adapts easier to the new movements 

and the new conditions of the motor apparatus. 

Increases the volume of muscle strength. In physical exercise increases the 

strength of the processes of excitation and inhibition in the cerebral cortex, resulting 
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in increased muscle tension during their contractions. In this regard, the structure of 

muscle fibers changes — they become thicker, the volume of muscles increases. 

Systematically engaged in so-called strength exercises, such as kettlebells, it is 

possible for 6-8 months to dramatically increase the volume and strength of the 

muscles. This is because the nutrition of the working muscles is greatly improved. 

Muscle, at rest, a large part of blood capillaries surrounding muscle fibers, is closed 

to the blood flow and the blood on them is not flowing. During operation, when the 

contraction of the muscle reveal all the capillaries, so blood flow to muscle is 

increased by more than 30 times. During training, new blood capillaries are formed in 

the muscles. Under the influence of training changes and the chemical composition of 

the muscle. It increases the number of so-called energy substances, ie substances, the 

decay of which is released a lot of energy. These substances include glycogen and 

phosphagen. In trained muscle disintegrating during the contractions of the muscle 

fibers of glycogen and phosphorus compounds recover faster, and oxidative processes 

(processes of compounds with the oxygen) are experiencing intense muscle tissue 

better absorb and better use of the oxygen [6]. 

Remains slender posture. Training is beneficial not only to the muscles. 

Strengthened and the entire musculoskeletal system, become stronger bones, 

ligaments, tendons. Systematic exercise significantly affect the external forms of the 

body, contribute to its proportional development in childhood and adolescence, and in 

adulthood and old age can permanently preserve the beauty and harmony. On the 

contrary, a sedentary, sedentary lifestyle prematurely ages a person. It is getting 

bloated, the belly droops, rapidly deteriorating posture. Usually, a person who is not 

engaged in physical labor and sports, slouches, his head is tilted forward, his back is 

hunched, the lower back is excessively bent, the chest is hollow, and the stomach 

because of the weakness of the abdominal muscles is protruding forward, even if 

there is no obesity (and it very often develops in those who move little and are not 

engaged in physical culture. Physical exercises that strengthen the muscles 

(especially the muscles of the body), you can correct posture. To this end, it is useful 

to do gymnastics and swim — the best style of breaststroke; correct posture 

contributes to the horizontal position of the body and uniform exercise of numerous 

muscle groups. Specially selected physical exercises can eliminate lateral curvature 

of the spine in the initial stage of development, strengthen weakened by inaction or 

prolonged illness of the abdominal muscles, strengthen and restore the arches of the 

foot with flat feet. Vigorous exercise and diet can be successful in the fight against 

human obesity. To use physical exercises that corrects the defects of the Constitution, 

it is necessary according to the instructions and under the supervision of a specialist 

[5]. 

Improves blood composition and increases the body's defenses. In trained 

people, the number of red blood cells (red blood cells) increases from 4.5—5 million 

in 1 mm3 of blood to 6 million red blood Cells — oxygen carriers, so with an 

increase in their number, the blood can get more oxygen in the lungs and more of it to 

deliver to tissues, mainly muscles. In trained people increases the number of 

lymphocytes — white blood cells. Lymphocytes produce substances that neutralize 

various poisons entering the body or formed in the body. The increase in the number 
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of lymphocytes is one of the proofs that as a result of physical exercises the body's 

defenses increase, the body's resistance against infection increases. People who 

regularly engage in physical exercise and sports are less likely to get sick, and if they 

get sick, in most cases they are more likely to tolerate infectious diseases. Have 

trained people becomes more sustainable content sugar in blood. It is known that with 

long and hard work of the muscles, the amount of sugar in the blood decreases. In 

trained people, this reduction is not as sharp as in untrained. In people who are not 

accustomed to physical labor, with increased muscle work sometimes disturbed urine. 

In trained kidney work better adapts to changed conditions, and formed with 

increased physical activity in a greater number of metabolic products are removed 

from the body in a timely manner. Thus, we see that physical culture and sport have a 

positive effect not only on the muscles, but also on other organs, improving and 

perfecting their work [3]. 

To be healthy, strong, hardy and versatile developed person, you need to 

constantly and systematically exercise. 

Conclusion. Thus, the health effect of mass physical training is primarily 

associated with an increase in aerobic capacity of the body, the level of overall 

endurance and working capacity. 

Increased physical performance is accompanied by a preventive effect on risk 

factors for cardiovascular diseases: a decrease in body weight and fat mass, 

cholesterol and triglycerides in the blood, a decrease in blood pressure and heart rate. 

In addition, regular physical training can significantly delay age-related 

involutional changes in physiological functions, as well as degenerative changes in 

organs and systems. 

Exercise has a positive effect on the entire motor apparatus, preventing the 

development of degenerative changes associated with age and hypodynamia 

(violation of the functions of the body with a decrease in motor activity). Increases 

bone mineralization and calcium content in the body, which prevents the 

development of osteoporosis (bone dystrophy with restructuring of its structure and 

dilution). Increases lymph flow to articular cartilage and intervertebral discs, which is 

the best means of preventing osteoarthritis and ostechondrosis (degeneration of joint 

cartilage). 

All these data testify to invaluable positive influence of occupations by physical 

culture on a human body. 

Thus, we can talk about the need for physical exercise in everyone's life. It is 

very important to take into account the state of human health and his level of physical 

fitness for the rational use of the physical abilities of the body, so that physical 

activity does not bring harm to health. 
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Современная система непрерывного педагогического образования в Республике 

Беларусь – это  динамично развивающаяся система, которую отличает открытость, 

ступенчатость и многофункциональность. Показателем развития системы служит 

постоянное обновление содержания и структуры педагогического образования на всех 

ступенях и уровнях. 

The modern system of continuous pedagogical education in the Republic of Belarus is a 

dynamically developing system, which is characterized by openness, gradation and 

multifunctionality. An indicator of the development of the system is the constant updating of the 

content and structure of pedagogical education at all levels. 

 

The national system of pedagogical education provides qualified personnel to 

various types of educational institutions. There are more than 8 thousand pre-school, 

General secondary, vocational, secondary special and higher education institutions in 

the country, in which more than 200 thousand teachers provide training and education 

to about 2 million pupils, pupils and students. Almost half of the country's teaching 

staff is involved in General secondary education. In the unified structure of 

specialties of the economy of the Republic of Belarus, specialties with pedagogical 

qualifications and positions account for more than 20 percent. Currently, the system 

of continuous pedagogical education in the Republic of Belarus includes: 

profile (pre-service) teacher education 

At the third stage of General secondary education; 

- secondary special pedagogical education; 
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- higher pedagogical education; 

- postgraduate education; 

- additional adult education [1]. 

Currently, the universities of the Republic of Belarus in accordance with these 

regulations created on the basis of competence-based approach and pass the approval 

of new educational standards for specialties, curricula for training students; 

developed standard training and work programs of disciplines. The developed 

educational and methodological support involves the implementation of the following 

requirements for the organization of professional training: 1) the objectives and 

results of each training session should be directed to the final result of the training of 

students at the University – the formation of social and professional competence; 2) 

the content and methods of training correspond to the content and methods of future 

professional activity of students, which involves the operationalization of 

competencies and the definition for each studied section (module) of generalized 

knowledge and skills, which constitute the essence of the formed competencies; 3) on 

the basis of the level approach, tasks of different degrees of complexity are developed 

(or selected) and implemented, including test tasks, methods of solving which 

correspond to the levels of mastering professional activity; at the same time, the task 

is an element of the content of training, a means of forming and diagnosing 

competencies [6]. 

The introduction of new normative and educational-methodical support into the 

sphere of higher education of the Republic allows to implement the competence 

approach in the process of updating pedagogical education. At the same time, the 

question of substantiation of the place and role of pedagogical training in the process 

of modernization of University education as a whole is actualized. In the classical and 

technical universities of the Republic the reorientation on the basis of competence of 

traditional pedagogical education on the process of variable pedagogical training of 

students studying in pedagogical and non-pedagogical specialties is carried out. 

Pedagogical training is aimed at the development of students ' social and personal 

competencies and is based on: a) updating the content of psychological and 

pedagogical disciplines and reorganization of pedagogical practice taking into 

account modern requirements for the future professional activity of students and the 

structure of their competencies; b) activity development by students of the content of 

pedagogical education through active forms and methods of training, problem, design 

and research methods, block-modular system of training on the basis of integrated 

teaching and information support of the educational process; C) expansion of the 

volume of managed independent work of students, provided with appropriate 

methodological and information support [5]. 

The analysis of changes in the systems of pedagogical education in a number of 

countries allowed to determine the main directions of modernization of higher 

pedagogical education in Belarus: 

1. Development of a model of a graduate teacher on the basis of competence-

based approach and updating the standards of higher pedagogical education with the 

introduction of new pedagogical specialties. Their implementation involves the 

introduction into the educational process of the University competence-based training 
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model, contributing to a more active inclusion of students in a variety of educational 

activities, close to professional (reorganization of teaching practice, the 

implementation of project, research in the field of education, participation in 

business, role-playing, simulation games), and independent work, which generally 

ensures the development of students ' methodological and professional competencies 

[7]. 

 2. Development and implementation of variable and flexible educational 

programs in pedagogical specialties, creation of regulatory and substantive conditions 

for obtaining new or related (additional) specialties. 

 3. Improving the quality, efficiency and accessibility of pedagogical education 

at the University through the creation of quality management systems, the use of 

modern educational and methodological support [3].  

4. Introduction of new information technologies to improve traditional forms 

and methods of teaching and control of knowledge, including on the basis of 

computer tools aimed at enhancing the independent and research work of students 

[8]. 

5. Improving the educational process of the University on the basis of 

humanistic, axiological and cultural approaches that ensure the development of 

peacekeeping, pluralistic, global forms of thinking of the future teacher; inclusion in 

the content of teaching universal, spiritual and moral values, values and traditions of 

world and national culture, the analysis of which is an important means of self-

determination of the student; the use of active forms of training and education, 

personality-oriented, problem-research, project techniques, which are ways of 

mastering the experience of future teachers to solve social and professional problems 

[2].  

6. Improvement of educational work with future teachers through the 

development of student government, improving the culture of social communication, 

the formation of means of educational and extracurricular activities of social, civic 

competencies, organizational, communicative, managerial skills. The implementation 

of this direction contributes to the formation of the future teacher's readiness to make 

decisions independently in pedagogical situations, qualitatively organize and manage 

the educational process of students [4].  

In General, the main purpose of the implementation of these areas is to form a 

professionally competent, spiritual,moral and socially Mature personality of the 

future teacher. 

 

Список литературы: 

 

1. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (методологические и методические вопросы): Методическое 

пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2006. – 114 с. 

2. Жук А.И. Опыт организации деятельности института повышения 

квалификации как центра инновационных практик //Сб. навук. прац Акадэмii 



59 
 

паслядып. адукацыi: сб. науч. ст. / редкол.: проф. А.И. Тавгень (гл. ред.) [и др.]. 

– Минск: АПО, 2005. – Вып. 1. – С. 66–86.  

3.  Макаров А.В. Проектирование стандартов высшего образования 

нового поколения по циклу социально-гуманитарных дисциплин. – Минск: 

РИВШ, 2005. – 82 с.  

4. Педагогическое образование в Республике Беларусь: аналитические 

материалы: практ. Пособие / П.Д.Кухарчик [и др.]; под общ.ред. И.И.Цыркуна. 

– Минск: БГПУ, 2007. – 235 с. 

5.  Рябов В.В., Фролов Ю.В. Компетентность как индикатор 

человеческого капитала: Материалы к четвертому заседанию 

методологического семинара 16 ноября 2004 г. – М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 45 с.  

6.  Макет образовательного стандарта высшего образования первой 

ступени / утв. Министерством образования Республики Беларусь 13.06.2006 № 

374  

7. Образовательный стандарт. Высшее образование. Первая ступень. 

Цикл социально-гуманитарных дисциплин. – Минск, НИО, 2006. – 28 с.  

8.  Трубина Л.А. Вариативная подготовка педагогических кадров: 

традиции. Новые подходы. Проблемы: Материалы к седьмому методическому 

семинару 17 мая 2005 г. – М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2005. – 108 с. 
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В статье определяется понятие визуализации абстрактных математических 

понятий. Рассматриваются подходы к визуализации математических объектов и понятий: 

средствами прикладных математических пакетов, средствами интерактивной 

компьютерной графики, языками программирования и возможности их эффективного 

применения. 

 

Мақала дерексіз математикалық тұжырымдамаларды визуализация 

тұжырымдамасын анықтайды. Математикалық объектілер мен түсініктерді 

визуализациялаудың тәсілдері интерактивті компьютерлік графика, бағдарламалау тілдері 

және оларды тиімді пайдалану мүмкіндіктері арқылы қолданбалы математикалық 

пакеттер көмегімен қарастырылады. 

 

The article defines the concept of visualization of abstract mathematical concepts. The 

approaches to the visualization of mathematical objects and concepts by means of applied 

mathematical packages, by means of interactive computer graphics, programming languages and 

the possibility of their effective application are considered. 
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Современные информационные технологии позволяют расширить понятие 

визуализации абстрактных математических объектов и сделать их понимание 

правильным на всех уровнях восприятия. Это дает возможность 

интенсифицировать процесс обучения, своевременно сформировать 

профессиональные компетенции студентов, облегчить труд преподавателя при 

объяснении нового материала, повысить эффективность самостоятельного 

обучения. 

Большинство авторов (например, [1], [2], [3]) понимают под визуализацией 

математических понятий их графическую интерпретацию, представленную, при 

необходимости в динамике, средствами компьютерной графики. Очевидно, что 

такой подход требует расширения. Под визуализацией абстрактных 

математических понятий будем понимать их графическую реализацию (как 

правило, динамическую), формирующую первоначальные правильные 

представления о природе и свойствах рассматриваемых объектов.  

Основные трудности, связанные с реализацией такой трактовки 

визуализации абстрактных понятий, объясняются тем, что большинство 

математических понятий (бесконечность, предел, непрерывность и т.д.) 

описывают объект, который не существует в реальности, а понимается только 

через проявление своих свойств в других объектах, процессах, явлениях, 

которые, в свою очередь, тоже могут быть абстрактными. Так, бесконечность – 

это символ, придать значение которому позволяет, например, другое 

абстрактное понятие – предел функции. 

При определении подходов к визуализации абстрактных математических 

понятий решающую роль имеют методы и средства технического исполнения. 

Условно их можно разделить на несколько групп по их возможностям при 

решении поставленной задачи: 

- интерактивные средства компьютерной графики;  

- математические пакеты; 

- языки программирования. 

От выбранного средства компьютерной графики существенно зависит 

метод построения визуализации и конечный результат – эффект ее 

использования на практике. 

Для анализа возможностей выделенных групп программных продуктов 

были рассмотрены визуализации различных понятий тем 

«Последовательности» и «Предел функции» курса «Математический анализ» на 

примере определенных программ каждой группы.  

В качестве представителя первой группы программ выступил Adobe Flash. 

Он позволяет реализовать важное свойство визуализации понятия – 

динамичность. При создании анимации средствами Adobe Flash использовалась 

технология визуализации, описанная в [4]. Фрагменты динамической картины 

для понятия предел функции на бесконечности на рисунке 1. 

Рисунок 1. Начальный и конечный фрагменты динамической анимации 

понятия предела функции на бесконечности в Adobe Flash 

Визуализация в данном программном продукте является доступной и 

наглядной для аудитории. Но если задаться вопросом: «Чем она отличается от 
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рисунков, нарисованных на бумаге или на доске?», становится понятно, что 

фактически нечем. Следовательно, эффективность восприятия и понимания при 

таком способе визуализации остается практически неизменной.  

Как показывает практика усвоение нового материала проходит быстрее в 

случае активной самостоятельной работы над ним. В связи с этим в качестве 

еще одного важного свойства визуализации понятия была выделена 

управляемость анимации. 

Реализовать управление анимацией можно путем использования 

математических пакетов. В исследовании использовался математический пакет 

Maple. Он предоставляет широкие возможности для визуализации 

математических объектов и понятий и позволяет решить проблему управления 

анимацией средствами программирования. Технически это реализуется через 

программный код на встроенном в пакет языке программирования, 

сопровождающийся комментариями по внесениям изменений в него. Понятно, 

что обучающемуся, не имеющему навыки работы в данном программном 

продукте, будет затруднительно освоить такой способ изучения новых понятий. 

Таким образом, математические пакеты позволяют создавать управляемую 

анимацию, но требуют дополнительных временных и интеллектуальных затрат 

на обучение работе с ней. 

Для устранения указанных недостатков был использован один из 

простейших языков программирования Excel VBA. С его помощью была 

создана форма пользователя, посредством которой вносятся изменения в 

программный код. А это, в свою очередь, не требует от обучающего ни 

специальных умений работы в MS Excel, на знания языка программирования 

Excel VBA. Как результат получается полностью управляемая анимация, 

реализующая визуализацию математических понятий. 

Если сравнить 3 программных средства, которые использовались, то 

можно сказать, что Maple и Excel VBA проигрывают Adobe Flash только в 

наглядности и эстетичности картинки, но выигрывают в лучшем формировании 

и развитии критического и визуального видов мышления. 
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О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ К ЕГО РАЗРАБОТКЕ 

 

Н. П. Задорожная 

Руководитель рабочих групп по написанию линейки учебников русского 

языка как неродного, к.п.н., доцент, г.Бишкек (Кыргызстан), 

zadorojnaya@list.ru 

 
Учебник - инструмент взаимодействия учителя и ученика, ученика и ученика, ученика 

и информации. Отсюда становится очевидным, что для такого учебного пособия важна 

диалогичность содержания. Она может стать движущей силой, гарантирующей 

полноценную реализацию коммуникативно-деятельностного подхода, признанного ведущим 

в практике преподавания русского языка как неродного.  

Диалогичность, сказывающаяся на структуре учебника, на модели обучения, 

заложенной в его содержании, придает учебному пособию новое звучание, отвечающее 

современным требованиям.  

 

A textbook is a tool for interaction between a teacher and a student, a student and a student, a 

student and information. From this it becomes obvious that the dialogue content is important for 

such a textbook. It can become a driving force guaranteeing the full implementation of the 

communicative activity approach, recognized as the leading one in the practice of teaching Russian 

as a non-native language. 

Dialogue, affecting the structure of the textbook, the model of learning, embedded in its 

content, gives the textbook a new sound that meets modern requirements. 

 

Сегодня русский язык во многих странах СНГ остается языком 

межнационального общения. В связи с этим остается актуальным вопрос 

обновления содержания учебников русского языка как неродного, отвечающего 

современным требованиям.  

Известный исследователь М.М.  Бахтин в свое время писал: «Единственно 

адекватной формой словесного выражения  подлинной человеческой жизни 

является незавершимый диалог. Жизнь по природе своей диалогична. Жить – 

значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться 

и т.п.» [2,  с. 153]. Именно эта идея, на наш взгляд,  может стать ключевой для 

обновления концептуальных подходов к  созданию учебников нового 

поколения.  

Учебник – это инструмент взаимодействия ученика и учителя, ученика и 

ученика, ученика и информации [1, c. 383 – 384]. Диалогичность же, заложенная 

в структуру и содержание учебника по русскому языку, может  стать гарантом 

полноценной реализации коммуникативно-деятельностного подхода при 
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личностно-ориентированном обучении в общеобразовательной школе, где 

обучение идет на родном для учащихся языке.  

Минимальной структурной единицей в каждом учебнике является урок. 

Модель урока, заложенная в учебник, должна быть нацелена на  создание 

атмосферы взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса, обмена мнениями, атмосферы ДИАЛОГА.  

Прежде всего,  она  призвана дать ответы ученику на 5 главных вопросов:  

 Что я буду делать на уроке? 

 Зачем я это буду делать?  

 Как я буду это делать?  

 С кем я буду взаимодействовать? 

 Каких результатов я достигну?  

Ответы на эти вопросы программируются  в учебнике через: 

 постановку темы и целей урока; 

 рубрикацию всей системы заданий; 

 способов подачи сведений о языке; 

 характера речевого материала;  

 характера постановки инструкций к заданиям. 

Именно поэтому каждый урок в учебнике должен четко обозначать для 

ученика речевую тему и языковой материал, который будет активизирован на 

уроке, речевую ситуацию, с которой он столкнётся на нем. При этом авторы 

исходили из того, что «при построении речи, говорящий ищет языковую форму 

не в ее терминологическом (лингвистическом) представлении, и как средство 

выражения смысла» [9, c.15]. Темы для обсуждения учитывают интересы 

учащихся, актуальность для них тех проблем, которые затрагиваются в 

предлагаемой информации, нацелены на формирование толерантности 

(межкультурной, гендерной, социальной и др.) Постановка целей 

ориентирована на ученика на уровне знаний и на уровне компетентностей. 

Оправданность такого подхода доказана целым рядом исследований[3, 4, 6, 7, 

8]. Покажем постановку целей, речевую направленность  на примере из 

учебника по русскому языку для 5 класса кыргызской школы [5, с. 85].  
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Рисунок 1. Постановка целей на уроке 

 
Диалог продолжается через рубрики, представленные в учебнике: «Учимся 

употреблять слова», «Работаем над произношением и интонацией», 

«Запомните», «Проводим исследование», «Учимся аудированию», «Общаемся», 

«Читаем и понимаем». Такое предъявление материала в учебнике дает 

возможность ученику успешно пройти путь от пополнения лексики и 

восстановления знаний, обогащения новой информацией о языке к активной 

речевой деятельности через анализ и синтез языковых и речевых явлений. На 

всем пути ученик вступает во взаимодействие с учителем, с одноклассниками, с 

информацией. Этому способствуют разнообразные формы работы: работа в 

парах, работа в группе, проектная деятельность.  

1. Что я буду делать на уроке? Зачем я это буду делать? - рубрика 

«Работаем над словом». Эта рубрика продолжает отвечать на 1-ые два вопроса, 

на которые учащиеся частично уже получили ответы при постанове целей, и 

включает их в продуктивную работу над пополнением лексического запаса. В 

этой части урока предъявляются новые слова для активного усвоения в 

контексте уже известных слов по речевой теме, заявленной на уроке. Слова 

вводятся через лексико-грамматические опоры, которые позволяют лучше 

понять значение слова и увидеть модель его употребления в связной речи. 

Комплекс заданий по лексической работе, сопровождающий лексико-

грамматические опоры, дает возможность учащимся закрепить новые слова, 

настроиться на их активное использование в связной речи. Кроме того, 

выполнение заданий в этой рубрике помогает включиться в речевую тему и 

настроиться на речевые намерения, которые им предстоит реализовать на 

уроке. Например, на уроке «Певец русской природы» новые слова и задания к 

ним представлены в следующем виде: [5, с. 85]. 
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Рисунок 2. Работа над лексикой 

 

 
2. Как я буду это делать? С кем я буду взаимодействовать? - рубрика 

«Проводим исследование». Она включает задания, связанные с пониманием 

особенностей синтаксических/морфологических конструкций и их 

функционирования в связной речи. Сведения о языке предъявляются в 

таблицах и предполагают активную аналитическую работу с языковым и 

речевым материалом. При необходимости эта работа завершается правилом-

инструкцией. При этом учащиеся опираются на полученные в предшествующих 

классах знания. Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером 

[5, с. 77]: 

 

Рисунок 3. Рубрика «Проводим исследование»  

 
Аналитическая работа позволяет перейти к выполнению оперативных 

заданий. Они построены на связных аутентичных текстах, что создает на уроке 

атмосферу общения, обмена мнениями уже на этапе отработки навыков 

употребления синтаксических конструкций в связной речи.  

3. Каких результатов я достигну? - рубрика «Общаемся». Она включает 

задания, активизирующие продуктивную речевую деятельность учащихся во 
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всех ее формах (устная, письменная) и видах (рецептивные виды речевой 

деятельности, продуктивные). Это задания ситуативного характера, задания с 

опорой на зрительную наглядность, задания на чтение и понимание 

информации и реакции на нее.  

Языковой материал по фонетике, морфемике, орфографии является 

сквозным в учебнике и изучается в тесной взаимосвязи с морфологией и 

синтаксисом, что продиктовано реализацией коммуникативно-деятельностного 

подхода в обучении русскому языку.  

Изучение каждого раздела курса русского языка и соответственно речевой 

темы, вбирающей в себя несколько речевых намерений, завершается уроком 

самоконтроля, который подводит учащихся к самооценке и способствует тому, 

чтобы: 

 систематизировать полученные знания; 

 оценить свой уровень сформированных компетентностей; 

 наметить пути совершенствования своих достижений.  

Атмосфера диалога на уроке достигается не только особой организацией 

языкового и речевого материала, но и характером заданий, которые его 

сопровождают. В связи со сказанным хочется привести высказывание автора 

монографии Ю.В. Щербина «Педагогический дискурс: мыслить – говорить - 

действовать», в котором подчеркивается, что «возникает насущная 

необходимость целенаправленного и системного овладения педагогом особым 

комплексом коммуникативных умений, направленных, направленных на 

повышение эффективности педагогического воздействия и взаимодействия» 

[10, с. 36]. Именно для достижения эффективности в воздействии и во 

взаимодействии учителя и ученика, диалога между ними в  учебнике выбрана 

форма обращения в заданиях ко всем ученикам, обращение на «вы», форма, 

исключающая императивность. Этим подчеркивается важность обмена 

мнениями, формируется у учеников готовность брать на себя ответственность 

за то, что выполняется на уроке и как это выполняется. Чаще всего такая 

установка начинается, как это часто и бывает в диалоге, с вопроса, а далее 

предъявляется алгоритм выполнения задания (в этом проявляется и четкое 

следование принципу функциональности). Эту же идею в свое время 

высказывал и известный специалист по методике обучения второму языку Е.И. 

Пассов [См. об этом подробнее 6, 7]. Учебник сопровождается русско-

кыргызским словарем.  

Раскрытые выше концептуальные положения учебника, безусловно, нашли 

свое воплощение и в дополнительном ресурсе для учащихся – рабочей тетради. 

Полноценности реализации заложенной в учебнике концепции способствуют 

учебно-методические рекомендации для учителя.  

Система формирования социально-культурологических, языковых и 

коммуникативных компетентностей, представленная в учебнике, гарантирует 

учащимся достаточно успешное вхождение в русскоязычную среду общения, в 

информационное поле на русском языке. В этом авторы видели свою конечную 

цель.  
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В статье рассматриваются национальные учебники по английскому языку, изданные в 

2017 – 2018 гг., с точки зрения их соответствия требованиям Предметного стандарта по 

иностранному языку Кыргызской Республики.  

 

The article examines the new English course books published in the Kyrgyz Republic in 2017-

2018 in terms of their correspondence to the requirements of the State Standard.  

 

Мақалада 2017-2018 жж. Қырғыз Республикасында жарияланған жаңа ағылшын 

тіліндегі курстық кітаптар мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкестігі тұрғысынан 

қарастырылады. 

 

В настоящее время система школьного образования в Кыргызской 

Республике, как и система образования в целом, переживает ряд кардинальных 

изменений, обусловленных модификацией социально-экономических условий. 

В этом контексте наблюдается смена методологических оснований и 

парадигмы образования. Существовавшая долгие годы парадигма ЗУН 

результата, то есть нацеленность образования на формирование у учащихся 

определенных знаний, умений и навыков, сменяется ориентацией образования 

на формирование компетентностей. 

Указанные изменения вызваны трансформационными процессами, 

происходящими как в Кыргызстане, так и в мире в целом. Современное 

образование ставит своей задачей овладение учащимися определенным 

набором компетентностей, которые способствуют их личностному развитию и 

служат основой для дальнейшей профессиональной деятельности. В 

соответствии с современными тенденциями педагогической науки для 

достижения конечного результата образования используется компетентностный 

подход, который предполагает формирование функциональной готовности 

учащихся к эффективному использованию полученных знаний и умений для 

решения конкретных задач.  

В Кыргызстане усиление роли компетентностного подхода тесно связано с 

реформой системы образования. Так, одной из задач стратегии развития 

образования на 2012 – 2020 годы является «внедрение компетентностного 

подхода к обучению, направленного на формирование: умения учиться; 

ориентироваться в ситуации неопределенности и принимать решения на основе 

анализа информации; коммуникативных способностей; аналитических навыков 

и критического мышления» [1, 20]. Применительно к системе школьного 

образования реализации данной задачи должен способствовать переход на 
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новые образовательные стандарты, разработанные на компетентностной основе 

и закрепляющие формирование ключевых и предметных компетентностей в 

качестве основного результата школьного образования [1, 9].  

Если ключевые компетентности опираются на знания, опыт и ценности, 

которые приобретаются на любой ступени образования и являются 

надпредметными и междисциплинарными, то предметные компетентности 

формируются в рамках изучения определенного учебного предмета и являются 

частными по отношению к ключевым компетентностям. Так, согласно 

Предметному стандарту по английскому языку, принятому Министерством 

образования и науки Кыргызской Республики, изучение английского языка в 3-

11 классах общеобразовательных школ Кыргызской Республики предполагает 

овладение такими ключевыми компетентностями как информационная, 

социально-коммуникативная, а также компетентностью самоорганизации и 

разрешения проблем. Эти ключевые компетентности реализуются через 

предметные компетентности: языковую, речевую и социокультурную [2, 7].  

Формирование компетентностей требует внесения изменений в 

организацию процесса обучения, которые затрагивают такие его компоненты 

как содержание, средства, методы и формы обучения. Одним из способов 

модификации процесса обучения в соответствии с новыми требованиями 

является использование учебников, созданных с учетом принятых стандартов, 

отвечающих вызовам современности.  

В Кыргызской Республике впервые предпринята попытка обновить всю 

линейку учебников по английскому языку для общеобразовательной школы. На 

данный момент опубликованы и успешно используются учебники для 3, 4, 5 и 6 

классов. Данные учебники обладают рядом несомненных достоинств.   

Прежде всего следует отметить, что созданные местным авторским 

коллективом учебники позволяют сделать процесс обучения приближенным к 

жизни, так как содержание учебников основано на реалиях Кыргызстана. 

Авторы учебников ставили своей задачей не только расширить знания 

учащихся о культуре собственной страны, но и приобщить их к культуре и 

традициям стран изучаемого языка и тем самым способствовать формированию 

социокультурной компетентности учащихся, готовить их к общению с 

представителями других культур, то есть к использованию английского языка 

как средства межкультурной коммуникации.  

Во-вторых, вся линейка учебников разработана на основе принципов 

коммуникативного обучения иностранному языку, что находит выражение в 

использовании заданий, имеющих коммуникативную направленность, и 

включении учащихся в учебные ситуации, близкие к ситуациям реального 

общения. Более того, знакомство с языковыми и речевыми дидактическими 

единицами происходит в контексте ситуаций, в которых данные единицы 

используются в реальной жизни. Такой подход позволяет учащимся освоить не 

только форму дидактических единиц, но и их значение, а также употребление.  

Программный материал в учебниках подается фрагментарно, с учетом 

возрастных особенностей учащихся и при использовании принципа 

доступности и принципа системности и прочности знаний, что предполагает 
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введение нового материала на каждом уроке, его постоянное закрепление и 

отслеживание качества усвоения дидактических единиц. Следует отметить, что 

в линейке учебников прослеживается преемственность в содержательных 

линиях, а также в стратегиях обучения и оценивания. 

Наконец, опубликованные учебники являются компонентами учебно-

методических комплексов, которые также включают рабочие тетради, 

методические пособия для учителей и аудио-CD. Разработка целостного 

учебно-методического комплекса по иностранному языку, предпринятая в 

Кыргызстане впервые, позволила авторам включить задания, направленные на 

развитие всех четырех видов речевой деятельности, а также обеспечить учителя 

всем необходимым материалом и методическими рекомендациями по работе с 

ним.  

Таким образом, национальные учебники по английскому языку, 

разработанные на основе новых образовательных стандартов, отвечают задаче 

формирования предметных компетентностей, заявленных в программных 

документах, регулирующих преподавание иностранных языков в 

общеобразовательных школах Кыргызской Республики, и, следовательно, 

способствуют развитию ключевых компетентностей, необходимых для 

успешного функционирования в обществе.  
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Рассматривается роль самообразования и навигации в учебном процессе. Определено, 

что в организации самообразования значительную роль играет структура построения и 

содержание учебника. Правильное структуирование и навигация деятельности учащихся 

должна реализовывается через методический аппарат учебника. 

 

Оқу үрдісінде өз білімін жетілдіру мен навигацияның рөлі қарастырылады. Өз білімін 

ұйымдастыруда оқулықтың құрылымы мен мазмұнының маңыздылығы анықталды. 

Оқушылардың іс-әрекетінің дұрыс құрылымы мен навигациясы оқулықтың әдістемелік 

аппараты арқылы іске асырылуы тиіс. 
 

Тhe role of self-education and navigation in the educational process is Considered. It is determined 

that in the organization of self-education plays a significant role structure and content of the textbook. 

Proper structuring and navigation of student activities should be implemented through the methodical 

apparatus of the textbook.  
 

Роль самообразования в приобретение знаний, умений, навыков и успехов 

в практике, определяют направление и содержание деятельности, нацеленной 

на решение поставленных задач и достижение намеченных образовательных, 

профессиональных и жизненных целей. Наметив цель самообразования, 

определяются и выбираются средства для ее осуществления. Имея правильно 

разработанный план по достижению самообразовательных целей, легче судить 

о том, где и как он лучше всего выполним. Если самостоятельная 

образовательная деятельность не приводит к желаемым результатам, это 

значит, что неправильно сформулированы ее цели, либо технологии были 

ошибочными, либо деятельность по решению задачи была плохо организована. 

Аксиомой является то, что в любом случае, инициатива в самообразовании 

должна исходить от самого человека – он должен хотеть учиться, используя для 

этого все доступные ему возможности. Как известно, самообразование 

основывается на свободе выбора, а образование в основном на потребности 

общества в тех или иных специалистах. Потребность в новых знаниях была и 

раньше, но не такой острой, как сейчас, поскольку мир раньше менялся не так 

быстро, как видим мы это сегодня. Если пробудить в человеке его чувство 

любопытства, его любознательность, его интерес ко всему новому и 

неизведанному, тогда самообразование станет для него одним из смыслов 

жизни… [1]. Парадигма современного образования в условиях обновленного 

содержания гласит, что мы обязаны научить учащихся самостоятельно 

добывать необходимые знания, оценивать ситуацию, выявлять проблемы и 

находить адекватные пути их решения, самосовершенствоваться. 

Следовательно, главное умение современности - умение учиться.  

mailto:bahadur@mail.ru
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Новые стандарты образования предполагают деятельностный характер 

обучения,  который направлен на развитие личности ученика. Ученик с 

помощью обучающих средств должен сам открывать знания, саморазвиваться и 

самосовершенствоваться путем сознательного и активного усвоения нового 

социального опыта. Поэтому главная цель учителя в образовании – обучить 

детей универсальным учебным действиям; научить выполнять учебные 

задания, построенные на способе действия, мышления, коммуникации, на 

основе образца; передать сам способ выполнения метапредметного действия; 

научить встраивать данный способ в учебную деятельность и при 

необходимости развивать его.  

Как в обучении, в том числе и в самообразовании должна быть 

упорядоченно сложенная целостная система правильно и логично построенных 

действий для формирования теоретических и практических знаний и навыков.  

Эту систему можно назвать – системой навигации. Навигация в 

образовании может работать на семи уровнях, от философии и картины мира до 

практической психологии (таблица 1). Возможности навигации значительны, и 

оно охватывает в практике и в мышлении масштабы от отдельно взятого 

человека в отдельно взятой жизненной ситуации до масштаба цивилизации 

целиком, больших вызовов Человечества и проектирования образов будущего 

[2].  

Таблица 1. Стек уровней навигации 

 
№п/п Стек уровней Инструменты работы Вопросы уровня 

1 Образ будущего форсайт, научная фан-

тастика, фэнтези, футу-

рология 

В каком мире стоит 

жить? 

2 Стратегия совместного 

достижения 

дорожная карта Что нужно сделать? 

3 Образовательный канон методология Как учиться? 

4 Карта знаний и 

образова-тельных 

возможностей 

картирование Где учиться7 

5 Поле связанных групп, 

сообщества, движения 

нетворкинг Среди кого учиться и 

жить? 

6 Работа с группой коллобарация Кто мои  ближние?, 

Кто разделяет мой круг 

интересов? 

7 Работа с отдельным уче-

ником 

индивидуальный маршрут Компетенции, знания, 

роли, цели 

  

Современные средства обучения, в том числе и учебник, нацелены на 

работу с ней всех учащихся и педагогов в условиях активного использования 

насыщенной информационной среды. При этом, все компонентные линии 

учебника должны быть связаны между собой системой навигации, что будет 

способствовать совершенствованию навыков работы с содержанием учебника, 

его иллюстрациями, заданиями и различными источниками информации, учит 

находить сведения и превращать их в знания. Это значит, что акцент в работе 
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учителя смещается с репродуктивной передачи информации на творческую 

организацию процесса, т.е. на самообразование. Информация приобретается, 

осмысливается и используется учащимися по назначению. Поэтому, 

методический аппарат учебника в виде навигатора должен быть разработан на 

основе системно-деятельностного подхода, дающего возможность 

организовывать самостоятельную исследовательскую и оценочно-

рефлексивную деятельность школьников, формировать ключевые 

информационно-коммуникативные компетенции, развивать творческие 

способности (см. рисунок).  
 

Рисунок 1. Деятельностно-содержательные аспекты навигации 

 

В методических рекомендациях по научно-методической экспертизе 

учебников [3], разработанной Республиканским научно-практическим центром 

МОН РК «Учебник» и Академией педагогических  наук, в качестве оценки по 

реализации дидактических функций, оценивается насколько в учебнике 

раскрыта функция самообразования и навигации (таблица 2). 
 

 

 

Таблица 2. Критерии оценки функции самообразования и навигации в учебнике 

№ 

функции 

Критерии экспертной оценки 

8.1 Наличие заданий и упражнений в учебнике, направленных на решение 

навыков самостоятельного выполнения учебных заданий и применения 

результатов в различных природных и жизненных ситуаций 

8.2 Направленность заданий, упражнений и иллюстративных материалов на 

расширение кругозора обучающихся 

8.3 Наличие заданий для самостоятельных аналитических размышлений и 

обобщения 

8.4 Представленность в учебнике материалов, направленных на самостоятельное 

проведение опытов, экспериментов и исследований 

8.5 Навигация в темах, в итоговых блоках разделов для выполнения 

самостоятельной учебной деятельности 

 

•Основа  
учебной 

деятельности 

Сотрудничество 

•Позиция 
ученика 

Активность 
• Мотивация 

Самообразование 
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В качестве практической реализации целей самообразования и навигации, 

рассмотрим содержание одного из параграфов из макета учебника географии 

для 11 класса. Тема параграфа «Импортозамещение - как условие поддержки 

отечественного производителя». Раздел 4. Геоэкономика. Подраздел: Основы 

геоэкономики. Тема: Геоэкономические стратегии развития. Цель: 11.4.1.4- 

предлагать творческие идеи по повышению популярности казахстанской 

продукции.  

Организация учебного процесса и деятельность по самообразованию 

представлены через ряд иллюстраций и заданий к им, пояснительных знаков 

для индивидуального и группового выполнения. 

После названия параграфа, дается смарт-схема (навигатор), которая 

представляет собой наглядную информацию того материала который будет 

изучаться, его логическая последовательность и деятельность учащихся 

(см.рис.). 

 

 
  

Следующим примером, является присутствие в текстовой части глоссария. 

Важным его элементом служит его специальная пометка «В глоссарий». 

Значит, новое понятие нужно будет записать в словарь новых терминов и 

понятий. 

  
 Импортозамещение - процесс в национальной экономике, в ходе 

которого в стране производится необходимая продукция силами 

производителей данного государства. 

В глоссарий

 

  

 В качестве самостоятельной работы, предлагается ряд заданий и вопросов 

к иллюстрациям (рисунки, таблицы, фотоматериалы и др.) 

 Приведите несколько примеров, когда продукты (товары) и услуги 

казахстанских производителей пользуются большим спросом и популярностью в республике 

и за ее пределами. 
 Немаловажным аспектом является изучение процессов и явлений на 

основе регионального и местного контента. Так, можно предложить задания 

•Вы 
узнаете 

 Стратегию 
импортазамещения 

 

•Увидите 

 Структуру 
товарооборота 

Казахстана •Научитесь  

 Предложить 
идеи по 

импортоза-
мещению 



75 
 

различных уровней сложности, когда через самостоятельный поиск 

информации достигаются поставленные цели урока. 

 
 

Рисунок 2. Структура импорта товаров по категориям товаров  

(за 9 месяцев 2018 года, тыс. долл. США) 

  Проанализируйте рисунок 2. Сделайте соответствующие 

выводы о зависимости экономики Казахстана от зарубежных товаров. 

 Для выполнения работы в группе, можно предложить задания, которые 

требуют совместного решения. Создается коллаборативная атмосфера. Это 

значительно сокращает время на выполнения задания. 

 Как вы думаете, какие предприятия малого и среднего бизнеса вашего региона 

нуждаются в помощи со стороны государства для поддержки местного производства 

товаров и услуг? 

 Условный знак или надпись «ЗАПОМНИ!» акцентирует внимание 

учащихся на важность ключевого понятия, отдельных его причин и следствий. 
 

 

ЗАПОМНИ! 

Импортозамещение возможно при условии хороших 

производительных мощностей и создании предприятий, 

обладающих способностью к конкуренции, способных 

выпускать качественный продукт по соответствующим 

ценам. В дальнейшем снижение импорта возможно, если 

произойдет развитие и стимуляция новых технологий и 

дополнительно созданное производство. 

  Рубрика «Тема для обсуждения» развивает у обучающихся логическое 

мышление, может носить цель навыков к дискуссиям и отстаиванием своих 

точек зрения.  
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В категорию списка товаров с самым большим 

приростом импорта в Казахстан вошли - масса из 

древесины -56%., транспорт -50%, машины и 

оборудование 22%, текстиль -18%, первичные продукты – 

 13%, пластмассы 11%. 

Подумайте, долю импорта каких товаров из перечисленного 

списка можно снизить за счет импортозамещения? Какие 

товары сохранят тенденцию в преобладании импорта? 

Почему? 

 

 Рубрика «Подведем итоги»  нацелена на рефлексию, на 

определение уровня усвоения изученного материала, самостоятельного 

подведения полученных знаний и умений полученных на урока в целом. 

 В качестве навигатора для самостоятельного выполнения домашнего 

работы можно предложить задания с соответствующими  условными знаками. 

 

 ВЫПОЛНИТЬ ОТВЕТИТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ  

 

 Таким образом, в условиях обновленного содержания среднего 

образования реализация поставленных целей возможно лишь в условиях 

активизации самостоятельной работы учащихся, правильным построением и 

содержанием учебника, владением технологией преподавания дисциплин,  

мастерством учителя и его новаторством. 
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МЕКТЕП ОҚУЛЫҒЫН ФОЛЬКЛОРМЕН БАЙЛАНЫСТЫРУ 

 

Ж. Б. Абекбаева, К. С. Смагулова 

«М.Жұмабаев атындағы №39 гимназия» КММ, 

«№102 мектеп-гимназия» КММ 

Қарағанды қ. Jangulm@mail.ru, Kama_75632@mail.ru 

 
Талай ғұламалардың ойына түйін, тіліне тиек болған бұл фольклордағы математика 

аса қарапайымдылығымен, әрі логикалық шымырлығымен ерекшеленіп, математикалық 

ойды өмірмен байланыстыра, ұмытылмай, есте сақталып келген. Қысқа да тұжырымды 

әңгімелер, ең алдымен, оқушылардың дүниетанымын байытуға, математикаға деген 

құштарлығын арттыруға, сол арқылы ойын ұшқырлауына себін тигізеді. Осы мақалаға 

халық ауыз әдебиетіндегі түрлі суреттеулер, қарапайым есептеуге берілген есептердің 

математика мен алгебрадағы қолданысы топтастырылды. 

 

Математические задачи, сохранившиеся и встречающиеся в фольклоре, давшие пищу 

для размышлений многим мудрецам, отличаются простотой и логикой, связывают 

математическую мысль с жизнью. 

Короткие, но содержательные рассказы, в первую очередь, обогащают кругозор, 

повышают интерес к математике, тем самым  развивая мышление учащихся.  

В данной статье систематизированы простые примеры из устного народного 

творчества, используемые в математике и алгебре.  

 

Mathematical problems, which are kept and met in the folklore, given food for thoughts for a 

lot of wise men, distinguish by simplicity and logic, connect math ideas with real life.  

Short, but informative stories firstly enrich outlook, raise interest to mathematics, developing 

students’ thinking. 

In the given article drawings, simple samples from folklore, used in maths and algebra, are 

systematized. 

 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты жолдауында: «Жаңа тұрпатты 

жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз 

жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай»,- деп атап айтқаны 

белгілі. Елбасы айтқан рухани жаңғыру мектептен басталады. Ал оның негізгі 

қазығы – оқулық. Жаңартылған білім мазмұнындағы оқулықтың тиімділігі сол, 

жаңа тақырыпты шығармашылық ізденіс үстінде меңгеруі тиіс. Оқулықта 

берілген әр түрлі тапсырмалар оқушының ойлауын, елестетуі мен есте 

сақтауын, белсенділігін, дағдысын, білім сапасының дамуын қамтамасыз етеді.  

Қазақ елінің дербестігінен туындайтын әлеуметтік-экономикалық 

қажеттіктерге қарай бұл жолдау жеткіншектерді салауатты, саналы өмір мен 

еңбекке тәрбиелеуге бағытталған, оқытудың мазмұны мен формасын 

жаңалауға, оларды ұлттық мәдени ерекшеліктерге қарай нақтылауға 

міндеттейді. Мектептер өзінің даналығымен дәлелденген халықтық педагогика 

үлгілері оқытудың қайнар көзі болып табылуға тиіс. 

Өз маңызын жоймаған халықтық педагогиканы тәлім-тәрбиенің, оқытудың 

түп қазығына айналдыру  – бүгінгі мектептің басты міндеті. Әсіресе, 

mailto:Jangulm@mail.ru
mailto:Kama_75632@mail.ru
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халқымыздың тілін, тарихын, ұлттық дәстүрін және ата салтын ұмыта бастаған 

бүгінгі ұрпақты тәрбиелеу жалпы ұлтымызға міндет.  

Математика сабағын халық педагогикасымен байланыстыруда 

халқымыздың ертегілерінде, аңыз-әңгімелерінде, шешендік тапқыр сөздерінде, 

салт-дәстүрінде математикамен байланысқан тұстарын көптеп пайдалануға 

болады. Халқымыздың асыл қазынасын сабақта тиімді пайдалану оқушыларды 

өз ұлтын сүюге, оның салт-дәстүрі мен мәдениетін құрметтеуге үйретері сөзсіз. 

Қазақ халқының ауызша есептерімен, оның математикалық, логикалық 

талдау жүйесімен танысу оқушылар үшін ғибраты мол, қызғылықты іс. Бұл 

есептер қазақ ауыз әдебиетінің өзінше бір ерекше жанры іспетті. Қысқа да 

тұжырымды әңгімелер, ең алдымен, оқушылардың дүниетанымын байытуға, 

математикаға деген құштарлығын арттыруға, сол арқылы ойын ұшқырлауына 

себін тигізеді. Әр түрлі тақырыптағы есептер арқылы оқушылар өткен 

кезеңдердің әлеуметтік-тұрмыстық болмысын бағдарлап, нақты түсінік алады. 

Мал бағып, егін салудың, аң аулап, кәсіпшілік етудің қарапайым ұлттық 

көріністерімен танысады. Осы мақсатты көздей отырып, 1-9-сынып оқушылары 

үшін жаңартылған білім мазмұны шеңберінде математика оқулығына ұлттық 

мазмұндағы есептерді кірістіруге және асқақтық пен сұлулықтан бастап, 

ұсқынсыздық пен опасыздыққа дейінгі мінездемесін бейнелеуді қолдануға 

болады. Оқулықтарда қолданылатын шартты белгілер қатарын халық ауыз 

әдебиеті есептерін беру үшін мынадай шартты белгімен толықтыруды 

ұсынамыз:  

 

 [ұсынылған шартты белгі] 

Жаңа тақырыпты меңгеруге дайындық ретінде фольклордағы есептер 

беріледі. Бұл есептерді ауызша әдебиеттен – батырлар жырынан, халық 

прозасының әр түрлі эпикалық жанрларынан – ертегілер, аңыз-әңгімелерден 

алуды ұсынып отырмыз.   

Бірінші сынып оқушыларына алғашқы санауды үйреткенде мынандай 

ертегі есепті қолдануға болады: 

Ертеде байлардың есігінде жүріп күн кешкен, панасы жоқ жалғыз кемпір 

болыпты. Жаз шығып, ел жайлауға көшкенде кемпір жалғыз қалады. Түн 

ішінде кемпірдің жалғыз сиырын ұрламақ болып, ұрылар келеді. Ұрыларды 

сезген кемпір бір шелек суды сапырып отырып, мынандай өлең айтыпты: 

«Сапырып-сапырып Сарманға бер, 

Құйып-құйып Құрманға бер, 

Есіктегі екеуге бер, 

Төрдегі төртеуге бер, 

Өзің іш және маған бер» - деген екен. Мұны естіген ұрылар: - «Қой, 

мұнымыз бекер болар. Бұл үй толы кісі, әрі бізден екі есе артық екен, кетейік» – 

деп, кетіп қалыпты. Кемпір тапқырлығымен ұрылады осылай қорқытыпты. 
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Сонда үйдегі адам нешеу, ұры нешеу? 

Шешуі. 1+1+2+4+1+1=10 адам. 

 10:2=5 ұры.   

Жауабы: 10 адам, 5 ұры. 

Санамақтар 

Халқымыздың тұрмысы жан-жануарлармен тығыз байланысты 

болғандықтан, осы тақырыпта төмендегідей өлең есептерді қарастырып, төрт 

түлік малды халқымыздың қалай есепке қосқанын айта кетейік: 

Түйе, бота маң басқан, 

Төрт аяғын тең басқан, 

Шұнақ құлақ бес ешкі, 

Төрт қозылы екі қой 

Бәрін бірге ойлап қой. 
/Он жеті/ 

5-сыныпта натурал сандар ұғымымен танысқан кезде «Қыз Жібек» 

жырындағы Базарбайдың байлығын суреттеуді қолдануға болады.  

Жағалбайлы елінде 

Базарбай атты байы бар.  

Байлығын оның сұрасаң,  

Өлшеу қылып айтуға 

Есеп жетпес жайы бар.  

«Масштаб» тақырыбы үшін 6-сынып оқулығына «Ер Төстік» жырынан 

мынадай суреттеуді пайдалану оқушылардың тақырыпты жылдам меңгеруіне 

жәрдем береді. 

«...Кемпір-шалға аң мен құстың етін қақтап, үйіп береді де, Төстік жолға 

шығады. Темір етіктен теңгедей, темір таяқтан тебендей қалғанда, алыстан 

сағым көтерген бел көрінеді.» 

Аталған сынып оқулығына сондай-ақ екі айнымалысы бар сызықтық 

теңдеулер жүйесін шешуге берілген ұлттық есептерді енгізе аламыз.  

Табақ тарту 

Тәттібек дейтін кісінің үйіне қонақ келеді. Шайдан соң қонақтарға табақ 

тарту кезінде Тәттібек жұбайына келіп 

- Екеу ара табақ тартсаң, онда бір табақ жетпей қалады. Үшеу ара табақ 

тартсаң, онда бір табақ ет артылып қалады, енді не істеу керек? – деген екен. 

 Сонда қонақ қанша,табақ қанша? 

 Шешуі 

x – қонақ, 

y – табақ,        

 

 х/2 = у+1                                    х2у2                                                   

 х/3=у -1              немесе             х 3у3      

3у-32у2 

        3у-2у32 

         у5               
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         х2у25212 

Жауабы 5 табақ, 12 қонақ  

Қаздың түлкіге айтқан есебі 

Аң біткеннің патшасы арыстан  ауырып жатқанда, мүләйімсіп түлкі келіп, 

тамырын ұстайды. 

- Тақсыр, ауруыңыз астан екен, тамақты талғап ішіңіз. Көжек пен құс 

балапанының жұмсақ еті мың да бір дауа,- деп бұлаңдайды. 

Арыстанның : 

- Көжек пен құс балапанын маған жеткіз,- деген бұйрығын орындауға 

келген түлкіге, қаздиған қалпын бұзбаған, қаз былай дейді: 

- Арыстанға азық етіп беретін артық төліміз жоқ. Егер оған барып 

шығынып, жағынам десең,                              

 Түлкісің аярлыққа бермейтін дес, 

 Көрейік қанша сенде ақыл мен ес. 

 Балапан, көжек санын өзің тапшы, 

 Аяқтары тоқсан төрт, басы отыз бес,- 

дейді де, үңгірге еніп, есігін таспен бекітіп алады. Түлкі: «Қаз осылай есеп 

айтып еді, мен шеше алмадым»,- деп арыстанның алдына баруға дәті 

шыдамады. 

Сонда неше балапан, неше көжек болғанын сендер қалай табар едіңдер? 

Шешуі. Балапандар – х, көжектер – у. Балапандардың аяқтарының саны – 

2х, көжектердің аяқтарының саны – 4у. Сонда теңдеулер жүйесі: 

            х + у = 35,            немесе             у = 35 – х,                                

            2х + 4у =94                                   х + 2у =47. 

            х + 2 (35 - х) = 47,                        х + 70 – 2х = 47, 

            70 – х =47,                                     х = 70 – 47,  х = 23. 

Сонда  у = 35 – 23,                                   у = 12. 

Жауабы : 23 балапан, 12 көжек. 

9-сыныпта «Геометриялық прогрессия» тақырыбын өту барысында «Жүз 

қаз» есебін қолданар болсақ, оқушы ұлттық болмысы бойынша түсінік алады. 

... Жаны жабырқау жалғыз қаз қанаттастарына: 

- Сәлем алейкум, жүз қаз,  - деп сағынышпен сәлемдеседі.  

- Уәликум үссәлем, жалғыз қаз, - деп үн қатады қаздардың көсемі. – Бірақ 

біз, сен айтқандай, жүз емеспіз. Жүз болу үшін бізге әуелі өзіміздің санымыздай 

сан қос, одан соң сол қосқаныңның жартысын, одан кейін оның жартысын, ең 

ақырында өзіңді қос, сонда бәріміз жүз болып шығамыз. 

«Комбинаторика» тарауына «Тоғыз тараудағы кездесу» есебін алу тиімді.  

Талас өзенінің төменгі бойындағы көкмайса жерге тұс-тұстан тоғыз жол 

келіп түйіседі. Сондағы құдық басына тоғыз аңшы келіп, бірімен-бірі түгел қол 

берісіп амандасып шығады. 

- Бәріміз қанша рет қол алыстық? – дейді сонда жолаушылардың бірі. 

- Кім білсін, ал мен өзім сегіз адаммен амандастым дейді екінші жолаушы.  

Тоғыз жолаушы біріне-бір қанша рет қол берісті? 
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Осындай фольклорлық тапсырмаларды 
x

k
ykxy  ;  функциялары, 

арифметикалық және геометриялық прогрессия, комбинаторика элементтері 

т.б. тақырыптарда көптеп қолдануға болады. 

Елбасының  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты жолдауында «Мен 

халқымның тағылымы мол тарихы мен ерте заманнан арқауы үзілмеген ұлттық 

салт-дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық 

басуын, болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын» деген идеясын жүзеге 

асырудағы  тәуелсіздік алған елдің мақсаты – ұлттық сананы ояту. Жатқа 

еліктеуден гөрі, өзінің ұлттық санасын қалыптастыру, ұрпақты тәрбиелеу, 

ертеңгі күнге дайындау. 

Замана талқысынан өтіп, өңі өзгерген де сөлі қалған, көк шыбықтай 

майысқақ, атадан балаға мұраға қалған, жүрек қылының пернесі - ауызекі 

тараған математикалық әр халықтың ескілікті есептерін жинақтап, ұсынып 

отырмыз. Оның өз қыры мен сыры бар. Әр ғасырда өмірге келіп, халқымыздың 

тыныс-тіршілігін, әл-ауқатын, өмірге араласуын, мақсатқа жету ізін, 

философиялық күрмеуін, сонымен бірге қазақ халқының тәлімінің сыр-сипатын 

бейнелейді. Бүгінгі күнде бұл есептер оқушылар үшін ой-өрісін де көрсетіп, 

қысқа орам, иіріммен қайыратын қағидалар келешекте де кәдеге жарайтын асыл 

тас.  

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 Ә. Доспамбетов «Қырық қазына» //- Алматы 1987. 10-12 

2 Халық ауыз әдебиеті «Қыз Жібек» жыры, «Ер Төстік» ертегісі. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА В УЧЕБНИКЕ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 11 КЛАССА 

 

С. Д. Абишева, М. С. Асылбекова 

Казахский государственный педагогический университет имени Абая, 

«Алматыкiтап» баспасы  

 
Мақалада оқушының оқу сауаттылығын қалыптастырудың өзекті мәселесі 

қарастырылады. Авторлар көркем мәтінді оқу барысында сөзбен жұмыс жасауда және 

оны түсіндіру кезінде арнайы оқу дағдыларын дамыту қажеттілігін негіздейді. Нақты 

мысалда бұл дағдыларды қалыптастырудың стратегиясы көрсетілген, ол тек мазмұнды 

ғана емес, сонымен қатар мета-пәндік оқу нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

 

В статье рассматривается актуальная проблема формирования читательской 

грамотности школьника. Авторы обосновывают необходимость развития специальных 

читательских умений в работе со словом и его интерпретацию в процессе изучения 

художественного текста. На конкретном примере показана стратегия формирования этих 

умений, позволяющая достигать не только предметных, но и метапредметных 

результатов обучения. 

 

The article discusses the actual problem of the formation of reading literacy among students. 

The authors substantiate the need to develop special reading skills when working with a word and 

its interpretation in the process of studying a literary text. A concrete example shows a strategy for 

the formation of these skills, which allows achieving not only subject, but also meta-subject 

learning outcomes. 

 

В эпоху стремительного развития информационно-коммуникативных 

технологий проблеме чтения уделяется первостепенное внимание. Вопросы 

читательской грамотности введены и в критерии Научно-педагогической 

экспертизы учебника. Предлагаемые вниманию критерии, разработанные 

совместно с Центром «Учебник» и Академией педагогических наук РК, 

представляют собой фундаментальный труд, позволяющий рассмотреть 

учебники не только с точки зрения их назначения и фактологической верности, 

но и обратить особое внимание на дидактический аппарат и реализацию 

дидактических функций учебников. Для экспертов данные рекомендации и 

разъяснения по разделам экспертизы являются научно обоснованным 

руководством и важным подспорьем при написании экспертного заключения на 

УМК.  

В международном исследовании PISA термин читательская грамотность 

определяется следующим образом: «Способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни» [1]. Действительно, среди видов 

деятельности именно чтение признается фундаментальным, обеспечивающим 

не только процесс образования, но и успешное решение дальнейших 

жизненных задач. 
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Вместе с тем, чтение художественных произведений имеет целый ряд 

существенных отличий, связанных со спецификой литературы как вида 

искусства и ее ролью в жизни человека и общества. Общепризнанно, что чтение 

художественных произведений является важнейшим показателем культуры, 

способом хранения и переноса наиболее значимых литературных кодов. 

Соответственно, этот вид деятельности требует особого подхода к 

формированию читательской грамотности.  

В этой связи стоит отметить, что в международных исследованиях, 

связанных с изучением и оценкой чтения школьников, художественные тексты 

специально не выделяются. По исследованиям PISA они относятся к категории 

«повествовательные», их доля составляет не более 15%. Такая ситуация 

вызвала необходимость в ходе исследования функциональной грамотности 

школьника, проводимых под руководством академика РАО Н.Ф. Виноградовой, 

выделить как отдельный предметный компонент читательской грамотности 

литературную функциональную грамотность. Под ней подразумевается 

«способность человека понимать и использовать для целей духовно-

культурного обогащения личности литературные произведения, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы получать эстетическое удовольствие, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной и культурной 

жизни» [2, 79].  

Литература – искусство слова, поэтому очень важно, чтобы учащиеся 

понимали и могли истолковывать художественное слово. Необходимо, чтобы 

они осознавали, каким образом оно взаимодействует со смыслом и 

ощущениями, порождаемыми текстом. Рассматриваемые в учебнике 

литературы художественные тексты отличает множественность смыслов. И 

показателями успешного их изучения являются глубина и широта 

интерпретации школьником художественного слова и художественного 

произведения. Работа со словом в художественном тексте имеет 

принципиально важное значение в процессе формирования и развития 

читательской грамотности учащихся. В контексте литературного произведения 

отдельные слова, даже хорошо понятные и известные ученикам, могут 

приобретать особое значение, важное для понимания общей идеи 

произведения, его ключевые слова. 

В этом случае важно развивать специальные читательские умения работы 

со словом. Стратегия формирования этих умений требует не только 

использования общих для любых текстов читательских действий, но и 

определенной нацеленности на выявление соотношения в художественном 

единстве произведения взаимосвязи каждого его компонента – даже одного 

слова – с общей авторской идеей.  

Вся система заданий, предложенная в учебнике «Русская литература» для 

11 класса издательства «Алматыкітап баспасы» 2019 г., работает на идею 

понимания и интепретации слова. Покажем это на отдельном примере работы 

со стихотворением А. Блока «Незнакомка» [3, 76-80]. 

Вхождение в природу слова начинается с эпиграфа к уроку 

«Стихотворение А. Блока «Незнакомка»: «Шлейф, забрызганный звездами, / 
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Синий, синий, синий взор». Этот эпиграф взят из стихотворения А. Блока 

«Шлейф, забрызганный звездами…». Между «Незнакомкой» и данным 

стихотворением есть целый ряд перекличек. Прежде всего один год написания: 

«Незнакомка» – апрель 1906 г., «Шлейф, забрызганный звездами…» – октябрь 

этого же года. Трижды повторяющееся в эпиграфе слово «синий» также 

является общим для обоих стихотворений. Уже в предтекстовых заданиях 

обращено особое внимание на это слово: «Объясните, почему для А. Блока 

синий становится знаковым цветом?».  

Согласно тому, что стихотворный текст – это структура, данный 

словообраз заключает в себе многомерную символику блоковского понимания 

мира. В «Незнакомке» фраза «очи синие бездонные» через синий цвет поэт 

обозначает символику звездного, высокого, недостижимого. Синий цвет 

женских глаз повторяется спустя полгода: «Синий, синий, синий взор». 

Семантически слово «синий» у Блока относится к теме любви, бывает оно 

связано и с миром природы и быта. Согласно Национальному корпусу русского 

языка слово «синий» у Блока в разные периоды творчества встречается 32 раза. 

Из них 4 раза оно связано с цветом женских глаз. Наряду с уже известными 

двумя примерами можно процитировать следующие: «Синий, синий плен очей» 

(стихотворение «Бывают тихие минуты…», 1909); «Взор во взор – жгуче-синий 

/ Обозначился простор» (стихотворение «Из хрустального тумана…», 1909). 

При первоначальном знакомстве в учебнике с лирикой А. Блока в целом было 

обращено внимание на стихотворение 1908 г. «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», где слово «синий», относясь к предметному миру, было связано с 

темой любви и расставания: «Ты в синий плащ печально завернулась». Таким 

образом, символическая интерпретация данного слова показывает значимость 

его в системе ценностей поэта и его важную структурообразующую роль. Оно 

словно сшивает отдельные стихотворные тексты в единый метатекст 

(сверхтекст).  

Пик обращения к символике синего цвета у Блока приходится на период 

1904-1907 гг. Именно в это время, а точнее в 1905 г., бельгийский драматург 

Морис Метерлинк пишет пьесу «Синяя птица». Спустя 15 лет в статье «О 

“Голубой Птице” Метерлинка» поэт рассуждает о точности перевода на 

русский язык цветообозначения, вынесенного в название пьесы-сказки. Все это 

является еще одним важным доказательством того, что синий цвет был 

ключевым словом-символом в поэзии А. Блока. Для Метерлинка же символ 

недосягаемости, несбыточности мечты выразился в его жизненном поступке. 

Покидая свою родину, захваченную фашистами, и прощаясь с ней, он, 

облаченный в синий плащ, стоял на носу корабля и в руках держал клетку с 

синей птицей.  

История создания стихотворения – необходимый момент в интерпретации 

поэтического текста. Молодой Блок все сильнее ощущает диссонансы и 

трагические противоречия реальной жизни. В его творчестве усиливаются 

трагические мотивы. Образ Прекрасной Дамы сменяется образом Незнакомки. 

Героиня, оставаясь символом загадочной красоты, обладает чертами женщины.  
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После выразительного прочтения текста стихотворения предлагается 

целый блок заданий послетекстовой работы.  

1. Сколько смысловых частей можно выделить в стихотворении? 

2. Перечитайте 1-4 строфы. Картина какого мира изображена здесь? Опишите 

его детали. Какие образы можно назвать символами пошлости и мещанства? 

3. Какой мир отражают эти символы? 

4. Запишите, когда происходит действие (время года, время суток).  

5. Дайте объяснение этим образам-символам. 

6. Вспомните, в традициях мировой поэзии символом чего является луна? А как 

она изображена в стихотворении? 

7. Прочитайте 5 строфу. Опишите лирического героя. 

8. Как и когда появляется Незнакомка? Символом чего она является?  

9. Выпишите эпитеты, характеризующие ее. 

10. Есть ли связь между Незнакомкой и лирическим героем? 

Стихотворение А. Блока «Незнакомка» – один из шедевров русской 

литературы. Относится ко второму периоду творчества. Стихотворение родилось 

из скитаний Блока по петербургским пригородам, из впечатлений от поездки в 

дачный поселок Озерки. Это был сложный, трудный период в жизни поэта, 

многие его стихи пронизаны острым трагическим ощущением переломной 

эпохи. Сложности присутствовали и в личной жизни. У Любови Менделеевой, 

жены Блока, был роман с его другом, поэтом Андреем Белым. В этой атмосфере 

«растерзанной мечты» и родилась «Незнакомка». 

Поэт объяснял и то, что Незнакомку он видел на картинах Врубеля: 

«Передо мной возникло, наконец, то, что я (лично) называю «Незнакомкой»: 

красавица кукла, синий призрак, земное чудо. Незнакомка – это вовсе не просто 

дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это дьявольский 

сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового» («О современном 

состоянии русского символизма»). Если синий цвет у Блока – звездное, 

высокое, непостижимое; то лиловый – символ тревоги и утраты идеала. Как нам 

кажется, здесь речь идет о картинах «Сирень» (1900) и «Жемчужина» (1904), 

иллюстрации которых вынесены в учебную статью «Стихотворение А. Блока 

“Незнакомка”».  

Конкретные слова и образы порождают у учащихся определенный 

ассоциативный ряд городского петербургского пейзажа, соотносящегося не 

только с литературой (Пушкин, Гоголь, Достоевский), но и с живописью (А. 

Бенуа, М. Добужинский). Интересно, что живописной предтечей женщины-

незнакомки можно считать картины И. Крамского «Неизвестная» (1883), Л. 

Бакста «Ужин» (1902). Возникновению общего пространства 

интермедиальности будет способствовать предложенная в учебнике 

дополнительный текст под рубрикой «Это интересно» об истории создания 

указанных картин и их судьбах в живописи. 

Пространство интермедиальности 

Две картины русских художников стали сенсацией своего времени. Первая 

– это картина И. Крамского «Неизвестная». На выставке 1883 г. в Петербурге 

шедевр художника-передвижника вызвал волну возмущения среди 
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посетителей. Чем были возмущены современники? Почему П. Третьяков не 

стал покупать картину в свою коллекцию? В поведении женщины было 

усмотрено демонстративное нарушение правил аристократического общества. 

Порядочная женщина не могла позволить себе находиться в двухместной 

коляске одна, без сопровождения родственников мужского пола или, в худшем 

случае, подруг. Такое поведение было непозволительно приличной женщине.  

Вторая картина принадлежит кисти современника А. Блока. Это картина Л. 

Бакста «Ужин». В момент своего появления она вызвала волну возмущенных 

отзывов и спровоцировала скандал в обществе. В начале ХХ века женское 

поведение так же, как на картине И. Крамского, было расценено как 

непристойное. Факт того, что дама изображена за столом в кафе в одиночестве, 

сам по себе считался неприличным. Рыжеволосую женщину, в черном 

облегающем платье с очень глубоким декольте, кокетливо улыбающуюся 

зрителю, тогда ассоциировали с дамой полусвета. Но в картинах главной 

составляющей  была не социальная информация, а их художественное 

наполнение. Настоящие ценители уже сразу признавали истинную ценность и 

красоту этих двух картин. И как продолжение темы прекрасной и загадочной 

незнакомки звучат стихотворения А. Блока «Незнакомка» и «В ресторане».  

При анализе текста стихотворения А. Блока «Незнакомка» наряду с 

возникшими живописными ассоциациями возможно создание и 

кинематографического ряда. Поэтому в качестве аналитической работы 

предлагается создать фильм по сюжету стихотворения А. Блока, используя 

групповую учебную деятельность обучающихся. Творческое задание названо 

нами «Режиссер на один урок». Предлагается поделить стихотворение на кадры 

и описать каждый из них.  

I группа. Тема «Два пространства».  

 Сравните открытое пространство пригорода Петербурга и закрытое 

пространство ресторана.  

  Опишите обитателей пригорода и посетителей ресторана.  

  Отметьте, какие звуки, краски и детали наполняют два пространства.  

 Используйте кинематографический прием перемещающейся камеры для 

показа двух пространств. 

II группа. Тема «Романтический герой».  

  Передайте одиночество лирического героя. 

  Найдите как выражен мотив ожидания Прекрасной Незнакомки.  

  Опишите сцену встречи. 

  Проследите последовательность раздумий и рассуждений лирического 

героя.  

  Используйте кинематографический прием субъективной камеры, чтобы 

показать переход из мира внешнего во внутренний мир – мир души 

романтического героя.  

III группа. Таинственная Незнакомка.  

  Опишите облик Незнакомки.  

  Найдите черты реального и ирреального в Незнакомке.  

  Покажите Незнакомку как воплощение недосягаемой мечты.  
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  Используйте прием приближающейся камеры, чтобы показать образ 

Незнакомки.  

Чтобы создать фильм, учащимся нужно знать, как выглядят герои, что они 

чувствуют. Какую музыку можно использовать в фильме? Какая цветовая 

гамма будет доминирующей?  

Систематизировать материал предлагаемых 3 кинематографических 

блоков поможет предлагаемая таблица, которую нужно заполнить. 

  

Эпизод  

Кадр  

Цветовая гамма  

Световое оформление  

Музыкальное оформление  

План  

Частота смены кадров  

Эмоционально-оценочное 

отношение 

 

 

В завершении разговора о стихотворении А. Блока предлагается 

самостоятельно выполнить исследовательскую работу, сопоставив 

стихотворение А. Блока «В ресторане» (1910) из цикла «Страшный мир» со 

стихотворением «Незнакомка». По итогам работы предлагается заполнить 

концептуальную таблицу.  

Две незнакомки 

 

Критерий сопоставления «Незнакомка» «В ресторане» 

Хронотоп   

Образ героини   

Состояние лирического героя, 

его отношение к героине 

  

Финал   

 

Таким образом, дидактические функции учебника направлены на развитие 

интерпретации художественного слова. Достижение данной цели способствует 

формированию литературной функциональной грамотности.  
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Одним из важнейших направлений развития предпринимательства и бизнеса в 

современном Казахстане – это подготовка подрастающего поколения к 

предпринимательской деятельности на основе формирования навыков 21- века. Подходы к 

преподаванию, соответственно, тоже будут меняться - учителя из передатчиков знаний 

превратятся в педагогов-организаторов. В статье дана структурно-содержательная 

характеристика разрабатываемых учебников и учебно-методических комплексов для 

учащихся школ по предпринимательству и бизнеса.  

 

Қазіргі Қазақстанда кәсіпкерлік және бизнесті дамытудың негізгі бағыттарының бірі 

өскелең ұрпақты, біздің жоғарғы сынып оқушылырын 21- ғасыр біліктіліктері негізінде 

кәсіпкерлік іс-әрекетке даярлау болып табылады. Оқытудың тәсілдері де өзгереді - 

мұғалімдер білім таратушылардан ұйымдастырушыларға ауысады. Мақалада кәсіпкерлік 

және бизнестен мектеп оқушыларына арнап даярланып жатқан оқулықтар мен оқу-

әдістемелік кешендердің құрылымдық-мұзмұндық сипаттамасы қарастырылған.  

 

One of the most important areas of entrepreneurship development in modern Kazakhstan is 

the preparation of the younger generation, our high school students, for entrepreneurial activity 

based on the development of skills of the 21st century. Approaches to teaching, respectively, will 

also change - teachers will transform from knowledge transmitters into teachers-organizers. The 

article discusses the structural and informative characteristics of the developed textbooks and 

teaching materials for school students in business and entrepreneurship. 

 

Одним из важнейших стратегических факторов устойчивого 

экономического развития и достижения нормального уровня жизнеобеспечения 

населения является формирование цивилизованного современного 

предпринимательства в экономическом пространстве Казахстана, во всех 

сферах и отраслях производства, на каждом предприятии и в их объединениях. 

Субъекты малого предпринимательства играют ключевую роль в развитии 

экономики любого государства. В странах с развитой рыночной экономикой на 

долю малых предприятий приходится от 40 до 60 % ВВП. В Казахстане данные 

показатели значительно ниже, поэтому руководство страны уделяет самое 

пристальное внимание вопросам поддержки малого бизнеса, улучшению бизнес 
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– среды в республике. Реализуется государственная программа развития и 

поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан, созданы 

социально-предпринимательские корпорации (СПК), основанные на тесном 

сотрудничестве государства и бизнеса. 

Для экономического развития необходимо наличие массы 

предпринимателей, обладающих соответствующими способностями, знаниями, 

профессионализмом, соответствующим опытом. 

Именно предпринимательский доход является важнейшим внутренним 

источником развития экономики, и вследствие этого подлинные 

предприниматели являются той производительной силой, которая 

превращается в стратегический фактор развития национальной экономики [1]. 

В связи с этим одним из важнейших направлений развития экономики в 

современном Казахстане – это подготовка  подрастающего поколения, наших 

старшеклассников  к предпринимательской деятельности. В этом направлении 

министерством образования рекомендовано внедрение в учебный процесс 

общеобразовательных школ предмета «Основы предпринимательство и 

бизнеса». 

Страна переходит на обновленную программу общеобразовательных школ. 

В связи с этим, необходимы учебники и учебно-методические пособия 

отечественных авторов. Одним из таких книг является учебник «Основы 

предпринимательства и бизнеса» для учащихся 10 -11 класса 

общеобразовательной школы. Учебник способствует развитию 

предпринимательского мышления и помогает старшеклассникам в выборе 

будущей профессии.  

Данное пособие разработано издательством Арман-ПВ под научным 

руководством д.п.н.профессора Кобдиковой Ж.У. Учтены концептуальные 

основы технологии трехмерной методической системы обучения [2]. 

Учебный предмет «Основы предпринимательства и бизнеса» направлен на 

изучение базовых понятий и законов сферы предпринимательства с учетом 

казахстанской и международной практики, имеет практикоориентированную 

модель обучения.  

Учебник разработан в соответствии с Типовой учебной программой по 

предмету «Основы предпринимательства и бизнеса» для 10 класса уровня 

основного среднего образования, утвержденной приказом № 105№ 292 МОН 

РК от 7 марта 2019 года.  

Учебный комплекс предмета состоит из двух частей: 

1) учебник;  

2) книга для учителя, включающая дополнительный журнал для 

учителя. 

Учебник состоит из 4 разделов: «Предпринимательство как экономическое 

явление»; «Предпринимательство в современных условиях»; «Маркетинг в 

действии»; «Дизайн мышления». 

В пособии для учителей изложены методические рекомендации, которые 

могут помочь в эффективном проведении учебных занятий. Запланированные 

урока проводятся на основе краткосрочных планов, в которых широкий 
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диапазон приемов: активные методы обучения, технологии критического 

мышления, исследования, практики, применение ИКТ. Для развития 

коммуникативного общения  предлагаются задания  по  повышению 

функциональной грамотности учащихся в ходе выполнения индивидуальной, 

парной и групповой виды работ [3]. 

Нами изучены социально-экономические и научно-методические 

предпосылки разработки и внедрения учебного предмета  «Основы 

экономических знаний», весомой частью которого является  «Основы 

предпринимательства и бизнеса»,  изучение которого начато в Казахстане уже 

давно /Приказ МОН РК №155 от.24 .02 2000 года/ [ 4-10]. 

В процессе разработки нового учебника «Предпринимательство и бизнес», 

мы опирались на фундаментальные знания по экономике, приведенные в 

современных источниках информации. Особое внимание было уделено 

инновационным направлениям в образовании. Главным, на наш взгляд, 

является формирование навыков широкого спектра, на основе: 

коммуникативности, креативности, компетентности, критического мышления.  

Как известно, чтобы в эпоху высоких технологий оставаться 

востребованным специалистом, нужны новые навыки и умения. По мнению, 

профессора Мельбурнского университета Патрика  Гриффина – руководителя 

крупнейшего международного научного проекта по оценке и преподаванию 

навыков и компетенций XXI века (ATC21S)., нельзя обойтись без 

определенных навыков в современном мире.  

Суть его концепции такова: ключевыми навыками, определявшими 

грамотность в индустриальную эпоху, были чтение, письмо и арифметика. В 

XXI же веке акценты смещаются в сторону умения критически мыслить, 

способности к взаимодействию и коммуникации, творческому подходу к делу. 

Многие исследователи добавляют к этому ещё и любознательность, хотя это, 

пожалуй, не столько навык, сколько качество, личная характеристика человека. 

Навыки XXI века – это особое направление, привлекающее внимание многих 

образованных людей в настоящее время. Подходы к преподаванию, 

соответственно, тоже меняются - учителя из передатчиков знаний превратятся в 

педагогов-организаторов [11]. 

В современном мире уже недостаточно умения читать, писать и считать. 

При составлении учебных программ необходимо ориентироваться на более 

широкие профессиональные компетенции – умение находить нестандартные 

решения, навыки коллективной работы и так далее. 

На вопрос журналистов нужны ли кардинальные изменения всей системы 

образования, профессор отвечает: «Да. Учебные программы должны сначала 

вместить в себя преподавание этих навыков в рамках традиционных 

дисциплин, а затем постепенно переходить от содержания того или иного 

предмета к развитию навыков и личностных качеств учащихся. Сразу 

отказаться от привычного всем учебного плана будет непросто, поэтому лучше 

идти к этому постепенно, сначала изменив то, как и в какой форме преподаются 

эти традиционные дисциплины» [11]. 
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Мы согласны с мнением ученого и хотим добавить, что реформирование в 

этом направлении необходимо начать введением интегрированных курсов, то 

есть, необходимо подготовка учителей интегрированных курсов по 

обществознанию, естествознанию, по предпринимательству и бизнеса, по 

менеджменту образования.  

Очень важным в будущем, будет не типовой набор навыков, которым 

обладает человек, а способность его каждый раз, под конкретную задачу, 

пересобирать эти навыки. По сути, речь идёт о проектном подходе, который 

станет преобладающим [12]. 

В реальности проектный и задачный подходы действительно начинают 

потихоньку вытеснять традиционные методы обучения, становятся ведущими 

методическими подходами в сфере образования. 

На Всемирном экономическом форуме, который состоялся в Абу Даби, 

2011 году, предпринимательские способности были названы в числе основных 

характеристик, которые необходимо развивать в современном мире. 

Фактически специалисты, выступавшие на этом форуме, разработали три 

списка – список грамотностей: базовая грамотность - умение считать и писать, 

научная и культурная грамотность; список компетенций: умение решать задачи 

и проблемы, творческий подход и тому подобное; перечень необходимых 

личностных качеств: любознательность, предпринимательские способности, 

способность к коллективной работе и так далее. 

Современные изменения в обществе: глобализация, новые технологии, 

миграции, рыночные изменения, соперничество между странами, политические 

неурядицы и экологические проблемы - всё это настоятельно требует развития 

знаний, умений и навыков, которые понадобятся учащимся в XXI веке. 

Поэтому подготовка учащихся к тому, чтобы жить, трудиться и быть 

гражданином в XXI веке – это и есть формирование у обучающихся навыков 

XXI века. 

По мнению исследователей, предпринимательская способность – умение 

находить новые идеи и превращать их в проекты – становится одной из 

основных характеристик человека, которые необходимо развивать в 

современном мире. 

Начиная с 2010 года ученые /США, Китай, Южная Корея и Таиланд 

Нидерланды и Коста-Рика, Япония, Россия / ведут проекты по исследованию 

предпринимательских навыков. В целом в той или иной мере в проектах занято 

около 20 стран. Например, это активно делается в Австралии, в Университете 

Монаша в Мельбурне, в Финляндии, в Университете Йювяскюля.  

По мнению автора и лектора курса бесплатного онлайн-курса 

«Предпринимательство» Тимофея Крылова вначале необходимо развитие 

предпринимательского мышления. Любой человек может успешно построить 

бизнес, если начнет планомерно развивать в себе нужные качества, приобретет 

правильные привычки и изменит образ мыслей [13]. 

В завершении хотим обратить внимание наших читателей на мнение 

известного бизнес-тренера Роберт Кийосаки. В своих статьях и книгах он 

приводит несколько советов, как нужно мыслить и действовать, чтобы стать 

https://rb.ru/opinion/kak-razvit-myshlenie/%20http:/universarium.org/course/551
http://www.rb.ru/tag/business/
http://www.rb.ru/tag/business/
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богатым. При этом он уверен: конечной целью любого делового человека 

является построение такого бизнеса, который позволит иметь стабильный 

доход. Предлагаем следовать советам известного бизнес-тренера. Вот 

несколько из этих советов:  

1. Занимайтесь делом, которое вам нравится. Когда вы вкладываете душу 

в то, чем занимаетесь, мир возвращает вам вложенное в виде денег. 

2. Радуйтесь тому, что имеете, но всегда желайте чего-то большего. Это 

позволит вам всегда двигаться вперед. 

3. Создавайте себе правильное окружение. Общайтесь с людьми, которые 

уже достигли того, к чему вы стремитесь. 

4. Думайте о том, что нужно людям. Вы сможете зарабатывать лишь 

тогда, когда предложите вашим клиентам то, в чем они нуждаются. 

5. Не бойтесь совершать ошибки. На ошибках учатся. 

6. Вкладывайтесь в первую очередь в себя самого, не прекращайте 

учиться и развиваться [14]. 

С учетом вышеназванных научных исследований нами продолжается 

разработка учебных и научно-методических  пособий по развитию 

предпринимательства и бизнеса в Республике Казахстан.  
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Мақалада SMART мақсаттың тиімділігі, оның мұғалім жұмысын дұрыс 

ұйымдастырудағы маңыздылығы баса көрсетілген. Яғни, ол өз пәнін жетік меңгерген 

мамандарға  білімнің заманауи талаптарына сай шынай өмірге бағыталған нақты 

мақсаттар  қоя отырып, берілген міндеттерді  оңай жүзеге асыруға мүмкіндіктер береді. 

 

В данной статье подчеркивается эффективность SMART цели,ее значимость в 

правильной организации работы учителя. Владея высоким уровнем знаний своего предмета 

молодым учителям легче адаптироваться с задачами, выдвигаемыми современными 

требованиями образования, что дает им возможность ставить правильные цели, 

основанные на реальной жизни.  

This article highlights the efficiency of SMART goal, its importance in the productive 

organization of the teacher. Possessing a high level of knowledge of their subject, young teachers 

are easier to adapt to the challenges posed by modern requirements of education, which gives them 

the opportunity to set the right goals based on real life.  

 

Білім беруді жаңғырту – бүгінгі заманның талабы. Ал, еліміздегі білім 

беру жүйесін жетілдірудің басты мақсаты – еліміздегі білімнің сапасын және 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады. Яғни, ғылымға қол жеткізу, 

оның жетістіктерін қоғамдық өмірге, елдің игілігіне пайдалану, білімді де 

парасатты ұрпақ тәрбиелеу. Бүгінгі бәсеке заманында  ғылым мен 

технологияны, білімді жетілдірмей, шын мәнісінде тәуелсіз ел болу мүмкін 

емес. Өйткені, ғылым мен білім – адамзат өмірінің ең шешуші факторына 

айналып отыр. 

Кез келген елдің өркениетін, мәдениетін, әлеуетін, оның қорғаныс 

қабілетін жан-жақты дамыған ғылым мен білім ғана қамтамасыз ете алады. 

Білім берудің ұлттық моделіне өту инновациялық педагогикалық 

технологияларды игеруді қажет етеді, ал инновациялық технология дегеніміз – 

педагогтың білімі мен білігі, зияткерлік қабілеті. Қазіргі жас ұрпақтың білім 

https://lektsii.org/7-45763.html
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTE1NzPWyyjJzWFgMDQ1MbYwtTQ2N2Rg8t-if3KSwNNVv-etNjgoFAEAXzcUkQ
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTE1NzPWyyjJzWFgMDQ1MbYwtTQ2N2Rg8t-if3KSwNNVv-etNjgoFAEAXzcUkQ
https://infourok.ru/zachem-uchaschimsya-nuzhni-naviki-i-veka-1112079.html
https://infourok.ru/zachem-uchaschimsya-nuzhni-naviki-i-veka-1112079.html
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алуының алғы шартының өзі де – оқу үдерісі мен оған қажетті материалдарды 

үнемі жаңалау, жаңғырту болып табылады. 

Қазіргі таңда жаңа технологиялармен оқыту жүйелі түрде жолға қойылып 

келеді. Оған мамандарды қайта оқыту, заманауи білім беру, түрлі жаңа 

технологиялық тәсілдер арқылы оқуға деген қолжетімділікті арттыру сияқты 

мысалдарды атап айтуға болады.  

Білім берудегі өзекті де маңызды дүние бұл – шығармашылықпен жұмыс 

жасайтын, бәсекеге қабілетті, құзыретті тұлға тәрбиелеу. Оқыту – 

мұғалімдердің оқушыларға жасаған сыйы емес, бұл құзыреттіліктер білім алу 

үшін оқушылардың өздері де оқу үрдісіне белсенді қатысуын талап етеді. 

Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу 

ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатта мұғалім оқыту ортасын 

құру керек [2]. 

Ол үшін  мұғалімнің жұмысы дұрыс мақсат қоюдан басталатынын атап 

өтуге  болады. Мақсат дегеніміз не, ол не үшін қажет? Көптеген ғалымдардың 

берген анықтамалары бойынша мақсат дегеніміз: 

 болашақ нәтижені суреттеу; 

 неге қол жеткізу керектігінің  бейнесі; 

 белгілі бір анықталған күш қайрат жұмсалатын және ұйымдастырылған 

іс әрекет талап етілетін күтілетін нәтижелер жиынтығы; 

 бұл индивидумның өз күштерімен қол жеткізе алатын келешектегі 

шындықты суреттеуі. 

Ақпараттық қоғамның сөздік қорында тағы да SMART, Smart education 

сияқты жаңа ұғымдар белсенді түрде еніп  жатқанын білеміз. Smart education 

ұғымының мәні неде? Сөздің түбіріне келетін болсақ, «SMART» сөзі ағылшын 

тілінен аударғанда «зерек», «ақылды» дегенді білдіреді. Смарт – бұл неологизм, 

сын есім ретіндегі негізгі мағынасы – парасатты, тапқыр, ақылды, ал зат есім 

ретінде – ақыл, алғырлық, зеректілік деген мағынаны береді. Нақ осы оқыту 

жүйесі қазіргі әлемнің мүмкіндіктері мен міндеттеріне сәйкес максималды 

білімнің жоғарғы деңгейін қамтамасыз етіп, жастардың тез өзгергіш қоғам 

жағдайына бейімделуіне, оқулықтан нақты белсенді әрекетке негізделген білім 

алуға мүмкіндік береді [3]. 1954 жылы Питер Друкер айналымға енгізген 

аббревиатура «Smart» сөзі: 

Specific – арнайы, нақты; 

Measurable – өлшеуге болатын, шектеулі талап етушілік; 

Attainable – қолжетімділік; 

Realistic – шындыққа сай, қысқа да нұсқа берілуі; 

Timed – белгілі бір уақыт аралығымен шектелген деген ұғымдарды 

білдіреді. 

Кез-келген білім үрдісінде, мейлі ол сабақ немесе оқу бағдарламасы 

болсын, онда 4 негізгі компонент қатысуы тиіс. Бұл мақсаттан басталады. Одан 

соң мазмұн, бұдан әрі оқу үрдісінің өзі болуы тиіс. Яғни материалды алып, оны 

тапсырып, бағалайтын үрдіс. Біз бағаламайынша, мақсатқа жеткен – 

жетпегенімізді біліп отырамыз. Яғни бағалау көмектесуі тиіс. Мақсатқа жетудің 

құралдары, әдістері, жолдары мақсатқа жету үшін  және мақсатқа жеткен - 
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жетпегенімізді көру үшін міндетті түрде тексереміз. Бұл 4 компонентсіз білім 

беру үрдісін іске қосу мүмкін емес деуге болады. Олар: 

1) Мақсат 

2) Мазмұн 

3) Әдіс, тәсіл, ресурстар 

4) Бағалау. 

Ал бағалау оқушылар үшін тосын сый болмауы керек. Олар қай бағаны 

болмасын не үшін алып жатқанын білуі тиіс. Кейде өкінішке орай осы 4 

компоненттердің арасында байланыс болмаса білім беру үдерісі үзіліп, аса 

пайдалы емес салдарға әкеп соқтыруы мүмкін [1]. 

Сол себепті білім беру үдерісі өте сәтті өтуі үшін жоспардың болғаны өте 

маңызды. Білім берудегі қазіргі заманғы үдерістер, біз білім беру туралы 

айтқанда, әсіресе сабақтың мақсаты туралы айтқа кезде, ол қашанда баланың 

көзқарасы тұрғысынан болуы тиіс, яғни қазіргі заманғы үдеріс сабақ 

мақсатының оқушының көзқарасы тұрғысынан жазылуын талап етеді. Смарт 

біз әрқашанда өз мақсаттарымызды ойлап жүру керектігін тұспалдайды, себебі 

біз осындай мақсаттарды айқындағанда, яғни нақты айрықша, өлшемді, қол 

жетімді, және бізге берілген уақыт шектеуінде болатын, содан соң біз өлшеп 

және лайықты тексере алатындай болуы тиіс. 

Өз мақсаттарымызды айқындай отырып келесі сөздерді қолданбаған 

абзал: түсінетін, танысатын, білетін болады – бұл түсініксіз және нақты емес 

мақсаттар. Керісінше, мейлінше «түсіне алады, танысады, біледі» деген 

етістіктерді қолданған орынды. Осылайша біз Smart мақсаттарды қоямыз. 

1. Мақсат нақты болу керек. Яғни, қойылған мақсат екіұшты  емес, айқын 

болу керек дегенді білдіреді. Атап айтқанда, «Жоспарды  мерзімінен бұрын 

орындаймыз» деген мақсат айқын емес. Ал,ол айқын болу үшін егер жоспарды 

мерзімінен бұрын орындау үшін мыналарды істеу керек дегенде жоспарды 

мерзімінен қанша уақыт (нақты уақыты көрсетілуі керек) бұрын 

орындайтынымыз нақтылануы керек. 

2. Мақсат өлшенетін болу керек. Мысалы, «Жақсы адам болам» деген 

мақсатты өлшеу өте қиын, ал «Жоғары оқу орнына түсемін» деген мақсатты 

өлшеуге болады. 

3. Мақсат қолдан келерлік болу керек. Мақсатты жүзеге асыру үшін 

қажетті жағдайлар жасалған ба? Мысалы, негізгі мектепті тәмәмдап «Мен биыл 

жоғары оқу орнына түсемін» деген мақсат  қолдан келетін әлде  келмейтін 

нәрсе. 

4. Мақсат шынайы болу керек. Алға қойған мақсатты іске асыра 

алатындай мүмкіндіктер болғаны жөн. Мысалы, орта жасқа  келгеннен соң  

«Мен әнші болам» деген мақсат  бұл жаста қол жетпейтін жағдай. 

5. Мақсаттың мерзімі анықталған болу керек. 

Мақсат қоюды қарапайым өмірден алынған мысалмен түсіндіріп көрелік. 

Қолға алған зерттеу жұмысым аяқталмай жатса, мен «Осы айдың соңына дейін 

зерттеу жұмысымды аяқтауым  керек» деген мақсат қоямын. Осы қойылған 

мақсат дұрыс па? Жоқ, себебі мақсат нақты емес, қалай аяқтауым керек екенін 

білмеймін. Ал SMART бойынша жүйелесек: 
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Мақсат: Зерттеу жұмысымды  мерзімінде аяқтау. 

Міндет: 1. Ақпаратт жинау. 2. Жүйелеу. 3. Зерттеу жұмысын  жазу. 

Нәтиже: Зерттеу жұмысым мерзімінде аяқталды. 

Міне, осылайша біз мақсат қойған кезде оның SMART мақсат бойынша 

сипаттарына жауап берсек, жұмысымыз да соғұрлым нәтижелі болмақ. 

Мақсатты дұрыс қою – адам өміріндегі маңызды үдеріс, сол үшін оған 

күш те, уақыт та жұмсалуы керек. Егер де қойылған мақсатқа жеңіл түрде 

қолжетімділік болса, онда оның маңыздылығы басымдыққа жатпайды. Себебі 

оған оңай қол жеткізгеннен соң, тағы да жаңа мақсатты іздеу қажеттігі тұрады. 

Сондықтан мақсатқа деген талап өте күшті болуы керек. 
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«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ» ОҚУЛЫҚТАРЫН ДАЙЫНДАУ БАРЫСЫНДА 

ЕСКЕРІЛЕТІН ЖЕКЕЛЕГЕН ФАКТОРЛАР  

 

Нұрдәулет Ақыш 
жазушы, филология ғылымдарының докторы, М.О.Әуезов атындағы 

Әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері 

  
В данной статьи указываются типичные недостатки, которые встречаются при 

подготовке учебников казахской литературы по обновленным содержаниям. Вместе с тем 

предлагаются конкретные предложения по улучшению качества этих учебников. 

 

The article analyzes typical scortcomings in the Kazakh literature of the updated content. 

Thtre are also concrete suggestions on how to improve the quality of these teхtbooks. 

 

Оқулық жасау жұмыстарында назардан тыс қалып келе жатқан әңгіменің 

бірі – оқулықтардың дизайны мен безендірілу жағдайы. Ондағы түрлі суреттер, 

өрнектер, жекелеген штрих-детальдар, графикалық талаптарға және өмір 

шындығына, берілген көркем шығарманың мазмұнына қаншалықты сай 

келетіні толық ескерілген бе? Ішінара уақыт шындығына, тарихи кезеңдерге 

және  материалдардағы деректерге сай келмейтін суреттер берілуі нені 

байқатады?  Мысал үшін, Доспамбет жыраудың немесе соғыс кезін бейнелейтін 

суреттердегі штрихтарға назар аударыңыз.  

Жаңартылған мазмұнындағы бағдарлама бойынша орта мектептерге 

арналған қазақ әдебиеті оқулықтарындағы негізгі өзгерістер көзге бірден 

байқалады. Бұрынғыдай емес, енді қазақ әдебиетінің бастау көзі сонау түркі 

кезеңінде, яғни, ежелгі дәуірде жатқандығы жекелеген материалдар арқылы 

нақтыланған. Әр сыныпта осындай ретпен айналып келіп, бүгінгі кезең 
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әдебиетінің туындылары қамтылады. Өзіміз қарап шыққан 5-8 сыныптардағы 

оқу материалдарын кезеңдік тұрғыдан ұсынуда спираль тәсілі 

пайдаланылыпты. Оқушы әр оқулықтың басында ежелгі әдебиет нұсқалары мен 

ауыз әдебиетінің үлгілерін меңгере отырып, кезең-кезеңімен келеді  де, соңына 

қарай танысатыны – бүгінгі заман әдебиетінің материалдары.  

 «Қазақ әдебиеті» оқулығын жасау барысындағы басты сұрақ – «Көркем 

мәтін материалдары қандай принциппен іріктеліп алынады?» деген мәселенің 

төңірегінен туындайды. Одан кейінгі орында көңілді алаңдататыны – 

оқулықтардың әдіснамалық аппараттары, яғни, сұрақтар мен тапсырмалар, 

оқушымен бірге жасалатын басқалай креативті жұмыстар қалай жүзеге 

асырылатындығы.  

Сонымен қатар «Әдіснамалық аппараттың ішінде берілетін теориялық 

тұжырымдар қандай? Бірізділігі сақталған ба? Бастапқы қалпы қалай жүзеге 

асқан? Сыныптан сыныпқа өскен сайын қарапайымнан күрделіге қарай 

принципі қалай орындалған?» деген сұрақтар туындайды. Бұл арада 

«Қарапайымнан күрделіге қарай принципі қалай жүзеге асырылды?» деген 

әңгіме де маңызды. 

Өзекті әңгіменің үлкені – оқулықтардың жазылу стилі. Бұл бәріне де: жеке 

берілген көркем материалға да, әдіснамалық аппараттарға да, теориялық 

тұжырымдарға да тікелей қатысты. Яғни, мұндайда көкейге оралатын сұрақтар: 

«Жатық па? Түсінікті ме? Тілі қарапайым ба? Шәкірттің жас шамасына 

лайықты ма?» болып келуі табиғи.  

Оқулық материалдарында, әдіснамалық аппараттарда кездесетін 

деректердің нақты фактілер мен тарихи шындыққа қаншалықты сәйкес 

келетіндігіне көңіл бөле қоймайтынымыз рас.  Жарық көрген аталмыш 

оқулықтарда жекелеген қателіктердің орын салуы да сондықтан.  

Негізінде, қай халықтың әдебиет оқулығы болсын шәкірттерге сол ұлттың 

әдебиетінде із қалдырған, тарихында белгілі бір орынға ие, ірі көркемсөз 

шеберлерінің шығармаларымен, әдебиет тарихындағы озық үлгілермен 

таныстыруды мақсат етеді.  

Дегенмен, қай халықтың әдебиеті болса да, ең алдымен өздерінің ірі 

тұлғалары, көрнекті тұлғалары және олардың ең атақты шығармалары беріліп 

отырады. Бұл арада тек қазақ әдебиетінің ғана емес, орыс әдебиетінің 

жаңартылған мазмұнындағы шығармаларын және көршілес елдердегі 

жекелеген әдебиетінің ұлттарына назар салуға артық болмас еді. Басқаны 

былай қойып, Достастық мемлекеттеріндегі әдебиет оқулықтарына назар салу 

керек.  

Сонымен жаңартылған мазмұндағы әдебиет оқулықтарында жоғарыда 

айтылған оқулық жасаудың принциптері қаншалықты деңгейде сақталған? 

Ғалымдардың, әдебиеттанушылардың, ұстаздардың, жалпы оқырман қауымның 

осы жаңа мазмұндағы оқулықтар туралы пікірлерінің ішінде кездесетін 

наразылықтардың бір төркіні осында жатыр. Айқын аңғарылатыны – оқулыққа 

бағыт-бағдар беретін тиісті құжаттарды жасаушылар халқымыздың асыл 

қазынасының, жазба әдебиетінің алдыңғы қатарлы үлгілерін, классиктердің 

туындыларын енгізуді негізгі мәселе етіп алмағандығы. Оқулықтарымызға 
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көркемдігі орташа немесе тіпті төмен дүмбілез шығармалардың екшелместен 

еніп кетуі өкінішті. Бұның өзі жас шәкірттің әлі қалыптасып үлгірмеген 

эстетикалық талғамын, көркем әдебиетке деген көзқарасын бұзатыны сөзсіз.  

Бағдарламаны жасаушылар және оқулық авторлары көркем әдебиетке 

қойылатын тиісті талаптардың ішінен ең алдымен тәрбиелік функциясына 

басымдық берген. Мысалы, 5-сыныптың қазақ әдебиеті оқулығының 

тарауларының атаулары «Таза, мінсіз асыл сөз», «Тәрбиенің қайнар бұлағы»,  

«Адамгершілік  – асыл қасиет» және «Отбасы құндылықтары»,  ал 6-сыныпта 

«Туған жерім – аялы алтын бесігім»,  «Мен  – балаң, жарық күнде сәуле болған 

көрнекті», «Тәуелсіздік – қасиет тұнған ұлы ұғым» болып, тек бірыңғай 

тәрбиелік мақсатты көздеген. Басқа сыныптардағы қазақ әдебиеті оқулықтары 

осындай принциппен құрастырылғаны байқалады.  

Осы келтірілген тақырыптардан туатын қорытынды – оқулық жасаушылар 

үшін алдыңғы қатарда тұрған әдебиеттің негізгі қасиеті болып табылатын 

эстетикалық көркемдік болмысы емес, оның тәрбиелік, кей жерлерде танымдық 

функциялары. 

Жаңартылған мазмұндағы әдебиет оқулықтарына ескі әдебиет нұсқаларын 

енгізу дұрыс та шығар. Алайда көне дәуірге сапар шегу үшін оқитын шәкірттің 

белгілі бір тарихи-танымдық дайындығы болуы керек.  Әлі орта мектепте 

жүрген оқушының мұндай дайындығы жоққа тән. Ежелгі түркі дәуірі мен одан 

бергі хандық дәуірі арасындағы әдебиетті түсіндіру үшін мұғалімдердің өздері 

қиналып қалады. Мысалы, 8-сыныпта әдебиеттің белді өкілі болып 

табылмайтын Қорқыт ата туралы материалдар беріліп, Қорқыт ата кітабынан 

үзінділер ұсынылған. А. Ясауидің шығармаларын меңгеру үшін әзірілігі жоқ 

шәкіртке қиын тиетіні анық.  

Ежелгі кезеңдерге қатысты тарихи материалдарды, историзм, архаизм 

сөздерді меңгергеннен кейін барып қана сол дәуірдің әдебиетін ұға аламыз. 

Халық тарихының жекелеген кезеңдерін, историзмге қатысты ұғымдарды 

игеріп алмай тұрып, оның әдебиетін қалайша тереңдетіп оқытуға бойлауға 

болады.  Жас шәкірт үшін тіптен қиын.  Демек, ешқандай әзірліксіз қазақ халқы 

әлі қалыптаса қоймаған түркі дәуір әдебиетін оқыту жауапкершілікті  қажет 

етпек. Оның үстіне бұл кезеңде қазақ тілінің  әлі толық қалыптаспағаны, әдеби 

тілдің белгілері хандық дәуір кезеңінен бастап қана айқындала бастағаны 

мәлім. Демек, мың жылға жуық кезең ішіндегі тілдің даму динамикасын, 

ауызекі сөйлеу нормалары мен әдеби норманың қалыптасу кезеңін ескеруге 

тура келеді.  

 Бірақ осы жұмысты жасау барысында  аса мұқиятттылық кажет ететіндігі 

ескерілмегені несі? Мысалы, 6-сыныпта «Туған жерім – аялы алтын бесігім» 

деп аталатын тарауға Тұран батыры әрі патшасы «Алып Ер Тұнғаны жоқтау» 

деген өлеңі енгізілген және бұл қаhарманы кім екеніне түсініктеме берілген. 

Көне дәуірге сапар шегу, сол замандардағы жекелеген шығармаларды ұсыну 

біздің әдебиетіміздің тарихы тереңде жатыр дегенді білдіру мақсатынан 

туындағаны айқын. Батырды жоқтауды емес, сол батырдың өзінің кім 

екендігінен хабар беретін үзінділерді кіргізген жөн болмай ма?  
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Жалпы жоғарыда айтқанымыздай, оқулықтарға ең бірінші мейілінше 

көркемдік талаптарға жауап бере алатын, идеялық түйіні, айтар ойы, мығым 

авторлар көркем туындылар енгізілуі тиіс. Байқауымызша, қазақ әдебиетіндегі 

орны әлі анықталмаған авторлардың көркемдігі әлсіз шығармаларының 

енгізілуі сондай талғамсыздықтан. Есесіне оқырмандарына көптеген тамаша 

туындылар ұсынып, қазақ әдебиетінің айтулы классиктерінің бірі болып қалған 

Сәбит Мұқановтың атының аталмауы қалай? Оның атақты «Ботагөзін» былай 

қойғанда, «Өмір мектебі» трилогиясы немесе «Адасқандар» романы мен 

«Сұлушаш» поэмасы әдебиетіміздің алтын қорындағы дүниелер емес пе.  

Осы тұста еске сала кету керек, жаңа мазмұн оқулықтар жөнінде пікір 

білдіріп жатқан кейбір авторлар қазақ әдебиетін тереңдетіп оқыту керек деген 

ойларын ортаға салады. Орта мектеп болғандықтан, менің ойымша, тереңдетіп 

оқыту шарт емес. Өйткені бұл шәкірттердің бәрінен болашақта әдебиет немесе 

қазақ тілінің мамандарын даярлағалы отырған жоқпыз ғой.  

Жаңартылған мазмұндағы оқулықтардың әдіснамалық аппаратына келетін 

болсақ, бірсыпыра тәуір орындалды деп тұжырымдағынымыз жөн. Енді 

негізінен бұл бағыттағы ескертпелер – сұрақтар мен тапсырмалардың кейде 

тым ұзақ боп кетуіне, кейбір тапсырмалардың оқушы үшін ауыр боп 

кездесетіндігіне, ішінара көркемдік деңгейі аса мықты емес немесе тілі күрделі 

өлеңдерді жаттап алуға ұсынуға байланысты. Осы арада ерекше қаперде 

болатын нәрсе – жаттауға кез келген өлеңнің жарамайтындығы. Поэзияның 

шарттарына толық келетін, тілі түсінікті, көркемдігі жоғары, ойы, идеясы 

айқын өлеңдерді ғана жаттауға ұсыну керек. Кез-келген өлең оқушы баланың 

жаттауына лайық бола бермейді.  

Ортағасырдағы өлеңдердің ішінде архаизм және историзм сөздер көп 

кездеседі. Оның бірсыпырасы қазіргі замандағы шәкірттер үшін түсініксіз. 

Сондықтан мұндай ұғымға ауыр тиетін өлеңдерді жаттату шарт емес.  

Оқулықтардағы төртінші бір назар аударатынды қажет ететін мәселе, 

мәтіндердің барлық түріндегі сөйлемдердің дұрыс құралуы, бірауыз сөзбен 

айтқанда, стиль мәселесі. Егер авторлар ойларын жеткізу барысында күрделі 

немесе орашолақ сөйлемдерді қолданып жатса, онда оқулық талаптары үшін 

ауадай қажет айқындылық, нақтылық мақсаты өз деңгейінде орындалмайды.  

Сонымен бірге оқулықтардың әр тұсында кездесетін орфографиялық және 

пунктуациялық қателерге көз жұмбайлықпен қарауға болмайды. Бұл бір 

жағынан ұсақ-түйек көрінгенімен, оқушының сауаттылығын дамыту үшін өте 

қажетті атрибуттар болып табылатыны сөзсіз. 

Осы жаңа мазмұн оқулықтарындағы материалдар сағат санына сыймайды 

деген ескертулер айтылған. Бұны реттеудің жолы аса қиын да емес, өйткені 

кейбір жөнсіз ұзақ берілген туындылар мен олардың әдістемелік аппараттарын 

қысқартып тастаса болғаны. 

Классикалық әдебиеттің өкілдері және олардың шығармалары 

аталмағандықтан, оқулықтарда қазақ әдебиеті, яғни төл әдебиетіміз тиесінше 

көрініс таба алмайды. Жас шәкірт ең алдымен қазақ әдебиетінің классикалық 

туындыларын оқып, үйреніп, солардан эстетикалық сезімін қалыптастырып 

өсуі тиіс. Ал, ортақол, қалай болса солай жазыла салған туындылар көркемдік-
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эстетикалық талғамды, обьективті қабылдау психологиясын бұзады, әдебиет 

туралы дұрыс түсінікті қалыптастыра алмайды.  

Сөз соңында, оқулықтың бағдарламаларын, басқа да тиісті құжаттарын 

және сол оқулықтың өзін жасау аса жауапты жұмыс екендігін тағы да еске сала 

келіп, мемлекеттік маңызы бар бұндай іске кез келген адамды араластыра 

беруге болмайтынын қадап айтқымыз келеді. Оған тек дайындығы бар, ісіне 

әбден берілген лайықты мамандардың ғана араласқандығы орынды. Сондықтан 

да республикамызда қазақ тілінің барлық салаларын және қазақ әдебиетінің 

арғы-бергі кезеңдерін арнайы зерттеп отырған екі іргелі мекеме Ахмет 

Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты мен Мұхтар Әуезов атындағы 

Әдебиет және өнер институын тікелей араластыру қажет. Тіпті қажет қана емес, 

осы мекемелердің ғалымдарының мазмұны жаңартылған оқулықтарға орай 

жұмыс жасауын міндеттеген жөн.  

Бұлар Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 

тікелей қарамағандағы мекемелер. Әр оқулыққа үш авторды, яғни, 

әдебиетанушы ғалымды, әдіскер маман мен практик мұғалімді қатыстыру 

принципін қатаң ұстанған тиімді.  

 Оқулық конкурстық негізде жасырын атпен ұсыну әділетті болмақ. Тиісті 

сарапшылар принципшіл болса, жақсы жазылған оқулықты таңдап алудың 

мүмкіндігі де зор.  

Осы арада тағы бір ұсыныстың реті келіп тұр. Оқулық жасауға конкурсына 

кез келген баспаны қатыстырмаған жөн. Өйткені редакторлар мен 

қызметкерлердің барлығы оқулық жасаудың талаптарын игере бермеуі мүмкін. 

Сондықтан да осы мәселеде мол тәжірибелері бар «Мектеп», «Атамұра» және 

т.б. қатысып келе жатқан баспаларды ғана тартқан  абзал болар еді.  
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Статья знакомит с практическим опытом авторов учебников; изданные в 

издательстве "Жазушы", а также в ней охвачены все предложения, которые должны быть 

учтены в дальнейшем в процессе разработки программы. 

 

The article describes the experience of the authors of the textbooks; which were published in 

«Zhazushy» publishing house, and also it includes proposals which further should be taken into 

account in the course of the program development. 

 

Қазіргі заманға сай «Қазақ әдебиеті» оқулығын дайындаудың басты 

назарда ұстайтын ерекше талаптары бар. Өйткені қазақ әдебиетінің  кеңестік 

кезеңін аттап өтуге және оны біржақты қарап, сызып тастауға болмайды. 

Сондықтан «Жазушы» баспасының авторлары жас ұрпақтың кеңестік дәуірде 

өмір сүрген ақын-жазушыларды кінәлаушы болмауы үшін қызмет етеді. 

Большевиктер пен алашшылдар деп саясат бөлгенімен, олардың қай-қайсысы 

да өз халқына жамандық ойлаған жоқ. «Жазушы» авторлары осы ұстанымды 

үйретеді. Оның үстіне әдеби мұралар – халықтың өмір тәжірибесі, адамзат 

ақыл-ойының жемісі, ұлттық құндылықтарды жеткізуші болумен бірге 

адамгершілікке де тәрбиелейтін ұлы ұстаз. Ешбір халықтың әдебиеті 

жамандықты насихаттамайды.  

Біздің оқулықтарымызда шығармалар туралы жазылған ақпараттар соңғы 

ғылыми жетістіктерге арқа сүйейді. Бұл орайда ҚР ҰҒА академигі, біздің автор 

С. А. Қасқабасовтың бас редакторлығымен жарық көрген он томдық «Қазақ 

әдебиетінің тарихы» басшылыққа алынды.   

Жаңа мазмұндағы «Қазақ әдебиетінің» басты мақсаты – оқушыларды 

креативті ойлауға бағыттау дегенді өмірге икемділік ұғымымен сабақтас 

қарайды. Әйтпесе өмірге икемділік ұйымдастырылмаған жерде креатив 

болмайды.  

Ал оқулықты ұйымдастыру жағынан ойлағанда, оқушылар меңгеруге 

тиісті қажетті материалды беруде ықшамдылық және қабылдауға жеңіл тілмен 

жазуды таңдады. Оның себебі түсінікті: күрделі тілмен жазылған материалдар 

оқу сапасына кері әсер етеді, түсіну қиын болған себепті оқуға деген 

қызығушылық әлсірейді. Осының өзінде нақтылыққа көз үйретіп, ғылыми 

еңбектің алғы шарттарымен таныстырады. Нақтылық әр көркем шығарманың 

дереккөзін сілтеме арқылы көрсету арқылы ойда қалатын болады. Ал 

шығармадағы мағынасы түсініксіз сөздерді анықтама арқылы беруде екі түрді 

де қолдандық. 6 және 8-сыныптардың оқушылары  шығармадағы сөздердің 

мағынасын қолданылу ретіне қарай іздейтіні ескерілген. Ал  9–10-сыныптар 

үшін сөздіктер әліпби бойынша берілді, бұл олардың болашақта түрлі салалық 

сөздіктермен жұмыс жасай білуіне үйретеді. Адам аттары мен жер-су атаулары 
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дараланып ұсынылды. Бұл тәсіл оқушылардың көру қабілеті арқылы 

ақпараттарды жүйелеу қажеттігін түйсінуіне ықпал жасайды.  

Оқулықтарда теорияны тікелей беруден гөрі өңделген, қабылдауға 

оңтайлы жолмен жазылды. Сонымен бірге «Әдебиет теориясы» айдарымен 

берілетін анықтамаларда ҰҒА акдемиктерінің пікірлерінен шағын үзінділер 

арнайы берілді. Бұл оқушыларға үлкен ғылымнан хабар беру мақсатын 

көздеуден туған. Осылайша жалпы білім ғылыммен сабақтастық оңтайлы 

жолмен санаға қонатын болады.  

Жалпы оқулық туралы айтқанда, бағдарлама – негізгі тірек, сондықтан 

«Кеңесіп пішкен тон келте болмайды» деген қағида есте болғаны абзал. Оқулық 

авторлары тек орындаушы деңгейінде қалмауы керек. Бұл бағдарлама бойынша 

оқытылуға тиісті ақын-жазушыларды дұрыс іріктеуге қатысты мәселенің бой 

көрсеткеніне және «Қазақ әдебиеті» оқулықтары үшін фольклорға тиісті 

деңгейде көңіл бөлінгені дұрыс болар еді деген ойдан туды. ҚР ҰҒА академигі, 

біздің автор С.А.Қасқабасов: «Фольклордың үш сипаты бар: а) ежелгі 

дүниетаным және көне мәдениет; ә) тұрмыстың бір бөлшегі; б) сөз өнері» [1], – 

деп  атап көрсеткен. Тақыр жерге шөп өспейтіні сияқты, жаңа нәтижеге қол 

жеткізу үшін алдыңғы буынның тәжірибесін де ескеру қажет. Рас, жаңартылған 

бағдарлама бойынша жарық көрген оқулықтарда фольклорлық шығармалар 

жоқ емес, алайда олар шашыраңқы және 5–9-сыныптар үшін тұрақты емес. 

Мәселен, 5-сыныпта «Керқұла атты Кендебай» ертегісі, «Қобыланды батыр» 

жыры, «Асан қайғының жерге айтқаны сыны» аңызы; 6-сыныпта «Аяз би» 

ертегісі; 7-сыныпта «Қыз Жібек» жыры, 9-сыныпта – шешендік сөздер. Міне, 

бары – осы, жанр жағынан алғанда, төрт-ақ түрі оқытылады. Бағдарламаға 

шешендік сөздер тарихи тұлғалардың есімімен сақталған нұсқалары ғана 

енгізілген. Ал оқушылардың ойларын дамытатын, дауларды тапқыр оймен 

шешкен халықтық ақыл-ой сақталған фольклорлық шешендік сөздер назардан 

тыс қалған.  

Өмірге икемділікке баулитын адамзат ақыл-ойының жемісі – мақал-

мәтелдер, креативті ойлауға бағыттайтын жұмбақ та назардан тыс қалған. Оған 

қоса жас буынды қызықтыра оқыту үшін бұл жанрлар маңызды. Мысалы, 

жұмбақтың логиканы дамытудағы қызметі анық және ол көркемдік құрал – 

ауыстыруларды да түсіне білуге үйретеді. Бір ғана жұмбақ:  

                          Әуп дедім,  

                          Ептедім,  

                          Септедім,  

                          Қара жерге түптедім (Киіз үй).  

Жаңылтпаш сияқты айтылатын осындай жұмбақ оқушыларды, бір 

жағынан, қызықтырады және әр сөзді қызықты етіп түсіндіруге де болар еді. 

Алайда тапсырмаларды түрлендіру мақсатында берген бұл жұмбақты сарапшы 

қолдамаған соң, алып тастауға тура келді. Ал мақал-мәтелдер мен жұмбақтарды 

арнайы жанр ретінде оқытса, ұрпақтарымыздың халық даналығын қадірлей 

білуі үшін ықпалды болар еді.   

«Жазушы» авторлары 9-сыныптан бастап Блум таксономиясының 

деңгейлері үшін асықтарды қолданды. Бұл, бір жағынан, ұлттық нақышты 
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енгізу, екіншіден, асықтарды оқушылардың білім жарыстарында ұпай санау 

үшін қолдануға болады.  

Оқулық құрылымы жағынан алғанда, негізгі бөлік – оқытылатын шығарма, 

ал қалған бөліктер – туындыны меңгертуге арналатын қосымша аппараттар, 

олар ұлттық рухани мұраларымыз музейдегі экспонат сияқты жансыз ақпарат 

ретінде қабылданбайтындай, яғни қазіргі заманның адамы үшін де маңызды 

қажеттілік екенін сезінетіндей талаппен ұйымдастырылды («Артық болмас 

білгенің», «Ойталқы», «Ғаламтор», т.б.).  

Сонымен бірге жас ұрпақты өмірге икемдеу мақсатында «Жазушы» 

баспасы тапсырмалар қатарына  «Оқу сауаттылығы» мен «Оқушы күнделігін»  

енгізді. Өйткені оқушы шығармадағы сөздің мағынасын түсінбесе, әдебиетті 

қалай жақсы көреді, әдебиетті қалай сүйсініп оқиды? Сондықтан дәстүрлі 

сөздіктен бөлек, туындыдағы мағынасы түсініксіз сөздерді білуге деген 

қызығушылықты арттыру мақсатында  «Оқу сауаттылығын» қостық. Бұл 

оқушының санасына артық күш салмайды, қисынды ойға жүгіну арқылы дұрыс 

нұсқаны өзі таңдай білуге үйренеді. Мұндайда оқушының жауапкершілігін 

арттыру мақсатында жауап нұсқалары мән беріп оқуға бағыттайды. Осылайша 

ұлттық сөздік қорымыздың байлығын сезіне отырып, ойлай білуге де жол 

ашылады.   

Ал «Оқушы күнделігі» әр тақырып бойынша оқыған шығармасынан алған 

әсерін немесе өмірмен байланысты өз ойларын жаза білуге үйретеді. Бұл 

тапсырманың маңыздылығы – үлкен өмірге аяқ басқан кезде  оқушылардың 

ойлары жинақты болады, жазу машығы қалыптасады.  

«Оқу сауаттылығы» да,  «Оқушы күнделігі» де Блум таксономиясынан 

кейінгі орында берілді, сондықтан бұлар мұғалімнің уақытты дұрыс пайдалана 

білуіне байланысты және қосымша тапсырма сұрайтын, жазуға құлшынысы бар 

оқушылардың талабы ескеріледі.  

Бұған қоса бағдарламаны дайындау барысында соңғы ғылыми жетістіктер 

ескерілу қажет. Өйткені 8-сыныпта Қорқыт атаның «Байбөрі баласы Бамсы-

Байрақ туралы жыр», «Қорқыттың нақыл сөздері» деген тақырыптарды беру 

үшін 1986 жылғы орыс тілінен аударылған нұсқаны алуға тура келді. Сол 

себепті 1999 жылғы «Қорқыт ата» энциклопедиясындағы түрік тілінен 

аударылған «Қам Бурабекұлы Бамсы Бәрік әңгімесінің баянын» берудің 

мүмкіндігі болмады.  

Бұл орайда болашақта бағдарламаны жетілдіру мақсатында ақылдастар 

алқасын құру тиімді болар еді. Бұл үшін ҰҒА академиктері С. Қирабаев пен  

С. Қасқабасовты және Жазушылар Одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулетті 

қосып, бағдарламаға енетін ақын-жазушыларды іріктеу қажеттігін сезіндік. 

Мәселен, түрлі анықтамаларға енгізілгенімен, сыйлықтары мемлекеттік емес, 

тіпті, қай қоғамдық ұйым немесе қор бергені белгісіз, осындай да сыйлық бар 

ма еді дегізген жазушы да бағдарламаға енгізілген.  

«Қазақ әдебиеті» оқулығының басты мақсаты – оқушыларды көркем 

шығарманы оқуға ынталандыру, жанына жақын дос ретінде бағалау, ұлттық 

әдебиетті әлемдік әдебиеттің бір бөлшегі ретінде қадірлеуге, сүйсініп оқуына 

жағдай жасау, өмірге деген дұрыс таным-түйсікті қалыптастыру. Бірақ бұл 
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мақсатқа жету үшін бағдарламаға көп шығарманы жүктей беру міндет емес. 

Өйткені оқытылатын шығарма саны көп болып, күрделілігі ескерілмесе, кері 

нәтиже беретінін де ойлау керек. Мәселен,  қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 

10-сынып бағдарламасында басқа шығарманы айтпағанның өзінде, төрт роман 

берілген. Ал 11-сыныпта қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша М.Әуезовтің 

«Абай жолы» роман-эпопеясының  төрт кітабы түгел оқытылуы керек. Ал 

ересек адамның өзі  тоғыз айда төрт роман оқи ма? Ал балалардың басқа да 

пәндері бар. 

Артық мөлшерде тапсырма беру де осындай, жас буынды тым ерте 

«тойындырып», кейін оны ойлағысы келмейтін жағдайға жеткізуі мүмкін 

екенін де ескеру керек. Осы орайда орта мектеп, колледж, жоғары оқу 

орындарындағы «Қазақ әдебиетінің» жүйелі бағдарламасы жасалуы керек. Дәл 

қазіргі кезде мұндай ойластырылған жүйе жоқ болғандықтан, күрделі 

шығармаларды мектеп оқулығына енгізу орын алуда. Бұл орайда, біріншіден, 

осындай үш буынды, яғни мектеп-колледж-университет  кешенді бағдарламасы 

жасалуы керек және оқулыққа берілетін шығармаларды іріктеп, оқушыға 

лайықтылығы тұрғысынан зерттелуі керек.  Сондықтан ұсыныс: қазіргі заман 

жастары көркем әдебиетті қабылдауы қалай,  бағдарлама бойынша оқытылатын 

шығармаларды қаншалықты түсініп, сүйсініп оқиды, біз осыны анықтап 

отыруымыз керек.  

Педагогика ғылымы дамыған елдерде оқу үдерісі, жүктемелер 

ауқымдылығы оқушылардың жас ерекшеліктеріне қалай әсер етуі мүмкін деген 

тұрғыда сан қырлы зерттеулерге толы [2]. Біздің елде  де әдеби шығармалар 

оқулыққа енгізілмес бұрын  зерттелгені дұрыс болар еді. Мысалы, 9-сыныптың 

оқулығында үш  шығарма өлімге қатысты баяндалады. Олар: Бейімбет 

Майлиннің  «Шұғаның белгісі» повесі, Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы 

және Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы. «Ұлпан» романында, тіпті, суицид 

арқылы шешім жасалған. Оқулықтарда бұдан басқа да қабылдауға ауыр 

шығармалар кездеседі. Мұндай жағдайлар қайталанбас үшін көркем 

шығармалар зерттелуі қажет.  

Математика, химия, физика сияқты нақты ғылымдармен салыстырғанда, 

қоғамдық саладағы ғылымның жетістіктерін көру ұзақ жылдарды талап етеді, 

сондықтан жақсы нәтижеге қол жеткізу мақсатында осындай ғылыми 

шаралардың қатар жүргізілгені дұрыс. 

Қорыта айтқанда, қоғамның болашағы – жас ұрпақтың лайықты білім алуы 

үшін нақты шараларды ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылатын кешенді жоба 

ретінде бағалануы тиіс. Бұл орайда: 1) бағдарламаға енгізілетін авторларды 

таңдау және олардың көркем шығармаларын іріктеуде ҰҒА академиктері мен 

Жазушылар одағы әдебиетке қатысты оқулықтың жасалуында сырт қалмауы 

керек. 2) Халықтың өмірлік тәжірибесі, ақыл-ойы және практикалық көрінісі 

фольклорда екені ескеріліп, бағдарламаларда кеңірек көңіл бөлінгені жөн. 

Фольклордың уызына жарыған жас ұрпақ халықтың тарихын қадірлеп, әлемдік 

ақыл-ойды дұрыс бағалай білетін болады.  3) Жалпы білім беретін орта мектеп 

пен жоғары оқу орындары үшін «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша бағдарламалар 

жеңілден күрделіге қарай өту тізбегін  сақтап, мектеп оқушыларының жас 
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ерекшеліктеріне қарай оқытылатын шығармалардың тиімділігі нақты 

зерттеулерден өтуі тиіс. «Жазушы» баспасының авторлары осы мақсаттарды 

көздейді.  
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В статье рассматривается важность современного обучения по программе 

обновления содержания образования. Подробно проанализированы достоинства и 

недостатки учебников, созданных по обновлённой программе. Говорится о главной цели 

нового обучения- повышении качества образования, о важности оценивания достижений 

учащихся, улучшении их творческой подготовки через развитие критического мышления по 

таксономии Блума 

 

The article talks about the importanse of education through the updated content of education.  

According to the new program, the main goal of the updated content of education is to improve the 

quality of education, as well as to increase the efficiency of blooms taxonomy in critical thinking, 

increasiny the creative activity of students and is about advantages and disadvantage of textbooks. 

 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: Білім беру жүйесінің 

басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың  

жаңа технологиясы мен инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу  - 

деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді 

шешу мұғалімнің ізденісіне байланысты. Осы күні Қазақстанда білім берудің 

өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Қазақстан өз дамуында жаңа серпіністер 

жасауы қажет. Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің 

қатарына енуі үшін білім саласында да үлкен реформалар жүргізілуі тиіс. 

Дәстүрлі оқыту әдістерінің білімді мемлекет стандарт деңгейде толық 

меңгеруге кепілдік бермейтін мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр. Сондықтан 

mailto:moldir_100382@mail.ru


106 
 

жаңартылған әдістемелік жүйенің оқыту процесінде іске асуы үшін 

технологияландыру қажеттілігі туып отыр [1]. 

Мұғалімдердің сабақ беру үрдісінде негізге алатын 3 құжат – оқу 

бағдарламасы, оқу жоспары және қалыптастырушы бағалауға арналған 

тапсырмалар жинағы. Мұндағы жаңа оқу бағдарламасының ерекшелігі – оның 

ХХІ ғасыр дағдыларын дамытуға бағытталғандығында, яғни ақпаратты іздеу, 

талдау және интерпретациялау дағдыларын дамыту; адам, табиғат және қоғам 

туралы олардың бастапқы білім қорларын қалыптастыру (әлемнің біртұтас 

бейнесі); рухани-адамгершілік құндылықтарын дамыту. Жаңа бағдарламаны 

меңгеру барысында алуан түрлі әдіс-тәсілдер сабақтың тиімді өтуіне, оқушы 

бойында қажетті 4 дағдыны (тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым) 

қалыптастыруға ықпал ететіні сөзсіз. 

ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге 

асыратын мәселе. Ал осы жалпыеуропалық стандартқа сай  жаңа білім беру - 

жеке тұлғаның жан-жақты дамуына әкелетін бірден-бір жол! Жаңартылған 

білім мазмұнын және оқытудың әдістемелік моделін енгізу оқулықтардың 

құрылымы мен мазмұнына өзгерістер енгізуді талап етті [2]. Оларда жаттау мен 

еске сақтауға арналған теориялық материалдар көлемі қысқартылды. Оның 

орнына, өмірдегі жағдайлармен байланысты, білімді іс жүзінде қолдануға және 

проблемаларды шешуге бағытталған материалдар мен тапсырмалар көбейді. 

Визуалды мазмұны да күшейтілді: диаграммалар, модельдер, кестелер мен 

графикалар көп. Жоғарыда аталған модель оқулықтары біздің елімізде алғаш 

рет әзірленіп отырғандықтан, өтпелі кезең басында жаңа мазмұн мен 

оқулықтағы әдістемелік тәсілдерді іске асырумен байланысты біршама 

қиындықтар туындады. Педагогтар қауымы мен ата-аналардың оқыту мазмұны 

мен әдістерінің концептуалды өзгеруіне қатысты көптеген сұрақтары 

туындады. Әлемдік өркениеттің негізгі қозғаушы күші білім екені баршаға 

белгілі ақиқат. Ғылымға қол жеткізу, оның жетістіктерін қоғамдық өмірге, 

елдің игілігіне пайдалану, білімді де парасатты ұрпақ тәрбиелеу халқымыздың 

қашаннан бергі басты мақсаты болды. Бүгінгі бәсеке заманында ғылым мен 

технологияны жетілдірмей, шын мәнісінде тәуелсіз ел болу мүмкін емес. 

Өйткені ғылым – адамзат өмірінің ең шешуші факторына айналып отыр. Елдің 

шаруашылығын, мәдениетін, оның қорғаныс қабілетін жан-жақты дамыған 

ғылым ғана қамтамасыз ете алады.  

«Жақсы оқулық – ұлттың игілігі, рухани құндылығы». Оқулық даярлау 

ісіне қазір ұлттық сипат, мемлекеттік маңыз беріліп отыр. Оқулық құрастыруда 

жаңа технологияны орынды пайдалану – оқушылардың жан-жақты 

құзіреттілігін дамытуға, шығармашылық, сыни ойлау қабілеттерін 

қалыптастыруға бағыт береді. Білім берудің ұлттық моделіне өту инновациялық 

педагогикалық технологияларды игеруді қажет етеді, ал инновациялық 

технология дегеніміз – педагогтың білімі мен білігі, зияткерлік қабілеті. Қазіргі 

жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының шарты – оқу процесі мен оған 

қажетті материалдарды үнемі жаңалау, жаңғырту, барлық құқықтар сақталған. 

Оқулықтарды дайындауда бұрынғы уақытта мектеп ұстаздарының пікірі 

елене бермейтін. Бүгінгі таңда оқулықтар жарық көрмес бұрын мектеп 
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мұғалімдерінің сараптауынан өтіп отыр. Алайда, аталған кемшіліктер кейде 

ескерілмей кетіп жатыр. Бағдарлама жазып отырған мамандар мен оқулық 

жазып отырған мамандардың бірауызды болғаны жеміс берер еді. Білімді 

жаңартамыз деп, жаңашаланамыз деп әдебиетті жалаңаштап аламыз ба деген 

күдік те жоқ емес. Себебі, оқулықтарда шығарма саны үлкен мөлшерде 

қысқарған. ХХ ғасыр жазушыларының шығармалары жоқтың қасы. Тірі кезінде 

ардақтаймыз деген ұранды желеулетіп жас (мұғалім де жіті танымайтын) 

қаламгерлер мен ақындарды оқулыққа кіргізуде абай болған дұрыс деп 

санаймыз.  

Қазіргі заман талабына сай білім беру жүйесінің тиімділігінің басты 

мақсаты білім сапасын арттыру. Әрбір педагог жаңа технологияны қарастырып, 

өзінің әдістемелік шеберлігін арттыра отырып, оқушының өз білімін дамытып, 

жаңа тақырыпты өзі игеріп, өз ойын ортаға салып, сол тақырып төңірегіндегі 

материалдарды біліп, одан әрі дамуына жағдай жасаған кезде өз бетімен жұмыс 

істей алатын тұлға болып қалыптасады. 

Қазіргі білім жүйесінің негізгі мақсаты: тек білім беріп қана қоймай, 

өздігінен білім алуды дамыта отырып, оны өз бетінше меңгеруіне, теориялық 

білімін іс жүзінде пайдалануға, өз бетінше ізденуге, сыни тұрғыдан ойлай 

білуге, өз білімін бағалай білуге үйрету. Ал бұл үрдісті жүзеге асыратын 

жетекші – ұстаз. Мұғалім әрбір тақырып бойынша түрлі әдістерді қолдана 

отырып, оқушылардың білім деңгейін көтеру жолдарын қарастыруы керек. 

Соның бірі, әрі сабақта оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда тиімдісі 

Блум таксономиясы. 

Блум таксономиясының алты сатысы бойынша ең төменгі үдерістен 

жоғарыға қарай қозғалуды көздейтін алты кезеңді қамтып, алдағы уақытта бала 

оқыту тәжірибесінде қолдануға бағыт-бағдар береді. Бенджамин Блум– 

америкалық оқыту әдістемесінің психологі, Блум таксономиясының авторы. 

«Блум таксономиясы» атты кітабында өз теориясын дамытқан: адами 

мінездеменің өзгеруі мен бір қалыптылығы және білім беру мақсаттарын 

жүйелеу. 

     Таксономия - белгілі бір критериялар мен ұстанымдар бойынша объектіні 

жүйелеу, топтастыру немесе жіктеуді айтады. 

Блум жүйесі арқылы уақытты тиімді пайдалана отырып қолдануға және сапалы 

білім мен оқушылардың өзін-өзі бағалауға қол жеткізуіне мүмкіндік 

туады.Блум таксономиясы алты ойлау деңгейлері мен көрсетіледі. 

     Білу -таным мен ойлау деңгейі – төменгі деңгей. Бұл деңгей мәлiметтердi 

қайталау немесе тану арқылы есте қалай сақталғанын тексеруге бағытталады, 

мағлұмат пен деректердi еске түсiредi. 

Түсіну -таным мен ойлау деңгейі – орта деңгей. Жаңа материалдағы білімді 

түсінгенін анықтау үшін, диалогтық байланыс жасау. Оқушылардың ойларын 

өзгеше түрде сұрау, болжам жасату. Жаңа материалды түсінуін қамтамасыз ету. 

    Қолдану- таным мен ойлау деңгейі – орта деңгей. 

Бұл деңгей оқу материалын нақты жағдайда және мүлдем жаңа ситуацияда 

қолдануды меңзейді. Мұнда ережелерді, әдістерді, ұғымдарды, заңдарды, 

қағидаларды, теорияларды, практикалық тұрғыдан өмірде қолдану кіреді. Оқу 
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нәтижелері түсіну деңгейіне қарағанда материалды тереңірек игеруді талап 

етеді. 

    Талдау- таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы деңгей. 

Оқу материалының құрылымы анық көрінуі үшін оны құрамдас бөліктерге 

бөлу: бүтіннің бөліктерін ажырату; бүтіннің бөліктерінің арасындағы өзара 

байланыстарды анықтау, бүтіннің қалайша ұйымдастырылғандығын сезіну. Бұл 

деңгей оқу материалының мазмұнын сезінумен қатар оның ішкі құрылысын 

қалайша құралатындығын меңзейді. 

Жинақтау - таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы деңгей. 

Оқу материалындағы жеке бөлшектерден немесе шашылған дүниелерден жаңа 

жасауға көмектесу. Жалқыдан жалпыға бағыттау. Ойын жинақтап, проблеманы 

шешудің өзіндік үлгісін жасайды. 

     Бағалау – таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы деңгей [3]. 

Оқу материалының маңызын анықтау, ол туралы өзіндік пікір келтіру, 

ойын білдіру. Бұл деңгей алдыңғыларының оқу нәтижелелеріне қол жеткізуді 

меңзейді. Материалдың өзі үшін керектісін, құндылығын анықтау, пайымдауға 

бағыт беру, идеялар алмасу, өзіне керектісін таңдау. Құзырлы оқытудың 

маңызды факторы мұғалімнің оқушының тақырыптың мәнін өз бетімен 

меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы болып табылады. Блум таксономиясының 

деңгейлері төмен деңгейден басталып, орта, жоғарғы деңгейге дейін көтеріледі. 

Бұлай оқу оқушылар үшін тиімді. Себебі балалар өздері білетіндерінен бастап, 

бірте-бірте жаңа тақырып пен ұштастыра отырып, білімін толықтыра түседі. 

Сондай-ақ берілетін тапсырмалар әртүрлі болғандықтан оқушылардың 

қызығушылығын оятады, сыни тұрғыдан ойлау белсенділігі артады. Өз ойын 

сараптай отырып, берілген тапсырмаларды орындай алады. Сабаққа ынтасы 

арта түседі. Оқушылар арасында топтық жұмыс та, жұптық, жеке жұмыс та 

орындалады. Әрбір оқушы өз білімінің деңгейін көре алады, сондықтан алған 

білімдерін одан әрі шыңдай түседі, ойларын қорытындылауға үйренеді. 

Жалпы Блум таксономиясын сабақта пайдалану – оқу мақсатына зор 

пайдасын тигізеді. Тақырып түгел қамтылады, бір сабақта деңгейлеп бірнеше 

тапсырмалар орындалады, сабаққа оқушылар белсенді түрде қатысып, өз ойын, 

пікірін дәлелдеуге дағдыланады. Әр оқушы білім деңгейін байқап, өзін-өзі 

бағалап отырады, жұптық бағалау, топтық бағалау критерий арқылы 

бағаланады. Мұғалім де, оқушы да көп ізденуге машықтанады. 

Аяулы ақын, Алаштың ардақтысы Міржақып Дулатов «Жалғыз сүйеніш, 

жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, 

дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. 

Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз – оқу» деген екен [4]. Ендеше, оқудың 

тоқуы болмаса ол да келешекке зиян. Оқулық тек ресурс боп саналып отырған 

уақытта ұстаздарға артылар жүк ауыр. Әр ұстаздан шығармашылықты талап 

ететін қазіргі шәкірттің сұрар сыбағасы да қомақты. Соны көңіл тоярлықтай 

бере аламыз ба, ол келер күннің еншісінде... 
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ОҚУЛЫҚ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ БАСТЫ МІНДЕТ 
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       Андатпа: Мақалада, педагогикалық проблеманы ескермейінше соның жетістіктеріне 

сүйенбей, иек артпай, оқулық жасау мүмкін емес; оқулық түзуге қойылатын талаптар үш 

топқа біріктірілетіні; ұлттық салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрпын, танымдық-ғибраттық, 

тарихи-мәдени және дiни-рухани мұраларды қастерлей, сақтай бiлетiн Қазақстан 

Республикасының болашақ азаматтарын қалыптастыру, оқулықта болу керек басты 

міндеттер ескерілуі қажет екені туралы жазылған.  

 

       Қазіргі таңда жалпы білім беретін мектепте балалардың тиянақты білім 

алуында шығармашылықты мақсат ете отырып, олардың өз бетінше білімдерін 

толықтыру, жаңа білімдерді алу тәсілдерімен қаруландыру, алған білімдерін 

теориялық және практикалық мәселерді шешуге саналы түрде қолдана білу 

сияқты ақыл – ой белсенділігін және жазушылық шығармашылығын дамыту 

қажет. 

      Бала қабілетіне дұрыс көзқараспен қарау, баланың өз бетінше жұмыс 

жасауына жағдай жасау шығармашылық–тәрбие  ісінде оң жетістіктер береді.      

Әр оқулықпен жұмыс жасауда балалар қажетті көлемдегі білімді игеріп қана 

қоймастан, танымдық қабілеті мен шығармашылық ойлауды да дамытады. 

Балалардың танымдық мүмкіншіліктерін арттыруда оқулықтың басты рөл 

атқаратындығын сөзсіз. Балалардың өзіндік танымдық жұмыстарын 

ұйымдастыру, өздігінен   оқып ой-өрісін тереңдетуге баулу арқылы ғылыми 

ізденіске, жазбашылық өнерге жетелеуге арналған тапсырмалар болуы қажет. 

       Математика пәні –мектептегі жаратылыстану пәндерінің ішіндегі ең 

бастысы, бәрінің ортақ өзегі әрі ұйытқысы. Оқыту үдерісінде оқулықтың 

атқарар қызметі күрделі. Дидактикалық, әдістемелік тұрғыдан бүгінгі 

зерттеулер бойынша сүйене отырып айтсақ, оның атқарар қызметі алуан:  

 а) білімді хабарлау, баяндау; 

 ә) оқушыларды әр түрлі дағдыларға жаттықтыру, алған білімін өмір кәдесіне 

жарата білуге үйрету;  

 б) белгілі пәнді білмекке ынталандыру, қызықтыру; 

 в) сан түрлі хабарларды оқушылардың өздігінен пайдалана алуына жағдай 

жасау.  

http://bilim-all.kz/article/3913-ZHanartylgan-bagdarlama-%20%25%20E2%20%258%200%25%2093-bilim-berudin-zhana-mazmuny
http://bilim-all.kz/article/3913-ZHanartylgan-bagdarlama-%20%25%20E2%20%258%200%25%2093-bilim-berudin-zhana-mazmuny
mailto:ayazbekova2012@mail.ru
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          Оқулық – ғылыми жұмыстың ерекше бір түрі.    Ол ғылыми идея мен 

тұжырымның дидактикалық тұжырыммен тоғысуынан жаралады. Егер де оқу 

пәнінің мазмұны, соның ішінде оқулық мазмұны сол пәнге негіз болған ғылым 

заңдылығына ғана, соның логикасына ғана құрылса, онда жақсы оқулық 

жасалмақ емес. Демек, педагогикалық проблеманы ескермейінше соның 

жетістіктеріне сүйенбей, иек артпай, оқулық жасау мүмкін емес. Әрине, мұнан 

ғылым заңдылығын, оның логикасын, жүйесін ескермеу, елемеу деген ұғым 

тумаса керек. Қазіргі оқулықтарға қойылар талап та күрделі. Бүгінгі жаңа 

мектептегі оқулықтар идеологиялық, дидактикалық, эстетикалық, 

психологиялық, логикалық, тілдік, әдістемелік, полиграфиялық, экономикалық 

негізгі талаптар биігінде болуы керек. Сондай жағдайда ғана жаңа бітімді 

оқулық жасай алмақпыз. Оқулық оқушыға ғылым негізін меңгертумен қатар, 

оны білік, дағдыға, алған білімін өмір кәдесіне жаратуға баулуға тиіс. Оқулықта 

мақсатты жүйелілікті жүзеге асыруға байланысты. Оқулықта оқушылардың 

психологиялық ерекшеліктері де ескерілуі керек. Олай болса, психологиялық 

жүйелілік те оқулықтың сапалы болуының кілті. Оқулықты күрделі құрылым, 

біртұтас бітім, жүйе дейтініміз де содан. «Жоғары білікті оқулық – дейді 

педагог ғалым И.Зверев, - ойлылық пен эмоционалдықты, ғылым мен 

көркемдікті, материалды бейнелі баяндаумен ұштастыру үлгісі».  

       Оқулық түзуге қойылатын талаптар үш топқа біріктіріледі:  

1. Оқулықта берілетін материалдар. Бұл - басты талап. Себебі материалдарды 

дұрыс таңдап, оларды орын-орнына дұрыс қоя білу балалардың біліміне, сөздік 

қорының, тілінің дамуына игі ықпал жасайды. Ал материалдарды қалай өту, 

түсіндіру, қызғылықты өту – мұғалімнің міндеті. 

 2. Оқулықты безендіру ісі. Дұрыс безендірілген оқулық балалардың кітапқа 

деген қызығуын арттырып, түрлі медициналық-гигиеналық талаптарға жауап 

береді. 

 3. Дидактикалық. Оқулықта берілетін материалдар балалардың оқуға деген 

қызығуын оятуға түрткі болуы шарт. Оны жетілдіруде мұғалімдердің алатын 

орны ерекше, сондықтан сабақта түрлі әдістер қолдану арқылы оқулықтың 

көмекші серіктерін (кестелер, диктант, шығарма, мазмұндама жинақтары, 

сызбалар мен түрлі көрнекілік құралдар, т.б.) дұрыс пайдалана отырып, сабақты 

өту керек. А.Құсайыновтың айтуынша, оқулық түзушіге пәнді терең және жетік 

білуінің өзі де әсте жеткіліксіз, оқулық авторы мұның сыртында жан-жақты 

білімдар, ой-өрісі кең оқымысты, жалпы оқулыққа, оның ішінде өзі жазғалы 

отырған пән оқулығына қойылатын дидактикалық-әдістемелік талаптардан 

жете хабардар адам болу тиіс. Оқушылардың жас ерекшеліктері мен 

психологиясы жөнінде терең түсінігі, бағдарламада көрсетілген білімдерді анық 

та тұжырымды, тартымды да жүйелі етіп жеткізе алатындай қалам шеберлігі де 

болуы керек. Бұларға қоса, кейбір пән оқулықтары үшін автордың мақсатты 

түрде айлар, жылдар бойы жинап-теріп, талғап-іріктеген сапалы да мол 

материалы болмаса, басқа шарты толық болғанымен, діттеген мақсатын 

ойдағыдай іске асыра алмауы әбден мүмкін. Оқулық авторына қойылатын талап 

оқулықтың өзіне қойылатын талаптан әлдеқайда жоғары.      
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        Кез келген білімді не зиялы маман автор бола алады деу түсінбестік. Олар 

арнайы дайындалып, жан-жақты әзірліктен соң барып, оқулық жазуға кірісе 

алады. Бұл туралы «Оқулықтану. Өзекті мәселелері» атты еңбектің авторлары 

төмендегіше тұжырым жасайды: «Оқулық теориясын, екінші сөзбен айтқанда, 

оқулық жазуға қойылатын дидактикалық талаптарды үңіле зерттеп, сол негізде 

жазбақшы оқулығына қатысты тыңғылықты әзірлік жұмысын жүр-гізбей 

тұрып, кім де болса, төтеден килігіп, сапалы оқулық жазып шығам десе, онысы 

– күпіршілік.  

        Сонымен қатар, оларды бүгінгі күннің сұранысына сай мектеп 

қабырғасында адамгершілігі мол, отансүйгіш азаматтар ретінде тәрбиелеуіміз 

керек. Өйткені, қазіргі таңда оқушыны пәндік, білім, білік дағдыларының бір 

жиынтығымен қаруландыру емес, оқу үдерісін қалыптастыру негізінде 

оқушылар-дың жеке бас тұлғасын тәрбиелеу мақсаты қойылады. Ең алдымен 

білім, білік дағдыларын меңгерудің негізі ретінде оқушы дамуы мен 

тәрбиесінің қамтамасыз ету міндеттерін шешу көзделінеді. Тәрбие – ол жеке 

тұлғаны дамытуға, қазіргі заманғы мәдениетке сай, жас ұрпақты тәрбиелеуге 

бағытталған ұстаздың мақсатты кәсіптік қызметі.  

       Сонымен қатар, ұлттық салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрпын, танымдық-

ғибраттық, тарихи-мәдени және дiни-рухани мұраларды қастерлей, сақтай 

бiлетiн Қазақстан Республикасының болашақ азаматтарын қалыптастыру.     

        Оқулықта Интернет ресурс, қоғамымыздың дамуына қарай ақпаратты жан-

жақты алу аудио, видеоларға сілтемелер жасалады.   

Оқулық-баланың болашақ оқуға деген қарым қатынасын анықтайтын дайындық 

болып табылады. Егер ол балаға ұнаса, қызықты болса, ол үнемі оқулыққа 

көңіл бөліп отырады. 

     Абайдың әжесі Зере: «Қарағым, осының ақыл, ішкен-жегенге мәз болып, 

мойыны былқылдап, ақылдан да, өнер ден де кенде болып жүргендер аз ба?..   

Осы ала қағазыңнан айрылма»,- деп кітапты көп оқуға үйреткен екен. Олай 

болса, балалардың оқуға деген ынтасын арттыру, шығармашылық шеберлігін 

дамыту мақсатында оқулық сапасын жақсарту басты міндет. 

«Білім өлсе, 

Қағазда аты қалар, 

Ұста өлсе, 

Істеген заты қалар», — дегендей білімінің негізі, ол өлмес, ұрпақтан ұрпаққа 

қалатын  өнер туындысы. 
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Оқытудың кредиттік технологиясы жағдайында кәсіптік мектепте білім беру 

процессіндегі биологияны оқытудағы Ж.А.Қараевтің «үшөлшемді әдістемелік жүйе» 

технологиясының тиімділігі анықталды. Жоғарғы сыныптарда биологияны оқыту 

процессінде зерттеу жұмысты орындау барысында мынандай теориялық әдістер 

қолданылды: педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді, әдістемелік құжаттарды, мектеп 

құжаттарын талдау, моделдеу. Зерттеудің мынадай эмпирикалық әдістері қолданылды: 

тестілеу, бақылау. Тәжірибенің жүру барысында салыстырмалы талдау жасалды 

 

Выявлено эффективность технологии трехмерной методической системы обучения 

Ж.А.Караева в образовательном процессе при изучении биологии в условиях кредитной 

технологии обучения в старших классах. В процессе научной работы над проблемой 

применялись теоретические методы исследования: анализ педагогической и методической 

литературы, методических документов, школьной документации, моделирование. 

Использовались эмпирические методы исследования: тестирование, включенное 

наблюдение. Проводился сравнительный анализ результатов обучения на разных этапах 

эксперимента. 
 

Been to identification of efficiency of technology of three-dimensional methodical system of 

training of Zh.A. Karayev in educational process when studying biology in the conditions of credit 

technology of training in high school. In the course of work on a problem theoretical methods of a 

research were applied: analysis of pedagogical and methodical literature, methodical documents, 

school documentation, modeling. Empirical methods of a research were used: the testing included 

in observation. The comparative analysis of results of training at different stages of an experiment 

was carried out. 

 

Қазақстан Республикасының білім беруінің дамуы мемлекеттік 

бағдарламасында 2011-2020 жылдарға бекітілген: жалпыға білім беретін мектеп 

тек қана академиялық білім ғана емес, соған қоса «білімді, жоғарытанымдық, 

физикалық дамыған, шығармашылық пен өзін-өзі дамытуға мүмкіндігі бар  

азаматты дамыту үшін компентецияларды дамыту қажет»[1]. 

Биологияны кәсіби оқытуды енгізу оқушыға жеке оқу траекториясын 

құруға және таңдаған сабағын тереңдете оқуға мүмкіндік береді.  

Кәсіби оқытуды дамыту үшін Қазақстанның кейбір мектептерінде кредитті 

жүйе енгізіп, апробациядан өтті.  

Кредитті жүйе келесі принциптерге негізделген: 

– Оқушының жеке оқу траекториясын құруға; 

– Сабақты меңгеру барысында өзіндік жұмыс жасау; 

– Өзіндік жұмыс барысында систематикалық бақылау; 

– Бағаның жинақтаушы жүйе негізінде оқу жетістіктерін бағалау; 

Кредиттік оқыту технологиясының басты кағидаттарының бірі – 

оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыру, яғни мотивация туғызу. 

Сондықтан оқыту үрдісіндегі басты тұлға ретінде - оқытушы өзінің позициясын 
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төмендетуге тиісті емес [2,3]. Оқытудың жаңа технологиясының бірі – жалпы 

білім беретін мектептерде әр пәнді деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту 

болып табылады. Оқушыларды деңгейге бөліп оқытуға бола ма, оның қандай 

тиімді жолдары бар, деңгейге бөліп оқытудың өзіндік ерекшелігі қандай және 

жеке тұлға тәрбиелеуде қандай көмегі бар деген сауалдарға тоқталсақ, деңгейге 

бөліп оқытудың кезінде оқушылардың тәжірибелік-теориялық дайындығын, 

оқуға деген ынтасын, дара қасиетін әлеуметтік–психологиялық танымал, 

сұранымын ескеру талап етеді. Сондықтан да тиімді дәрежеге жету үшін 

оқушының білім мен деңгейіне байланысты жұмысты ғылыми түрде 

ұйымдастыру қажет. 

Кәсіби мектептердегі оқытудың кредиттік жүйе жағдайында методикалық 

потенциалды толығымен кеңейтуді және оқытудың активті формаларын 

салалап кеңейтуді қажет етеді, әрбір сабақтағы білімін бағалауда жинақтаушы 

жүйе арқылы бағалауды қажет етеді. Мұндау оқыту формаларына 

Ж.А.Караевтың «Үш өлшемді әдістемелік жүйесі» жатады. 

Жұмыстың мақсаты: Оқытудың кредиттік технологиясы жағдайында 

кәсіби мектепте білім беру процессіндегі биологияны оқытудағы 

Ж.А.Қараевтың «Үш өлшемді әдістемелік жүйе» технологиясының тиімділігін 

анықтау.  

Зерттеу міндеті: 

- Оқытудың дәстүрлі технологиясын және Ж.А. Қараевтың үшөлшемді 

әдістемелік жүйе технологиясын қолданып, анықтаған оқушылардың тоқсан 

басында және аяғындағы үлгеріміне анализ жасау 

Біздің зерттеу жұмысымызға Ж.А. Қараевтың үшөлшемді әдістемелік жүйе 

технологиясы таңдалды. Оны зерттеу барысында, бұл технологияның кредитті 

оқыту технологиясына өткен мектептерге қолдану тиімді екені көрсетілді  

(Cурет-1). 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогиялық бөлім (диалогиялық қатынас арқылы оқушылардың 

танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1- Оқу модулінің құрылымы 

Кіріспе бөлім  

(модульге, тақырыпқа ену) 

 

 

Қорытынды бөлім 

(бақылау) 
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Кредиттік оқыту технологиясы (КОТ) келесі принциптерге негізделгені 

белгілі:  

- оқушының жеке білім алатын траекториясы құрылады; 

- пәнді меңгеру барысында оқушының өзіндік жұмыс атқара білуі; 

- өзіндік жұмыс нәтижесін систематикалық бақылау; 

- жетістіктерін жинақтаушы баға жүйесімен бағалау. 

Ұлттық білім беруде әлемдік деңгейге жету Боллон процессінің 

параметрлерін қолдана отырып, жоғарғы оқу орнының Еуропалық зонасынына 

интеграциялану арқылы қолжетімді болады. Боллон процессі халықаралық 

престиж және жоғарғы оқу орнының еуропалық жүйесінің бәсекеге 

қабіліеттілігін жоғарылату біріңғай білім беру кеңістігін құруға негізделген. 

Боллон процессінің негізгі идеясы бірыңгай квалификация, саты және 

дипломдар және де оқу сапасын бірыңғай бақылау жүйесі арқылы бірыңғай оқу 

кеңістігін құрау болып табылады. Қазақстан үшін Боллон декларациясын 

қолдаудың кілттік міндеттері – студенттер мен түлектерге академиялық 

мобильділікті қамтамасыз ете тұра, бірыңғай оқу кеңістігі мен еңбек 

ресурстарының бірыңғай нарығын құру болып табылады [4,5]. 

Ұлы университеттер хартиясының қол қоюшыларының жоғарғы оқу 

орнындағы ерекше мәні сынақтық бірлік жүйесін European Credit Transfer 

System (ECTS) енгізі мен қабылдау еді. ECST 1989 жылы қабылданды, ол 145 

еуропалық университетінде сәтті сынақтан өткен, сынақтық бірлік/кредиттер 

жүйесі ERASMUS/SOCRATES бағдарламасы шегінде болды[6].  

ECTS басты міндет – студенттердің мобильділік сапасын жоғарылату және 

жоғарғы оқу орнындағы өлшем құралын жетілдіру. ECTS шегіндегі сынақтық 

бірлік  (академиялық кредит) – оқудағы нақты нәтижеге жету үшін қажетті 

студентердің еңбек шығынын өлшем бірлігі болып табылады. Оқу нәтижесі 

мәнінде жалпы оқуға да, бағдарламаның әрбір модуліне де анықталатын 

компетенция жиыны табылады.  

КОТ енгізілген Қазақстанның алғашқы жоғарғы орындарының бірі Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде, 2008 жылдан бастап, 

терең қолға алынды. 

Педагогикалық тәжірибеге №154 мектептің оқушылары қатысты. Тәжірибе 

екі параллельді сыныптарда өтті, олардың бірі тәжірибелі, ол сыныпта біз 

дайындаған әдістеме қолданды, екіншісі – бақылау сыныбы. 

Нәтижесінде, өткен оқу жылында 10-сынып оқушыларына Ж.А.Қараевтың 

үш өлшемді методологиялық жүйесін енгізу жұмыстарын бастадық. Сабақ 

жоспарын құра отырып түрлі деңгейдегі тапсырмаларды ойластырдық, оларды 

қолдана отырып бақылау жұмыстарын өткіздік. 

Мектеп оқушыларының сапасын көрсету мақсатында біз кредитті оқыту 

технологиясы жағдайында биологияны Ж.А.Қараевтың үшөлшемді әдістемелік 

жүйе технологиясының тиімділігін зерттедік.  

Өтілген зерттеу нәтижесінде биологияны кредитті оқыту жүйесінде Ж. А. 

Қараевтың ОҮӘЖТ теориялық және практикада жүзее асты. Бұл 

технологияның негізі жеке-әрекетті амал, бұл  оқушыға білімді алу және икем 

мен дағдыны қалыптастыру оның негізі дербес әрекет пен кредитті оқыту 
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технологиясының талаптарына сәйкес биологияны оқыту процессінің 

тиімділігін жоғарылатуды қамтамассыз ететінкритериальды бағалау болып 

табылады.  

Зерттеу барысында кредитті оқыту жүйесінде биологияны оқытуда Ж. А. 

Қараевтың ОҮӘЖТ қолданудың тиімділігі анықталды. Біз зерттеген 

технологияның аппробациясы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ кәсіби мектебінде 

2018-2019 оқу жылдарында өтті. Кейіннен 2019-2020 оқу жылында біз бұл 

технологияны №154 мектепте қолдандық. Педагогикалық тәжірибеде 10-сынып 

оқушылары, 19 бала қатысты. Тәжірибе өткен уақыт 2019-2020 оқу жылының І 

тоқсаны. 

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерін оқып шығып біз Ж.А.Қараевтың 

технологиясын биологияны оқытуға қолдануды тиімді тәсіл деп таптық, ол 

ағымдағы бақылаудың баға жинағында туындаған проблемаларды шешеді.  

Педагогикалық тәжірибені жүзеге асыру үшін 10-сыныптардан 19 оқушы 

қатысты. 10 «А» сыныбы бақылау сыныбы болды, мұнда сабақ дәстүрлі 

технологиямен өтті, ал 10 «Б» сыныбы тәжірибелі сынып болды, мұнда 

сабақтар Ж.А.Қараевтың ОҮӘЖТ бойынша өтті.  

Педагогикалық тәжірибе барысында әрсабақтық жоспарлар, 

технологиялық карталар, бақылау жұмысына арналған материалдар жасалды. 

Тәжірибені бастамас бұрын, біздің зерттеудің міндеттеріне сәйкес БТ мен 

ТТ биологияны оқыту бойынша оқу мотивациялары тексерілді, себебі 

мотивация оқушының оқуға дайындығының негізгі психофизиологиялық 

көрсеткіші болып табылады.  

Үшөлшемді әдістемелік жүйе технологиясының түсінігі негізделді. Біздің 

зерттеулер, әрбір оқу мақсатының иерархиялық деңгейінің меңгеру, белсенділік, 

мотив, дағды және де білім сапасының өзіне тән деңгейі болатынын көрсетті. 

Осыған орай, біздің тәжірибе, мақсат иерархиясының әрбір деңгейінде өзіне сай 

мазмұн, әдіс, форма оқыту құралдарының күрделілігі деңгейінің болатынын 

көрсетті.  

Бұл иерархия бойынша төменгі деңгейден жоғары деңгейге бағытталған, 

оқу методикалық жүйесінің элементтерінің деңгейлік қатынасы мен оқу 

векторын оқу процессінің жобалануының негізін салды, яғни оқу 

технологиясының негізін салды.  

Біз сол қасиеттерге ие, методикалық жүйені құраушы тәсілдерді таптық, 

оны «оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі» деп атадық. Мұнда 

«үшөлшемділік» көпдеңгейлі иерархияның болуы айқындалады, оның әрбір 

биіктігі оның құрамына байланысты оқу векторының вертикалды бағытына 

қатысты.  

Біздің технологияны қолдану арқылы оқу процессі жетілу векторы 

бойынша қозғалады, бастысы бағамен ынталандыру көмегімен қол жеткізуге 

болады. Бұл оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесінің ерекшелігі болып 

табылады.  

Ғылыми жаңалығымыз: «үшөлшемді әдістемелік жүйе технологиясының» 

түсінігі нақтыланды, яғни өзіндік және бірлескен қызмет арқылы оқушының 

белсенділігін арттыруды қамтамассыз ететін, шығармашылық қызметте көрініс 
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табатын, ерік актілері, тілдесу негізіндегі оқу процессі; жекеленген бағдарлы 

оқытудың мақсаты мен міндеттері анықталды; жекеленген бағдарлы оқытуды 

мектептегі биология пәніне қолдану арқылы психолого-педагогикалық  және 

әдістемелік негізі анықталды (шектер, заңдылықтар, принциптер, мазмұн 

компоненттері, әдістер мен әдістемелік тәсілдер); биологияны оқытудағы  Ж.А. 

Қараевтың ОҮӘЖТ арнайы шегі анықталған, ол биологиядағы оқушылардың 

жекеленген бағдарлы оқытуын, критериялық бағалау методикасын іске 

асыруды қамтамассыз етеді.  

Ж. А. Қараевтың «Үш өлшемді әдістемелік жүйесі» оқушылардың оқу 

үлгерімін жақсартатын, тек қана творчествалық-ізденіс деңгейіндегі оқушы 

жұмысын қызықты ете қоймай, күнделікті биология пәніне қызығушылық 

тудыратын уникальды форма. Бұл технологияға жасалған әдебиеттерге шолу, 

оның тек орта мектептердегі жоғарғы сыныптарда тарағандығын көрсетті. 

Осыған орай, зерттеу нәтижелеріміз, Ж.А.Қараевтың «Үш өлшемді әдістемелік 

жүйесін» мектеп оқушылары арасында 10-сыныптарға қолдану зертеу 

проблемаларын шешудегі актуальды таңдау болып табылатынын көрсетті.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКОВ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 

 

Ж.К. Базарбаева 

Казахская школа-гимназия №15 города Темиртау 

г.Темиртау, zhanat_37@mail.ru 

 
В данной статье автор, основываясь на практике работы в школе рассматривает 

проблемы использования учебников на уроках истории, подчеркивая необходимость 

комплексного подхода в решении затруднений педагогов, связанных  с  методикой 

использования учебников на уроках истории Казахстана. 

 

Бұл мақалада автор мектептегі көп жылдық жұмысына сүйене отырып, тарих 

сабақтарында оқулықтарды пайдалану проблемаларын қарастырады, мұғалімдердің 

Қазақстан тарихы сабақтарында оқулықтарды қолдану әдіснамасымен байланысты 

қиындықтарды шешуге кешенді көзқарас қажет екендігін баса айтады. 

 

In this article the author based on long term practice of work at school considers problems of 

use of textbooks at the lessons of History, emphasizing the need of an integrated approach in the 

solution of difficulties of the teachers connected with a technique of use of textbooks at the lessons 

of History of Kazakhstan. 

 

В настоящее время в условиях реформирования системы образования 

Республики Казахстан на первый план выходит проблема использования 

учебников обновленного содержания. Несмотря на дискуссии по поводу 

использования дополнительных ресурсов на уроках истории, учебник 

продолжает оставаться основным средством, для освоения новых знаний и 

умений учащимися. В Государственном образовательном стандарте и учебных 

программах по истории к уровню подготовки выпускников основной школы 

предъявляются, в частности, следующие требования: обучающиеся должны 

уметь объяснять и оценивать различные точки зрения на определенное 

историческое событие, явление, процесс [2]. Следовательно, учебник истории 

предназначен не только для передачи готовых знаний школьнику, но главное — 

он должен способствовать организации обучения для формирования умений 

самостоятельного мышления и принятия решений, критического отношения к 

получаемой информации, навыков самостоятельного рассмотрения событий, 

интерпретации источников. Таким образом, работа с учебником имеет 

существенное значение для качества обучения истории.  

Елбасы Н.А. Назарбаев В своей статье «Социальная модернизация 

Казахстана: Двадцать шагов к обществу всеобщего труда» подчеркивал: «Такая 

важная составляющая учебно-воспитательного процесса, как исторические 

знания, абсолютно не настроена на решение задач становления личности, 

гражданина и патриота. Реальность такова, что учащиеся считают предмет 

истории Казахстана «скучным», «не интересным», «запутанным»»[1]. 

Немаловажную роль в формировании такого мнения сыграли и учебники по 

истории.  
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Отставание от зарубежных стран в создании учебников по истории и 

отсутствие фундаментальных исследований казахстанскими учеными в области 

данной проблемы указывались в отечественных публикациях [3,4]. Это привело 

к тому, что  возможности учебника истории Казахстана учителями 

использовались недостаточно полно. Анализ практики педагогов показывает, 

что до внедрения обновленного содержания образования рекомендации по 

организации самостоятельной работы школьников с учебником на уроке и дома 

были  направлены в основном на реализацию его информационной функции. 

При работе с учебниками применялись в основном репродуктивные формы 

работы: ответить на вопросы, составить план параграфа, выписать термины, 

заполнить таблицы и решить тесты. Перенасыщенность содержания параграфов 

учебников [3] датами, фактами, именами приводила к тому, что задача 

понимания и интерпретации истории заменялась зубрежкой информации. 

Отсюда и низкий уровень мотивации к изучению Отечественной истории.  

В результате перехода на обновленное содержание образования произошло 

полное обновление учебников, учителя прошли необходимые курсы, освоили 

критериальное оценивание и приемы работы по претворению в практику 

концептов исторического образования. Педагоги освоили множество приемов с 

текстовой информацией, есть образовательные электронные платформы СМК, 

Bilimland, т.е. учителя снабжены необходимым арсеналом инструментов, 

помогающих достичь целей урока. Но вместе с тем затруднения педагогов при 

работе с учебными пособиями продолжаются. Даже возникает вопрос: А нужен 

ли учебник вообще? 

Можно отметить следующие затруднения педагогов: 

- организация работы с учебником носит эпизодический и случайный 

характер, т.к. не вся информация в учебниках отвечает целям долгосрочного 

плана, представленного в ГОСО [2], и педагоги на уроках применяют другие 

ресурсы – скачивают материал с интернета, используют энциклопедии, 

справочники или даже учебники истории, «старого поколения»;  

- нет готовых методик организации работы с  материалом учебника в 

соответствии с идеями конструктивистской теории; данная теория легла в 

основу современной системы обновленного содержания образования;  

- несмотря на актуальность темы практическое отсутствие отечественных 

исследований по данной проблеме. 

Немаловажную роль в эффективности преподавания истории играет и 

качество учебников нового поколения. Ни для кого не секрет, что они требуют 

тщательной доработки и дальнейшего усовершенствования. Главная их 

проблема в том, что они до сих пор направлены на учителя, а не на ученика. 

Возьмем, к примеру, учебник для 5 класс по Истории Казахстана [5]. Полное 

несоответствие программе. Ни одна тема урока не соответствует названию 

параграфов в учебнике. Тема урока «Ботайская культура. Исследовательский 

вопрос: почему ботайцы считаются первыми людьми, приручившими 

лошадей». Тема параграфа «Энеолит на территории Казахстана». В содержании 

параграфа 80% информации об эпохе энеолита, самарской и древнеямной 

культуре и в конце параграфа чуть-чуть информации о ботайской культуре. 
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Стиль изложения научно-справочный, академический, не отвечающий 

возрастным особенностям учащихся и не поднимающий мотивацию, а наоборот 

убивающий естественное желание учащихся изучать историю. Методический 

аппарат репродуктивный: «Дайте определение эпохе энеолита», 

«Охарактеризуйте…», «Расскажите…» и т.д. Какие чудеса методики, какие 

«волшебные» приемы должен применить педагог, чтобы вызвать интерес к 

древней истории Казахстана, чтобы у учащихся возникла живая картина 

прошлого? Авторами учебников не учитывается и то, что современное 

поколение детей, привыкшее к визуализации образов в социальных сетях 

инстаграмме, ватсаппе, в контакте и т.п. уже слабо воспринимают серьезную 

текстовую  информацию, представленную в учебниках. Любой ученик 5 класса 

будет со знанием дела рассуждать о достоинствах анимэ, или компьютерных 

игр, но не об эпохе энеолита. Отсюда вытекает проблема того, что в наших 

учебниках не учитывается психологическая основа освоения информации. 

Конечно в изданиях последующих лет учебников 6-9 классов, авторы 

учитывали ошибки первых изданий по обновленному содержанию образования, 

Совершенствуются критерии создания и экспертизы учебников. Но работа по 

данному направлению  еще не закончилась и имеет огромный потенциал.  

Из вышеназванных проблем вытекают и противоречия в деятельности 

учителей:  

- изменение подходов в образовании и несовершенство учебников истории 

обновленного содержания; учебники обновленного содержания продолжают 

выполнять информативную функцию, в то время как они должны быть 

полифункциональными и направленными на психическое развитие ученика. 

- необходимость использования приемов самостоятельной работы 

учащихся с учебником и низким уровнем развития таковых у современных 

школьников;  

- потребность учителей в определенных методических знаниях для 

организации специальной учебной деятельности школьников с текстами 

учебника и отсутствие соответствующих методических и дидактических 

материалов. 

Решение данных противоречий требует комплексного подхода. Во-первых, 

это выпуск качественных учебников истории, вызывающих не скуку,  а живой 

интерес к предмету, написанных не для учителя, а для ученика. Во-вторых, 

создание методико-дидактических пособий по использованию учебников на 

уроках истории, возможно, что недостатки учебников будут компенсированы 

методикой. В-третьих, проведение фундаментальных исследований по 

проблемам учебников и дальнейшего их совершенствования. Решая эти задачи, 

мы сможем восполнить проблемы преподавания истории Казахстана в целом, 

что в свою очередь будет отвечать требованиям модернизации современной 

системы исторического образования 
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В статье отражена важность перехода на латинский алфавит на современном 

этапе. Представлены история происхождения и пути распространения латинского 

алфавита и используемые регионы. Благодаря переходу на латинский алфавит 

казахстанцам в будущем будет легче изучать, читать, говорить, писать на  английском 

языке. 

 

Тhe article reflects the importance of the transition of the Latin alphabet at the present time. 

The history of the origin and distribution of the Latin alphabet , the regions used are presented. 

Because of the transition to the Latin alphabet in the future it will be easier for Kazakhstans to 

learn, read, speak and write English. 

 

Біз соңғы жылдар бойы білім беруді жаңғырту туралы, өскелең ұрпақты 

оқыту және тәрбиелеу жүйесіндегі өзгерістер туралы, білім беру процесіне 

енгізу қажет жаңа идеялар, реформалар туралы көп естиміз. Біздің іс-

әрекеттерімізді реттейтін жаңа нормативтік құжаттар пайда болады. 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2025 жылға дейін латын 

әліпбиіне көшуді тапсырды. "2025 жылға қарай біз латын әліпбиіне іс 

жүргізуді, мерзімді басылымды, оқу құралдарын көшіруіміз керек. Қазір бұл 

жұмысты бастау қажет" дей отырып, Елбасы латын қарпіне көшу – бұл "ұлт 

шешуі тиіс принципті мәселе" деп атап өтті. Латын әліпбиіне көшу қазақ тілін 

mailto:b-moka@mail.ru
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жаңғыртуға жағдай жасауы тиіс[1]. Өркениетті әлем латын графикасын 

бұрыннан пайдаланады. Латын әлемнің 100-ден астам елінде қолданылады. 

Түркия 1929 жылдан бері, Әзірбайжан 1992 жылдан бері, Өзбекстан мен 

Түркіменстан 1993 жылдан латын әліпбиіне көшті. Қазақстанда латын 

әліпбиінің 1929-1940 жылдары қолданылғаны тарихтан белгілі. Бірақ кеңес 

тәртібінің идеологиялық саясатына байланысты Қазақстан кириллицаға көшуге 

мәжбүр болды. ХХ ғасырда Қазақстан әліпбиді үш рет өзгертті (1929 жылға 

дейін араб графикасы қолданылды, 1929-1940 жылдары латын әліпбиі, 1940 

жылдан кириллица пайдаланылады)[3]. 

2018 жылдан бастап, ел жаңа алфавитті оқыту және орта мектептер үшін 

оқулықтар дайындауға кіріседі. Қоғамдық сана модернизация қағидаттарын 

әзірлеуді ғана емес, сонымен қатар уақыттың сын-қатерлеріне жауап беруге 

мүмкіндік беретін нақты жобаларды да талап етеді. Біз де осы іске өз үлесімізді 

қосамыз. Қазақстан халқына Жолдауында Нұрсұлтан Назарбаев бейінді 

ведомстволарға қазақ тілі үшін латын әліпбиін әзірлеуді және оған кезең-

кезеңмен көшуді пысықтауды тапсырды. Осылайша, саяси деңгейде шешім 

қабылданды деп айтуға болады.  

Латын әліпбиі бізге бүкіл әлем халықтарымен, әлемдік ғылыммен және 

біліммен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Біз  жаңа әліпбиге көшуге белсенді 

дайындалудамыз және осы мәселені  2025 жылға дейін толық аяқтауға тырысу 

қажет. Елбасымыз Қазақстандық мәдениетті жаһандық мәдени кеңістіктің оңай 

танылатын сегментіне айналдыру қажеттігін шешуді алдымызға үлкен міндет 

етіп қойды[1].  

Сонымен қатар, қазақстандық тілшілер жаңа жазбаша графиканың 100-ге 

жуық нұсқасын әзірледі. Олардың бірі тіл білімі институтының әзірлеушілері 

болды. Алфавит 28 әріптен тұрады. Алайда, қазақ тілінде бар ерекше әріптерге 

қандай латын баламасы берілетіні әлі шешілмеген[4]. 

Бірінші Президент өз сөзінде біраз уақыт кириллица мен латын әліпбиі 

қатар қолданылатын болады, егер біз латын әліпбиін енгізуге ақылмен келсек, 

онда біз компьютер тіліне кіреміз, біздің балаларымызға жеңілірек болады және 

бізге әлемдік экономикалық және ғылыми кеңістікке кіреміз. Бұл сөзсіз, бұл 

болашақ талабы, сондықтан бұған ұмтылуға тиіспіз. Білімді азаматтар, зиялы 

қауым осы идеяны насихаттауы тиістігін айтты[1]. 

Әрине, мектеп пен ұстазға бүгінгі күні аса маңызды талаптар қойылады. 

Білім берудің заманауи және перспективалық міндеттерін тек білікті педагог 

қана шеше алады. Сондықтан латын әліпбиіне көшуге байланысты 

инновациялық технологияларды қолдану және оқушылармен тәрбие жұмысын 

табысты ұйымдастырумен қатар "Латын әліпбиімен болашаққа" атты сынып 

сағаты өткізілді. Сынып сағатының мақсаты оқушыларды латын әліпбиімен, 

баспа және жазбаша графикамен таныстыру, жаңа қазақ әліпбиінің бір 

нұсқасын көрсету және балалардың латын әліпбиіне дайындығын анықтау 

болды. 

Сынып сағаты үш топқа бөлініп, тақтада латын әліпбиінің кейбір әріптері 

ілінді. Жауаптарды бағалау смайликтер арқылы жүргізілді. 
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"Латын әліпбиімен болашаққа" атты презентация түрінде ұсынылды, одан 

оқушылар латын әліпбиінің даму тарихы, латын әліпбиі мен графикасы, жаңа 

қазақ әліпбиінің нұсқалары туралы білді. 

Балалар А3 тобында жобалық жұмысты орындады: 1 топ – баспа латын 

алфавиті, 2 топ – жазбаша латын алфавиті, 3 топ – орыс тіліне аударылған 5-6 

қазақ сөзін жазды. Оқушылар тапсырманы сәтті орындап, өз жұмыстарын 

ұсынды. 

Бұдан әрі төмендегі тапсырмалар ұсынылды: 

 «Дыбысты ата»: q, h, j, l, o’, i’, u’, p, a’, g’, c’, s’, r, e 

«Әріпті жаз»: ш, ғ, в, і, қ, т, ө, ң, ф, х, д, ж, ү, ә 

«Латын әліпбиін пайдалана отырып, қазақ тілінде сөз құр»: 
Ручка              Ученик            Папа          Школа            Магазин 

қалам              оқушы              әке             мектеп            дүкен 

qalam              oqy’s’y             a’ke             mektep           du’ken 

 

 

 

История         Окно       Дом        Мороженое         Хлеб         Учитель 

тарих             терезе       үй           балмұздақ           нан            мұғалім 

tarih               tereze          u’i’       balmuzdaq            nan             mug’alim 

 

«Айырмашылықты табыңыз (ағылшын-латын)»: 
Kazakhstan     Kazakh    Bank    Theatre    College 

Qazaqstan       Qazaq      Bank     Teatr      Kolledji 

 

Supermarket     Computer     Park    University        Yoghurt 

Supermarket      Kompy’ter    Parki    Universiteti     I’ogurt 

 

Соңында "Екі жұлдыз және бір тілек" стратегиясы білім алушылардың 

өзара іс-қимылының қорытынды рефлексиясы ретінде ұсынылды. 

Осылайша, заманауи ақпараттық технологиялармен үйлескен заманауи 

тәрбие технологиялары білім беру процесінің тиімділігін айтарлықтай арттыра 

алады, мектеп алдында тұрған жан-жақты дамыған, шығармашылықпен еркін 

тұлғаны тәрбиелеу міндеттерін шеше алады. Қазіргі қоғам оның азаматтары 

өздігінен белсенді әрекет етуге, шешім қабылдауға, өмірдің өзгермелі 

жағдайларына тез бейімделуге, ақпаратпен сауатты жұмыс істеуге қабілетті 

болуға мүдделі.  Оқушылар үшін топтарда әр түрлі тапсырмаларды орындау, 

ынтымақтастықта жұмыс істеу және жаңа дағдыларды меңгеру қызықты болды, 

өйткені балалар ақпаратты жақсы қабылдайды.    

Алайда, нәтижеге педагогтар мен тәрбиеленушілер бірлесіп жұмыс істеп, 

бір идеямен, мақсатпен әуестенген кезде ғана қол жеткізуге болады, сондықтан 

мұғалімдер өз жұмысын ынтымақтастық педагогикасы қағидаттарын ұстана 

құрса дейміз. Біздің ұжым – педагогтар мен оқушылар. Біз қазір қандай астық 

егіп жатқанымыздың нәтижесін он жылдан кейін  білетін болатынымызды есте 

сақтау қажет.  
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БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ЦИФРЛАНДЫРУ – ЖАҢА БІЛІМ МЕН 

ҮЗДІК БІЛІМ БЕРУ ТӘЖІРИБЕЛЕРІН МЕҢГЕРУДІҢ ДАҢҒЫЛ ЖОЛЫ 

 

Ж.Т.Балапанова, А.Б.Сарсекенова, Г.Ж.Нурсултанова 

«Өрлеу» Атырау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру институты,  

Атырау қ. janil70@mail.ru, sarsekenova61@mail.ru, jan_nur26@mail.ru 

 
Резюме: В статье определены направления развития процесса цифровизации в 

системе образования Республики Казахстан. Цифровизация сферы образования обусловлена 

укреплением светлого будущего страны. STEM образование является актуальной проблемой. 

STEAM-образование для детей овладение созидательными навыками XXI века, такими как 

решение проблем, взаимодействие, использование творческих подходов и критическое 

мышление 

Resume: The article defines the directions of development of the process of digitalization in 

the education system of the Republic of Kazakhstan. Digitalization of education is due to the 

strengthening of the bright future of the country. STEM education is an urgent problem. STEAM-

education for children mastering the creative skills of the XXI century, such as problem solving, 

interaction, use of creative approaches and critical thinking 

 

Әлемдік өркениеттің негізгі қозғаушы күші білім екені баршаға  белгілі 

ақиқат. Ғылымға қол жеткізу, оның жетістіктерін қоғамдық өмірге, елдің 

игілігіне пайдалану, білімді де парасатты ұрпақ тәрбиелеу халқымыздың 

қашаннан бергі басты мақсаты болды. Бүгінгі бәсеке заманында ғылым мен 

технологияны жетілдірмей, шын мәнісінде тәуелсіз ел болу мүмкін емес. 

Өйткені, ғылым – адамзат өмірінің ең шешуші факторына айналып отыр. 

Бүгінгі таңдағы Қазақстан Республикасының білім беру реформасының 

негізгі мақсаты – білім беру жүйесін жаңарту. Жаңартылған білім мазмұнының 

өзегі қарқынды дамып келе жатқан өзгермелі қоғамда өмір сүруге икемді, 

бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Ұлтымыздың ұлы 

ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау 

керек» дегеніндей, ел ертеңі – білімді де саналы ұрпақты тәрбиелеу жолында 

ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Жаңартылған оқу 

бағдарламасының ерекшелігі оқушының функционалды сауаттылығын 

арттыруға бағытталған ақпаратты іздеу, талдау және интерпретациялау 

http://www.akorda.kz/kz/official_documents/strategies_and_programs%203
http://www.akorda.kz/kz/official_documents/strategies_and_programs%203
mailto:janil70@mail.ru
mailto:sarsekenova61@mail.ru
mailto:jan_nur26@mail.ru
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дағдысын жетілдіру, рухани адамгершілік құндылықтарын дамытумен тығыз 

байланыста жатыр[1]. 

Цифрландыру – бәсекеге қабілетті экономиканы дамытуды және 

халқының тұрмыс сапасын жаңа деңгейге көтеруді мақсат тұтқан әлем 

мемлекеттері жаппай ұстанып отырған тренд. Цифрлык сауаттылық - бұл 

адамның өмірдің барлық салаларында цифрлык технологияларды сенімді, 

тиімді, сыни және қауіпсіз қолдануға дайындығы және қабілеті. Цифрлык 

сауаттылық - ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздіктің негізі, ХХІ ғасырдың ең 

маңызды білімі. Цифрлык сауаттылықты қалыптастыру оқырмандық, 

математикалық және жаратылыстану сауаттылығымен тең дәрежеде назар 

аударылуы керек. Адамзат қауымы жыл санап емес, ай санап, тіпті апта мен күн 

санап цифрландыру  заманының сиқырлы әлеміне еніп барады. Цифрландыру 

технологиялары дегеніміз – бұл бұрын-сонды адамзат бастан кешпеген 

ғажайып әлемнің жаңа құралдары. Қазіргі күні бұл құралдар жылдам 

шапщаңдықпен жасақталу үстінде. 

Цифрландыруға күш салу адами капитал белсенді түрде дамитын - 

болашақтың білімі мен дағдылары ерте жастан бастап тәрбиеленетін, 

автоматтандыру және басқа да жаңа технологиялар есебінен бизнес 

жұмысының тиімділігі мен жылдамдығы артатын, ал азаматтардың өз 

мемлекеттерімен диалогы қарапайым әрі ашық болатын жаңа қоғамды құруға 

әкеледі.  

Бүгінде еліміздің экономикасының барлық салаларын цифрландыру күн 

тәртібінің басты тақырыптарының біріне айналып отыр. Осы бағытта басталып 

жатқан белсенді жұмыстың алғашқы бағыттардың бірі білім беру деп аталады. 

Білім саласындағы цифрландыру мәселесі «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасының төртінші бағытына, адам капиталын дамыту үрдісімен 

сабақтасады.«Адами капитал» ұғымын алғаш рет ғылыми ортаға енгізген 

Нобель сыйлығынының иегері, экономист Теодор Шульц терминге «Адам 

бойындағы барлық қабілет туа бітеді немесе өмірлік дағдымен қалыптасады. 

Тиісті қаржы бөлу арқылы дамытылатын адам бойындағы туа және жүре 

қалыптасқан құнды қабілеттерді адами капитал дейміз»сынды анықтама 

берген-ді.[2].  

ІТ аясында адам капиталын дамыту бағытында орта және жоғары білім 

беру орындарының бағдарламасы қайта қаралды. Бастауыш сыныптарға 

арналған «Бағдарламалау» және «Робот техникасы» пәндері бойынша жаңа 

әдіс-тәсілдер енгізілді. Бағдарламалар тілі жаңартылды.[4]. Қазіргі кезде 

цифрлық технологияларды дамыту және адам қызметінің барлық саласын 

цифрландырудың жылдам қарқынмен дамуына байланысты STEM  білім беру 

өзекті мәселе.   

Ақпараттық жаһандану дәуірінде және технологияның тез эволюциясы 

кезінде машина жасау, ғылым, өнер, ІТ технологиясы және т.б. байланысты 

мамандықтар барған сайын танымал бола бастады. Жаратылыстану 

ғылымдарымен интерфейсте технологиялар мен жоғары технологиялық 

өндіріспен байланысты болашақта елестету қиын болып келетін мамандықтар 

пайда болады. Биотехнология және нанотехнология саласында мамандар 
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сұранысқа ие болады. Демек, жаңа буын мамандары жаратылыстану, 

инженерия және технология саласындағы білім беру салаларының 

кеңауқымынан жан-жақты оқытуды талап етеді.[3]. Таяу және алыс шет 

елдердің көптеген елдерінде жоғары технологиялар саласындағы мамандарды 

даярлаудың негізі  STEM білім болып табылады.  Көптеген елдердің  білім беру 

жүйелерінде оқушылардың ойлау дағдыларын ерте дамыту қажеттілігі, 

ғылыми-зерттеу жұмыстары, жобалық, топтық жұмысқа қызығушылық және 

нақты инженерлік және технологиялық  нәтижелер алу қажеттілігі байқалады. 

Қазіргі уақытта STEM білім беру белсенді дамып келеді, негізгі идеясы 

жаратылыстану ғылымдарының интеграциясы болып табылатын бағыт ретінде, 

технологиялар, модельдеу, өнер, математика, пәнаралық және қолданбалы 

тәсілдерді қолдану. Негізгі міндеті оқыту үшін пәнаралық, шығармашылық, 

жоба негізіндегі тәсіл негізінде оқушылардың құзыреттілігін дамыту болып 

табылады. [5] 

Жаһандану заманындағы ең қажетті әрі үлкен сұранысқа ие пәндердің бір 

арнада тоғысуын зерттейтін, әрі заманауи іске асыратын, бір сөзбен айтқанда, 

STEAM - пән аралық байланысты дамыта отырып, оқу бағдарламасында бес 

пәнді оқытудың бір жүйесінде интеграциялау болып табылатын жаңа оқыту 

әдістемесінің мемлекетіміздің білім беру саласындағы алғашқы қадамдары мен 

болашағы мақалада сөз болады. Әлемде бүгінгі нарық заңы бойынша жақсы 

маманға жақсы төлем жасайтын жұмыс берушілер санының жоғары екендігін 

ескерсек, нақты ғылымдарға деген оқушылар мен студенттердің 

қызығушылығын арттыра білу қажеттілігі ұстаздардан, жоғарғы оқу орнының 

оқытушыларынан үлкен жауапкершілікті, жоғары біліктілікті талап етуде. 

Жастарды ғылыми-техникалық шығармашылыққа баулу үрдісі жоғары 

технологиялы өндірісі дамыған мемлекеттерде приоритетті іске айналған. 

Технологиялық прогресті алға мақсат еткен мемлекеттерде ғылыми-инженерлік 

мамандарға сұраныс күн санап артуда, ал инновациялық экономиканың өсуі де 

ІТ-компаниялардың «маман тапшылығын» сезінуіне алып келуде. 

Экономикадағы бұл үрдіс көптеген алдыңғы қатарлы мемлекеттердің STEAM-

білім беру жүйесіне баса көңіл бөлуге мәжбүрлеп отыр. Күні бүгін болашағы 

ерен, экономикасы күннен күнге дамып, спорт, өнер, ғылым саласында әлемнің 

алдыңғы қатарлы мемлекеттерінің қатарынан үзеңгі қағыстырып, алға 

ұмтылған мемлекетіміздегі жастарды жан-жақты білімді, шығармашыл, іздене 

білетін, нанотехнологияларды да, өнер әлемін де меңгерген тұлға ретінде 

дайындау ісінде STEAM-оқытудың өзектілігі сөз болады. Мысалы, ЕО 

елдерінде бұл салада жұмысқа орналасқан мамандардың үлесі 2000 жылдан 

2013 жылға дейін 12%-ға артты. Сонымен қатар, еуропалық мемлекеттерде 

STEM саласының кәсіпқойларына сұраныс 2025 жылға қарай 8%-ға, ал басқа 

мамандықтарға тек 3%-ға ғана артады деген болжам жасалды. 2011 жылы 

ЭЫДҰ-ның қарастырылған 16 мемлекеттің ішінде Финляндияда STEM-

мамандықтар түлектерінің анағұрлым көп саны байқалды: 20-39 жастағы 

халықтың 100 мың адамына шаққанда 109. Бұл көрсеткіш Канада мен 

Швейцария көрсеткіштерінен екі есе артық. АҚШ-та STEM-білім берудің 

беделінің маңызы артып жатыр. Атап айтсақ, STEM қызметкерлерінің орташа 
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табысы сағатына шамамен $34,44 құрайды, бұл басқа салалармен 

салыстырғанда екі есе артық (сағатына шамамен $18,68). STEM 

мамандықтардың жұмыссыздық деңгейі 3,1% құрайды, бұл басқа 

мамандықтармен салыстырғанда 4,3%-ға төмен. Сонымен қатар, 2014-2024жж. 

бұл саладағы қызметкерлердің үлесі 16%-ға (19% – компьютерлік ғылымдар, 

12% – инженерия, 16% – жаңа өндірістік технологиялар), ал басқа салаларда тек 

11%-ға артады деген болжам бар. Мамандардың пікірінше, 2020 жылға қарай 

STEM кәсіпқойларына сұраныс АҚШ-та 1 млн.-нан астам жаңа жұмыс 

орындарын қосады.[6]. 

STEAM-білім беру дегеніміз не? Бір сөзбен жеткізе алсақ, дәстүрлі 

оқытылатын ғылымдарға заман ағымымен келген және келе беретін 

жаңалықтарды кіріктіріп оқыту. S – science, T – technology, E – engineering, A – 

art, M – mathematics.[5]. 

Қазіргі таңдағы білімге STEM ғана емес, STEAM қажет. Яғни STEM 

курсының пәндеріне А(Аrt) қосылады. Шығармашылықсыз жаңа ғылыми 

идеялар мен жаңалықтарды тудыру мүмкін емес. «Өндірушінің қозғалысы» деп 

аталатын қазіргі дәуірде әрі жасампаз, әрі тұтынушы адамның қабілетіне аса 

мән беру мәдени үрдіске айналуда. STEАM-білім берудегі Arts (өнер) ұғымы ‒ 

шығармашылық. Көркем өнер пәндерінің белсенділігі кез келген инновациялық 

мәселелерді шешуде жасампаз тұжырым ұсынуда, ал оның түйіні Arts-білім 

беруде жатыр. Сондықтан болар, әлемдік тәжірибеде STEM-нен STEAM-білім 

беруге көшуде белсенді қозғалыс байқалады. Осылайша, STEAM-білім беру 

STEM-білім беру тұжырымдамасының жалғасы саналады. «Arts» санаты 

бойынша STEAM-білім беруде өнердің түрлі бағыттарын қарауға болады: жеке 

түрлері ретінде – кескіндеме, архитектура, мүсін өнері, графика, музыка, 

әдебиет және поэзия, сол сияқты синтетикалық түрлері – театр, хореография, 

балет, кино, дизайн. STEAM-білім беру жүйесіне көркем шығармашылықты 

кіріктіру үшін қолданылатын негізгі оқыту әдісі – жобалау. Мысалы, жобалау 

және математикалық қабілеттері аса айқындалмаған балалар жобалауды 

эстетикалық жағынан жүзеге асыратын топқа көмектесе алады. Бұл технология 

бойынша жұмыстың маңызды ерекшелігі – жоба бойынша ұжымдық жұмыс 

түрінің ұйымдастырылуында. Қазіргі заманауи мұғалім балаларды оқыта 

отырып, мектеп қабырғасында алған білімдері өзгермелі әлемге бейімделе 

алуына көмектесетініне сенімді болуы керек. Себебі ертеңгі күнгі жұмыс орны 

шығармашылық пен инновацияны талап етеді. Профессор Даниэль Х.Ройн 

«болашақ басқаша ойлы адамдарға тиесілі» екендігін көрсетті. Қазір еңбек 

нарығында озықтық веб-дизайнерлер, өнертапқыштар, зерттеушілерге тиесілі. 

Сондықтан жоғары технологиялы өндірісі дамыған елдерде STEAM-білім 

беруге немесе ҒТЖШ‐ға (ғылыми-техникалық жастар шығармашылығы) 

басымдылық беріледі. Себебі бүгінде ІТ-мамандар, программистер, 

инженерлер, жоғары технологиялы өндіріс мамандары сұранысқа ие. Мысалы, 

Америка Құрама Штаттарында STEAM-білім беруді жүзеге асыруды үкіметтің 

деңгейінде шешуге тырысады.  

АҚШ-тағы барлық білім реформасы америкалық экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігін жақсартуға бағытталған. АҚШ-та соңғы 10 жыл ішінде STEAM 

http://womo.ua/vmesto-uchebnikov-10-steam-prilozheniy-dlya-shkolnikov/
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саласына 100 мың мұғалімді даярлайтын ұлттық бағдарлама қабылданған. 

STEAM-орталықтары ұйымдарына мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Енгізілген 

бағдарлама білім беру мен спорттық робототехниканы дамытады, сонымен 

қатар балалар мен студенттерді оқытуда пәндік-бағытталған жобаны жүзеге 

асыру үшін бизнес-компанияларды белсенді қатыстыруды көздейді. STEAM 

саласындағы әрекетінің оң нәтижесі стратегиялық бағыттың дұрыстығын 

дәлелдейді. 

Демек, STEAM-білім беру балаларға мәселені шешу, өзара қарым-

қатынас жасау, шығармашылық амал-тәсілдерді қолдану мен сын тұрғысында 

ойлау сияқты ХХІ ғасырдың жасампаз дағдыларын меңгеруге көмектеседі. Бұл 

дағдылар барлық оқу кезеңінде кез келген пәннен үлгеру үшін қажет болады. 

Егер бұрын қыздар еңбек сабағында алжапқыш тігіп, ал ұл балалар ағашпен 

немесе металлмен жұмыс істесе, онда қазіргі уақытта бұл жеткіліксіз. 

Робототехника, құрастыру, бағдарламалау, үлгілеу, 3D-жобалау және тағы 

басқа – бұның бәрі енді дүниежүзінің қазіргі оқушыларын қызықтырады. Бұл 

қызығушылықтарды жүзеге асыру үшін анағұрлым күрделі дағдылар мен 

құзыреттер керек. Білу мен істеу ғана емес, сонымен қатар зерттеу және ойлап 

шығару маңызды. Ғылым, математика, технологиялар және инженерия сияқты 

басты академиялық салаларда бір мезгілде даму керек. Болжамдар бойынша 

STEAM сегментіндегі жұмыс орындары жұмыспен қамтудың басқа 

секторларымен салыстырғанда, алдағы он жылдықта екі есе қарқынмен өседі. 

Бұл дағдыларды бүгіннен бастап үйрету балалардың болашақ кәсіби қызметке 

дайын болуына көмектеседі. 

STEAM - XXI ғасырға қажетті дағдыларды дамытудың жаңа жолы. 

Жұмыста XXI ғасырға қажетті дағдыларды дамытудың жаңа жолы - STEAM 

оқыту туралы сөз қозғалады. Бұл қазіргі уақытта көптеген елдердің білім беру 

жүйесіндегі негізгі бағыттарының бірі. Мұнда пәндерді жеке оқытпай, әсіресе, 

жаратылыстану цикліндегі пәндерді оқушыларға әлемнің біртұтастығы туралы 

түсінікті қалыптастыруға басты назар аударады. Сондықтанда қазіргі уақытта 

STEАM оқыту бағытындағы кіріктірілген сабақтарды өткізудің маңыздылығы 

қарастырылады. Жалпы білім беретін орта мектептерінде «Робототехника» 

курсы енгізілді. Мектеп бағдарламасына «Ғылымға кіріспе», «Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар»  сынды ақпаратты сараптай білуге үйрететін 

заманауи пәндер кіргізілуде. «Графика және жобалау» курсын мектептік оқу 

бағдарламасына енгізу, объективті қажеттілік, өйткені сызба геометриясы, жаңа 

форматтағы сәулет және құрылыс графикасы туралы білім қажет.[7] 

Цифрландыру жағдайында жобаны автоматтандыру және технологиялық 

процестерді басқару(ЖЖАЖ-жобаны жүйелі автоматтандыру жұмысы) 

инженерия 21 ғасырдың ұрпақтары үшін объектілерді көп өлшемді 

компьютерлік модельдеу, бұлтты есептеулер бойынша базалық білімдер мен 

дағдыларды игеру ұсынылады. STEAM-білім беру жүйесіне көркем 

шығармашылықты кіріктіру үшін қолданылатын негізгі оқыту әдісі – жобалау. 

Мысалы, жобалау және математикалық қабілеттері аса айқындалмаған балалар 

жобалауды эстетикалық жағынан жүзеге асыратын топқа көмектесе алады. Бұл 
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технология бойынша жұмыстың маңызды ерекшелігі – жоба бойынша 

ұжымдық жұмыс түрінің ұйымдастырылуында. 

Иерусалимде өткен «STEM forward» халықаралық конференциясында 

STEAM-оқыту мектеп жасына дейінгі балалардан, яғни балабақшалардан 

бастап жүргізілу қажеттігі жария етілді. Конференция шешімімен, ғылым тілі – 

ағылшын тілі, STEAM-білім беруде ағылшын тілін білу қажеттігі де көрсетілді. 

Бұл тұрғыдан жас егемен мемлекетімізде қолға алынған ағылшын тілін үйрену 

үрдісінің кеңінен етек алуы аса құптарлың іс, әрі уақыт - талабы. Есте ұстар 

басты мәселе:  тіл біле отырып, сапалы, бәсекеге қабілетті маман бола отырып, 

өз Отанының патриоты болу – әр азаматқа басты міндет екендігін есте ұстау 

абзал.  

STEAM біздің балаларымызды – өнертапқыштардың, жаңашылдар мен 

көшбасшылардың болашақ ұрпағын ғалымдар ретінде зерттеулер жүргізуге, 

технолог ретінде модельдеуге, инженерлер ретінде құрастыруға, суретшілер 

ретінде салуға, математиктер ретінде аналитикалық ойлауға және балалар 

ретінде ойнауға шабыттандырады. 
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Жаңартылған білім мазмұнындағы оқушы игеріп шығатын шығармашылық жазба 

жұмыстың ең ауқымдысы – эссе. Автор мақалада бұл жанрдағы тақырып таңдау, 

тақырып бойынша күрделі жоспар құру, эссе жазудағы дайын сөз орамдарын қолданудағы 

алгоритмдерге және жаңа стандарттағы эссе жазудағы оқу дағдыларына қатысты іс-

тәжірибесін сөз еткен. Бұл мұғалімдерге, оқушыларға эссе жазуда өз септігін тигізеді 

деген ойдамыз. 

 

В обновленном контексте образования наиболее значимым типом творческой работы 

учеников является – эссе. Автор рассказал об опыте в этом жанре в отношении выбора 

тем, создания комплексного плана в соответствии с названием темы, алгоритмов 

использования комплексных словесных конструкций, а также поделился опытом получения 

практических навыков в написании эссе в новом стандарте обучения. Данная статья 

может оказаться очень полезной для учителей, студентов в улучшении навыков написания 

эссе. 

 

In the updated context of education, the most significant type of students' creative work is an 

essay. The author spoke about the experience in this genre regarding the choice of topics, the 

creation of a comprehensive plan in accordance with the name of the topic, the algorithms for using 

complex verbal constructions, and also shared the experience of gaining practical skills in writing 

an essay in the new standard for teaching. This article can be very useful for teachers, students in 

improving essay writing skills. 

 

Қазіргі кездегі қоғам дамуындағы, ғылым мен техникалық прогреске 

байланысты ерекшеліктердің бірі – еңбек шығармашылық сипат алуда. Қай бір 

салада болмасын қызметке орналасуда, түрлі халықаралық, республикалық, 

қалалық байқау, сайысқа қатысcаңыз эссе талап етіледі. Осыған орай, мектептің 

алдында тұрған ең маңызды міндет – балалардың жас шағынан бастап, өз 

бетінше ойлау қабілетін қалыптастыру, шығармашылық белсенділігін 

арттыруда  өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс әрі тартымды баяндай білуге 

үйрету. Жаңартылған білім мазмұнындағы оқу мақсаттары да оқушының өзіне 

ең керекті пікірді, ұйғарымды таңдауға, шешім қабылдауға, ақпаратты іздеп 

оны өңдеу барысында ұжымда идеялармен алмасуға, өз  шығармашылығын 

жетілдіруге бағытталған. Осы бағытта оқушы игеріп шығатын шығармашылық 

жазба жұмыстың ең ауқымдысы – эссе. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының тек 5-сынып қазақ тілінің 

өзінде эссе жазуда дағдысын игертуде төмендегі оқу мақсаттары берілген. 

Мысалы жазылымда берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі, және қорытынды 

бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру, сюжетті суреттердің 

(фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру; оқылым материалы бойынша 

негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін  жазу, эссенің кіріспе, 

негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне белгілі бір мекенді 

сипаттап не суреттеп жазу. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін 
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сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не 

суреттеп жазу. Тыңдалымда тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар 

арқылы тақырыпты болжау, оқылымда жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, 

нақты ақпаратты табу үшін оқу. Демек, спиральды оқыту жүйесі барысында 11-

сыныпта мектеп бітіруші түлек эссе жазуда көп кедергіге ұшырамайтын 

болады. Бұл қуантарлық нәрсе, бұл – бағдарламаның ерекшелігі.   

Әр жанрдың өз ерекшелігі мен өзіндік табиғаты бар. Эссе де солай. «Эссе – 

бұл шағын көлемдегі еркін композициялы, ой қорытатын  прозалық шығарма. 

Қандайда бір мәселені талдай отырып, еркін түрде сынау және оны жариялау 

жанры»[1]. Эссе жазу арқылы автор белгілі бір себептер мен сұрақтарға 

байланысты өзінің жеке пікірі мен түсінігін білдіре алады, бірақ ол 

қарастырылып отырған мәселені анықтап, түбегейлі шешіп тастайды деген сөз 

емес. Эссе дегеніміз оқырмандарды ойлануға мәжбүрлейтін,  автордың белгі бір 

дәрежедегі шағын шығармасы. Эссе құрылымын оқушыларға меңгертудегі 

мұғалімнің мақсаты – өз ойын нақты және сауатты құрастыруға, алынған 

ақпаратты жинақтауға, талдаудың негізгі категорияларын пайдалануға, себеп- 

салдарлы байланыстарды ажырата білуге, тақырыпқа сай, сәйкес дәлел табуға, 

өз тұжырымын нақты және ғылыми, әдеби тілде сөйлей білуге үйрету. Эссе 

тақырыпты түсіндіруді анықтамайды, оның міндеті – пікір білдіру.  

Оқушының ауызша сөз саптауын қалыптастыруды біз қиын дейміз, ал 

ойын жазбаша мәтінге түсіруді  қалыптастыру одан да қиын. Олай болса, бұл – 

жүйелі түрде жүріп отыратын ұзақ үдерістің түпкі нәтижесі болуы керек. 

Оқушылардың мүмкіндігінше критерийлерге сәйкес келетін эссе жазуы жоғары 

айтқанымыздай, 5-сыныптың оқу мақсаттарының  дағдыларын игертуден 

бастау алады. Олай болса, эссе жазуды қалыптастыру жүйелі түрде жүріп 

отыратын ұзақ үдерістің түпкі нәтижесі болмақ. 

Әріптестеріме эссе жазуға дайындауда көмектесетін өз тәжірибемдегі 

бірнеше  алгоритмді ұсынғым келеді. 

Бірінші алгоритм - тақырып таңдау, күрделі жоспар құрудағы іс-әрекетті 

дұрыс ұйымдастыру. 

Ең бірінші эссе не туралы жазылатынын, не мақсатта (тезисін) 

жазылатынын анықтап алуын қадағалаңыз. Ескеретін нәрсе оқушы өзін 

қызықтыратын, білетін тақырыпты таңдаса, эссе жазу оңайырақ болады. Егер 

ондай тақырып таңдай алмаса, онда таңдаған тақырыпқа тереңірек зерттеу 

жүргізуі керек. Эссе тақырыбына қарай не керектігін іздеуді ұсыныңыз. 

Жазатын эссе тақырыбы бойынша еш жерде талқыланбаған, жаңа, өзекті, 

қызықты аргументтерді тізіп жазу керек, бұл көп көмек береді. Эссені бүгінгі 

ақпарат тасқынында   қызықтыра жазсаңыз,  жазып жатқан тақырыпқа өзіңіздің 

де аса үлкен мән бергеніңіз көрініп тұрады. Әрине, жазғыңыз келген тақырып 

төңірегінде ақпарат болмауы мүмкін, сондықтан тақырыпты білетін 

адамдардан, газет-журналдан, интернет басылымдарынан, кітаптардан іздеп, 

тапқан жағдайда оларға сілтеме беру арқылы қолдана аласыз. Мұнда назар 

аударарлық бір мәселе – сіз тапқан ақпарат негізсіз, өтірік болып шықпауы 

керек. Сенімді ақпарат көздеріне жүгініңіз. Әрине, деректерді интернеттен 

алуға болады десек те, оны пайдалануда, іріктеуде  көрегендік, тапқырлық 
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қасиеттер керек. Ақпараттардың сілтемесіне өтіп, ақпаратты түрлі жолдармен 

беруге болады. Сілтемені қолдану дағдысы игерту жаңа білім мазмұнында  

8-сыныпта енгізілген. 

Эссені жазу алдында оның құрылымы бойынша күрделі жоспар құрыңыз. 

Бірінші эссе тақырыбына қарай ойыңызға келген идеяларды, пікірлерді 

жазыңыз. Сосын оны алған тезисіңізге қарай іріктеңіз. Негізгі дегендердің 

бірнешесін қалдырыңыз. Қалдырған тізімдегі ақпаратты  пайдаланып, 

тақырыптың тезисіне байланысты кіріспеде не айтамын. Негізгі бөлімде алған 

тезисіме қарай пікіріме нендей аргументтерді қолданамын. Соңында пікірлерді 

қорыта келіп, нендей шешімге келетініңізді ойластырыңыз. Бұл – жаңартылған 

білім мазмұнында 5-сыныпта қалыптастыратын күрделі жоспар құру дағдысы. 

Эссені жазуды бастамастан бұрын, реттілікті сақтай отырып жоспарлау 

керек, себебі кейбір пунктілер ұмытылып кетуі мүмкін. 

Кіріспеде: 

- Тақырып және эссенің мақсатын,тезисін, жазу 

- Оқырманды қызықтыру 

- Болжау 

- Келіспеушілік – Қандай жолмен шешімге келесің? 

Кіріспе эссенің қызықты әлде қызықсыз болатындығын көрсетеді. Бұл 

оқырманға эссе жайлы алғашқы пікір тудырады, сондықтан басынан бастауда 

оқырманыңды қызықтыруға тырыс! 

Негізгі бөлімде:  

-  Бөлімде айтылатын пікір 

- Тақырыптан ауытқымау және қайталамау. 

- Дәлелдер сенің пікіріңмен ұштасуы керек. 

Пікір ( сіз ұсынатын идея) 

Мысалдар (дәлелдер идеямен байланысатын) 

 Қысқаша қорытынды (неге?)  

Келесі бөліммен байланыстырушы сөйлем. 

Қорытынды бөлімде:  

- Негізгі идеяларды қорытындылау. Жаңа мағлұматтарды енгізбе. 

- Негізгі идеялар оқырманға түсінікті болуы керек. 

- Қорытындыда ұсыныс жасау, жауап беру, қолдау, бейнелеу,түсіндіру 

және басқада маңыздылығын көрсету өте тиімді. 

- Эссенің маңызы және одан алған мораль. 

- Эссені аяқтайды. 

 Эссені тексеруде: 

- Эссенің толық мәнділігі мен бірліктігін тудыру үшін қажет емес жерлерін 

алып таста немесе басқа жолмен жазуға тырыс. 

- Қажетті эссе көлемін ескер. 

- Эссені қайталап бірнеше рет оқы! [2]. 

Екінші ұсынбақ алгоритім –  тақырыптан ауытқымау [2].  

- Тақырыптан ауытқымау өте маңызды. Тақырыптан ауытқу эссе 

мазмұнының төмендеуіне себепші болады. 

- Негізгі және қосалқы бөлімдерге бөл. 
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- Дәлелдер мен жеке пікірлерді логикалық реттілікте қойып, ойларыңызды 

дамытыңыз. 

Тақырыпты таңдаған кезде  оқушы келесі мәселелерге сенімді болуы 

керек: 

- таңдаған тақырыпқа қатысты негізгі білімді жақсы білуі керек.  

- тұжырымның мағынасын нақты түсінуі керек.    

- Эсседе өз көзқарасын білдіре алуы керек.   

- Пайдаланылатын терминдер мен ұғымдар эссе тақырыбына тікелей 

қатысы болуы керек.  

- Өзінің ұстанымын қолдайтын тарихтан, қоғамдық өмірден, өзінің өмірлік 

тәжірибесінен мысалдар келтіре алады. Айта кету керек, эссе жазуда аргументті 

алуда оқушыға шектеу қоймауы керек, керісінше жұмыс еркін, шығармашылық 

деңгейде болуы қажет. 

Үшінші алгоритім – эссе жазуда қолданылатын дайын сөз орамдарын 

дұрыс пайдалану. Бұл сөз орамдары (клише) ойыңызды, шашыратпай 

жеткізуіңізге көмектеседі. 

Кіріспе бөлімде қолданатын  сөз орамдары: 

Мысалы:  

- Бұл тұжырымда автор мәселені көтереді ... 

- маңыздылығы (бәрі ...).  

Бұл мәселенің өзектілігін көрсетуде маңызды. 

Негізгі бөлімде қолданылатын сөз орамдары: 

Бұл проблема мына жағдайға сәйкес келеді ... 

Мен өмірімде бұл туралы талай рет ойладым ... 

Бұл тақырып жеке өзім үшін өзекті ... 

Жалпы қоғам үшін ... 

Қазіргі Қазақстан үшін ... 

Бүкіл адамзат үшін ... (егер жаһандық проблема мәлімдемеде көтерілсе). 

II абзац үш бөлімнен тұрады. 

1) Авторды таныстыру керек. 

2) тұжырымның мағынасын өз сөзіңізбен (авторға дәйексөзсіз) ашу. 

3) Автордың пікірімен келісемін немесе келіспеймін. 

Екінші абзацтың екінші бөлігіне сөйлемдер жасаңыз: 

Бұл тұжырымның мәні мынада: 

Автор біздің назарымызды ... 

Автор сенімді ... 

Екінші абзацтың үшінші бөлігіне сөйлемдер жасаңыз: 

Мен автордың пікірімен келісуге дайынмын ... 

Мен автордың пікірімен бөлісуге дайынмын ... 

Мен автормен мәлімдеменің сол бөлігінде келісуге дайынмын ... 

Мен автордың пікірімен келісуге дайынмын ... 

Автор мұны дұрыс айтқан ... 

Мен ішінара автордың көзқарасын ұстанамын ... бірақ мен келісе 

алмаймын ... 

Қорытынды бөлімде қолданылатын сөз орамдары: 
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- Бұл проблема соншалықты жан-жақты болғандықтан, оған біржақты баға 

беру өте қиын ... 

- Автор көтерген мәселенің бірқатар аспектілері бар. Мен эсседе солардың 

біреуін (бірнешеуін...) ашуға тырыстым. Қалғаны менің жұмысымнан тыс. 

- Осылайша, біз қорытынды жасай аламыз ... 

-  Қорытындылай келе, мынаны атап өткім келеді ... 

- Қорытындылай келе, біз осы мәселеге (тақырыпқа) қатысты, бірақ 

шешілмеген мәселелер тізімін бере аламыз ... 

Әрине, бөлімдерді байланыстырушы дайын сөз орамдарын қолдану, 

қолданбау өз еркіңізде. 

Эссе жазғызудағы алгоритмдерді ұсына отырып, практикалық бөлімде 8-

сынып оқушысы Мұратбекова Аяулымның «Ұлы даланың жеті қыры – ұлт 

тарихы» тақырыбында эссесін ұсынып отырмын. Қажетіңізге жараса қуанамын, 

керісінше жағдайда өз сөзім өзімдікі. 

Жылқы жоқ бұрынғыдай қостан шығар, 

Күн қайда жонға барып қыстап шығар. 

Бұл түрімен төмендеп кете берсе, 

Әркім-ақ өзінікін ұстап шығар 
Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы 

 

Әр елдің өз тарихы бар. Елінің шығу тарихын, негізін, өткенін білу – әр 

азаматтың міндеті. Біздің еліміздің тарихы тереңде жатыр. Сонымен, сонау 

ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан тарихымыздың негізі неде? Елбасы 

мақаласы нені меңзейді? 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласында қазақ елінің ұлан байтақ даласының жеті кереметін атап көрсету 

арқылы тарихын қайта жаңғыртуды, заманауиландыруды алдымызға мақсат 

етіп көрсетіп отыр. Ендеше «Жеті қырдың» бірі –  атқа міну мәдениеті  туралы 

ой қозғасақ. 

Әйгілі Асқар Сүлейменов «Өзгелер маймылдан жаралса жаралған шығар, 

қазақ жылқыдан жаралған» деп айтқан екен. Шынында да, біздің ата-

бабаларымыз жылқыны қасиетті жануар деп санаған және де оны алғаш қолға 

үйреткен де біздің ата-бабаларымыз. Оған дәлел: еліміздің солтүстік өңіріндегі 

энеолит дәуіріне тиесілі «Ботай» қонысында жүргізілген қазба жұмыстары. 

Қазба жұмыстары нәтижесінде жылқыны тұңғыш рет қазіргі Қазақстан 

аумағында қолға үйреткендігін тарихта айқындалды.  

«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында «Атқа міну мәдениеті мен жылқы 

шаруашылығы жер жүзіне Ұлы даладан тарағаны тарихта  белгілі» делінген. 

Бұл – мен үшін мақтаныш. Ендеше, Ұлы дала мекені, қазақ жерінде жылқының 

жеке басының саны қанша екен?  Деректерге жүгінсек, 2017 жылы 2.4 млн 

болған екен. Бұл мәліметті Аrgumag.кz порталынан алдым. Ал халқының саны 

3 400 000 аспайтын моңғол көшпенділері 6 миллионнан астам жылқы ұстайды 

екен. Моңғол ұлты былай дейді екен: «Жылқысыз моңғол – қанатсыз құс». Осы 

сөздерге қарап – ақ монғолдардың жылқыға деген қарым-қатынасының қандай 

дәрежеде екенін көруге болады. Моңғол салты бойынша бала үш жасына 
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толған кезде оған міндетті түрде жылқы тарту етіледі екен. Кімде жылқы малы 

көп болса, сол бай саналады. Тіпті, әрбір отбасының мүшесінде кем дегенде 

бір-бір жылқыдан болады екен. Ал бізде бүгінгі таңда жылқы санын көбейтуден 

көрі 1-2 жылқыдан соғымға шалудан басты орында тұрмыз. Басқада себептері 

бар шығар. Дегенмен, қазақ даласы жылқының отаны болған десек, әлі күнге 

жылқының санын 3 млн-ға жеткізе алмай жүргеніміз өкінішті. 

Жылқының жалын құшып өскен қазақтың  баласы соңғы рет атқа қашан 

мінді екен? Сыныптастарыма  осы сауалды қойдым. Бір ғана Нұралы жаз бойы 

аттың үстінен түспейді екен.  20 оқушы әлі күнге атқа мініп көрмепті. Төрт бала 

кішкене кезімізде  атқа мініппіз. Мен 10 жасымда нағашымның ауылына 

барғанда, қызық көріп отырғанмын. Кейін ата-анам біліп қойып, атқа мінуіме 

тыйым салған болатын. Атқа мінудің адам денсаулығына пайдасын біле тұра, 

мысық пен күшікті, тасбақа мен тотықұсты аялап, мінбек түгілі жылқының 

жалын сипап та  көрмеппіз. Елбасы мақаласындағы атқа міну мәдениетіндегі 

ер-тұрман, атқа міну, ат үстінде қылыштасу өнерлерінің тарихын  оқи отырып, 

айтқан деген осы, мәдениетіңді, тарихыңды жаңғыртуды ойлан деп ой салып 

тұрғандай болды.  

Қорыта келе, Елбасының бұл бөлімдегі  айтпақ ойы  жылқыны білу, 

жылқыға үйір болу, шамасы келгенінше жылқыны танып өсу – болашақ 

ұрпақтың ұлттық сана-сезімімізді сергітер, жасыған жадымызды серпілтер, 

тектілігімізбен табыстырар тағылым-танымдықтың ең қуатты құралының бірі 

болар дегені шығар /436 сөз/. 

Орыс жазушысы Л. Толстой: «Жақсы дерлік те, жаман дерлік те бір әдіс 

жоқ. Олқылықтың белгісі – бір ғана әдісті болуы, шеберліктің белгісі – түрлі 

әдісті болу, орнында жоқ әдісті табу» деген екен. Мен де эссе жазғызудағы өз 

әдістемемді ұсындым. Бір қызығы оқушыларды үйрете жүріп өзімнің де эссе 

жазғызуда әдісім жетіле бастады. Сіз де солай жасап көріңіз. 
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Мақалада Қазақстан Республикасында шет тілді білім берудің дамуына ықпал еткен 

парадигмалардың талдауы, сондай-ақ оның одан әрі даму тенденциялары мен 

перспективалары берілген. Шет тілдерін оқытудың ұлттық жүйесіндегі реформаларды 

және білім беру жүйесін жаңғырту процестерін талдау тұтастайалғанда онлайн оқыту 

сияқты білім берудің жаңа нысандарына деген қызығушылықтың артып кележатқанын 

көрсетеді. Қазақстанда шетел тілдерін оқытудағы басқа да заманауи технологиялар 

сияқты оқытудың осы түрін енгізу белгілі бір міндеттер мен қиындықтармен ұштасады. 

 

В статье представлен анализ парадигм, повлиявших на развитие иноязычного 

образования в Республике Казахстан, а также тенденций и перспектив его дальнейшего 

развития. Анализ реформ в национальной системе обучения иностранным языкам и 

процессов модернизации системы образования в целом показывает растущий интерес к 

таким новым формам образования как онлайн обучение. Внедрение данной формы обучения, 

как и многих других современных технологий в обучении иностранным языкам в Казахстане, 

сопряжено с определенными задачами и трудностями. 

 

The article presents the analysis of paradigms which influenced the development of foreign 

language education in the Republic of Kazakhstan, as well as trends and prospects for its further 

development. The analysis of reforms in the national system of teaching foreign languages and the 

processes of modernization of the educational system as a whole shows a growing interest in such 

new forms of education as online learning. The introduction of this form of education, as well as 

many other modern technologies in teaching foreign languages in Kazakhstan, is associated with 

certain tasks and difficulties. 

 

В настоящее время динамичные процессы, происходящие в общественной 

жизни Казахстана, новые цели и тенденции модернизации общества 

предопределяют потребность государства в большом количестве граждан, 

владеющих одним или несколькими иностранными языками. Данная 

потребность также обоснована реалиями современной рыночной экономики и 

сферы развития информационных технологий, где человеческим ресурсам 

уделяется первостепенное значение и они выступают главным стратегическим 

аспектом социально-экономического развития. Неудивительно, что в связи с 

этим обучение иностранным языкам начинает играть важную роль в развитии 

личности, поскольку оно способствует и расширяет его / ее социальную и 

экономическую свободу. 

В связи с этим, казахстанская модель обучения иностранному языку 

сконцентрирована вокруг многоязычного образования, которое поддерживается 

рядом национальных программ. Так в 2007 году был принят культурный проект 

«Триединство языков», целью которого является сохранение целостности 

этнических групп Казахстана и недопущение нарушения языковой среды 

mailto:aida-maerbekova@inbox.ru
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казахстанского общества. Другим ключевым документом является указ «О 

стратегическом развитии системы образования в Республике Казахстан на 

2011-2020 годы». Одной из основных целей программы является 

осуществление подготовки многоязычных учителей. Для подготовки 

соответствующих педагогических кадров государственный стандарт 

обязательного образования требует увеличения количества кредитов для 

изучения иностранных языков. Ожидается, что к 2020 году число 

многоязычных специалистов, преподающих математику и естественные науки 

на английском языке, возрастет до 15%. Государственная программа по 

развитию и функционированию языков в Республике Казахстан на 2011-2020 

годы также устанавливает ключевые задачи: развитие казахского, русского 

языка и иностранных языков (изучение английского и других иностранных 

языков); улучшение языковой культуры; сохранение языкового 

разнообразия[1]. 

Еще одним активно развивающимся направлением в обучении 

иностранным языкам в Казахстане является электронное или другими словами 

онлайн обучение. Как подчеркнул М. Бари, электронное обучение в 

наибольшей степени повлияло на систему образования, внедрив новые формы 

преподавания и обучения. «Оно создало новые и более гибкие подходы, более 

адаптируемые к потребностям учащихся. Новые инструменты и технологии 

улучшили методы хранения знаний и методы обучения» [2,3]. Несомненно, 

электронное обучение при использовании в качестве дополнения к 

традиционным формам обучения может быть очень эффективным и может 

помочь в достижении основных целей образовательного процесса [4]. 

Изучение иностранных языков онлайн с применением образовательных 

платформ в нашей стране находится на начальном этапе своего становления. На 

сегодняшний день широкий выбор программ по изучению английского языка 

предлагают лишь несколько крупных республиканских образовательных 

платформ. Таких как: OpenU.kz, Udemy.kz, NetLanguages (interpress.kz), 

MyBrain.kz . Преимущество онлайн обучения в том, что Вы можете заниматься 

в любое время, в любом месте и с удобной для вас интенсивностью. С 

помощью образовательной платформы можно изучать иностранные языки: 

слушать лекции, семинары, смотреть полезные уроки, не посещая аудитории. 

Траектория занятий подбирается индивидуально под каждого учащегося и 

зависит от целей изучения языка. Обучаться можно в любое время, главное 

иметь желание и заинтересованность в выбранном направлении. 

Неудивительно, что изучение английского языка онлайн становится 

популярным и востребованным в РК, так как это отличная возможность 

получить новые знания и подтянуть свои языковые навыки не покидая 

университет, офис или дом. 
Далаева Т.Т. выделяет следующие задачи электронного обучения на 

университетском уровне Казахстана:  

- создание собственных сайтов, которые могут предоставить потребителям 

образовательных услуг доступ ко всей необходимой информации;  
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- разработка электронных материалов для студентов по различным 

дисциплинам;  

- запуск электронных библиотек, обеспечивающих доступ к различным 

цифровым библиотекам;  

- развитие дистанционного обучения;  

- создание электронных исследовательских лабораторий [5]. 

Различные формы онлайн-обучения языку, организованные на основе 

современных образовательных платформ, не только дают возможность изучать 

традиционные аспекты иностранного языка и обеспечивают онлайн-общение, 

но и способствуют успешным результатам преподавания и изучения 

иностранного языка. Кроме того, онлайн-обучение иностранным языкам 

(внеклассные формы) и индивидуальные занятия часто объединяются: 

например, лекционные материалы могут быть представлены в виде аудио или 

видео, подготовка к практическим занятиям может включать дополнительный 

поиск материала, семинары требуют чтения в онлайн-библиотеках, экзамены 

проводятся в виде онлайн-тестов или могут проводиться в виде обсуждений в 

Skype. Кроме того, многие университеты предоставляют студентам доступ к 

цифровым учебным материалам, которые размещены на веб-сайтахих 

собственных библиотек. Республиканская межвузовская электронная 

библиотека (RIHSEL), которая начала функционировать в 2009 году, 

предлагает доступ к различным отечественным и зарубежным электронным 

ресурсам. 

Современные требования к качеству и формам обучения и преподавания 

заставляют педагогические кадры Казахстана стремиться соответствовать 

современным аспектам преподавания иностранных языков. Неудивительно, что 

в 2012 году начал функционировать Национальный центр профессионального 

развития (НЦПР) «Өрлеу». Его основной функцией является обеспечение 

педагогических кадров высококачественными программами 

профессионального развития. НЦПР «Өрлеу» сотрудничает с зарубежными 

образовательными учреждениями, занимающимися профессиональной 

подготовкой учителей. Национальный центр участвует в проекте «Электронное 

обучение для учителей английского языка», основная цель которого - помочь 

домашним учителям развить свои профессиональные навыки в сфере 

электронного обучения; Проект был поддержан Британским Советом в 

Казахстане. В 2017 году более 2800 учителей английского языка приняли 

участие в вебинарах по повышению квалификации; В 2018 году была запущена 

программа, в рамках которой американские учителя помогают казахстанским 

учителям совершенствовать свои методы онлайн-преподавания английского 

языка в различных регионах Казахстана. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, очевидными тенденциями 

обучения иностранным языкам в Казахстане являются следующие:  

- успешная интеграция Казахстана в мировое экономическое сообщество 

выявляет очевидную потребность в специалистах, которые смогут общаться на 

иностранных языках и осуществлять эффективное взаимодействие на 

межкультурном уровне; 
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- развитие трехъязычного образования предопределено языковой 

политикой республики;  

- растущая популярность китайского языка, так как Китай является 

стратегическим партнером Казахстана; 

- внедрение новых специальностей на иностранном языке на уровне 

университета;  

- развитие электронного обучения;  

- повышение квалификации учителей иностранных языков;  

- создание учебных заведений нового типа. 

С учетом анализа парадигм и современных тенденций иноязычного 

образования Казахстана становится возможным выделить следующие основные 

перспективы его развития. 

Во-первых, это многоязычное образование, которое будет активно 

продвигаться, как со стороны преподавателей, так и политиков. В будущем в 

Казахстане будет действовать больше многоязычных школ, а высшие учебные 

заведения будут предлагать больше многоязычных специальностей. Эта 

перспектива предопределяется одной из основных задач современного 

образования республики, которая заключается в формировании специалиста, 

способного осуществлять межличностное и межкультурное общение на 

высоком уровне. 

Во-вторых, это рост числа полиязычных специалистов, которые смогут 

говорить на трех-четырех иностранных языках. Молодое поколение серьезно 

относится к изучению языка, они понимают, что чем больше иностранных 

языков они знают, тем более конкурентоспособными они будут как на местном, 

так и на международном рынке труда. 

В-третьих, это развитие электронного обучения, а также распространение 

IT-технологий в образовании в Казахстане, что, по сути, является мировой 

тенденцией: формы электронного обучения стали популярными благодаря 

быстрому развитию информационных технологий. Новые информационные 

технологии предлагают преподавателю иностранного языка разнообразные 

ресурсы для учебных материалов, видов деятельности, типов изложения, форм 

работы в классе, которые могут сделать урок иностранного языка еще более 

интересным и познавательным для изучающих язык. И, как известно, это 

стимулирует повышение уровня мотивации студентов, что является одним из 

важнейших аспектов изучения языка. 

Однако, есть и трудности в развитии онлайн обучения иностранным 

языкам. Казахстанский рынок онлайн-обучения еще не до конца развит и ему 

не хватает умений использовать весь потенциал, который предоставляет рынок 

онлайн образования. По нашему мнению, вся проблема заключается в 

неосвоенности ресурсов онлайн обучения. В будущем, подобный вид 

образования будет набирать обороты. Для этого, необходимо развивать 

техническое обеспечение электронного обучения и совместные программы 

вместе с зарубежными вузами. Онлайн обучение должно использовать как 

глобальные возможности глобальных коммуникаций, так и возможности 

внутривузовских телекоммуникаций. Эти технологии в области создания 
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знаний – один из важнейших факторов расширения доступа к нему более 

широких масс граждан и широкого вовлечения населения в реформирование 

образования как важнейшего институционального элемента общества. 

Получается, что рынку онлайн-образования в Казахстане еще предстоит 

сделать скачок в рамках своего развития, расширить обучающий курс, 

повысить уровень профессионализма преподавательского состава, а также 

привлечь к этому сегменту рынка государство. Развитие онлайн образования 

совместно с различными зарубежными университетами также может 

поспособствовать его улучшению и продвижению. 

Таким образом, это небольшое исследование обобщает основные 

тенденции, которые можно наблюдать в сфере онлайн обучения иностранным 

языкам в Казахстане, и определяет основные перспективы его дальнейшего 

развития. Как подчеркнул Б. Жумагулов, тенденции, наблюдаемые в 

современном образовании, «во многом являются своего рода академической 

революцией, поскольку они беспрецедентны по своим масштабам, 

разнообразию и динамике» [5]. Вопросы, описывающие тенденции и 

перспективы, составляют основу для отдельных исследований казахстанских 

исследователей. 
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В статье рассмотрены сущность, содержание и задачи обновления содержания 

образовательной системы Республики Казахстан. Проанализированы возникшие трудности 

в процессе внедрения в школы обновлённой системы образования и рассмотрены возможные 

пути их решения. 

 

Мақалада Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің мазмұнын, мазмұнын 

жаңарту міндеттері қарастырылған. Жаңартылған білім беру жүйесін мектептерге енгізу 

процесінде кездесетін қиындықтар талданады және оларды шешудің мүмкіндік жолдары 

қарастырылады.  

 

The article considers the essence, content and tasks of updating the content of the educational 

system of the Republic of Kazakhstan. The difficulties encountered in the process of introducing an 

updated education system into schools are analyzed and possible ways to solve them are examined. 

 

В настоящее время вхождение Республики Казахстан в мировое 

образовательное пространство дает толчок к совершенствованию системы 

начального и среднего образования и процесса подготовки 

высококвалифицированных специалистов в вузах [1]. Мир живет в период 

глобальных вызовов. В этих условиях образование и наука должны быть на 

переднем крае преобразований, что обусловило принятие ряда государственных 

программ как «Государственная программа развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016-2019 годы», «Государственная программа 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2016-2019 

годы» и др.  

Одной из задач, выдвинутых в программных документах, являлось 

обновление содержания среднего образования, переход к которому был начат в 

2015 году. Обновление содержания образования в Казахстане поставило перед 

собой ключевую цель: совершенствование педагогического мастерства 

преподавателей и введение в обучение системы критериального оценивания, 

которое подразумевает собой постановку конкретных целей обучения всех 

изучаемых разделов, достижение которых оценивается по критериям: «достиг» 

и «стремится». Подобная программа образования основывается на развитии 

спиральной формы образования, которая базируется на когнитивной теории Д. 

Брунера, и предполагает, что вторичное рассмотрение учебного материала, 

усложняющегося в течение всего школьного обучения, позволяет получить 

наибольшее преимущество в развитии современного ребенка, чем 

использование традиционных форм обучения. 

От новой обновлённой программы обучения ожидается формирование у 

детей навыков обучения тому, как учиться и, как результат, становление их 

более самостоятельными, увлеченными, уверенными в себе, более 
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ответственными личностями с наиболее развитым критическим мышлением, 

которые будут проявлять компетентность. Следовательно, одна из самых 

важных задач обновлённой программы обучения – «научить – учиться», 

обучаться в течение всей жизни, что может способствовать развитию новой 

конкурентоспособной личности [2]. 

Таким образом, можно констатировать, что основная идея обновлённого 

содержания среднего образования направлена на повсеместное внедрение 

инновационных активных форм обучения, в которых ученики самостоятельно 

развивают свою функциональную грамотность, активно «добывают» 

необходимые знания, развивают коммуникативные навыки общения со своими 

сверстниками и окружающими взрослыми, и творчески подходят к решению 

различных проблем [3].  

Внедрение обновлённого содержания среднего образования не могло не 

отразится на деятельности учителей. Перед педагогами были поставлены не 

только такие проблемные вопросы, как: «Как учить в век информатизации?», 

«Как повысить качество образования?, «Как знания, которые были получены на 

занятиях, могут помочь ученикам стать более конкурентоспособными 

личностями?», но также выдвинуты ряд новых задач:  

– развитие критического мышления у учеников, а также и у себя; 

– обучение учеников работать с поставленной проблемой, находить 

возможности решения; 

– развитие в детях умений и навыков работать в группе и при этом 

обучаться; 

– формирование необходимых условий, чтобы детям было комфортно и 

интересно на уроках [4]. 

Для того чтобы достичь цели и задач обновлённой программы, любой 

педагог должен начать с самого себя, поменять свое мышление, и только после 

этого направлять деятельность своих учеников в необходимое русло. 

Подробно изучив модули обновлённой программы, можно выделить 

несколько основных направлений работы педагогов, таких как, формирование 

наилучшей коллаборативной среды, способствующей наилучшему настрою на 

уроках, с комфортной атмосферой сотрудничества; подведение к тому, чтобы 

ученики сами могли найти возможные пути решения образовавшейся перед 

ними проблемы; подготовка и проведение учебного процесса, так чтобы, 

принимались во внимание все индивидуальные способности детей; большее 

использование групповых и парных заданий; воспитание всестороннее 

гармонично развитой, функционально грамотной личности с критическим 

решением. 

Стоит выделить, что, именно среднее образование по обновлённой 

программе должно начать формирование у учащихся навыков 

самообразования, становление их более самостоятельными, 

самомотивированными, более увлеченными, уверенными в себе, 

ответственными личностями с более развитым критическим мышлением, 

которые будут проявлять компетентность в цифровых технологиях [5]. 
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Посредством использования более эффективных подходов обучения 

обновлённой программы, предусматривающих многостороннее развитие детей, 

возможно развивать их критическое и творческое мышление, умения и навыки 

в сфере информационно-коммуникационных технологий, научно-

исследовательские навыки, а кроме того формировать готовность у них 

обучаться в течение всей жизни. 

Исходя из задач обновлённого содержания образования средней школы, 

потребовался переход на новую систему в составлении планов уроков и 

внедрения критериального оценивания.  

Это привело к ряду трудностей, с которыми столкнулись педагоги, в 

частности методического характера. Во-первых – это проблемы в составлении 

краткосрочного плана. Во-вторых, трудности с дифференциацией учебных 

заданий, для которой характерен учет индивидуальных различий учащихся. В-

третьих, проблемы в составлении заданий для оценивания по критериям 

обновлённого содержания образовании, а именно формативное и суммативное 

оценивание. 

Хотя, как мы указывали выше, главным действующим лицом в реализации 

обновлённого содержания образования в школах является педагог, решение 

указанных выше проблем требует работы и усилий со стороны различных 

образовательных ведомств, таких как департаменты образования, районные 

отделы образования и т.п.  

Трудности методического характера, в частности касательно вопросов с 

разработками программ предметов и планов уроков согласно новым 

требованиям и содержанию обновлённого образования, могут быть решены в 

первую очередь посредством повсеместного обучения педагогических кадров 

школ. Стоит отметить, что данная работа уже активно ведется как на 

республиканском, так и на местном уровне путем организации 

соответствующих курсов повышения квалификации для учителей школ.  

Необходимость дифференциации учебных заданий является 

немаловажным фактором в повышении качества обучения и роста мотивации 

учащихся к учению, что требует срочных мер и по решению проблем в этом 

направлении. Основное решение данной трудности видится в разработке 

дифференцированных учебников и заданий, а также критерии оценивания их в 

рамках обновлённого содержания образования. Важно учесть, чтобы 

разработка данных материалов велась не по простой инициативе учителей тех 

или иных школ, и их применение носило не только локальный характер, а под 

централизованным руководством соответствующих органов с привлечением 

наиболее опытных и компетентных в этой области педагогов.  

Условием в преодолении трудностей с применением критериального 

оценивания может послужить формирование единой базы формативных и 

суммативных работ, введение единых печатных тетрадей согласно программе 

по каждому предмету.  

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно констатировать, что 

совершенствование системы казахстанского образования посредством 

обновления его содержания отвечает сегодняшним международным 
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требованиям и стандартам. В настоящее время ведется активная работа по 

внедрению всех модернизационных процессов в школы страны, обучению 

административных кадров учебных заведений, повышению квалификации и 

переквалификации педагогических кадров, росту осведомлённости о 

происходящих реформах среди учеников и их родителей. Однако реализация 

данного подхода сопровождается рядом трудностей, с которыми сталкиваются 

педагоги, некоторые из которых мы представили выше. Безусловно, есть ряд и 

других проблем, связанных с внедрением трёхъязычного образования и 

современных форм обучения, как например, электронного обучения, которые 

требуют высокий уровень языковых умений и IT компетенций учителей и 

учеников, а также хорошую техническую оснащенность школ.  

Нам видится возможным решением всех указанных трудностей, хоть 

процесс данный небыстрый, требующий значительных финансовых затрат, а 

также проведения разъяснительных встреч и бесед с педагогами и родителями. 

В заключении, хотелось бы добавить, что к данному этапу времени уже 

проделан большой путь к модернизации всей системы образования, и на 

сегодняшний день требуется поэтапное преодоление сложившихся на данном 

пути трудностей.  
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ХИМИЯ ПӘНІНЕН БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДА 

КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
 

З. С. Даутова, Б. С. Тантыбаева, Б. К. Шаихова.  

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,  

Өскемен қаласы 
 

Мақалада критериалды бағалаудың ерекшеліктері баяндалады. Бағалау критерийлері 

пәндер бойынша білімді және дағды мазмұнын көрсетеді, осылардың негізінде оқу 

бағдарламасы және оқу жоспарлары дайындалады. Мектеп білім беру үрдісіндегі 

критериалды бағалау технологиясының моделі және химия сабағында өткізілген 

жинақтаушы бақылау жұмысының үлгісі беріледі. 

Түйінді сөздер: критериалды бағалау, қалыптастырушы, коммуникация, рефлексия, 

жинақтаушы, бақылау, дескриптор, модель, бағалау технологиясы. 

 

Данная статья расматривает особенности применения критериального оценивания 

в процессе обучения химии.  В работе приведена модель технологии использования 

критриального оценивания, а также примеры контрольных заданий с использованием 

технологий критериального оценивания. 

Ключеые слова: кретериальное оценивание, формирование, коммуникация, 

рефлексия, суммативный контроль, дескриптор, модель технология оценивани., 

 

This article examines the features of the use of criteria-based assessment in the process of 

learning chemistry. The paper presents a model of critical evaluation technology, as well as 

examples of control tasks using criteria-based assessment technologies.\ 

Keywords: criteriile evaluation, formation, communication, reflection, collective control, 

descriptive, model technology otsenivanie. 

 

Еліміздің білім беру жүйесінде жасалып отырған өзгерістер өз кезегінде 

бізге нақты міндеттерді де жүктейді. Білім мен технология дәуірінде өркениетті 

елдердің білім беру процесіндегі алдыңғы қатарлы, озық әдістемені өзімізге 

тәжірибеге енгізу, халықаралық оқу стандартына сай оқыту процесін дамыту 

қазіргі мақсатымыз болып отыр. «Білім беру реформасы – Қазақстанның 

бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса 

маңызды құралдардың бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару 

қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет», – делінген 

Қазақстан Республикасын Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан өз 

дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты Жолдауында. Білім беру 

бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен 

жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. 

Оқушылардың білім жетістігін бағалаудың критериалды технологиясы 

бойынша жұмыс істейтін білім беру ұйымдарының бағалау саясатына негізгі 

қадамдар стандартталған. Бағалау жүйесіне қатысты нормалар, негізі және 

сәйкес «қолданылу ережелері», нұсқаулықтары: бағалаудағы өзара байланыс, 

сабақ беру және оқыту; оқушылар мен ата – аналар  үшін бағалау 

стратегиялары және оқытудың күтілетін нәтижелерінің түсініктілігі; ішкі және 
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сыртқы бағалау үрдісіне оқушыларды тарту; тұрақты кері байланыс; оқыту 

рефлексиясы үшін оқушыларға мүмкіндіктер жасау; мәліметтерді тіркеу және 

сақтаудың тиімді жүйесі; ата- аналарға оқыту нәтижесін түсінікті жеткізу 

жүйесі; оқушылардың жеке қажеттіліктері туралы ақпаратпен қамтамасыз ету 

және т.б. тіркелген.  

«Оқушылардың білім жетістігін бағалау жүйесі туралы қағида» - 

мектептің бірегей бағалау саясатының барлық қырларын көрсететін, мақсаты 

мұғалімдерді олардың мектеп аясындағы бүкіл бағалау үдерісіне қатысты 

түсіндіру жүргізу болып табылатын жазбаша құжат. Білім беру үрдісінің 

барлық қатысушылары қалыптастырушы және жинақтаушы бағалаудың 

спецификасын түсінуі тиіс. Осы мектеп құжатында білім беру үдерісінде 

қолданылатын критериалды бағалау технологиясын ұйымдастырудың барлық 

жағдайлары, құралы, әдістері, бағалау формалары жазылған. Мектеп 

құжаттарын (сынып журналы, оқушылар күнделігі, мұғалімдердің оқушылар 

жұмысын административті бақылау формасы) жүргізудің ерекше формасы да 

осында көрсетілген.  

Осы бағалау жүйесін тіркейтін жалпы білім беру ұйымдарында құжатты 

жасауда оқушылардың білім жетістігін бағалауға бірегей талаптар орнату үшін 

педагогтар ұжымының бірлескен іс- әрекеті ұйымдастырылады. Мектеп 

басшылығы апта сайын пікір алмасу, құжатты бірлесіп жасау үшін жұмыс 

кездесулеріне сағат бөледі. 

Қосымша міндетті жұмыс мектептік критериалды бағалау саясатымен 

таныстыру үшін оқушылармен (оқушылар не және қалай бағаланатынын білуі 

және критериалды шкала құруға қатысуы тиіс), ата- аналармен (белгілі бір 

білім беру ұйымдарында бағалау жүйесінің мазмұны туралы ақпарат беру, 

оқушылардың білім жетістігін бағалау критерийлерімен таныстыру, баланың 

оқу жетістігі туралы мазмұнды ақпарат беру) жүргізіледі.  

Бағалау саясатын тіркейтін құжаттың өзі бірнеше кезеңмен жасалады: 

- критериалды бағалауға қатысты жасалған құжатты (отандық және 

шетелдік) балқылау және таныстыру; 

- мектептің бірегей бағалау саясатымен байланысты негізгі сұрақтарды 

мұғалімдер тобында талқылау; 

- педагогтар тобында қойылған сұрақтарға жауаптар дайындау және 

олардан мектептің бірегей бағалау саясатына жоба (оқушылардың білім 

жетістігін бағалау жүйесі туралы қағида) құру; 

- оқушыларды бағалау туралы бірегей қағида жобасын, толықтыру, 

жасау және, онда мектептің жалпы философиясы және бағалау саясатының 

мазмұны көрсетілген: 

- қалыптастырушы және жинақтаушы бағалаулардың белгіленуі, 

мазмұны; 

- есептік кезең (тоқсан, жартыжыл, жыл) бойынша орташа ұпайлар 

қосындысын дәстүрлі бесбалдық бағаға алмастыру кестесі; 

- қалыптастырушы және жинақтаушы бақылау іс- шараларының мерзімі 

мен талаптары (жұмыс кестесін құру, олардың саны, жинақтаушы жұмысты 

жазуға рұқсат алу талаптары); 
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- оқушыларды міндетті қорытынды аттестациялауды өткізу талаптары. 

- жалпы білім беру ұйымының ғылыми- әдістемелік отырысында 

қабылданып, директормен бекітілген білім жетістігін критериалды бағалау 

жүйесі туралы қағиданы басып шығару; 

бағалаудың жеке құралдары мен стратегияларын қолдану, мәліметтерді, 

формулярлар мен бланктерді сақтау бойынша ұсыныстар дайындау. 

Критериалды бағалауды қолдануда бірқатар өзгерістер енгізуге, критериалды 

бағалау тәсілдерін жетілдіруге, мұғалімдер үшін әдістемелік ұсыныстар 

дайындауға мүмкіндік берді.  

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде оқушылардың оқу жетістіктері 

қалыптастырушы және ішкі жиынтық бағалауында қолданылатын төрт 

критерийлер бойынша бағаланады. 

Критерийлер пәндер тобына қатысты ерекшелінеді және Назарбаев 

Зияткерлік мектептеріндегі Кіріктірілген білім бағдарламаларында анықталған 

кең спектрлі және 21 ғасыр өзекті дағдылары сияқты бағалауға мүмкіндік 

береді. Оларға: Зерттеу (анализ және синтез), Проблеманы шешу, Сын 

тұрғысынан ойлау, Өздігінен білім алу, Ынтымақтастық, Ақпаратты өңдеу, 

Креативтілік және жобалау, Практикалық және тәжірибелік дағдылар жатады. 

Бағалау критерийлері пәндер бойынша білімді және дағды мазмұнын 

көрсетеді, осылардың негізінде оқу бағдарламасы және оқу жоспарлары 

дайындалады. I топтың критерийлері 1 кестеде берілген. Пәндердің атауы: 

Әдебиет, Математика, ИКТ, Дүниетану, Ғылым, Өнер, География, Биология, 

Физика, Химия, Қазақстан тарихы, Дүниежүзілік тарих, Құқық негізі, Қазіргі 

әлемдегі Қазақстан, Экономика, Информатика, Жаһандық перспективалар 

IІ топтың критерийлері 2кестеде берілген. Пәндердің атауы: Ағылшын 

тілі, Орыс тілі, Қазақ тілі 

 

Кесте 1 - I топ критерийлері. 
Критерийлер Сипаттамалары 

Білу және түсіну     Сыныптар және пәндер бойынша оқу бағдарламасының 

мақсатына сәйкес нақты деректерді, ақпарат пен 

сипаттауларды болжау немесе түсіндіру арқылы еске 

түсіру 

Қолдану     Ақпаратты қолдану және бұрын алған білімді, жаңа 

немесе таныс емес жағдай мен контексте пайдалану. Білу, 

түсіну және дағдыларды оқу жұмысында қолдану арқылы 

көрсету. Сыныптар және пәндер бойынша оқу 

бағдарламасының мақсатына сәйкес білімді пайдалануды 

көрсетудің тәсілдері ретінде практикалық жұмыстар, 

эксперименттер, жобалық жұмыстар, проблемаларды 

шешу, жаңа немесе әр түрлі өнімдерді жасау болып 

табылады 

Сын тұрғысынан ойлау және 

зерттеу 

    Дерекнамадан, анализден, синтезден және ақпаратты 

бағалаудан шығатын пікірді қалыптастыру. Сыныптар 

және пәндер бойынша оқу бағдарламасының мақсатына 

сәйкес ақпарат немесе нәтиже жинау қабілетін жинауды 

және оны анализ бойынша дұрыс түсіндіруді көрсету. 

Сыныптар және пәндер бойынша оқу бағдарламасының 
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мақсатына сәйкес өзі жасаған шешімдерін ойлау қабілетін 

көрсету. 

Коммуникация және 

рефлексия 

     Сыныптар және пәндер бойынша оқу 

бағдарламасының мақсатына сәйкес ауызша және 

жазбаша түрде ойлар мен пікірлерді, деректерді, 

ақпаратты беру. Басқалармен өз қөзқарасын түсіндіру 

туралы талқылау жүргізу, олардың көзқарасын түсіну, 

одан кейін жалпы түсінікке келу. Пікірлерді, ойларды 

және оқиғаларды ойлау, және пікір жасау, ойлау 

нәтижесінде іс әрекеттер жасау. 

Кесте 2 - IІ топ критерийлері 

 
Критерийлер Сипаттамалары 

Тыңдалым Сыныптар және пәндер бойынша оқу бағдарламасының 

мақсатына сәйкес әр түрлі тыңдалым стратегиясының пайдалана 

отырып, әр түрлі тыңдалым тұпнұсқасының және түрінің 

мазмұнын түсіну  

Төменгі сыныптарда сөздерді және негізгі фразаларды 

танып оған тиісті іс әрекеттерді жасаудағы алдын ала 

дағдыларын дамытуға бағытталған 

Оқылым Сыныптар және пәндер бойынша оқу бағдарламасының 

мақсатына сәйкес оқылымның әр түрлі стратегиясын пайдалана 

отырып, оқу үшін әр түрлі мәтіндер түрінің мазмұнын түсіну.  

Төменгі сыныптарда сөздер орнына әріптердің пішінін, 

үлгісін салыстыруға байланысты алдын ала дағдыларын 

дамытуға бағытталған 

Жазылым Сыныптар және пәндер бойынша оқу бағдарламасының 

мақсатына сәйкес бөлшектеріне және оқиғаларына көңіл бөліп 

әр түрлі жазбаша мәтіндерді жасау.  

Төменгі сыныптарда моториканы дамытудағы алдын ала 

дағдыларына бағытталған, мысалы, әріптің пішінін жасау. 

Айтылым Сыныптар және пәндер бойынша оқу бағдарламасының 

мақсатына сәйкес ресми, әңгімелеу және сөздің спецификалық 

стилін тиімді және сауатты қолдану.  

Төменгі сыныптарда алдын ала дағдылар сөз бен негізгі 

фразаларды айтуын дамытуға бағытталған. 

Берілген критерийлер тобы берілген пәндер бойынша жаңа бағдарлама 

енгізуде қолданылады. 

Күтілетін нәтижелер: 

- оқушылардың оқудағы жетістіктерін объективті бағалау; 

- әр оқушының қабілетін ескере отырып даму траекториясын анықтау; 

- оқытудағы күтілетін нәтижеге қол жеткізу үшін оқушылардың білік 

дағдыларын дамытуға ынталандыру; 

- оқыту сапасын жақсарту; 

оқу үдерісін ұйымдастырудағы ерекшеліктер мен оқу материалын сапалы 

меңгеруін анықтау үшін мұғалімнің, оқушы мен ата-ананың арасындағы кері 

байланысты қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу.  

Тәжірибелік маңыздылығы: 
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Критериалды бағалаудың тәжірибелік маңызы төмендегі 

артықшылықтармен белгіленеді: 

- жеке тұлға емес, оқушының жұмысы бағаланады; 

- оқушы жұмысы алдын- ала белгілі критерийлер бойынша бағаланады; 

- бағалау критерийлері нақты оқыту мақсаттарын айқындайды, 

сондықтан оқушыларға баға оқып- зерделенген материал бойынша ғана 

қойылады. 

- өзінің оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау үшін және ата- аналарына 

осы ақпараттарды  жеткізу үшін  оқушыға нақты  бағалау алгоритімі белгілі. 

- оқушының оқуға деген және өзін-өзі бағалауға ынтасы артады. 

Критериалды бағалау:  

Мұғалімдерге: 

1. Сапалы нәтиже алуға бағытталған критерийлер әзірлеуге; 

2. Өзінің іс-әрекетін жоспарлауға және талдауға жедел түрде ақпарат 

алуға; 

3. Білім беру сапасын арттыруға; 

4. Оқытудың сапасын жақсартуға; 

5. Әр оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып, 

жеке оқыту траекториясын құруға; 

6. Бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға; 

7. Оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді 

Оқушыларға:  

1.  Өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін 

және ойлау әрекетінің типтерін қолдануға;  

2. Өз нәтижелерін болжау  арқылы табысқа жету үшін бағалау 

критерийлерін білуге және түсінуге;  

3. Өзінің және өз құрдастарының жетістіктерін бағалап, рефлексияға 

қатысуға;  

4. Шынайы міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдануға, түрлі 

көзқарастарды білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді.  

Ата- аналарға: 

1. Өз баласының оқытылу деңгейі туралы обьективті дәлелдер алуға;  

2. Баланың оқудағы прогресін қадағалауға;  

3. Оқу үрдісінде оқушыға қолдау көрсетуге;  

4. Мектеп әкімшілігімен, мұғалімдермен кері байланыс орнатуға; 

5. Баласының мектепте және сыныпта жайлы сезінуіне сенімді болуына 

мүмкіндік береді. 

Әрбір мұғалім оқушылардың білім жетістігін сапалы бағалауды 

ұйымдастыра алу және олардың іс- әрекет нәтижелерін талдау үшін, ол әрбір 

оқыған бөлім, әрбір тақырып соңында қандай нәтиже алуға тиіс екенін нақты 

түсінуі қажет. Осы мақсатпен пәннің әрбір пән блогының мақсаты мен 

міндеттеріне сәйкес келетін, оқушылардың оқу тоқсаны, жылы соңында 

қалыптасуға тиісті білімі мен икемін дәл анықтайтын, әрбір тарауды оқу 

бағдарламасы мазмұнын талдау негізінде оқытатын критерийлер құрылады. 
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Критериалды бағалау технологиясының моделі 1 суретте көрсетілген және 

мына негізгі бөліктерден тұрады: 

 Критерийлік бағалау технологиясының моделі мыналарды қамтиды: 

Біріншіден,  оқушыларға жеке тапсырмалардың табысты болуын 

анықтауға, нәтижесінде, жалпы оң жетістікке жетудің айқын, дәл және 

объективті құралы болып табылады. 

Екіншіден, белгілі бір параметрлерді пайдалану бағалау жүйесін жеке 

мақсаттарда, жеке оқу курсы ретінде байланыстыруға және мектеп білімінің 

тиісті деңгейінде білім алуға мүмкіндік береді. 

Үшіншіден, критерийлік бағалау жүйесінің мөлдірлігі мен 

процедуралық сенімділігі мектеп әкімшілігі мен ата-ана тәрбиелеу үдерісіне 

қатысудың ықтимал құралы болып табылады. Оқу орнының басшылығында 

мұғалімнің қызметінің нәтижелерін мониторингілеу құралы бар, ол көп 

өлшемді және тұрақты ақпаратты береді. Ата-аналар, өз кезегінде, өз 

балаларының жетістіктері туралы толық ақпарат ала алады және мектепте шын 

мәнінде немен үйрететінін түсінуге мүмкіндік алады. 

Сайып келгенде, аталған мін-жайлар, ол ашық ету білім беру процесінің 

барлық қатысушыларының арасындағы қарым-қатынастардың өзгеруіне әкелуі 

мүмкін. Критериалды бағалау оларға белсенді оқу қызметін қатысуға мүмкіндік 

береді. Бұл, атап айтқанда, оқушылар қолдану үшін, тәуелсіз мақсаттар мен 

міндеттер қоюды, тапсырма өлшемдерін қалыптастыруды, жауаптар жасауды, 

қиындықтардың себептерін анықтауды және қателерді түзету бойынша жұмыс 

істеуді үйренеді. 

Мысалы, оқытушымен бірге тоғызыншы сынып оқушыларының 

химиядан сыныпта сөз проблемаларды шешу үшін мынадай критерийлер 

әзірленді: 

- қысқа жазба жасалады; 

- оны шешудің оңтайлы жолы таңдалады; 

- әрекеттердің қисынды тізбегі құрылды; 

- әрбір іс-әрекет үшін дұрыс түсініктеме; 

- тексеру жүзеге асырылады; 

- жауап толық жазылған. 

Сонымен қатар, оқушылар ұсынылған тапсырманы дербес шешеді; бір-

бірін бағалау,  жұппен жұмыс істеу, критерийлерді айту және көршісінің 

белгісін анықтау; қателерді тауып, оларды жоюдың жолдарын анықтайды, яғни 

олар оқуға қабілетті болады. 
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Сурет 1 - Мектеп білім беру үрдісіндегі критериалды бағалау технологиясының 

моделі 

 
 

Оқушылар тұлғасының 

олардың оқу жетістігін 

бағалаудың объективті, 

әмбебап жүйесіне деген 

қажеттілігі 

Оқушылардың білім 

жетістігін бағалаудың 

жаңа жүйесіне деген 

қоғамның әлеуметтік 
тапсырысы 

Мақсат 

Белгілі бір критерийлер 

көмегімен оқушылардың 

білім деңгейін анықтау 

және жоғарылату 

Принциптері: 

- критериалдылық және дескриптивтілік қағидасы; 

- қалыптастырушы және жинақтаушы бағалаулардың тұтастығы қағидасы; 

- саналылық қағидасы; 

- критериалды бағалаудың диагностикалық негізі принципі; 
 

Мектептің бағалау саясаты 

- бағалау үрдісінің нақтылығы, тиімділігі, реттілігі, қолайлылығы; 

- бағалау жүйесі туралы қағида; 

- критериалды бағалауға негізгі қадамдарды стандартизациялау; 

- оқушылармен, ата- аналармен қосымша жұмыс жүргізу; 

- бағалау құралдары (бақылау тапсырмаларының формалары); 

- қойылған мақсат пен міндеттерге жетуде білім беру үрдісі қатысушыларының 

өзара байланыстағы бақылау- бағалау әрекеттері жүйесін қамтамасыз ететін формальді- 

сипаттамалық метатехнологияның бөлігі ретіндегі макро- және микротехнологиялар. 

 

Бағалау әрекетінің педагогикалық– әдістемелік жағдайы 

1) Критериалды бағалауды ұйымдастыру; 

2) Критериалды бағалау құралдарын қолдану әдістемесі 

Оқушылардың білім сапасын арттыру деңгейін пелагогикалық диагностикалау іс- 

әрекеті 

(сауалнама, бақылау, тестілеу) 

Нәтиже 

Критериалды бағалау технологиясы арқылы білім сапасы жоғарылаған оқушы тұлғасы 
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Осы орайда 9-сыныпта өткізілген  химия сабағының үлгісін ұсынсақ: 

«Металдар және құймалар» тақырыбына қалыптастырушы бақылау 

жұмысы Тапсырма 1 

Металдарға тән қасиеттер мен олардың реакция теңдеулері арасындағы 

сәйкестікті орында : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма -2 

Суреттердің қайсысында металдық байланыс көрсетілген? Металдық 

байланыстың анықтамасын жаз. 

1.  2. 3.    4. 5.  

Тапсырма -3 

Суреттердің тұсына металдың қандай физикалық қасиеті көрсетілген? 

Физикалық қасиетін металдық байланыс типі тұрғысынан түсіндір. 

 

1.  2. 3. 4 

Өткізілген сабақ жоспарының үлгісі 

 

XXI ғасырда мектептік білім беру модернизациясының жаңа бағдарлары 

оқушыларды бағалау әрекетінің рөлін біршама дәрежеде өзгертті. Құзыреттілік 

қадамдарына негізделген білім беру парадигмаларының жаңаруы, жаңа білім 

беру стандарттарының пайда болуы оқушылардың оқу жетістігін бағалауда 

олардың білім сапасын көтеруге әсер ететін, жүйелік, пәнаралық, бірегей 

критериалды технологиясын ұсынды. Критериалды бағалау технологиясы 

бойынша оқу мақсаттарына сай қалыптастырушы және жинақтаушы бақылау 

жұмыстарын жүргізудің әдістемесі оқушылардың білім деңгейінің 

жоғарылауына тигізетін әсері сөзсіз.  

 

№ Сәйкес реакция теңдеулері  Сәйкес реакция 

теңдеулері  

1 Метал + су  → сілті + сутегі  Fe+  Н2О→ 

2 Метал + оттегі →оксид  Mg + HCl → 

3 Метал + су → оксид + сутегі↑ Hg + H2SO4 → 

4 Метал + қышқыл (сұйыт) →тұз 

+сутегі↑ 

Са+Н2О→ 

5 Метал + қышқыл (сұйыт)     Al+ O2→ 
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Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. KR Bіlіm turaly Zany. 2007 // Paragraf: sprav. sistema: [elektronnyy 

resurs] / Vostochno-Kazakhstanskiy regionalnyy tsentr pravovoy informatsii. - Ust-

Kamenogorsk. 2012. 

Сабақ тақырыбы: Металдар құрылысы және металдық байланыс, 26.02.2015 

Сынып: 9-сынып Қатысқандардың саны:26 

Қатыспағандар: 

Оқу мақсаты  Оқушылар орындай алады: 

металдардың өздеріне тән қасиеттері мен реакцияларын 

ажырату 

Сабақтың мақсаты - металдарға тән қасиеттерді және олардың реакцияларын 

ажырату; 

- барлық металдардың мұндай  қасиеттерге ие емес екендігін 

ұғыну;  

- металдық тордың ішіндегі химиялық байланыс типін 

түсіну; 

- металдардың  кристалл  түзетіндігін түсіну. 

Сабақтың барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Басы 

Статер  

0-10минут  

Оқушылардан «типтік металдар» атауын сұрау. Олардан 

«типтік» металдардың ерекшеліктерін сұрау. Содан 

кейін оқушылар металдардың қасиеттері мен белгілерін 

хабарлайды. 

Презентация 

Ортасы 

11-35 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылардан  типті металл қасиеттерін көрсетпейтін 

металдар туралы сұрау. Олардан  типті және типті емес 

металдары бар  периодтіқ кестедегі  орналасу аумағын 

анықтауды сұрау. 

Оқушылармен металдар электрондарының орналасуын 

талқылау және жалпы осы жайлы не айта алатындығын 

талқылау. 

Оқушыларға көп сыртқы электрондармен қоршалған 

тығыз құрылым ретінде металдардағы байланысты 

қарастыратындығымызды түсіндіру. Осы байланыс түрі 

тек металдарға тән: термиялық және электр өткізгіштігі 

және т.б. әртүрлі қасиеттерін түсіндіруге көмектеседі. 

«Иілгіштігі» және «созылымды» сөздерін енгізу. 

Оқушыларға балқыма  немесе алтын  табақша және мыс 

сымдарын көрсету. Оларға сымды майыстыруға рұқсат 

ету және т.б. 

Оқушылардан кристалдар туралы сұрау. Оқушыларға 

мырышталған темір мысалын көрсету. 

Металдардың жалын түсін өзгертетін реакцияларын білу 

және қолдану (Зертханалық жұмыс)   

Презентация  

https://www.youtub

e.com/watch?v=Uo

VOLOPzqt0 

 

соңы 

 
Үйге тапсырма: 

Оқушыларға металдар қасиеті тақырыбы бойынша 

кроссворд  жасауға тапсырма беру. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UoVOLOPzqt0
https://www.youtube.com/watch?v=UoVOLOPzqt0
https://www.youtube.com/watch?v=UoVOLOPzqt0
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ҚАЗАҚ СПОРТ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Б. М. Досқараев, Е. Т. Алтынбек  

Қазақ спорт және туризм академиясының  

Спорт ғылыми-зерттеу институты, Алматы қ. 

 
В статье расматриваются вопросы, касающиеся современного состояния научно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта в Казахстане, а 

также актуальные вопросы ее развития в новых социально-экономических условиях. На 

основании анализа деятельности научно-исследовательской работы НИИ спорта КазАСТ, а 

также научных направлений, посвященных актуальным проблемам спортивной науки в 

настоящее время, излагаются пути реформирования спортивной науки и повышения 

эффективности технологии научных исследований в спорте. Так как, сегодня мировая 

практика показывает, что не только спортсмены высшей категории большого спорта 

представляют лицо государства  и народа со своими спортивными достижениями и 

результатами, но и позитивными отношениями людей вокруг спорта к спортивной науке, 

научно-исследовательской работе и научным экспериментам, их реальными достижениями 

в использований современных оборудований, а также их глубокими знаниями в обработке и 

анализе экспериментальных данных в современной технике и с развитием спортивной 

индустрии в целом. 

Ключевые слова: наука, научно-исследовательская деятельность, спорт, 

лаборатория, эксперимент, углубленное комплексное обследование.  

 

The article deals with issues related to the current state of research in the field of physical 

culture and sports in Kazakhstan, as well as current issues of its development in new socio-

economic conditions. Based on the analysis of the research activities of the research institute of 

sports KazAST, as well as scientific directions on topical issues of sports science at present, 

outlines ways to reform sports science and improve the effectiveness of technology research in 

sports. Since today, world practice shows that not only sportsmen of the highest category of big 

sports represent the face of the state and the people with their sporting achievements and results, 

but also the positive attitudes of people around sport to sports science, research work and scientific 

experiments, their real achievements. in the use of modern equipment, as well as their deep 

knowledge in the processing and analysis of experimental data in modern technology and with the 

development of the sports industry as a whole. 

Key words: science, research, sport, laboratory, experiment, in-depth comprehensive survey. 

 

Қазақстандағы отандық ғылымның құрамдас бөлігі ретінде спорт ғылымы 

күрделі кезеңдерді бастан өткеріп келеді. Бұл негізінен қаржыландырудың 

мардымсыздығына, аппараттар мен құрал-жабдықтарды жаңартуға деген 

қаражаттың жетіспеушілігіне, мамандық беделінің құлдырауына, сондай-ақ 

әлеуетті тапсырыс берушілер тарапынан ғылыми зерттеулерге деген 

қызығушылықтың төмендеуіне байланысты болып отыр. 

Негативті факторлардың әсері қайта орнына келмес сапалық өзгерістердің 

басталуына алып келген шекке дейін жетіп отыр. Сол үшін бүгінгі таңда, спорт 

ғылымында не болып жатыр, ол жағдайларға әсер ете аламыз ба, егер әсер ете 

алсақ, онда оны жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда бұрынғы кеңестік 

деңгейдегідей дәрежеге жеткізу жолында не істеуіміз қажет деген терең әрі 

жан-жақты талдаулар аса өзекті мәселеге айналары сөзсіз. Біздің ойымызша 

спорт ғылымын реформалаудың негізгі мақсаты экономикалық және саяси 
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принциптерге сәйкес ғылыми ұйымдардың қызметін белсендендіру болып 

табылады және ол келесідей мәселелерді шешуді қажет етеді: 1) отандық 

ғылымның нормативтік-құқықтық базасын қайта қарау; 2) елдегі спортты 

дамытудың жетекші технологияларын қаржыландыру үшін басымдықтарды 

анықтау. 

Зерттеу әдістері: ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді талдау, тарихи 

материалдар, ресми құжаттар және сала мамандарының жұмыстары мен 

пікірлерін жинақтап қорыту. 

Зерттеудің негізгі нәтижелерін талқылау. Құрлықтық және әлемдік 

спорттық додалардың қорытындылары көрсетіп отырғандай, бүгінгі заманауи 

спортта бай тәжірибе мен жоғары кәсіпқойлыққа жетуден басқа, елдегі 

олимпиадалық спортты дамытуда ғылыми-зерттеу мәселесін тығыз түрде 

қолдану маңызды болып табылады. Осы жерде айта кетерлік бір нәрсе, КСРО-

ның кезінде Қазақстан спортшылары 1988 жылы Оңтүстік Кореяда өткен ХХІҮ 

жазғы Олимпиада ойындарында ал жалпы саны 17 медальға, оның ішінде 10 

алтын медальға қол жеткізген болатын. Егер біз бұл уақытта жеке мемлекет 

ретінде қатысқанымызда әлем елдері арасында 10-шы орынды иеленер едік. 

Өйткені бұл дегеніміз Қазақстанның барлық Олимпиадалық ойындар ішіндегі 

ең мықты көрсеткіші болатын. Демеке, бұл дегеніміз нені көрсетеді? Сөзсіз 

мұнда Қазақстанның спорттық индустриясын сол кез спортшыларына кәсіпқой 

дайындықтың пайдалы да қажетті жүйесін ұсына білген ғалымдардың, 

оқытушылар мен бапкерлердің зерттеулеріне байланысты қарастырған 

дұрыс[1]. Осыған орай, мұнда елдегі дене шынықтыру бағытындағы жалғыз 

жоғары оқу орны Қазақ спорт және туризм (әрі қарай - ҚазСТА) орны мен рөлі 

туралы айта кету маңызды. Өйткені салалық бұл оқу ордасы қашанда КСРО 

мен кейінгі ТМД елдерінің профильдік жоғары оқу орындары арасында 

алдыңғы қатардың бірін иеленеді. Аталмыш академия – бұл Қазақстанның 

жетекші білім беру, ғылыми және әдістемелік орталығы бола отырып, дене 

шынықтыру, спорт және туризм бағыттарында тиісті мамандарды, ғылыми 

кадрларды даярлауда өзіне үлкен бедел мен қоғамда айтарлық танымалдылыққа 

қол жеткізе білді. Бұрынғы кеңестік дәуірдің өзінде-ақ, осы оқу орнының 

базасында «Биік таулы аймақ және спорт» атты проблемалық ғылыми-зерттеу 

зертханасы ашылған болатын. Ол жан-жақты спорт үрлері бойынша КСРО мен 

Қазақстан құрама командаларын дайындауда ғылыми-әдістемелік қамтамасыз 

ету жөнінде үлкен тәжірибеге ие болды. Өз заманында бұл зертханада 

Бернштейн А.Д., Пономарев Н.И., Суслов Ф.П. және т.б. сияқты әлемдік 

спортқа танымал ғалымдар өздерінің тәжірибелерін жүргізді. 2005 жылы бұл 

зертхана Спорт ҒЗИ деп қайта ұйымдастырылып, онда жоғары дәрежелі 

спортшыларды дайындауды медико-биологиялық қамтамасыз ету мәселелері 

бойынша зерттеулер жүргізіледі, оның барасында 2010-2011 жж «Қазақстандық 

спортшыларды дайындау жүйесінде орта тау және биік тау аймақтарының 

жағдайын пайдалану» тақырыбындағы қол жеткен гранттың орны ерекше 

болғанын атап өткен абзал. 

Спорт ҒЗИ қызметінде бірқатар спорт түрлері бойынша ҚР құрама 

командалары спортшыларының оқу-жаттығу жиыны кезінде және зертханалық 
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жағдайда тереңдетілген және кезеңдік кешенді тексерулер маңызды орынға ие. 

Жетекші спортшыларға тереңдетілген кешенді тексеру жүргізу 

бағдарламасында, түрлі метаболизмдік қуаттылық жүктемесі барысында 

дененің физикалық жұмыс қабілеттілігін және функционалдық көрсеткіштерді 

бағалау бойынша тестілеудің жалпы қабылданған әдістері қолданылады 

(эргоспирометрия, биохимиялық әдістер, қол эргометриясы, Вингейт тест). 

Зерттеулер нәтижелері негізгі жарыстарға спорттық дайындық кезінде 

қолданылып, ғылыми есептер, мақалалар және халықаралық конференцияларда 

көрініс тапты. Осы кезеңде мақала авторларының келесідей еңбектері жарыққа 

шықты: 2014 ж. – «История физической культуры в Казахстане» (ФИСУ 

қолдауымен, ағылшын және француз тілдеріндегі аудармасымен); 2018 ж. – 

«Бұқаралық және балалар мен жасөспірімдер футболының жалпы әдістемесі», 

мұнда ғылыми-зерттеу қызметінің мәселелері мен спортшы дайындау әдістері 

көрініс тапқан. 

ҚазСТА ғалымдарының бастамасы бойынша штаб-пәтері Алматы 

қаласында орналасқан дене шынықтыру және спорт университеттерінің 

Халықаралық ассоциациясы құрылды, ол міндетті түрде спорт ғылымы және 

білімі саласында ғалымдардың өзара ынтымақтастығы мен интеграциясына әрі 

қарай да ықпал ететін болады [2]. 

Дей тұрғанмен, Қазақстанда соңғы жылдары қаржыландырудың 

қысқаруына байланысты құрама командаларды ғылыми-әдістемелік 

қамтамасыз ету жүйесі бұзылды.Спорттың көптеген түрлерінде іс-жүзінде 

кешенді ғылыми топтардың (КҒТ) жұмыстары тоқтатылды. Бұл тек спорттық 

дайындық процесіне ғана емес, сондай-ақ, спорттық ғылымның дамуына да 

өзінің кері әсерін тигізбей қоймады. Өйткені спорттық ғылымды қалыптастыру 

процесі тығыз түрде спорттық дайындықтың тәжірибесімен бірге жүретін. 

Жалпы спорттық ғылым дегеніміз не? Ол түрлі ілім саласының мамандары 

шешетін жалпы тәжірибелік міндеттермен бірлескен спорт туралы ғылымдар 

кешені. 

Спорт ғылымын қаржыландырудың болмауы заманауи құрылғылар мен 

техникалық қажетті құралдарды  алуға мүмкіндік бермейді. Бұл мәселе 

объективті түрде ғылыми-зерттеу қызметінің құрылымында эксперименттік 

зерттеулердің үлес салмағының төмендеуіне алып келеді. Әлем бойынша 

заманауи ғылыми приборлар мен құрылғыларды қолдана отырып 

эксперименттік мәліметтерді тиянақты түрде талдаумен байланысты 

жұмыстардың үлес салмағы айтарлықтай ұлғайып жатқанда, біздің елімізде 

объективті себептерге байланысты мұндай жұмыстар тоқтатылуда. 

Ғылым қоғамның асырандысы емес, ол жаңа технологияларды жеткізуші, 

оның көмегімен ел экономикасы қарқынды түрде дамиды. Осы жерде кішкене 

ғана мысал келтіре кетсек, мәселене UEFA-ның Конвенцияға мүшелікті қайта 

бекіту жөнінде қорытынды беретін сауалнамасында ел федерацияларының 

спорттық университеттермен қарым-қатынасы деген нақты тармақша бар [3].  

Ғылыми зерттеу құрылымында жаңа идеяларды эксперименталдық 

апробациялау мүмкіндігінсіз жалпытеориялық және методологиялық жаққа 

қарай теңдіктің бұзылуы, болашақта отандық спорт ғылымының қол жеткізген 
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көптеген позицияларын жоғалтуға алып келуі мүмкін. Мәселен, ҚР «Дене 

шынықтыру және спорт туралы» Заңының 42-бабында спорт саласындағы 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының маңызды орны туралы нақты айқындалған, ал 

1 және 24-баптарында ғылым түсінігі мен оның қаржыландыру мәселелері 

туралы жақсы түсінік берілген [4]. 

Бүгінгі таңда спорт ғылымының негізін құраушы көпжылдық зерттеулер, 

қазіргі жағдайда даму мүмкіндігінен тыс қалып отыр дей тұрғанмен, тұрақты 

қаржыландыруды, ғылыми мектептер мен бағыттарды қалыптастыру үшін жас 

ғалымдардың ағыла тартылуын талап етеді [5]. Мұндай базалық құрылымдар 

тұрақсыз қаржыландыру жағдайында өте әлсіз болып келеді. Сондықтан қазіргі 

кездің өзінде спорт биохимиясы, биомеханикасы, физиологиясы, психологиясы 

сияқты басқа да негізгі бағыттарда зерттеулер жетімсіздігі қатты байқалады.  

Біздің бүгінгі күні жоғалтып алған нәрселерімізді есепке ала отырып, 

тікелей ғылыми зерттеулер жүргізетін көптеген ғылыми салалар ғылыми 

мәселелерді шешуде білімі мен тәжірибесі бар мамандарды тарту бойынша іс-

шараларды қарастырулары тиіс. Сонымен бірге келесідей маңызды мәселелерді 

шешіп, жүзеге асыру керек: 

- заманауи ғылыми-зерттеу құрылғыларын алуға мақсатты бағытталған 

бюджеттік қаржы бөлу;  

- Ұлттық дене шынықтыру және спорт ҒЗИ құру;  

- ҚР Мәдениет және спорт министрлігі жанынан спорт ғылымын дамыту 

бойынша түрлі ғылыми салалардан мамандарды топтастырушы ғылыми-

әдістемелік кеңесті қайта жандандыру; 

- жыл сайын ең үздік ғылыми жұмысқа республикалық байқау өткізу; 

- спорт ғылымында жұмыс жасаушы жас ғалымдарды қолдаудың арнайы 

бағдарламасын жасау және басқа. 

Аталған мәселелерді жүзеге асыру үшін, Қазақстан Республикасында 

заңнамалық база мен спорттық индустрияны қайта қарау туралы  Үкіметтің 

тиісті қаулысын қабылдау қажет, онда қазақстандық құрамалардың негізгі 

құрамдары мен спорттық резервті ғылыми-әдістемелік және медициналық 

қамтамасыз етуді міндетті түрде қаржыландыру мәселесі көрініс табуы керек. 

Оның көлемі Олимпиада ойындарына елдің құрама командаларын дайындау 

үшін бөлінетін жалпы соманың 10 процентінен кем болмауы тиіс. 
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Данная статья предоставляет возможность методологического обоснования 

проблемного вопроса и психолого-педагогической диагностики педагогической 

действительности на современном этапе развития образования. Представляет 

психофизический анализ визуального восприятия обучаемыми существующей 

действительности, позволяющий формированию положительных мотивов к творческому 

поиску наиболее приемлемых и продуктивных путей использования учебно-методической 

литературы и их структурно-логического изложения в педагогическом процессе. 

 
Мақала оқытудың қазіргі кезеңіндегі проблемалық мәселені және психологиялық-

педагогикалық диагнозды әдіснамалық негіздеуге мүмкіндік береді. Оқу-әдістемелік 

әдебиеттерді және олардың құрылымдық-логикалық көрсетілімдерін педагогикалық 

процесте пайдаланудың ең қолайлы және өнімді тәсілдерін шығармашылық іздеудің 

позитивті мотивтерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін Бар шындықты визуалды 

қабылдауға психофизикалық талдау ұсынады. 

 

The article represents possibility of methodological substantiation of the problem issue and 

psychological-pedagogical diagnostics of pedagogical reality on the modern stage of education 

development. The author represents a psychophysical analysis of visual perception of the reality 

which permits to form the positive motives to creative search of the most acceptable and productive 

ways of using educational-methodical literature and their structural-logical averment in the 

pedagogical process.  

 

Существующая действительность, в настоящее время, в области 

образования Казахстана имеет положительные тенденции развития. Система 

образования нацелена на формирование креативно мыслящего поколения, 

способного ориентироваться в международных стандартах профессиональной 

деятельности. Для этого приложены все усилия государственной поддержки 

образованности перспективной молодежи, которая на сегодняшний день 

наравне с известными представителями Казахстана на мировой арене, 

поднимают имидж страны в ее интеллектуальной и профессиональной области, 

зачастую благодаря своим способностям и талантам. 

Ни для кого не секрет, что благодаря своему таланту и способностям, 

многие известные спортсмены и творческие люди, подняли себя сами, и 
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гордость за них, есть прямо пропорциональное отношение к гордости за страну, 

что уже является основой патриотического воспитания. 

Вместе с тем, восприятие существующей действительности большей 

частью молодежи в этическом и нравственном отношении требует желать 

лучшего в учебно-методическом обеспечении и ее содержании, которые на 

сегодняшний день имеют в своей основе научно-теоретические положения, что 

для молодежи доконвессионального уровня морального развития очень тяжело 

воспринимаемы [1]. 

Анализ своей практической деятельности в системе воинской службы 

показывает, что уровень морального развития допризывной и призывной 

молодежи во многом сосредоточен на «проживание одним днем», что конечно 

может быть обусловлено нахождением их в других социально-педагогических 

условиях. Однако изучение их интеллектуального уровня и наблюдения 

показали, что этим принципом жизнедеятельности они руководствуются 

повсеместно с учетом социально-экономических условий и отношений. Такая 

повсеместная жизнедеятельность напрочь стирает нравственные приоритеты 

общечеловеческих отношений и понятий патриотизма, которые существуют на 

сегодняшний день пока благодаря старшему поколению, сохранивших 

традиционные ценности. 

Материальная зависимость человека, как первичная его потребность, 

соответствует выдвинутым научным положениям психологической науки [2] и 

в своей философской интерпретации [3] доказывает, что бытие определяет 

сознание, но в тоже время, без наличия сознания, как второй сигнальной 

системы, материальная оболочка человека существовала бы как биовид 

животного мира.  

Из многих научных источников, мы знаем, что ведущим в 

жизнедеятельности человека являются его потребности, и их последовательная 

удовлетворение приводит к продуктивному его созидательному 

существованию, что и отличает нас от фауны земли. Тому свидетельствуют 

философские изречения Абая Кунанбаева в словах назиданиях: «Когда у 

человека не болит голова о поиске хлеба, то он сам потянется к знаниям, и 

передаст их детям» [4. сл 25] и великого полководца А. Суворова: «Прежде чем 

с солдата спросить, его надо накормить, напоить. одеть и обучить» [5]. 

Такая существующая действительность для каждого преподавателя, 

командира, начальника (далее –руководителя) требует в первую очередь 

понимания ее причинно-следственного аппарата возникновения, и во вторую 

очередь, уже ее решения.  

Как инструмент познания и преобразования существующей 

действительности наиболее приемлемо использование методологии 

педагогической науки [6] в ее философской интерпретации, и с учетом уровня 

развития объектов педагогической деятельности (далее - объектов) 

использования такого метода познавательной деятельности как сравнения, что 

позволяет понять то общее, что присуще двум или нескольким объектам, а 

выявление общего и повторяющегося в явлениях, как известно, есть ступень на 

пути к познанию закономерностей и законов.  
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Сегодня, в век интернет обслуживания и повсеместной модернизации 

образовательных ресурсов, приходиться мириться, а порой и соглашаться с 

требованиями времени, но вместе с тем, только книга, предоставляет 

возможность развития творческого мышления. 

 

На сегодняшний день учебно-методическое обеспечение всех предметов и 

дисциплин, изучаемых как в общеобразовательной, так и в вузовской системе 

насыщены литературой научной интерпретации, теоретические основы 

которых дают только представление о возможном их использовании с учетом 

должных социально-экономических и педагогических условий. Это 

предоставляет возможность формированию научного мышления у обучаемых и 

слушателей, но во многом не способствует ее практической реализации, что 

приводит объекта педагогической деятельности к философскому уровню ее 

понимания и формулировки вывода, что теория далека от практики.  

Соответственно, такая постановка вопроса, не способствует 

формированию положительных мотивов к опоре на первоисточники и является 

основной причиной «пренебрежения» визуального изучения учебного 

материала обучаемыми по рекомендуемой литературе. Такова существующая 

действительность, которую мы воспринимаем на своем общенаучном уровне 

методологии педагогической науки, причинно-следственный аппарат которой 

необходимо познать на конкретно-научном уровне. 

Каждый руководитель, в психофизическом плане, должен понимать, что 

объект воспринимает существующую действительность организмом, 

подсознанием и сознанием. В психологическом плане это сравнимо с 

пирамидой потребности А. Маслоу, где физиологические потребности 

являются продуктом организма человека, потребности в безопасности – 

продуктом подсознания, а потребности самоутверждения, актуализации и 

познания – продуктом сознания [7 с 63]. Поэтому педагогика очень тесно 

связана с такими науками, как анатомия и физиология, которые изучают 

строение и функциональные процессы организма человека, психология, которая 

изучает психофизические процессы подсознательной деятельности человека, и 

философия, как продукт сознания человека и автора других наук по 

направлениям деятельности в целом. Отсюда мы приходим к пониманию на 

философском уровне методологии и убеждаемся в том, что: «Философия – 

мать всех наук».  

В педагогическом плане наша основная дидактическая задача заключается 

в передаче накопленного опыта подрастающему поколению и является 

технологическим уровнем преобразования существующей действительности. 

Именно знания объекта со стороны вышеуказанных наук, позволят нам найти 

продуктивные пути передачи им знаний, навыков и умений.  

В технологической реализации дидактической задачи, важно знать, что 

физиологическая потребность заключается в удовлетворении организма 

пищей, водой, отдыхом, потребность в безопасности заключается в 

удовлетворении потребности в одежде, стабильности и уверенности. И только в 

этом случае, когда удовлетворены две основные потребности, начнет 
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функционировать в познавательной деятельности сознание человека, в основе 

которого лежит интерес или «любопытство». 

Структурно-логическая схема изложения в этом случае проста тем, что в 

психологическом плане пробудив интерес (любопытство) в сознании личности, 

где «изюминкой» пробуждения будет являться способности (умения) 

руководителя, у объекта появиться потребность в познании таких умений 

руководителя. В психофизическом плане - любая возникшая потребность 

человека требует ее немедленного удовлетворения, что заставит его обратиться 

к руководителю за знаниями достижения таких умений, при получении 

которых, он активизирует приобретении навыков что бы достичь 

совершенства, т.е умений руководителя. Только в таком формате формируются 

у объектов положительные мотивы к учению. 

Еще одной из проблем восприятия существующей действительности в 

жизнедеятельности объекта, является его некомпетентность в ее законах и 

закономерностях, что заставляет его ориентироваться на «сущность» 

происходящего и делать преждевременные выводы по ним, когда система 

действительности предлагает нам основные законы и закономерности 

продуктивного существования и созидания. 

Смысл системы заключается в первую очередь, знанием человеком 

исходных позиций существующей действительности и закономерностей на 

которых они основаны. Во-вторую очередь, понимание структурно-логического 

аппарата их возникновения. И в третью очередь, на ее реализацию в 

педагогической действительности. 

На сегодняшний день, все усилия руководителей направлены на 

реализацию второй и третьей очереди, которые находят свое отражение в 

проводимых дисциплинах обучения в общеобразовательной системе, 

производственной сфере и специализированных вузах. Мы остановимся на 

изучении первостепенного уровня подготовки объекта в частности. 

За основу существующей действительности возьмем как пример 

простейшее природное явление-соцветие злаков (пшеница) [8 С-16]. См. Рис. 1 
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Где, зерно сравнимо с человеком, рожденного с определенным уровнем 

интеллектуального и физического развития, стебель сравним его временным 

показателем жизни, колос сравним с его высшим пиком зрелости или «акме» 

[9]. 

Если обратить внимание на его временной показатель жизни, то мы 

наблюдаем постоянное внешнее воздействие природы, которые сравнимы с 

существующими социальными, природными и техногенными опасностями, 

которые в диалектической своей основе приводят к развитию и укреплению 

жизненных позиций объекта. 

Такую существующей действительности, как доказательство, можно 

интерпретировать в выступлении Президента Республики Казахстан 

Назарбаева Н.А. на совместном заседании палат парламента 16.05.07 г. где при 

рассмотрении проектов об изменении и дополнений в Конституцию страны 

высказался: «Наш принцип – сначала экономика, а потом политика – 

полностью оправдал себя. Современные вызовы и угрозы настоятельно 

потребовали более динамической модернизации всей системы социально-

экономических и общественно-политических отношений» [10]. 

Таким образом, можно прийти к определенным выводам, что вся 

существующая действительность имеет под собою закономерности, которые по 

своей интерпретации отражены в философских канонах, как основополагающей 

науки для всех других направлений деятельности человека и предоставляющих 

нам возможность расширения кругозора и формирования определенной 

формулы решения возникающих проблем. [11] 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С УМК В РАМКАХ 

ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ермилова Е. В., Попкова С. В. 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления, 

г. Алматы, ermilova_e@hbalm.nis.edu.kz popkova_s@hbalm.nis.edu.kz  
 

Қазіргі заманғы оқу-әдістемелік кешен-бұл оқушылардың ақпарат алуының көрнекі 

құралы ғана емес, сонымен қатар 21 ғасыр дағдылары дамитын объект. Жаңа буын ОӘК 

құрудағы басымдықтардың бірі әдістемелік және әдістемелік талаптарға сай тиімді 

ресурстар мен құралдарды құру арқылы оқыту сапасын арттыру болып табылады. 

 

Современный учебно-методический комплекс - это не только визуальное средство 

получения информации учащимися, но и объект, с помощью которого развиваются навыки 

21 века. Одним из приоритетов в создании УМК нового поколения является повышение 

качества обучения через создание эффективных ресурсов и инструментов, подверженных 

методологическим и методическим требованиям.  

 

Modern educational and methodical complex is not only a visual means of obtaining 

information by students, but also an object with which to develop skills of the 21st century. One of 

the priorities in the creation of a new generation of UMK is to improve the quality of training 

through the creation of effective resources and tools subject to methodological and methodical 

requirements. 

 

Раскрытие обновленного содержания образования в УМК формирует 

научное мировоззрение, развивает учебно-исследовательские навыки у 

учащихся, а также учит ориентироваться в жизни. Хочется отметить, что при 

разработке УМК по предмету «Художественный труд» авторам необходимо 

обращать внимание на многие аспекты: 

  Целеполагание 

Современный учебно-методический комплекс отличается от 

традиционного тем, что имеет в своей основе цели обучения, которые авторы 

интерпретируют в цели урока для доступного понимания учащимися 

тематических основ и задач рабочего процесса, обращая внимание на развитие 

навыков высокого порядка. Целеполагание — это процесс выявления целей и 

задач субъектов деятельности (учащихся и учителя) и важность этого 

необходимо учитывать авторами. Чтобы учащимся было ясно, как им достигать 

планируемого результата, авторы могут использовать для постановки 

обучающих целей использовать специальные глаголы, указывающие на 

действия с определенным результатом, например: выбирать, определять, 

назвать, проиллюстрировать, сопоставлять, систематизировать и др. Можно 

привести пример:  
Цели, которые учитель поставил 

для себя, а не для учащихся 

Цели, направленные на достижения 

результатов обучения учащимися 

Разъяснить учащимся процесс 

ковроткачества.  

Определите этапы процесса создания тканого 

казахского ковра, выделяя характерные 

mailto:ermilova_e@hbalm.nis.edu.kz
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особенности поэтапной последовательности его 

создания  

Объяснить особенности свойств 

материалов, необходимых для  

создания изделий в технике 

ковроткачества 

Изучите, какие свойства материалов могут влиять 

на долговечность ковровых изделий. 

Авторам УМК необходимо применять при написании учебного материала 

дидактические принципы: 

 Самоконтроль и самооценка учащимися результатов своей 

деятельности; 

 Обеспечение плавного перехода к деятельностному подходу через 

критериальное оценивание; 

 Применение дифференциации через разноуровневые задания, 

вопросы и упражнения. 

  Дифференцированный аспект в представленных обучающих 

теоретических и практических заданиях 

Так, например, в изучении информационного материала в 9 классе по 

предмету «Художественный труд» у девочек, можно предложить задания на 

усложнение изучения материала и ускорение по времени. Это может 

способствовать развитию и росту компетентности одаренного учащегося. 

Постепенный переход от одного уровня восприятия информации на другой 

поможет учащимся создать собственную траекторию успешности обучающего 

процесса. А принцип дифференциации на углубление изучения учебного 

материала может способствовать созданию благоприятных условий для 

интеллектуального развития учащихся. 

Например, при изучении темы «Материалы и оборудование для 

ковроткачества» учащимся необходимо достичь цели обучения 9.1.6.4, которая 

звучит так: «Предлагать собственные (оригинальные решения) по применению 

ряда техник и художественных материалов при создании творческих работ». 

Учитель может использовать информацию по уроку, представленную в 

учебнике, предлагая учащимся три вида заданий разного уровня сложности: 

 Низкий уровень сложности - предложить учащимся ознакомиться с 

текстом, самостоятельно изучить ее и записать в альбомах для исследования 

новую информацию об особенностях в применении материалов и техник; 

 Средний уровень – учащиеся могут при изучении нового материала 

могут выделить особенности и свойства материалов и технологических 

процессов используя полученные знания на практике; 

 Высокий уровень – учащиеся могут самостоятельно исследовать 

материалы и оборудование, предложенные в учебнике, демонстрируя классу 

особенности их свойств и применения. 

  Экспериментальный и исследовательский аспекты 

Так, например, при изучении темы «Эксперимент по созданию коллекции 

одежды/аксессуаров для собственного имиджа» учащиеся будут достигать 

цели урока 9.2.3.1 «определять, выбирать и применять оптимальные способы 

обработки материалов в процессе изготовления изделия» 
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Для исследования способов обработки в процессе изготовления 

проектного изделия учащимся раздаются рабочие листы с заданиями и 

дескрипторами техник. Учащиеся самостоятельно выбирают технику 

выполнения и создают экспериментальные опытные образцы. В учебнике 

авторы могут предложить несколько видов техник исполнения для создания 

одежды или аксессуаров, например:  

 изучить особенности технологии обработки текстильных материалов на 

швейной машинке для создания элементов одежды; 

 изучить особенности технологии ткачества бисером на специальном 

станке для создания аксессуаров; 

 изучить особенности технологии изделия из войлока способом мокрого 

валяния для создания аксессуаров и различных видов одежды;  

  изучить особенности технологии создания аксессуаров из пластичных 

материалов, например, используя керамическую и самовысыхающую глину; 

 изучить особенности технологии создания аксессуаров и одежды из 

вторичных и природных материалов и др. 

Авторами учебного пособия предоставляется учащимся право 

самостоятельного выбора техники изготовления опытного образца творческой 

работы. В совместной беседе они могут обсудить возможности использования 

того или иного материала, соответствующих инструментов и оборудования. 

  Межпредметный аспект 

Учебно-методический комплекс способствует получению дополнительной 

углубленной информации по смежным наукам. 

Рабочий процесс станет намного интересней и продуктивней, если на 

уроках использовать предметную интеграцию, которая предполагает 

формирование у учащихся правильного миропонимания и целостного 

восприятия различных учебных знаний как единого целого. В учебнике можно 

предложить ряд творческих заданий для учащихся, направленных на развитие 

метакогнитивных навыков и метапредметных знаний и умений. 

Например, при изучении темы урока по ковроткачеству учащиеся 

знакомятся с историей развития декоративно-прикладного творчества не только 

своей страны, а изучая идентичность данного процесса в других. Знакомство с 

процессом ковроткачества предполагает углубленное изучение учащимися 

данного вопроса в рамках решения исследовательских задач, рассматривая 

культуру других народов. В качестве наглядного примера можно предложить 

создать небольшой макет ткацкого станка или использовать станок хранящийся 

как семейная реликвия и принесенный учащимися из дома.  

А при изучении источников освещения у мальчиков данную тему авторы 

учебника могут интегрировать с предметом физика, рассматривая 

предоставление текстовой информации, схем, творческих заданий и 

инструкций. 

  Компетентостный аспект 

Применение данного подхода при написании УМК позволит авторам 

предоставить учащимся самостоятельно решать проблемы на основе 



166 
 

полученного опыта. Создание условий для формирования у учащихся данного 

опыта позволит им оценить результаты собственной деятельности на основе 

самоанализа и взаимоанализа. 

Например, на уроке по теме «Презентация» в 4-9 классах некоторые 

авторы не учитывают важность развития навыков высокого порядка через 

анализ своей проектной деятельности. При составлении вопросов, заданий, 

упражнений авторам необходимо обратить внимание на развитие языковых 

навыков и рассматривать презентационную речь как разновидность публичной 

речи, которая должна строиться по определенным принципам:  

 принцип краткости; 

 последовательности (все этапы выступления должны быть 

взаимосвязаны);  

 целенаправленности (выступление должно быть подчинено ясной 

логике и соответствовать структуре: проблема - тема – тезис - аргументы); 

 принцип усиления (при помощи словесных и интонационных 

средств речевое воздействие должно усиливаться от начала к концу 

выступления);  

 принцип результативности (выступление должно содержать 

предлагаемый слушателям вывод, призыв к действию и рекомендации). 

Многие авторы допускают ошибки и составленные ими вопросы не 

развивают навыки высокого порядка анализа, синтеза и суждения. 

 
Вопросы низкого порядка Вопросы высокого порядка 

Что такое воздушная 

перспектива? 

Проанализируйте работы казахстанских художников и 

объясните, с помощью каких визуальных средств они 

изобразили воздушную перспективу? 

Что такое ковроткачество? Проанализируйте информацию о разных видах 

ковроткачества и выделите их особенности. 

Понравилось ли тебе 

работать над созданием 

украшений? 

Подумайте и предложите творческие идеи по улучшению 

или дополнению выполненных проектных изделий. 

Расскажи о том, как ты 

создавал свою работу. 

В исследовательском альбоме сделайте краткую запись 

об оценивании своей работы, используя следующие 

вопросы: 

Как вы оцениваете свои работы? 

Что для вас было самым сложным в создании данной 

работы? 

Как бы вы улучшили вашу работу, если бы у вас 

появилась такая возможность? 

 

Приведенные примеры помогут авторам ориентироваться в создании 

учебно-методического комплекса нового поколения, так как в современном 

мире успешно применять и анализировать полученные знания и опыт может 

только грамотный и высокообразованный человек, который не боится узнавать 

новое и стремится всё время самосовершенствоваться. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ АКСИОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТЫ 

 

З. Ш. Ерназарова  

КИМЭП Университетінің  профессоры, ф.ғ.д., 

Алматы қ., ezauresh@kimep.kz 

 
В современной методике преподавания казахского языка активизируется 

антропоцентрически ориентированный подход к обучению языку. Как правило, в системе 

школьного филологического образования ведущей оказывается коммуникативная функция 

языка, однако она не единственная, а в аксиологическом аспекте не главная. Овладевая 

языком и в, частности, значением слов, носитель языка начинает видеть мир под углом 

зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с концептуализацией мира, 

характерной для соответствующей культуры. Однако анализ содержания учебников по 

казахскому языку показал, что национальные аксиологические концепты не всегда 

передаются в системном характере.  Идея аксиологического подхода в преподавании 

казахского языка сегодня становится приоритетной, так как формирование у школьников 

ценностного взгляда на родной язык способствует становлению национального 

самосознания личности и предполагает обучение  казахскому языку как национально-

культурной ценности через осознание исторических взаимосвязей языка и культуры. 

Ключевые слова: аксиологические концепты, анализ содержания учебников, 

ассоциативный опрос, ценностный взгляд 

 

An anthropocentrically oriented approach becomes popular in the modern method of 

teaching the Kazakh language. A communicative function of language is commonly accepted as 

important one in the school education system. But it is not a leading one in the axiological aspect. 

After mastering the definition of words and the language, the native speaker sees the world from his 

native language point of view and gets used to the culture’s conceptualization of the world.  

However, the analysis of Kazakh language textbooks’ content showed that national 

axiological concepts are not always transmitted in a systemic nature. The axiological approach in 

the Kazakh language teaching becomes a priority today because formation of schoolchildren’s 

value view on native language contributes to the individual’s national identity formation.  

Learning the Kazakh language is assumed to be national cultural value since it creates 

recognition of the historical interrelationships of language and culture. 

Keywords: axiological values, supporting concepts, association survey, analysis of the 

content of textbooks, value view. 
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Қазіргі білім берудің құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған 

мазмұнына сай тілдерді оқыту үдерісі білім алушының  коммуникативтік, 

лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, прагматикалық құзырет түрлерін, сыни 

ойлау іскерлігін қалыптастыруды, сонымен қатар аксиологиялық құндылықтар 

жүйесін оқушының таным дүниесінің негізгі ұстанымдары ретінде бойына 

сіңіруді көздейді. Аталған мақсаттар ішінде дүниетаным құндылықтарын тілді 

оқыту барысында меңгерту мақсаты соңғы уақытта мемлекеттік деңгейде 

көтеріліп, бірнеше маңызды құжаттарда аталды. Өйткені әлемнің тілдік бейнесі 

объективті шындықтың тілдегі өзгермеген көшірмесі емес. Адам танымы 

сыртқы әлемді белгілі бір бағалауыштық өлшемдердің сүзгісінен өткізеді. Ол – 

құндылықтар жүйесі. Әлемді танудың, бағалаудың өлшемдері әр ұлттың 

мәдениетімен, тарихымен тығыз байланысты қалыптасады. Бағалаушы 

құндылықтар жүйесі немесе аксиологиялық құндылықтар жүйесі тілде 

сақталады және тіл арқылы беріледі. Сондықтан ұлттық дүниетаным 

мәдениетін қалыптастыруда  аксиологиялық құндылықтар жүйесін оқыту 

мазмұнына енгізу қазіргі ғаламдану заманында өте маңызды және өзекті болып 

табылады. Бұл мақсат ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «100 нақты қадам» 

Ұлт жоспарының 89-қадамында мектептік білім берудің қолданыстағы оқу 

бағдарламаларына «Мәңгілік ел» құндылықтарын енгізу» туралы міндетінде 

көрсетілді [1]. Ал «мәңгілік ел» құндылықтар концептосферасының мазмұны 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің әдістемелік нұсқаулығында ашып 

түсіндіріледі. Бұл тұлғалық құндылықтар  адамның өмірлік ұстанымдарын 

анықтайтын, мінез-құлқын тәрбиелейтін, көпұлттық  қоғамда толеранттылықта 

өмір сүруге үйрететін 1) қазақстандық патриотизм және азаматтық 

жауапкершілік; 2) құрмет; 3) ынтымақтастық; 4) еңбек пен шығармашылық; 5) 

ашықтық; 6) өмір бойы білім алу сияқты құндылықтар болып белгіленді[2]. Бұл 

міндеттерді қазақ тілін оқытуда орындау үшін мына сұрақтарға жауап беру 

керек деп ойлаймыз: 1) мемлекеттік деңгейдегі құндылықтар қазақ халқының 

дүниетаным мәдениетіндегі қандай құндылықтармен сәйкес келеді? 2) ұлттық 

құндылықтар қазақ тілі оқулықтарында  қандай мазмұнда қамтылған? 3) мектеп 

түлектері танымында ұлттық құндылықтар концептосферасының мазмұны 

қандай сипатта қалыптасып отыр? 

Зерттеу мақсаты:  

-  қазақ  тілін оқыту мазмұнында (8-сынып оқулығы негізінде) қамтылған 

құндылықтар жүйесін лингвомәдениеттану саласында ғылыми түрде зерттеліп 

мойындалған құндылықтар жүйесімен салыстырып, толықтығын, қамтылу 

деңгейін анықтау; 

-  қазақ тілін үйренушілер арасында анкеталық сауалнама жүргізіп, 

олардың танымындағы аксиологиялық құндылықтардың мазмұны туралы 

ақпарат алу; 

- аксиологиялық құндылықтардың концептосферасын құрып, оларды оқу 

бағдарламаларында қамтудың тиімді  жолдары мен әдіс -тәсілдерін ұсыну. 

Зерттеу әдісі:  

- аксиологиялық  концептілердің қазақ тіл білімінде зерттелу бағыттары 

мен жетістіктері салыстырмалы түрде сараланады;  
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- аксиологиялық тірек концептілердің мазмұндық құрылымын  анықтауда 

семантикалық талдау әдісі (пәндік, бағалауыштық, жеке, сезімдік) 

қолданылады; оқулықтарға сараптама жасауда тірек концептілерді меңгертудің 

сабақ мақсатында қамтылуы мен тілдік материалдардың берілуіне талдау 

жасалады; 

- 1- курс студенттері арасында ұлттық құндылық түрлерін маңыздылығына 

қарай таңдау сауаланамасы жүргізіледі, басым концептілер жүйесі анықталады. 

Тіл білімінде аксиологиялық құндылықтарды аксиологиялық лингвистика 

зерттейді. В. И. Карасик еңбектерінде ақсиологиялық құндылықтар ұлттық 

танымда жинақталған ұлттың әлем туралы білім қоры – концепт ретінде 

қарастырылады[4]. Ж. А. Джамбаеваның пікірінше, аксиологиялық 

концептілердің басты ерекшелігі – олар адамның ділдік әлемі мен мәдени 

әлемінің түйісінде пайда болуында [5]. Лингвомәдениетанымның бір саласы 

аксиологиялық лингвистика зерттеу объектісін «тіл – адам – құндылықтар – 

мәдениет» үштігінде қарастырады [6, 10].  

Қазақ тіліндегі аксиологиялық құндылықтарды зерттеген З. Қ. 

Ахметжанова: «Аксиологиялық концептілер ұлттық ойлау ерекшелігін 

бейнелейтін концептілер жүйесін құрайды», - дейді[7]. Басқаша айтқанда, 

аксиологиялық концептілер ұлттың өмір сүру ортасы, салты, дүниені тану 

ұстанымдарымен байланысты тілде жинақталған әлемді бағалаудың өлшемдері 

– құндылықтар жүйесі болып табылады.  

Аксиологиялық құндылықтар – адамға жақсы мен жаманды, керек пен 

керек еместі, маңызды және маңызды емес, жақын және алысты ажыратуға, 

бағалауға көмектесіп, әрекеттерін, қарым-қатынастарын реттеп отыратын білім 

қоры.  

З. Қ. Ахметжанова қазақ лингвомәдениетаным саласында зерттелген 

ұлттық аксиологиялық концептілерді семантикалық жүйе ретінде бірнеше 

деңгейге бөледі: базалық деңгейді тағдыр, тіл-сөз, намыс, қанағат 

концептілері, орта деңгейді атамекен, әйел, ұрпақ, дастарқан, қонақжайлылық 

концептілері, ал төменгі деңгейді домбыра, жылқы, қамшы, шаңырақ 

концептілері құрайтынын айтады[7]. Аксиологиялық құндылықтардың 

деңгейлік бөлінуі ұлттың дүниетанымы үшін маңызға ие функционалды 

белгілеріне қарай ажыратылады. Яғни құндылықтар ұлттың өмір сүруінде 

алатын орны мен қызметіне қарай ажыратылады. 

Қазақ лингвомәдениетанымында аксиологиялық концептілердің мазмұнын 

құраушы компоненттерді анықтау мәселесі де өзекті болып табылады. Өйткені 

аксиологиялық лингвистикада құндылықтардың негізінде жатқан мәдени 

кодтарды анықтау жолдары толық қалыптасып болған жоқ. Ұлттық мәдени 

кодтар – ұлттық ойлаудың модельдерін құрайтын тіректер. Н.Уәли тілдегі 

ұлттық –мәдени кодты ашу үшін халықтың дүниетанымында қалыптасқан 

аксиологиялық мәнге ие тілдік бірліктердің ассоциативті семантикалық өрісін 

анықтаудың маңызын атайды. Аксиологиялық бірліктер туралы ғалым «кейбір 

сөздердің бойында екі таңба қатар көрініс беретін кездері болады, олар тілдік 

таңба және мәдени таңба. Осы екі таңбаның түпкі мәндері тоғыса келіп, 

лингвомәдени таңба ретінде бір ұғымның аясына бірігіп, санада бір ғана бірлік 
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күйінде сақталады» дейді [8]. Олар ұлттық ойлаудың тірек-белгісі ретінде 

бағалауыштық қызмет атқарады. Аксиологиялық бірліктерді қалай анықтауға 

болады деген сұраққа ғалым олардың халықтың жүріс-тұрыс, ортада өзін 

ұстауымен байланысты қалыптасқан ережелермен, ырымдар мен тыйымдармен 

байланысты қолданылатынын атайды. Н. Уәли оларды этнотаңбалар деп атай 

отырып, іштей индексті этнотаңба және иконды елтаңба деп бөледі.  

Қазақ  тіл біліміне  ұлттық  дүниетанымдағы  аксиологиялық құндылықтар 

жүйесін  екі   бағытта  қарастыру қалыптасқан: 

1) бірінші бағыт бойынша зерттеу жұмыстары ұлттық  дүниетанымдағы 

аксиологиялық концептілерді ұлттың  даму тарихында құндылық  ретінде 

танылған ұғымдарды анықтау, оны концепті ретінде негіздеу үшін тілдік 

материалдарды тақырыптық-лексикалық тұрғыдан іріктеу, семантикалық 

талдау жасау, ассоциативтік сауалнама жүргізудің көмегімен санадағы моделін 

жобалау түрінде жүргізді. Нәтижесінде тірек концептілердің жүйесі анықталды, 

ұлттық дүниентаным концептосферасы жүйеленді [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]; 

2) екінші бағыт ұлттың өмір сүру салты мен дәстүрінде таңбалық сипатқа 

ие этнотаңбалар түрлерін (қамшы, тары, жылқы, шаңырақ)  анықтауды мақсат 

етті. Этнотаңбалар ұлттық салт-дәстүрлермен – жүріп тұру ережелері, әдет-

ғұрыптармен байланысты қолданылатын материалдық заттарды  айқындады. 

Этнотаңбалардың тілдегі  қолданыстарына (сөз тіркесі, фразеологизмдер, 

мақал-мәтелдер) талдау жасалып, аксиологиялық мағыналық компонентінің 

дамуы сипатталды [16,17].  

Аксиологиялық құндылықтардың – концептілердің мазмұнын құраушы 

компоненттерді анықтау қазақ тілі оқулықтарын құрастыруда маңызды болып 

табылады. Бұл оқу материалдарын жүйелі беруге, оқушының таным әрекетіне 

сай тапсырма түрлерін құрастыруға негіз болады. 

Қорытындылай келгенде: 

1) аксиологиялық құндылықтар ұлттың дүниетаным мәдениетін 

бейнелейтін білім қоры болып табылады;  

2) аксиологиялық құндылықтарда бағалауыштық компонент басымдыққа 

ие. Бағалауыштық компоненттің мазмұнын ұлттық мәдени код анықтайды; 

3) аксиологиялық құндылықтар ретінде ұлттың тарихында маңызға ие 

ұғым – түсініктер, қарым-қатынас, өмір сүру салтымен байланысты 

қалыптасқан ережелер жиынтығы мен этнотаңбалар қаралады; 

4) аксиологиялық  құндылықтарды сипатттаудың  әдістері – синонимдер 

қатарын құрау, ассоциативті өрістерді құру, сөз тіркестерін құрастыру, мақал-

мәтелдер мен фразеологизмдерді анықтау. 

Енді мақаланың кіріспесінде аталған мемлекеттік құжаттарда көрсетілген 

құндылықтар жүйесі мен қазақ тіліндегі аксиологиялық концептілер жүйесінің 

арақатынасын қарастырып көрейік. Біздің байқауымызша, мемлекеттік 

бағдарламаларда ұсынылған құндылықтар жүйесі универсалды, 

жалпыадамзатқа тән құндылықтардан тұрады. Ал қазақ тілін  оқыту барысында 

олардың ұлттық көріністерін мына сәйкестікте ұсыну керек деп есептейміз. 

№1-кесте 

ҚР Білім  министрлігі  ұсынған Аксиологиялық құндылықтар 
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құндылықтар 

1) қазақстандық патриотизм және 

азаматтық жауапкершілік; 

Намыс,туған  жер (Отан), шаңырақ 

2) құрмет; 3) ынтымақтастық Отбасы,ұрпақ,әйел 

4) еңбек пен шығармашылық; Қанағат 

5) ашықтық, 6) өмір бойы білім алу   Қонақжайлылық, дастарқан 

1. Қазақ лингвмәдениеттанымдық саласының қазіргі даму деңгейі 

тұрғысынан аксиологиялық тірек концептілердің оқулықтарда қамтылуына 

талдау жасалды. Біз зерттеу объектісі ретінде 2017-2018 оқу жылында 

республика бойынша орыс тілді мектептердің 8-сыныбында қолданылған 

(Артыкова Т. Ермекбаева Г. Қазақ  тілі, 8-сынып, Атамұра, 2016 ж., 256 бет) 

Қазақ тілі оқулығын алдық. Сараптама барысында оқулық мазмұнында 

аксиологиялық құндылықтардың тақырыптық қамтылуы, олардың мазмұнының 

ашылуы, оқушылардың таным әрекетін дамытатын тапсырма түрлерінің 

берілуіне талдау жасалды. Концепт түрлері бойынша тілдік бірліктердің сөз, 

сөз тіркесі, мақал-мәтелдер, мәтіндер түрінде берілуі іріктелді. Талдау 

қорытындысы: 

1) оқулықтың  2 тарауында аксиологиялық тірек концептілер ішінде 

отбасы, Отан, адам, салт-дәстүр концептілерімен байланысты тақырыптар мен 

материалдар беріледі. Отбасы тақырыбы бойынша аксиологиялық 

құндылықтың мазмұнын жеткізетін сөз, сөз тіркесі, мақал-мәтелдер жалпы  

тарау бойынша берілген сөздіктің 4 пайызын  қамтиды. Олар:  ата-әже, туыс 

атаулары, сыйла, құрметте,  қамқор,  «Әкесі  тұрып, ұл сөйлегеннен без, ...», 

ата-ана  алдында бала парызы, тай  өссе ат тнығады,  ұл өссе, әке тынығады 

және т.б. 

1) Салт-дәстүр аксиологиялық құндылығы бойынша лексикалық 

бірліктер жалпы тарау бойынша берілген сөздің 3,3 пайызын құрайды. 

Бағалауыштық мәнге ие  әдептілік, сыпайылық, достық пейіл,  ақжарқын, 

ізеттілік, имандылық, қос қолдап амандасу, алдын кеспеу, құрмет білдіру, 

өзгені сыйлау,  үзілді-кесілді пікір айтпау    және  т.б. тілдік  бірліктер  берілген. 

3) адам концептісі бойынша жалпы берілген сөздіктің ішінде 

аксиологиялық құндылықты бейнелейтін тілдік бірліктер 0,5 пайызын 

(саналылық, жауапкершілік, бостандық, қадір-қасиет, даралық, көзқарас, 

қоғам) құрайды.  

4) домбыра концептісі бойынша 2,6 пайызын (жыр толғау, сүйемелдеу, 

күй тарту, мойын, шанақ, жан  нұры, аңыз, тарих, халқы мәдениеті, шер 

тарқату ) қамтиды. 

Ал намыс, атамекен, қанағат сияқты  аксиологиялық концептілерді  

бейнелейтін тілдік бірліктер кездеспейді. 

 №2 -кесте 

 Отбасы  адам домбыра Салт-дәстүр 

Сөз 11 6  13 8 

Сөз тіркесі 17 -  11 13 

Мақал-

мәтел 

16 -  5 15 
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барлығы 1089 1089 1089 1089 

  

Аксиологиялық құндылықтарды ұсыну, меңгертуді мақсат ететін тапсырма 

түрлеріне жасалған талдау репродуктивті мазмұндағы жұмыс түрлерінің басым 

екенін байқатты. Оқушының таным әрекетінің табиғи дамуын ескермейтін, 

қайталауды, есте сақтауды, мазмұндауды, мақсатсыз сөйлем құрауды сұрайтын 

тапсырма түрлері аксиологиялық құндылықтарды меңгертудің нақты  жүйелі 

әдісінің қалыптаспағандығын көресетеді. 

 Тапсырма түрлері №3-кесте 

    

Оқып, түсіну 2 Мақалдарды оқып, мазмұнын 

түсіндіру, есте сақтау 

1 

Сұрақтарға жауап беру 3 Мәтінді оқып, 3 деңгейлі 

тапсырманы орындау 

4 

Әңгімелеу 2 Тақырыпқа шығарма жазу 4 

Түбір мен жұрнаққа ажырату 2 Мәнерлеп оқу,өлеңді жаттау 2 

Мәтін бойынша мазмұндама  

жазу 

2 Сөйлемдерді аяқтау, талдау  

жасау 

3 

Сөздерді қатыстырып , әңгіме  

жазу 

1 Мәліметтерді оқып, есте сақтау 2 

Тірек сызба бойынша әңгіме  

құрастыру 

1 Диалог бойынша өзара сөйлесу, 

құрастыру 

3 

Сөздерді септеу  1 Диалог құрастыру 1 

Сөздердің мағынасын  

түсіндіру 

1 Өлеңді оқып, жаттау 1 

 

Талдау қорытындысы оқулық мазмұнында (В-1деңгейі) ұлттық тірек 

құндылықтарды жеткізетін тақырып, тілдік материалдардың кең 

қамтылмағанын, отбасы, адам, салт-дәстүр концептілерінің мазмұнын ашатын 

бағалауыштық мәндегі тілдік бірліктердің жүйелі ұсынылмағандығын көрсетті.  

2. Зерттеу жұмысының келесі кезеңінде мектеп бітірушілерге 

аксиологиялық тірек концептілер қатары беріліп, олардың ішінен маңызды деп 

есептейтін 3 түрін белгілеу ұсынылды. Сауалнама орыс мектебі және қазақ 

мектебін бітірушілер арасында  жүргізілді: 

 

Тірек концептілер Орыс мектебін 

бітірушілер (26) 

Қазақ мектебін  бітірушілер 

(22) 

1) намыс 7 (26) 12 (58) 

2) тағдыр 3 (11,5) 0  

3) Туған  жер 7 (26) 7,3(33) 

4) отбасы 26 (100) 22(100) 

5) ағайын 1  (3,8) 3,6 (16,6) 

6) дастарқан 1 (3,8) 0  0 

7) ұрпақ 4 (15,3) 7,3 (33,3) 
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8) шаңырақ 1(3,8) 5,5 (25) 

9) қонақжайлылық 0(0) 1,8 (8,3) 

10) байлық 4 (15,3) 3,6 (16,6) 

11) қанағат 3 (11,5) 1,8 (8,3) 

 

Сауалнама қорытындысы орыс мектебі мен қазақ мектебін бітірушілер 

арасында аксиологиялық тірек концептілер ретінде намыс, отбасы туған жер, 

ұрпақ концептілерінің басымдыққа ие екендігін көрсетті. Отбасы концептісінің 

екі топта да бірінші құндылық ретінде аталуы жалпы адамзатқа тән ортақ 

құндылықтарға жататындығынан деп есептейміз. З.К. Ахметжанова ұлттық 

менталитеттің табиғатын анықтайтын концептілерді дұрыс анықатудың 

өлшемдері ретінде В.И. Карасиктің параметрлік (пәндік компоненті бар) және 

параметрлік емес (пәндік компоненті жоқ) концептілерді ажыртау туралы 

пікірін басшылыққа ала отырып, параметрлік концептілердің өзін регулятивті 

(бағалауыштық компоненті бар) және регулятивті емес (бағалауыштық 

компоненті жоқ - синкретті) деп бөліп қарастырған жағдайда ғана ұлттық 

дүниетанымға тән мәдени концептілерді ажыратуға болатынын айтады[7,110]. 

Бұндай дифференциация ұлттық менталитетті қалыптастырушы концептілердің 

жүйесін айқын құрастыруға мүмкіндік береді. Әр концептінің мазмұнына 

құрылымдық талдау жасау арқылы ғана ұлттық танымда  реттеуші қызметін 

атқаратын бағалау құралдарын айқындап, сол арқылы ұлттық ойлау 

ерекшеліктерін түсінуге болады. Сондықтан автор аксиологиялық құндылықтар 

қатарына жалпы адамзаттық құндылық ретінде отбасы концептісін алмайды. 

Алайда біздің отбасы, байлық концептісін енгізудегі мақсатымыз жастар 

танымындағы олардың орындарын анықтау болды. Байлық концептісі екі топта 

да басым түрде таңдалмайды. Өйткені байлық ұғымы қазақ халқының 

дүниетанымында концептуалды құрылым деңгейіне жетпеген. Тірек 

концептілер ақпараттық мазмұны бай, иереархиялық құрылымға ие болуы 

керек[17]. Оны тілдік материалдар да дәлелдейді. Концептуалды  иерархия 

теориясының негізінде «намыс» концептісінің құрылымына талдау жасайтын 

болсақ, оның жастар танымында мол ақпараттық мазмұнға ие екендігі байқауға 

болады. Намыс концептісінің құрылымын ақпараттың берілу сипатына қарай 

орталық, шеткі деңгейлерге ажыратуға болады. Яғни намыс концептісі 

аксиологиялық өріс құрады. Оның орталығында прототиптік мағынаға ие ар-

ұят ұғымы тұрса, ал келесі деңгейлерін парызды орындау, міндетті өтеу 

ұғымдары толықтырады. Намыс сөзімен жүргізілген ассоциативті сауалнамада 

ар-намыс, ұят сөздері 50 % жауапта кездеседі.  

Намыс концептісі адамды, оның ісін бағалау  арқылы азамат/азамат емес 

деген халықтық пікір туғызатын негізгі өлшем болып табылады.  

Сауалнама қорытындысы намыс концептісінің екі топта да таңдалғанын 

көрсетті. Қазақ мектебін бітірушілер арасында бұл құндылық басымдыққа ие. 

Бұл қазақ мектептерінде қазақ әдебиеті сабақтарында оқылатын батырлар 

жыры, көркем шығармалардың да ықпалы болуы мүмкін. Алайда отбасы 

концептісімен салыстырғанда, намыс концептісі жастар танымында тірек, 

негізгі концепт ретінде басымдықта көріне алмай тұр. Өйткені намыс ұлттық 
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тірек концепт ретінде барлық тіл иелерінің танымында 

концептуализацияланбайды. Намыс концептісі бағалаушы құндылық – білім 

ретінде мектеп бітірушілер танымында жаппай қалыптаспай отыр. Бұл туралы 

З. К. Ахметжанова да ескертеді. Намыс концептісінің мағыналық құрылымы 

еңбектерінде мақал-мәтелдер, фразеолгизмдер, мәтіндер деңгейінде тілдік бай 

материалдармен сипатталады. Яғни  қазақ тілінде намыс концептісі толық 

жүйелі құрылымы бар толыққанды концепт ретінде көрінбейді. Бұл 

тұжырымды сөз тіркесі деңгейінде жүргізілген екінші сауаланама 

қорытындысы да нақтылайды: намыс сөзімен тіркесетін сақтау етістігі ғана 

беріледі ( 100%). 

З. К. Ахмтежанова аксиологиялық тірек концепті ретінде  қанағат 

концептісін атайды. Алайда сауалнама қорытындысы аталған концептінің 

жетекші сипатқа ие еместігін көрсетті. Қанағат ұғымы туралы студенттердің 

танымында – өмірде бар заттарды бағалау, бар затқа риза болу,шүкіршілік 

ету,көпті қаламау (50%), бақытты болу, сүйіспеншілікпен қарау 

ассоциацияларын туғызады. Бұл жалпы адамзатық аксиологиялық құндылықтар 

қатарын құрайтын махаббат және бақыт концептілерінің концептуалды 

құрылымында қанағат сезімі ұғымының келуімен байланысты деп ойлаймыз. 

Ал қанағат концептісінің жастар танымында тірек концепт ретінде 

қалыптаспауы жалпы қоғамның қазіргі даму деңгейінде бұл ұғымның 

маңыздылыққа ие болмауы, керісінше, баю, алғы жылжу, көбейту деген 

құндылықтардың басымдығымен байланысты деп есептейміз. 

Тірек концептілер ретінде аталған «тағдыр» концептісі қазақ мектебін 

бітірген студенттердің танымында басым көрінбейді. Ал орыс мектебін 

бітіргендер арасында аталған концептіні таңдағандар саны – 18,7 %.  

Сауалнама қорытындысы білім беру мазмұны оқушы танымында ұлттық 

дүниетаным мәдениеті туралы толыққанды түсінікті қалыптастырмай тынын 

көрсетіп отыр. Қолданыстағы оқулықтарда елтаным материалдары деген 

атаумен жекелеген материалдық мәдениет үлгілерін қамтығанымен, оқушы 

танымында құндылықтар жүйесін сіңіретін тілдік материалдар, семантикалық 

талдаулар ұсынбайды. Соның нәтижесінде оқушы бойында ұлттық мәдениет 

пен тілге адамзат мәдениетінің бір бөлшегі ретінде қарау, айналасындағы 

шынайы өмірді ұлттық дүниетаным құндылықтары тұрғысынан бағалау 

дағдылары қалыптаспай отыр деп қорытынды жасауаға болады.  

Қорытынды  

Қазақ тілін оқыту мазмұнында аксиологиялық құндылықтар қалай берілуі 

керек? 

Оқушының танымында әлем туралы көзқарастың ұлттық құндылықтарын 

қалыптастыру үшін аксиологиялық концептілердің семантикалық құрылымын 

жеке-жеке беру керек пе, әлде тірек концептілердің өзара байланысын анықтап, 

концептосфералық-семантикалық жүйе ретінде ұсыну керек пе?  

А. Вежбицкая әр ұлттың менталитетін анықтайтын жалпылаушы 

мағыналық ерекшеліктердің болатынын айтады[17]. Мысалы, неміс халқының 

дүниетанымындағы басты мағыналық ерекшелік өмірдің барлық саласындағы 
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тәртіп түсінігінен [6], орыс халқы үшін тағдырға салу ұстанымынан [18], 

француз халқы үшін заңды қадағалау түсінігінен көрінеді.  

Қазақ менталитетінің басы ерекшелігі «ұят болады», «кең болсаң – кең 

болмайсың», «сөз тас жармаса, бас жарады», «нар тәуекел» деген ұлттық 

дүниетаным құндылықтарын жинақтаушы тірек ұғымдардан көрінеді деп 

есептейміз.  

1. Бар болу: негізгі тілдік көрінісі – «шүкір». Туысы бар, дәулеті бар, үй-

жайы бар, жұмысы бар, берері бар, айтары бар. Бар  болу семантикасының 

градациялық жоғары деңгейі – молшылық  сөзімен беріледі: дастарханы мол, 

қолы мол, берері мол, жері мол, егіні мол, ағайыны мол. Көп  түкірсе, көл 

болады. 

2. Ұят болады: ардан, намыстан аттамау, өзінің парызы мен 

міндеттерін жоғары сезіну, адамдардың әрекетін «ұяты бар, ұят болды, 

ұяты бар екен» сөздері арқылы бағалау. Ұят болады ұғымы  қаза халқын ата -

баба ұстанған жодан аттау ұят болады» салт -дәстүрді ұстану үй көрсету, 

дастарханна дәм тату, төрден орын беру, аталар жолы, ұлы тұлғаларды 

дәріптеу, өткенді дәріптеу, пір тұту, бағалау. Салт-дәстүр отбасында,  туыстар 

арасында, жақын адамдар арасындағы қарым-қатынаста көрінеді, белгілі бір 

топ ішінде іске асады. «Ұят  болады» семантикалық өрісінің ең жоғары 

градациялық деңгейі намысты жібермеу, намыстан аттамау сөздері болып 

табылады. 

3. Бейнелілік: оқиғаны не әрекетті әсерлі, бейнелі беру. Бейнені 

ассоциациялық байланыстар орнату арқылы көзге елестету, құрғақ логикалық 

байланыстан гөрі, адамның сезім дүниесіне әсер ете  отырып, жеткізу қазақ 

ұлтына тән ойлау моделінің негізгі ереушелігі болып табылады [ 3,15].  

4. Маңдайға жазғаны: сәті түсіп, жолы болып, тағдырдың дегені, 

тағдырға не шара, бәрі тәңірдің қолында, жаман айтпай, жақсы жоқ, 

адамның дегені бола ма, алланың дегені болады ма, жолы болады, жол болсын, 

жолы ауыр, бұйыртқан дәмді жейміз, бұйырғаны осы, бұйрық та деген сөз 

тіркестерінде әрекетті орындаушы адам емес, бір сырттан басқаратын тылсым 

күшке сілтеме жасау, оның не екенін атамау, алайда оның күшін мойындау, 

оған бой ұсыну бар.  

Оқулық мазмұнында ұлттық менталитетке тән ерекше ойлау модельдерін 

жеткізетін тілдік материалдар қолданатын аясына қарай лексикалық 

тақырыптармен байланысты ұсынылуы керек. Тілдік материалды ұсыну тірек 

ұғымдармен байланысты ассоциациялық байланыстардың сөздердің тіркесі 

түрінде анықталып, келесіде сөз этимологиясын, оның тарихын анықтау, сөзбен 

байланысты халықтың таным-түсінігін баяндаумен жалғасады. Ал 

аксиологиялық құндылықты қалыптастырудың соңғы кезеңі олардың мәтіндер 

ішінде, сөйлеу жағдаятында, оқиғалармен байланысты қолданылуын келтіру, 

оқушыларға талдату, бағалау, пікірге шақыру, рөлдік ойындар ұйымдастыру 

түрінде жүргізуге болады.  

Аксиологиялық концептілердің мазмұны туралы толық ақпарат алу үшін 

оның көрінетін барлық тілдік жағдаятын (сөз, сөз тіркесі, мақал-мәтелдер, 
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мәтін) кешенді қарау маңызды. Сонда ғана ұлттық аксиологиялық 

құндылықтарды оқушы бойына сіңіреді.  
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УЧЕБНИК ПО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

КЛАССИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

А. М. Есдаулетова 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 

г. Нур-Султан, esdauletova_am@enu.kz 
 

В статье рассмотрены некоторое аспекты разработки учебников нового поколения 

по предмету «Всемирная история». Так, автор подчеркивает, что учебники должны 

сохранять преемственность, нельзя отвергать традиционные подходы в составлении 

текста. Большую роль играют методические компоненты, в частности, постановка 

вопросов и заданий различного уровня. Желательно разработать наиболее важные 

термины, события, которые будут иметь обязательный характер, поскольку учебники 

перегружены фактами и теоретическими положениями.  

 

Мақалада «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жаңа буын оқулықтарын әзірлеудің 

кейбір аспектілері қарастырылған. Сонымен, автор оқулықтардың сабақтастықты 

сақтау керектігін, мәтінді құрастырудағы дәстүрлі тәсілдерді жоққа шығармайтынын 

атап көрсетеді. Әдістемелік компоненттер, атап айтқанда, түрлі деңгейдегі сұрақтар 

мен тапсырмаларды қою үлкен рөл атқарады. Оқулықтар фактілермен және теориялық 

ережелермен шамадан тыс жүктелгендіктен, міндетті сипатта болатын ең маңызды 

терминдерді, оқиғаларды әзірлеу қажет. 

 

The article deals with some aspects of the development of a new generation of textbooks on 

the subject of “World history”. Thus, the author emphasizes that textbooks should maintain 

continuity, it is impossible to reject traditional approaches in the preparation of the text. 

Methodological components play an important role, in particular, the formulation of questions and 

tasks at various levels. It is desirable to develop the most important terms, events, which will be 

mandatory, because the textbooks are overloaded with facts and theoretical provisions. 

 

В последние годы педагоги, родители, ученые и общественность страны 

активно обсуждают тему создания новых учебников. На страницах печати, в 

Интернете и на платформах социальных сетей можно встретить острую 

критику как самих учебников, так и в общих подходов к обучению школьников. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-irkutskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-irkutskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta
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Данная тема актуальна не только в Казахстане, но и в Российской Федерации и 

в других постсоветских республиках. 

Учебники служат основным компонентом в процессе обучения, так же, как 

и личность самого учителя. Именно используя учебный материал учитель 

«строит» свою линию обучения: опираясь на текст, вопросы для закрепления 

пройденного материала и другие элементы учебника происходит постижение 

нового знания и воспитания молодого человека. 

Так, в соседнем государстве – России - учебники нового поколения 

должны углублять и расширять познания учащихся, полученные в начальной 

школе на уроках факультативного курса по истории, представляя собой единую 

систему по изучению истории в начальной и основной школах. Чтобы 

восстановить полученные ранее знания, перед каждым параграфом учебников 

даны вопросы и задания на актуализацию пройденного. Имеются вопросы и 

задания в самом тексте параграфа на полях. При чтении книги они помогают 

лучше усвоить новый материал, обратить внимание на самое главное. 

В Казахстане ученые и педагоги предпринимают огромные усилия для 

нахождения рецептов обучения, которые позволили бы удовлетворить 

потребности и современного общества, подготовить к будущей профессии и 

работе в наших казахстанских условиях, так и соответствовать тенденциям 

глобализации и информационного общества. При этом необходимо сохранить и 

преумножить чувства национальной идентичности и патриотизма, 

причастности к духовному богатству предшествовавших поколений.  

На основе проведения экспертизы учебников возможно выделить 

некоторые моменты, которые запомнились после ознакомления с их текстом. 

Так, неоднократно было подчеркнуто то, что необходим учебник нового 

поколения. Однако учебник как средство передачи информации не может быть 

абсолютно новым. Он должен содержать основные положения по предыдущим 

учебникам. Например, по всемирной истории представить новую информацию 

по тем событиям, которые произошли в прошлом веке, довольно 

проблематично. Поэтому в данном вопросе следует сохранить преемственность 

в содержании учебника. Не стоит заново открывать Америку или изобретать 

велосипед.  

Второе, это большая информативность новых учебников. Действительно, в 

мире происходит огромное множество важных событий, каждое из которых 

имеет собственное значение для истории того или иного региона и страны. 

Выделить что-то наиболее важное представляет трудную задачу. Поэтому 

неудивительно, что учебники по истории перегружены фактами, персоналиями, 

новыми терминами и выводами. На наш взгляд, не следует гнаться за тем, 

чтобы в рамки школьного предмета «втиснуть» огромный поток информации, 

тем более что эта информация возможно станет устаревшей через год и 

появятся более интересные и важные факты. 

Также следует уделить внимание сопроводительным иллюстрациям. 

Думаю, что красочные картинки и их огромное количество больше подходят 

для младших классов. В старших классах можно сократить как количество, так 

и размеры картинок. Замечено, что иллюстрации иногда занимают очень 
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большое место на странице учебника. В условиях, когда количество страниц на 

один параграф ограничено (примерно 8 страниц), не следует этот лимит тратить 

на изображения. В последнее время все большее распространение получают 

таблицы и графики, диаграммы, которые можно объединить в виде уже 

получившей научное признание «инфографики».  

Далее, поскольку учебник – это методическое средство для обучения, а не 

только источник для передачи информации, то необходимо акцентировать 

внимание на создание релевантных вопросов. Вопросы, на наш взгляд, должны 

быть поучительными и занимательными. Часть вопросов могут быть 

достаточно легкими. На них есть прямые ответы в самом тексте параграфа. 

Вместе с тем, для более продвинутых учеников можно предусмотреть 

усложненные вопросы, на которые следует найти информацию из 

дополнительных источников или дать анализ конкретной ситуации. Все они 

имеют три уровня сложности – воспроизводящий, преобразующий и поисковый 

и рассчитаны на учащихся с разными способностями. На уроке всегда 

недостаточно времени для опроса всех учеников. В этом случае вопросов не 

должно быть много. Можно в учебнике отразить и такие задания, которые 

требуют письменного ответа (конспект, составление плана или написание 

короткого эссе). В данном контексте возможно констатировать, что многие 

вчерашние выпускники школ в университете не знают, что такое конспект и как 

его написать, как составить план и выделить основную идею определенного 

текста. Скорее всего, надо усилить самостоятельную работу, то есть, без того, 

чтобы каждый шаг регламентировали педагоги. 

На наш взгляд, учебники, представленные на экспертизу, содержали 

значительное число теорий по международным отношениям и новые трактовки 

событий в свете пересмотра современной истории (отношение к революциям, 

войнам, национально – освободительному движению, государственным 

деятелям и т.п.). На уровне школьного образования достаточно ограничится, 

например, одной – двумя теориями на раздел учебника. Иначе создается 

путаница в восприятии и понимании, так как многие теории противоречат и 

критикуют друг друга. Изучение теоретического материала оправдано для 

высшей школы, там, где идет углубленное изучение в одном направлении, 

например, всемирной истории, истории Отечества или международных 

отношений. Ученик, не следует забывать, кроме одного предмета, обучается по 

многим другим отраслям знаний: физике, химии, математике, иностранным 

языками. Практически каждый учебник «напичкан» массивной информацией и 

заданиями, которые необходимо осознать, выполнить и запомнить. В этом 

свете важной задачей представляется дать основы предмета и мотивировать 

интерес для дальнейшего обучения и специализации. В России, к слову сказать, 

решили, что необходимо дать единое толкование, интерпретацию некоторым 

основным событиям и терминам, чтобы не возникало путаницы и разночтения, 

учитывая при этом, что различные авторские коллективы имеют право на то, 

что тексты параграфов и само деление на разделы и параграфы, вопросы и 

задания, конечно, различны. Учебники могут варьироваться, иметь свой 

авторский подход и стиль.  
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«В учебниках текст подразделяется на основной и дополнительный. 

Основной материал содержит важнейшие факты и события, знакомит с 

историческими именами. В нем содержатся основные термины и понятия, их 

определения, выделены главные мысли и идеи. Дополнительный материал 

состоит из интересных текстов, фрагментов документов, расширяющих и 

углубляющих основные знания» [1].  

Насчет коллектива авторов хотелось бы отметить такой момент. Создатели 

учебника - это профессора университетов, которые имеют несколько иную 

среду и атмосферу обучения. Неудивительно, что они не находят поддержку у 

школьников и у учителей. Ведь у преподавателей университетов, и учителей 

средней школы, различные подходы как к наполнению содержания курса по 

всемирной истории, так и к методике преподавания. В университете, насколько 

нам известно, не используют учебники, в основном, каждый преподаватель 

разрабатывает учебно – методический комплекс дисциплины (УМКД) по 

своему предмету. Поэтому, было бы уместно, на наш взгляд, уравновесить 

авторский коллектив путем более активного участия и школьных учителей в 

составлении учебников, его разработки и, если необходимо, дальнейшей 

корректировке, а не только в экспертизе как конечном звене процесса. С одной 

стороны, учителя конечно правы как опытные практики, но, с другой стороны, 

критиковать и отвергать, всегда легче, чем создавать что – то новое и 

инновационное. 

В заключении следует отметить, что главная задача по разработке 

учебников нового поколения находит все больше откликов среди учителей, 

педагогов, официальных лиц, широкой общественности. Это большая и трудная 

работа, возникают сложные проблемы, однако уже сейчас заметны результаты: 

выросло новое поколение казахстанцев, которые имеют свое суждение по 

многим вопросам и являются более независимыми в решении жизненных 

вопросов.  

 

Использованная литература: 
1. Студеникин М. Т. Современные технологии преподавания истории в школе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНИКАМ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 Б. К. Есенова, Г. А. Кулкеева  

КГУ «Школа-лицей №62», 

 г. Нур-Султан, gulnar_kulkeyeva@mail.ru, baxyt.esenova@mail.ru 

 
Мақала жаңартылған білім беру оқулықтарының талаптарына сәйкес әзірленген 

сұрақтарына арналған. Келешек ұрпақтың оқулықтарына сәйкес тиісті әдебиеттердің 

талдауында негізгі талаптар көрсетілген. Физика пәні бойынша оқулықтардың сараптама 

тәжірибесінен мақала авторлары оқулық жазғанда рұқсат етілетін типтілік қателерді 

атап өтті. 

 

Статья посвящена вопросам соответствия учебников обновленного содержания 

образования разработанным к ним требованиям. На основе анализа соответствующей 

литературы выделены основные требования, которым должны соответствовать учебники 

нового поколении. Из опыта экспертизы учебников по физике авторы статьи отметили 

типичные ошибки, которые допускаются при написании учебников.  

 

The article is devoted to questions of textbooks compliance to the update content of education, 

requirements developed to them. On the base of analysis of relevant literature, basic requirements, 

which the textbooks of new generation must be corresponded were distinguished. From the 

experience of expertise of textbooks in physics the authors of the article distinguished the typical 

mistakes, which can be done in writing of textbooks. 

 

Учебник - это книга, не предназначенная для чтения. 

Б. Шоу 

 

Государственная программа развития Республики Казахстан на 2011-2020 

годы является новым витком повышения конкурентоспособности образования, 

развитие человеческого капитала путем обеспечения доступности 

качественного образования для устойчивого роста экономики [1]. 

В условиях современного динамичного развития и глобальной 

конкуренции от образования требуется, чтобы оно было качественным и 

непрерывным на протяжении всей жизни. Поэтому перед казахстанской 

системой образования поставлена задача овладения современными методиками 

и программами обучения, повышение уровня преподавания, обучения 

востребованным знаниям и навыкам, таким как трехязычие, (казахский, 

русский, английский), профессионально-техническая подготовка, 

аналитическое мышление и.т.д. 

Одним из основных условий организации эффективного учебного 

процесса в школе является решение проблемы повышения качества 

современных школьных учебников. Современный учебник, чтобы выполнить 

возложенные на него функции образования, развития и воспитания 

школьников, должен удовлетворять потребностям учащихся и оправдать 

надежды родителей, стать средством организации успешной и эффективной 

учебной и педагогической деятельности. 

mailto:baxyt.esenova@mail.ru
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Важным вопросом на повестке дня остается разработка и проведение 

экспертизы учебников. 

Экспертиза учебников, учебной литературы, учебно-методических 

комплексов и пособий – это оценка соответствия содержания учебного 

материала требованиям, предъявляемым к структуре и методическому 

содержанию учебной литературы в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами образования, типовым учебным программам, 

научным представлениям с учетом уровня образовательной учебной 

программы, возрастным и психологическим особенностям обучающихся, с 

учетом требований санитарных правил и норм [2]. 

Государственный общеобязательный стандарт образования служит 

основой для разработки обязательных и вариативных учебных программ, 

учебников и учебно-методических комплексов, а также для экспертизы их 

качества [2]. 

Система оценивания качества учебной литературы и отбора состоит из 

пяти этапов: научная и педагогическая экспертиза, апробация, общественная 

оценка, рассмотрение на предметных комиссиях, на Республиканской 

комиссии. Кроме того, организовывается обсуждение учебников с учителями в 

регионах, а также общественная читка с участием представителей 

общественности и СМИ. 

Чтобы учебник максимально соответствовал требованиям, к экспертизе 

учебников привлекаются не только эксперты и научные сотрудники ВУЗов, но 

и общественность в лице родителей и работающих учителей. Министерство 

образования и науки РК ввело в практику публикацию  на сайте электронных 

версий учебников с обновленным содержанием, тем самым каждый 

небезразличный гражданин страны может внести свою лепту в экспертизу 

учебников.  Там же родители и педагоги смогут просматривать учебники прямо 

на сайте и делать замечания там, где допущена ошибка в режиме онлайн. 

«…это позволит сделать учебники более качественными и 

содержательными и позволит внести свой вклад в развитие образования», - 

отметили в Министерстве образования и науки РК [3]. 

Наряду с казахстанскими учебниками будут использоваться наиболее 

качественные зарубежные учебники по математике, естественным и 

техническим наукам, включенные в перечень разрешенных МОН РК 

учебников. 

Школьные учебники являются ведущим дидактическим средством 

организации учебной деятельности учащихся и преподавательской 

деятельности учителя, главным, одобренным государством инструментом 

учения, материальной основой построения образовательно-воспитательного 

процесса на конкретном уроке. В силу этого они должны создаваться на общих 

теоретических и методических основах, принятых как представителями 

предметной и педагогической науки, так и обществом в целом. Так каким же 

должен быть современный учебник, чтобы выполнить возложенные на него 

функции образования, развития и воспитания школьников, удовлетворить 

потребности учащихся и оправдать надежды родителей, чтобы стать средством 
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организации успешной и эффективной учебной и педагогической 

деятельности?  

Традиционно принято считать учебник основным источником информации 

для ученика. В нем, как правило, в полном объеме последовательно излагается 

содержание, подлежащее усвоению. При этом особое внимание уделяется 

четкости, ясности и доступности его изложения для учащихся. Язык и стиль 

учебника являются наиболее значимыми факторами при определении его 

функциональной пригодности как основного источника информации. 

Другим немаловажным фактором при отборе учебников является их 

объем. Общеизвестно, что чрезмерное обилие информации, каким бы ярким и 

красочным образом она ни была изложена, становится серьезным препятствием 

в ее усвоении. Излишний объем учебников приводит к переутомлению детей, 

снижению у них интереса к предмету, падению успеваемости. Оптимальный 

объем учебников достигается тогда, когда его авторы учитывают следующие 

возрастные особенности учащихся: ведущий тип мышления, объем внимания, 

скорость чтения. Реализация систематизирующей функции учебника состоит в 

том, что информация в нем представлена не монолитно – она структурирована 

определенным образом. В ней выделяются наиболее существенные 

компоненты, которые должны быть прочно усвоены учащимися. Остальная 

информация учебника выполняет вспомогательную функцию, то есть позволяет 

более легко усвоить наиболее значимое содержание. В тех учебниках, где 

систематизирующая функция реализована наиболее полно, вспомогательная 

сущность определенной информации становится очевидной не только для 

учителя, но и для ученика, который работая с содержанием учебника, должен 

понимать, что следует хорошо запомнить, а что можно лишь принять к 

сведению. Кроме того, систематизация информации в учебнике предполагает 

не просто выделение наиболее значимых компонентов содержания, но и 

установление между ними взаимосвязей. Таким образом, в сознании ученика 

формируются не разрозненные знания, а целостная их система, где каждый 

элемент имеет свое строго определенное место. 

Однако ни информационная, ни систематизирующая функции учебника не 

могут быть реализованы в полной мере, если в нем не реализуется обучающая 

функция, так как усвоение информации и ее систематизация требуют от 

ученика владения определенными умениями и навыками. Проще говоря, 

учебник должен не только содержать систематизированную информацию, но и 

научить ребенка ее воспринимать, усваивать и применять. Способ, которым в 

учебнике реализуется обучающая функция, определяется, главным образом, 

спецификой содержания той образовательной области, для которой 

предназначен конкретный учебник. Понятно, что способ реализации 

обучающей функции в учебнике музыки будет иным, чем в учебнике физики. 

Поскольку цели и содержание соответствующих им образовательных областей 

различны. При этом важно учитывать, что способ реализации обучающей 

функции учебника должен соответствовать способам познания (приемам и 

методам) соответствующей образовательной области. Так, учебник физики 

должен не только рассказывать о физике, но и предоставлять ученику 
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возможность экспериментировать, выполнять практические работы, развивать 

функциональную грамотность [4]. 

Обучающая функция учебника непосредственно связана с его 

контролирующей функцией, так как всякое обучение предполагает получение 

определенного результата. Если в учебнике заложены возможности для 

выявления, а в идеале - и для оценки результатов обучения, то можно говорить 

о реализации в нем контролирующей функции. 

Внетекстовые компоненты учебника тоже весьма разнообразны. Аппарат 

усвоения знаний представлен в учебниках системой вопросов и заданий. С их 

помощью, достигается наиболее целенаправленная и продуктивная переработка 

содержания в сознании школьника путем активизации его умственных и 

эмоциональных усилий в процессе усвоения знаний. 

Вопросы и задания, включаемые в школьные учебники, можно 

распределить на следующие группы: 

- вопросы и задания, требующие практического применения полученных 

знаний; 

- вопросы и задания, направленные на воспроизведение знаний, их 

выявление и закрепление; 

- вопросы и задания, требующие логического осмысления знаний: на 

сравнение, сопоставление, конкретизацию, установление причинно-

следственных связей, обобщение, а также на исследование объектов с помощью 

наблюдений и опытов. 

По своим дидактическим функциям вопросы можно разделить на 

предваряющие, вопросы на усвоение, вопросы на повторение и закрепление. 

Иллюстративный аппарат в учебниках имеет очень большое значение. Не 

все объекты и явления ученик может увидеть, не всегда в школе есть 

необходимые наглядные средства. В этом случае создать правильное 

представление об изучаемых объектах помогут иллюстрации учебника. Даже 

если ученик имеет представление о каком-либо объекте, сравнение с 

иллюстрациями поможет его уточнить, конкретизировать, сделать 

представление более полным. Кроме того, иллюстрации помогают 

активизировать мыслительную деятельность школьников, развивают 

эстетические чувства. К иллюстрациям современных учебников предъявляются 

высокие требования. Во-первых, они должны быть эстетичными, то есть 

строиться по законам красоты; во-вторых, информативными, то есть содержать 

в виде образов необходимые сведения, которые ученик должен усвоить; в-

третьих, достоверными, то есть наиболее точно, реалистично изображать 

объекты и явления, изучаемые школьниками. Для наиболее полного 

соответствия предъявляемым требованиям используют разнообразные 

иллюстрации: фотографии, предметные рисунки, рисунки-инструкции, схемы, 

карты и планы. Разнообразие иллюстраций в учебнике позволяет им выполнять 

различные функции: сопроводительную; информационную; контролирующую 

[5]. 

Аппарат ориентировки может включать в себя оглавление, сигналы-

символы, различные шрифты, разнообразные условные знаки, числовую и 
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цветовую нумерацию страниц. Все эти средства позволят учащимся легко 

ориентироваться в содержании учебника, определять назначение определенных 

текстов, иллюстраций, вопросов и заданий. По сути, именно этот аппарат 

учебника позволяет ученику занять активную позицию в обучении, стать его 

субъектом. При этом формируются общеучебные навыки работы с книгой. А 

это в условиях работы по новому стандарту особенно важно потому, что его 

требования предполагают получение не только предметных результатов в виде 

знаний, умений и навыков, непосредственно связанных с содержанием 

предмета, но и личностных результатов, включающих мотивы, отношения, 

систему ценностей школьников. 

Из всего этого можно сделать вывод, что значение современного учебника 

не уменьшилось, он имеет следующие преимущества: 

- современный школьник получает в руки не столько носителя 

информации, сколько навигатора, помогающего ориентироваться в огромном 

потоке информации; 

- учебник является технологичным, удобным, информативным, 

современным источником знаний. 

За учителем, школой остается право выбирать тот учебник, с которым, как 

они считают, можно эффективнее организовать образовательный процесс.  

Но не все авторы учебников физики, которые нам, как экспертам, 

приходилось оценивать, учли вышеуказанные требования к содержанию 

современных учеников. Можно выделить несколько моментов, которые на наш 

взгляд надо учесть авторам. 

1. При формулировке классических определений законов 

непозволительно давать собственную трактовку. 

2. Нельзя не согласиться со М. Н. Скаткиным, который делает важный и 

справедливый вывод: «В школьной практике явно недооценивают роль эмоций 

в обучении. Мы создали учебный процесс очень умный, логичный, но он дает 

мало пищи для положительных эмоций, а у многих школьников вызывает 

скуку, страх и другие отрицательные переживания, лишающие желания 

учиться…» [6]. И к учебникам физики этот вывод подходит как нельзя лучше.  

3. Наличие большого количества грамматических и пунктуационных 

ошибок, некоторые из которых, несмотря на исправления, появляются в 

изданном учебнике. 

4. Отсутствие времени у экспертов на решение всех задач из упражнений 

и тестов. Даже при выборочном решении задач эксперты находят ошибки. 

Поэтому, на наш взгляд, авторам учебников не нужно придумывать новые 

задачи, а нужно брать их из проверенных источников. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые проблемы 

усовершенствования учебников по казахскому языку и литературе в рамках обновленной 

программы образования. А также, уделяется внимание на аналитические работы в работе 

усовершенствования образовательной системы.   

 

Abstract: This paper considers some issues of improving textbooks on the Kazakh language 

and literature within the framework of the updated curriculum. In addition, it pays great attention 

to the analytic works concerning enhancement of the educational system.    

   

Президент Қ.Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 

тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауында Әлеуметтік 

жаңғырудың жаңа кезеңіне тоқтала отырып, білім сапасын арттырудың 

жолдарын қарастырды. Соның ішінде «Тағы бір өзекті мәселе. Бұл – оқулық 

сапасының төмендігі. Оқушыларды сапалы оқулықтармен қамтамасыз ету – 

тиісті министрліктің тікелей міндеті. Мұғалімдер мен оқытушылардың 

әлеуметтік жағдайын жақсартпасақ, бұл шаралар жүзеге аса 

қоймайды. Сондықтан, мен тамыз конференциясында алдағы төрт жыл 

ішінде мұғалімдердің еңбек ақысын екі есе арттыруды тапсырдым»- деп 

атап көрсетті.  

Білім беруді дамыту мен жетілдіру мәселесінде жаңартылған мазмұндағы 

оқу әдебиеттеріне жинақталған тәжірибе бойынша талдау жасау, түйінді 

мәселелерді талқылап, шешу тетіктерін анықтау-бүгінгі күннің өзекті мәселесі.  

Соның ішінде қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша сараптау жұмыстарына 

тоқталсақ:  

«Қазақ әдебиеті»  жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған 

оқулықтың  бірінші бөлімі бойынша  мақсатқа сәйкес тапсырмалар  қамтылған.  

Осының ішінде Блум таксономиясына негізінде сұрақ-тапсырмалар  

ұсынылғаны ұтымды. Заманауи талаптарға сәйкес.  Дегенмен, осы тұста, 

бағдарлама бойынша мақсаттар жүйесіне көз тоқтатар болсақ:   мәселен, 

солардың ішінде: «Талдау» деңгейінде (20-23бетте) Қыз Жібек жыры мен 

Қобланды батыр жырымен салыстыруға, Бекежан мен Төлеген бейнелерін 

салыстыруға тапсырмалар мен кесте берілген [1].  

Кейіпкердерді салыстыру орынды. Алайда, бұл бөлімде  Қыз Жібек жыры 

мен Қобланды батыр жырымен салыстыру көзделмейді. Бұл ретте 

http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/data/2017/06/08/14.pdf
http://www.zelgo.ru/mpibos-620-1.html
mailto:lazzat_1900@mail.ru
mailto:indira.ibragim@mail.ru
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«шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен 

салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау» –  8-сыныптағы 

мақсаттар жүйесінің еншісінде. Онда да аталған екі шығарманың (Қыз Жібек 

жыры мен Қобланды батыр жыры) тақырыбы да, идеясы да мүлде бөлек. «Баға 

беру» деңгейінде де: Қыз Жібектің  сырт келбеті мен ақыл-парасаты 

суреттелген жерлерді тауып оқыңдар....өте орынды.  Қазіргі  заманда  ақылына 

сұлулығы сай осындай сұлулар бар ма?.. – сұрағы мүлде кереғар. Бұл сұрақ өз 

кезегінде I бөлімге емес, заманауи жаңашылдығына, яғни  келесі бөлімдердегі 

(II, III, IVтоқсан) мақсаттар жүйесіне қызмет етеді. Келесі тақырыптарда да 

осылай жалғасады. Мәселен, жыраулар поэзиясы бойынша «Еңсегей бойлы Ер 

Есім» тақырыбы бойынша  «Баға беру» бөліміндегі кезекті сұрақ-

тапсырмалардағы «Бүгінгі  күн  тұрғысынан  ақын  өлеңі  несімен  өзекті?» –  

деген сұрағы да алдыңғы айтқанымыздай, келесі бөлімдердегі (II, III, IVтоқсан) 

мақсаттар жүйесіне: жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру; сәйкестікті 

қамтамасыз етеді. Сондықтан кей тұстары жүйелеуді қажетсінеді. Одан әрі  де : 

Бүгінгі  күн  тұрғысынан  ақын  өлеңі  несімен  өзекті ? (55-бетте) – сұрағы да,  

осылайша, өз жалғасын тауып  кете береді.  

Әдеби теориялық ұғымдар жүйелі қамтылған. Артықшылығы: 

жаңартылған бағдарлама талаптарына сәйкес оқулықтағы ұсынылған кез келген  

тапсырмалар жаңашыл әдістермен: «Рафт», «Джинсо», кей тұста  

композициялық бөліктерге нақты бөліп талдау қадамдары көрсетілген ұтымды 

тұстар бар. (46-бетте) немесе «ПОПС» формуласы бойынша пікір білдіріңдер» 

– деген секілді, т.б... оқушы үшін тиімді тұстары бар. Оқушы жұмысын 

жеңілдетіп, уақыттың тиімділігін қатамасыз етуге көмектеседі. 

Ал, ендігі кезекте   «Қазақ  әдебиеті» пәні бойынша жалпы  бiлiм  беретiн  

мектептiң 7-сыныбына арналған оқулық/А.С.  Ақтанова,  А.Қ.  Жундибаева. –  

Алматы:  Атамұра,  2017ж. тоқталар болсақ, мысалы, бірінші бөлімі бойынша:  

мұнда алдыңғыдай (Арман ПВ) емес, бағдарлама талаптарына сәйкес мақсаттар 

жүйесін қамту аясы  әлдеқайда кеңірек. Мұнда,  «Қыз Жібек»  жыры лиро-

эпостық жырларды  екіге  топқа бөліп қарастырады. Бірі шығыс халқы әдебиеті 

негізінде жазылған: «Мұңлық-Зарлық», Қыз Жібек, т.б. Екінші тобы қазақ 

халқының төл туындылары «Айман-Шолпан», «Жүсіп-Злиха» т.б. Өте тиімді 

әрі ақылға қонымды.  Көптеген ерекшеліктерді байқауға болады. Жырдың 

текстологиясына да мән берілген [2].  

Зерттеушілік сипаттағы сұрақ-тапсырмаларға басымдық берілген. 

Мақсаттар жүйесіне сәйкестігін қарастыратын болсақ, сәйкестік әлдеқайда 

басым сипатқа ие екені дау тудырмасы анық. Мәселен, «Түсіну және жауап 

беру» бөліміндегі:  Сюжеттік  талдауға тапсырма қамтылған. «Анализ және 

интерпретация» бөлімі бойынша: эпикалық шығармадағы автор бейнесіне, 

«Қыз Жібек» жырындағы көркемдеуіш құралдарының  қолданысына талдау 

жасау кестелері – осы бөлімде белгіленген мақсаттар жүйесіне дәлме дәл 

сәйкестікті қамтамасыз етеді. Мұғалім, оқушы жұмысын жеңілдетеді. Әрі 

уақытты тиімді жұмсауға көмектеседі. Айрықша  назар аударатын нәрсе 

жанрлық ерекшеліктеріне сай шығарманың құрылысына талдау жасауға да баса 

мән берілген. «Бағалау және салыстыру» бөлімі бойынша: тапсырмалар да 
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толықтай қамтылған деуге негіз бар. Мәселен, «кейіпкерлердің іс-әрекеті мен 

автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік 

құндылығына баға беру;»,  сондай-ақ, шығармаларды рухани құндылық және 

материалдық құндылық, ұлттық құндылық  тұрғысынан талдау жасауға 

негізделген.  

Дегенмен, кей тұста, мәселен: Орхон-Енесей ескерткіштері 

«Күлтегін»жыры бойынша 6-тапсырма «Шығарма сюжетінің  композициясына  

талдау жасаңдар.» (42-бетте) –деп қате берілген тұстарды кездестіруге болады. 

Себебі, шындығында, сюжетке қарағанда композиция ұғымының аясы кең емес 

пе?.. Ал, мысалы:9-тапсырма. «Шығарманың  жанры  мен  өлең  құрылысына  

талдау жасаңдар.» (53-бетте) өте дұрыс орынды берілген. Бағдарламадағы 

мақсаттар жүйесіне  сәйкес келеді. 

Сонымен бірге, М.Әуезовтың «Көксерек» тақырыбындағы әңгімесі 

бойынша берілген (тыңдалым) 13-тапсырмада: «...Көксерекке берілген тура 

және жанама мінездеуді өз сөздеріңмен айтып беріңдер» –деп берілген (115-

бетте). Бұл өз кезегінде 7-сыныпта емес, «Түсіну және жауап беру» бөлімі 

бойынша 8-сыныптағы мақсаттар жүйесіне «көркем шығармадағы 

кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;»  сәйкес 

келеді. Яғни алшақтықтарға орын алған. Мұндай тұс өте сирек  ұшырасады. 

Қазақ тілі: Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған 

оқулығында Қосымова Г., Рахметова Р. – Алматы: Атамұра, 2017ж. 

публицистикалық мәтіндер тыңдалымға берілген [3]. Алайда, дискілер 

ашылмайды. Пайдалануға жарамсыз. Мәселен, «Көшпелілер мәдениеті» 

бөлімінде: «Қазақ халқының ұлттық киімдері» энциклопедиясы) материал 

берілген.  Көне түркі жазуы  «Қазақстан ғылымы» кітабынан; Көшпенділердің 

киіну мәдениеті  тақырыбы бойынша да, мәселен: 5-тапсырма. Мәтінді  

оқыңдар.  Тақырыбын  қойыңдар.  Мәтіндегі  нақты деректер мен авторлық 

көзқарасты айырып талдаңдар. 32-бетте. (Сақ пен Ғұндардың киім кию 

мәдениеті жайында) Мұнда да ғылыми стилде жазылған мәтін берілгеніне көз 

жеткізуге болады.  

Көшпелілердің мәдениеті жайында идеясы ұқсас мәтіндер берілген. Бірі 

ғылыми бірі көркем әдебиет стилінен беріліп отыр. Бірі («Қазақ халқының 

ұлттық киімдері» 25-бетте; энциклопедиясы) Екіншісі көркем әдебиет стилінен 

(І.Есенберлин. «Көшпенділер» романынан). Алайда публицистикалық стилде 

жазылған мәтін емес. Яғни, бұл тақырыпта да публицистикалық стилдегі 

мәтінге тыңдалым тапсырмасында орын берілген.  

5-тапсырмада ғана көлемді публицистикалық стилдегі мәтінді 

кездестіреміз әрі сәтті таңдау жасалғанына көз жеткізуге болады.Ал мақсаттар 

жүйесінде оқылымға беру кезделген: Онда: 7.2.4.1 идеясы ұқсас 

публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, 

құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау деп 

анық көрсетілген [5]. Осындай сәйкессіздіктер орын алған.  

Ал, ендігі кезекте, қазақ тілді мектептердегі қазақ тілі оқулығы турасында 

болмақ [4].   
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Жоғарыда аталған оқулықпен салыстыра қарағанда: «Көшпенділер 

мәдениеті.» бөлімі бойынша: Көшпенділік («Қазақстан энциклопедиясынан»)  

21-бетте. Екінші мәтін  Көшпенділердің атбегілік өнері «Тіней Талпақтың 

атбегілік өнері» тақырыбында  (el.kz/m/articles/view/content-31068) 23-бетте 

мәтін берген. Одан әрі, көз тоқтатып қарасақ: «Киелі киіз үй» тақырыбында 

(«Қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті» энциклопедиясынан, «Зергерлік 

бұйымдар» («Дәстүр» ұлттық-этнографиялық журналынан) «Көшпенділердің 

музыка өнері» (https://kk.wikipedia.org/wiki/Қазақ_мәдениеті), «Көшпенділердің 

киім ерекшеліктері» (www.inform.kz/chn/article/2471134) Киім ерекшеліктері 

туралы  (Қ.Жұмаділов) оқылымға  да жарамды  түрлі материалдарды 

қамтылған. Осылардың ішінен  бір ғана  «Төрт түлік бақтым – теңселе бастым» 

(«Ана тілі» газетінен) публицистикалық стилдегі мәтінге сәтті таңдау жасалған. 

Салыстырмалы талдау жасауға тиімді. Осы бөлімдегі соңғы мәтіннің 

тиімділігіне тоқталатын болсақ,  мақсаттар жүйесіндегі оқылым дағдысындағы:  

мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты 

интерпретациялауға  кең мүмкіндік берілгеніне анық көз жеткіземіз. Салыстыра 

қарасақ, алдыңғы оқулыққа қарағанда  мұнда қамтылған мәтіндердің ауқымы 

кеңірек. Әрі бірыңғай емес, мұнда мәтін түрлері көбірек қамтылғанына көз 

жеткіземіз. Жоғарыда көрсеткеніміздей, газет, журналдардан алынған мәтін 

түрлерін кездестіреміз.  Сондай-ақ, оқулықты алғашқы беттерін парақтағанда-

ақ осындай жайттарға көз жеткізуге блады. Әрі өте тиімді, тартымды, оқушыны 

қызықтырады. Дегенмен, мұнда да кей тұстарында, мақсаттар жүйесіндегі  

оқылым дағдысына сәйкес мәтінге салыстырмалы талдау жасауға 

публицистикалық мәтіндер  сирек ұшырасады... 

Қазақ тілді мектептердегі «Қазақ әдебиеті» және «Қазақ тілі» пәні 

бойынша 7-сынып оқылықтарын толықтай емес,  «Алмастың алты қыры 

немесе...» болса, біз  тек  бір қырын, бір бөлігін, кейбір тұстарын ғана 

қарастыруды жөн деп таптық. Соның өзінде бірқатар қызықты жайларды 

кездестірдік. Қазақ тілді мектептердегі «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша 

«Атамұра» баспасынан шыққан оқулықтың сапалы әрі тиімділігіне көз 

жеткізсек,  ал қазақ тілі оқулығы бойынша керісінше, «Атамұра» баспасынан 

шыққан оқулығына қарағанда «Арман-ПВ» баспасынан шыққан оқулықтың 

сапалылығы мен тиімді тұстарына  көз жеткіздік. Демек, мұнан нендей 

қорытынды келуге болады? Қандай ой түйін шығаруға болады? Сөз түйіні, 

әрине,  оқулық авторларына келіп тіреледі. Ескеретін нәрсе: жаңартылған 

бағдарламаның ең бір айрықшалап көрсететін тиімді тұсы, дәл сол бір 

оқулықты пайдалануды міндеттемейді. Мұғалімге де, оқушыға да еркіндік 

берілген. Оны пайдалануға жарамсыз деп тапса, басқасына таңдау жаса, басқа 

дереккөздерге жүгінуді міндеттейді. Ол мұғалімнің жекелеген құзыреттілігіне 

байланысты. Алайда, бұл өз алдына жеке мәселе... 

Қорыта айтқанда, басым сипат оқылымға ғылыми стильдегі мәтіндерге 

орын берілгені орынсыз деп білеміз. Қазіргі заман сұранысына орай әрі 

бағдаралама 7-сыныпта оқылым дағысы бойынша публицистикалы және 

көркем әдебиет стильдерінің ерекшеліктерін танып білу көзделген. Бала 

ғылыми мәтіннен бұрын, алдымен  жақсы жазылған көркем шығарманы талдау 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Қазақ_мәдениеті
http://www.inform.kz/chn/article/2471134
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үшін, эссе жазуда, газетке мақала жазуы қажет. Сол үшін публицистикалық 

стилдегі мәтіндердің маңызы өте зор. Оқушының сөздік қорын молайтуға, 

өзіндік қолданысында шебер жеткізу үшін   бүгінгі таңда  публицистикалық 

стильдегі мәтіндер аса маңызға ие.  
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  В статье представлены рекомендации по разработке и cовершенствованию 

качества учебников обновленного содержания для 11 классов по химии. 

 The article presents recommendations for the development and improvement of the updated 

textbooks quality of 11
th

 grade content at chemistry lessons. 

  Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қуатты ел идеясына біз тек озық білім, 

инновациялық ойлау негізінде ғана жете аламыз. Ал оған терең білім беретін 

сапалы оқулықтар арқылы жетпекпіз. Өйткені, оқулық – білім алушыларды 

тәрбиелеу мен тұлғалық дамуына жауап беретін маңызды құрал. Оқулық жазу – 

үнемі үздіксіз жетілдіруді, дамытуды қажет ететін үрдіс. 

   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мектеп оқулықтарын 

ешқашан назардан тыс қалдырған емес. Сондықтан, жыл сайын өткізілетін 
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сараптама нәтижелеріне жүргізілген сапалық талдауды қарағанымызда  

әзірленген оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер сапасының біршама 

жақсарғанын көрдік. Бүгінде оқулықтардың сапасын арттыру және бәсекелі ор-

таны қалыптастыру мақсатында оқу процесінде білім беру саласындағы 

уәкілетті органмен бекітілген бірыңғай стандарттар мен бағдарламаларға 

сәйкес әзірленетін баламалы оқулықтар пайдаланылуда. Бұл – дамыған 

елдердің оқу процесінде бар үрдіс. Мысалы, әрбір пән бойынша бірнеше балама 

оқулыққа дейін пайдалануға рұқсат етіледі. Ал, оқу әдебиеттерін таңдау құ-

қығы – білім беру ұйымдарының еркінде. Оқу процесіне баламалы 

оқулықтарды енгізу оқулықтардың сапасын арттыруға жағдай жасап, бәсекелі 

ортаның қалыптасуына, жаңа педагогикалық технологиялардың енгізілуіне, 

оқушылардың жас ерекшелігіне сай оқу материалдарының қолжетімділігіне 

мүмкіндік берді.  

  Бүгінгі таңда білім беру ұйымдары, мектеп мұғалімдері өздеріне оқу мазмұны 

ұнаған, тиімді әдістеме арқылы берілген оқу әдебиетін таңдауға құқылы.  

Оқулық авторлары мен оқулыққа сараптама жасайтын сарапшылардың 

біліктілігін көтеруге, олардың оқулықтар әзірлеу мен басып шығарудағы 

әлемдік тәжірибелермен танысуына және авторлармен оқулық 

тұжырымдамасымен, оқу материалдарының мазмұнымен жұмыс істеуге, 

сарапшылардың ғылыми-әдістемелік дайындығын жетілдіру бойынша жүйелі 

жұмыстар жүргізілуде. Осының негізінде сапалы оқулықтар әзірленіп, ұлттық 

құндылықтарымызды насихаттайтын ұлттық сипаттағы оқулықтарымызды 

жетілдіретін боламыз. Баршамызға ортақ игілікті іске әрбір педагог өз үлесін 

қосса, онда оқулықтарымыздың сапасының артатыны сөзсіз.  

  Өйткені әдіскер маман оқулықта берілген оқу материалының жаңа 

педагогикалық технологиялардың тиімді енгізілуіне, тәжірибелі мұғалім сол 

материалдардың оқушылардың жас ерекшелігіне, қабылдау мүмкіндігіне сай 

қолжетімді болуын қамтамасыз етеді.  

  Химиядан 11 сыныптардың оқулығында «Газ, мұнай, көмірді өңдеу. 

Қазақстанда көмір және мұнай- газ өндірістерінің дамуы. Қазақстанда өнімді 

өндірудегі, өңдеудегі экологиялық аспектілері» тақырыбы берілген. Осы 

тақырыпқа төмендегі оқу мақсаттар қарастырылған: 

- шикі мұнайды айдау үдерісінің маңызын түсіну және өндіру үдерісін 

сипаттау; 

- шикі мұнайды айдау өнімдерінің қолдану аясын білу; 

- қазба отындар қорының шектеулі екенін түсіну; 

- көмірсутек отындарын жағу қоршаған ортаның ластануына әкеп соғатынын 

және оның климатқа әсерін білу;  

   Өз елінің кен орындарын, олардың орналасу аймағын, олардан алынатын 

өнімдерді әрбір адам баласы білуі қажет. Өйткені ол өзінің туған топырағы, ата-

бабасы мекен еткен жері. Бұл оқушылардың өз елінің патриотты азаматы болу 

үшін өте маңызды болып табылады. 

   Сондықтан, оқулықта еліміздегі ірі мұнай газ кен орындары, мұнай өңдейтін 

зауыттар және олардан өндірілетін өнімдер  туралы көбірек материалдар 

қамтылса дұрыс болар еді. Химия экологиямен байланысы бар, әрі қалыптасқан 
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экологиялық мәселелерді шешуге көмектесетін бірден– бір ғылым 

болғандықтан оқушыларға қоршаған ортаның ластану жолдары, оны қорғау 

жөніндегі білімді химия пәні арқылы алуға тиіс. 

   Қоршаған ортаға индустриалды араласудың күшеюі жан – жақты ластануға 

әкеп соқтырды. ҚР - да қоршаған ортаның ластануы болмаған бірде – бір аймақ 

қалған жоқ. Сонымен қатар, мұнайдың ұңғымаларынан атқылауы, трубалардың 

өрттен, тот басудан  жарылуы сияқты апаттар экологиялық қауіп -қатерді 

тудырады. Ауыл шаруашылықтан, бензин толтыру станцияларынан және мұнай 

өңдеу кәсіпорындарынан шығарылған лас ағынды сулар экожүйеге кері әсер 

етеді. Нәтижесінде қоршаған орта ауа, су, топырақ және өсімдіктер мұнай 

өнімдерімен  ластанады, ауыз  суға түскен мұнай өнімдері халықтың 

денсаулығына тікелей қауіп төндіреді. 

  Осындай антропогендік факторлармен күресу үшін жастарға экологиялық 

білім беру қажет. Оқушыларға экологиялық білім беру үрдісін жүргізуде химия 

курсының маңызы зор. Сондықтан оқушы теориялық сипаттағы 

экологияландырылған сұрақтарға жауапты өз бетінше іздей отырып, 

экологиялық мазмұндағы есептерді шешуге тырысады. Тақырыптағы 

анықтамалар мен негізгі формулаларға балалардың назарын аудару және есте 

сақтау қабілеттерін арттыру мақсатымен химиялық есептерді жүйелі түрде 

шығару, оқушыны өзін-өзі тексеруге, білім деңгейіне бақылау жасауға үйретіп, 

оқу сапасын арттыруға көмектеседі. Айналадағы бізді қоршаған табиғатты 

сүйіп, аялап, табиғатпен тікелей байланысты екенін жас ұрпақ түсініп өсуі тиіс. 

Экологиялық білім оқушылардың табиғат болмысын терең түсінуге, олардың 

ақыл – ойының дамуына мүмкіндік береді. Экологиялық тақырыптарға берілген 

есептер пәнаралық байланыстарды ашып, оқушыларды ізденуге, ойлануға, адам 

өміріне, денсаулығына табиғаттың зор маңызының бар екенін анықтауға 

көмектеседі. 

   Химия сабақтарында мұндай есептерді пайдалану - туған өңірдің 

байлықтарын зерттеуге бағытталған экологиялық проблемалардың мәнін 

түсінуге әсер етіп, оқушылардың білімінің берік меңгеруіне, экологиялық 

тәрбие алуына ықпал етеді. 

   Химия пәнінде экологиялық сұрақтар мен есептерді мазмұны бойынша үш 

типке бөлуге болады: 

1. Табиғи нысандардың химиялық сипаттамасы бар есептер; 

2. Ластану көздері жөнінде, қоршаған ортаны ластаушылар түрлері жөнінде 

есептер; 

3. Табиғатты қорғау шаралары және ластану зардаптарын жою жөніндегі 

есептер. 

   Төменде сондай есептердің кейбір мысалдарын  ұсынамыз. 

1. Құрамында N пен P бар өндірістік қалдықтарды су қоймаларына құю 

нәтижесінде өзендерде көк - жасыл балдырлар көбейіп кетті. Қандай химиялық 

реакция көмегімен балдырлардың құрамындағы NH4+ катионы мен NO3 - 

анионын анықтауға болады? 

 2. Тәулігіне бір ағаш бір адамға жететін оттегі бөледі. Қалада қажетсіз 

газдардың бөлінуіне байланысты бұл оттегінің бөлінуі 10 есе кемісе, бір жарым 
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миллион халқы бар Алматы қаласының тұрғындары үшін қанша ағаш қажет? 

3. Бір автомобиль тәулігіне 20 кг зиянды газ бөліп шығарса,6 автомобиль 1 айда 

қанша кг зиянды газ бөліп шығарады? 

4. Мұнай өңдейтін зауытта апатты жағдай орын алып, мұнай қалдықтары 

жақын маңдағы көлге төгілді.Көлге төгілген мұнай қалдықтарының массасы 

500кг. Көлдегі судың  массасы шамамен 10000т болса ондағы балықтардың тірі 

қалу мүмкіндігі барма? (мұнай өнімдерінің концентрациясы 0,05мг\л болса 

балықтар үшін қауіпті). 

  Экологиялық мазмұндағы есептерді шешу есептің экологиялық жағын алдын 

ала талдаудан, онда көтерілген экологиялық проблеманың мәнін ашудан, 

қажетті химиялық реакция теңдеулерін жазудан бастау қажет. Есептің 

химиялық және экологиялық бөліктері тығыз байланысты, себебі түрлі 

қосылыстардың табиғи орта нысандары мен адам ағзасына әсерін түсіндіру, 

экологиялық проблемалардың пайда болу себептері көп жағдайда химиялық 

білімдерге негізделген. 

  Қазіргі заман қоғамының сұранысы және еліміздің жаңарған идеологиясы жас 

ұрпақтың табиғатты қорғауға әзірлігін дамыту қабілетін мектептен бастап жаңа 

сапаға көтерілуіне міндет қойып отыр. Қазақстан Республикасының 

Конституциясында қоршаған ортаны қорғау әрбір қазақстандықтың абыройлы 

мақсат-міндеті болып саналатыны атап көрсетілген. Онда «мемлекет адамның 

өмір сүруі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны қорғауды мақсат 

етіп қояды», - делінген. Ата заңымыздың басты талаптарының бірі – табиғат 

қорғауды күшейтіп, табиғи қорларды тиімді пайдалануды жолға қою болып 

табылады.  Табиғатты қорғау – бүкілхалықтық іс.Оқушыны айналадағы табиғи 

орта жағдайына жауапкершілік сезіммен қарап, табиғатты қорғауға тәрбиелеу 

біздің үлкен міндетіміз болса керек. 
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2 Ж.Ж.Жарылқасынова, Г.М. Елеусинова, Н.Т. Жакетаева «Қоршаған 

ортаны қорғау», Қарағанды, 2017ж. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКА  

КАК КОМПОНЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Б. А. Жаукенова 

Институт повышения квалификации педагогических работников по 

Павлодарской области, г. Павлодара, zhaukenova@mail.ru 

 
Математика сабақтарында оқушылар басқа пәндерге қатысты білімдерін қолданады, 

бұл қоршаған орта туралы өзіндік түсінік қалыптастырып қана қоймай, оны зерттеудің 

өзіндік тәсілін жасауға мүмкіндік береді. Бұл бізге көптеген маңызды құбылыстарды 

барлық қырынан қарастыруға, математика бойынша білімін өмірмен байланыстыруға, 

қоршаған әлемнің байлығы мен күрделілігін көруге мүмкіндік береді. 

 

На уроках математики учащиеся используют знания связанные с другими 

предметами, что дает возможность создать не только собственное понимание 

окружающей действительности, но и выработать свой способ исследования ее. Это 

позволяет со всех сторон рассмотреть многие важные явления, связать знания по 

математике с жизнью, увидеть богатство и сложность окружающего мира. 

 

In mathematics lessons, students use knowledge related to other subjects, which makes it 

possible to create not only their own understanding of the surrounding reality, but also to develop 

their own way of exploring it. This allows us to consider many important phenomena from all sides, 

to connect knowledge of mathematics with life, to see the richness and complexity of the world.  

 

Международный тест PISA не замеряет академические знания 

обучающихся – содержание школьных курсов, которые освоил 15-летний 

школьник. Уникальность инструментария международного экзамена в том, что 

он определяет те умения обучающихся, которые будут способствовать 

успешности выпускника школы к полной реализации себя как личности во 

взрослой жизни. Исследование PISA определяет уровень умений и навыков 

обучающихся применять академические знания в различных жизненных 

ситуациях (жизненные навыки) [1-3]. 

Одним из приоритетов оценивания функциональной грамотности 

школьников проекта PISA являются математическая грамотность.  

Понятие «математическая грамотность» определяется, как способность 

человека использовать знания из области математики для обоснования личного 

выбора решения различных реальных жизненных ситуаций [4, С. 19; 2, С. 52].  

Математическая грамотность – способность человека определять и 

понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Области математической грамотности: 

- распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, 

которые могут быть решены средствами математики;  

- формулировать эти проблемы на языке математики;  

- решать эти проблемы, используя математические факты и методы;  

mailto:zhaukenova@mail.ru
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- анализировать использованные методы решения;  

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы  

Задания, призванные исследовать состояние математической грамотности 

учеников, в подавляющем большинстве имели четко выраженную прикладную 

направленность и их решение предусматривало, прежде всего, владение 

учащимися приемами деятельности прикладного характера. 

     Формирование функциональной грамотности школьников на уроках 

математики возможно через решение нестандартных задач (с описанием 

некоторой близкой к реальной ситуации, которая может содержать факты и 

данные, не являющиеся необходимыми для решения поставленной проблемы); 

решение задач, которые требуют приближенных методов вычисления или 

оценки данных величин. 

На базе ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Павлодарской области 

совместно с городскими, районными отделами образования была организована 

областная творческая группа учителей математики из числа 

сертифицированных учителей по программе «Развитие функциональной 

грамотности учащихся в рамках проведения международного исследования 

PISA». 

Ожидаемым  результатом творческой группы являются методические 

рекомендации «Об организации  мониторинга уровня сформированности 

функциональной грамотности» и сборник заданий по развитию  

функциональной грамотности на уроках математики (имеется рецензия и 

заключение экспертной комиссии  ИПК ПР). 

При  отборе  содержания  заданий  учитывались  раздел программы 

обновленного содержания образования: «Числа», «Алгебра», «Статистика и 

теория вероятностей», «Математическое моделирование и анализ». В  рамках  

этих  тем  значительное  внимание  уделено  ряду вопросов,  имеющих  

высокую  практическую  значимость  (измерение геометрических  величин,  

оценка,  проценты,  масштаб,  интерпретация диаграмм  и  графиков  реальных  

зависимостей,  вероятность,  статистические показатели и др.). Обновленное 

содержание образования позволяет формировать целостное мировоззрение, 

математическую функциональную грамотность. 

Для формирования функциональной математической грамотности на 

уроках математики можно предложить такие задания: 

Размножение бактерий 

Мельчайшие живые организмы, обитающие на планете Земля – бактерии. 

Впервые бактерий увидел в оптический микроскоп и описал в 1676 году 

голландский натуралист Антони ван Левенгук, он назвал их «анималькули» - 

микроскопические существа. Название "бактерии" ввёл в употребление в 1828 

году Христиан Эренберг. 

Бактерии размножаются делением - каждую секунду каждая бактерия 

разделяется на две, которые в свою очередь еще через секунду удваиваются. 

Вопрос 1: В благоприятных условиях бактерии размножаются так, что на 

протяжении первой секунды одна из них делится на две.  
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Запишите в таблицу данную последовательность в соответствии с 

условием задачи. 

 

Время Начало 

отсчета 

Первая 

секунда 

Вторая 

секунда 

Третья 

секунда 

Четвертая  

секунда 

Кол-во 

бактерий 
1     

 

Математическая область: Количество. 

Контекст: Личностный. 

Вид учебно-познавательной деятельности: Знание. 

Уровень: 1 уровень. 

Полный ответ: 

 

Время Начало 

отсчета 

Первая 

секунда 

Вторая 

секунда 

Третья 

секунда 

Четвертая  

секунда 

Кол-во 

бактерий 
1 2 4 8 16 

 

Вопрос 2: Сколько бактерий образуется в процессе деления от одной 

бактерии за семь секунд? 

Математическая область: Количество. 

Контекст: Личностный. 

Вид учебно-познавательной деятельности: Понимание. 

Уровень: 2 уровень. 

Решение: начало отчета: 1, b1 =2;     b2=4;  b3=8;     b4=16;     b5=32;    b6 =64; 

b7 =128; n=7; q=2; b1=2. Тогда, используя формулу n-го члена геометрической 

прогрессии, получим: b7= 128. 

Полный ответ: 128 бактерии 

Вопрос 3: При беспрерывном размножении за трое суток общая масса 

потомства одной только бактерии составляет 7500 тонн. Один 

железнодорожный вагон вмещает 20 тонн бактерий. Сколько железнодорожных 

вагонов можно заполнить таким количеством бактерий?  

Математическая область: Количество. 

Контекст: Личностный. 

Вид учебно-познавательной деятельности: Применение. 

Уровень: 3 уровень. 

Решение: 7500: 20=375 

Полный ответ: можно заполнить 375 железнодорожных вагонов. 

Вопрос 4: В среднем на 1 м
2  

человека приходится около 80 000 различных 

микроорганизмов. Вычислите количество микроорганизмов на площади равной 

0,002 м
2
. 

Математическая область: Количество. 

Контекст: Личностный. 

Вид учебно-познавательной деятельности: Применение. 
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Уровень: 6 уровень. 

Решение: 1 м
2
=10000 см

2
; 0,002 м

2 
= 0,002·10000=20 см

2
 

80000·20=1600000 микроорганизмов 

Полный ответ: 1600000 микроорганизмов 

Вопрос 5: За сколько часов, при благоприятных условиях, 2 бактерии в 

результате беспрерывного деления дадут максимум 1024 особи? 

Решение: Учитывая то, что 1024 = 2
10

, a первая пара особей уже есть, то 

получим время равное t·9, где t это время между делениями. t=20 мин, значит 

общее время 3 часа. 

Полный ответ: 3 часа. 

Вопрос 6: Бактерия, попав в живой организм, к концу 20-й минуты делится 

на две бактерии, каждая из них к концу следующих 20 минут делится опять на 

две и т.д. Найдите число бактерий, образующихся из одной бактерии к концу 

суток, и запиши, как читается полученное число, используя данные, записанные 

в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение. В сутках 1440 минут, каждые двадцать минут появляется новое 

поколение - за сутки 72 поколения. По формуле суммы n первых членов 

геометрической прогрессии, у которой b1=1, q=2, n=72, находим, что S72=2
72

-1= 

4 722 366 482 869 645 213 696 - 1= 4 722 366 482 869 645 213 695.  

Полный ответ: 4 722 366 482 869 645 213 695. Это число читается: 

Всего бактерий 4 септиллиона 722 сектиллиона 366 квинтиллионов 482 

квадриллионов 869 триллиона 645 миллиарда 709 миллионов 213 тысяча 695   

Строительные работы. 

В элитном микрорайоне Павлодара строится современный детский сад. 

Для покрытия пола игрового зала используются паркетные плитки.  

Описание: Требуется выполнить работу по настилке полов строящегося 

детского сада - паркетного пола в игровом зале размером  5,758м. паркетные 

плитки имеют форму прямоугольных треугольников (катеты: 20см,15см), 

параллелограммов и равнобочных трапеций.  

Вопрос 1: Вычислите площадь игрового зала. 

Площадь игрового зала  
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Вопрос 2: Найдите площадь каждой плитки.  

Площадь одного треугольника  

Площадь одного параллелограмма  

Площадь одной трапеции  

 

Вопрос 3: Рассчитайте площадь одной полосы шириной 20 см. 

Площадь одной полосы шириной 

20 см 

 

 
Вопрос 4: Сколько треугольников, параллелограммов и трапеций в одной 

полосе (одинаковое кол-во). 

Кол-во треугольников в одной полосе  

Кол-во параллелограммов и трапеций в 

одной полосе (одинаковое кол-во) 

 

 

Вопрос 5: Сколько получится таких полос? 

Количество полос  

 

Вопрос 6: Сколько нужно треугольников, параллелограммов и трапеций 

(всего) для настилки пола? 

Количество треугольников, 

параллелограммов и трапеций (всего) 

 

 

Математическая область: Пространство и форма. 

Контекст: Социальный. 

Вид учебно-познавательной деятельности: Применение. 

Уровень: 6 уровень.  

Полный ответ: Паркет укладывается в ряды так, что параллелограммы и 

трапеции чередуются, а треугольников в одном ряду всего два. В одном ряду по 

ширине укладываются по два треугольника и по восемь параллелограммов и 

трапеций. 

 

Площадь игрового зала 575800=460000 см
2
 

Площадь одного треугольника (20*15)/2=150  см
2
 

Площадь одного параллелограмма 35*20=700 см
2
 

Площадь одной трапеции 
2

1
(20+50)*20=700 см

2
 

Площадь одной полосы шириной 

20 см 

11500 см
2
 

Кол-во треугольников в одной 

полосе 

2 
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Кол-во параллелограммов и 

трапеций в одной полосе (одинаковое 

кол-во) 

(11500-300)/700=16, по 8 

параллелограммов и 8 трапеций 

Количество полос 800/20=40  

Количество треугольников, 

параллелограммов и трапеций (всего) 

80 треугольников, 320 

параллелограммов и 320 трапеций 

 

Для каждого задания-вопроса указаны его основные характеристики, 

трудность задания по международной шкале. Все это  направлено на развитие 

математической грамотности, которое предполагает способность учащихся 

использовать знания, приобретенные ими за время обучения в школе, для 

решения разнообразных задач межпредметного и практико-

ориентированного содержания, для дальнейшего обучения и успешной 

социализации в обществе. 

Чем более сложные задания способен выполнить учащийся, тем у него 

больше шансов стать успешным в дальнейшей жизни. 
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ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ ОҚЫТУ  ӘДІСТЕРІ МЕН  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ 
 

Жетпеисова Н.О. 

«Оқулық» республикалық ғылыми–практикалық  орталығы 

А.М.   Калиева 

Қарағанды қ. № Ресурстық орталық орта мектебі 

  

 
Аннотация. В статье кратко  представлены  инновационные педагогические  технологии и 

методы.  Охарактеризованы наиболее популярные методы и технологии обучения, 

применяемые в мировой и казахстанской  образовательной практике. 

Ключевые слова: технология обучения, персонализация  в обучении, игровое обучение, 

компетенции, смешанное обучение.  

 Annotation. The article briefly presents innovative pedagogical technologies and methods. The 

most popular teaching methods and technologies used in the world and Kazakhstani educational 

practice are characterized. 

Keywords: learning technology, personalization in training, relevant training, game learning, 

competencies, blended learning. 

 

         Кез келген ортаның, өзгеруінің қозғаушы күші  алға қойылған мақсат 

болып табылады.  Білім беру жүйесі ашық жүйе болғандықтан, қойылған 

мақсатқа қарай үзіліссіз қозғалыста болып, өзгеріп отырады. Күнделікті, 

үйреншікті стереотипті өзгерту үшін, жасырын болып келген ішкі 

механизмдерді мысалы, құндылықтар, әдістер мен технологияларды   және 

т.б.өзгерту қажеттігі туындайды.  

       Қазіргі қолданыстағы аттракторды өзгерту үшін, сол ішкі механизмдердің 

орнына басқа  ауыстырулар табу қажет. Аттрактор (ағылш. attract – тарту) – 

жүйенің өзі бағыт алған   өзгерістерге деген потенциалдық жағдайы. Білім беру 

жүйесі сыртқы ортаның өзгерістеріне бейімделе отырып өзгереді. Сол себепті 

жүйедегі мұндай өзгерістер құндылықтар, сенімдер, және оқыту әдістері сияқты 

негіздерге деген сындарлы бағалауды талап етеді [1]. 

      Білім берудегі басымдық оқушылардың базалық деңгейдегі білімді саналы  

меңгеруі мен сол білімді меңгерту үшін мұғалімдердің жаңа әдістемелер мен 

тәсілдерді тиімді қолдануы  қажетті  шарт  болып табылады. 

      Еліміздің мектептерінде жаңа білім стандарттары енгізілуде, тәрбие мен 

білім берудің құндылықтары өмірлік маңызды бағдар ретінде айқындалды, 

жаратылыстану- математикалық цикл пәндерінің  рөлі күшейтілді, үш тілде 

оқыту туралы  бағдарлама жан- жақты талқыланып, ең алғашқы қадам қажетті 

мамандар даярлаудан  басталып,  талаптарға сай оқулықтар мен оқу –

әдістемелік кешендер әзірлеу, материалдық база жасау  арқылы кезең- кезеңмен  

өту туралы  стратегиялық жоспар жасалуда.        Қазақстандық білім беру 

жүйесінің негізгі мақсатының бірі  оқушыларды жүйелі ойлауға  бағыттап  

оқыту болып отыр. Оқу материалдарындағы  баяндалған заттар мен 
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құбылыстардың өзара байланысын  оқып түсінудің маңыздығы, әр бөлімді жеке 

оқытудан пайдалы екеніне көз жеткізіп отырмыз. Мектептегі оқыту 

фрагменталдық, оңайлатылған ақпаратты беруге негізделген, фактілерді 

баяндап, мазмұнға ғана басымдық беріп, бөлімдердің арасындағы өзара 

байланыс ашылмайды да,  оқушылар түсінбейді.  

       Қазіргі уақытта оқыту парадигмасы «білім беру—оқытудан»  «білім беру-

дамыту/ қалыптасуға» ауысып отыр.      

       Қазіргі оқыту  білімді және кәсіби біліктілік пен дағдылардың белгілі бір 

жиынтығын  жай ғана жеткізуші, таратушы  ролінен, жаңа парадигмаға ауысып 

отыр. Ол жаңа парадигманың негізгі сипаттамасы: 

 1. барлық процесс соңғы нәтижеге бағытталады; 

2.  білім мазмұны мен оқыту әдістерін жүйелі тұрғыдан қарастыру; 

3. конструктивтілік,  оқушы оқу процесінде тек  белгілі бір білім мен біліктілік 

қана алып қоймай,  сол білімін  өзіндік  әлемінің үлгісіне сәйкес салып, басқаша 

құрастырады. Оқушы  терең ойшыл,  тапқыр,  жасаушы, құрастырушы ретінде 

болуы керек. Оқыту мен дамытуда болып жатқан  өзгерістер  жаңа әдістер мен 

талаптарды айқындайды[2]. 

       Мектептің оқу процесінде әртүрлі педагогикалық технологиялар мен әдіс-

тәсілдердің  қолданылуы көптеген факторларға: білім беру ұйымының 

орналасқан аймағына (қала, аудан, ауыл), мәртебесіне, техникалық жабдықталу 

жағдайына, қаржыландыру мәселесіне,  басқару менеджментіне, білім беру 

процесінің ұйымдастырылу деңгейіне, мұғалімдерге  тығыз  байланысты. 

     Технологиялар мен әдістердің «жаңашылдығы» ұғымы  кейде салыстырмалы 

түрде өңделіп беріледі, себебі  бұрынғы технологиялардың атауы ғана 

өзгертіліп, мазмұнына  АКТ  қосылып ,  әдістер жаңа деп беріледі. 

Барлық өзгерістер мен жаңашылдық оқу процесін ақпараттандыру мәселесімен 

және  компьютер мен оның құрамдас бөліктерінің  кең мүмкіншіліктерімен 

байланысты . 

     Жаңа педагогикалық технологиялар туралы ақпараттарды іздегенде әдістер 

мен тәсілдер, технологиялар аралас, жүйесіз берілген, көптеген  рефераттар мен 

мақалалар кездеседі. 

Мысалы, неміс ғалымдары  мұғалімдердің сабақтың мақсатына жету үшін 

қолданатын  500-ден  аса жаңа әдістерді есептеген. 

Профессор Рейнхард Францке  оқытудың жаңа педагогикалық 

технологияларын   үлкен 4 топқа бөлді: [3] 

Бірінші топқа кәсіби білім беру әдістері мен  білімді өзіндік меңгеру әдістері 

кіреді.   

Екінші топқа топтық оқыту мен ойынды қолдану әдістері:  ойындар, 

қозғалыстар, қимылдар, сезімдер (иіс сезімі, сенсорлық, визуализация) 

жатқызады.   

Үшінші топтың әдістеріне психологиялық, терапевтік, діни әсер ету кіреді.  

(эзотерика, гипноз, спиритикалық сеанс т.б.). Ғалымның пікірі бойынша,  

интернет, компьютер,  смартфондар оқушыға гипноздық әсер етеді.  



202 
 

Төртінші топта денсаулықты күшейту, зорлық-зомбылыққа  және 

қақтығыстарға қарсылығын дамыту (медитация, йога, шығыс жекпе- жегі 

өнері– айкидо, кунг-фу, каратэ)  

Жаңашылдық әдістерді зерделеп, талдау жасап  Р.Францке, осы аталған оқыту 

әдіс-тәсілдерінің  қазірден бастап  алдағы  болашаққа  тигізетін теріс әсері бар 

деп қорытынды жасады:   

- уақыт бірлігінде оқушыларға білім күннен күнге аз көлемде беріледі; 

-  ауырлық орталығы мұғалімнен оқушыға және мектептен тыс ақпарат 

көздеріне  қарай ауысады; 

-  оқушының  жүктемесі өсуі байқалады; 

-  мұғалімнің рөлі төмендеп, құнсызданады;  

- рухани адамгершілік қасиеттер туралы  қалыптасқан ұғымдар мен түсініктер  

мәні жойылады, 

-    дәстүрлі білім беру мен нәтижеге жету мәдениеті  жойылады; 

Осы еңбегінде, ғалым, оқытудың әдістерінің көптеп пайда болуы  білім беру 

парадигмасының ауысуымен байланыстырады: егер мектептегі сабақ білімді 

хабарлауға ғана бағытталса, қазіргі сабақ   іс-әрекеттік  тұрғыдан 

қарастырылады. 

Цифрлық және компьтерлік технологиялардың дамуы әртүрлі  әдіс-тәсілдердің,  

кейде абсурдтық оқыту әдістерінің пайда болуына серпін береді дейді ғалым.  

Мұғалім өзінің жеке тәжірибесі мен басқа да тәжірибелерге сүйене отырып, 

сонымен қатар, заманауи жаңа әдістерді игеріп, бүгінгі күн мен қоғамның 

талаптары мен сұранысына есепке ала отырып,  тиімді  жаңа оқыту әдістері мен 

тәсілдерін   таңдау  мұғалімнің маңызды міндеті болып отыр.  Жаңа 

технологиялар мәселесі  бүгінгі күні қажетті деңгейде    қарастырылмай, 

керекті ақпарт  табу қиындығынан, мұғалім  оқу материалын оқушыға тиімді 

жеткізудің жаңа әдіс-тәсілдерін таңдауда қиындықтарға кездесуде.  

        Қазақстандық білім беру жүйесінің тәжірибесінде қолданыста бар  

компьютерлік  және электрондық технологиялардың дамуы мәнмәтінінде 

трансформациядан өткен белгілі әдістер мен технологиялар  қысқаша 

қарастырайық. 

 Ойын арқылы оқыту. Компьютерлік ойындарға қызығып, бала кезден 

үйреніп алған, оқулыққа деген қызығушылығы мүлдем жоқ, сабақта отыра 

алмайтын  оқушы үшін  білім алуды тартымды ету үшін қандай амалдар табу 

керек?  

Бүгінгі күні компьютерлік ойындарды оқу процесінде қолдану нәтижесі  

«ойын арқылы оқыту» әдістері маңызды болып отыр. 

     Осымен байланысты болып, «геймификация»  термині пайда болды, 

ағылшынша «Gamefication», компьютерлік ойындар арқылы белсенді оқыту 

деген мағынаны білдіреді. Жақсы ойын оқушының біліктілігін үш бағытта 

дамытуға көмек береді: динамикалық (сюжет құру,  құрылымы, ойын стилі, 

ойындар, мақсат, міндет); механикалық (ойын ережесін сақтау, ойынның 

барысын білу), өз әрекетін бағалау (бөлу, балдар, деңгейлер, виртуалды 

сыйлықтар, аватарлар [4]. 
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Оқу просесіндегі геймификации идеясы  жаңадан туындаған жоқ, өткен 

ғасырдың 50 жылдарында  әлемнің көптеген елдерінде білімді ойын және 

көркемдеу  компоненттерімен  бірге алу идеясы кең етек алған болатын. Білім 

компоненттерінің фрагменттері   әртүрлі ойын сауық шараларына енгізілді: 

әндер, фильмдер, радио, теледидар, театрландырылған шоу, мультфильмдер, 

музейлер, ойыншықтар т.б.  

Компьютерлік ойындарды сабақтың тақырыбына сәйкес табысты  қолдану үшін 

бірқатар қиындықтар туындайды: қажетті ойындарды табу және іріктеу, 

білімдік және ойындық компоненттерді айқындау,  білімдік компоненттер 

артық болса балалар тез шаршайды, ал ойындық компоненттердің  көптігі 

сабақтың білімдік мақсатына теріс әсерін береді. 

      Коллаборативтік оқыту  әдісінің  негізгі идеясы  – бұл өзінің сипаты 

бойынша  әлеуметтік  іс- әрекет, қызмет,  сабақта оқушылардың арасында   

ынтымақтастық қарым қатынас туғызу,  олардың  өзара  түсіністікпен  тығыз 

байланыста жұмыс жасаулары  үшін жағдай жасау. Оқушылардың арасындағы  

бір- біріне деген оң көзқарас   білім алуда жетістікке жету үшін өзара қарым-

қатынасын дамытуға жол ашатын бірден бір күш болып табылады [5]. 

Коллаборативтік термині - білім беруде жаңа үлгідегі тренд қана емес,  

адамдардың өмір сүруінің маңызды идеясы.  Бірлесіп жұмыс жасағанда әрбір 

оқушы ортаға салынған  білімнің, біліктіліктің, тәжірибе мен идеяның, ойлау 

жолдарының  өз үлесін алады.  Нәтижесінде: командалық жұмыс берілген 

сұраққа тез жауап табуға көмектеседі, көп мәселені шешуге мүмкіндік туады, 

әр жобаны шешудің тиімді жолдары табылады.  

 Бұл жағдайда білім алу процесі деңгейлі көрініс алады, себебі әр 

қатысушы өз біліміне қарай, ойлау қабілетіне қарай бір бірінен  үйренеді.  Бір - 

біріне сыйластықпен қарау, қолдау көрсету, түсіністік, даулы жағдайларды 

шешу,  оқытудың әр түрлі қарқындары мен стиліне бейімделу, ойлау мен мінез-

құлықты қалыптастыру сияқты  әлеуметтік біліктілік пен дағдыларды тек қана  

адамдардың бірі бірімен өзара қарым- қатынасында  ғана дамытуға болады. 

Коллаборативтік оқыту  әдісі оқытудың жеке  формасының орнына топта 

жұмыс жасаудың көптеген түрін ұсынады: әлеуметтік медиа арқылы оқыту, 

проблемалық оқыту, жобалық оқыту,  «аударылған сынып», өзара оқыту және 

т. б.  

 Әлеуметтік медиа арқылы оқыту -   бұл білім берудегі заманауи тәсіл,  

жалпы бір тақырып бойынша біріккен қатысушылар интернеттен ақпараттар 

мен материалдарды бірі-бірімен кеңесіп, қолдау көрсету арқылы іздеп табады. 

Айта кететін жағдай, бұл процесте қатысушылар әртүрлі топтарда бірігуі 

мүмкін: оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім, мұғалім-ата-ана, және т.б.

 Әлеуметтік медиаға блогтар, микроблогтар, You Tube, Facebook, Twitter, 

Telegram, Linkedin, Pinterest  сияқты және тағы да басқа көптеген әлеуметтік 

желілер  жатады.. Әлеуметтік медианың басқа тобындағы онлайн аудио-

сайттарында лекциялар тыңдауға, кітаптар оқуға, презентацияларды көруге,  

жасауға,музыка тыңдауға және басқа да қажетті қызметті алуға болады.  

Мультимодальды оқыту коммуникация тәсілдерін өзгерткен электрондық және 

цифрлық білім беру ресурстарының пайда болуымен қайтадан пайда болды. 
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Бұл мақсатқа жету үшін білім алушы бір мезгілде тіл, қимыл, мимика және 

қарым-қатынастың басқа да бейвербальді тәсілдерін қолдана алатын 

технология Оқытудың инновациялық педагогикалық әдістері зерттеу жұмысы 

үшін ауқымды алаң болып табылады, біз кейбір технологиялар мен әдістердің 

қысқаша сипаттамасын ғана баяндадық. ХХІ ғасырдағы барлық адамзат қоғам 

өмірінің барлық салаларында жаһандану үдерісімен қамтылған. Жаһандану 

шамасына қарай әлемнің көптеген дамыған елдерінде білім беру жүйесін 

жаңғырту және реформалау процестері жүріп жатыр. Біздің қарқынды дамып 

келе жатқан әлемде, жаңа білім беру жүйесі қалыптасқанда, өскелең ұрпақты өз 

іс-әрекеттерін талдауға және ұғынуға үйрету қажет.  

       Әлемнің елдері ғылыми-техникалық прогресті дамытудан қалыс қалмау 

үшін білім беру жүйесінде реформалар жүргізуде. Сондықтан да заманауи 

қоғам мектепке, жалпы білім беру ортасына жаңа талаптар қоя отырып, 

оқушылардың жан-жақты оқу іс-әрекеттерін қалыптастыру мәселесін қояды. 
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Даны направления учителям использования в методических целях пути 

информационной культуры. При индивидуальных работах с учениками, в ходе урова , в 

воспитательных процессах указаны виды усвоения информации. 

Надо всегда быть в поисках, чтобы поднять профессиональный уровень и формированию 

информационной культуры. . 

  

Directions are given to teachers to use in teaching the way of information culture . 

When the individual works with students during the breaker failure in educational processes are 

types of learning information . 

We must always be on the lookout to raise the professional level of the formation of information and 

culture. 

Электрондық білім беру платформаларын әзілеу -  бұл ақпараттық 

технологияларды жете меңгеру. Сабақ беру, үй тапсырмасы және күнделікті 

ата-аналармен байланысты электоронды түрде жүргізу. Оқушылар туралы 

ақпаратты: оқушылардың күнделікті сабаққа қатынасуы, бағалануы ата-

аналарға қойылатын сұрақтар электронды журналға енгізіледі. 

 Интерактивті тақта арқылы жұмыс үнемі электронды оқулықты пайдалану 

- оқушылармен кері байланысты арттырады және оқушы үні бағытындағы 

жұмыстарды жандандырады. Яғни оқушы білмесе төмен қарап отырмай, 

көзімен көргенін әрі қарай жетілдіріп, ойлау қабылетін арттырады.         

Мектеп кітапханасында электронды оқулықпен жұмыс жүргізу, яғни 

оқушы кітапханаға бармай-ақ, үйде отырып кітапханадан қажетті мәліметін ала 

алады.     Осы жұмыстарды жетілдіру үшін ақпаратты технологияларды 

меңгеруіміз қажет.                              Ақпараттық технологияда оқушылар қатаң 

тәртіпті білім үйрену кестесімен өз мүмкіндіктерін шектемеуі тиіс (бір мезгілде 

бірнеше орында оқып білім үйрену мүмкіндігі бар), электронды кітапханаларды 

пайдалану мүмкіндігі бар, қуатты ізденіс жүйелерімен қамтамасыз етілген, үй 

жағдайында немесе интернет желісі бар кез келген орында оқуға мүмкіндігі 

бар.  

Бұл жүйенің кемшілігі білім алушы мен оқытушының қарым-қатынасы 

айтарлықтай өзгереді, ақпарат алмасу үдерісінде тілдік дағдыларды жоғалтуы 

мүмкін (семинарлар, емтихандар интерактивті желілік режимге 

алмастырылады). 

     Электронды білім беру платформасы жүйесінде оқытушы оқу үдерісін 

қамтамасыз етуші мұғалімнің емес, оқып  үйренушіні  ақпаратпен қамтамасыз  

етіп отыратын басқарушының рөлін атқарады. Кейбір жағдайларда, адам 
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факторы іс жүзінде  орындалады  және  оқытушы рөлін сандық тасушыда 

немесе on - line түрінде компьютерлік бағдарлама орындайды [2].  

      Білім беру порталдарын құру: электронды  білім беру кеңістігін құрудың 

логикалық деңгейі болып табылады. Білім беру порталдарын жасау тәжірибесі, 

әдебиеттер көлемі үнемі артуда. Порталдар барлық пәндер бойынша кез - 

келген ақпаратты оңай іздеп табуға мүмкіндік береді. Мұнда оқу 

бағдарламалары, глоссарий, мақалалар, кітаптар (толық оқу үшін 

сканерленген), электронды кітапхана, мақалалардың мәтіні, түйін және 

библиографиялық деректер, аналитикалық және ғылыми-әдістемелік 

орталықтар туралы ақпараттар толық қарастырылады. [3]. 

Электронды білім беру жүйесінде білім беру мүмкіндіктерін теория мен 

практика жүзінде жүзеге асыру мәселелерінің теориялық-әдістемелік 

сараптамасы бірнеше қорытындылар жасауға мүмкіндік береді. Жаңа 

компьютерлік дидактикалық программалар (электронды оқулықтар, 

компьютерлік есептер, оқу құралы, гипермәтінді ақпараттық–анықтамалық 

жүйелер, мұрағаттар, каталогтар, анықтамалар, энциклопедиялар, тестілеуші 

және модельдеуші бағдарлама–тренажерлер және т.б.) көптеген білім 

салаларының қиылысқан жерінде туындаған мультимедиа технологиялары 

негізінде жасап шығарылады. Жоғары сапалы графиктер, бейне қатарлар, 

схемалық, формулалық, анықтамалық презентациялар, түсті компьютерлік 

анимациялар және үдерістерді жүзеге асырушы ақпараттық блоктарға өтуі 

(қайтып келуі) мүмкін. Оқуға деген қызығушылық ынтасын туғызатын және 

білімдегі кемшіліктерді болдырмайтын мультимедиалық жүйелер 

дидактикалық материалдарды аса ыңғайлы және көрнекті етуге мүмкіндік 

жасайды және мұндай оқытудың артықшылықтары төмендегідей:  

 Ақпараттық - коммуникациялық технология – электрондық есептеуіш 

техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, 

интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 

Физика пәніне ақпараттық әдістемелік материалдарды, коммуникациялық 

байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. 

Ақпараттық - коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан–

жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына 

жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер 

пайдасы аса мол. Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үдерісі 

әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның 

әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты 

жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы: 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының 

бірі» деп атап көрсетті [1]. 

        Электронды білім беру платформаларын әзірлеудің негізгі талабы - 

оқушыларға физика пәнінен ақпараттық технология негіздері арқылы білім 

беру, логикалық - құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық 

технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану 

дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. 
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Ақпараттық технологиянымен байланыстыра отырып электронды білім 

беруді «Жалпы физика пәнінен» білім беру үдерісінде қалыптастыру: 

- мектептің материалдық-техникалық базасына; 

- ақпараттық қоғам саясатының мақсаты мен міндеттеріне;  

- оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру жүйесіне; 

- оқушылардың жас ерекшеліктері мен меңгеру қабілеттеріне; 

- педагог мамандардың информатикадан білім беру деңгейлерінің сапасы 

мен шеберліктеріне, оқу - тәрбие бағытының ақпараттық қоғам бағытымен 

өзара байланысына тәуелді. [3]. 

Қазіргі уақытта жаратылыстану бағытында - ғылыми білім беруде сабақ 

барысында интерактивті құралдарды кеңінен қолдануда. Интерактивті 

құралдардың көмегімен мұғалімнің, оқушының шығармашылықпен жұмыс 

істеуіне жол ашылып отыр. Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше 

маңызды болып табылатын мәселелердің бірі –ақпараттандыру арқылы 

электронды білім беру жүйесін қалыптастыру, яғни оқу үдерісінде ақпараттық 

технологияларды пайдалану болып табылады. Қазіргі таңда біздің еліміздің 

білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық кеңістікті қүру еніп, 

көкейкесті мәселе ретінде күн тәртібінен түспей отырғандығы мәлім. Физика 

пәнін оқыту үдерісін ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті 

білім, білік, дағдының көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. 

Мектептің білім беру саласында ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру үдерісін интенсификациялау мен 

модернизациялаудың тиімді тәсілдерін іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

Бұл жұмыстардың тиімділігі мен нәтижелілігі бірнеше оқу-әдістемелік, 

психологиялық-педагогикалық мәселелердің шешімін ғылыми түрде негіздеуді 

талап етеді. Оларды бірнеше бағыттарға бөлуге болады[2]: 

 - оқу үдерісінде ақпараттық технологияларды іске асырудың жүйелі 

ғылыми-әдістемелік жолын анықтау; 

 - оқушылардың тәжірибелік іс-әрекетінде ақпараттық технологияларды 

пайдаланудың әдістемесін жасау; 

 - мұғалімдердің ақпараттық технологияларды меңгеру және оқу үдерісінде 

пайдалану бойынша кәсіби біліктерін жетілдіру; 

 - оқушыларды білім, білік, дағдыны меңгеру үшін ақпараттық 

технологияларды пайдалануға үйрету; 

 - мектептің материалдық-техникалық базасын нығайту. 

Оқу үдерісінде компьютер оқып-үйрену нысаны ретінде, сонымен бірге 

оқыту, тәрбиелеу, дамыту мен оқытудың мазмұнын меңгеруді диагностикалау 

құралы ретінде әрекет етеді. Мұның өзі ақпараттық технологияларды 

пайдаланудың екі бағыты бар екендігін анықтауға мүмкіндік береді [2]. Бірінші 

бағыт тұрғысынан алып қарасақ, электронды білім беру жүйесі- білік, дағдыны 

игеру үшін қажетті ресурс болып табылып, оқушылардың саналы тәрбие, 

сапалы кәсіби бағытта білім алуына жағдай жасайды, ал екінші бағыт 

тұрғысында электронды білім білім беруде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру 

тиімділігін арттырудың қуатты құралы болып табылады. Бүгінгі таңда, жалпы 
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физика курсын оқыту мектептің білім беру жүйесін ақпараттандыру 

жағдайында өзіндік қайшылықтардың да орын алып отырғанын айту қажет.  

Сондықтан, физика пәнінен білім беруді жаңа сатыға көтеру үшін тек білім 

мазмұны мен оқыту әдістерін ғана емес, ақпараттық технологияларды кеңінен 

пайдалану арқылы электронедық білім беру платформасын қалыптастырып, 

оқытудың ұйымдастыру формаларын да жетілдіру керек. Мұның өзі мынадай 

оқу-тәрбие міндеттерін шешуге көмектеседі: 

 - оқу үдерісін дербестендіру. Мәселен, физика пәнін компьютер арқылы 

оқытуды нақты бір авторлық бағдарлама бойынша жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді; 

 - нақты әрекетке негізделген кері байланысты қамтамасыз етеді. Мәселен, 

компьютер арқылы әрбір оқушы өзінің білімін бақылауға, тексеруге және 

бағалауға мүмкіндік алады; 

 - сабақты түсіндіру, материалды меңгеру жылдамдығын арттыруға 

болады. 

Ғылыми педагогикалық-психологиялық әдебиеттерді және мектеп 

тәжірибесін оқып-үйрену мен талдау негізінде ақпараттық технологияларды 

мектептің оқу үдерісіне енгізу үшін кешенді ақпараттық білім беру жүйесін 

құру қажеттілігі туындады. Бұл жүйенің негізін ақпараттық технологиялар 

құрайды. Енді «Жалпы физика пәнін» мектепте оқытудың ақпараттық 

технологияларының мәнін ашып көрсетейік: 

1. Компьютерлік және ақпараттық сауаттылық. Компьютерлік 

сауаттылыққа электронды есептеуіш техникасымен жұмыс істеу білігін 

жатқызуға болады. Ақпараттық сауаттылықта ақпаратты алудың, қайта 

жасаудың, жеткізудің, сақтаудың және пайдаланудың негізгі ережелерін білуді 

көздейді. 

2. Физика пәнін оқыту үдерісінде электронды білім беруді пайдалану 

оқушылардың өзіндік жұмыстарын ақпараттық-әдістемелік тұрғыдан 

қамтамасыз етуге де елеулі өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді, мұндай 

жаңашыл өзгерісті оқулықтардан бастауға болады. Мұнда дәстүрлі баспа 

оқулықтарымен қатар оқу үдерісінде электронды оқулықтарды пайдалану 

көзделеді. [6] 

Электронды оқулықтың автоматтандырылған оқу үдерісі ашық дамитын 

әдістемелік жүйе екендігі белгілі. Сонымен бірге, электронды оқулық оқу 

ақпаратын тасымалдаудың жаңа құралы болып табылады. Онда оқу ақпараты 

толық мазмұндалып, әртүрлі қосымшалар, анықтамалық материалдар, бақылау 

тапсырмалары, ұсынылатын әдебиеттер тізімі және тақырыптық ресурстарға 

сілтемелер беріледі. 

Электронды оқулықтың жетістіктері мыналар болып табылады: 

 - шұғыл кері байланысты қамтамасыз етеді; 

 - дәстүрлі оқулықта көп іздеуді қажет ететін тиісті ақпаратты тез табуға 

көмектеседі; 

 - гипермәтінді түсіндірмелерді бірнеше рет қарап шығу барысында 

уақытты анағұрлым үнемдеуге мүмкіндік береді; 



209 
 

 - қысқа мәтіндермен қатар көрсетеді, әңгімелейді, жобалайды, т.с.с. 

(мультимедиа-технологияның мүмкіндігі мен артықшылығы тура осы жерде 

көрінеді); 

 - әрбір оқушыға дербестік тұрғыдан қатынас жасауға мүмкіндік беріп, 

олардың өз бетінше білім алуын қамтамасыз етеді; 

 - белгілі бір бөлім бойынша білімді тексеруге мүмкіндік туады. 

Қазақстан Республикасы білім беруді 2020 жылға дейін дамытудың 

Мемлекеттік бағдарламасында ақпараттық технологияларды білім беру 

жүйесіне жеделдетіп дамытуға қолдану негігі міндеттердің бірі ретінде 

анықталады. [3] 

Электронды білім беру ресурстарын жетілдіру- білім беру ісінде 

ақпараттарды даярлап, оны оқушыға беру үдерісі. Ақпараттық 

технологияларды  сабақта  пайдаланудың негізгі мақсаты [3]: Қазақстан 

Республикасында біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру, жаңа ақпараттық 

технологияны пайдалану, Қазақстан Республикасындағы ақпараттық кеңістікті 

әлемдік білім беру кеңістігімен сабақтастыру. 

Ақпараттық технологиялардың негізгі міндеттері: 

Сабақта ақпараттық технологиялар құралдарын қолдану; 

Практикалық шараларды анықтап, жүзеге асыру; 

Ғылыми-ізденушілік және оқу-әдістемелік жұмыстар жүргізу. 

Ақпараттық технологиялардың қағидалары: 

- жеке тұлғаның инттелектуалдық және шығармашылық қабілеттерін 

дамыту; 

- технологиялық құрал арқылы алынатын білімдер мен мәліметтердің 

түсініктілігі; 

- білім мен тәрбиенің бірізділігі; 

- жалпы компьютерлік сауаттылық; 

- оқыту мен тәрбиелеудің жылдамдығы. 

Жаңа ақпараттық технология құралдары оқыту құралы қызметін атқарады. 

Оларға мыналар жатады (1-сурет) 

 

 

Электрондық білім беру платформаларын әзірлеудегі ақпараттық 

технология құралдары:  
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Сурет 1 - Ақпараттық технология көздері 

Физика – оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және 

дамытатын негізгі буын. Ол оқушылардың интеллектін, логикалық ойлауын 

және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, табиғат заңдылықтарын 

толығымен түсінуге ықпал жасайды. Физика пәнінде ақпараттық 

технологияларды қолдану пәнді оқытуда оқушыға дүниенің заңдарын терең 

меңгертіп қоймай, оқушының ойын дамытып, эмоциясына, сезіміне қозғау 

салады. Өзіне қажетті мазмұын мен мәліметті ақпарат көзінен таңдап, өз 

бетінше ойланып, шешім қабылдауға дағдыланады.[6.114] 

     Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр - ақпараттандыру 

ғасыры» деп аталды. Әр сабақта жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып, электронды білім беру платформасфн әзірлеуде оқушылар бойынан 

төмендегі қабілеттерді дамытуды мақсат етіп қойып отырмыз: 

1. Білім, білік дағдыларын дамытуға қызығушылығын арттыру; 

2. Жауапкершілік пен міндеттерін қалыптастыру; 

3. Есеп пен талдау жасау дағдыларын үйрету; 

4. Логикалық және ақпараттық ойлау қабілеттерін дамыту; 

5. Өз бетінше ізденуге үйрету және компьютерлік сауаттылыққа тәрбиелеу; 

6. Алған білімдерін өмірде қолдана білуге тәрбиелеу[3]  

Физика сабағында электронды білім жүйесін тиімді пайдалану - білім 

сапасының артуына әкеледі. Жаңа ақпараттық технологияны физика 

сабақтарында пайдалана отырып, оқушылардың білім, білік дағдыларын 

қалыптастыруға қызығушылығын арттырып, түрлі деңгейдегі есептерді 

шығарып, оны талдай білуге үйретеміз. Логикалық ойлау қабілеттерін 

дамытып, интернет желісінен сабаққа қажетті деректерді өз бетімен ізденуіне, 

компьютерлік сауаттылықтарына жол ашу. Сабақта алған білімдерін өмірде 

қолдана білуге тәрбиелеу. Саналы да сапалы білім алған оқушы ұлт келешегі. 

[5] 

Білім теңіз, оның тереңіне бойлай жетік білетін, сырын меңгерген, құпиясын 

аша алатындар ғана бойлай алмақ, мұндай адамдарды мұғалімдер ғана 

тәрбиелеп, дайындайды. Мұғалім білімді оқушы санасына сабақ арқылы 

жеткізеді, ал сабақ сапасын арттыру - барлық мұғалімдерді толғандыратын 

маңызды мәселе. Күн сайын өтетін жаттанды кезеңдерден тұратын дәстүрлі 
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сабақтар оқушыларды жалықтырып, білімге ынтасын төмендетері сөзсіз. 

Сондықтан, сабақты жандандырудың әдіс-тәсілдерін іздестіруге, бұған 

оқушыларды тартып, олардың белсенді шығармашылық жұмыстарын 

ұйымдастыруды міндет етіп қою қажет.  
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12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ – ЕЛ БОЛАШАҒЫ 

 

Н.А.Калиакперова  

Өскемен қаласы әкімдігінің «№42 орта мектебі» КММ 

Өскемен қаласы, nazim.73@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматриваются характерные черты, особенности структуры 

и содержания школьного образования, наиболее ценные дидактические идеи и методы, 

реализуемые в образовательном процессе. Результаты такого анализа могут быть 

использованы при разработке содержания и методов обучения в 12-летней школе. 

 

The article discusses characteristics, features of the structure and content of secondary school 

education  as well as the most valuable teaching  ideas and methods implemented in the 

educational process. The results of this analysis can be used to develop content and teaching 

methods designed for a 12-year-long school model. 

 

Еліміздегі жаңа білім беру реформасы 12 жылдық білім беруге көшу 

арқылы шығармашылықпен дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға 

бағытталған жаңа ұлттық үлгіні жасауды, «жалпыға арналған білімнен», «білім 

әркімге өмір бойы» үлгісіне көшуді және әлемдік білім беру кеңістігіне жедел 

енуді қамтамасыз етуді мақсат етеді [1]. 

12 жылдық мектептің басты ерекшелігі – баланың жан-жақты дамуына, өз 

пікірі мен ойын ашық жеткізуіне, әр адамға табиғатынан берілген 

шығармашылық әлеуетін толық іске асыруына ықпал ететін, өзін-өзі танып, 

келешегін айқындауға саналы түрде дайын болуға, қоғамның экономикалық, 

мәдени, саяси, өміріне белсенді араласуға мүмкіндік беретін психологиялық-

педагогикалық институт ретінде қалыптасуында болып отыр.  

      12 жылдық білім беру жүйесіне көшу-қоғамдағы елеулі өзгерістер мен 

адамдар арасындағы қарым-қатынас құралдарының қарыштап дамуына 

байланысты жаңа адамды қалыптастыруды көздеген заман талабы.Әлемдік 

білім кеңістігіндегі оқытудың озық технологияларын қамтитын жаңа білім 

мазмұны шынайы жарыс, адал бәсекеге қабілетті адам тәрбиелеуді қамтамасыз 

етуге тиіс. 

12 жылдық оқытудағы басты мақсаты:  

- қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті; 

- өзін-өзі дамытуға; 

-өз ойын еркін айта білуге;  

- өз қалауымен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім;  

- жоғары білімді шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру [2]. 

Қазіргі ғылым мен техниканың қарыштап дамыған кезінде оқу-білімнің, 

соның ішінде болашағымыз-бүгінгі мектеп оқушысының білімі мен тәрбиесі 

маңызды мәселе. Еліміздің әлеуметтік экономикасының дамуына өзіндік үлес 

қоса алатын, өзіндік ой-пікірі бар, жан-жақты дамыған, білімді де білікті 

тұлғаны дайындап, тәрбиелеу-аса құрметті қоғамдық міндет. Себебі, ел 

тұтқасын жан-жақты білімді ұрпақ ұстанған шақта ғана өркениет алға дамымақ. 
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Жас  ұрпаққа  білім беруде, оларды болашақ еліміздің тұтқасы етіп тәрбиелеу-

әр ұстаздың, әрбір мектептің ең қасиетті міндеті. Осы міндеттерді орындау 

мақсатында білім беру саласында да елеулі әрі ауқымды өзгерістер өрістеуде. 

Балаларды сүйетін, өз пәнін жетік меңгерген, психология, педагогиканы терең 

меңгерген – жаңашыл мұғалімнің алдында білім алған бастауыш сатыны 

бітірген жеке тұлғаның бейнесі мынадай болуы тиіс. 12 жылдық білім беру 

үрдісіне көшу қажеттігін айқындап отыр. Еліміздегі жаңа білім беру реформасы 

12 жылдық білім беруге көшу арқылы шығармашылықпен дамыған жеке 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа ұлттық үлгіні жасауды, «жалпыға 

арналған білімнен», «білім әркімге өмір бойы» үлгісіне көшуді және әлемдік 

білім беру кеңістігіне жедел енуді қамтамасыз етуді мақсат етеді. 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы - заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. Бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда 

ұландарымыз биіктен көрінуіне күнделікті ісіміздегі жаңашылдығымыз 

арқылы, жан-жақты   берген тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз. Ендеше бізге  ой 

өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты дамыған, парасатты ұрпақ керек 

екенін бір сәтте естен шығармағанымыз жөн. 

Білім берудің маңызды шарты- оқу үдерісін жаңарта отырып, 

оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, 

олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен табыстарды 

дұрыс  бағалай отырып,  саралауда мұғалім іс -әрекетін жаңаша тұрғыда 

ұйымдастыруы керек екені белгілі. Әрбір мұғалім үшін оқушының көңілінен 

шығу, оны сабаққа қызықтыру, сол арқылы оқушының білімін өз пәні бойынша 

кеңейту- оның басты жетістігі. Осындай жетістікке жету үшін тек өз пәніңнің 

білікті маманы ғана болу жеткіліксіз екенін түсінесің. Себебі қазіргі  заман 

талабына сай бәсекеге қабілетті оқушыны тәрбиелеуде  пәнді оқыту әдістемесі, 

оқушының жан дүниесі, оқушылар пікірімен санасу т.б. өте қажет.        Бүкіл 

дүниежүзілік білім беру кеңістігіне  кіру  мақсатында қазіргі таңда Қазақстанда 

білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие 

үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде болып жатқан түрлі 

бағыттағы білім беру қызметіне жаңашылдық енгізуді, қол жеткен табыстарды 

сын көзбен бағалай отырып саралауды,сындарлы оқытуды,  жастардың 

шығармашылық әлеуетін дамытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда 

ұйымдастыруды талап етеді. «Мектеп  бітіріп шыққан бала  бүкіл әлемге, 

өзгенің және өзінің өміріне білім жүзімен ашылған саналы ақыл көзімен қарай 

білсе, міне, білімдендірудің көздейтін түпкі мақсаты  осы»,- дейді  бес 

арысымыздың бірі – Жүсіпбек Аймауытов.  Бүгінгі  мемлекет  алдындағы  

басты  міндеттердің бірі – білім  беру  жүйесіне  жаңарту  енгізу екені бәрімізге 

айқын. Оқытудың  жаңа  технологияларын  меңгермеген  мұғалім сыни 

тұрғыдан ойлауы,өзінің тәжірибесінде жаңа тәсілдерді қолдана алуы мүмкін 

емес. Өйткені қай заманда да, қай дәуірде болсын қоғамда жеке тұлғаның 

қалыптасуы, бейімделуі ұстаздан басталады. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» атты ұзақмерзімді стратегиясында да білім беру мәселесіне 

қатысты біраз пікірлер айтылды. Жолдауда еліміздің ұзақ мерзімді дамуындағы 
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негізгі басымдықтарды бірі ретінде білім беру саласы қарастырылған екен. Бұл 

маңызды құжатта ұсыныс ретінде 2050 жылға дейін әлемдегі дамыған 30 

мемлекеттің қатарына енуі үшін жеке және мемлекеттік білім беру мекемелері 

ұсынатын оқыту қызметтерінің арасындағы алшақтыққа жол беруге болмауы 

қажеттігі, білім беру жүйесі жалпы ұлттық күйінде қалуға тиіс екені ерекше 

аталған. Еліміздегі білім жүйесін дамыту - дәуір талабы екенін «Қазақстан-

2050» Стратегиясы да айқындап берді [4]. Сол себепті Қазақстанның білім беру 

жүйесі санға ғана емес, сапаға негізделуі - ол бүгінгі күн талабы.  Қазіргі 

талаптың басты міндеті - педагог мамандардың кәсіби құзырлығын 

қалыптастыру мен біліктілігін үздіксіз арттыруды, ғылыми- әдістемелік 

қызметтің жаңашылдығын, түрлері мен әдістерін іздестіруді қамтамасыз ету, 

оны үйлестіре білу болып отыр. Сондықтан қазіргі заманауи білім беруде әр 

оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуда. Өйткені, мемлекеттік білім 

стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық 

технологияны ендіруді міндеттейді. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне 

байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім 

берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Қазіргі таңда 

оқушылардың құзыреттілік біліктерін, алған білімдерін шынайы өмірлік 

жағдаяттарда тиімді қолдана білу қабілеттерін дамыту мәселесінің 

маңыздылығы арта түскені айқын [5]. Оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыру, әлемдік білім кеңістігіне ену, 

түлектеріміз әлемнің қалаған оқу орнына түсіп, өмірлік білімін жалғастыру – 

білім беру процесінің негізі болып табылады. Қазіргі таңда мемлекеттік тілді, 

қарым-қатынас тілі – орыс тілі және әлемдік кеңістік тілі - ағылшын тілін 

оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың 

тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану - заман талабы болып отыр. Үш 

тілді оқыту және барлық пәндерді оқыту барысында үштілдік саясатты әр 

сабақта ұстану оқушылардың «ғылыми тілін», коммуникативтік дағдаларын 

дамытады. Қазіргі балалар АКТ-ны жастайынан қолданады, бірақ ақпаратты 

сыни қабылдауға үйрету өте маңызды. Заман талабына сай оқушы бойында 

сындарлы ойлау және АКТ мүмкіндіктерін тиімді пайдалану, әр түрлі зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру үшін АКТ пәні енгізіледі [3]. 

Бастауышта зерттеу жүргізу дағдыларын қалыптастыратын және өмір сүретін 

әлем туралы жаңа «жаратылыстану» пәні енгізілді. Бұл пәннің бағдарламасы 

оқушыларды жоғары сыныптарда биология, физика, химия саласында одан әрі 

оқуға дайындайды [7].  Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесінің жасалуы – 

білім мазмұны мен әдіс – тәсілдерінің жаңа бәсекелестікке қабілеті мол, 

шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой – қабілетімен ерекшеленетін 

азаматты тәрбиелеуді көздейді. Сапалы білім – ел болашағын айқындайтын 

басты көрсеткіш. Бүгін мектеп партасында отырған бүлдіршіндер – ертең ел 
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тағдырын шешетін азаматтар. Олардың сапалы білім алуын бүгін қамтамасыз 

ету – мұғалімнің басты міндеті. Осы міндетті шын мәнінде атқару – әр 

ұстаздың парызы. Мектеп өмірі мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі 

тұлға ұстаз болғандықтан, сол ұстаз заман талабына сай болуы үшін әрқашан 

ізденуі, білімдерін жетілдіруі, жан – жақты, білікті болуы шарт. Қазіргі білім 

беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, 

жан-жақты маман болуы мүмкін емес.Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің 

интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да 

көптеген адами келбетінің қалыптасуына әсерін тигізеді әрі өзін-өзі дамытып, 

оқу – тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Сонымен, жаңа 

технологияларды меңгеру – жаңа формация мұғалімін қалыптастыруға 

қойылатын негізгі талап болып отыр. Білімді ақпараттандырудың басты 

мақсаты – оқушыларды ақпараттық қоғам жағдайында тұрмыстық, қоғамдық 

және кәсіби салалардың іс-әрекетін толық, тиімді араластыру [8]. 

12 жылдық білім беру жағдайында мұғалім осы компоненттерге сүйене 

отырып, әрбір технологияны өздік жолда әдіс – тәсілдермен ерекшелендіріп, өз 

өмірлік және педагогикалық тәжірибесін пайдаланып, балаларды бірлескен 

әрекеттерге тартудың әр алуан түрлі әдістерін,өз бойында бар мүмкіндіктерін 

жүзеге асыруды ықпал етсе, оқушының мінез — құлқында — мінезі, 

темпераменті,талабы,көзқарасы,талғамы байқалып, үнемі өзін — өзі үйретуі, 

өзін — өзі тәрбиелеуі,өзін — өзі дамыту, өз іс әрекеттеріне өзгеріс енгізе 

алуы,өзін үнемі жетілдіріп отыруы және рефлексиялық қажеттілікті талап етеді. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІНЕН 

ФАКУЛЬТАТИВ САБАҒЫН ОҚУ ПРОЦЕСІНЕ ЕНГІЗУ 

 

 

Г.Е.Қалмакбаева 

ШҚО Жарма ауданы Қалбатау ауылы «Маяковский атындағы орта 

мектебі» КММ 
 

В этой статье рассматривается вопрос введения факультативного урока «Жас 

тілші» в дополнение к предмету казахского языка в 7 классе.  

Ключевые слова: обновленное образование, культура речи, урок, методы и приемы

  

In this article in the updated content of education the question of introduction of an 

optional lesson "Zhas tilshi" in addition to a subject of the Kazakh language in the 7th grade is 

considered. The purpose of the lesson: to acquaint students with the life and work of the poet. 

Keywords: updated education, speech culture, lesson, methods and techniques. 

 

Қазіргі жаһандану заманында біздің алдымызда, яғни ұстаздардың 

алдында жас ұрпақты болашақ өмірге және еңбек етуге тиісті деңгейде 

даярлап, оқушының бойында ХХІ ғасыр дағдылары деген жалпылама атауға 

ие болған дағдыларды қалыптастыру міндеті тұр.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласының жарыққа шығуы да бекер емес. Оқу мен 

жаңашылдық дағдылары күн сайын күрделеніп жатқан ХХІ ғасырда өмір сүріп, 

еңбек етуге дайын оқушыны жан-жақты шығармашылық, сын тұрғысынан 

ойлау, қарым-қатынас және бірлесіп әрекет ету мәселесіне назар аудару 

маңызды [1].  

Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын жаңашыл үрдіспен өткізу -  

оқушылардың білім сапасын арттырып, олардың шығармашылық және ойлау 

қабілеттерін дамытып отырады, ал педагогтар үшін кәсіби шеберліктерінің 

өсуіне жәрдемдеседі. Оқытудың жаңа технологиялық әдістерін пайдалана 

отырып, өз бетінше ойлана алатын, ізденгіш, шығармашылықпен жұмыс 

істейтін тұлғаны тәрбиелеу [2]. 

 «Маяковский атындағы орта мектебі» КММ-да 2018-2019 оқу 

жылынан бастап 7 сыныпқа қазақ әдебиеті сабағына қосымша «Жас тілші» 

факультатив сабағы енгізілді, әдістемелік нұсқаулығы әзірленді.  

 Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған ана тіліміздің мол 

мұрасы мен төл әдебиетіміздің қыр-сырын меңгерген оқушы өз ортасында 

дұрыс қарым-қатынас жаай біледі, рухани дамиды, шығармашыл тұлға болып 

қалыптасады. Осы қағиданы басшылыққа ала отырып жаңартылған білім беру 

мазмұны аясында 7 сыныпқа «Жас тілші» факультатив сабағын енгізу 

барысында оқушылардың білімі тереңдейді, ойын ашық айтып, шешендікке, 

ділмарлыққа бір қадам болса да жақындайды. 

 Курс барысында оқушылардың көпшілік алдында сөйлеу, жазу 

дағлыларын қалыптастыру, оқырмандық мәдениетке баулу, сөз мәдениеті мен 

шешендік өнер, әдебиет теориясы туралы бастапқы мәліметтер беру барысында 

оқушы бойында адамгершілік пен азаматтық және қоршаған ортадағы шындық 
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туралы көзқарастарын, эмоциялық, эстетикалық, интеллектуалдық сезімдер 

аймағын кеңейту, шығармашылық қабілеттері дамиды, елжандылық, 

отансүйгіштікке тірбиелеу міндеттері қарастырылады. 

 «Жас тілші» факультатив сабағының мақсаты: 

- Қарым-қатынастағы түрлі жағдайында ана тілін еркін пайдалану 

дағдысын, тіл ұстарту, қарым-қатынас шеберлігін шыңдау, сөйлеу мәдениетіне, 

асыл мұраны қадірлеп, жалғастыруға баулу, қалыптастыру; 

- Тілдің жалпы адамзаттық құндылық ретіндегі рөлін түсіндіру; 

- Сөз мәдениетінің сатыларын таныту, талаптарын меңгерту; 

- Тілдің эстетикалық табиғатын таныту; 

- Шешен сөйлеуге дағдыландыру, көркем сөз нормаларын меңгерту; 

- Тіл арқылы оқушының логикалық ойлауын дамытуға, тілдік-

эстетикалық талғамдарын жетілдіруге, қатысымдық іскерліктерінің 

шыңдалуына ықпал ету; 

- Көркем шығармалар мен баспа беттеріндегі мақалалардың тілін 

талдай отырып – айтылым, жазылым, тыңдалым, мәнерлеп оқу әрекеттерін 

меңгерген жеке тұлғаны қалыптастыру; 

«Жас тілші» курсы 7 сыныпта аптасына 1 сағаттан оқытылады, жыл 

бойы барлығы 34 сағат. Әдістемелік нұсқаулығында жыл бойы сабақтарға 

тақырыптық-күнтізбелік жоспары, бағдарласамы,әр сабақтың қысқа мерзімді 

жоспары берілген.  

«Жас тілші» факультатив сабағына қатысқан 7 сыныптың оқушылары 

мектепішілік «Жас қаламгер» газетін айына 1 рет шығып тұруын 

ұйымдасытрады. Оқушылардың факультатив сабағында орындаған үздік 

жұмыстары «Жас қаламгер» газетінің беттерінде жарық көреді.  

«Жас тілші» факультатив сабағында қолданылған жұмыс: сөздік, 

түсіндіру, талдау-жинақтау, сахналау, пікірталас, рөлдік ойын, миға шабуыл, 

жаттығу, видео көрініс, өздік жұмыс, эвристикалық, шығармашылық көзқарас 

білдіру, логикалық ынталандыру және тағы басқа. 

Жаңартылған білім беру негізінде сбақта қолданылған әдіс-тәсілдер: 

SWOT талдау, «Екі шындық, бір өтірік», STOP кадр, «Суретке қарап сөйлеу», 

«Баяндамашының кері байланысы», «Бес жолды өлең», «Авторға сұрақ», Дебат, 

жылдам дебат, «Кім сұрақ қояды», «Пікірталас әткеншегі», «Сана саяжолы», 

«Оқиғаны егжей-тегжей баяндау», «Галереяға ой шарлау», «Акроним», «ПОПС 

формуласы» тағы басқа әдіс-тәсілдер, «Егер не болар еді?» және тағы басқа. 

Әдістемелік нұсқаулықта барлық әдіс-тәсілдерге анықтама берілді,  осы әдіс-

тәсілдер арқылы оқушылардың орныдалған жұмысары берілген, қосымша 

ретінде тіркелді.  

Сабақ кезінде оқушылардың тапсырманы орындау барысында жүргізген 

диагностиканың түрлері: жазбаша жұмыстар, шығарма, эссе, жүгіртпе эссе, 

пайымдау эссе, қысқа мазмұнды эссе, логикалық, викторниналық сұрақтар, 

тест, сұрақ-жауап, мақала, өз шығармашылықтары, кейіпкерге не, авторға хат, 

хат түрлері, жатқа жазу, айтыс, коментариий жазу 

Күтілетін нәтиже:  
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 «Жас тілші» курсын аяқтаған соң, оқушыларыдың сөздік қоры дамыған, 

еркін сөйлеуге төселеген, өз көзқарастарын көркем тілмен шебер жеткізетін, 

дәлелдей алатын, айналасындағы адамдармен қарым-қатынас құра білетін, жан-

жақты дамыған, өз көзқарастарын, пікірлерін ортаға сала отырып алған 

теориялық білімдерін іс-жүзінде қолдана отырып өз көзқарасы негізінде 

мақала, шағарма, эссе жаза біледі. 

 Оқушылардың сабақта жазған жұмыстарын ұсынсақ: «Болашақта 

еліміздегі жетімдер үйін жабуға байланысты өз тарапынан қандай жоба ұсынар 

едің?».  

 «Елімізде жыл сайын жетім балалар мен жетімдер үйі және тастанды 

балалар саны өсіп келе жатыр. Еліміз жетім балаларға қанша қамқорлық жасаса 

да ата-ана қамқорлығындай болмайды. Менің ұсынатын жобам, біріншіден, 

жетім баланы асырап алу кезіндегі жинайтын құжаттарды азайтса, екіншіден, 

халық саны аз орналасқан ауылдағы адамдар жетім балаларды асырап алса 

мектептегі оқушылар саны көбейетін еді, мектептер жабылмаушы еді, 

үшіншіден жетім балаларды асырап алғаны үшін сыйақы немесе көмек жасаса 

жетімдер саны азаюшы еді, төртіншіден, өз балаларынан бас тартып тастап 

кеткен ата-аналарды қатаң жазалау керек. Егер осы жоба іске асса жетімдер үйі 

жабылып, жетім балалар саны азаюшы еді».   

  «Егер  не болар еді?» әдісі арқылы «Егер Әлемде соғыс болмаса ...» 

тақырыбына оқушының жауабы: «Егер Әлемде соғыс болмаса барлық елдер 

дамыған мемлекетке айналушы еді, халық босқын болып өз елін тастап  

 көшіп кетпес еді, әр баланың ата-анасы жанында болар еді, ол жастар оқуын 

оқып білімді болар еді, мүмкін сол соғыс болып жатқан елдерден кетіп қалған 

азаматтардың арасында болашақта Әлемге аты әйгілі ғалым, не ақын шығар ма 

еді...». 

 «Қашан бала ғылым мен білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана 

оның аты Адам болады» деген ұлы Абай сөздерін әр ұстаз өзіне  ұстаным 

ретінде алған жағдайда ғана әр сабағына түрлі әдіс-тәсілдерді  түрлендіріп 

қолданған жағдайда ғана оқушы тақырыпты жан-жақты біледі, өзіндік дербес 

пікірін білдіріп түсіндіреді, алған білімді қолданады, проблеманы шешеді, 

айырмашылығы мен ұқсастығын салыстырып талдайды, алған білімінен жаңа 

өнім жасап шығарады, өз көзқарастарын дәләлдеп, болжам жасайды.   

  Әр мұғалім сабағын қызықты да, сапалы өткізген уақытта ғана білім 

оқушының жадында мәңгілікке сақталады және жан-жақты білімді, жаны мен 

тәні таза, патриот-азаматтар буынын тәрбиелей аламыз.  
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ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОМУ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Ибраева Э. С., Гусенова К. А. 

Карагандинский государственный университет им Е. А. Букетова, 

г. Караганда, ibraeva.es@gmail.com 
  

Мақалада ағылшын тілін үйренудің өзектілігі қарастырылады. Авторлар ағылшын 

тілінің барлық мұғалімдерінің алдында тұрған проблемаларға ерекше назар аударады. 

Тыңдау осы проблемалардың ең жақсы шешімдерінің бірі болып табылады. Авторлар 

сонымен қатар, мұғалімнің оқыту мен сөйлеуі шет тілін оқуда маңызды рөл атқаратына 

дәлелдер келітіреді. 

 

В статье рассматривается актуальность изучения английского языка. Авторы 

подчеркивают проблемы с которыми сталкиваются почти все преподаватели английского 

языка. Аудирование дается как один из оптимальных решении этих проблем. Также авторы 

приводят доводы, что ведение и речь учителя играют не маловажную роль в изучении 

иностранного языка.    

 

The article discusses the relevance of learning English. The authors emphasize the problems 

that almost all English teachers face. Listening is given as one of the best solutions to these 

problems. The authors also argue that the teaching and the speech of the teacher play an important 

role in the study of a foreign language. 

 

Как нам известно, английский язык на сегодняшний день занимает очень 

важное место среди самых распространенных языков мира. На английском 

языке издаются труды известных людей. Политическая, спортивная и  научная 

жизнь всего мира «протекает» на английском языке. В большинстве случаев, 

основной целью людей, изучающий английский язык, является желание уметь 

выражать свои мысли на этом языке и понимать носителей языка. Но, к 

сожалению, многие люди, даже обучаясь год или более, не способны 

заговорить на нем, так как  методика преподавания языка, в большинстве 

случаев, не соответствует индивидуальным способностям и интересам ученика. 

Основными причинами проблемы «застоя» в устной речи и непонимания ее в 

разговоре, является базирование учителей в основном  на теоретической 

основе, требование  идеального употребления грамматических правил, на 

которые в повседневной жизни  не заостряют внимание даже носители языка, а 

также  недостаток использования теории на практике, стеснительность 

учеников, боязнь ошибок и нерегулярность занятий языком самим учеником.  

Все учителя на начальном этапе обучения английскому языку делают 

большой уклон на развитие правильных грамматических навыков ученика и 

работают по принципу:  зубрить  правила грамматики  и только потом 

использовать их на практике, что происходит редко. Зубрежка правил редко 

приводит к чему-то полезному, на начальных порах она в каком то смысле 

помогает, но со временем все правила выветриваются из головы. Учитель, в 

первую очередь,  должен составить план и  предоставлять такой материал, 

чтобы ученик  понимал структуру предложений и имел желание использовать 
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ее на практике, а не заучивал ее. Основной задачей этого плана также  является 

регулярное повторение пройденного материала, что поможет в укреплении 

полученных знаний на предыдущих уроках. Всем известно, что грамматика 

английского языка значительно сложнее и сильно  отличается от  русской. Если 

в лексике русского языка используется всего три времени глагола, то в 

английском языке их 12. Как правило, студент или ученик изучая иностранный 

язык часто пытается строить предложения по базе родного языка и тут 

испытывает трудности с овладением тех или иных правил, что является 

причиной того, что он не проявляет заинтересованность к изучению 

иностранного языка, чувствует свою неуверенность и неспособность к данному 

виду деятельности. Сегодня  нам нужно складывать совершенно новую 

методологию изучения иностранных языков, целью которой является 

формирование коммуникативной компетенции – научить общаться, 

разговаривать, понимать и уважать другую культуру. Иностранный язык, будь 

то английский, немецкий или любой другой, не должен восприниматься 

учащимися как учебная дисциплина, предмет, а должен занять более высокое 

положение как неотъемлемая часть современной жизни, как средство общения 

[3, c. 144–145]. А потому на плечи преподавателей ложится нелёгкая и 

ответственная задача создания непринуждённого, но при этом практически 

ценного общения, взаимодействия, языковой связи между учащимися. 

Стоит отметить, что изучающие иностранный язык зачастую испытывают 

психологическое давление, боязнь ошибок, волнение и страх перед 

иностранной речью. Постоянное и настойчивое исправление ошибок в такой 

ситуации делает процесс освоения языка безрезультатным. Однако без 

разумной коррекции ошибок учащихся со стороны преподавателя в условиях 

реальной жизни, когда все стороны образовательного процесса требуют 

доказательства эффективности процесса обучения, положительного результата 

не достичь.  

Соловова Е.Н. [2], дает следующие рекомендации учителям иностранного 

языка при обучении лексике:  

1. Соблюдать разумный баланс между требованиями к чистоте и беглости 

речи учеников, не стараться любой ценой исправить все ошибки сразу.  

2. Поощрять использование разнообразных грамматических структур, 

даже если их употребление на первых порах приводит к обилию ошибок. 

Ошибки – это не только показатель пробелов в знаниях, но и показатель 

амбиций учеников в изучении иностранного языка, их реального прогресса от 

упрощенных моделей к более сложным, приближенным к уровню независимого 

пользователя.  

3. Развивать у учащихся бережное отношение к языку, стимулировать 

самостоятельное определение и исправление ошибок. Грамматический навык 

является неотъемлемой частью любого речевого умения: чтения, аудирования, 

говорения и письма. Он влияет на эффективность, как понимания чужой, так и 

построения собственной речи.  

 Как показало мое исследование, аудирование является оптимальным 

решением проблемы неспособности говорить на иностранном языке. Говорение 
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и аудирование – две взаимосвязанные стороны устной речи. Аудирование не 

только прием сообщения, но и подготовка во внутренней речи ответной 

реакции на услышанное. Аудирование является не только целью, но и 

средством обучения. Оно дает возможность овладеть звуковой стороной 

изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, 

мелодикой. Через аудирование на начальном этапе идет усвоение лексической 

стороны языка и его грамматической структуры. 

Работая с аудиотекстами, одновременно отрабатываются лексические, 

грамматические, фонетические навыки. Аудиотексты дают информацию для 

обсуждения, что, в свою очередь, предполагает дальнейшее развитие навыков 

говорения и письма. Аудирование как средство обучения обеспечивает 

знакомство учащихся с новым языковым и речевым материалом, выступает как 

средство формирования навыков и умений во всех других видах речевой 

деятельности, способствует поддержанию достигнутого уровня владения 

речью, формирует аудитивные навыки.  

Важным условием при формировании аудирования является мотивация. 

Если слушающий испытывает потребность слушать, это ведет к максимальной 

мобилизации его психического потенциала: обостряется речевой слух и даже 

чувствительность органов ощущения, более целенаправленным становится 

внимание, повышается интенсивность мыслительных процессов. Для создания 

мотивации к изучению иностранного языка и, в частности, потребности в 

аудировании как познании нового о языке и мире, как активном участии в 

общении, важным является правильный выбор аудиотекстов. Слишком 

трудные тексты могут вызвать разочарование учащихся, лишить их веры в 

успех. Слишком легкие аудиотексты также нежелательны. Отсутствие момента 

преодоления трудностей делает работу неинтересной и непривлекательной, и 

она не может быть развивающим фактором в процессе обучения иностранному 

языку. Важен правильный выбор темы аудиотекста с точки зрения интересов 

учеников той или иной возрастной группы [1, стр 86]. 

Как было сказано  выше, уроки с использованием аудиоматериала 

переключают учащихся на живой язык, вызывают у них повышенный интерес, 

при этом легче идет работа над произношением. Задача учителя – использовать 

этот вид работы для создания коммуникативной мотивации, побуждающей к 

говорению. Именно объективная действительность служит той основой, 

которая вызывает потребность в общении. Мотивация высказывания – это 

потребность высказаться, когда средствами внешней наглядности учащемуся 

задается содержание и логическая последовательность высказывания. 

Также необходимым условием формирования понимания учащимися 

английской речи является ведение учителем урока на английском языке. В 

зависимости от уровня учеников этот вопрос так или иначе встаёт перед 

каждым учителем английского языка и, несмотря на то, что 

необходимость минимизировать родной язык на уроке иностранного очевидна, 

решение этой задачи требует определенных усилий. Учителю важно понимать, 

что на каком бы этапе обучения ни находился ученик, проводить уроки на 

иностранном языке не просто возможно, но и необходимо: именно постоянное 
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использование английского языка для решения учебных вопросов, обсуждений, 

выяснения целей, а также для игр, комментариев, вопросов и оценок является 

непременным условием развития языковых навыков у учеников. Если ученики 

привыкнут к тому, что на уроке английского все разговоры, ответы, вопросы, а 

также пояснения и комментарии происходят по-английски, можно ожидать, что 

они постепенно включатся в этот процесс и даже на раннем этапе изучения 

языка будут стараться строить фразы на английском. Отсюда предъявляются 

большие требования к речи учителя. Главные из них: 

 нормативность (правильность) речи; 

 ее узуальность (именно так скажет носитель языка в данной ситуации); 

 отбор и повторяемость языковых средств; 

 адекватность возможностям учащихся ее понять; 

 эмоциональность и артистизм. 

Из всего сказанного следует вывод о том, урок английского это 

совместная работа учеников и учителя, без которой результаты в изучении 

иностранного языка невозможны. Для того чтобы улучшить уровень 

разговорной речи, нужно пробовать  различные техники и анализировать свои 

действия и реакцию учеников, а также устанавливать эффективную рабочую 

атмосферу на уроках и создавать англоязычную среду, в которой ученики 

постепенно развивают свои навыки.  
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Мақалада жаңартылған білім мазмұнындағы «орыс тілі мен орыс әдебиеті» 

оқулығына байланысты оқу материалдарының қателіктері  мен кемшіліктері туралы сөз 

етіледі. Орыс тілінің қоғамдағы ролі мен өзіне тән ерекшеліктері орыс тілін меңгерудегі ең 

маңызды орфографиялық, пунктуациялық ережелердің толық және дұрыс берілмеуі 

жөнінде айтылады.Сондай- ақ оқулық жалпы білім беретін мектептердегі білім берудің 

негізгі құралы болғандықтан, кітап құрылымының сөйлеу тілі мен тапсырмалардың білім 

алушылардың жас ерекшелігіне сай жасалуын басты назарға ала отырып, әдістемелік 

кеңестер  ұсынады. 

 

Автор данной статьи, преподаватель с многолетним стажем, делится накопленным 

опытом, поднимает проблемные вопросы, приводит конкретные примеры из учебного 

материала о трудностях работы с учебниками обновленного содержания, также 

поднимает вопрос о соответствии учебного материала с возрастными и психологическими 

особенностями детей. В данной статье затронуты проблемы содержания учебников, 

говорится о необходимости повышения функциональной грамотности учащихся, о проблеме 

отсутствия разработчиков- учителей практиков,  работающих непосредственно в школе. 
 

The following article considers some mistakes and deficiencies on the textbook “Russian 

Language and Literature” which was published according to the updated educational system. Also 

it couldn’t reflect the importance and main features of Russian Language as well as the non-

sophisticated degree of  punctuation and orthographic rules.  The textbook is known as the only and 

main tool at general teaching schools they should contain corresponding teaching aid and take into 

consideration the age peculiarities of the students  and proposes methodological way of solving.  

 

Эффективность обновленного содержания образования  зависит прежде 

всего от понимания главной цели программы – повышение функциональной 

грамотности учащихся, то есть умения применять полученные знания в системе 

социальных отношений, что способствует активной гражданской позиции, 

личностному росту и улучшению конкурентоспособности подрастающего 

поколения. Новые подходы в образовании могут быть реализованы только при 

условии качественных учебников и УМК, призванных ориентировать учащихся 

на творческо-поисковую работу, прививать навыки научно-исследовательской 

работы, повышать познавательные и коммуникативные компетенции.  

Ни для кого не секрет, что качество учебной литературы по обновленной 

программе содержания сегодня вызывает ряд нареканий. Это связано прежде 

всего с тем, что разработка и экспертиза учебников осуществлялась в крайне 

сжатые сроки, кроме этого, проблема состоит и в отсутствии разработчиков, 

непосредственно преподающих в школе, доказывающих на практике 

эффективность предложенных методологических проектов. 
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Как учитель-словесник, проработавший в школе более 30 лет, не могу не 

выразить свое видение данной проблемы, высказать замечания по материалам 

учебников, в частности, русского языка и литературы, предложить собственные 

наработки в решении учебных задач. 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, - триединство неизменных 

общедидактических целей: воспитание, обучение и развитие. С введением 

обновленной программы содержания изменились направленность обучения и 

методы, но педагогическая задача осталась незыблемой. К сожалению, в погоне 

за формой мы забываем о содержании: зачастую тематические разделы и 

учебный материал не только не связаны друг с другом, но и не содержат какой 

бы то ни было воспитательной задачи. Создается впечатление, что расширение 

кругозора и получение дополнительной информации – основное назначение 

урока, а ведь привитие учащимся социально значимых и нравственных качеств 

личности должны быть основополагающими. 

Второе. Как практикующий педагог,  не могу согласиться с отсутствием в 

учебниках по русскому языку некоторых очень важных, на мой взгляд, 

орфографических и пунктуационных правил, нарушением системы подачи 

грамматического материала, допущением опечаток и ошибок на страницах 

учебников.  Все это ведет к безграмотности, а значит, к невежеству и регрессу 

нашего общества. Стремление писать без ошибок, грамотно, с соблюдением 

речевых и стилистических возможностей языка является признаком культуры, 

воспитанности, интеллигентности, выражением уважения к окружающим 

людям. Поэтому считаю возможным усилить учебные программы и учебники 

материалом по грамматике, скорректировать систему подачи языкового 

материала. 

Третье. Вызывает недоумение, что большинство текстов для упражнений в 

учебниках по русскому языку носят информативный характер, они не отражают 

красоту и богатство русской речи, в них отсутствуют средства художественной 

выразительности. Однако работа по формированию коммуникативной 

компетенции учащихся предполагает в первую очередь создание условий для 

развития личности, умеющей свободно и грамотно излагать свои мысли, 

отстаивать в диалоге свою точку зрения и интересы. Это запросы современного 

общества. Поэтому считаю целесообразным дополнение учебного материала 

текстами из произведений признанных классиков русской и зарубежной 

литературы, отражающих красоту и живописность родного языка. 

Хочется также отметить, что в учебниках по русскому языку очень мало 

текстов, отражающих историческое прошлое и современные реалии 

Казахстана. Нельзя забывать, что мы воспитываем будущее нашей страны, 

молодые люди должны стать настоящими патриотами, знающими и любящими 

свою Родину. Тексты о родном крае, его истории, природе, выдающихся 

личностях и простых казахстанцах призваны не только расширить знания, но и 

пробудить интерес к изучению родного края, способствовать проявлению 

любви и уважения к родной земле. По своему опыту знаю, что 

исследовательская работа на основе краеведческого материала увлекает детей и 

становится для них очень познавательной. С большим удовольствием они 
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составляют визитные карточки районных центров, аулов, где проживают их 

родные бабушки и дедушки, разрабатывают туристические маршруты с 

посещением знаковых достопримечательностей области, создают авторские 

каталоги или энциклопедии о знаменитых земляках или природе родного края. 

Еще один важный момент, на который мне хотелось бы обратить внимание 

авторов учебников, - соответствие предлагаемого учебного и дидактического 

материала возрастным и психологическим особенностям детей. В особенности 

это касается учебников для среднего звена. Неинтересные тексты, 

использование предложений, вырванных из контекста, тезисы и определения, 

не понятные детям в силу возраста, сложные задания, требующие больших 

усилий и времени не делают предмет познавательным, увлекательным для 

детей. В связи с этим, думается, к разработке учебников надо привлекать 

педагогов-психологов, профессионально знающих особенности восприятия, 

памяти, мышления детей разного возраста. 

Проблема содержания казахстанских учебников по русскому языку и 

литературе уже не раз поднималась в среде учителей - словесников, родителей 

и детей. Содержание учебников по русскому языку вызывает споры и 

разногласия и по сей день. О том, что содержание учебников не выдерживает 

никакой критики, говорилось неоднократно. Так, хочется обратиться к 

учебнику русского языка за 7 класс. 

Учебник разбит на разделы, а каждый раздел на темы. Это понятно, но 

автор учебника включает и грамматические темы, не соблюдая 

последовательности в изучении тем. Каждый раздел начинается с вводной 

таблицы «Вы познакомитесь с тем…» и «Вы научитесь…». Если прочитать эти 

таблицы, то можно понять, что о грамотности не может быть и речи. Конечно, 

большое внимание уделяется работе с текстами, развитию критического 

мышления. Но тексты упражнений слишком объемны, труднодоступны для 

понимания. К некоторым упражнениям учебника даются задания, где нужны 

знания грамматики. 

Так, уже на первом уроке в упражнении 4 ученики должны подчеркнуть 

причастия,  дается ссылка на «Теоретические сведения» (стр. 296), и на этом же 

уроке детям предлагается образовать действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошедшего времени. Чтобы выполнить такую работу, 

ученики должны знать суффиксы таких причастий. Вопрос: как освоить столь 

глобальный материал, если учащиеся должны, по крайней мере, повторить тему 

«Глагол» и на основе повторения усвоить новые знания? 

На следующем уроке дети уже должны находить в тексте  предложения с 

причастным оборотом. Как за 2-3 урока объяснить детям весь материал о 

причастии и причастном обороте и выполнить правильно предложенные 

задания? 

Учебник по русскому языку, являясь ведущим средством обучения, 

непосредственно или опосредованно, связан с другими средствами обучения, 

оказывает влияние на их содержание и построение. В частности, содержание 

учебника определяет содержание справочной литературы, дидактических и 

методических пособий. Учебник взаимодействует со средствами изображения и 



226 
 

отображения изучаемых явлений и с техническими средствами обучения. 

Наконец, учебник связан с самой жизнью, окружающей младшего школьника. 

По учебнику «Русский язык и литература» для 7-го класса казахской 

школы хотелось бы отметить следующие проблемные вопросы:  например, 

раздел « Путешествие и достопримечательности»  представлен в большем 

объеме, чем это необходимо (14 параграфов); мало письменных заданий. 

Некоторые вопросы « Викторины»  считаем сложными для учащихся казахской 

школы. (Какой литературно - мемориальный музей был открыт в Семее 16 

октября 1940 года к 95-летию со дня рождения основоположника казахской 

литературы и литературного языка?). Работа в группах - задания для групп 

необходимо  дифференцировать.  Если и есть стихотворения, то их 

предлагается выразительно прочитать, но реже, выучить наизусть. Со своей 

стороны считаю, что именно заучивание наизусть развивает память учащихся. 

Рассмотрев учебники, методическое объединение учителей  русского 

языка считает наиболее приемлемым учебник «Русский язык» для 6 класса 

общеобразовательных школ Сабитовой З.К., Бейсембаевой А.Р. В 

предлагаемом учебнике есть упражнения на развитие речевых навыков: чтения, 

говорения, слушания и письма. Задания учебника развивают самостоятельность 

учащихся, умение делать анализ и вывод, размышлять над предложенными в 

текстах темами. Авторами предложены и новые приемы обучения: синквейн, 

кластеры, фишбоун и др. Учебник хорошо иллюстрирован картинками, 

схемами. Но, к сожалению, грамматический материал в неполном объёме. 

Грамматические задания даются отрывисто, нет связи с предыдущими 

грамматическими темами, нет системности. Нет хорошего материала на 

закрепление. Мало заданий на развития навыка письма. 

И таких нареканий по учебнику достаточно. Хочется, чтобы учебник был 

переиздан, доработан и не вызывал такое огромное количество отрицательных 

отзывов и замечаний. 

В общеобразовательной школе учебник является основным средством 

обучения. Учитывая недостаточную материально-техническую базу 

отдаленных школ нашей республики, он в полной мере должен отражать 

содержание обновленной программы образования, способствовать реализации 

ее целей и задач. Увеличение позиций казахстанского образования на 

международной арене возможно только при условии внедрения активных форм 

обучения, использования приемов и стратегий критического мышления, новых 

подходов в оценивании, работы по развитию функциональной грамотности 

учащихся. Думается, неравнодушное отношение педагогической 

общественности на данном этапе поможет сделать наши учебники одними из 

лучших в мире. 
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Мақалада «Информатика» пәні бойынша мектептерде қолдануға келетін отандық 

электрондық білім беру ресурстары, олардың бүгінгі жағдайы, сапасы мен мазмұны, 

уақытында жаңартылуы туралы сұрақтар қозғалды. Оларды қолданудың қажеттілігі, 

тиімділігі және уақытында жаңарту мәселелері талқыланып,шешу жолдары бойынша 

ұсыныстар мен ой-пікірлер келтірілді. 

 

В данной статье рассматривается вопрос о состоянии содержания и качества 

имеющихся отечественных образовательных электронных ресурсов по предмету 

«Информатика». Выражена авторская точка зрения, приведены предложения для решения 

проблем эффективного использования и своевременного обновленияобразовательных 

электронных ресурсов. 

 

The given article embraces information about the status and quality of indigenous 

educational electronic resources which are used in the subject “Computer Science”. Personal point 

of view, proposal for effective use and timely updating of educational electronic resources were 

provided. 

 

Оқу үрдісінде заманауи, тиімді білім беру әдістемесінің бірі ретінде 

сабақта, сабақтан тыс электрондық білім беру ресурстарын қолдану 

бәсекелестіктің жоғарғы деңгейіне шығуға мүмкіндік беретін жолдардың бірі 

[2] екені баршамызға мәлім. Сабақ барысында көпшілік информатика пәні 

мұғалімдері арнаулы электрондық білім беру ресурстарын қолдануға 

тырысады. Информатика пәнінен заман талабына сай, қызықты, көңілді сабақ 

өткізу үшін электрондық, сандық білім беру ресурстарын қолданудың 

артықшылықтары көп. Анимациялық көрнекіліктер, бейнероликтер мен 

интерактивтік тапсырмаларды қолдану – оқушылардың проблемалық 

жағдаяттарды түсіну, салыстыру, талдау, белгілі бір қорытынды жасау және 

шешім қабылдау қабілеттерін жетілдіреді [2]. Себебі электрондық білім беру 

ресурстары мұғалімге үлкен көмек көрсетеді, ал оқушыларға қаншалықты 

тиімді?! 

«Қазіргі кезде жарияланған электрондық, сандық білім беру 

ресурстарының жағдайы қалай? Сапасы оқушылардың қажетті дәрежеде білім 

алуына сай келе ме?» - деген сұрақтар көпшіліктің көкейінде жүрген көкейтесті 

мәселелердің бірі.  

Білім берудің электрондық, сандық ресурстары ретінде мектеп 

оқушыларына көмекші құрал бола алады деп белгілі бір сайтқа, порталға 

жинақталған немесе дербес қосымша түрінде ұсынылатын электрондық 

оқулықтарды, электрондық оқыту-үйрету ресурстарын, тестілеу-тексеру 
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құралдарын, электрондық кітапханаларды бөліп алатын болсақ [1], соңғы кезде 

олардың қолданылу, дамытылу, жаңару дәрежесі қандай екеніне үңіліп, зер 

салып көрейік. 

Бүгінгі таңда электрондық білім беру ресурстарының саны өте көп, соның 

ішінде танымалылары: http://nci.kz, e.edu.kz, bilimland.kz, twig-bilim.kz, 

imektep.kz, edcenter.kz, https://www.opiq.kz сайттарына жинақталған деуге 

болады. Оқушылар өз беттерімен, ерікті түрде үйде немесе сабақ үстінде 

аталған ресурстардың көмегіне жүгіне алады [1].  

http://nci.kz – ақпараттандырудың ұлттық орталығында бірнеше 

электрондық ресурстардың жиынтығы бар [1]. Соның ішінде http://e-

uchebnic.kz/ - «Электрондық оқулықтар» бөлімі өкінішке орай интерфейсі орыс 

тілді, тіркелуді қажет етеді, материалдары ақылы, http://lms.nci.kz/ бөлімі –

электрондық білім беру ресурстары ақылы. 

http://books.astanakitap.kz – Астана кітап баспасының оқулықтарды, көркем 

әдебиеттерді сату сайты.  

https://www.flip.kz – Интернет дүкен, ішінде  оқулықтарды сатып алуға 

болады. Өкініштісі, қазақ тілінде информатика пәнінен оқулық жоқтың қасы.  

bilimland.kz – сандық білім беру ресурстарын 3 тілде ұсынатын, пәндер 

бойынша қызықты өнімдері бар, колледждер мен мектеп оқушыларына 

қолдануға болатын қызықты сайт [1]. Өкініштісі, «Информатика» пәнінен 

сыныптар бойынша жинақталған ресурстарды жаңарту қажет, өйткені оқу 

бағдарламасының мазмұны өзгертілген, ал материалдар жаңартылмаған. 

https://www.opiq.kz – Алматыкітап баспасы 3 тілде мұғалімдер мен 

оқушыларға арналған оқу әдебиеттерін, басқа да ресурстар мен мүмкіндіктерді 

ұсынған. Басты олқылығы – мұғалімдердің құзырына ұсынылған 

мүмкіндіктерді оқу үрдісінде пайдалану үшін біршама уақытты, еңбекті талап 

етеді, толық автоматтандырылмаған.  

twig-bilim.kz, imektep.kz сайттары да қазақ, орыс тілдерінде мектеп 

оқушыларына арналған электрондық, сандық ресурстары бар [1], өкініштісі тек 

4 пән ғана қамтылған. Басқа пәндер бойынша материалдар қарастырылмаған. 

edcenter.kz- робототехника пәнінен мұғалімдерге, оқушыларға көмек 

көрсететін ресурстар бар еді, өкінішке орай өз жұмысын тоқтатқан сияқты. 

Осы аталған ресурстардың барлығы Қазақстандағы білім сапасын 

арттыруға, оқушыларымызға жоғары деңгейде білім беруге, болашақта заман 

талабына сай оқушыларды дайындауымызға арналып, қаншама қаражат 

бөлініп, іске қосылған еді [1]. Олардың қазіргі жағдайлары қалай өрбуде? 

Бұл мәселені шешуге еліміздің Білім және ғылым министрлігі тарапынан 

көптеген іс-шаралар жоспарланып, іске асырылуда [2]. Бірақ, әлі де жағдай 

түзелмей келеді. Олардың себептері де көп, осыдан 2-3 жыл бұрын, компьютер 

мен Интернет қолжетімсіз деген дәлелдер келтірілсе, қазір жағдай түзеліп 

қалды, бірақ негізгі себеп – ұсынылған ресурстардың жүйелі түрде жұмыс 

жасамауында. Оған көбіне қаржы мәселесі бөгет деген де пікірге келісемін, 

бірақ бөлінген қаржының орнымен жұмсалмай, ысырап болып жататыны да 

халықтың назарында. Мысал ретінде https://e.edu.kz – e-learning электронды 

оқыту порталын келтіруге болады, 2011 жылдан бастап оқу үрдісіне кеңінен 

http://nci.kz/
https://e.edu.kz/
https://imektep.kz/
https://www.opiq.kz/
http://nci.kz/
http://e-uchebnic.kz/
http://e-uchebnic.kz/
http://lms.nci.kz/
http://books.astanakitap.kz/
https://www.flip.kz/
https://www.opiq.kz/
https://imektep.kz/
https://e.edu.kz/
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қолданылады деп ұсынылғанымен, 35млрд теңге шығынмен тиімсіз 

жобалардың бірі болып жұмысын тоқтатқан еді. 

Біздің мемлекетімізде білім бар! Пәндер бойынша электронды білім беру 

ресурстарын құрастырушы, ұсынушы білімді азаматтарымыз көп. Бірақ сол 

білімді азаматтардың жұмысында жүйелілік, жауапкершілік ақсап тұр. Олай 

дейтін себебім, қандай да бір үлкен, көлемді, маңызды жобалардың от-шашу 

сияқты бұрқ етіп, атылып, айналасына қаншама қызықты әсер сыйлап, сосын 

жоқ болуында. Жалпы бүкіл Қазақстанда үйреншікті жағдайға айналып келе 

жатқан үрдіс – қандай салада болмасын жалт етіп, жоқ болу. Бұл өте қауіпті 

жағдай. Жастардың, іскер азаматтардың көпшілігі белгілі бір сайттарды, 

электрондық білім беру ресурстарын жасап, ұсынып, бөлінген қаражат 

алынғаннан кейін  сол жобаны бірнеше жыл бойы дамытып, әрі қарай 

жетілдіріп, түбегейлі нәтиже алынуына көз жеткізіп, қолдап, жауапкершілікті 

мойынға алып, бастаған істі соңына дейін жеткізуге дағдыланбай келеді. 

Осының салдарынан білім беру ресурстарының қатары толықпай, толық болса 

жаңартылмай, 1-2 жылдың көлемінде жұмысын тоқтатып, т.б. олқылықтар 

болып жатыр.  

Мысалы, нағыз оқушылардың деңгейіне сәйкестендіріліп жарияланған 

twig-bilim.kz, imektep.kz сайттарының мазмұнынан информатика пәнін неге 

көре алмай жүрміз? Ұлттық ақпараттандыру орталығы сайтындағы «Сандық 

білім беру ресурстары» бөлімі неліктен жүктелмей қала береді? Жалғыз 

ақысыз, қолжетімді bilimland.kz  сайтындағы ресурстарды қолдану жеткіліксіз. 

Неліктен ұстаздар мен оқушылар ақылы ресурстарды қолдануы керек? 

Осындай сан түрлі сұрақтар Қазақстандағы әрбір ата-ананы, оқушыны, ұстазды 

толғандыратыны сөзсіз. 

Информатика пәні бойынша электрондық білім беру ресурстарының 

бүгінгі жағдайы туралы меселелер кешенді түрде зерттеліп,  жүйелі түрде 

шешімін табуы қажет. Ол үшін алдымен электрондық білім беру ресурстарын 

жасаушы команданың құрамында міндетті түрде пән мұғалімі, IT-маман, 

ғылыми жетекші болуы керек. Олар арнайы дайындықтан өткізіліп, команда 

құрылған соң,  үштіктегі пән мұғалімі тікелей ресурстың мазмұнына жауапты 

болуы керек. Қазіргі кезде ЖОО оқытушысы бұл командада болғанымен, тек 

пікір беруші ғана, негізінен пікір берушіден басқа бұл мәселені түбегейлі 

шегіне жеткізу осы ЖОО оқытушыларының құзырында болғаны дұрыс. Тек 

тағы бір маңызды мәселе – мектеппен ЖОО арасындағы байланысты тиімді 

жүргізуді қолға алу керек. ЖОО-дағы информатика пәнінен мұғалім 

дайындаушы кафедра мектепте қандай өзгеріс болғаны дұрыс, қандай 

тақырыптарды жаңарту керек, неге оны жаңарту керек екенін жете зерттеп, осы 

өзгерістерді дер кезінде электрондық әдістемелік құралдармен жабдықтап 

отыруы керек. Яғни оқу бағдарламасына сәйкес тақырыптар легін анықтап, 

оның ішінде жаңартылған оқыту бағдарламасын қамтитындай ақпараттың, 

тапсырмалардың, оларды тексеру критерийлерінің болуын қадағалағаны дұрыс. 

Басты назарды ресурсты жоспарлау кезінде сабақ жоспарымен тығыз 

байланысты жасауға бөлу қажет [3]. Оқушы 40-80 минут бойы толық 

компьютердің алдында отырып қалмауы керек, сабақтың кейбір тұстарында 

https://imektep.kz/
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компьютерге отырса, кейбір тұстарында дәстүрлі оқу әрекеттеріне көшуі керек. 

Осы жоспарлау барысында үй тапсырмасын да естен шығармай, ресурсты 

тиімді қолдану үшін тікелей сабақ жоспарымен сәйкестендіруді қамтамасыз ету 

пән мұғалімінің қолынан ғана келеді. Пән мұғалімі жоспарлаған ресурстың 

мазмұнын компьютерлік өңдеу, ресурстың интерфейсін, т.б. тұстарын жасау IT-

маманға тиесілі болады. Осылайша жоспарлы, жүйелі түрде жасалатын 

ресурстың сапасы жоғары болады деп ойлаймын. 

Оқу бағдарламасымен, Мемлекеттік білім беру стандартымен 

сәйкестендірілген ресурсты жасап, сараптамадан, сынақтан өткізу керек [3]. 

Сонымен қатар, құрастырылатын электрондық білім беру ресурстарына 

қойылатын талапты күшейту керек, оларды сараптамадан өткізу критерийлерін 

қайта қарап, барынша тиімді, сапалы өнім беруге тырысу қажет. Сараптау 

жұмыстарын жүргізу кезінде менің байқағаным, ең жиі кездесетін олқылықтың 

бірі – электрондық қосымшаның  оқулықпен өзара байланысы жоқтығы. Осы 

арада ресурсты жасаушының пән мұғалімі емес екендігі немесе пән мұғалімі 

бола тұрып, ресурсты тиімді ойластыру өресінің төмен болуы сабақ жоспары 

мен ресурстың арасында байланыстың болмауына әкеліп соқтыруда. 

Біздің мемлекетімізде аса қауіпті тағы бір құбылыс – асығыстық! Қай істі 

алсақ та, мейлі кітап шығару, мейлі ресурс жасау, т.б.  асығып, жау қуып келе 

жатқандай, «белгілі бір мерзім ішінде жасалуы керек», «өлсең де, тірілсең де 

осы уақытта өткізу керек» деген құбылыс талай еңбектің құрдымға кетуіне 

себепкер деп ойлаймын. Біздің болашағымыз, ұрпағымыз дұрыс білім алуы 

үшін оларға ұсынылатын әрбір дүние бүге-шігесіне дейін ойластырылып, 

зерттеліп, әбден піскен кезде ғана жарыққа шығарылуы керек. Ол өнім дайын 

болғанша осыған дейінгі бар нәрсемен қанағат тұтып, сол бар дүниені ұқсатып, 

олқы жерлерін толықтырып, жөндеп, жаңалап күн көре тұрып, сапалы өнімнің 

шығуына уақыт беріп, жағдай жасалуы керек. Ол үшін осы үрдіске қатысқан 

әрбір адам өзіне қойылған жауапкершілікті толық сезініп, бастаған істі соңына 

дейін жеткізуге дағдылану қажет.  

Тағы бір маңызды мәселе, электрондық білім беру ресурстарын тек 

бірнеше сынақтан өтіп, белгілі бір мектептер қолданып көргеннен кейін ғана, 

жалпы халыққа қолжетімді, орталықтандырылған электрондық білім беру 

ресурстары базасына енгізілуі керек. Әрине, қазіргі кезде бұл 

процедуралардың біршамасы өткізіліп те жатыр, бірақ кейбір тұстарда 

ресурсты жасаушы маман мектеп бағдарламасын білмейтін немесе толық таныс 

емес болуы себепті өз білгенінше істеп, сараптама жасатып, істі тындырдық деп 

қол қусырып отыратын жайттар бар.  Сосын 1-2 жылда оның мазмұны ескіріп 

немесе оның толыққанды жұмыс істеуін бақылау тоқтатылып, жауапты ешкім 

болмаған соң жаңартылмай, қаншама еңбек, шығын далаға кетіп жатыр. 

Аталған мәселелердің дұрыс шешімін табу үшін: 

1. Қазақстанда Орталықтандырылған электрондық білім беру 

ресурстары базасы жасалып, оған бірнеше мәрте сараптамадан өткен 

электрондық білім беру ресурсы енгізілуі қажет. 

2. «Информатика» пәнінен мұғалім мамандарын дайындаушы ЖОО-да 

арнаулы, тек осы мәселемен айналысатын мамандары бар білім зертханалары 
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болуы керек. 

3. Білім және ғылым Министрлігі, білім басқарламалары тарапынан қатаң 

бақылау, қаржыландыру дұрыс дәрежеде қолға алынуы керек. Ресурстың 

жарық көруі үшін алдымен аппробациядан өтуі, бірнеше мәрте ашық, жариялы 

түрде сараптамадан өтуі міндетті болуы керек. Себебі, осыған дейін бір 

оқулыққа әдіскер мұғалім, жоғарғы санатты мұғалім және ғылыми жетекші 

деген үштік сараптама жасаса, енді жалпы ата-аналар, оқушылар, мектеп 

мұғалімдеріне қолданысқа ұсынып, олардың ойларын ескере отырып, 

қорытынды сараптама жасағанда ғана дұрыс нәтижеге қол жеткізуге болады.  

4. Электронды білім беру ресурстарын сараптау критерийлерін қайта қарап, 

тиімді критерийлер ойластыру қажет. Жалпы критерийлерден гөрі ресурстың 

артықшылығын нақтылай түсетін критерийлер енгзу ұсынылады. Менің 

ойымша сараптау критерийлерін неғұрлым ұсақтап, бөлшектеп, түбегейлі 

тексеруге негізделетіндей беретін болсақ, әр білім беру ресурсының 

артықшылығын нақты айқындай алуымызға қолайлы болады. Мысалы:  

- Ресурста келтірілген мәтіннің визуалды ерекшелену дәрежесі; 

- Ресурста келтірілген мәтіннің біркелкі форматталуының дәрежесі; 

- Ресурста келтірілген тапсырмалардың оқушының өз бетімен орындай 

алуына сәйкестік дәрежесі;   

- Ресурстағы жалпы материалдың, түсіндірме мәтіннің оқушыға 

түсініктілік дәрежесі; 

- Ресурстағы тапсырмалардың өмірмен тікелей байланыс дәрежесі. 

Т.с.с. әр ұсақ бөлшегіне назар аудару арқылы оқулықтардың да, басқа 

ресурстардың да шынайы артықшылығын анықтауымызға болады. Ұсынылған 

ресурстарды сараптамадан жоғары дәрежеде, дұрыс өткізу арқылы ғана жоғары 

нәтиже аламыз деп сенемін.  
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СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Г. А. Кажигалиева 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая  

г. Алматы,  Kazhigaliyevagu@mail.ru  
 

Мақалада орыс тілінде оқытылатын Қазақстан Республикасындағы мектептердің 

9-сыныбына арналған оқулық негізінде, осы оқулық авторларының бірі мектеп білімінің 

мазмұнын жаңарту мүмкіндіктерін, оның тұжырымдамалық тәсілдерін, материалды 

ұсыну тәсілдерін, дидактикалық әлеуетін қарастырады. Мақалада тұжырымдалған негізгі 

ойлар мен тезистер жоғарыда аталған оқулықтағы әртүрлі мысалдармен расталады. 

 

В настоящей статье на базе учебника для 9-го класса школ РК с русским языком 

обучения одним из авторов указанного учебника рассматриваются возможности 

обновленного содержания школьного образования, его концептуальные подходы, способы 

подачи материала, его дидактический потенциал. Основные положения и тезисы, 

сформулированные в статье, подтверждаются различными примерами из названного выше 

учебника. 

 

In this article, on the basis of a textbook for the 9th grade of schools in the Republic of 

Kazakhstan with the Russian language of instruction, one of the authors of this textbook considers 

the possibilities of updating the content of school education, its conceptual approaches, ways of 

presenting material, its didactic potential. The main points and theses formulated in the article are 

confirmed by various examples from the textbook mentioned above. 

 

Средства обучения, в целом учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса играют ключевую роль в осуществлении 

качественной подачи дидактического материала. Учебник, будучи основным 

средством обучения, занимает центральное место в этом перечне учебно-

методического обеспечения. Учебник - «знаковая система, система реализации 

основных методических категорий: целей, содержания, методов и средств 

обучения» [1]. То есть учебник должен охватывать все компоненты системы 

обучения: 1) языковой и речевой материал; 2) предметы речи, темы, проблемы, 

ситуации общения; 3) процессуальный аспект содержания обучения, 

включающий ориентировку, подготовку к деятельности, исполнение 

деятельности на репродуктивном и продуктивном уровнях, контроль, включая 

самоконтроль. Выполняя таким образом в учебном процессе роль основного 

средства обучения, учебник имеет важное, определяющее значение в сфере 

формирования предметных компетенций учащегося школы. 

Хотелось бы на примере учебника для 9-го класса школ с русским языком 

обучения [2], одним из авторов которого я являюсь, представить возможности 

обновленного содержания школьного образования, его концептуальные 

подходы, его способы подачи материала, его дидактический потенциал.  

Данный учебник создан на основе новой типовой программы, 

компетентностного и системно-деятельностного подходов и имеет ярко 

выраженную практическую направленность. 
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Новая типовая программа и учебник имеют общую систему понятий, 

фактов, общую последовательность их изучения. Как и программа, учебник 

направлен на формирование: навыков и способностей, необходимых человеку в 

XXI веке, в свою очередь вбирающих: 1) коммуникативные способности; 2) 

навыки определения проблемы  и ее решения; 3) направленность на 

саморазвитие; 4) творчество и стремление к знаниям; 5) критическое и 

системное мышление; 6) социальную ответственность. 

Учебник, как и программа, направлен на развитие четырех видов речевой 

деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо) с соблюдением речевых 

норм (пятый раздел) в рамках восьми лексических тем: 1) «Конфликты и 

миротворчество»; 2) «Сухопутные страны»; 3) «Традиции и культура»; 4) 

«Ресурсы планеты «Земля»; 5) «Подросток в современном мире»; 6) 

«Всемирная связь в XXI веке»; 7) «Дилеммы и выбор»; 8) «Средства массовой 

информации». 

В слушании важно учить учеников уметь сосредоточиться на том, что они 

хотят услышать. Можно давать разную информацию, но задание должно 

нацелить на  то, чтобы ученики, отбрасывая окружающий шум, обращали 

внимание только на информацию, имеющую для них определенную важность. 

Как отмечал Д.С. Лихачёв: «Говорить - искусство, слушать - культура». В 

умении слушать проявляется воспитанность собеседника, уважение к другому 

человеку. Хорошее слушание облегчает усвоение информации, способствует 

установлению контактов между людьми. Учить слушанию - значит развивать 

умение общаться, так как первая ступень в общении - это желание понять 

другого. При этом выделяется несколько видов слушания: направленное 

(критическое), активное (рефлексивное), эмпатическое, нерефлексивное. 

При работе над чтением, важно уделять внимание всем его видам: 

изучающему, ознакомительному, просмотровому, поисковому и др. Изучающее 

- это чтение со стопроцентным пониманием информации, детальное чтение, 

которое может сопровождаться выписками и рассчитано на использование в 

последующей деятельности информации, полученной из текста. Оно 

необходимо не только школьникам, но и абитуриентам, научным работникам. 

Ознакомительное - это чтение с общим охватом содержания, так как читающий 

уделяет внимание только главной информации, пренебрегая второстепенными 

деталями. Это чтение без выписок. Просмотровое - бегло просматривается 

текст, отмечается интересное/ неинтересное, ценное/ ненужное. На основе 

полученной информации решается, нужен этот текст или нет. Поисковое - 

человек ищет определенную информацию в тексте: этот вид чтения занимает 

важное место у нас. Методически верно начинать обучение с изучающего 

чтения, так как начальные учебниковые тексты должны быть поняты 

полностью, далее можно переходить к ознакомительному чтению (домашнее 

чтение) и т.д.  

Говорение - это вид речевой деятельности, направленный на создание 

собственной речи, либо устного монологического ответа воспроизводящего 

типа. При работе над говорением у учащихся формируются такие важнейшие 

интеллектуально-речевые общеучебные умения, как умение определять цель и 
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задачи сообщения и реализовать их; умение отбирать материал и располагать 

его в соответствии с замыслом и содержанием сообщения; умение 

заинтересовывать слушателей, используя специальные речевые средства; 

умение говорить выразительно, доходчиво, живо; умение передавать своё 

отношение к информации. Говорение как вид речевой деятельности в первую 

очередь опирается на язык как средство общения. В основе говорения лежит 

осознание значения лексической единицы языка. Речь, как говорение — это 

вербальная коммуникация, то есть вербальный процесс общения с помощью 

языка. Говорение идет в тесной связке со слушанием, чтением и письмом.  

Письмо – продуктивный вид речевой деятельности, обеспечивающий 

выражение мысли в графической форме. Продуктом этой деятельности 

является речевое произведение или текст, предназначенный для прочтения. При 

реализации письма задействованы следующие анализаторы: основной: 

двигательный; второстепенные: зрительный, слуховой, речемоторный. 

Письмо, как и говорение, характеризуется трехчастной структурой: 

побудительно-мотивационной, аналитико-синтетической и исполнительной. 

Побудительно-мотивационная включает в себя: мотив, потребность в общении, 

возникновение замысла; аналитико-синтетическая вбирает в себя: 

формирование высказывания, отбор слов, группа предложений, смысловая 

связь между предложениями; в исполнительную часть входит: уже продукт – 

письменный текст. Письмо предполагает: 1) графику – систему знаков-графем; 

2) орфографию – правописание, систему правил использования знаков; 3) 

запись – письменную фиксацию языковых единиц разной протяженности; 4) 

письменную речь – письменную фиксацию устного высказывания для решения 

определенной коммуникативной задачи. 

Таким образом, учебник, ориентированный на соблюдение основного 

принципа обучения языку на современном этапе – принципа 

коммуникативности, включает в свою структуру текстовые (тексты 

теоретических сведений и тематические тексты к заданиям) и внетекстовые 

компоненты (аппарат организации работы (вопросы, задания); иллюстративный 

материал и аппарат ориентировки (указатели, оглавление, заголовки и т.п.). 

Приоритетная речевая линия учебника обусловливает задания, 

соотнесенные с четырьмя видами речевой деятельности: слушанием 

(аудирование), чтением, говорением, письмом: последовательно от 

слушания/чтения – понимания текста через пересказ или ответы на вопросы по 

содержанию текста (в устном и письменном виде) к созданию собственных 

высказываний в устной и письменной форме, пример из учебника: упр. 205 – 

206 и др. 

Языковой материал включается в цепочку действий, ориентированных, 

главным образом, на развитие умения употреблять его в речи, а также и на 

языковой (лингвистический) анализ. Пример последнего из учебника: упр. 201, 

202 и др. 

В заданиях учебника нередко совмещаются речевая и языковая линии, к 

примеру, в следующих упражнениях: 160, 259; 352 и др. 
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Речевые задания в учебнике предусматривают равномерную работу над 

аудированием, говорением, чтением, письмом, а также работу над языковыми 

явлениями. Пример из учебника: параграф 12 и др. 

Задания к тексту в учебнике предполагают не только чтение, но и 

обсуждение его содержания, формы, личностного смысла, а кроме того – и 

языковой разбор. Примеры из учебника: упр. 93; 96; 187; 246; 253; 418 и др. 

Диалогичность является важной особенностью коммуникативного 

принципа обучения, на котором построена программа и новые учебники. 

Диалогичность изложения способствует активизации внимания школьников, 

помогает заинтересовать читателя, обратиться к его жизненному опыту, 

привлечь к сотрудничеству. Примеры диалоговых упражнений из учебника: 

упр. 148; 172; 208; 259; 267; 282; 307; 370 и др. 

Одной из особенностей данного учебника является наличие в них 

заданий, предусматривающих работу в группах, парах. Указанный материал 

представляется регулярно, так как речь идет не просто о коммуникативных 

умениях, но о ключевых компетентностях, в формировании которых обучение 

языку играет особую роль. Примеры упражнений из учебника: 123; 152; 199; 

217; 273; 284; 371; 386 и др. 

Теоретические сведения в учебнике даются на особом цветовом фоне и 

работа с ними в учебнике построена на заданиях по составлению плана текста, 

или таблицы, схемы, «опорного конспекта», отражающих существенные 

признаки рассматриваемого теоретического материала. Примеры упражнений 

из учебника: 158; 159; 328; 333; 363; 408 и др. 

Учебник предоставляет возможности для дифференцированного и 

личностно-ориентированного образования, проблемно-поискового метода 

обучения тому, в частности, примером служат упражнения, направленные на 

исследовательскую работу, самостоятельную работу, имеющие специальный 

значок условного обозначения. Примеры таких заданий из учебника: упр. 53; 

54; 175; 188; 260; 263; 270; 312; 374; 378; 381; 387; 394; 430 и др.   

В учебнике имеется возможность ознакомления с разнообразием 

организационных форм обучения, в том числе с использованием электронных 

ресурсов, с творческими, проектными заданиями. Примеры таких упражнений: 

82; 85; 92; 124; 189; 239; 350; 381; 388; 398; 401; 411; 412; 414; 415; 421; 422; 

427; 430; 437 и др. 

В учебнике системно представлены задания, связанные с работой на 

основе таблиц, схем, диаграмм, то есть работа с несплошными текстами, 

трансформацией последних в сплошные и наоборот. Примеры таких 

упражнений из учебника: 26; 32; 81; 87; 149; 160; 210; 216; 241; 254; 273; 300; 

341; 343; 351; 425 и др.  

Памятки, инструкции в учебнике выполняют роль теоретического 

материала пояснительного характера.. 

Иллюстративный материал помогает расширить и уточнить 

представления учащихся о мире, природе, обществе, обогатить и 

активизировать словарный запас детей, развить их творческое воображение. 

Примеры заданий, основанных на работе с иллюстративным материалом: упр. 
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106; 132; 146; 155; 160; 171; 181; 193 (2); 201; 241; 352; 368; 412; 422; 423; 431 и 

др.  

В качестве текстов для упражнений в данном учебнике используются 

произведения или отдельные отрывки из них Л. Толстого, И. Бунина, В. 

Брюсова, А. Ахматовой, И. Жансугурова, Б. Пастернака, Д. Лихачева, Р. 

Рождественского, В. Высоцкого, С. Лагерлёф, И. Шмелёва, Д. Исабекова и др., 

способствующие воспитанию языкового эстетического чувства и раскрытию 

богатства русского языка. 

В учебнике имеются задания, которые учат детей размышлять над 

процессом своего учения, развивают у них способность к рефлексии, 

самооценке, выражению собственной точки зрения по тем или иным вопросам. 

Примеры таких упражнений: 87; 210; 241; 343 и др. 

Таким образом, вектор данного учебника имеет выраженную 

коммуникативно-деятельностную направленность. Материалы учебника 

позволяют организовать работу с ними на основе личностно ориентированного, 

компетентностного, развивающего подходов. И, безусловно, материалы 

учебника рассчитаны на творческое использование учителем. 

Осуществляемое обновление содержания образования в Казахстане 

направлено на совершенствование образовательного процесса, стремление 

работать в унисон с мировыми тенденциям в сфере образования, развитие в 

учащихся их функциональной грамотности. И учебники, разработанные в 

контексте указанного обновления, работают на решение данных задач.  
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БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Ж. Б. Калтаева  

Жамбыл атындағы №26 мектеп-гимназия,  

Шымкент қ. mat.teach@mail.ru  

 
Бұл жұмыста сыни тұрғыдан ойлау әдістерінің бірі Блум таксономиясы, оны 

сабақтарда тиімді пайдалану жолдары қарасырылған. Қазіргі әлемде сын тұрғысынан 

ойлау қазіргі заманғы жұмыс күшінің ойлау дағдыларынан күтілетін үміт пен оған 

қойылатын талаптарды қанағаттандыру деңгейін анықтау құралы ретінде қарастырылып 

келеді.  

 

Одним из методов критического мышления является методика преподавания 

таксономии Блума, которая учит способам ее эффективного использования. В современном 

мире критическое мышление рассматривается как средство определения уровня 

удовлетворенности и ожиданий современных навыков рабочей силы. 

 

One of the methods of critical thinking is the methodology of teaching Bloom's taxonomy, 

which teaches how to use it effectively. In the modern world, critical thinking is seen as a means of 

determining the level of satisfaction and expectations of modern workforce skills. According to 

Bloom's taxonomy, all levels of thinking are considered essential for critical thinking. 

 

Оқушылардың креативтілігі мен шығармашылық дарындылығын 

қалыптастыруда американдық психолог, оқыту әдістерін зерделеген Блумның 

«Білім беру мақсаттары таксономиясы» атты еңбегінің маңызы өте зор. Блум 

таксономиясы негізінен «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясымен 

тақырыптас, өзектес бір мақсат мүддеге бағытталады. «Блум таксономиясы 

деген не?» - деген сұраққа жауап іздер болсақ – «Оқу мен жазу арқылы жеке 

дара пікір туғызу, ол мынадай құрылымнан тұрады: шыңдалған ойлау, кез 

келген тану деңгейіне байланысты мәселелерге пікір қосу, күрделі мәселелерді 

шешуге, аса маңызды жауапты шешімдер қабылдауға әкелту». Блум бойынша 

оқыту – бұл процесс және оқытушылар оқушылардың қойылған мақсатқа 

жетуге ықпал ететін сабақ пен тапсырмаларды дайындау әрекеті деп 

есептелінеді. Б. Блумның білім берудегі маңызды үлесі ойлау әрекеттерінің 

деңгейлерін ұсыну, яғни фактілерді қарапайым жаңғыртудан талдау және 

бағалау, яғни күрделі деңгейіне жеткізу болып табылады. Б. Блум біздің 

ойлауымызды күрделілікке қарай алты деңгейге бөлуге болады деп ұсынды: 

төменгі деңгейдегі қарапайым қайта жаңғыртудан жоғары деңгейдегі бағалауға 

дейін. Блум таксономиясы бойынша тапсырма дайындауда келесі мәселелер 

ескерілуі тиіс: 

 - тапсырмалар нақтылы қамтамассыз етілуі үшін қысқа болуы; 

 - тапсырма мазмұнында дұрыс етістіктердің қолданылуы; 

- күтілетін нәтижелердің бағалауға икемді болуы. 

Оқу мақсаттарының негізгі категориялары: 
1) Білу; 

2) Түсіну; 

3) Қолдану; 

mailto:mat.teach@mail.ru
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4) Талдау; 

5) Синтез (жүйелеу, жинақтау); 

6) Бағалау. 

І. Білу. Таным мен ойлау деңгейі – төмен деңгей. Бұл категория 

мәлiметтердi қайталау немесе тану арқылы есте қалай сақталғанын тексеруге 

бағытталады, мағлұмат пен деректердi еске түсiредi. 

ІІ Түсіну. Таным мен ойлау деңгейі – орта деңгей.  

Оқу материалын түсінгендіктен келесідей әрекеттерді атқаруды атауға 

болады: 

Трансляция – оқу материалын бір «тілден» екінші «тілге» ауыстыру 

(мысалы, математикалық формуланы сөзбен айтып беру; сөзбен келтірілген 

мәліметті кесте, схемамен көрсету, т.б.); 

Интерпретация – оқу материалын «өз сөзімен» түсіндіру, қысқаша 

баяндау; 

Жорамалдау – оқу материалдары бойынша әңгіменің әрі қарай не туралы 

болатындығын, оның салдары мен нәтижелерін болжау. 

ІІІ Талдау. Таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы деңгей.  

Оқу материалының құрылымы анық көрінуі үшін оны құрамдас бөліктерге 

бөлу: бүтіннің бөліктерін ажырату; бүтіннің бөліктерінің арасындағы өзара 

байланыстарды анықтау, бүтіннің қалайша ұйымдастырылғандығын сезіну.  

IV Қолдану. Таным мен ойлау деңгейі – орта деңгей. 

Бұл категория оқу материалын нақты жағдайда және мүлдем жаңа 

ситуацияда қолдануды меңзейді. Мұнда ережелерді, әдістерді, ұғымдарды, 

заңдарды, қағидаларды, теорияларды, практикалық тұрғыдан қолдану кіреді.  

V Синтез (жинақтау, жүйелеу). Таным мен ойлау деңгейі – жоғарғы 

деңгей. 

Оқу материалының элементтерінен жаңашыл сипаттан бүтінді (нәтижені) 

құрастыру. Жаңа нәтиже ретінде оқу материалдарын мүлдем өзгеше реттейтін 

хабарлама (баяндама, сөз), жұмыс жоспары, схемаларды атауға болады.  

VI Бағалау. Бұл деңгей алдыңғы категориялардың оқу нәтижелелеріне қол 

жеткізуді меңзейді. Блумның бұл таксономиясы танымдық үрдісті ең 

қарапайым деңгейден бастап бірте-бірте күрделенетін 6 деңгейге жіктейтіндігін 

ескере отырып, қарапайым деңгейге есте сақтау, түсініп білу, еске түсіру, ал 

одан кейінгі түсіну деңгейінде сол ақпаратты басқаша, өз сөзімен жеткізе 

алумен жалғасады.  

Оқушы білімін шығармашылық деңгейге жетелеу өнімді тәсілдермен 

жүзеге асады. Блум таксономиясының ұтымдылығы да сол, ол оқушыларды 

шығармашылық деңгейге жетелеуімен ерекшеленеді. Енді осы Блум 

таксономиясын өз сабақтарымда қалай пайдаланып жатырмын, оның нәтижесі 

қандай болуда соған тоқталып өтсем: 8-сыныптағы алгебра  пәнінен «Квадрат 

теңдеулер» тақырыбында тапсырмалар оқушыларға  Блум таксономиясы 

бойынша дайындалып берілді: 

 
Ойлау 

деңгейлері 

Тапсырмалар Оқушылардың іс-

әрекеттері 

Балл 
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Білу Квадрат теңдеу дегеніміз не? 

Формуласын жазып көрсет. 

Оқушы меңгеретін және 

оған берілетін білім 

негіздері 

1-2 балл 

Түсіну Толымсыз квадрат теңдеулердің 

формуласын жазып, мысалдар келтір. 

Оқушы білімді 

қабылдайды, түсінеді, 

түсіндіреді 

3-4 балл 

Қолдану Квадрат теңдеудің формуласын 

қолданып төмендегі теңдеулерді 

шешіңдер: 

1) 5х
2
-4х-9=0 

2) 15х
2
-32х+9=0 

3) 7х
2
-28х+12=0 

4) 4х
2
-11х-9=0 

Алған білімді қолданады 5-6 балл 

Талдау Квадрат теңдеу мен сызықтық 

теңдеуді салыстыр, оларды функция 

ретінде қарастыра отырып, 

қасиеттерін негізде: 

2х
2
-3х-2=0 және  

11х-22+2(3х+7) =0 

 

Білімді жай 

қабылдамайды 

талдайды,саралайды 

салыстырады 

7-8 балл 

Жинақтау Квадрат теңдеудің түрлеріне 

классификация жаса, кесте құрастыр, 

шығару жолдарына алгоритм 

құрастыр. 

Алған білімнен жаңа 

өнім жасап шығарады 

9-10 балл 

Бағалау Квадрат теңдеудің түбірлерін 

табудың жаңа формуласын құрастыр. 

Квадрат теңдеулерге байланысты 

есептер құрастыр, оларды әр түрлі 

топтар бойынша жіктелуін 

көрсетіңдер. 

Өз пікірін білдіреді, 

сынайды, жоққа 

шығарады  не 

мақұлдайды 

11-12 балл 

Блум таксономиясын қолдану барысында оқушыларымның жоғары ойлау 

деңгейіне ұмтылғандығын байқадым, оны мен  сабақ соңында жасалған  

сараптама-талдау барысында көз жеткіздім. Әр сабақ соңында қолданған 

технологияның тиімділігін анықтау барысында сараптамалық-мониторинг 

жасай отырып, оқушылардың жаңа білімді қаншалықты игергендігін білу 

мақсатында сараптама  жұмыстар жасап отырдым.  

Оқушылардың «Ойлау деңгейлері» бойынша сандық, пайыздық 

мониторингісі: 

 

       
Сараптама нәтижесінде 8 оқушының жоғары ойлау деңгейінде жұмыс 

жасап, нәтижеге жеткенін байқадым. Бұрынғы ескі дәстүрлі әдіспен сабақ 

өткенде оқушылардың барлығы дерлік оқу материалын меңгерді деп 
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ойлайтынбыз, өйткені олар формуланы жатқа біледі, қолданды, есеп шығарып 

көрсетті  деп қорытынды жасайтынбыз. Алайда біз оқушыларымыздың ойлау 

деңгейінің ең төменгі деңгейінде ғана жұмыс жасап жатқандығын 

ескермейтінбіз. Міне сондықтан да Блум таксономиясының маңыздылығы 

оқушылардың ойлау деңгейлерін арттыруға көмектеседі және оқушы жоғары 

ойлау деңгейіне қарап жұмыс жасауға талпынады. Міне осыдан мұғалім де 

талантты, дарынды балаларға арналған тапсырмаларды қарастырып, оқушының 

қажеттілігіне байланысты жасап отыруды мақсат ету керек екендігін 

байқаймыз. Бұрын барлық оқушыларға жаппай бірдей тапсырмалар беріліп, 

оны орындап қойған оқушы зерігіп, сабақка деген ынтасының төмендеуіне 

әкеліп соғатын жағдайлар кездесіп отыратын. Сонымен эксперимент ретінде 

алынған нысаналы 8-сыныптан  «Квадрат теңсіздіктер» тақырыбындағы 

сабаққа да  тапсырмаларды Блум таксономиясы арқылы құрастырып бергенде, 

оқушылардың деңгейінің көтерілгендігі байқалды: 
Ойлау 

деңгейлері 

Тапсырмалар Оқушылардың іс-әрекеттері Балл 

Білу Квадраттық функция дегеніміз 

не? Формуласын жазып көрсет. 

у=ах
2
+вх+с 

Оқушы меңгеретін және оған 

берілетін білім негіздері 

1-2 

балл 

Түсіну Квадраттық функциялардың 

графигін қалай түрлендіреміз? 

Оқушы білімді қабылдайды, 

түсінеді, түсіндіреді 

3-4 

балл 

Қолдану Төменде берілген 

функциялардың графиктерін 

салыңдар: 

1) у=3х
2
-6х+1 

2) у=х
2
-3х+2 

3) у=-3х
2
+5х-2 

4) у=2х
2
+5х-7 

Алған білімді қолданады 5-6 

балл 

Талдау Квадраттық функцияларды 

зерттеңдер және талдау 

жүргізіңдер: 

1) у=(х-3)
2
+2 

2) у=(х-2)
2
-1 

3) у= - (х-1)
2
+4 

4) у=(х-4)
2
-5 

Білімді жай қабылдамайды 

талдайды,саралайды 

салыстырады 

7-8 

балл 

Жинақтау Квадраттық функцияларды 

түрлеріне қарай классификация 

жаса, кесте немесе алгоритм 

құрастыр. Квадраттық 

функциялардың түрлеріне 

есептер құрастыр. 

Алған білімнен жаңа өнім жасап 

шығарады 

9-10 

балл 

Бағалау Теңдеулерді графиктік тәсілмен 

шешу тиімді ме? 

Жауаптарыңды дәлелдеңдер. 

Өз пікірін білдіреді, сынайды, 

жоққа шығарады не мақұлдайды 

11-12 

балл 

Оқушылардың «Ойлау деңгейлері» бойынша сандық, пайыздық 

мониторингісі: 
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Сараптау нәтижесінде оқушылардың 41%-ы жоғары ойлау деңгейіне 

жеткендігі анықталды.  

Қорыта келе, Блум таксономиясы арқылы оқыту оқушылардың 

қабілеттіліктерін, біліктілігін, әлеуетті мүмкіндіктерін көрсету үшін оларға 

жағдай туғызуға ықпал жасайды. Оқушының ғана емес, мұғалімнің де ойлау 

кеңістігі артуына көмектеседі. Және мұғалімдер үшін дарынды, талантты 

оқушылармен тиімді жұмыс істеудің оңтайлы әдістерінің бірі деп есептеймін. 

Егер оқушының шамасы тек қана ІІІ (жеңілдетілген) деңгей тапсырмаларына 

жететін болса, оның танымдық қабілеттерін даму деңгейі ең төменгі талап 

деңгей «білу» және «түсіну» ауқымында. ІІ деңгей тапсырмаларын орындайтын 

оқушы «топтау» және «білімін бағалау» деңгейінде. Зерттеу жүргізілгенде 

диагностиканы оқу жылының басында және соңында 3-4 жыл бойына өткізуге 

болады. Баланың логикалық ойлау қабілеті дамып, сабақтың сапасы артады. 

Ізденушілігін арттырып, өз ісіне сенімін нығайтады. Сабаққа қызығушылығын 

арттырып, белсенділігі күшейеді. Оқушылар сабаққа зор ынтамен қатысады, 

сабақ та сапалы өтеді. Егер де жаңа технология элементтерін сабақта өз 

дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз нәтижесін береді. Ең бастысы оқу үрдісін 

жаңаша ұйымдастыру, ойлау дағдыларын жетілдіру, өз бетінше білім алу, 

әрекет ету, мақсатқа жету оқушының өзі арқылы іске асады. 
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САЛАСЫНА ТИІМДІЛІГІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Г. С. Капышева  

Қостанай облысы, Рудный қаласы әкімдігінің «№15 орта мектебі» КММ 

aisultan30092016@yandex.kz 

 
Мақалада оқулықтың мазмұнының білім саласындағы тиімділігі мен ерекшеліктері 

айтылған. Жаңартылған оқу  бағдарламасының оқулық мазмұнына жүйеленгендігі атап 

өтілген. 

 

В данной статье изложены особенности и эффективность содержания учебника в 

области образования. Отмечена систематизация обновленной учебной программы на 

содержание учебника. 

 

This article describes the features and effectiveness of the content of the textbook in the field 

of education. The systematization of the updated curriculum on the content of the textbook is noted. 

 

Тәуелсіз елімізге ең алдымен сапалы білім қажет. ХХІ ғасырдың 

табалдырығын аттаған еліміз әлемнің 50 елінің қатарына кіруге бет алды. 

Сондықтан еліміздің туын асқақтатар білімді, білікті, адамгершілігі жоғары 

ұрпақ тәрбиелеу – біздің алдымыздағы ең басты міндет. Ал ұрпақ тәрбиесінде 

рухани-адамгершілік тәрбиесінің маңызы қай қоғамда, қай кезеңде болмасын 

күн тәртібінен ешқашан түскен емес. Оған дәлел Аристотельдің «Ғылымда 

ілгері ұмтылғанмен, адамгершілігі ақсап жатса, ондай адамның алға басуынан 

гөрі, кері кетуі тезірек» деген сөзі дәлел. 

Осы тұрғыда жалпы білім беру жүйесін ізгілендіру қажеттілігі, қазіргі 

таңда рухани-адамгершілік тәрбие беру өзекті мәселе ретінде қарастыралады. 

Жаһандану уақытында тәрбие беру, ұлттық және рухани негізде үйлестіре 

жүргізуді қажет етеді. Адам тәрбиелеу, өзінің туған ұлы мен қызын тәрбиелеу – 

азаматтың ең бірінші аса маңызды қоғамдық қызметі, оның азаматтық борышы. 

«Бала тәрбиесі – мемлекеттің маңызды міндеті» деген сөзді Платонның өзі де 

бекер айтпаған. Өйткені ұрпақ тағдыры дегеніміз – ұлт тағдыры. Әрбір 

қоғамның дамуына байланысты бұл мәселе әрқалай шешіліп отыр. Қазіргі 

таңдағы ағымда оңай болып отырған жоқ. Біз қайда бара жатырмыз, қандай 

ұрпақты тәрбиелеп жатырмыз, алдымызда не күтіп тұр деген сұрақ әрбір ата-

ананың, әрбір педагогтың көкейінде тұр. 

Жеке тұлғаның рухани-адамгершілігін дамыта тәрбиелеу баланың мектеп 

табалдырығын аттаған сәтінен бастап жүзеге асырылса, онда қоғамның 

әлеуметтік қажеттігін өтейтін рухани бай тұлға қалыптасуына ықпал етеді. 

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен 

ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан 

баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни 

адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде 

отбасы мен ұстаздар маңызды роль атқарады. 
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Адам бойындағы жалпы адамзаттық құндылықтарды дамытып, 

қалыптастыруды ғылыми және практикалық тұрғыда зерттеп, оның әдістемесін 

жасау мақсатын туғызды. Егер сабақтарда берілетін білімнің мазмұны мен әдіс- 

тәсілдері оқушының өзін-өзі әрекетінің субъектісі ретінде тануына мүмкіндік 

туғыза отырып, оның жан-жақты дамуына бағдарланса, онда бастауыш 

сыныптан бастап, жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеу жүзеге 

асады. Ал қазіргі таңда жаңа бағдарламаға құрылған әр бір оқулықтың мазмұны 

тұнып тұрған рухани адамгершілік. Кез келген тақырыппен ұштастырып біздің 

сонау көне дәуірден басталып, күні бүгінге дейін өз маңызын жоғалтпаған ішкі 

рухани адамгершілік дүниесінің негізгі формалары – үміт, сенім және махаббат 

үнемі даму үстінде. 

Ыбырай Алтынсарин бабамыздың «Адамгершілікке тәрбиелеу құралы – 

еңбек пен ата-ана үлгісі» дегендей, келешек азаматтың дұрыс жол таңдауы 

үшін, өздігінен саналы әрекет жасау үшін тал бесіктегі тәрбиенің орны ерекше 

екендігін айта кеткен абзал. 

Тағы да айта кететін жайт  тез құбылмалы әлемде функционалдық 

сауаттылық адамдардың әлеуметті, мәдени, саяси және экономикалық 

қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал 

ететін базалық факторлардың біріне айналуда. 

Сауаттылық тұлғаның тұрақты қасиеті болып табылатындықтан, 

функционалдық сауаттылық сол тұлға меңгерген белгілі бір білім-біліктерден 

көрініс табады. Өйткені функционалдық сауаттылыққа адам нақты білім алу 

кезеңдерінен өткеннен кейін қол жеткізеді. Сондықтан білім белгілі бір 

сауаттылық деңгейін қамтамасыз ететін құрал және нақты іс-әрекеттердің 

нәтижесі ретінде қарастырылады. Ендеше, еліміздің болашағы – жас ұрпақты 

оқытуда білімнің түпкі нәтижесі деп саналатын құзіреттіліктердің біртұтас 

бірлігі ретіндегі функционалдық сауаттылықтың мәнін, рөлін айқындай, оны 

мектеп тәжірибесінде оқулықтың тақырыптарында қарастырылғандығында. Ең 

қарапайым тақырыптардың бірі  бірақ кеңінен таралып жатқан мәселелердің 

бірі ол біздің «Су». 

Біздің күнделікті тұрмысымыздағы су деген не және бұл қазынаның 

«бағасы»  қанша? Бір шыны аяқ кофе үшін қанша су жұмсалатынын білесіз бе? 

Шешімін тауып көрейік оқушылар талқыласып өз шешімдерін айтады, 

дұрыс жауапты айтады (жауабы берілген слайд көрсетіледі). 

1 шыны аяқ кофе үшін 140 литр су қажет Алдымен кофені өсіру қажет. 

1 кг қағаз үшін 700 литр су қажет болады. 

1 кг сиыр еті дайындау үшін 15000 литр су қажет болады. 

«Суды» қорғаушылар сабағының өзектілігі. 

Оқушылар арасында суға деген жауапкершілік қатынасты тәрбиелеу – 

ТМД мемлекеттері сияқты бүкіл әлем үшін де өзекті мәселе Планетамыздағы 

ауыз су қорлары қатаң шектелген. Бұл ретте соңғы 100 жыл ішінде Жер шары 

халқы 3 есеге көбейген, ал ауыз суды пайдалану – 7 есе, оның ішінде 

коммуналдық қажеттерге – 13 есе өскен екендігін осы тақырып бойынша 

қозғалды. Оқушылар бұл мәселені белсенді іздеу барысында көптеген 
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мәліметтерге қанық болды. Қорытындысында суды үнемдеу оның қадірін білу 

керектігін түсінді. 

Қоршаған әлемде және табиғатта болып жатқан құбылыстарды түсіну, 

салыстыру, талдау, жіктеу, жүйелеу, жалпылау білік, дағдыларын меңгерту 

мақсатында көзделгенде ғана оқушылардың пәндік функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыруға болады, есте сақтау үшін тиімді. Оқушының 

оқуға деген қызығушылығы артады, ұжымда жақсы қарым-қатынас 

қалыптасады, саналы тәртіп орнайды, өз бетінше ойлауға, ізденуге, нәтижеге 

жетуге дағдыланады. Сабақта әрбір өтілген мәтінді өмірмен байланыстырып, өз 

туған өлкеңмен, өз ауылыңның халқымен, тұрмыс жағдайларымен 

байланыстырып өту, баланың қызығушылығын арттыруда үлкен септігін 

тигізеді. Ол үшін күнделікті оқыту үрдісінде әрбір пәннен берілетін теориялық 

білімді өмірдегі жағдайлармен байланыстырып, практикалық жағына бағыттап 

отыру керек. Сондықтан теория мен практиканың байланыста болуын 

қамтамасыз ету үшін әрбір пән бойынша берілетін білімнің мазмұны мен 

көлемін анықтағанда теориялық қағидалардың, заңдылықтар мен ережелердің, 

яғни ұғымдық ақпараттық материалдың бала өмірінде кездестін түрлі 

проблемалық маңызы ескерілуі тиіс.  Бұл мақаламда тек оқулық мазмұнының 

рухани қазынасы мен функциональдық сауаттылығына тоқталып өттім.  

Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін 

өмірінде қажетіне асыра білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі 

«Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 

міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында 

табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз 

еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз 

мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын 

білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық 

қазғандай» демекші, жан-жақты, шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты 

болып, нәтижеге жетеді. «Білімді болу деген сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені 

ашуға қабілетті болу»  деген Әл-Фарабидің сөзіне жүгінетін болсақ, ел ертеңі 

білімді ұрпақпен ғана өлшенбек. 
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Мақалада өзін-өзі тану бойынша оқу пәнін ұйымдастыру аясында қарастырылатын 

әдістемелік жүйе мәселесі туралы баяндалады. Автор мектептегі «Өзін-өзі тану» оқу 

пәнінің негізі болып табылатын «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру 

Бағдарламасының өзегі – жалпыадамзаттық құндылықтарға назар аудара отырып, өзін-

өзі тану сабақтарын әдістемелік жабдықтау идеясымен бөліседі. 

Түйін сөздер: рухани-адамгершілік білім беру, жалпыадамзаттық құндылықтар, 

әдістемелік жүйе. 

 
В статье излагается вопрос о методической системе, рассматриваемый в контексте 

организации учебных занятий по самопознанию. Автор делится идеями методического 

оснащения уроков самопознания, акцентируя внимание на общечеловеческих ценностях, 

являющихся основой Программы нравственно-духовного образования «Самопознание», в 

рамках которого и разработан школьный учебный предмет «Самопознание». 

Ключевые слова: духовно-нравственное образование, самопознание, общечеловеческие 

ценности, методическая система. 

 

The article presents the question of the methodological system, considered in the context of 

the organization of training sessions on self-knowledge. The author shares the ideas of methodical 

equipment of the lessons of self-knowledge, focusing on human values, which are the basis of the 

program of moral and spiritual education "Self-knowledge", within the framework of which the 

school study subject "Self-knowledge" was developed. 

Key words: spiritual and moral education, self-knowledge, human values, methodical system. 
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На современном этапе развития общества проблемы духовно-

нравственного образования приобретают особую актуальность. Социально - 

экономические и культурные преобразования способствуют изменениям 

профессиональных и личностных качеств человека, соответственно возрастает 

интерес к  вопросам самопознания, саморазвития, самовоспитания.   

В педагогической теории содержание образования расширяется, углубляя 

суть ценностных основ, усиливается его личностно и социально значимый 

характер. 

Реализуемая в Казахстане авторская Программа Сары Алпыскызы 

Назарбаевой  придала новый смысл образованию,  в своей сущности 

Программа нравственно-духовного образования «Самопознание» указывает на 

глубокое осмысление понятия «образование», усиление воспитательного 

компонента в педагогическом процессе. Тем самым, образование ориентирует 

современного человека не только на развитие интеллектуальных способностей, 

на формирование его конкурентоспособности в этом глобальном мире, но все 

больше приобретает смысл духовно-нравственного  развития  личности. 

В педагогическом процессе школы идеи Программы нравственно-

духовного образования (НДО) «Самопознание» реализуются через учебную и 

внеучебную деятельность учащихся, совместную работу с родителями и 

общественностью. Концептуальную основу самопознания составляют 

общечеловеческие ценности, на уроках самопознания раскрывается сущность 

основных понятий «истина», «праведное поведение», «любовь», «внутренний 

покой», «ненасилие». Осмысление сути данных понятий определяет решение 

одной из основных задач в области нравственно-духовного образования – 

приобщение учащихся к  вечным общечеловеческим ценностям. 

В ходе организации педагогического процесса педагоги самопознания 

ставят задачи дидактического, развивающего и воспитывающего характера. В 

результате обучения важно увидеть те изменения, которые характеризуют 

ученика, как гуманного человека, умеющего не только понять истинную суть, 

но и проявить на практике качества добропорядочности, совестливости, 

ответственности. 

Учебно-методическая оснащенность педагогического процесса по 

самопознанию обеспечена подготовкой нормативно-правовых документов 

(образовательный стандарт и учебная программа предмета); учебно-

методических комплексов для всех уровней нравственно-духовного 

образования; дидактических материалов на бумажных и электронных 

носителях; методической литературы и библиотеки по нравственно-духовному 

образованию человека. 

В литературных источниках мы находим следующее определение понятия 

«методическая система», это есть «совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели, методического стиляи организационных форм, 

необходимых для проектирования целенаправленного, продуктивного и строго 

определенного педагогического воздействия на формирование личностис 

заданными качествами и на реализацию учебно-воспитательного процесса 

(В.М.Монахов)» [1]. 
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Интерес представляет определение, данное В. Г. Крысько: «Методическая 

система обучения – это упорядоченная совокупность взаимосвязанных и 

взаимобусловленных методов, форм и средств планирования и проведения 

контроля, анализа, корректирования учебного процесса, направленных на 

повышение эффективности обучения школьников » [2]. 

Для методической системы самопознания важны целевой, содержательный 

и процессуальный аспекты. Во всех учебно-методических комплексах учебного 

предмета «Самопознание» авторы стремятся четко определить цели, задачи 

организации учебных занятий, тщательно разрабатывают содержание уроков, 

обращая особое внимание на задания для самостоятельной работы. 

Нравственно-духовное образование направлено не только на развитие 

познавательных способностей учащихся, но, в первую очередь, на практическое 

осуществление в жизни праведных поступков. Разрабатываемые задания имеют 

методические рекомендации для педагогов в пособиях, где цели, задачи, 

методы и формы организации занятий имеют целостную линию. 

Для методической системы организации учебных занятий по 

самопознанию характерно то, что знания и способы деятельности не 

передаются в готовом виде. Здесь предлагаются правила, вопросы, которые 

способствуют глубоким размышлениям учащихся, приобретению навыков 

поиска на вопросы: 

 Кто я? 

 Какой я? 

 Насколько честен мой замысел? 

 Насколько честен мой поступок? И др. 

В основном, используется проблемный подход к обучению, который 

обусловлен идеями самопознания, современной ориентацией образования на 

воспитание духовно-нравственного человека. Через создание проблемной 

ситуации педагог приглашает к беседе учащихся,  в ходе которой  школьники  

размышляют, находят противоречия, ищут решение, характеризующее 

поступки праведного человека. Создание проблемной ситуации – прекрасная 

возможность активизировать  не только мыслительную деятельность учащихся, 

но и практическую. 

Методические поиски педагогов самопознания ведут к обоснованию 

эффективности таких методов и приемов, как сократовская беседа, 

разыгрывание  ситуаций и их анализ, интерактивные методы обучения, игры и 

др. 

Методическая система представляет собой поэтапную организацию 

постановки учебных задач, выбора способов решения, анализа предыдущих 

уроков,  оценки полученных результатов, выводов.  

Подготовительный этап к урокам у  учителя самопознания определяется 

постановкой цели, задач, их соответствующего формулирования по отношению 

основной общечеловеческой ценности. Необходимо разработать план урока, 

указав ресурсы, методы, приемы, средства, содержание,  творческие и 

домашние задания [3]. 

Вся методическая система учителя самопознания должна способствовать: 
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 осознанному и самостоятельному умению ученика ставить жизненные 

цели; 

 в соответствие с нравственными ориентирами определять пути их 

достижения; 

 целенаправленно и осознанно регулировать собственное поведение; 

 нести всю полноту ответственности за окружающий мир (социальный и 

природный); 

 осуществлять нравственный выбор в сложных жизненных ситуациях; 

 стремиться к максимальной самореализации; 

 быть в гармонии с собой и миром. 

Профессионализм учителя самопознания проявляется,  в - первую очередь, 

в  умении являть собой образец человека – носителя общечеловеческих 

ценностей. И дидактическое, и методическое обеспечение педагогического 

процесса определяется  наличием у педагога единства профессиональных и 

личностных качеств, направленных на воспитание совершенного Человека. 

Как показывает реальная практика, педагогическая и родительская 

общественность ратуют за интенсивное развитие духовно-нравственного 

образования, за усиление воспитательного компонента педагогического 

процесса на всех уровнях системы образования. 

В сфере научно-методического оснащения учебных занятий по 

самопознанию  творческие  поиски продолжаются. 

 

Список литературы:  

 

1. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины. 

- Москва: Компания Спутник+. М.Ю. Олешков, В.М. Уваров. 2006. 

2. Крысько, В. Г. Социальная психология : учебник для бакалавров  - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2016. 

3. Мукажанова Р.А, Омарова Г.А. Методика преподавания дисциплины 

«Самопознание» а школе. Учебно-методическое пособие для учителей. - 

Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2013. - 128 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 
 

О КАЧЕСТВЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКОВ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛ 
 

Б. С. Каримова  

к.ф.н., директор Республиканского научно-практического центра 

«Учебник» МОН РК, karimovab72@mail.ru 
 

Н. О. Жетпеисова  

к.п.н., асс.профессор, зав.лабораторией Республиканского научно-

практического центра «Учебник», nur.oras@mail.ru 

 
В статье речь идет о современных методах и подходах обучения иностранным 

языкам. Основной целью является формирование и развитие навыков практического 

владения иностранным языком. Исходя из этого, одной из самых важных и насущных 

проблем в обучении языкам является проблема выбора средств обучения, а именно учебников 

и учебных пособий. Был проведен сравнительный анализ некоторых УМК по английскому 

языку для 3, 6 и 8 классов. Полученные результаты, выводы и рекомендации представлены в 

содержании статьи.  

Ключевые слова: методы обучения, мотивация, контекст, контекстно-

ориентированные задания, аутентичные задания, продуктивные задания. 

 

In article it is about modern methods and approaches of training in foreign languages. A 

main objective is formation and development of skills of practical foreign language skills. 

Proceeding from it, one of the most important and pressing problems in training in languages is the 

problem of the choice of tutorials, namely textbooks and manuals. The comparative analysis of 

some UMK on English for 3, 6 and 8 classes was carried out. The received results, conclusions and 

recommendations are presented in contents of article.  

Keywords: training methods, motivation, a context, the context-based tasks, authentic tasks, 

productive tasks. 

 

В контексте политики трехъязычного образования в казахстанских школах 

к изучению иностранного языка необходим особый подход. Это объясняется 

следующими факторами, а именно:  

 процесс обучения происходит в искусственной языковой среде;  

 иностранный язык рассматривается как второстепенная дисциплина;  

 недостаточное применение активных методов и приемов.  

Поиск информации о новых педагогических технологиях приводит часто к 

просмотру и чтению обширной и беспорядочной массы статей  и рефератов, где 

смешались методы, приемы, подходы, технологии. К примеру, немецкие 

ученые насчитали около 500 новых методов, используемых учителями на 

уроках для достижения поставленной цели. Развитие цифровых и 

компьютерных технологий дало  импульс появлению множества подходов, 

приемов, и,  порой, абсурдных методов обучения. 

Профессор Рейнхард Францке из Германии разделил все так называемые 

инновационные  методы обучения на 4 большие группы: 

Первая группа включает в себя методы профессионального обучения и 

самостоятельного усвоения знаний. Во вторую группу входят развлекательные 

методы обучения: игры, движения (жесты, мимика, танцы), чувства (обоняние, 

mailto:nur.oras@mail.ru
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осязание, визуализация и др.), а также групповые методы обучения. Методы 

третьей группы используют  психологические, терапевтические, религиозные и 

квази-религиозные воздействия (эзотерика, гипноз, спиритические сеансы, 

управление духом и др.). По мнению  автора,  интернет, компьютер и смартфон 

имеют на ученика гипнотическое влияние.  В четвертой группе  применяются 

методы укрепления здоровья, а также методы, культивирующие 

противостояние насилию и конфликтам (медитация, йога, фэн-шуй, восточные 

виды единоборства – айкидо, кунг-фу и др.) [1, с.3].  

Проанализировав все виды инновационных методов, Р. Францке приходит 

к заключению, что перечисленные методы обучения имеют далеко идущие, в 

основном отрицательные,  последствия: 

- ученикам сообщается все меньше знаний в единице времени; 

- центр тяжести переносится  с учителя на ученика и на внешкольные 

источники информации; 

- идет нарастающий процесс перегрузки и раздражения ученика; 

- обесценивается и принижается роль  учителя; 

- разрушаются привычные понятия и представления нравственности; 

- разрушается классическая культура обучения и достижения результатов; 

- через данные методы ученик вводится  в инфантильный мир игровой и 

развлекательной культуры и др. В этой же работе ученый объясняет появление 

данных разновидностей обучающих методов сменой образовательных 

парадигм: если раньше школьный урок был ориентирован на сообщение 

знаний, то  теперь он ориентирован на деятельностный подход.  

Учитель может и должен, опираясь на собственный и чужой опыт, 

выбирать эффективные на его взгляд методы обучения, при этом не упустить 

новое, ориентироваться в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и 

общества; выбор и применение эффективных обучающих методов и приемов 

становится важнейшей задачей учителя. При сегодняшней загруженности 

учитель испытывает затруднения в подборе и применении новых методов и 

способов подачи материала, так как данная тематика не получает в наши дни 

должного освещения.  

В такой ситуации основным фактором успешного обучения является 

мотивация, т.е. положительное отношение обучающихся к иностранному языку 

как учебному предмету и осознанная потребность овладения знаниями в этой 

области. Необходимо не только заинтересовать обучающихся иностранным 

языком, но и преподнести его изучение как социально значимый предмет. При 

решении этой задачи важную роль играет интеграция с другими предметами [2, 

с.215]. 

Проблема обучения иностранному языку как средству общения 

приобретает особую значимость в современной школе. Основной целью в 

обучении иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной компетентности школьников, обучение практическому 

овладению иностранным языком. Поэтому, одной из самых важных и 

насущных проблем в обучении иностранным языкам на современном этапе 

является проблема выбора средств обучения, а именно учебников и учебных 
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пособий. 

Томлинсон (2011) определяет учебные материалы как что-либо, что 

используется учителями или учениками, чтобы помочь облегчить приобретение 

знаний о языке, тогда как развитие материалов относится к тому, что сделано 

авторами, учителями и учениками. Материалы могут включать учебники, 

кассеты, видео, CD-ROM, словари, грамматические справочники, учебные 

пособия или фотокопии упражнений [3,p.xiv].  

Практика показывает, что многие учителя иностранного языка 

испытывают трудности при выборе и оценке учебника, в определении его 

пригодности для работы в конкретных условиях обучения. Выбирая тот или 

иной учебник или целостный учебно-методический комплекс (УМК), следует 

исходить из особенностей организации образования, т.е.  типа школы, 

возрастных и индивидуальных особенностей своих обучающихся. Отобранный 

УМК должен отвечать требованиям образовательного стандарта, отражать 

реалии страны изучаемого языка и реалии нашей страны. Исследования в 

области теории учебника позволяют говорить о дидактических и методических 

требованиях к учебнику иностранного языка. В дидактическом плане внимание 

обращается на 4 основные группы требований, связанных с ведущими 

функциями, которые должен выполнять учебник:  

1. Соответствие потребностям педагогического процесса (учет 

программных требований, закономерностей усвоения знаний, управление 

процессом усвоения, взаимодействие всех компонентов УМК).  

2. Целенаправленность (ориентация на цель, выделение пороговых 

уровней владения языком, целостность элементов учебника).  

3. Ориентация на обучающихся (учет индивидуальных и возрастных 

особенностей, опора на интеллектуальные возможности и уровень обученности 

обучающихся, создание оптимальных условий для самостоятельной работы, 

разнообразие приемов работы и видов учебной деятельности). 

4. Мотивация (стимулирование познавательной активности).  

Данные характеристики следует считать инвариантными, т.е. 

свойственные всем учебникам. В настоящее время для школьного предмета 

«Английский язык» предоставляется широкий набор УМК, поэтому наша 

задача состояла в сопоставлении этих интегральных характеристик. В своем 

исследовании нами был сделан сравнительный анализ некоторых УМК. 

В 2018-19 учебном году для использования в учебном процессе 3 ,6 и 8 

классов рекомендованы представленные ниже учебники (УМК) по английскому 

языку. Здесь приведены результаты  анализа некоторых учебников, их краткие 

характеристики  [2,с.209]. 

3 класс: Smiles for Kazakhstan (Grade 3) Pupil's Book, Pupil's CD, Class 

CDs. Jenny Dooley, Series Consultant: Bob Obee. Translations by 

N.Mukhamedjanova Express Publishing, 2018. Pupil's Book состоит из 8 модулей. 

В конце каждого модуля - задания для самоконтроля знаний (Checkpoints), 

задания на развитие проектной деятельности (Project Time), языковой и 

предметной связи (Time for CLIL), подобранные c учетом возрастных 

особенностей. Представлены увлекательные рассказы из жизни людей других 
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стран, формирующие уважительное отношение к разным культурам и 

ценностям. Представлены задания, развивающие критическое мышление 

«Thinking Cap», дифференцированные задания  по уровням сложности, задания 

творческого характера Craftwork в виде мини-проектов [4]. 

6 класс: Excel  for Kazakhstan (Grade 6) Student`s book, Class CD (1,2,3) 

Virginia Evans, Jenny Dooley, Bob Obee. Translations by: Natalya 

MukhamedjianovaExpress Publishing, 2018. 

Учебник состоит из девяти модулей в соответствии с темами учебной 

программы, содержит достаточный словарный запас и необходимый 

грамматический материал. Задания типа Act out similar dialogues, Compare, Find 

the missing, Create, Use направлены на развитие мыслительной деятельности 

обучающихся, содействуют быстрому запоминанию учебного материала, 

делают уроки интересными и привлекательными.  Задания на развитие письма в 

разделе Writing системно подобраны и включают формирование у 

обучающихся необходимых графических и речемыслительных навыков и 

умений, расширение их знаний и кругозора [5].  

6 класс: Full  Blast 6 for Kazakhstan Student`s book, Class CDs (1,2,3) H. Q. 

Mitchel, Marileni Malkogianni «MM Publications», 2018. Учебник соответствует 

целям и задачам изучения учебного предмета «Английский язык» К 

программному курсу авторы также предлагают свои  версии тем: Schoollife- our 

class, That’s heroic- Helping and heroes. Содержание учебника состоит из девяти 

модулей, соответствующих предложенным темам учебной программы, такие 

как: Our class, Helping and Heroes, Our country side, Drama and Comedy. Каждый 

модуль включает разделы  Vocabulary Grammar, Roundup, Culture Page, CLIL, 

которые позволяют учащимся 6 класса развивать все языковые навыки и 

применять их на практике [6]. 

6 класс: Eyes Open 2 for Kazakhstan (Grade 6) Student`s book, Class CDs 

Ben Goldstein, Ceri Jones with Emma Heyderman & Eoin Higgins Cambridge 

University Press, 2018. 

Каждый модуль включает разделы Vocabulary, Reading, Language Focus, 

Listening and Vocabulary, Discover Culture, Speaking, Writing, CLIL. 

Достаточный словарный запас по темам с необходимым грамматическим 

материалом. Структура учебника соответствует всем требованиям программы, 

материал модулей - интересный и познавательный. Иллюстративный материал 

учебника характеризуется красочной цветовой гаммой, связь иллюстративного 

материала с материалом текстов и заданий ясна, отлично дополняют друг друга 

[7]. 

8 класс: Excel for Kazakhstan (Grade 8)  Student`s book, Class CD (1,2,3) 

Virginia Evans, Jenny Dooley, Bob Obee. Translations by: Natalya 

Mukhamedjianova Express Publishing, 2018 

Учебник методически правильно структурирован и логически завершен. 

Учебник состоит из 9 модулей, в конце каждого модуля представлена Секция 

Edutainment. В этой секции прассматриваются разнообразные задания, квизы, 

песни. Для самопроверки полученных знаний на стр.120 - 128 учебник 

предлагает специальные задания по пройденной теме, лексике и грамматике. 
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Язык изложения простой и доступен учащимся 8-го класса. Привлекательный 

иллюстративный материал соответствует содержанию текстов [8]. 

8 класс: Full Blast 8 for Kazakhstan Student`s book, Class CDs (1,2,3,4) H. 

Q. Mitchel, Marileni Malkogianni «MM Publications», 2018 Учебник составлен в 

соответствии с требованиями ГОСО и типовой учебной программы, которые 

определяют требования к уровню подготовки, содержанию образования, 

максимальному объему учебной нагрузки обучающихся и воспитанников. 

Раздел Culture Page, представленный в 8 Модулях из 9, способствует развитию 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свою страну и осознание своей этнической принадлежности через изучение 

исторических и культурных фактов, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей [9]. 

8 класс: Eyes Open 4 for Kazakhstan (Grade 8) Student`s book, Class Audio 

CDs Ben Goldstein and Ceri Jones withVicki Anderson Cambridge University Press, 

2018.  Содержание учебника отражает наиболее актуальные языковые знания с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Задания УМК направлены на 

развитие логического мышления, творческих способностей обучающихся и их 

познавательной активности. Учитываются возрастные особенности детей [10].  

Проведенный анализ вышеперечисленных УМК показал, что учебники 

ориентированы, прежде всего, на развитие языковой догадки, умения 

наблюдать, сопоставлять различные явления изучаемого языка, сравнивая их с 

аналогичными элементами в структуре родного языка. Языковая догадка 

формируется на основе восприятия новой лексической единицы в рамках 

определенного контекста, а не на уровне слова.  

Все компоненты УМК связаны между собой и при исключении одного 

компонента нарушается целостность процесса обучения. В учебниках 

наблюдается реализация основных дидактических принципов отбора учебного 

материала и видов, типов закрепляющих и контрольных упражнений. Весь 

материал основан на отработке основных видов речевой деятельности (чтения, 

говорения, аудирования, письма) совместно с аспектами языка. Дается большое 

количество упражнений на закрепление грамматического материала. 

Все курсы включают подробные книги для учителей, которые содержат 

поурочные планы, дополнительные здания и копируемый раздаточный 

материал для работы на уроке. Форма подачи материала в этих пособиях - 

учебник с изложением материала от простого к сложному. Представленные 

учебники можно использовать как для основных, так и для дополнительных 

занятий. 

Иностранный язык должен являться не самоцелью, а средством овладения 

новыми знаниями. Этой цели служат многочисленные задания для 

самостоятельной работы и поиска информации, реальные речевые ситуации, а 

также специальные тексты по истории, биологии, географии, астрономии, 

психологии (CLIL). В УМК воплощены инновационные методические 

разработки лингвистов и педагогов. Интересный подбор оригинального 

языкового материала, большое количество иллюстраций, удобных для 

запоминания таблиц и схем - все это значительно облегчает и усвоение 
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грамматики, и расширение словарного запаса ученика.  

Однако наряду с этим можно выделить и недостатки:  

 в некоторых учебниках – явно недостаточно фактического 

страноведческого материала, в том числе казахстанского контента;  

 ограниченное количество интересных текстов для составления 

монологических высказываний, диалогов и полилогов;  

 нехватка контекстно-ориентированных, продуктивных заданий 

(context-based tasks, Problem solving tasks).  

 Наличие заданий, направленных на решение проблем, очень повлияло бы 

на выработку речевых компетенций обучающихся. Современный УМК должен 

учитывать положительные тенденции отечественной и зарубежной методики 

обучения иностранным языкам, способствовать внедрению новых знаний и 

умений, что в конечном итоге предполагает, с одной стороны, сочетание 

системности и функциональности, с другой - сочетание образовательных, 

воспитательных и развивающих функций с прагматическими функциями.  

Для составления  контекстно-ориентированных  заданий и вопросов к ним 

необходимо выполнить ряд  условий и   рекомендаций: 

- задания должны соотноситься с изучаемым учебным материалом, 

определенным программой, и быть связаны с глобальными проблемами; 

- задания должны быть сформулированы в соответствии с возрастом 

учеников и быть посильными для них; 

- задания не должны иметь однозначного решения или одного известного 

ответа; 

- формулировка должна быть интересна, понятна для всех участников 

учебного процесса; 

- лучшее открытое задание - подхода, к решению которого не знает сам 

учитель; 

- личное видение ответа на поставленный вопрос или задание учитель 

может сообщить только в том случае, когда все ученики выскажут свое мнение. 

При конструировании учебной литературы авторам и разработчикам 

заданий необходимо соблюдать следующие уровни сложности:  

- стандартные задания, содержащие обязательный для усвоения уровень 

материала, выполняются по алгоритму;  

- нестандартные задания, которые  можно преобразовать в стандартные;  

- усложненные (уровневые) задания;  

- сложные внепрограммные (творческие) задания, выполняемые 

комбинаторными действиями. 

Чтобы учебник был фундаментальным  и функциональным, в содержании 

его  методического аппарата должны быть включены: 

- аутентичные задания и тексты (вовлекают учеников в события в 

реальном мире, в классе и вне класса); 

- контекстно-ориентированные  задания (контексты - жизненные ситуации, 

например: здоровье, семья, окружающая среда, экология, учеба в школе, друзья 

и т.д.); 

- продуктивные задания (в качестве ответа ученик выдает свой продукт) [2, 
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с.235]. 

Три аспекта являются ключевыми для развития навыков в решении 

контекстно-ориентированных заданий. Первый аспект: задания, связанные с 

реальными жизненными ситуациями. Второй аспект: учащимся 

предоставляется возможность работы с заданиями с недостаточной или 

излишней информацией. Последний аспект: задания, которые требуют от 

учащихся высоких познавательных способностей. 

Проведенное исследование показало, что все учебники используются в 

школе в качестве базовых, и при этом учащиеся показывают достаточно 

высокие результаты успеваемости. В учебниках реализуется основная цель 

обучения иностранному языку в современной школе, которая состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности обучающихся 

использовать язык на практике, в общении с людьми других стран и культур.  

Результаты анализа качества школьных учебников показали сильные и 

слабые стороны. Сравнительный анализ качества школьных учебников 

позволяет совершенствовать создание школьных учебников при соблюдении 

основных требований:  

1. По своему содержанию и структуре учебники могут быть 

интегрированными, сочетать теоретические и практические части, 

реализовывать все компоненты содержания образования. 

2. Соответствие содержания учебника типовым учебным программам по 

учебным предметам. 

3. Учет основных принципов и подходов при отборе содержания 

материала учебника. 

4. Научность изложения содержания материала. 

5. Доступность содержания материала. 

Традиционные методы обучения способствовали, прежде всего, 

теоретическому освоению знаний. При сегодняшнем обучении иностранным 

языком речь идет не только о трансферте знаний, как о чистом посредничестве 

в профессиональной компетенции, но и о приобретении методической 

компетенции, компетенции пожизненного независимого учения, а также 

социальной, общественно важной компетенции действия. Методическая 

компетенция – это способность усваивать новые знания самостоятельно, а 

также стратегия практического использования знаний иностранного языка в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях 

 

Использованная литература: 

 

1. Franzke, R. (2017) Neue Unterrichtsmethoden auf dem Prüfstand [online] 

http://www.didaktikreport.de/Methodengruppen.pdf (accessed 7 November 2017). 

2. Каримова Б.С., Кусаинов Г.М., Жетпеисова Н.О., Михалев Р.К., 

Дуйсебек А.Т., Омаров С.К., Нургалиева Г.К., Тажигулова А.И., Артыкбаева 

Е.В./ Школьный учебник: современное состояние и развитие: Монография/ Под 

общ.ред. Б.С.Каримовой, Г.М.Кусаинова, Г.К.Нургалиевой. – Алматы: Изд-во 

«Эверо», 2018.  - 404 с. 



256 
 

3. Tomlinson, B. (ed.) Materials Development in Language Teaching. 2nd 

edition. Cambridge:  Cambridge University Press. 2011.  

studylib.net›doc/18030158…development-in…teaching 

4. Jenny Dooley, Series Consultant: Bob Obee. Smiles for Kazakhstan (Grade 

3) Pupil's Book, Pupil's CD, Class CDs. Translations by N.Mukhamedjanova Express 

Publishing, 2018. 

5. Virginia Evans, Jenny Dooley, Bob Obee.Excel  for Kazakhstan (Grade 6) 

Student`s book, Class CD (1,2,3) Translations by: Natalya MukhamedjianovaExpress 

Publishing, 2018. 

6. H. Q. Mitchel,  Marileni Malkogianni Full  Blast 6 for Kazakhstan Student`s 

book,  Class CDs (1,2,3) «MM Publications», 2018.  

7.   Ben Goldstein, Ceri Jones with Emma Heyderman & Eoin Higgins Eyes 

Open 2  for  Kazakhstan (Grade 6) Student`s book, Class CDs Cambridge University 

Press, 2018. 

8. Virginia Evans, Jenny Dooley, Bob Obee.Excel  for Kazakhstan (Grade 8) 

Student`s book, Class CD (1,2,3) Translations by: Natalya Mukhamedjianova 

Express  Publishing, 2018 

9. H. Q. Mitchel,  Marileni Malkogianni Full Blast 8 for Kazakhstan Student`s 

book, Class CDs (1,2,3,4) «MM Publications», 2018. 

10.  Ben Goldstein and Ceri Jones withVicki Anderson Eyes Open 4 for 

Kazakhstan (Grade 8)  Student`s book, Class Audio CDs Cambridge University 

Press, 2018.  

 

 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

Г.С.Каленова 

Шәкәрім атындағы  үш тілде оқытатын көпбейінді гимназия 

Семей қ. semey14@mail.ru 

 

В статье рассматриваются инновационные методы обучения и в частности их 

использование в начальной школе. Применение  инновационных технологий значительно 

повышает интерес младших школьников  к занятиям. 

 

The article is devoted to the consideration of innovation methods at the primary school.The 

using of such methods is the way to increase the interest of pupils. 

 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің 

басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, мектеп ұжымдарының, әр 
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мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту 

қажеттігі туындайды. 

Сондықтан да қазіргі қоғамымызда әр мұғалім өз іс-әрекетінде қажетті 

өзгерістерді әр түрлі тәжірибелер жөніндегі мағлұматтарды жаңа әдіс - 

тәсілдерді дер кезінде қабылдап дұрыс пайдалана білуі керек. Сонымен қатар 

мектептегі оқу - тәрбие жүйесі, мұғалім - оқушы арасындағы қарым - қатынас 

жалпы оқытуды ұйымдастыру талапқа сай елеулі өзгерістерді қажет етіп отыр. 

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі 

маңызды мәселелердің бірі. 

Инновациялық үрдісті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші 

бір жағдайға көшуі және жаңалықты енгізу үрдісіне басшылық жасау 

мәселелерін зерттеу маңыздылығы Н.В. Горбунова, М.В. Кларин, А.В. 

Лоренсов, М.М. Поташник,  Л.И. Романова, В.И. Загвязинский, А.Я. Найн, Т.И. 

Шамова, О.Г. Хомерики, Н.Р. Юсуфбекова және т.б. зерттеулерінде 

қарастырылған. 

Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі - баланың тұлғалық 

дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы.[1] 

Оқытудың тиімділігін арттыру мақсатында жаңа білім парадигмасына 

сүйене отырып, біз оқыту технологияларының тиімді жақтарын таңдап 

алуымыз қажет және оқу-тәрбие үрдісінде озық технологияларды 

белсенділікпен енгізіуіміз керек. 

Еліміздің болашағы керкейіп өркениетті елдің қатарына қосылуы бүгінгі 

ұрпақ бейнесінен көрінеді. Қазіргі білім беру саласындағы мәселе - әлеуметтік-

педагогикалық және ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық 

енгізудің тиімді жаңа әдістерін іздестіру, оны өмірде пайдалану. 

Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне ету, оқыту 

мен тәрбие берудің соңғы әдіс-тәсілдерін, инновациялық технологияны 

игерген, психологиялық, педагогикалық жұмыста қалыптасқан ескі сүрлеуден 

тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде, өзіндік 

даңғыл жол салуға икемді, шығармашылық педагогикалық зерттеуші болу, ал 

зерттеуші педагог өз кезінде ізденуші шәкіртті тәрбиелеуді талап етеді. 

Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны өндіруді міндеттейді. Қазіргі кезеңдегі 

педагогикалық инновация білім беру жүйесіндегі жаңалықтарды топтастырады. 

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 

технологияны енгізу сапалылығы осы елдегі білім беру ісінің жолға 

қойылғандығы мен осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі, 

экономикасы күшті дамыған елдердің тәжірибесі білім беру жүйесін 

ақпараттандыру экономика, ғылым және мәдениеттің қарқынды дамуының 

негізгі кілті екендігін көрсетіп отыр. Ендеше қазіргі заманның ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологиясын игеру міндетіміз. 
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Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны мен 

оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, 

тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Қазіргі білім беру саласындағы 

оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман 

болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, 

кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа көптеген адами 

келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие 

үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

Жаңа технологияның мақсаты - оқытуды ізгілендіру, яғни оқу құралдары 

оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізе алатындай болуы керек. 

Жаңа педагогикалық технологиялар оқушының шығармашылық қабілеттерін 

арттыруға өз үлесін қосады.  

Біз өзіміздің тәжірибемізде жаңа технологиялардың ішінде модульдік 

технологияны қолданамыз. Бұл технологиямен жұмыс барысында мұғалім 

структуралық бөлімдерді мазмұнмен байытады, тәжірибе жинақтайды. Жаңа 

технологияны қолданудың нұскауы мен ережесін біліп, алгоритмін 

қалыптастырады. Бұл технологиямен жұмыс жаңашылдықты ендіру деңгейін 

көтеріп, мұғалімнің шығармашылық потенциалын толықтырып, кәсіби 

шеберлігін шындайды. Жаңа технологиямен жұмыс, пәнді жоспарлау ісіне де 

өзгеріс енгізеді. Біріншіден пәнді оқытуға бөлінген сағаттың жалпы санына 

ішінара өзгертулер мен топтастырулар болады. Екіншіден жалпы 

педагогикалық кызметті ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға бағытталған 

шаралар жүргізеді. Үшіншіден білім беру формаларынын оқушы 

шығармашылығына негізделген түрлері таңдап алынады. Жеке тақырыпты 

модульдік оқыту жағдайында сабақтың ақпараттық-структуралық 

компоненттерінің мазмұны төмендегіше анықталады. 

1. Сабақ мазмұнын оқу элементтеріне (блоктарына) бөліп оған мақсат қоя 

білу 

Мақсат қоя білу бұл жаңа технология, бұл жаңаша басқару, оқу курсын 

жаңа структуралық құрылымға көшіру, мұғалім жаңаша оқыту әдістемесін 

игереді деген сөз. Білім стандарты талабын орындау оқу элементтеріндегі  

дидактикалық мақсаттардың анық айкын болуы, оны орындау механизмнін 

қарапайымдылығына байланысты. 

2. Оқу мазмұнын оқу элементтері бойынша денгейлеп беру. 

Оқу элементтеріне сәйкес жасалған үш деңгейдегі тапсырмалар жүйесінін 

дидактикалық мақсаттарға сәйкестігін қамтамасыз ету. Оқу элементтеріндегі 

жеке дидактикалық мақсатты орындау класс оқушыларына міндетті. 

Бақылаудың түрлі формаларын мұғалім пайдалана алады. Олар: диктант, 

тест алу, өзіндік жұмыс, лабораториялық және практикалық жұмыс, ауызша 

сұрау, бақылау жұмысы т.б. 

Деңгейлік тапсырмаларды орындау окушының білік деңгейінің, оқу 

белсенділігі мен білімді сапалы игеруінін көрінісі. Деңгейлік тапсырмаға 

койылатын дидактикалық талап: 

Бірінші деңгей (міндетті) - окушы белгілі бір объектіге ұқсас объектіні 

таниды, біледі анықтайды, оны суреттей алады. 
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Екінші деңгей - оқушы менгерген ақпаратына сүйене отырып белгілі бір 

жаттығуларды орындайды. 

Үшінші деңгей - оқушы өздігінше білім алуға кабілетті, алған білімін кез 

келген практикалық жұмыста колдана алады.[2] 

Оқу ісін ұйымдастыру оқушының оқу қызметіне қызығушылығын 

қалыптастырып, білімге деген сұранысы мен оған деген өзіндік 

қанағаттанушылығын оятады. Мұндай оқыту технологиясында бағалаудың 

объектілігі, анықтық бір мәнділік іске асады. Мұғалім мен оқушының бір-біріне 

түсіністігі орнығады. Оқушының сыныптан тыс кызметінің көлемі мен 

мазмұны ретке келтіріледі. 

3.Оқушының сыныптан тыс қызметін ұйымдастыру. 

Оқушының сыныптан тыс кызметі - оқушының оқу мазмұнын оқу 

элементтері (блоктар) бойынша деңгейлеп оқытуға дайындығын тиімді 

ұйымдастыруға бағытталады. Қазіргі жаңа буын оқулықтардың өзінде 

деңгейлік тапсырмалар мен сыныптан тыс жаттығу тапсырмалар жүйесі 

жеткілікті деңгейде берілмеген. Сондықтан деңгейлік тапсырмалар жүйесін 

мұғалімдердің өзіне жасауға тура келеді, ал оның оқу мазмұнына әдістемелік 

тұрғыдан сай келе бермеуі де мүмкін. Оқу элементтерінің жеке дидактикалық 

мақсаттарына сай үй тапсырмаларының мазмұны мен көлемі әлі толық 

зерттелді деп айтуға болмайды. 

4. Сабақтың логикалық структурасын белгілеу. 

Сабақтың логикалық структурасының үш деңгейі болады. Атап айтқанда: 

а) Оқу қызметінің жобасы; 

ә) Дамудың әдістемелік бағдарламасының жобасы; 

б)Оқу мазмұнын түсіндіру тетігінің жобасы. 

       5. Түзету - ескертпе жасау. 

Үй тапсырмасы үнемі түзету - ескертпелер арқылы жүзеге асырылады. 

Түзету ескертпелер негізінен алдын-ала қателікке ұрынбау үшін қажет. Қатемен 

жұмыс, оқу элементтеріне сәйкес деңгейлік тапсырманы түгел орындату 

арқылы бұл бөлімнің жұмысы ашыла түспек. Тестік не рейтингтік жүйе арқылы 

оқушы шала орындаған деңгейлік тапсырманы қайта орындау, тіпті 

орындалмаған деңгейлік тапсырманы қайта тапсыруды іске асыратын болады. 

Оқу процесін тиімді ұйымдастыру оқу элементтеріндегі дидактикалық 

мақсаттардың қайталанып келмеуі, ұғымдарды түсіндіруде логикалық бір 

ізділіктің сақталуы, уақыттың жеткілікті болуы, оқушының оқу мазмұнын 

толық, бүтіндей игеруін жете көңіл бөлініп үнемі мұғалім жадында болуына 

байланысты. Деңгейлік тапсырманын орындалу көрсеткіші оның дидактикалық 

тұрғыдан дұрыс жасалуына да байланысты болатыны түсінікті жағдай. 

Сондықтан да деңгейлік тапсырмалар үнемі түзету, толықтыру, қайта жасауға 

бейім болғаны жөн.[3] 

Жалпы оқу процесін бүтіндей модульдік оқытуға бейімдеу ісі оқу пәнінің 

бүтіндей курсын тақырыптың немесе тарау, бөлім бойынша модульдеуге, 

сабақтың ақпараттық-структуралық компоненттерін жасауға тікелей 

байланысты.  

Модульдік оқыту технологиясының артықшылықтары: 
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1. Оқу мазмұнының мақсатының алдын-ала қойылуы, нақтылануы оқу 

нәтижесін бағалаудың объективтілігін арттырады; 

2. Оқушының пәндер бойынша барлық сыныптағы оқу-танымдық 

қызметінің мазмұны мен структурасын анықтайтын оқу процесінің жобасы 

жасалады; 

3. Дидактикалық процестің бүтіндей берілуі іске асырылады; 

4. Педагогикалық қызметтегі мұғалім мен оқушының қарым-

қатынасының, өзара түсіністігінің жаңа жүйесі қалыптасып интерактивтік 

әдістеме жүзеге асырылады; 

5. Инновациялық қызметтің ұйымдастыруының жаңа формасы мен оның 

негізгі принциптері жасалады; 

6. Бұл жүйе оқушылардың білім алуға деген қызығушылығын арттырып, 

білім сапасын тұрақтандыруы тіпті оны көтеруі де мүмкін; 

7. Оқу пәнін танып-білу, оқушының танымдық-шығармашылық 

қызметінің белсенділігін арттыратын дидактикалық модуль жасалады; 

8. Мұғалім шығармашылық жұмысқа - ақпараттық дамытушы модуль 

жасауға төселеді. [4] 

Қазіргі таңда елімізде оқулықтардың жаңа буынын жасау қажеттілігі күн 

тәртібінде катаң қойылып отырған кезеңде ол оқулықтарды тұрақты етіп қайта 

жасамай-ақ өзгеріс пен жетілдіруді жеңіл енгізе алатындай (оқулықтың 

мобильді болуы) болуына қол жеткізу көзделуде. Ол оқулықтар блоктік түрде 

жасалуда. Демек, алда дүниеге келетін жаңа буын оқулықтар модульдік 

оқытуға бейім болып шығады деген сөз. Сондықтан да модульдік оқытуды 

мектеп практикасында колдану тәжірибемізді байыта түсу қазіргі күнгі сұраныс 

деп қарастыруға да болады. 
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Электронная платформа поможет школьникам реализовать инновационные идеи и 

проекты и овладеть цифровыми навыками.  

The e-platform will help schoolchildren to implement innovative ideas and projects and help 

them master digital skills. 

 

Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын меңгеру 

– қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі 

қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру және пәндерді 

ғылыми-технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. 

Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, 

әрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып 

табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-

жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді. 

Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, 

дағдының көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Білім беру 

саласында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы 

білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін модернизациялаудың тиімді 

тәсілдері пайдаланылуда және одан әрі жетілдірілуде. Информатика сабағында 

ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың ақпараттық 

құзіреттілігін қалыптастыру арқылы қазіргі заман талабына сай ақпараттық 

технологияларды, электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды 

пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға 

мүмкіндік беруге болады. Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы мен 

ақпараттық мәдениетiн қалыпастыру қазiргi таңда үздiксiз педагогикалық бiлiм 

беру жүйесiндегi ең көкейтестi мәселелердiң бiрiне айналып отыр. 

Информатика сабақтарында ақпараттық - коммуникациялық технологияларды 

пайдаланудың тиімділігі: 

 оқушының өз бетімен жұмысы; 

 аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу; 

 білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 

 шығармашылық есептер шығару кезінде онлайн түсіндіру арқылы жүзеге 

асыру; 

 қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы; 

 қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 

 экономикалық тиімділігі; 
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 іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып 

үйрену; 

 программалуға арналған есептерді өз беттерінше шығару; 

 оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Оқытушы сабағында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану арқылы оның тиімділігін жүйелі түрде көрсете біледі. Ақпараттық - 

коммуникациялық технологияны пайдалану, оқытудың тиімді әдістерінің бірі 

деп ойлаймын. Әрбір мұғалімнің негізгі мақсаты – сабақ сапасын көтеру, түрін 

жетілдіру, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру, олардың 

ізденуін, танымын қалыптастыру. Осы мақсатта физика пәнінде әртүрлі 

әдістермен жүргізуге болады. Оқу-тәрбие үрдісінің сабақта дұрыс жүргізілуі 

үшін әр алуан оқыту әдіс-тәсілдерінің тиімдісін мүмкіндігінше және 

оқушылардың жеке жағдайларына байланысты таңдап алуға көп көңіл бөлу 

керек.  

Оқытудың әдіс-тәсілдерін тиімді таңдап алу оқытуда табысқа жетуге негіз 

болады, әрі сабақтың тиімділігі мен сапасын барынша арттыруға мүмкіндік 

береді. Оқушыларға терең білім беру үшін мұғалім мына төмендегі 

қағидаларды есте сақтағаны жөн деп есептеймін. 

1. Мұғалім пәнді жетік меңгеріп, оны оқушыларға ғылыми тұрғыдан 

негіздеп, қарапайым тілмен, өмірмен байланыстыра отырып бере білуі қажет. 

2.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай жеке бастарының 

психологиясын, жан дүниесін жете біліп, әр оқушының жүрегіне жол таба білуі 

абзал. 

3.Ғылым мен педагогика саласындағы жаңалықтарды үнемі пайдаланып 

отыруы тиіс. 

4. Мүмкіндігінше, кейбір үлкен тақырыптарды топтап жеке блоктар 

түрінде топтастырып өткізе білуі керек.  

5. Оқушыларға ұзақ уақыт есте сақтау қабілетін арттыру үшін жаңа 

сабақты тірек белгілері мен тірек конспектілері бойынша берген жөн.  

6. Оқушылардың сапалы да тиянақты білім алуы үшін әр бөлім, әр 

тақырып бойынша олардың білімдерін тексеріп отырған жөн. Мұнда әсіресе 

оқушылардың білімдерін тексеруде мына төмендегідей әдістерді қолданған 

тиімді: Тестік жүйе бойынша, өзін-өзі тексеру, көршісін тексеру және т.б 

Қорыта айтқанда, бүгінгі сабақ кешегі сабақтан өзгеше, ал ертеңгі сабақ 

бүгінгі сабақтан жақсы болуы тиіс. Әрбір тақырыпты түсіндіргенде 

оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай тірек белгілері мен тірек конспектілерін 

пайдаланған жөн. Негізгі заңдылықтарды тірек белгілері арқылы оқушыларды 

жинақылыққа, көркемдікке баулып, есте сақтау қабілеттерін арттыруға, ойлау 

қабілетін арттырып, оларды шығармашылыққа баулуға мүмкіндік береді.  

Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте көп. Ақпараттық ортада жұмыс жасау 

үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі түрде жеткізе алатындай, 

коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған, интерактивтік тақтаны 

пайдалана алатын, Он-лайн режимінде жұмыс жасау әдістерін меңгерген 

мұғалім болуы тиіс. Оқушылардың білімін тексеруге арналған онлайн 

платформаларға тоқталып кетсем.  
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Kahoot бағдарламасын қондыру арқылы мектеп оқушыларымен жұмыс 

жасау өте қолайлы әрі тиімді. Оқытушы заман талабына сай тестілеу жүйесін 

меңгере алады, ал әрбір оқушының сабаққа деген қызығушылығы мен ынтасы 

арта түседі. Бұл бағдарламаны пайдаланудың екі тиімді жағы бар: біріншіден 

оқытушы мен оқушылар арасында тығыз байланыс орнайды, екіншіден 

оқушылар арасында бәсекелестік туындап, тиімді шешу жолдарын ұсынып, 

жаңа мәліметтер мен тақырыпты толық ашуға қызығушылығы оянады. 

Викторинаны жүргізу барысында оқушылар арасында байқау ұйымдастыруға 

болады. Қорытындысында оқушылардың жинаған ұпайын берген жауабының 

дұрыс, бұрыстығын көрсетеді. Сонымен қатар, қашықтан оқыту мақсатында да 

қолдануға болады. Құрылған тестті әлеуметтік желілер арқылы немесе 

электронды пошта арқылы сілтемесін жіберіп, басқа әріптестермен бөлісуге 

болады. 

Kahoot бағдарламасының ерекшеліктері: 

• Мобильді құрылғыларда дұрыс жауабы бар онлайн викторина құруға 

мүмкіндік беретін сервис.  

• Қолданылуы: тест, дискуссия, сауалнама, әрекеттер тізбегі 

• Осы сайт сілтемесі арқылы қосылуға болады: https://getkahoot.com/ 

Plickers — статистикалық жұмыс жасау үрдісін жеңілдететін және 

сыныптың жауабын лезде бағалап беретін қосымша. Біз жарнамалардағы QR-

кодтарды көргенде, ол кодтар нақты бір сайтқа қосымша ақпарат алу үшін 

сілтеме жасайтынын білеміз. Бірақ, бұл QR-кодтардың жалғыз қолданысы емес. 

Plickers мұғалімнің ұялы телефонын немесе планшетын оқушылардың 

карточкаларындағы QR-кодтарды оқу үшін пайдаланады. Әр оқушыда жеке 

карточка болады. Карточканың төрт қабырғасы жауаптың төрт нұсқасын 

білдіреді, оларды бұру арқылы оқушы дұрыс нұсқасын таңдайды. Алдын ала 

бағдарламаға сыныптың тізімі ендіріледі, сол арқылы әр оқушының сұраққа 

қалай жауап бергенін білуге болады. Plickers қосымшасы арқылы тақырып 

соңында тест өткізуге болады. Ол үшін алдын ала сыныптың тізімі мен тест 

сұрақтарды енгізіп қою қажет. Оқушылар карточкаларын дұрыс жауабына 

бұрып бір уақытта көтереді, ал сіз планшетке немесе ұялы телефонға түсіріп 

аласыз, бағдарлама жауаптарды сканерлеп, нәтижесін көрсетеді. Plickers-те 

жауаптарды диаграмма арқылы да көруге болады. Plickers-ты оқушылардың 

сабаққа кім қатысып отырғанын білу үшін де қолдануға болады. Бұл бүкіл 

сыныпты тізім бойынша тексергеннен карточкаларды көтеріп тұрған 

оқушыларды суретке түсіріп алған тиімдірек деп ойлаймын. Көбінесе 

оқытушылар, әсіресе аға буындағы, білім беру жүйесіндегі жаңа 

технологияларға әзер дағдыланады. Plickers–тің тиімділігі осында – ол оқу 

үрдісін өзгертпейді. Ол қосымшаны қолдану үшін компьютерлік сынып және 

басқа да техника қажет емес, тек қана мұғалімнің планшеты керек. Сонымен 

қатар, оқушылардың өзіне де қызықты, себебі сабақта ойын элементы пайда 

болады. Plickers қосымшасының ерекшеліктері: 

• Статистикалық жұмыс жасау үрдісін жеңілдететін және сыныптың 

жауабын лезде бағалап беретін қосымша 

https://getkahoot.com/
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• Қосымшаны қолдану үшін компьютерлік сынып және басқа да техника 

қажет емес, тек қана мұғалімнің планшеты керек. 

• https://www.plickers.com/  

Интерактивті білім беру қосымшасының негізгі тапсырмасы балаларды 

интерактивті және қызықты формада оқытатын арнайы мультимедиялық 

Quizlet бағдарламасы. Үш тілде білім беруді сабаққа енгізу барысында сөздерді 

жаттатуға тиімді қолдануға болады. Quizlet қосымшасының ерекшеліктері: 

• Мүміндіктері: флешкарточкалар мен үйрету ойындарын жасауға арналған 

онлайн сервис 

• Қолданылуы: «Орфограф», «Учить», «Тест» режимдері, «Scatter», 

«Космическая гонка» ойындары 

• http://quizlet.com/ 

Осы үлгідегі оқытудың әдіс-тәсілдері оқушылардың есте сақтау қабілетін 

арттырып, оларды жинақылыққа, дәлдікке, шығармашылыққа баулуға 

көмектеседі. Қазіргі заман мұғалімі тек өз пәнінің терең білгірі ғана емес, 

тарихи-танымдық, педагогикалық, саяси-экономикалық сауатты және 

ақпараттық-коммуникациялық технологияны жетік меңгерген болуы тиіс.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1  Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы.  

2 «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы, 2007.  

3  «Информатика негіздері» журналы №1, 2007. 
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БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ЖАҢҒЫРТУ: ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ 

БОЛАШАҒЫ 
 

А.Е.  Келгенбаева 

E-mail: zhanashyjbagdarjama@maij.ru Шахтинск қаласы 

 
         Мақала, оқытудың тиімді әдістері мен тілдің мәртебесін нығайтып, қолданыс аясын 

кеңейтуде бүгінгі таңда педагогика саласында кең үрдіс алып қолданысқа енгізіліп жатқан 

оқытудың жаңа технологияларының ықпалы жөнінде, сонымен бірге бағдарламаны жүзеге 

асыру барысында  кездескен кедергілер:  оқулықтағы жіберілген олқылықтар туралы 

болмақ. 

 

    Өмірдің қуанышы көп алуыңда емес, басқаларға көп беруіңде, білім мен 

тәжірибеңді халыққа таратуыңда. 

                                                                                                Бауыржан Момышұлы 

       

        Бүгінгі бәсекелестік заманда  жеке тұлғаны дамытудың ролі зор. Сіздер 

мен біздің алдымызда  бабаларымыздың салт-дәстүрін сақтайтын, күллі  әлемге 

әйгілі, өз елінің патриоты болатын ұрпақ тәрбиелеу міндеті тұр. Бала тәрбиесі – 

ең жауапты кезең. 

      Ұрпағымыз ХХІ ғасырда білімді әрі табысты болу үшін нені оқыту керек? 

Оқытудың тиімді әдістері қандай?- деген сауал туындайды. 

Осы сауалға жауап ретінде оқытудың тиімді әдістерін  айтар болсам: білім беру 

мазмұны өзгерді, жаңа көзқарас пайда болды.  Осыған байланысты  ұстаздар 

алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және 

технологияларды меңгеру, оны қолдана білу міндеті тұр. 

      Мен орыс  мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті  пәнінің мұғалімі болып 

қызмет  атқарамын. Міндетімді атқарып,  алдымдағы  шәкірттерімнің білімінің 

жоғары деңгейде болуына өз  үлесімді қосып келемін. «Жүзі басқа болса да 

жүрегі бір, тілі басқа болса да тілегі бір, атасы басқа болса да Отаны бір» 

қаншама ұлттар мен  ұлыстардың басын біріктіріп отырған елімізде көп ұлт 

өкілдері  тұратын ел болуымыз біздің байлығымыз, мақтанышымыз.  

       Мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтып, қолданыс аясын кеңейтуде 

бүгінгі таңда педагогика саласында кең  үрдіс алып қолданысқа енгізіліп 

жатқан оқытудың жаңа технологияларының ықпалы зор. Осы тұрғыда  арнайы 

технологиялық ақпараттық құралдар негізіндегі педагогикалық 

технологияларды біз қазақ тілі сабақтарында да кеңінен пайдаланамыз. Жаңа 

технологиялар білім беру мен тәрбие жүйесін бірдей қамтуымен ерекшеленеді. 

Жаңа ақпараттық  технологияларды пайдалану-педагогикалық  іс- әрекеттердің 

мазмұны мен формасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін жетілдірудің 

бірден- бір жолы. 

        Ақпараттық  технологияларды пайдаланып оқыту мынадай нәтижелерге 

қол жеткізуге мүмкінді береді;                  

  - оқу материалын терең түсіну;                                                        

  - оқу мотивациясының  артуы;                                                              

  -алған білімнің неғұрлым  ұзақ  уақыт есте сақталуы;                            
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         Заман талабына сай күнделікті сабақ  барысында  бейне және аудио-  

құрылғыларды, теледидарды, компьютерді, сондай-ақ  электронды оқулықты 

қолдану оқушылардың  тілді үйренуге    деген  белсенділігін  арттырып , ең  

бастысы  олардың шығармашылықпен  жұмыс істеуіне жағдай жасайды.                               

Сабақ барысында өзімнің  кеңінен қолданып жүрген технологиялардың бірі –

сын тұрғысынан ойлау технологиясы.  

       Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір-

түкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі.  

      Мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан 

қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға 

сабақтарда үйрету.                                                                                                     

      Сын тұрғысынан ойлау – сынау емес, шыңдалған ойлау. Аталмыш 

бағдарламаның ішкі құрылымында ерекшелік бар. Бұл құрылым 3 деңгейден 

тұратын оқыту мен үйретудің моделі. Білімнің болашақта пайдаға асуы, 

қажетке жарауын қалыптастырады. Көп ақпаратты талдай, жинақтай отырып, 

ішінен қажеттісін алуға үйретеді. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны тану, 

ой толғаныс кезеңдерінен түзіледі. Енді осы кезеңдердің мақсат-міндеттеріне 

толығырақ тоқталып өтейін. 

Қызығушылықты ояту 

Үйрену процесі – бұрынғы білетін және жаңа білімді ұштастырудан тұрады. 

Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді, өзінің бұрынғы білімін жаңа 

ақпаратпен толықтырады, кеңейте түседі. Сондықтан да, сабақ қарастырылғалы 

тұрған мәселе жайлы оқушы не біледі, не айта алатындығын анықтаудан 

басталады. Осы арқылы ойды қозғату, ояту, ми қыртысына тітіркенгіш арқылы 

әсер ету жүзеге асады. Осы кезеңге қызмет ететін “Топтау”, “Түртіп алу”, 

“Ойлану”,“Жұпта талқылау”, “Болжау”,“Әлемді шарлау” т.б. деген аттары бар 

әдістер (стратегиялар) жинақталған.                                                                                      

        Қызығушылықты ояту кезеңінің екінші мақсаты – үйренушінің 

белсенділігін арттыру. Өйткені, үйрену – енжарлықтан гөрі белсенділікті талап 

ететін іс-әрекет екені даусыз. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, 

көршісімен бөліседі, тобында талқылайды. Яғни айту, бөлісу, ортаға салу 

арқылы оның ойы ашылады, тазарады. Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-

бірте қадам жасала бастайды. Оқушы бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат 

жинап, оны байырғы біліммен ұштастырады. 

СТО бағдарламасында ұжымдық іздену жұмыстары  жақсы нәтиже береді. 

Оқушылар пәнге қызығады. Сабақта бәрі жұмыспен айналысады, оқушының 

ойлау қабілеті артады. 

Қазіргі заң талабына сай қазақ тілі сабақтарында қолданып жатқан жаңашыл 

әдіс - тәсілдері өз сабақтарында қалай пайдаланып жатқандығын жөнінде 

әріптестермен бөлісу отыру.  

Сондықтан да әрбір ұстаз үнемі шығармашылық ізденісте болуы керек. 

Мен өз тәжірибемде көбінесе оқушылармен бірлесіп, ұйымдасып, топтасып 

жұмыс істеуіне көңіл бөлемін. Оқушы бірлесіп үйренуде кішігірім топтармен, 

жұппен жұмыс жасауда ортақ проблемаларды талқылағанда жаңа пікірлерге 



267 
 

шығармашылықпен қарау тұрғысында жаңалықтар ашу барысында жұмыс 

істейді. Топ мүшелері өз ойларын ортаға салып және сол ойларды кесте арқылы 

көрсетеді. Шамалары келгенше қорғап шығуға тырысады. Бірлесіп жұмыс 

жасағанда мына жайттарды есте ұстаймын: 

• Сыйластық ( бір – біріне бірдей бағынышта болу); 

• Жауапкершілік ; 

• Топқа бөлгендегі әр тектілікті ұмытпау; 

• Топтың барлық мүшелерінің кезекпен сөйлеу дағдысын үйрету; 

• Тікелей сөйлеуде әлеуметтік қарым – қатынас жасау, дағдыларын 

қалыптастыру; 

• Мұғалімдердің, оқушылардың топ ішінде сөйлеуін бақылау және қажет кезде 

кірісіп сөйлеп кету; 

• Топта ұтымды жұмыс істеу. 

Осындай топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген оқушылардың білімдері 

нәтижелі болады, шыңдалады. 

Бірлесіп жұмыс жасауда қол жеткізген жетістіктерім: 

• Оқушының ең алдымен есте ұстау қабілетінің жоғарлауы; 

• Жиі- жиі ой талқасын жасау және терең түсінікпен ойлаудың дамуы арқылы 

оқушыны сөйлету; 

• Сабақта өз бетімен бақылаусыз отырғаннан гөрі оқушынының жұмыс басты 

болуы; 

• Бір нәрсеге үйрету мәнді түрде қызығушылығын оянуы; 

• Бірлесіп жұмыс жасау кезінде топ мүшелерінің ұлтына, жынысына, 

қабілетіне, әлеуметтік жағдайына қарамай олардың бір – біріне дұрыс 

көзқараспен қарап, ойларын түсінеді. 

Оқушылар жұмыс жасау барысында бір – біріне көмектесіп, ойларын ортаға 

салады, ынталарына күш – қуат бере отырып, өздерінің білім алуын 

көтермелейді, оқуға, жазуға, тыңдауға, сөйлеуге кең мүмкіндіктер беретін 

ортада оқушыны өз пікірлерін еркін жеткізуге жағдайлар жасайды. 

Сабақ үстінде жан – жақты сұрақ қоюда да мұғалім мүмкіндігінше барлық 

оқушының жауап беруін қамтамасыз етуі керек. Сұрақ қоюдың қарапайым 

түрінен терең ойлауға дейінгі түрлері бар екендігі белгілі. Ал мұғалімнің 

мақсаты- оқушының ойлау сатысы ең төменгі деңгейден жоғары терең ойлау 

деңгейі түсінуден басталады. Одан кейін қолдану, анализ, синтезге дейін 

жоғарлайды.  

        Орыс мектебі жағдайында қазақ тілі пәнінің жүргізуде жекелеп оқу 

технологиясын пайдалану да тиімді. 

          Жекелеп оқыту дегеніміз – оқушының жеке дара ерекшеліктерін ескере 

отырып, оқыту үрдісін ұйымдастырудың әдіс – тәсілдерін, қарқынын таңдау. 

Инновациялық технологиялардың көптеген, олардың түрімен әдістерінің сан 

салалығына қарамастан, әр технологияның элементтері өзара бір – бірімен 

байланысады.                                                                                              

         Жалпы айтқанда, оқытудың жаңа технологиялары-алға қойған мақсатқа 

жетудің тиімділігін қамтамасыз етуге арналған оқытудың әдіс- құралдары мен  

түрлерінің  жүйесі арқылы оқыту мазмұнын, әдіс және құралдардың өзара 
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байланысы мен себептілігін қамтиды, ал қажетті мазмұн, тиімді әдістер мен 

құралдарды таңдау мұғалімнің шеберлігіне  байланысты. Мұндағы оқу 

мазмұнының мақсаты-оқушының қабілеттілігі мен табиғи алғырлығын, 

ынтасын дамыту, мүддесі  мен қызығушылығын жүзеге асыруын қамтамасыз 

ету. Осылайша, әрбір  оқушының шығармашылық ойын қалыптастыруға 

қажетті білім, білік және дағдылармен қаруландыру арқылы кез келген салада 

қызмет етуге және бүгінгі сәт сайын жылдам өзгеріп отыратын заман талабына 

лайық тез бейімделе алатын түлектер тәрбиелей аламыз. 

Қоғам мен мемлекеттің дамуы мен болашағы білім беру саласы 

қызметкерлеріне үлкен міндеттер артып отыр. Мұғалім өз пәнін терең білумен 

бірге ақпараттық жағынан өте сауатты, шығармашылықпен жұмыс істейтін 

тұлға болуы тиіс. Міне, сондықтан да мен оқытудың жаңа технологияларын 

шебер меңгерген ұстаз ғана сапалы білім бере алады деп санаймын. Қазіргі 

кезеңде мектеп мұғалімінің алдында тұрған маңызды, жауапты міндеттердің 

бірі - оқушыға тиянақты білім беру. Ол үшін мектеп мұғалімдері оқытудын 

тиімді әдіс – тәсілдерін өз тәжірибесінде таңдап алады. 

     Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану оқыту 

мақсатында жетудің тиімді жолдарын көрсетеді. 

     Қазіргі оқыту барысында қолданылып жүрген көптеген технолгиялар жеке 

тұлғаның жетілуіне, оқудың тиімділігінің негізін құруға бағытталған.                                     

Орыс мектептерінде қазақ тілін оқытуда ең бірінші эстетикалық талғамға сай 

безендірілген кабинет, оқудын әр түрлі құралдары, кестелері, оқулықтары, 

техникалық құрал – жабдықтары, информациялық құралдар болуы қажет. Қазақ 

тілі мұғалімі өз сабақтарын жаңа сатыға көтеру үшін шәкірттерінің білім – 

құмарлық қасиеттерін дамытып, білім алуға қызығушылығын арттыруды 

көздейді. Мұғалім сабақ түсіндірген кезде оқушыға аса күш түсірмей жеңілден 

ауырға қарай, жалықтырмай, оқушының тиянақты білім алуына, мүмкіндіктер 

туғызуы қажет. 

Әрбір сабақтың мазмұнына сай әдістер мен тәсілдері дұрыс таңдап, саралап, 

даралап оқыту керек, сонда ғана біз басқа ұлт балаларын қазақ тілін өз еркімен, 

ынтасымен қызыға, түсініп оқуға, қадірлеуге, бағалауға, жақсы меңгеруге, 

ауызекі дұрыс сөйлеуге үйретеміз.  

     «Педагогикалық технологиялар – бұл білімнің басымды мақсаттарымен 

біріктірілген пәндер мен әдістемелердің; оқу – тәрбие процесін 

ұйымдастырудың  өзара ортақ тұжырымдамамен байланысқан міндеттерінің, 

мазмұның формулары мен  әдістерінің күрделі және ашық жүйелері. Мұнда  әр 

позиция басқаларына  әсер етіп, ақыр аяғында, оқушының  дамуына жағымды 

жағдайлар жиынтығын құрайды». 

       «Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса. Үйреткеннен не пайда, 

қайырымы қайтпаса», деген екен  Ахмет Байтұрсынұлы. Сондықтан да өз 

тәжірибемде мектепте және сыныпта кездескен негізгі мәселелермен  және 

оларды шешу жолдарымен сіздермен бөлісіп отырмын. 

Бағдарламаны жүзеге асыруда кездескен кедергілерді де жоқ емес: 

- ресурстардың аздығы, 

- мектептегі дидактикалық материалдардың ескіруі  
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- оқулықтағы қателер мен  олқылықтар; 

 «Білім — кітапта. Қазіргі таңда балалардың көбісі компьютерде отырады. 

Сондықтан, болашақта кітап оқығандар компьютерде отырғандарды 

басқарады»,- деп   Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі  нақтылап айтты.     

Осы айтылған сөз іске асу үшін  біздің балаларымызды болашаққа жетелейтін, 

ұлтымыздың тілі мен дінін, мәдениетін,  рухани байлығы салт-дәстүрімізді 

дәріптейтін, өткен тарихымызды саналы жеткізетін  қазақ  тілі мен әдебиеті 

оқулықтарының  шарасыздығы  алаңдатады.  Қазақ тілі мен әдебиетімізді  басқа 

ұлт өкілдеріне үйрету барысында берілген тапсырмаларда шет елдің  

мекендерінің аты,  кейіпкерлерінің аты,  солардың әңгімелерінен оқимыз. 

Ал, өзіміздің  батырларымыз Алпамыс, Қамбар батыр, қиял-ғажайып  Толағай, 

Таусоғар, Жалаяқ, аңыздарымыз Қожанасыр, Алдар көсеміз қайда?                                 

Сүт бетіндегі қаймақтарымыз ақын-жазушылар қайда? 

Сонымен қатар тілге қатысын жоқ басқа пәнде оқытылуы тиіс тақырыптар 

кездеседі. Мысалы, экологияға, экономикаға, жаһандық энергетикалық 

дағдарыс  т.б. тақырыптарға ауытқулар бар. 

     Пән мамандарының пікірінше,  қазіргі оқулықтар бұрынғы дайын ақпарат 

көзі қызметінен оқушының танымдық белсенділігін арттырушы, оның өзіндік 

оқу-іс әрекетін бағыттаушы және ұйымдастырушы қызметіне ауысуға тиіс. 

Оқулық мазмұны  оқушыны ізденістерге жетелейтін, практикалық қабілеттерін 

қалыптастыратын  тапсырмалардан, жобалардан тұруы тиіс.   

Мен өз ана тілімнің жанашыры  ретінде  оқулықтағы осы  орны толмас 

олқылығымызды  бәріміз жұдырықтай жұмылып  қалыпқа келтірсек екен 

деймін. Бұл тек  тіл мамандарының ғана жан айқайы емес,  жалпы пән 

мұғалімдері мен ата-аналарының наразылық тудырып отырған мәселесі. 

Бұл жалпы  халық алдында да бірнеше рет айтылып жүрген  мәселе. Ал, біз 

мектеп ұстаздары осы олқылықты көзімізбен  көріп  отырмыз.  

     Кітаптың бір мақсаты – агитация десек, кейбір шарттарды орындай отырып, 

оны да жүргізуге болады. Болмаса желігіп отырған жеңіл қолмен жазып 

жiберген жарнама, - дейді  Мұхтар Әуезовтің сөзі ойға оралады. Дана 

Әуезовтың сөзіне үңілсек, біздің де қазіргі оқулықтарымыз жеңіл қолмен жазып 

жіберген жарнама секілді. 

         Мен өз ойымды  Қаныш Сәтбаевтың : «... біліміңді еңбек пен өмірдің 

өзінде шыңдап отыр! Сонда ғана білім деп аталатын асыл тас ешқашан тот 

баспастан жалтырай да жарқырай береді», - деген  әдемі   сөзімен аяқтаймын. 
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Авторлар мақалада қазақ жазуының тарихынан бастап, латын графикасына көшудің 

пайдасы мен зиянын саралай келе, өз практикасында қолдану барысында кездескен кейбір 

кедергілер мен жетістіктерін де баяндайды. 

Авторы ,начав работу с истории казахской письменности,обратив внимание на 

преимущества и недостатки перехода на латинскую графику,  рассказывают о некоторых 

трудностях и достижениях.  

The authors also cover some of the barriers and achievements that have been encountered in 

the story from the history of the Kazakh writing to the Latin script and the benefits and harm it has 

had. 

 

Бүгінгі күнгі бұқаралық ақпарат құралдары мен зиялы қауым өкілдері 

арасында кеңінен талқыланып жатқан мәселелердің бірі – қазақстандықтарды 

латын әліпбиіне көшіру үрдісі. Себебі, жазу – белгілі  бір әріптердің жиынтығы 

ғана емес, ұлттың өзіндік болмысын танытатын таңбалар жүйесі, сол ұлттың 

тарихы, мәдениетінің таңбаланған жәдігері. Әр халықтың рухани, мәдени өсуін, 

ғылымы мен білімінің барлық саладағы даму деңгейін көрсететін маңызы зор 

әлеуметтік – мәдени құбылыс. Жазу арқылы өткен мен бүгінгі және болашақ 

өміріміз жалғастық табады. Ол – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін 

алтын көпір. Ал, жазудың өзгертілуі сол халықтың қоғамдық өмірінің барлық 

саласына, рухани әлемі мен мәдени деңгейіне, тіпті, әлеуметтік психологиясына 

әсер етеді. 

Бұқаралық ақпарат деректеріне сүйенсек, бүгінде әлемнің  70% елдері 

латын жазуы арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеулермен  танысуда. Бұл 

дегеніміз – білім, ғылым, саясат пен техника ,мәдениет пен өнер, спорт  т.б. 

қатысты жазбаша ақпараттың барлығы дерлік латын  графикасымен беріледі, 

қоғамдық өмірдегі жаңалықтардың басым бөлігі осы графиканың негізінде 

таралады дегенді білдіреді. Демек латын әліпбиінің біздің отанымыздың 

әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылу талабының орындалуы жолында 

маңызды роль атқаратыны сөзсіз. 

Түркітектес халықтар тілінде латын әліпбиі 1926 жылдан бастап 

қолданылады. Латын әліпбиін алғаш қолданысқа енгізгендердің бірі – Түркия 

мемлекеті. Біздің елде XX ғасырдың  20-жылдары қазақ зиялылары латын 

mailto:kenzheeva10@mail.ru
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әліпбиіне көшу мәселесін көтерді. Қазақ тілінің табиғатына сай әліпби үлгісін 

жасап, қолданысқа енгізген болатын. Қазақ тіл  білімінің, әліпбиінің  негізін 

салған бірегей ғалым А . Байтұрсынұлы: «Біздің  заманымыз – жазу заманы; 

жазумен сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Сондықтан 

сөйлей білу қандай керек болса, жаза білу керектігі одан да артық» деген 

болатын. Бұл – XX ғасырдың басындағы  қоғамдағы  коммуникациялық 

үрдістерді зерделеуден туған ой болатын. Қазір адамзат баласы XXI  ғасырға 

аяқ басып отыр. Жазудың маңызы бұрынғыдан бірнеше есе өскен заман. 

Сондықтан, әлемдегі елдердің басым бөлігі, соның ішінде туыстас түркі 

халықтары қолданатын латын әліпбиіне көшу – жаһандану дәуіріндегі рухани 

жаңғырудың алғашқы да маңызды сатысы болмақ. 

Латын әліпбиіне көшкенімізбен оны қолдану мерзімі ұзақ болмағаны 

тарихтан белгілі. Бұл – кешегі кеңестік идеологияның  салдары еді. Түркітектес 

ұлттардың түбі бір түркі екенін, тамырын тереңге жайған түбегейлі тарихы мен 

мәдениеті бар елдер екенін ұмыттыру үшін жасалған сұрқия саясаттың айла-

шарғысы болатын. Ал рухани жаңғыру дәуірінде құлдық санадан айырылып, 

бұрынғы құндылықтарымызды қайта қалпына келтірудің қажеттілігі өз-өзінен 

түсінікті жайт. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірде 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін 

біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл 

мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз 

және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» деп айтқан 

еді. 1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО Халық 

Комиссарлары Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа әліпби – 

«Біртұтас түркі алфавитін» енгізу туралы қаулы қабылдады. Латын әліпбиінің 

негізінде жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, 

кейін кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын 

латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру 

туралы» заң қабылданды. 

1929 жылға дейін Қазақстанда араб жазуы пайдаланылды. ХХ ғасырдың 

басында Ахмет Байтұрсынұлы ұсынысымен қазақ фонетикасының 

ерекшеліктері ескеріліп жасалған, араб графикасына негізделген «төте жазу» 

пайдаланылған. 1929-40 жылдар аралығында латын графикасына негізделген 

әліпбиді жазу жүйесіне енгізіп, 1940 жылдан бері қарай кирилл графикасы 

әліпбиін қолданып келеді. Мысалы, айта кетсек, Қазақ тілі үшін әр кезеңдерде 

және әр аймақтарда келесі жүйелер Қазақстан Республикасында кирилл жазуы 

негізінде, ресми түрде Қазақстанның бүкіл жерінде және Моңғолияның Баян-

Өлгей аймағында пайдаланылған. Тағы да көршілес Қырғызстан, Ресей, 

Түрікменстан және Өзбекстан елдерін бірыңғай мекендеген қазақ жұрты 

пайдаланады, сонымен бірге басқа ыдыраған КСРО республикаларында да 

пайдаланылады. Сонымен қатар Түркия, Германия, АҚШ, т.б. батыс елдерінде 

қазақ диаспорасы әртүрлі қалыпты емес латын жазуын пайдаланады. 

Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін өзгерту тарихы негізінен нақты саяси 

себептермен айқындалып келді. Латынға Түркия 1928 жылы көшсе, Өзбекстан, 
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Әзірбайжан КСРО ыдырағаннан кейін ауысты. Cол елдердің тәжірибесіне 

қарасақ, мысалы, Өзбекстан 1928 жылға дейін өзбек тілі араб әліпбиін 

қолданған. 1928-40 жылдар аралағында жазулары латын әліпбиі негізінде 

болған. 1940-1992 ж.ж. кириллица қолданылып, 1993 жылы өзбек тілі қайта 

латын тіліне көшіп, қазіргі кезге дейін қолданып келеді. Өзбек латын тілінің 

ерекшелігі – арнайы символдар мен диакритикалық белгілердің жоқтығы (тек 

апострофтар бар). Классикалық латын кириллицамен салыстырғанда 7 әріпке 

кем, сондықтан  арнайы белгілер мен символдардың жоқ болу есебінен кейбір 

әріптерді екі еселеуге тура келеді. Нәтижесінде апострофпен қосқанда 29 

әріптен тұратын өзбек латын әліпбиі құрылған. Сол сияқты Әзірбайжанда 1925 

жылдарға дейін ресми әліпби рөлін араб тілі атқарды. 1926-39 жылдары латын 

әліпбиін қолданса, 1940-2001 жылдары кириллица, одан кейін 2001 жылы қайта 

латын әліпбиіне көшті. Еліміздің латын әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған 

маңызды қадамдардың бірі. Ұлы Дала елінің тарихына көз жүгіртсек, бірінші 

тұғыры байлық – жер, екіншісі – тіл, үшіншісі – мемлекет және оның тарихы 

болуы керектігі айқындалады. 

Ағартушы-педагог, ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, 

«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – 

тілі» деген. Алаш қайраткерлері де латын әліпбиін жазу-сызуда қолданды. Бұл 

бізге таңсық дүние емес. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Қазіргі 

латын әліпбиінде 25 әріп бар. Дауысты дыбыстар е әрпі созылыңқы және қысқа 

айтылуына байланысты мысалы: Liber - тәуелсіз, Liber – кітап сөздердің 

мағыналары өзгереді [7, 238]. Түркияның ғалымы Әбдіуақап Қара өзінің 

«Латын әліпби қазақ тілін еркіндікке шығарады» атты мақаласында Түркия 

халқы латынға 1928 жылы өткенімен онда бар-жоғы 29 әріп бар. Олардан 

бірқатар дауыстылар ескерілмегенін бүгінгі ғалымдар айтып отыр. Негізі түркі 

тілдерін 34 таңбамен белгілеуге болады. Бүгін түрік латын әліпбиінде 5 әріп 

кем болып отырғанын айтады. Тіл ғалымдары, солардың ішінде ең ұтымды 

алфавиттің Қазақстан қолданған кирилл әліпбиі екенін айтуда. Мәселен, түрік 

ғалымы Хатиже Ширин Ұсер қазақ-кирилл әліпбиі өзге түркі-кирилл 

алфавитіне қарағанда, таңбаның графикалық және фонетикалық тұрғыдан бір-

бірімен байланысты болуы және бір дыбысқа бірден көп таңба берудің 

болмауына байланысты мұқият дайындалғанын айтады. Бұл тұрғыда қазақ-

кирилл әліпбиін дайындаған тіл ғалымы С.А. Аманжоловтың рөлінің зор 

екендігін атап өтеді. 

Бұл бағытта елімізге танымал ғалымдардың пікіріне жүгінсек, тұтас түркі 

еліне елеулі ғалым, Мемлекеттік сыйлықтың иегері М. Мырзахметұлы латын 

жазуына көшудің бес артықшылығын көрсетеді: «біріншіден, қазақ тілі табиғи 

қалыпқа түсіп, жасандылыққа ұрынған артикуляциялық базасынан арылып, 

табиғи қалпына түсер еді; екіншіден, әріп сандары 42 әріптен 28-34-ке дейін 

қысқарып, жазу сыйымдылығы артып, машинкаға да, компьютерге де сыйымды 

болар еді. Интернетке де кедергісіз шығар едік; үшіншіден, латын жазуына 

өтуге біздің тәжірибеміз де бар. Қазіргі аға ұрпақтың бәрі де латын жазуын 

қиналмай оқи береді. Ал жастар болса шет тілдерін оқығандықтан, латын 

әрпімен таныс болғандықтан, тез меңгеріп кетеді; төртіншіден, біз латын әрпін 
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біркелкі ортақ таңбамен алсақ, түрік халықтары бірін-бірі оқи алатын 

мүмкіндікке келеді; бесіншіден, ең бастысы – санамызға күнде әсер етіп 

отырған кеңестік идеология мен дүниетанымның тұтқынынан босаймыз». 

Осы үш мәселе бір-бірімен байланысты және қатар шешілмей төл жазу 

қалыптаспайды. Ал әліпби ауыстыру қазақ жазуына реформа жасаудың 

алғышарты және ең төте жолы болып табылады. Егер латын таңбаларын баптап 

қабылдай алсақ, онда көптеген тілбұзар әріптер мен емле-ережелер өзінен-өзі 

түсіп қалады», – деп тұжырымдайды. 

Біріншіден, қазақтың артикуляциялық (айтылым) базасын жаңғыртып, 

сақтап қаламыз. Басқаша айтқанда, сырттан келген сөздерді бұрынғыша 

сындырып жазып, қазақи шапан кигіземіз. Екіншіден, жаһандық өркениетке 

ілесе алатын боламыз». 

Бұл шолудан «латын әліпбиіне көшу – тіліміздің емле ережелеріндегі 

кейбір қиындықтардан құтылудың негізгі жолы»,– екенін байқаймыз. Мәселен, 

жоғарыда көрсетілген мақала авторлары (Ө.Айтпайұлы, Е.Қажыбек, 

Ә.Жүнісбек): «Елуінші жылдардың ортасында қазақтың ы, і, ұ, ү тәрізді төл 

дыбыстарын ысырып тастап, орыс тілінің и, у, я, ю әріптерін төл сөздеріміздің 

жазылымына енгізгеніміз бар. Оның «жемісін» күні бүгінге дейін теріп жеп 

отырмыз: орыс-тақы орфографиямен өскен ұрпаққа төл дыбыстың айтылымы 

бейтаныс көрінетін болды»,– деп ашына жазды [4]. Бүгінгі жас ұрпақтың ң 

дыбысын мүлдем айта алмайтыны соңғы жылдары баспасөз беттері мен 

әлеуметтік желілерде жиі жазылып та, айтылып та жүр. 

Осы орайда, қазақ тілінің орфографиялық ережелері соңғы жылдары жиі 

сынға алынып, оның негізгі кемшіліктері осы алфавитке келіп тірелетіні анық. 

Соның дәлелі ретінде осы сөздіктің 2013 жылы шыққан 6 басылымында осы 18 

параграф «Орыс тілінен енген атау сөздердің тұлғасы, негізінен, орыс 

орфографиясы бойынша өзгертілмей жазылады»,– деген нұсқасын көрсетуге 

болады. Жазу қазақ тілінікі, ереже де қазақ тілінікі, олай болса, неге ол сөздер 

орыс тіліндегі тұлғасында жазылуы тиіс деген заңды сұрақ туындайды. Бұл 

ереже тілімізде ғасырлар бойы үндестік заңына сәйкес дамудың эволюциялық 

жолымен қалыптасқан «қазақ тілінінің төл сөздері не бірыңғай жуан не 

бірыңғай жіңішке болып келеді» деген қағиданың тас-талқанын шығарып, 

тілімізді теріс кетірген төңкеріс жасады. 

Латын әліпбиін сабақтарда қолдану нәтижесі 

Жобаны қорғауға келіскен кезден жаңа латын әліпбиін іс жүзінде 

пайдалануын бастау қажеттігін түсіндім. Сол себептен білім алушылар мен 

оқытушылар арасында сабақтарды латын әліпбиін қолданысқа енгізуін 

түсіндім. 

Алғашқы тапсырма ретінде сабақтарды латын әліпбиімен өткіздік. 

Сабағымыздың тақырыбы ұлы ғарышкерлердің (Т.Әубәкіров, Т.Мұсабаев, 

А.Айымбетов) өмірбаяны және ғарыш айлағы жайлы. 

Сөздерді латын қарпімен оқу мұғалімдер арасында аса қиындық туғызған 

жоқ. Себебі олар бұрыннан ағылшын тілін оқыған кезінен негізгі латын 

әліпбиімен таныс. Бірінші рет оқып тұрса да, дұрыс оқып беруге тырысты. 

Мәтіндерді оқу барысында апостроф қолданылған қазақ тіліне тән дыбыстарды 
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оқу біршама қиындық туғызды. Алайда, бірнеше рет қайталағаннан кейін есте 

сақталып, оларды шатастырмай оқу жеңілірек бола бастады. Тәжірибеміздің 

келесі бөлімінде ғарыш тақырыбына байланысты берілген мәтіндерді дәптерге 

жазу керек болды. Латын әріптерімен мәтін жазу қиындау тапсырма болды. 

Себебі, қолымыз жаңа әріптерге бейімделмеген, бірақ та екі-үш сөйлем 

жазғаннан кейін үйреніп кетті. 

Тәжірибеміздің нәтижесінде латын әріптерімен мәтіндерді жиірек жазып, 

көз бен қолды жаттықтыру қажет екендігін түсіндік. Латын әліпбиімен 

жазылған мәтіндерді де жиі оқып тұру қажет. Оны әдетке айналдырса, латын 

әріптерімен мәтінді оқып-жазу деңгейіміз көтеріліп, оны пайдалану жеңіл 

болады. Демек, егер латын әліпбиіне көшсек, бізге оны қабылдау ойлағанға 

қарағанда, жеңілірек. 

Латын әліпбиіне көшу – өркениетке ілесу. Қазақстан – біртұтас мемлекет. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев өзінің 2014 

жылдың 17 қаңтарындағы «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ» атты кезекті Жолдауында: «Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, 

ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік Ел 

идеясы. Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік Мұраттарына қол жеткізді. 

Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі – Мәңгілік Елордамызды 

тұрғыздық. Қазақтың Мәңгілік Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік Болашағын баянды 

етуге арналады. Ендігі ұрпақ – Мәңгілік Қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ 

Елінің Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел!» – деп нақты белгілеп берді және осы 

жолдауда ана тіліміздің Мәңгілік Елімізбен бірге Мәңгілік тіл болғанын, енді 

оны даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз жөн екенін 

көрсетті. Ал Мәңгілік Ел болу үшін де латын әліпбиі ауадай қажет. Ескеретін 

бір мәселе, латын әліпбиі бір ғана қазақ халқының әліпбиі емес, Қазақстанды 

мекендейтін барлық халықтардың әліпбиіне айналуы тиіс. Қазіргі зиялы қауым 

өкілдері латын әліпбиіне көшуді әлемдік өркениет жетістіктеріне алып баратын 

негізгі жол деп есептейді. Оның саяси мәні де зор. Яғни латын әліпбиіне көшу 

арқылы Қазақ елі бүкіл түрік әлемімен бұрынғыдан да жақындаса түседі. 

Сонымен бірге шетелдерде тұратын қандастарымыз үшін өз атамекенімен 

қарым-қатынас жасауларын да жеңілдетеді. Ақпарат және 

телекоммуникациялық саладағы қолжетімділік те артады. Әліпби ауыстыру, 

бұл – ұлтымыздың тарихындағы ең маңызды бетбұрыс болып табылады. 

Сондықтан осындай мемлекеттік маңызы бар іске үлкен жауапкершілікпен 

қарағанымыз жөн. 
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ОҚУ ҮРДІСІНЕ ӘСЕРІ  

 

М. С. Кенжеханова 
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Қазіргі замануи оқулықтар білім беру стандартының негізгі міндетін, яғни оқушыға өз 

бетімен білім алуды үйретуді қанағаттандыруы қажет. Оқушының ақпаратты талдай 

алуына, оның логикалық тізбегін құруға және аргументтелген шешім қабылдай білуіне 

қажетті сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамытуға көңіл бөлінуі керек. Өмірдегі 

үдерістермен байланыстыра отырып құрылған құрылымдық тапсырмалар, оқушылардың 

әр қадамдарын жоспарлауға және өз нәтижесін бағалауға мүмкіндік береді. 

 

Современные учебники должны удовлетворять основную задачу стандарта 

образования, т. е. самообразование учащихся. Необходимо уделять внимание развитию 

навыков критического мышления, необходимых для того, чтобы ученик мог анализировать 

информацию, строить ее логическую цепочку и принимать аргументированные решения. 

Структурные задания, созданные в сочетании с жизненными процессами, позволяют 

планировать каждый шаг учащихся и оценивать свой результат. 

 

Modern textbooks should meet the main objective of the standard of education, i.e. self-

education of students. It is necessary to pay attention to the development of critical thinking skills 

necessary for the student to be able to analyze information, build its logical chain and make 

reasoned decisions. Structured assignments, created in conjunction with life processes, allow 

students to plan each step and evaluate their results. 

 

Республикамыздың тұңғыш президенті Н.Ә Назарбаев «Қазақстанның 

үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауында: «Ең 

алдымен, білім беру жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз — білім 

беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. 

Оқыту бағдарламаларын оқушылардың сыни ойлау қабілетін және өз бетімен 

іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет»,[1]– деп атап өткен болатын. 

Білім алушының жоғарыда аталып өткен дағдыларын дамыту үшін сапалы 

оқулықтар қажет. Оқулықтағы тақырыптар мазмұны оқушының жаңа білімді 

түсінуін және тақырыпты бекіту тапсырмаларын орындау барысында өз 

бастамасын (инициативасын) қолдана алуын көздейді. Бүгінгі таңда 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_6265000/6265714.stm
mailto:kenzhehanova_m@ast.nis.edu.kz
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оқушылардың өзіндік білім алуға деген ынтасын тудыруға көмектесетін 

тапсырмаларды қолданудың тиімділігі жоғары болмақ. Олар оқу 

материалдарын меңгеруге көмектеседі; білімді игеру моделдерін 

қалыптастырады; жоғары мотивация, білік және сөз еркіндігін қамтамасыз 

етеді.  

Лекция стилді сабақтар оқушылардың қызығушылығын жоғалтады, ал 

сабақ барысындағы әр кезеңді бекітуге арналған құрылымдық тапсырмалар 

олардың назарын аударып, білім алу процесіне белсенді қатысу атмосферасын 

қалыптастырады. Сабақты түсіндіру деген – оқыту, ал тыңдау – білім алу емес. 

Сондықтан, сабақты қызықты ету, оқушыларды еліктіру, білім алуды көңілді 

ету мұғалімдердің басты міндеттері. В.А.Сухомлинский: «Кім өзінің оқытушы 

екенін ұмытса, сол жақсы оқытушы», [2] - деп айтқандай, мұғалімге көмекші 

оқу құралдарында орындалатын әрекеттер оқушылармен бірге орындалуы 

керек. 

Психологтар білім алудың төрт жағдайын көрсетеді: 1) дайын білімді 

қабылдау; 2) зерттеу барысында жаңалық ашу; 3) сабақ барысында 

орындалатын әрекеттерді сезіну; 4) жоғары деңгей дағдыларын қалыптастыра 

отырып, жаңа білімді құрастыру [3]. 7 сыныпта ауырлық центрі тақырыбы 

бойынша қарастырылатын 1-мысалдағы құрылымдық тапсырма оқушының 

талдау, синтез жасау және бағалау дағдыларын дамытуға көмектеседі. 

1-мысал: Қатты картон бөлігі ағаш тақтайшаға (планка) екі жабысқақ 

лента «топса» көмегімен жапсырылған. 1.1-суретті қараңыз.  

 
(а) Картон суретте көрсетілгендей А, В немесе С нүктелерге түсірілген 

күштің әсерінен көтеріледі.  

(i) Картонды минималдық күш жұмсап көтеру үшін күш қай нүктеге түсуі 

қажет. Күштің бағыты қандай болады? 

(ii) Неліктен бұл нүктеге түсірілген күш минималды болатынын 

түсіндіріңіз.  

(ә) Алғашқыда картон ағаш тақтайшаның үстінде тегіс тұрады. Оған 

сіріңке қорабы орналастырылады. 1.2-суретте көрсетілгендей картонның сол 

жағы баяу көтеріледі.  

 
(i) Cіріңке қорабы құлауы үшін қажетті шартты тұжырымдаңыз.  
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(б) Сіріңке қорабы 1.3-суретте көрсетілгендей ашылады. Содан кейін (ә) 

жағдайындағы процесс қайталанады.  

 
(i) «үлкен», «бірдей» немесе «кіші» сөздерін қолданып, төмендегі сөйлемді 

толықтырыңыз.  

1.3-суреттегі сіріңке қорабы құлағанға дейінгі картонның көтерілу 

бұрышы 1.2-суреттегі сіріңке қорабы құлағанға дейінгі картонның көтерілу 

бұрышымен салыстырғанда ...  

(ii) Жауабыңыздың себебін түсіндіріңіз.   

Дэниэла Т. Виллингемнің «Неліктен оқушылар мектепті ұнатпайды?» атты 

кітабында: «Оқуға түрткі болу үшін, біз оқушылардың ойлауы мен қиялын 

түсінуіміз керек. Олар қалай ойлайды? Не туралы ойлайды? Оқушылардың 

өзіне тән миы қалай жұмыс жасайды?, - деген сұрақтарға жауап алуымыз 

керек», [4] - деп жазған екен. Мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы 

арасындағы байланысты 1-мысалда көрсетілгендей құрылымдық тапсырманы 

тәжірибе түрінде көрсетіп, өзара пікір алмасу тәсілдерін қолдану арқылы 

жүзеге асыруға болады. Оқу материалдарын практикалық түрде қолданбай, 

оқушылар оның ауқымдылығын түсінбейді. Оқушылар сабақта берген барлық 

білімді келесі күні ұмытып қалмау үшін сабақты бекіту тапсырмалары 

оқушының өзі үйде жасай алатындай мазмұнда болғаны дұрыс. «Оқушылардың 

оқуға деген ынтасы жоқ және үй жұмысын орындамайды», – деген сөздер 

айтылмас үшін дұрыс тепе-теңдікті орната білу керек. Егер тапсырма қиын 

болса, ол оқушыларға ұнамайды. Ал оңай болса, онда олар тез жалығып кетеді. 

Мысалы, судоку мен таза математиканың арасында үлкен айырмашылық бар. 

Мазмұндағы айырмашылық зейіннің шоғырлануы мен көңіл бөлудің әртүрлі 

болуына алып келеді. Сондықтан, дұрыс таңдалған тапсырмалар осы 

проблемалардың шешімі болмақ. Ол қалай іске асырылады? Сұрақтардан 

әрекетке көшу жолдарын қарастырған дұрыс. Мысалы, торт пісіру қажет делік. 

Алдымен не істеледі? Қажетті қадамдар орындалып, торт пісіріледі. Бірінші рет 

ол дұрыс шықпауы мүмкін, себебі ол – күрделі үрдіс. Бірнеше рет осы 

әрекеттерді орындағанда торт пісіру оңай болады және автоматты түрде 

орындалатын болады. Сондай-ақ, ол ақпарат есте сақталып қалады. Білім алуға 

деген құштарлықты ояту жолдарынын қарапайым мысалдардан бастау қажет. 

Ең бастысы оқушылар қандай да бір жағдайды шеше білуге қабілетті болуы 

керек. Жетістікке ұмтылысты қалыптастырады.  

Француз жазушысы әрі философы Жан-Жак Руссоның «Эмиль, немесе 

тәрбие туралы» атты кітабындандағы «баланы өмір сүруге үйрету керек, 

өйткені өмір сүру – адамның ең басты мақсаты мен міндеті. Содай-ақ, өмір 

сүру дегеніміз өмірдің әрбір мезетін, әрбір көрінісін толыққанды, бар 

мүмкіншіліктеріңмен, мүшелеріңмен сезіну: дана деп көп ғұмыр сүрген адамды 
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емес, өмірді жан-жақты сезіне білген адамды атамаймыз ба?! Сондықтан да 

шәкірт оқу орнының табалдырығынан қандай да бір ғылым иемденіп қана емес, 

бірінші кезекте адам болып шығуы қажет», [5] - деген ойлар тұжырымдалған. 

Мектептен шыққан оқушы білімді ғана болып қоймай, өмірдегі әртүрлі 

жағдайларға бейімделе алуы қажет. Жаңартылған білім беру бағдарламасында 

көрсетілгендей, «негізгі орта білімнің мақсаты – тұлғаның жалпы мәдениетін 

қалыптастыру, тұлғаны қоғам өміріне бейімдеу, кәсіпті, мамандықты саналы 

түрде таңдауға және меңгеруге негіз жасау, оның ішінде білім алушылардың 

ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескеру» [6]. 

Оқулықтағы тапсырмалар мазмұны өмірмен байланысты, тараулар және пәндер 

бойынша өзара кіріктірілген болса, оқушының болашақ маман ретінде 

жетілуіне септігін тигізеді. Сапалық және сандық құрылымдық тапсырмалар 

арқылы білім алуды масштабтауға болады, ол өз кезегінде дұрыс ойлау процесі 

үшін өте маңызды. Сабақ мазмұны тым жеңіл немесе тым күрделі болмауы 

керек. Сондай-ақ, оқушылардың өз бетімен білім алуына мынандай факторлар 

әсер етеді. 

Орта. Бұл – осы мезетте көретініміз және еститініміз. Бұл сіз шешуін қажет 

ететін проблема немесе сізге осы проблеманы шешуіге көмектесетін қоршаған 

ортадағы заттар болуы мүмкін. Ол сіз отырған бөлме де, тіпті, бұл белгілі 

дилеммалардың жауабы да болуы мүмкін. Кейбір тапсырмалардың суреттері 

мен сұрақтары болады, сондай-ақ оларда көбірек экологиялық ақпараттар да 

берілуі мімкін.  

Жұмыстық жад. Бұл осы мезеттегі оқушының ойы. Мысалы, мұғалім өте 

қатты сөйлеп, сабақты түсіндіріп жатыр, ал оқушы өзінің Facebook-тағы 

парағын тексеру керек екенін ойлап отыр. Немесе сіз қоршаған орта туралы 

ақпарат алуды және онымен жұмыс жасауды көздеп отырсыз. Сіз өзіңіздің әр 

қадамыңызды ойластырасыз. Яғни, оқушылардың жұмыстық жадын оқуға 

бағыттай алуымыз керек. 

Ұзақ мерзімді жад. Әлем туралы білім жинақтайтын және оны толықтырып 

отыратын сақтау қоймасы. Сіз зебраның қандай екенін және сүйікті түсіңіздің 

қандай екенін білесіз. Барлық білім ұзақ мерзімді жадта қажет болғанға дейін 

жата береді. Егер сіз оқушыдан: «Фламингоның түсі қандай?», – деп сұрасаңыз, 

ол: «Алқызыл», – деп жауап береді. Ол білім оның ұзақ мерзімді жабында сіз 

сұрақ қойғанға дейін жатты. Сондықтан, ұзақ мерзімді жадта жатқан ақпаратты 

шығару жолдарын қарастырып, оны қолдана білуді үйрету керек.  

Рәсімдік білім. Біз белгілі жағдайды шешерде басқа фактілерді қолданамыз 

және өзіміздің ұзақ мерзімді жадымызға жүгінеміз. Білім берудің барлық 

сфераларында бір сабақ алдыңғы біліммен байланысты болады. Кешегі алған 

білімі бүгінгі білімге іргетас болады. Берік мұнара тұрғызбас бұрын, оның 

іргетасына сенімді болуымыз керек.  

Осы факторларды ескере отырып, физиканың екі тарауын біріктіретін 2-

мысалды ұсынуға болады. 

2-мысал: 2.1-суретте көмір электростанциясындағы бойлер (су 

жылытатын құрылғы) көрсетілген. Металл құбырдағы су жоғары көтерілген 

ыстық газдың арқасында қызады.  
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(а) (i) Неліктен ыстық газ жоғары көтерілетінін түсіндіріңіз.  

(іі) Бөлшектер туралы мағлұматқа сүйеніп, энергия конвекция арқылы 

металл құбырларға қалай берілетінін түсіндіріңіз. 

(ә) 2.2-суретте шаң мен күлді ұстап қалғыш электр сүзгіші орналасқан 

құбыр көрсетілген.  

Түтінді ұстап қалғыштың жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз. 

Құрылымдық тапсырмалар мен оларға жасалған кері байланыс мұғалімге 

қандай көмек береді деген сұраққа жауап алып көрейік?  

1. Оқушылардың білім жетістігінін өлшемі. Сабақ беру үрдісінде 

құрылымдық тапсырмаларды қолданатын мұғалімдер материалдарды 

оқушылардың қалай меңгергенін біле алады. Ол үшін бағалау критерийлерін 

қолданады. 

2. Оқытудағы икемділік. Екі жақты (кері) байланысты жүзеге асыра 

отырып, қатені жылдам түзетуге мүмкіндік береді немесе тапсырма 

дескрипторлары әр қадамның дұрыс орындалуына көмектеседі. 

3. Практиканы жетілдіру. Тапсырмалар мазмұнын өмірмен байланыстыра 

отырып, мұғалім өз практикасын шыңдай алады. 

4. Оқушыны ынталандыру (мотивация): екі жақты байланыс оқушылардың 

белсенділігін арттырады, ал сынып оқушыларының білім алуға толық 

қамтылуы мұғалімнің іс-әрекетінің нәтижелі болғанын көрсетеді.  

Қорыта келе, құрылымдық тапсырмаларды орындау барысында оқушы 

өзінің іс-әрекетін жоспарлап, талдау жасайды және өмірмен байланысын 

бағалай алады. Сабақ барысында ақпаратты меңгеру мен оның жадта сақталуы 

үздіксіз жүріп жататын орта қалыптасады.  
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НЕГІЗГІ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА ЖАҢАРТЫЛҒАН 

БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫ  

ОҚУЛЫҚТАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Г. Кеніштайқызы  

«Өрлеу» БАҰО АҚ, Алматы қаласы бойынша ПҚБАИ тренері, 

Алматы қ. gulbala.76@mail.ru 

 
Электронды оқулық сабақ мәтіні, суреттері, бейнежазба, аудиожазба анимациялар 

және басқа да графикалық құралдар ақпараттары негізінде жасалады 

 

Электронный учебник – это электронный учебный курс, в котором информация по 

дисциплине представлена в виде текста, рисунков, видео, аудио, анимации и других 

графических средств. 

 

Electronic textbook is a electronical studying course, in which the information on subject is 

introduced in the form of texts, figures, video, audiophile, animated films and other graphical 

facilities 

 

Бүгінгі күні білім беру саласында жаңартылған бағдарлама бойынша 

оқулықтар қайта баспадан шығып, оқушылар қажетіне жарап жатыр. Сонымен 

қатар, электронды оқулықтар оқушыларға күнделікті мектепке салмағының әр 

қайсысы 400 граммнан кем емес кітаптарды тасудан да құтқарады. Бірақ, біздің 

мемлекетімізде оқулықтан бас тартқан жоқпыз. Жарқын болашақта электронды 

оқулықтарды жаппай қолданатын кезең де келе жатыр. Ақпарат үнемі ауысып 

тұрады. Жаңа ақпарат күнделікті толығады. Бұған электронды оқулықтардың 

пайдасы тиеді. 

Электронды оқулықтың мектептің мұғалімдері үшін көмегі зор. Тақырып 

бойынша сабақ мәтіні, суреттері, бейнежазба, аудиожазба анимациялар және 

басқа да графикалық құралдар сәйкес беріледі. Егер 40 минуттық сабақ 

жоспарында мұғалім үлгермей қалған жағдайдың өзінде, материалдарды 

бірнеше рет қайталап тыңдауға, сондай-ақ тапсырмалардың дұрыс жауаптарын 

бірден білуге мүмкіндік береді.  

Бұл жерде электронды оқулықты жаау барысында оқушылардың жас 

ерекшеліктері мен қабылдау дағдысын ең басты назарда ұстаған жөн. Әрбір 

тақырып негізгі мектеп оқушыларының қызығушылығын арттыруға жетелеуі 

тиіс. Дамыған байланыс пен іздеу жүйесі оқулықтың бір бөлімінен екіншісіне 

немесе фрагментінен басқасына бір демде ауысуға мүмкіндік береді. 

Материалдарды меңгеру дәрежесін интерактивті тапсырмаларды орындап 

болған соң бірден білуге болады. Оқулықты жасау барысында әр пәннің 

академиялық тіліне де мән берген дұрыс. Себебі, тарих пәнінде көптеген 

mailto:gulbala.76@mail.ru
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халықаралық терминдер кездеседі. Терминдерді есте сақтау, жазу дағдысына да 

көңіл аударған жөн.  

Электронды оқулықтың online және offline нұсқалары қазіргі күні 

қолданыста. Оnline нұсқасы интернетке қосылуға толықтай мүмкіндігі бар 

жандар үшін тиімді болса, CD-дискке немесе басқа да ақпарат тасымалдаушы 

құралдарға орналастырылғаны кез-келген компьютерден көрсету үшін оңтайлы 

болып табылады [1].  

Бұдан бірнеше жыл бұрын шыққан электронды форматтағы алғашқы 

оқулықтар шынында кітаптарды қайталаған еді. Қазір интернетте PDF, DOC, 

EPUB, FB2 форматтарында салынған бірнеше оқулық түрлері бар. Кейбірі 

Power Point форматындағы да жасалынған. Егер де бұл қағаз түріндегі 

формасын сақтап қалса, оқулықтың электронды нұсқасы деп атауға ғана 

болады. Бұл бүгінгі күні электронды оқулыққа деген сұранысты 

қанағаттандыра алмайды. Міндетті түрде аудиалды, визуалды көру дағдысын 

жақсарту үшін 2,5-3 минуттық роликтер, иллюстрациялар, графикалық 

органайзерлер, ойындармен толықтыру қажет. Электронды оқулықтар жасауда 

әр пәннің үздік мұғалімдерін сарапшы ретінде шақырып, кеңес алса құба-құп 

болар еді деп ұсыныс білдіргім келеді. 

Жаңартылған оқу бағдарламасында оқушылардың өзіндік жұмысына көп 

көңіл бөлінеді. Егер электронды оқулықтардың үнемі толықтырылып тұратын 

ескерсек, үздік педагог жұмысының тақырыпқа сәйкес қорытындыларын да 

қосуымызға болады. 

Қарапайым оқулықта барлық ақпарат мәтін және график түрінде 

көрсетіледі. Электронды оқулықта барлық мультимедиалық технологияларды 

тиімді қолдануға болады. 

Электронды оқулыққа мынадай талаптар қойылады: 

 Материалдың гипер мәтінді мазмұнда берілуі; 

 Қарапайым навигация; 

 Иллюстрациялардың қолданылуы; 

 Әрбір тақырыпқа мәтіндік және басқа да бақылау тапсырмаларын беру; 

 Материалдар мен жаттығуларды күрделілігіне қарай әртүрлі деңгейде 

орналастыру [2]. 

Бүгінгі күні жаңартылған білім беру бағдарламасында сараланған 

тапсырмалардың болуы. Жарқын болашақта электронды оқулықтар өзінің 

басымдықтарының арқасында оқытудың ажырамас бөлігіне айналады. Оларды 

оқығанда ақпаратты беруге арналған түрлі каналдар ретінде пайдалануға 

мүмкіндік бар.  

Егер бала ақпаратты есту арқылы жақсы қабылдайтын болса, оны тыңдай 

алады, тыңдау дағдысы қалыптасады, ал егер көзбен көру керек болса, 

видеофрагменттер мен анимацияларды қарай алады визуалды көру дағдысы 

жақсарады. 

Электронды оқулықтардың басқа да басымдықтары арасынан сарапшылар 

төмендегілерді атайды: 

Кез-келген жерден, кез-келген құрылғы арқылы кіруге болады; 

Ақпаратты іздеу мүмкіндігі; 
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Интерактивтілік; 

Балл қоюда объективтілік; 

Тапсырмалардың күрделілігінің түрлі деңгейі; 

Озат оқу үшін жасалған жағдайлар; 

Өтіп кеткен материалдарды қайталау мүмкіндігі. 

Санитарлық норма бойынша оқушыларға электронды оқулықтарды сабақ 

үстінде тек 20 минут қана қолдануға ұсынылады. Бірақ, осы уақыт аралығында 

мәтінді, графикалық суреттерді ұлғайтып көруіне мүмкіншілік бар.  

Электрондық оқулықтың ең басты құндылығы – жай оқулықтағы 

қамтамасыз етілмеген жоғары дәрежедегі көрнекілік мүмкіндігі. Оқулық 

материалды өте ұқыпты, оны маңызды ерекшелікпен үйренуге мәжбүр етеді. 

Электрондық оқулықты құру кезіндегі ең маныздысы, ол оқытудың 

активизациясында қорытылады, үлкен көлемді символдарды бейнелерді құруға 

мүмкіндік туады, олар конспектінiң тірегі болады. Сонымен қатар ол бейнелер 

анимациялық болуы мүмкін, жай кітапті құрғанда ондай мүмкіндік жоқ. 

Қозғалатын (анимациялық) бейнелердің барлығы оқушының жанында 

тұрақты «тірі» оқытушы бар сияқты елес құрылады, оқып-үйрену процесінде 

«бірге болу» кезеңі пайда болады, ол да материалды меңгеруді оңайлатады [3]. 

Электронды оқулықтарды пайдалану үшін bilimland.kz, itest.kz, twig-

bilim.kz и imektep.kz сайттарына тіркелу жеткілікті. Осы сайттардан өзіңізге 

қажетті электронды оқулықтармен жұмыс жасауға болады. 
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В статье дается краткое описание стандартов в области онлайн обучения, кратко 

описываются сервисы и средства разработки электронных ресурсов. Также в статье 

отражаются результаты исследования в области стандартизации дистанционного 

обучения. Описаны средства создания электронных ресурсов, основные международные 

стандарты, отражающие основные требования к организации учебного контента и всей 

системе дистанционного обучения в целом, а также совместимость учебного контента. 

 

Мақалада онлайн оқытуды ұйымдастыру технологияларының қысқаша сипаттамасы, 

онлайн оқыту саласындағы стандарттардың сипаттамасы және онлайн оқыту үшін білім 

беру ресурстарын құру беріледі. Сонымен қатар, мақалада қашықтықтан оқытуды 

стандарттау саласындағы зерттеу нәтижелері көрсетіледі. Электрондық ресурстарды 

құру құралдары, оқу контентін ұйымдастыруға және жалпы Қашықтықтан оқытудың 

барлық жүйесіне қойылатын негізгі талаптарды, сондай-ақ оқу контентінің үйлесімділігін 

көрсететін негізгі халықаралық стандарттар сипатталған. 

 

The article gives a brief description of the technologies of online learning, a description of the 

standards in the field of online learning and the creation of educational resources for online 

learning. The article also reflects the results of research in the field of standardization of distance 

learning. It describes the means of creating electronic resources, the main international standards 

that reflect the basic requirements for the organization of educational content and the entire system 

of distance learning in General, as well as the compatibility of educational content. 

 

Благодаря развитию информационных технологий, в наш век наблюдается 

большой прогресс в сфере образования. Инормационнные технологии 

способствуют доступности образовательных услуг.  

Онлайн-обучение  отличается доступностью, актуальностью и скоростью. 

Такие курсы меняют наше традиционное понимание образования – теперь 

обучаться можно в любое время, в любом месте. Сейчас самые популярные 

онлайн-курсы собирают сотни тысяч студентов. Система электронных 

образовательных ресурсов обеспечивает использование сервисов в 

образовательных целях. 

Онлайн-обучение — это не альтернатива, а важная часть традиционного 

образования. 

Уже несколько лет функционируют массовые открытые онлайн-курсы, 

которые превратили онлайн-обучение в международную индустрию. В них 

задействованы серьезные ресурсы и в их развитие инвестируются значительные 

средства.   

Онлайн обучение способствует развитию качественного образования для 

категорий разного возраста и социального положения с использованием 

современных информационных технологий. Сегодня из самых популярных 

средств обучения являются онлайн - курсы, которые относятся к электронному 
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обучению, известному как e - learning, которое описывает когнитивные 

научные принципы эффективного обучения, с использованием средств 

мультимедиа и электронной образовательной технологии. Такие исследователи, 

как Ричард Э. Майер, Джон Суэллер и Роксана Морено, начиная с теории 

познавательной нагрузки, создали и установили ряд принципов 

мультимедийного обучения, которое позволяет повысить эффект от процесса 

обучения. Многие из этих принципов были признаны эффективными после их 

тестирования в условиях повседневного обучения. Большая часть этих 

исследований была проведена с участием студентов различных университетов, 

которым были даны относительно материалы уроков, по которым у них было 

недостаточно знаний [1]. 

Одним из методов организации онлайн курсов является их создание на 

готовых платформах. Например, с помощью системы Teachbase, благодаря 

встроенному конструктору: можно загрузить материалы и открыть курс для 

студентов. Помимо этого, есть возможность добавлять аудио, видео, файлы 

PDF, Word, презентации Power Point. База знаний на сервисе организована 

весьма удобно благодаря простоте в управлении и возможности создания 

структур папок. Также открыта возможность добавлять различные тесты и 

задания и взаимодействовать со студентами непосредственно на страницах 

курса. Для создания тестов встроен специальный редактор с различными 

функциями – например, ограничением по времени прохождения теста. По 

каждому ученику (а также по группам учеников) можно отслеживать 

статистику. Вы увидите отчёты по посещаемости ваших курсов, информацию о 

набранных баллах и о времени, затраченном на курс. 

Другим примером является сервис Teachable, где есть возможность 

упаковать полезный имеющийся контент, и на его основе создать онлайн курс. 

Добавляйте видео, изображения, текст, аудио и PDF файлы, а также контент 

напрямую из Dropbox, Google Drive или OneDrive. Можно как подключать 

существующий сайт, так и создать новые страницы с помощью простого 

конструктора. 

Организация онлайн курсов на основе облачных технологий. 

Многофункциональный облачный сервис Eliademy предоставляет простые 

и удобные инструменты для создания и редактирования неограниченного 

количества обучающих продуктов. Здесь можно как продавать онлайн курсы, 

так и создавать бесплатные программы. Есть возможность создавать задания и 

опросы в своих курсах и открывать доступ к ним в определённое время. Также 

можно установить количество возможных попыток выполнения задания. Есть 

функция, позволяющая вести журнал успеваемости. 

Система iSpring, благодаря своему облачному серверу исключает 

необходимость пользоваться отдельным сервером. Для работы необходимы 

лишь устройство и интернет. В этой системе с понятным интерфейсом можно 

загружать учебные материалы для курсов и получать полную статистику и 

результаты обучения. Также доступен редактор курсов. Благодаря различным 

инструментам можно разработать нужные материалы. Например, создать 
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лекции из презентаций Power Point. Кроме того, есть возможность создания 

тестов и различных заданий для проверки знаний ваших учеников. 

CourseLab - это мощное и одновременно простое в использовании средство 

для создания интерактивных учебных материалов (электронных курсов), 

предназначенных для использования в сети Интернет, в системах 

дистанционного обучения, на компакт-диске или любом другом носителе [2].  

С помощью CourseLab можно создавать и редактировать учебный 

материал в среде WYSIWYG, не требующей знания языков программирования. 

Smart Builder − это сервис, позволяющий создавать собственные 

электронные образовательные курсы, не обладая навыками программирования. 

Вы можете использовать различные медиа, игровые элементы и т.д. В 

библиотеке Smart Builder уже содержится множество элементов от 

мультимедиа объектов до шаблонов страниц. 

LMS (Learning Management System) - это хранилище учебных материалов – 

видеоуроков, лекций, презентаций, книг и курсов, доступ к которым можно 

получить с любого устройства в любой точке мира. LMS часто сравнивают с 

виртуальным классом, в котором существует возможность обучать студентов 

или сотрудников в любой точке мира, а также отслеживать их успеваемость. 

Большинство современных LMS основаны на веб-технологиях, а в целях 

обеспечения стандартизации создаваемый для них контент (учебные курсы) 

обычно соответствует определённым международным форматам, наиболее 

популярным из которых является SCORM. Наличие данных форматов 

позволяет использовать контент, создаваемый с помощью различных 

редакторов, в разных LMS и обеспечивает возможность интеграции LMS с 

другими системами. 

Стандарт – это формат, утвержденный признанным институтом 

стандартизации или принятый предприятиями отрасли де-факто в качестве 

образца. Существуют стандарты для языков программирования, операционных 

систем, форматов представления данных, протоколов связи, электронных 

интерфейсов и т.д. 

Существуют международные стандарты в области дистанционного 

обучения. 

Например, стандарт AICC – Aviation Industry CBT Committee это  

некоммерческое объединение, управляемое его членами, созданное с целью 

помочь сообществу в сфере образования получить максимальную отдачу от 

использования современных образовательных технологий. Это достигается 

путем объединения усилий преподавателей, разработчиков дистанционных 

курсов, поставщиков программного обеспечения, разработчиков тренажеров и 

т.п. для разработки стандартов, технологий и рекомендаций, а также изучения 

лучших мировых практик в сфере дистанционного обучения. 

Стандарт TIN CAN API, в нем  определены все основные требования к 

организации учебного контента и всей системе дистанционного обучения в 

целом. Стандарт позволяет обеспечить многократное использование и 

совместимость учебного контента. Совместимость поддерживается независимо 
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от того, с помощью каких средств учебный контент был создан, а также 

благодаря представлению материала в виде отдельных небольших блоков [3]. 

Стандарт IEEE LOM. Цель стандарта является облегчение поиска, 

рассмотрения и использования учебных объектов учителями, инструкторами 

или автоматически процессами в ходе выполнения программ, а также облегчить 

совместное использование таких объектов путем создания каталогов и 

хранилищ. Стандарт предлагает базовую схему, которая может использоваться 

для создания практических разработок, например, с целью автоматического 

адаптивного назначения учебных объектов тем или иным агентам 

программного обеспечения. Стандарт не определяет, каким способом 

обучающие системы будут представлять или использовать метаданные учебных 

объектов. Используется в проектах: CUBER, EASEL, ITALES, OR-WORLD, 

TRIAL-SOLUTIONS, UNIVERSAL [4]. 

LRN - Learning Resource iNterchange (LRN) - стандарт в сфере технологий 

дистанционного обучения, разработанный корпорацией Microsoft совместно с 

ведущими представителями отрасли дистанционного обучения. LRN 

представляет собой описание требований совместимости материалов, 

предлагающее авторам стандартный метод идентификации, совместного 

использования, обновления и создания интерактивных материалов и учебных 

курсов. LRN - первое коммерческое применение спецификации IMS Content 

Packaging Specification.  

Стандарт ADL. Инициатива Advanced Distributed Learning (ADL) – 

результат совместных усилий, направленных на расширение использования 

современных возможностей информационных технологий для создания 

высококачественных, гибких и экономически эффективных средств обучения и 

профессиональной подготовки. 

Для реализации проектов ADL формирует мультинациональные группы, 

состоящие из представителей коммерческих компаний, образовательных и 

научных кругов, государственных учреждений с целью разработки 

спецификаций и стандартов в сфере дистанционного обучения для 

образовательной индустрии. 

Одним из главных достижений ADL является разработка одного из 

наиболее распространенных стандартов в сфере дистанционного обучения – 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model). SCORM содержит 

требования к организации учебного контента и систем дистанционного 

обучения. Как и стандарты AICC, стандарт SCORM обеспечивает возможность 

использования дистанционных курсов и систем дистанционного обучения, 

разработанных разными производителями. В настоящий момент стандарт 

SCORM является наиболее распространенным стандартом в сфере 

дистанционного обучения [5]. 

Развитие онлайн обучения способствует модернизации образовательных 

ресурсов. Контент электронного образовательного ресурса может быть 

представлен в виде: электронного учебника, электронного издания, 

самоучителя, практикума, обучающие программы, автоматизированные 

учебные курсы, официально не определенные стандартами. Компьютерная 
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обучающая программа обычно представляет собой систематизированное 

изложение учебного материала, включающего текстовый, иллюстративный (в 

том числе мультимедийный) учебный материал, гиперссылки, тестовые задания 

для определения уровня усвоения знаний.  

Таким образом, говоря о развитии онлайн обучения и образовательных 

ресурсов, необходимо придерживаться концепций, отраженных в 

международных стандартах данной сферы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
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olga110375@mail.ru. irina_vasileva_67@inbox.ru 

 
Менің ұсынып отырған технологиямның мәні жайында айтпас бұрын, сабақта 

бейнені қолданудың мақсатты әрі маңызды екенін еске салғым келеді, әртүрлі 

дереккөздерде баян етілген ақпараттарды, сонымен қатар жеке бақылауларымды назарға 

ала отырып, математика пәнін оқыту барысында бейнені қолданудағы келесі 

дәйектемелерді ұсынғым келеді. 

 

Прежде чем говорить о сути, предлагаемой мной технологии, хотелось бы напомнить 

о том, что использование видео на уроках целесообразно и важно и, принимая во внимание 

информацию, изложенную в разных источниках, а также собственные наблюдения, 

предложить следующее обоснование использования видео в процессе обучения математики. 

 

Before talking about the essence of the technology offered by me, I would like to recall that 

the use of video in the lessons is advisable and important and, taking into account the information 

presented in various sources, as well as my own observations, suggest the following justification for 

using video in the process of teaching mathematics. 

 

Информатизация образования и его компьютеризация - это тенденция 

времени. Этот факт обязательно нужно учитывать и признавать, независимо от 

того, считаем ли мы преимуществом или недостатком современного мира. 

Любое достижение человечество вызывало споры, относительно его 

эффективности, однако все они принимались как сложившийся факт. Само 

понятие информатизации и компьютеризации образование возникло не 

случайно. Оно стало популярным еще в середине 20 века (50-ые; 60-ые годы), 

но называли его «программированным обучением» [1, с.34]. 

Стоит отметить, что электронное пособие — это не электронный вариант 

книги, функции которой сегодня, в процессе обучения наряду с традиционными 

печатными изданиями широко применяются электронные учебные пособия. 

Сегодня электронные учебные пособия выступают в качестве ассистентов 

преподавателей, принимая на себя огромную рутинную работу при изложении 

нового материала, при проверке и оценке знаний учащихся. 

Данный проект организован с целью формирования самостоятельной 

работы учащихся, индивидуализации, дифференциации обучения, развития 

познавательных интересов учащихся. 

Отметим, что при грамотном использовании электронное пособие может 

стать мощным инструментом для самостоятельного изучения большинства 

дисциплин, особенно, связанных с информационными технологиями. 

Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному 

принципу и включают в себя текстовую (аудио) часть, графику (статические 

схемы, чертежи, таблицы и рисунки), анимацию, натурные видеозаписи, а 

также интерактивный блок. Можно отметить, что использование компьютерной 

анимации позволяет визуализировать сложные схемы, процессы и явления 
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макро- и микромира, заглянуть внутрь уникального оборудования. Все это 

делает учебный процесс увлекательным, ярким и в конечном итоге более 

продуктивным. 

И в большой степени возможности электронных учебных пособий 

раскрываются при самостоятельной работе учащихся. Здесь могут оказаться 

востребованными все мультимедийные функции: анимация и видео, 

интерактивные компоненты, вовлекающие обучаемого в учебный процесс и не 

дающие ему отвлечься, дикторский голос и подобранное музыкальное 

сопровождение, и все возможности компьютерной поисковой системы. Для 

всего этого необходимо просто предоставить учащимся мобильные 

компьютеры и стоит отметить, что большинство школ это могут сделать. 

Сегодня современный подход к обучению математики подразумевает 

использование нового опыта и новых технологий. И стоит отметить, что 

использование видео – одна из них. Оно позволяет разрядить обстановку, также 

повысить мотивацию, сделать процесс обучения и изучения получиться более 

эффективным, продуктивным и приятным [2, с.55]. Нам в настоящее время 

предлагается огромный выбор фильмов с готовыми поурочными разработками. 

Тем самым педагог, желающий использовать видео на своих уроках, сможет без 

особых усилий подобрать нужное ему и показать на уроке. Но надо заметить, 

как показала практика, не всегда готовый, спланированный урок проходит с 

успехом, даже при условии, когда педагог выполняет алгоритм своей работы по 

всем рекомендациям. Причиной этого является не что иное, как конкретная 

учебная ситуация. Ведь важно не только выбрать нужный видеофильм для 

показа, но и определить, какие задания предлагать учащимся и в какой 

последовательности. Для опытного педагога не составит труда, если знать 

основные принципы работы с видеоматериалами и учитывать специфику этой 

технологии.  

Прежде чем говорить о сути предлагаемой мной  технологии, хотелось бы 

напомнить о том, что использование видео на уроках целесообразно и важно, 

принимая во внимание информацию, изложенную в разных источниках, а также 

собственные наблюдения. Это позволило мне  предложить следующее 

обоснование использования видео в процессе обучения математики:  

1. Просмотр видео – это одновременно  визуальное восприятие 

информации  и аудио, что очень важно на уроках.  

2. Правильно отобранный учителем материал является доступным 

даже тем, кто слабо воспринимает материал на уроке и может дополнительно 

прослушать и просмотреть его как на уроке, так и дома. 

3. Сам процесс работы просмотра контролируемый: можно нажимать 

на паузу, просматривать еще раз и останавливать. 

4. Зрителями в данном случае могут быть учащиеся любой возрастной 

группы. Состав также может быть различным: индивидуальный слушатель, сам 

преподаватель или группа. 

5. Отбираемый для просмотра материал почти всегда базируется на 

изучении нового материала, разборе нового материала самостоятельно, 

закреплении темы. Видеоурок позволяет совершенствовать навыки и умения. 



290 
 

6. Самое главное, что видео помогает и может создать 

коммуникативную ситуацию [3, с.12]. 

Выше я уже сказала о том, что крайне важно правильно отбирать материал 

для просмотра. Думаю целесообразно руководствоваться следующими 

критериями при отборе материала: 

- соответствие видеоматериала интересам и имеющемуся опыту учащихся; 

- соответствие уровню учащихся; 

- длительность просматриваемого видеоматериала (она должна быть 

рассчитана заранее и укладываться в урок: занимать полный академический час 

или только его часть, например 5-15 минут, но никогда не может быть дольше 

самого урока) и думаю стоит отметить, что интерес детей в просмотре 3-7 

минут; 

- отмечу, что он должен быть понятным без излишне детальных объяснений и 

пояснений сюжета; 

- соответствие целей и задач видео-урока программе и календарно-

тематическому планированию. 

После того как прошёл отбор материала, следующим этапом работы 

является продумывание той деятельности, которую будут осуществлять 

учащиеся под руководством своего учителя. Создавая собственные или 

адаптируя уже имеющиеся упражнения, важно принимать во внимание, что 

видео-урок – это процесс, состоящий из трех этапов:   

1) предпросмотровой этап; 

2) демонстрационный этап; 

3) постпросмотровой этап. 

И каждый из них включает в себя несколько видов упражнений. Планируя 

учитель имеет возможность выбрать наиболее подходящие, соответствующие 

целям и задачам его урока. 

Например виды упражнений на предпросмотровом этапе могут быть 

следующими: заполнение таблицы, мозговой штурм, вопросно-ответная форма 

интерактивного взаимодействия, высказывание предположений относительно 

содержания видео-отрывка [4, с.36]. 

А вот второй этап – демонстрационный – имеет еще название активного 

этапа. И он может включать такие упражнения как:  

 беззвучный просмотр; 

 заполнение таблицы; 

 просмотр с паузой; 

 свободные записи и заметки; 

 записи и заметки по заданной схеме; 

 поисковый просмотр; 

 направляемый просмотр; 

 классификация информации. 

Стоит  отметить, что работа на постпросмотровом этапе помогает 

формировать навыки. Так как все трудности уже сняты и учитель направляет 

дискуссию и создает условия для творческой работы, осуществляемой в таком 

виде как: 
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 викторина; 

 обмен мнениями; 

 описание; 

 создание проекта/ постера/ плаката; 

 написание объявления/ доклада; 

 дискуссия; 

 написание отзыва. 

Учитель имеет широкий арсенал средств для создания интересного и 

продуктивного урока. В своей педагогической практике я часто включаю в урок 

просмотр видео и уделяю этому 3-7 минут от урока. На дополнительных уроках 

математики во второй половине дня я имею возможность посветить этому 

целый академический час. Частое использование видео в своей работе 

объясняется следующим: наша основная задача как педагогов - научить детей 

пользоваться видео-уроками в процессе обучения и  удерживать их 

мотивацию на высоком уровне. Использование видео позволяет мне с ней 

справиться. Мои  учащиеся с удовольствием смотрят видеоматериалы, которые 

я им предлагаю и с не меньшим удовольствием выполняют упражнения. 

Результат порой превосходит все ожидания.  

Я надеюсь, что вышеизложенная информация по использованию видео на 

уроках математики может быть полезной для всех педагогов, использующих 

видео на своих уроках или желающих применять данную технологию. 

Все свои видеоурокия выложила на канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCYsgr2IS0pCvgKpf75aitKw 

Данные видеоуроки могут быть полезны учащимся старших классов 

общеобразовательных школ при подготовке к СОРам и СОЧам и экзаменам, 

при проверке знаний перед  сдачей ЕНТ, а родителям для контроля. Ведь может 

быть многим слишком дорого нанимать репетитора или покупать новые 

учебники и они просто хотят как можно быстрее сделать домашнее задание по 

алгебре и математике. В этом случае  они могут воспользоваться видео-

уроками с подробным решением.  
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В статье рассмотрен вопрос о целесообразности введения программирования в 

учебный процесс начальной школы и актуальности его изучения. Также освещен вопрос об 

изучении на разных этапах школьного курса информатики наиболее полезных языков 

программирования 

Мақалада бағдарламаны бастауыш мектептің оқу процесіне енгізудің орындылығы 

және оны зерттеудің өзектілігі туралы айтылады. Информатика бойынша мектеп 

курсының әртүрлі кезеңдерінде ең пайдалы бағдарламалау  тілдерін оқып үйрену мәселесі  де 

назардан тыс қалмайды. 

The article discusses the advisability of introducing programming into the educational 

process of primary school and the relevance of its study. The question of studying the most useful 

programming languages at different stages of the school course in computer science is also 

highlighted. 

Важнейшей особенностью современного этапа развития общества является 

активное внедрение средств информационных технологий во все сферы 

человеческой деятельности. Общество все более приобретает черты 

информационного и в связи с этим необходимо организовать систему 

подготовки подрастающего поколения к вступлению в информационное 

общество так, чтобы, с одной стороны, молодые люди умели использовать 

современные средства информационных технологий, а с другой – знали и 

понимали принципы их работы. Основную возможность для эффективного 

решения этих проблем предоставляет школьный курс информатики. 

С начала 60-х годов был накоплен большой опыт организации обучения 

учащихся алгоритмизации, программированию, кибернетике, основам 

устройства ЭВМ и отражен в работах ученых А.П.Ершова [1], A.A.Кузнецова 

[2], М.П.Лапчика [3], Ю.А.Первина [4] и др.  

В 1985 году был разработан первый отечественный школьный учебник 

«Основы информатики и вычислительной техники», а сам предмет ОИВТ 

включен как обязательный в учебный план средней школы. Важнейшим 

достижением педагогической науки и школьной практики следует признать 
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общее позитивное отношение к данному предмету, как со стороны учащихся, 

так и со стороны преподавателей и работников образования, сформировавшееся 

за годы существования школьного курса информатики.  

Изучение этого предмета дает возможность учителю показать роль ЭВМ в 

современном обществе. Обучающиеся на конкретных примерах убеждаются во 

всевозрастающем влиянии компьютеризации на содержание и характер труда, 

на повышение его производительности.  

Анализ проблем, решавшихся в связи с совершенствованием методической 

системы обучения информатике, показывает текущее состояние и тенденции 

развития курса информатики. Имеется ряд положительных моментов, таких, 

например, как: официальное определение структуры обучения информатике в 

школе, включающей ряд этапов:  

1) пропедевтический – 1-4 классы, 

2) базовый курс информатики –5-9 классы,  

3) профильное обучение в области информатики – 10-11 классы.  

 Однако остаются важные проблемы, от решения которых зависит судьба 

самого школьного курса информатики. В организационно-методическом плане 

– это обоснование роли и места курса среди других в учебном плане школы. 

Решение этой и других проблем во многом зависит от развития материально-

технической и теоретической базы школьного курса информатики, обоснования 

его структуры и содержания. В настоящее время получила обоснование и 

является ведущей точка зрения, в соответствии с которой важнейшим 

направлением совершенствования структуры и содержания школьного курса 

информатики является усиление его общеобразовательной значимости. И перед 

школьным учителем стоит не менее важная задача – реализация возможностей 

информатики в развитии личности учащегося. В настоящее время по предмету 

информатика разные школы изучают различные языки программирования: 

С++, Python, IDE «Lazarus». Считаем, что необходимо сначала развить 

алгоритмическую культуру, математические способности – обучающийся 

должен уметь строить математическую модель задачи, блок-схему и 

реализовывать результат в написании программы. Постепенно интегрируя 

знания по математике и информатике развивать навыки прикладной 

информатики, которая помогает обучающемуся заниматься моделированием 

для определенной прикладной области. Исследование показывает, что знания 

учащихся по программированию на освоении «на хорошо» составляет 20%, «на 

удовлетворительно» – 80%. Согласно обновленной программе по дисциплине 

«Информатика» изучение программирования начинается в 5 классе со 

знакомства с визуальной событийно-ориентированной средой 

программирования Scratch. В учебниках 5 класса практически нет заданий для 

самостоятельной работы, позволяющих учащемуся написать собственную 

программу «с нуля». Считаем, что задания для самостоятельной работы 

должны быть, так как закрепляют полученные знания, развивают 

исследовательские навыки у обучающихся. На данный момент на сайте РНПЦ 

«Учебник» размещены  для общественной экспертизы учебники по дисциплине 

«Информационно-коммуникационные технологии» 1 класс, в которых 
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представлены основы работы с программой Scratch, и робототехническими 

наборами Lego Mindstorm. На наш взгляд это правильно, на сегодняшнее время 

существует множество курсов для детей младшего возраста, где преподается 

Scratch и основы робототехники. Но это также означает, что учебники для 5 и 6 

класса придется переиздавать, так как представленная в них программа уже 

утратила свою актуальность. Также переизданию подлежат и обновленные 

учебники 3 класса по вышеуказанной дисциплине, по причине устаревания 

информации. Учащемуся 3 класса будет неинтересно работать с программой 

Painter, после работы со Scratch и робототехническими наборами.  

 На наш взгляд, в среднем звене рекомендуется начинать изучение блока 

«Программирование» с изучения языка Pascal, который был несправедливо 

объявлен устаревшим и, следовательно, исключенным из школьной программы. 

Pascal минималистичен, легко изучаем, является языком со статической 

типизацией и ручным управлением памятью, поэтому идеально подходит для 

обучения программированию. Этот язык показывает обучающемуся его 

ошибки и позволяет ему понять концепцию управления памятью. Поняв 

принципы программирования в Pascal легко переходить на изучение языков C, 

С++, JavaScript, Python, PHP, C#, Java и других языков программирования. 

 Изучение языка С++ в школе ограничивается написанием консольных 

приложений, что, на наш взгляд, не формирует заинтересованность в изучении 

языка. Для повышения интереса, следует наряду с IDE Lazarus включить в 

школьную программу изучение  объектно-ориентированной программы (ООП) 

в IDE Borland C++ Builder. Согласно мнению учителей информатики учащимся 

гораздо интереснее разрабатывать оконные интерфейсы, так как можно 

наглядно увидеть результаты своей работы. 

 На наш взгляд, в школьной программе уделяется недостаточное внимание 

изучению таких языков как HTML, CSS, JavaScript, SQL, играющих 

первостепенную роль в Web-разработках. 

 Изучение языка Python, как первого языка программирования, не 

целесообразно в связи с тем, что он является излишне высокоуровневым, имеет 

нестрогую типизацию, списки вместо простых массивов, большое количество 

алгоритмов, реализованный в стандартных методах языка, а значит, 

обучающемуся будет сложно разобраться даже с простейшей сортировкой 

массива или строки в другом языке программирования. 

 Но следует отметить и достоинства современных учебников по 

информатике: изучение тем, связанных с программированием мобильных 

приложений, облачными сервисами и т.д., а также направленность на активную 

работу самого обучающегося. Благодаря заданиям после каждой главы, 

обучающийся  с интересом вовлекается в процесс поиска знаний, а не просто 

заучивает главы. На сегодняшний день решается вопрос об издании единого 

школьного учебника и это хорошо, но считаем, что необходимо сделать 

апробацию не только в НИШ и городских, но и в сельских 

общеобразовательных школах. 
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В статье изложены требования к современным учебникам, подготовленным по 

обновленному содержанию образования. Также описаны конкретные требования к 

электронным приложениям, которые предлагаются в современных учебниках. 

Анализируется важность отдельной проверки дополнительных электронных материалов, 

подготовленных в соответствии с содержанием учебника. 

The article sets out the requirements for modern textbooks prepared according to the updated 

content of education. The specific requirements for electronic applications that are offered in 

modern textbooks are also described. The importance of a separate verification of additional 

electronic materials prepared in accordance with the contents of the textbook is analyzed. 

 

 Жалпы білім беретін орта мектептер үшін оқулықтар оқытудың негізгі 

құралы, өйткені олар пәнді оқу кезеңдерін бекітілген мемлекеттік құжаттарға 

сәйкес қатаң түрде тізімдейді. Тапсырмаларды орындау кезінде оқушының 

оқулықпен де, сынып жетекшілігімен де, мұғалімнің жетекшілігімен өзіндік 

жұмысы болады деп болжанады. Кітаптар нақты жалпы білімнің дамуына, 

сонымен қатар әртүрлі дағдылар мен қабілеттердің дамуына, жеке тұлғаның 

жан-жақты дамуына ықпал етуі керек, қазіргі заманғы білім беру түрлеріне 

сәйкес келеді. 

Оқулықтарды дауындау барысы бірнеше кезеңдерге бөлініп, бірнеше 

сараптама жұмыстарынан өткізіледі. Десек те оқырман ретінде арнайы сайтқа 

қойылған, жалпы талдауға ұсынылған оқулықтарды қарау кезінде келесі 

параметрлерді ескерген жөн: 

- оқушы мен кітап арасында диалогтың болуы;  

- оқушының оқулықпен жұмысқа және одан әрі ізденіске деген 

қызығушылығын арттыру; 
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- оқулық мазмұнын қосымша құралдармен, оқу құралдарымен толықтыру 

мүмкіндігі; 

- ақпаратты игеру, зерттелетін оқиғалар, тақырыптар туралы білім алудың 

моделін құру [1].  

Жалпы алғанда оқулықтағы нұсқаулықтардың тілі түсінікті болуы керек 

және балалар психологиясының ескерілуі міндетті, мысалы, тым ұзақ 

сөйлемдер жасалмағаны орынды. Ұсынылған сөйлемнің ұзындығына да 

берілетін шектеу оқушының жасымен қатар пәннің өзіндік ерекшеліктеріне де 

сай етіп құрылса оқушы үшін де, ата-ана үшін де үлкен көмек. Терминдерді 

енгізген кезде олардың анықтамасын және аудармасын беру де аса маңызды. 

Заңдардың, құбылыстардың барлық атаулары мен тұжырымдары, олардың 

түсіндірмелері ғылымда қабылданған тұжырымдамаларға қатаң сәйкестікте 

берілуі керек. Оқулықта арнайы сөздіктер немесе оқу құралдарында, 

энциклопедияларда бекітілмеген таныс емес сөздер болмауы керек. 

Қысқаша сипаттама берілген, жалпы қолданушылар үшін жеңілдік 

тудыратын осы мәселелерді ескере отыра жазылатын оқулықтардың салмағы 

үлкен болатындығы әрине түсінікті. Сондықтан да жаңартылған білім беру 

мазмұнына сай дайындалған оқулықтарда бүгінде оқулықтарға қосымша 

ретінде электронды материалдар ұсыну қабылданған. Бұл әрине үлкен 

мүмкіндік. Қай қырынан алып қараса да тиімді: ыңғайлылық, оқушының АКТ 

құралдарымен жұмысын дамыту, оқушыға берілетін материалдар көлемін 

ескеру, мектепке оқушының өзімен тасымалдайтын құралдарының көлемін 

азайту т.б.  

Жалпы алғанда жаңа буын электрондық оқу қосымшалары: 

- суретті оқу-анықтамалық кешенін;  

- виртуалды зертханалар мен интерактивті модельдер кешенін;  

- есептердің мәліметтер базасымен кіріктірілген тестілеу кешенін; 

- іздеу кешенін; 

- пайдаланушыға көмек жүйесін; 

- әдістемелік қолдау көрсету жүйесін; 

- ұқсас ақпаратты іздеу жүйесін қамтиды [2]. 

 Электрондық қосымша (ЭҚ) – медиа-нысандарды, практикалық және 

бақылау жұмыстарын, оқулық материалын кеңейтетін және толықтыратын, 

белсенді оқу-әдістемелік кешен. Электрондық қосымшада ұсынылған материал 

оқулықтағы, анықтамалықтағы, ғылыми-көпшілік және т.б. ақпараттық 

материалдарды қайталауға тиіс емес. ЭҚ мазмұны бақылау қызметін жүзеге 

асыратын қосымша ақпараттардан (ғылыми-көпшілік мақалалар, т.б.), 

демонстрациялық материалдардан (иллюстрация, анимация, аудио-

бейнематериалдар және т.б.), тыңдалымға арналған аудиоматериалдардан, 

тестерден тұра алады. 

Электрондық қосымшада оның қолдану жолын түсіндірген  нұсқаулық 

болуы керек, интерактивті тақтада қолдануға бейімделген, қолайлы интерфейсі 

бар, тәжірибесі аз қолданушыға көмектесетіндей жасалуы қажет.  
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ЭҚ практикалық тапсырмалар: оқытудың түрлі формасына, жоғары 

белсенділікті және оқытудың мультимедиясын қамтамасыз етуге, жаңа білімді 

алуға қызығушылықты арттыруға бағдарланған болуы; 

-  пән аясында білім мен білік негізінде оқушыны өмірлік проблемаларды 

шешу тәжірибесін жинақтауға бағыттайтын оқу әрекетінің түрін ұсынуы; 

-  оқушыға оның жас және жеке ерекшеліктеріне байланысты оқу 

материалын меңгеруге көмектесуі қажет. 

Оқу материалын барынша түсіну және қабылдау үшін электрондық 

қосымшаға аудио және бейнематериалдарды, виртуалды серуенге және т.б. 

енгізуге болады. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мектепке дейінгі 

және орта білім департаменті бекіткен заманауи оқулыққа қойылатын талаптар 

қатарына электрондық қосымшаларға қойылатын талаптардың жеке енгізілуі 

оқулық талаптарына деген қатарды күшейте түсті. Заманауи оқулықтарға 

қойылатын талаптар арасынан электронды қосымшаларды бағалауға келесі 

параметрлер қамтылған:  

- электрондық қосымшаның  оқулықпен өзара байланысы; 

- оқу материалының  ақпараттық мәдениетті дамытуға бағытталуы; 

- өз бетінше оқуға қызығушылығы мен ынтасын арттыруға; 

- меңгерген білімін тәжірибеде қолдану дағдысын дамытуға;  

- өзін-өзі тексеруге арналған кілттерді, нәтижелерді талдау құралдарын 

қолдануға; 

- Электрондық қосымшаны орнату және жою пәрмендерінің 

қарапайымдылығы, сенімділігі мен толықтығы; 

эргономикалығы: пайданушыға ыңғайлылығы, навигацияның, іздеу 

жүйесінің тиімдігі;  

- толықтығы, ақпараттың экранда орналасу оңтайлылығы мен жүйелілігі 

[3]. 

Сонымен, қорыта айтқанда жаңартылған білім беру мазмұнына сай 

дайындалған заманауи оқулықтарға қойылатын талаптармен қатар оларға 

ұсынылатын электронды қосымшалардың да сапасы үнемі басты назарда 

екендігін сараптама жұмыстарына арналған кесте мазмұнынан көреміз. 

Болашақта оқушылардың АКТ құралдарымен жұмыс істеу дағдыларының 

жоғары екендігін, оқулық көлеміне қойылатын талаптарды ескере отыра QR-

код, презентациялық түрдегі материалдар т.б. электронды түрде жұмыс істеу 

мүмкіндіктерін арттыруды жоғары деңгейде қолға алсақ тиімділік артады деп 

сенеміз.  
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В статье рассматривается вопросы формирование функциональной грамотности 

учащихся и особенности ресурсного обучения. 

In this article, the formation of functional literacy of participants and features of resource 

training is discussed. 

Қазіргі тез өзгермелі әлемде функционалдық сауаттылық – оқушының 

әлеуметтік мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, 

сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық фактор болып 

табылады. Функционалдық сауаттылығы дегеніміз-адамдардың әлеуметтік, 

мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі 

жаһандану дәуіріндегі заман ағымына, жасына қарамай ілесіп отыруы, адамның 

мамандығына, жасына қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Ондағы басты 

мақсат жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының 

зияткерлік, дене және рухани тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, 

оның әлемде әлеуметтік бейімделуі болып табылады. Қоғамның дамуына 

байланысты сауаттылық ұғымының мәні тарихи тұрғыдан өзгергенін, тұлғаға 

қойылатын талаптарда оқу, жазу, санай білу қабілеттерінен гөрі белгілі бір 

қоғамда өмір сүруге қажетті білім мен біліктердің жиынтығын игеру, яғни 

функционалдық сауаттылыққа жету, қалыптастыру, меңгерту. Қазіргі әлемдегі, 

еліміздегі өріс алып отырған түрлі бағыттағы дамулардың әсерінен қоғамның 

адамға қоятын талаптарының өзгеруі нәтижесінде функционалдық сауаттылық 

ұғымы маңызды болып тұр. 

Қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт талаптарына 

сай оқыту үдерісінің орталық тұлғасы білім алушы субъект, ал ол субьектінің 

алған білімінің түпкі нәтижесі құзыреттіліктер болып белгіленуі білім беру 

жүйесінде «функционалдық сауаттылықты» қалыптастыру мақсаты негізге 

алынып отыр. 

Қазіргі таңда мектеп оқушыларының фукционалдық сауаттылық мазмұны 

келесі мағынада сипатталады: 

 оқу, жазу сауаттылығынан; 

 жаратылыстану ғылымындағы сауаттылығынан; 
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 математикалық сауаттылығынан; 

 компьютерлік сауаттылықтан; 

 денсаулық мәселесіндегі сауаттылықтан; 

 құқықтық сауаттылығынан. 

Оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда оқу 

бағдарламасындағы әрбір пәннің рөлі мен білім беру ресурстары мен 

оқулықтардың маңызы зор. Мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамытуда білім беруде халықтың қоғамдық өмірін, арман-

мүддесін танытуда, оларға идеялық-саяси, рухани-адамгершілік, этикалық-

эстетикалық т.б. тәрбие беруде, дүниеге көзқарасын, мінезін, жалпы мәдениетін 

қалыптастыруда оқыту ресурстары қуатты құралдардың бірі болып табылады. 

Білім алу - батылдық, оны толықтыру – даналық, ал шебер қолдана білу – 

өнер! «Сабақ беру – үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны 

табатын өнер» - деген екен Жүсіпбек Аймауытов. Сондықтан қазіргі таңда 

оқушыларға саналы тәрбие мен сапалы білім беру ісін жаңа талап тұрғысынан 

өзгертіп, оқыту тәсілдерін үнемі жетілдіріп, тиімді оқыту ресурстарын қолдану 

басты міндеттіміз. 

Елбасымыз Н. Назарбаев: «Қазіргі заман мұғалімі – рухани дамыған әрі 

әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін 

шебер меңгерген білікті маман, өзін-өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын 

шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, 

дамыту үшін жауапты» - деген. 

Олай болса, шығармашыл тұлғаны қалыптастыру үшін әр сабағымызда 

біз тек оқулық шеңберіндегі білімді үйретумен шектеліп қана қоймай, кең түрде 

әр баланың талабына, деңгейіне сай жұмыстарды саралап, ыңғайластыруымыз 

керек.  Тұлға құзіреттілігін дамыту үшін, яғни білім алушылардың  

функционалдық сауаттылығын арттыруда  жаңа әдіс – тәсілдер мен 

ресурстарды қолдану  жоғарғы нәтиже береді. 

Білім беру үрдісіндегі оқулықтар мен  ресурстар оқушылардың қабілетін, 

білім деңгейін, оқуға деген ынтасы мен қызығушылығы арттып өз  бетімен 

еңбектенуге, ізденуге, зеттеушілік қабілетін дамытуға әсерін тигізеді. Дегенмен 

кейбір оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып олардың деңгейіне 

сәйкес білім беру ресурстарын тиімді қолдану қажет. Себебі әрбір оқушының 

оқу мақсатына қол жеткізуде және қабілеттерін дамытуда ұсынылып отырған 

оқулықтар мен ресурстар білім алушыны алға ілгерлеп ықпал етуп,  

қажеттілігін қанағаттандырады. Сабақ үрдісінде қолданылатын ресурстар білім 

алушыларды машықтандыруға, ақыл-ойын дамытуға, өзіндік дүниетанымын 

қалыптастыруға, әр баланың сабаққа деген ынтасын арттырып, олардың 

тапсырманы орындау барысында  жіберілген қателер мен кемшіліктерді 

уақытында анықтап түзетуге мүмкіндік береді. Қазіргі жаңартылған білім беру 

жүйесінде  сабақта қолданылатын ресурстар оқу мақсатына қол жеткізуге 

бағытталған және оқытушылардың сабақ үрдісіне ақпараттық технология 

қолдану деңгейін көрсетіп отыр. Дегенмен бұл компьютер және ақпараттық 

технологиялар оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды 
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жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде –

өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашып отыр.  

Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау 

қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы 

заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялар, оқулықтар мен білім 

беру ресурстарын кеңінен қолдануымыз қажет. 

«Жақсы оқулық – ұлттың игілігі, рухани құндылығы». Оқулық 

құрастыруда жаңа технологияны орынды пайдалану – білім алушының жан-

жақты құзыреттілігін дамытуға, шығармашылық, сыни  ойлау қабілеттерін 

қалыптастыруға  бағыт береді. Білім берудің ұлттық моделіне өту 

инновациялық педагогикалық технологияларды игеруді қажет етеді, ал 

инновациялық технология дегеніміз – педагогтың білімі мен білігі, зияткерлік 

қабілеті. Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының шарты – оқу 

процесі мен оған қажетті материалдарды үнемі жаңалау, жаңғырту, 

Оқулыққа қойылып отырған талаптарды: оқу материалдарының қазіргі 

ғылым мен технологияның дәрежесіне сәйкес баяндалуы; жоғары идеялылығы, 

тәрбиелік міндеттерге сәйкестігі; мазмұнының бағдарлама мазмұнына сәйкес 

әрі түсінікті болуы; материалдарының оқушылардың жас және танымдық 

ерекшеліктеріне сәйкес баяндалуы; дәл және анық, нақты қорытындылар, 

ережелер, заңдар мен анықтамалардың баяндалуы, тілдің жатық, әдеби және 

ықшам болып, оқушылардың ұғымына сәйкес келуі; оқу материалын меңгеруді 

жеңілдететіндей иллюстрация, сурет, кесте, диаграмма, сызба мен сызулардың 

болуы; сыртқы пішінінің (қағаз, шрифт, мұқабасының) ретті сәндендірілуін 

ескеруіміз қажет.   

Кез-келген оқыту үрдісінде қолданылатын ресурстар белгілі мөлшерде 

адамды дамытады. Мұғалім оқулық пен ресурстарды шебер қолдана отырып, 

оқушының оқуға қызығушылығы мен белсенділігін туғызу қажет. Қолдана 

алмаса, берген білімнен нәтиже шықпайды. Оқушының сауатты болып  

қалыптасуы білім беру ресурстары мен оқытушының оқыту іс-әрекетінде   

жүзеге асады. 
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Бұл мақалада жаңартылған бағдарламаны іске асыру үшін күнделікті сабақта 

оқулықты тиімді қолдану жолдары ұсынылып отыр. Білім алушыны өзін-өзі реттеуге және 

өз жұмысына сыни көзқараста баға беруге дағдыландыру және ұстазға қалыптастырушы 

бағалау мен жиынтық бағалау жұмыстарын жүргізудің тиімді жолдары ұсынылды. Бұл 

мақала университет, педколледж әдіскерлеріне және мектеп мұғалімдеріне арналған. 

 

В данной статье представлен обзор того, как эффективно учебники в ежедневных 

уроках для реализации обновленной программы. Предложены практические способы 

развития навыков саморегуляции и формирования критического подхода к оцениванию своих 

работ у обучающихся, также предлагаются эффективные пути проведения формативного 

и суммативного оценивания педагогам. Данная статья предназначена к ознакомлению 

военным педагогам и школьным учителям.  

 

This article provides an overview of how to efficiently use textbooks to  implement the 

updated program. The article also proposes effective ways of development of self-regulation skills 

in students, formation of critical approach in self-assessment, and practically effective ways of 

conducting formative and summative assessments. This article is for school teachers, 

methodologists of universities and colleges. 

  

«Қазақстанның болашағы бүгiнгi жастар. Сiздер оларға қалай бiлiм 

берсеңiздер, Қазақстан сол – деңгейде болады» деп Елбасы атап көрсеткен. 

Сондықтан оқушыларды өзін-өзі бағалауға, өзіне-өзі сыни көзқараспен қарауға 

бағыттай отырып, ойлау дағдыларының деңгейін қалыптастыру арқылы 

оқушылардың қажеттілігін қанағаттандыру қажет.  

Сабақ барысында мұғалім оқушыларды бағалауға қатыстыру арқылы 

олардың зейіндерін бір оқуға шоғырландырып, барынша нақты және тиянақты 

әрекетке жетелейді. Ал ұстаздың шәкіртін нақты әрекетке жетелеудегі 

қолданатын ресурстарының бірден-бір көзі – оқулық.  

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған 

"Қазақ тілі және әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспарда берілген 

коммуникативтік дағдылар (Тыңдалым, Айтылым, Оқылым, Жазылым, Тілдік 

бағдар) оқулықта қамтылған, бірақ оқулықтағы кейбір тапсырмалардың шарты 

оқу бағдарламасындағы оқыту мақсаттарының жалпы мән-мағынасынан 

әлдеқайда алшақтап кеткен.  

«5.3.3.1 фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды 

түсіну, тақырыбын анықтау» деген 5-сыныптың «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнін 

оқыту мақсатының жалпы маңыздылығын тапсырмалардың шартында толық 

қамытылса игі болар еді. Осы оқылым дағдысын қамтуда оқулық авторлары 

келесі ұсыныстарыма назар аударса екен деймін. Әрине, бұл бар болғаны 

ұсыныс. Осы ұсыныстарды оқулық авторлары өздерінің шығармашылығына 

қарай жетілдіріп ала алады.  
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Оқыту қазақ тілінде емес 5-сыныптың оқушысы «фольклор» туралы 

қазақша ақпаратты бастауыш сыныптан мүлде естімей келеді. Сондықтан 

оқулықта, біріншіден, фольклор туралы қысқаша ғана ақпарат қамтылуы 

маңызды. Екіншіден, шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсінуге 

негізделген тапсырмалар бірнеше түрде түрлендіріліп және оқушының жас 

ерекшелігіне ыңғайлана алынса игі болар еді. Бұл жерде оқыту мақсатын 

қамтуда критерийлерді тиімді қолдануға болады және әртүрлі жұмыс түрлерін 

ұсынуға да болады. Жұмыс түрлері мен тапсырмалар түрлері: әр топта шағын 

көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіне отырып, тізбектей оқыту;  оқыған 

үзіндісі негізінде сұрақтар құрастырту; құрастырған сұрақтарын мәтін 

төңірегінде топта талдау; топта оқыған, талдаған үзінділерін басқа топ 

мүшелеріне барып түсіндіру сияқты жолдарын нақ критерийімен қамту керек. 

Сонымен қатар шағын көлемді көркем әдеби шығармалардың тақырыбын 

анықтауға қатысты тапсырма шарттарының да қамтылуыда маңызды. Дегенмен 

оқулықты тиімді қолдану әр ұстаздың рухани шеберлігінің жемісі болмақ. 

Ұстаз бен шәкірттің арасындағы жарасымдылық кері байланыс негізінде 

қалыптасады. Мұғалім оқушыға кері байланыс беру арқылы оқушыны өзін-өзі 

бағалауға, өзін-өзі реттеуге ынталандырады. Мұғалім «Тұмар кімнің 

шөбересі?» деген сұраққа жауап бере алмауыңа не себеп болды? – деп 

оқушымен кері байланысқа түседі. Оқушының кері байланысын тыңдағаннан 

кейін мұғалім келесі тапсырмалары орындау үшін мұқият болуларын естеріне 

салады.  

Оқушылардың білімінде тапсырма бойынша жіберілген кемшіліктер 

анықталуы мүмкін. Бұл оқушы үшін оқу барысында меңгере алмаған «бос 

аралық» болып саналады. Мұғалім әр кезеңде сұрақтар қою арқылы оқушының 

түсінгенін, түсінбегенін анықтай отырып, шәкірттерінің кемшіліктермен жұмыс 

істеуіне, «бос аралықты» қайта толтыруына қолайлы жағдай жасауы керек. 

Сонда ғана мұғалім оқушылардың арасында жағымды көңілді қалыптастырады.  

 Оқулық әр мұғалім үшін нақты дайын ресурс көзі болғандықтан, оқулықта 

Қалыптастырушы бағалаудың тапсырмаларын енгізуге де болады.  

Коммуникативтік дағдылар (Тыңдалым, Айтылым, Оқылым, Жазылым, Тілдік 

бағдар) әрекеттері бойынша оқу мақсаттары, Бағалау критерийі, Ойлау 

дағдыларының деңгейі, Дескриптор нақты көрсетілсе және мұғалімнің оқушыға 

берер кері байланысына аралған жол да қалдырылса, нұр үстіне нұр болар еді. 

Қалыптастырушы бағалаудың мына бір үлгісін назарларыңызға 

ұсынамын. Тыңдалым әрекеті бойынша оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің 

негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау[1]. Бағалау критерийі: 

білім  алушы мәтіннің мазмұнына қатысты нақты ақпатартты анықтайды; 

мәтінге ат қояды. Ойлау дағдыларының деңгейі: білу және түсіну. 

Дескриптор: білім алушы берілген сұрақтармен мұқият танысады; сұрақтарға 

бір сөзбен жауап жазады; негізгі ақпаратқа қатысты мәтінге сай ат қояды. 

Сұрақтар: 1. Парсылардың патшасы кім? 2. Массагеттердің ханшайымы кім? 3. 

Кирге ақыл берген кім? 4. Кир кімді қолға түсірді? 6. Соғыста кімдер жеңіске 

жетеді? 7. Мәтіннің мазмұнына сай ат қойыңыз? 8. Мәтін не туралы? 9. 

Сеніңше, жазушының айтпақ ойы қандай? 10. Жазушының ойымен келісесің 
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бе? Әлде келіспейсің бе? Неге? Кері байланысты мұғалім әр оқушының оқу 

мақсатына қалыптасуының нәтижесіне негіздеп отырып жазады.  

Бөлім бойынша жиынтық бағалау мен тоқсан бойынша жиынтық бағалау  

нәтижелі болу үшін қалыптастырушы бағалауды тыңғылықты да табиғи түрде 

жүргізу оқушының қажеттілігін қанағаттандырудың алғашқы сатысы болып 

табылады. Осы бағалау түрлері жемісті болу үшін, оқушылар не үшін әрекет 

жасайтынын,  оқу үдерісінде қандай нәтижеге қол жеткізе алатындарын түсіне 

алулары маңызды. Ол үшін мұғалім шәкірттерімен кері байланысқа түсе 

отырып, білім алушыларға оқу мақсатын, бағалау критерийін, ойлау 

дағдыларының деңгейлерін, орындау уақытын, түрлі деңгейдегі 

тапсырмаларды, дескрипторды, балды  нақты түсіндіріп, оларға оқу нәтижесі әр 

оқушының өз қолында екенін саналы сезіндіре алса, сонда ғана білім алушы 

бағалау критерийіне жұмыс жасайды. 

5-сыныпта «Ежелгі көшпелілер мәдениеті» бөліміндегі «Тұмар туралы 

аңыз» тақырыбының оқылым әрекеті бойынша оқу мақсаты: мәтіндегі 

негізгі ақпаратты анықтау[1]. Ал айтылым әрекеті бойынша оқу мақсаты: 

берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу. 

Осы  оқу мақсаттарға оқушы жету үшін, әртүрлі тапсырмалар арқылы жетелеу 

қажет. Ең алдымен, оқушылар мәтінге дейінгі жұмыста портретке қарай 

отырып, не байқағанын, не білетіндерін бір сөзбен ғана Тұмар, қыз, ханшайым, 

сақтар, батыр деп айтады. «Жақсы», «Жарайсың» деген қалыптастырушы 

бағалау арқылы мұғалім оқушыға қолдау көрсетеді. 

Оқушылар мәтінді жете түсіну үшін оларды жетелей отырып жаңа 

сөздердің синонимдерін анықтау керек. Оқушылар елші, жаушы; жауынгер, 

сарбаз; ежелгі, бұрынғы, ескі  деген синоним сөздері мұғалімнің қолдауымен 

жұмыс дәптеріне жазып алады. Оқушылар осы синоним сөздермен сөз 

тіркестерін және сөйлемдерді ауызша құрайды, бірін-бірі сыпайы түрде 

толықтырып отырады. Яғни, бұл жерде оқушымен оқушы арасында кері 

байланыс жүреді. Мұғалім оқушылардың өзара кері байланысына өзінің кері 

байланысын береді. Бұл оқушылар арасында жағымды көңілді 

қалыптастырады. 

Осылай оқушылардың зейінін шоғырландырып, белсенділікке 

бағыттағаннан кейін барып, оқушылар «Тұмар туралы аңыз» атты мәтінге 

қатысты қарапайым сұрақтарды зейін қойып түсініп оқып шығады. Сұрақтар: 

Тұмар қай елдің патшайымы? Тұмар кімнің қызы? Тұмарды кім тәрбиеледі? 

Тұмар кіммен соғысты? Өзге ұлт өкілдері болғандықтан сұрақтарды жұпта бір-

біріне есте сақтап айтуы тиімді. Бірден оқушыға мәтінді оқытқан ең өнімсіз 

әрекет. Оқушылар сұрақтармен танысқаннан кейін барып мәтінді оқығанда 

шын мәнінде іздене отырып оқиды.  

Мәтінмен жұмыста барлығы қарапайым сұрақтардың жауабына назар 

аудара отырып үш минут ішінде  мәтінді толық жеке-жеке оқып шығады. Әр 

топ бір-біріне жоғарыда көрсетілген қарапайым сұрақтарды қойып, берілген 

жауапты тыңдап, «Бас бармақ» арқылы бірін-бірі бағалайды. 

Мәтінді үш бөлікке бөліп, әр топ өзіне қатысты бөлігін бір минут ішінде 

түсініп оқып шығады да жұпта сұрақ дайындайды және жауабын өзара талдап 
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барып, топпен «Түсінік картасын» екі минутта жасайды. Ал топ спикері 

«Түсінік картасын» қорғайды, ал оның тобы басқа топтарға сұрақтар қояды. 

Осы топтың спикері басқа топтың жауабына кері байланыс береді. Әр топқа 

қорғауға, сұраққа жауап беруге екі минут уақыт беріледі. «Бағдаршам» арқылы 

топтар бір-бірін бағалайды. Бұл үдерісте білім алушылар сұрақты дұрыс 

түсініп, лайықты жауап беруге, шағын диалогке қатысуға машықтанады. 

Мұғалім оқушыға кері байланыс беру арқылы оқушыны өзін-өзі бағалауға, 

өзін-өзі реттеуге ынталандырады. Мұғалім «Тұмар кімнің шөбересі?» деген 

сұраққа жауап бере алмауыңа не себеп болды? – деп оқушымен кері 

байланысқа түседі. Оқушының кері байланысын тыңдағаннан кейін мұғалім 

келесі тапсырмалары орындау үшін мұқият болуларын естеріне салады.  

Оқушының білімінде тапсырма бойынша жіберілген кемшіліктер 

анықталуы мүмкін. Бұл оқушы үшін оқу барысында меңгере алмаған «бос 

аралық» болып саналады. Мұғалім әр кезеңде сұрақтар қою арқылы оқушының 

түсінгенін анықтай отырып, кемшіліктермен жұмыс істеуіне, «бос аралықты» 

қайта толтыруына қолайлы жағдай жасауы керек.   

Білім алушыларды мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтауға үйретуді 

жалғастыру үшін әр топқа әртүрлі тапсырама береді. 1-топ «Домино» 

құрастыруда мәтіндегі ақпаратты негізге ала отырып, сұраққа сай жауапты 

жинақтайды. 2-топ мәтіннің тақырыбын, идеясын анықтап, мәтіннің мазмұнына 

сай ат қояды. 3-топ мүшелері Тұмар туралы жинақтаған ақпараттарын бір 

сөзбен айтады. Әр кезең сайын топ спикері ауысып отырады.  Бұл жұмыс түрін 

топтар өзара «Жапондық бағалаумен» бағалайды.  

«Домино» әдісінің үзіндісі 

«Блум түймедағы» әдісімен қорытындылаған тиімді. Себебі оқушыда 

«Мен орындауым керек. Мен орындай аламын. Мен орындаймын» деген 

ұстаным пайда болады, ал дарынды оқушылар өздерінің шығармашылық 

әлеуетін жоғары дәрежеде көрсете алады. «Блум түймедағы» тапсырмасы алты 

сатыдан тұрады. 1. Қарапайым сұрақ. Тұмар кім? сұрағында білім алушылар 

нақты фактыларды толық  атап айтады. 2. Нақтылау сұрағы. Тұмар атқа мініп, 

семсер ұстауға неше жасынан бастап жаттыққан? 3. Бағалау сұрағы. Тұмардың 

жаудан қорықпауына кім әсер еткен? 4. Шығармашылық сұрақ. Сенің ойыңша, 

Тұмар тағы да кім бола алады? 5. Түсініктемелі сұрақ. Тұмар неге Кирге 

тұрмысқа шықпады? 6. Тәжірибелік сұрақ. Тұмардың Кирді жеңгенінің қандай 

пайдасы бар?  

 «Қалауын тапса, қар жанар» деген мақалды ата-бабамыз жазу-сызу 

болмаған ерте заманда айтса да, бүгінгі жаңартылған оқу бағдарламасын іске 

асыру үшін мұғалімде табиғи «шеберлік» болуын нұсқап айтқандай. Сондықтан 

оқушыны тыңдалым әрекетімен тиімді жұмыс жасауға бағыттап отыру керек. 

Оқушы оқу мақсатын, бағалау критерийін, дескрипторды, сұрақтарды зерделеп 

барып, мәтінді таңдаса ғана тапсырманы дұрыс орындай алады. Сондай-ақ дер 

кезінде кері байланыс беруде оң нәтижесін береді. Оқушыға кері байланыс: Сіз 

үш сұрақтың жауабын дұрыс анықтағансыз. Дегенмен мәтінді зейін қойып 

тыңдай отырып сұрақтарға да назар аударып отырыңыз. 
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Қалыптастырушы бағалауда оқушылардың нақты қажеттіліктерін анықтап, 

сол қажеттілікті қанағаттандыратын қажетті оқу стратегияларын ұтымды 

қолданса, жиынтық бағалауда білім алушылар өз білімдерін шынайы көрсете 

алады. Ал бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмыстарын мұғалім 

сараптағаннан кейін, алда өткізілетін қалыптастырушы бағалауға қандай мақсат 

қоятынын нақты анықтайды. 

Өзін-өзі бағалау қабілеті мен дағдысы барлық оқушылардың бойынан 

табылады. Егер оқушылар жүйелі түрде өзін-өзі реттеп отырса, олар өз оқулары 

үшін көбірек жауапкершілікте болады.  
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Мақала авторлары қазіргі оқулықтың негізгі «пайдаланушылары» - мұғалімдер, 

студенттер және ата-аналар тұрғысынан өзекті мәселелерді қарастырады.  

 

Авторы статьи рассматривают актуальные проблемы современного учебника с 

точки зрения основных его «пользователей» - учителей, учащихся и родителей. 

 

The authors of the article are considering current problems of the modern textbook from the 

point of view of its main "users" - parents, teachers and students. 

 

Многие поколения школьников, приходя в класс каждое утро, привыкли, 

готовясь к уроку, выкладывать на парту учебник. Не секрет, что порой эта 

книга только занимает место на парте, ведь ни учитель, ни ребята не открывают 

его вовсе. Бывает и такое, что учебные страницы шуршат и перелистываются 

большую часть учебного времени. От чего это зависит? Только ли от того, 

какие методы и формы работы на уроке избрал педагог? Или от того, какая 

именно книга лежит на краю парты [1]? 

Если рассматривать учебник с разных позиций, то логичнее всего выбрать 

наиболее важных «потребителей». Каким хотелось бы видеть учебник 

современным родителям? Привлекательным для ребенка, понятным, чтобы 

маме или папе не приходилось самим вспоминать и объяснять тему, которую 
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они изучали много лет назад, не слишком объемным и тяжелым, чтобы 

школьный портфель выдерживал груз из нескольких книг, тетрадей и 

принадлежностей. 

Взгляд ребенка, особенно подростка, отличается от родительского: 

учебник должен быть не только понятным, но и интересным, удобным и 

надежным в использовании, «чтобы на странички не распадался».  

Учитель, работающий в системе критериального оценивания, 

рассматривает учебник и как составляющую учебного процесса в классе, и как 

«домашнего учителя», и как сборник задач и упражнений, достаточный для 

выработки у всех учащегося умений и навыков требуемого уровня [2]. 

Поясним необходимость выполнения учебником такого рода функций. 

Во-первых, в силу целого ряда причин учащиеся могут пропустить урок. В 

этом случае необходимо создание условий для того, чтобы пропустивший 

объяснение темы ребенок мог самостоятельно ознакомиться с материалом, 

понять его или сформулировать вопросы к учителю, которые будут 

способствовать такому пониманию. В случае же длительных пропусков 

учебных занятий по болезни, для того чтобы не утрачивались приобретенные 

ранее навыки, например, решения задач или уравнений, необходимо большое 

количество упражнений, причем примерно одного уровня сложности, ведь 

самостоятельно далеко не каждый ученик способен перейти от решения 

заданий уровня А к заданиям уровня В, а тем более С. Если в классе педагог 

может подбирать подобные задания из разных источников, например, из 

учебников и пособий разных авторов, то для ученика, находящегося дома на 

лечении учебник – это чаще всего единственный источник как информации, так 

и практических заданий, обеспечивающих ее усвоение, приятие, применение на 

практике. Однако современные учебники «грешат» немногочисленностью 

тренировочных заданий, либо в учебник помещается большое количество 

упражнений, но на разные аспекты изучаемых тем, что не дает возможность 

выработки конкретного навыка или закрепления умения в одном виде 

деятельности. 

Многие скажут, что учебник предоставляет массу возможностей для 

творчества самого педагога, но мы забываем, что это замедляет подготовку к 

урокам, создает определенные трудности для тех учителей, которые 

испытывают трудности с подключением к сети Интернет либо не имеют 

возможностей для частого использования копировальной и множительной 

техники для бесконечного распечатывания заданий для учащихся [3]. 

Во-вторых, учителям сейчас необходимы сборники заданий, задач и 

упражнений в том числе и для того, чтобы выстраивать индивидуальную 

траекторию обучения для каждого ученика, что отвечает требованиям 

критериального оценивания, создает возможности для качественной обратной 

связи и рефлексии. Принцип избыточности предлагаемого материала авторы 

учебников «успешно» маскируют наличием множества заданий, 

иллюстрирующих решение задач разными способами. Но учителю необходимо 

иметь как можно больше упражнений самого простого уровня, чтобы даже 
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слабоуспевающему ученику всегда было чем заняться и на уроке, и при 

выполнении домашнего задания. 

Если ребенок пропустил тему и пытается освоить материал 

самостоятельно, то это также вызывает ряд сложностей. Авторы учебников 

подчас преподносят материал учащимся на высоком уровне сложности, что 

«сводит на нет» все их попытки к самостоятельности. Например, в учебнике 

«Алгебра. 7 класс» издательства Мектеп в §8 даются определения абсолютной 

и относительной погрешностей приближения, понять которые семиклассник 

без помощи учителя не в состоянии. Практических заданий для выработки 

навыка нахождения погрешности по формуле нет, в то же время много заданий 

для определения погрешности разными способами, что подходит только для 

способного и одаренного ученика, но не для семиклассника со «средними» 

способностями.  

В-третьих, содержание некоторых учебников соответствует требованиям 

программы по предмету, но в то же время не совпадает с календарно-

тематическим планом, предлагаемым для всех учителей республики на портале 

smk.edu.kz, что создает трудности при подготовке педагога к урокам. 

В то же время, учебник был и всегда останется источником фактической 

информации. Это означает, что для выработки у учащихся «грамотности 

чтения» при работе с научным, научно-популярным текстом, педагогам 

необходимо обучать ребят работе с текстами учебников: как выделить главное, 

определить, что необходимо для запоминания и заучивания, как пользоваться 

справочными материалам и пр. Соответственно, в учебниках по математике, 

алгебре и геометрии нужно наличие такого рода материала, который будет 

прочитываться, изучаться и обсуждаться непосредственно на уроке. Необходим 

понятный иллюстративный материал, который сможет визуализировать 

изучаемые темы, а это графики, схемы и чертежи. В современных условиях к 

учебникам необходимо прилагать и E-book, то есть диск с демонстрационными 

материалами, примерами решения задач и видео-уроками по всем темам 

программы, разработанными и отснятыми именно к данному учебнику 

педагогами, имеющими опыт преподавания в системе обновленного 

содержания образования и критериального оценивания [4]. 
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Мақалада жаңа білімді меңгертудегі сабақта смартфонды қолданудың тәжірибеден 

өткен тиімді жолдары туралы айтылады. 

 

В статье рассматриваются об опыте работы с применением смартфонов с целью 

усвоения нового учебного материала. 

 

In this article considered experience work of using smartphones with purpose assimilation in  

new educational material. 

 

Қазіргі кездегі тез өзгеретін шынайы жағдайларға үнемі бейімделу – күн 

тәртібіндегі негізгі мәселе болып тұр [1] . Сондықтан қазақстандық мұғалімдер 

білім беру сапасын арттырып, білім беру жүйесін жаңғыртуда орасан 

өзгерістерді ендіріп жатыр. «Өмір бойы оқу» қағидасына сәйкес мұғалім де, 

білім алушы да, тіпті ата-ананың да жаңа өзгерістерді тез қабылдауға 

бейімделуін заман талабы деп ұғыну қажет. Білім алушының сұранысқа ие 

икемдері мен дағдылары, функционалдық сауаттылығы, сын тұрғысынан 

ойлауы оқу сапасымен тікелей байланысты болғандықтан, қазіргі мектептерде 

жаңа білімді меңгертудің тиімді әдіс-тәсілдері қолданылып жүр.  

Өмірімізге толығымен енген гаджет-смартфондардың атқаратын 

міндеттері адамзатқа ғылым мен білімді игеруде зор мүмкіндіктер ұсынды. 

Және мектеп сабағында да тиімді қолдана білудің көкжиегі кеңейді. Қазір 

алдымызда смартфонсыз отырған бала кемде-кем. Көпшілік ата-аналардың 

баласының үй жағдайында смартфонды мақсатсыз қолданып, уақыты мен 

денсаулығын ысырапсыз қолданып жатқанына қынжылып отырғанын жиі 

естиміз. Гаджеттің зиянды жақтары көп айтылуда. Әйтсе де смартфонды сабақ 

барысында пайдалы қолдануды мұғалімдер ұсынып отыр. Кез келген пән 

негізінде сабаққа қызықтыру мақсатында смартфонды қолдана отырып 

материалды меңгерту білім алушының өздігінен білім алуына әкелетініне 

көзіміз жетті. Ойындар ойнау, бейнефильмдер көру, ән тыңдау сияқты 

амалдарынан басқа сабаққа байланысты түрлі операцияларды қолдануға үйрету 

міндеті туды. Қолда бар қазынаны пайдалы қолдануға  уақыт жеткенін түсіндік. 

Білім алушымен қоса мұғалім де, ата-ана да өзгеру формациясына өтуде, сол 

себепті өз сабақтарымда қолданып жүрген әдіс-тәсілдеріммен бөліссем деп 

едім. 

Ағымдағы оқу жылында 5-сынып оқушыларымен қазақ тілі және әдебиет 

сабақтарында жұмыс бастадым. Алдымен смартфонмен дұрыс жұмыс жасауды, 

ең алдымен, сайттан оқу материалының толық нұсқасын тауып оқудан 

бастадық. Мысалы, Б. Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесін оқытуда 

оқулық пен хрестоматияда жоқ бөлімдерін «kazneb.kz» сайтынан қалай табу 

керектігін сыныпта интербелсенді тақтада көрсетілді. Үлгілік оқу жоспарына 
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сай  сабақ мақсаты мен тақырыбына байланысты бөлімдер үйден оқып келуге 

беріледі де, сабақ барысында жұмыс жалғасын табады. Немесе оқулықта көру 

не тыңдауға берілген сілтемелермен жұмыс жасауда смартфонды қолдану өте 

тиімді. Оқушылардың үйде сілтеме материалын қарауды жиі ұмытатындарын 

ескерсек, мұндай жұмысты сабақ үстінде орындаған оңтайлы. 

Қазақ тілі сабағында мәтінмен жұмыс жасауда смартфонды жиі 

қолдандық. Атап айтсақ, тақырыпқа сай мәтін іздеп табу, оны қандай 

тақырыппен іздеу керек, сөз санына қарай қалай ықшамдау керек, қажет емес 

сөйлемді, абзацты алып тастау т.б.[3]. Топтық жұмыста топтар арасында бір-

біріне тапсырма дайындау ұсынылады. Белгіленген уақыт ішінде топ мәтін 

тауып, оған тапсырмалар құрастыру қажет. Топ мүшелерін түгел қамту 

мақсатында әрқайсысына жеке жұмыс беріледі. Мысалы, барлығы бір сәтте 

тақырыпты іздеуде сайтқа кіріп, әртүрлі мәтіндерді қарастырады. Оңтайлы 

мәтін табылғанда оны өңдеу керек, бірінші бала мәселесі бар тұсынан басқасын 

қиып алып тастаса, екіншісі сөз санына сәйкестендіреді, үшіншісі дыбыстық 

талдау жасау үшін белгілі бір сөзді қою қаріппен белгілейді, соңғы бала төл сөз, 

автор сөзіне келтіруге болатын сөйлемді жуықтап, тапсырма жазады. Соңғысы 

мәтінге тест құрайды. Соңында тапсырмаларды мәтіннің астына жазып, 

парақшаны сақтап, келесі топта отырған балаларға жеке-жеке әрқайсысы 

уатсап, «В контакте» немесе электронды поштасына жібереді. Осы тұста 

төмендегі жұмыстар орындалады: 

 Сайттан «сәтті» мәтін табу 

 Мәтінді өңдеу (қажет емес материалды қиып алып тастау, сөйлемдерді 

бір-бірімен ретімен жалғастыру) 

 Мәтін ішіндегі сөзді қою қаріппен белгілеу 

 Сөйлемнің астын сызу 

 Мәтін астына тапсырмаларды ретімен келтіріп жазу 

 Желі арқылы өзге топ балаларына жіберу 

Осы операциялардың барлығы тек смартфонда орындалады. Компьютер 

мен ноутбуктің жұмыс үстелінде орындайтынды енді білім алушы смартфон 

экранында орындай алады. Әрине, бұндай жұмысқа білім алушы біртіндеп 

қалыптасады. Алғашында «120 сөзден тұратын мәтін тауып әкел, негізгі 

мәселесі бар абзацты курсивпен жаз, 3-4 сөзді қою қаріппен белгіле, 

дайындаған жұмысты сынып чатына жібер» сияқты тапсырмаларды 

орындатудан басталып, қалыптасады. Жеке жұмыс жасап қалыптасқанда, 

топпен орындауға көшіруге болады. Бұл жұмыстардан біздің жеткен 

жетістіктеріміз мол болды. Әсіресе, АКТ технололияларын қолдануда: 

 Word программасымен түрлі операцияларды санаулы минуттарда 

шапшаң  жасайды 

 Информатика пәнінде өткен материалды тәжірибеде қолданады 

 Жанұя мүшелерін де үйрете алады 

 Болашақта  ғаламтор материалынан өнім жасауға төселеді 

Жаңа оқу материалын меңгеруде: 

 Сабаққа қызығушылығы артады 

 Өздігінен ізденіп, өзін-өзі оқытуға қалыптасады 
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 Үй тапсырмасын қайталап, тыңғылықты орындауға төселеді 

 Оқуға деген ішкі уәжі пайда болады 

 Мұғалімнен үнемі көмек күтуден арылады, яғни жауапкершілігі артады 

 Оқу сапасы жоғарылайды 

Тестімен жұмысын тексеруде де қолдану оңай. Тест жұмысы орындалып 

біткенде, сынып чатына дұрыс жауап кодтары жіберіледі. Яғни, білімді 

электронды тексеру арқылы, уақытты үнемдеп, қатемен жұмыс жасауға 

үлгеруге жақсы. Алғашқыда білім алушы өзін-өзі тексерсе, кейін көршісін 

тексеруге болады.  

Жаңартылған білім мазмұны аясында жиынтық бағалау жұмыстарына да 

смартфонды тиімді пайдаланудың тетіктері көп. Мысалы, алдын ала жиынтық 

бағалаудың мақсаттары мен критерийлерімен  таныстыруда білім алушы мен 

ата-анасының чаттарына жіберу. Жиынтық бағалауда жіберілген қатемен 

жұмыс жасап, өзін-өзі бағалау, рефлексия жасау үшін жұмысын фотоға түсіріп 

алу. Мұғалімнің кері байланысы білім алушының белгілі бір кезеңдегі 

жетістігінің нәтижесіне сипаттама болады [2]. 

Сонымен қоса, өз тәжірибемде смартфонның көмегін төмендегі 

жағдайларда жиі қолданамын: 

- Білім алушы белгілі бір себеппен БЖБ, ТЖБ кезінде жол жүріп кетсе, 

уатсап немесе электронды поштасы арқылы тапсырмаларды жіберу және 

тексеруде; 

- Бейнеқоңырау арқылы тыңдалым-айтылым материалын қабылдауда; 

- Білім алушы ауырып қалған жағдайда үй тапсырмасын беруде; 

- Олимпиада, сайыстарға дайындалуда; 

Техниканың қарқынды дамыған заманында смартфонды  білім 

алушынының жаңа материалды меңгеруде өте тиімді қолдануға болатынын 

тәжірибемде байқадым. Сондықтан педагогтер сабақтарында смартфон көмегін 

молынан пайдаланса, екі жақ тараптары да ұтыста қалатыны анық. Бұл өз 

кезегінде  көп ізденіс пен ойлануды қажет етеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 Қазақстан Республикасында білімді және ғылымды дамытудың 2016-

2019 жылдарға арналған бағдарламасы. 

2 Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ тілі" 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру 

бойынша ұзақ мерзімді жоспар. 

3 2018-2019 оқу жылында Қазақстан республикасының жалпы орта білім 

беретін мектептерінде оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы. 

Әдістемелік нұсқау хат. 
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ГЕОГРАФИЯ САБАҚТАРЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Кеулімжай Әлия Талғатбекқызы 

Қызылорда облысы Қазалы ауданы  

Қалжан Нұрмаханов атындағы №95 орта мектеп 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада мектеп географиясын оқытуда компьютерлік инновациялық 

технологияларды пайдаланудың мәселелері қарастырылады. Электронды оқыту – білім 

берудің ұшқыр мазмұны, іс-әрекеттің интерактивтік тәсілдері және оқушылардың оқу 

нәтижелерін есепке алу негізінде, ақпараттық білімдік орта жайында интерактивтік 

қашықтықтың педагогикалық және ақпараттық-қатынастық технологиялар негізінде іске 

асырылатын оқытудың өзіндік түрі. Оқытудың бұл түрі оқушылардың оқу-танымдық іс-

әрекеттер түрінің алуан түрлілігі және білімдік ақпараттық ортамен интерактивтік 

өзара әрекеттестігі ретінде жүзеге асады. Электрондық ресурстардың ішінде кешендісі - 

электрондық оқулықтар. Қазіргі электрондық оқулықтарды шартты түрде оқулықтардың 

электронды көшірмесі және мультимедиялық электрондық оқулықтар деп жіктеуге 

болады. Электронды баспа, электронды кітаптар, оқулықтар мен оқу құралдарын жасау, 

сақтау және тарату мәселелерін кешенді шешетін құрал. Бұл технология болашақта 

баспалардың кітап шығару және оларды тарату мүмкіндіктерін арттыра отырып, оны 

жүзеге асыратын құралдар топтамасын ұсынады. Бұл құралдар мазмұны мультимедиа 

тұрғысынан бай жаңа үлгідегі туындылар шығарып, оларды электронды құрылғылардың 

барлық түрімен оқуға, көруге, тыңдауға жол ашады.  

Түйін сөздер: Электронды оқыту, ақпараттық технология, инновациялық 

технология, мультимедиялық оқулықтар, 3D-үлгілері, интерактивті әдіс, виртуалды 

лабораториялар, анимациялар, сандық оқу ресурстары, онлайнсабақтар.  

 

Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу. Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа 

инновациялық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара 

тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие 

үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді. 

Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» 

деп аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі 

белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Соңғы жылдары 

елімізде білім беру саласын түбегейлі жаңғырту барысында маңызды шаралар 

жасалуда. Соның бірі – 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік білімді 

дамыту бағдарламасына сәйкес енгізілген электронды оқыту жүйесі. 

Электрондық оқыту жүйесінiң әлемдік ақпараттық кеңістікте Қазақстандық 

білім беру жүйесінің сабақтастығын және оның бәсекеге қабілеттілік деңгейінің 

артуын қамтамасыз етедi. Электронды оқыту – білім берудің ұшқыр мазмұны, 

іс-әрекеттің интерактивтік тәсілдері және оқушылардың оқу нәтижелерін 

есепке алу негізінде, ақпараттық білімдік орта жайында интерактивтік 

қашықтықтың педагогикалық және ақпараттық-қатынастық технологиялар 

негізінде іске асырылатын оқытудың өзіндік түрі.   
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Оқытудың бұл түрі оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекеттер түрінің алуан 

түрлілігі және білімдік ақпараттық ортамен интерактивтік өзара әрекеттестігі 

ретінде жүзеге асады [1].Электрондық ресурстардың ішінде кешендісі – 

электрондық оқулықтар. Қазіргі электрондық оқулықтарды шартты түрде 

оқулықтардың электронды көшірмесі және мультимедиялық электрондық 

оқулықтар деп жіктеуге болады. Соңғысының біріншісінен айырмашылығы – 

онда түрлі видеороликтер, бейнеқатарлар, анимациялар, интерактивті 

тапсырмалар мен суреттер, виртуалды лабораториялар, 3D-үлгілері және 

тесттердің болуында. Интерактивті тапсырмалар оқушыларды формативті 

бағалауға өте тиімді.   

Әлемдік тәжірибеде электрондық оқыту қазiргi бiлiмнiң ажырамас 

бөлiктерінің бірі болып табылады. Электрондық оқытуды тарату деңгейі 

бойынша Қазақстан АҚШ, Финляндия, Сингапур, Оңтүстiк корея, Канада, 

Австралия, Жаңа Зеландия елдерімен салыстырғанда бірнеше жылға артта 

қалып келеді. Бұл елдерде жасалған білім беру үлгілері экономиканың жедел 

түрде дамуына және елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылатын 

стратегиялық мақсаттарға табысты жетуге жұмыс жасайды [2]. Электрондық 

оқыту жүйесінің қызметінің негізгі шарттарының бірі үздік халықаралық 

тәжірибелердің талаптарына сәйкес оқу үдерісінің ашықтығын қамтамасыз ету 

болып табылады. Оқу нәтижелерін бағалау бойынша Халықаралық 

қауымдастықтыңTIMSS, PISA сияқты халықаралық рейтингілерін қазақстандық 

білім беру позицияларын айқындау мақсатында жүргізу қажет.   

Осы мақсатта география пәні бойынша жалпы білім беретін мектептерге 

арналған қазіргі заманғы шетелдік оқыту бағдарламаларына шолу жасасақ. 

Мектеп оқушылары үшін география пәні бойынша инновациялық білім беру 

бағдарламаларының негізгі үлгілерінің бірі мынадай.  

Францияның Anuman Interactive компаниясы – ең алғаш Жердің 

интерактивті 3D үлгісіндегі Атласын құрастырған. Топографиялық, 

метеорологиялық, географиялық, гидрографиялық мәліметтерді үлкен көлемді 

өңдеуде демороликтерді ыңғайлы жүйелеген.  

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» сериясының 6-7 сынып орта 

мектептерге арналған жаңа мультимедиалық құралы: үшөлшемді моделдерден, 

видеофрагменттерден, анимациялардан, интерактивті жаттығулар 

мазмұндарына негізделген [3].  

«Интерактивті карталар». Физикалық география және экономикалық 

география бөлімдері бойынша бақылау тапсырмалары мен жаттығу 

тапсырмаларына кіріктірілген. Мұнда жауап автоматты түрде тексеріледі, 

тапсырмаларды орындау үшін дәл күйге келтіру нұсқаулығы «сандық оқу 

ресурстары» форматында толығымен интернетке тіркелген.  

«Google»компаниясы Жердің үшөлшемді картаграфиялық жаңа үлгісінің 

негізінде мұхиттардың тереңдіктерін көруге мүмкіндік береді.  

«Jewel» компаниясы құрастырған дүниежүзі елдері, танымдық 

географиялық мәліметтер, мемлекеттің құрылымы, демографиясы, 

экономикасы, тарихы, табиғаты және климаты туралы қызықты ақпараттарды 

онлайн-сабақтар түрінде құрастырған [4].Әлемге танымал TWIG 
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(Ұлыбритания), SANOMA (Финляндия), PHET, TED (США), YDP (Польша) 

сынды ірі халықаралық контент шығарушы компаниялардың өнімдері де 

кеңінен танымал.  

Осындай тәжірибелерге сүйене отырып, Отандық өндіруші «BMG» 

компанияcын атауға болады. Мемлекеттік білім беру стандарттары мен 

қазақстандық білім беру жүйесінің тілдік және мәдени ерекшеліктерін ескере 

отырып, өзге тілді электронды оқыту контентін аударып, лайықтайтын 

маңдайалды компания.  

Болашақта география пәні бойынша жалпы білім беретін мектептерге 

арналған қазіргі заманғы сандық білім беру ресурстары саласының жетістіктері 

негізінде жасалған көптілді білім беру (қазақ, орыс, ағылшын) платформасы 

негізінде құрастырылған [5]. Бұл – бүгінгі уақыт талаптарына жауап беретін 

білім беруге қажетті контенттің ең ірі коллекциясы болмақ. Жалпы білім 

беретін мектептерге арналған білім беру құралы ретінде оқу бағдарламасына 

сай жасалған. Мұндағы теориялық және практикалық сабақ түрлерін, тест 

жаттығулары мен кескін-графикалар, диаграммалар, суреттер, географиялық 

карталар «сандық оқу ресурстары» форматында пайдаланылады.  

 
 

Сурет 1. Сабақтың құрылымдық мазмұны  

 

Мұнда география сабағынан «Жер пішіні» тақырыбы бойынша 

мәліметтердің мазмұндық ерекшеліктерін көруге болады. Тақырыпқа сай «Жер 

Геоид ретінде», «Ежелгі үндістердің түсінігі», «Платонның түсінігі», 

«Аристотельдің дәлелі, «Жер шеңберін есептеу», «Жер пішіні туралы түсініктің 

өзгеруі», «Жер және Глобус», «Тест тапсырмалары», «Қорытынды 

нәтижесінен» құрылған.  
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Сурет 2.Сабақтың қысқаша курсы  

 

Оқушыларға жер туралы мағлұматтармен таныстырып «Жер Геоид 

ретінде»тақырапшасына қатысты қысқаша мини-тезис түрінде ұсынылады. 

Яғни мұнда «геоид» түсінігі, бұл терминді алғаш ұсынушы, геоид қандай 

сипатқа ие екендігін білім алушылар суретімен қатар жақыннан оқи алады.  

 

 
 

Сурет 3. Аристотельдің дәлелі мини-тезис  

 

Тақырыпқа қатысты«Ежелгі үндістердің түсінігі», «Платонның түсінігі», 

«Аристотельдің дәлелі» сияқты мәліметтер қорын суреттер арқылы 

бейнеленген қысқаша мазмұнмен түсіндіруге болады.  
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Сурет 4. Видеоролик  

 

Ал фильмдер оқушыларды өтіп жатқан тақырыпқа қызықтырып, алған 

білімді шынайы өмірмен байланыстырады, сол арқылы оның мықтап есте 

сақталуын қамтамасыз етеді. Білім беру ұйымдарының оқу үдерісінде және 

өздігінен білім алушыларға қолдану үшін озықпедагогтардың тақырыптық 

сабақтар циклі мен дәрістерінің бейнежазбаларының қорын құру жеткілікті. 

Сабақтардың бейнежазбалар қорларын Интернет желісі, жергілікті желіде, off-

line режимінде және жай компьютерлерде көруге болады. Мұндай оқу 

бейнематериалдары шағын жинақталған білім беру ұйымдарында, оқу-

материалдар қоры мен технологиялық инфрақұрылымы төмен білім беру 

ұйымдарына аса қажет болады.  

 
Сурет 5. Практикалық сабақтың құрылымы  

 

Практикалық сабақты орындау үшін кескін суретке қарай отырып, 

теориялық бөлімде өткен мәліметтердің негізінде шер шарының негізгі 

элементтерін анықтау қажет. Ғылыми нәтижелерді негізге ала отырып, 

зерттеушілік сипаттағы оқу модульдеріне бағытталған. Бұл өз кезегінде 

оқушының жаңа өткен тақырып бойынша білімін нақтылауа, әрі, есте қалуына, 
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интеллектуалды мүмкіндіктерін, білім, дағды, іскерлік деңгейлерін, сабаққа 

дайындық деңгейлерін бақылауғамүмкіндік береді.  

 

 
 

Сурет 6. Тест тапсырмалары мен нәтижесі  

 

Жаңа сабақ бойынша білімдерін қорытындылау мақсатында тест 

тапсырмалары мен олардың нәтижесін көруге болады.   

Электрондық оқыту жүйесінде педагогтар өздерінің оқу құралдары мен 

тестілерін құруы мүмкін. Олардың жұмысы мәтiндiк және графикалық 

редакторлар мен орталарда, мысалы, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 

Adobe Flash, Adobe Photoshop оқу контентiн жасаудың бiрыңғай жүйесімен 

стандартталатын болады. Бұдан басқа ғылыми нәтижелерді негізге ала отырып, 

зерттеушілік сипаттағы оқу модульдеріне бағытталған:  

арнайы тақырыптық карталар, кескіндер, графикалар;   

географиялық карталар және жердiң жасанды серiгiнен алған суреттердiң 

жиынтығынанегiзделген бiлiм беру ортасы;   

хронологиялық қағидалар бойынша құрастырылған материалдар жиынтығы;   

виртуальдық зертханалар немесе оның құбылыстарын зерттеуге негізделген 

модельдер;  ақпараттық көздер жинақтары;   

күрделі интерактивтік оқу материалдары   

Сондай-ақ бұл оқытудың жеке міндеттердің бірі ретіндемүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқыту үшінмамандандырылған сандық білім ресурстарын 

жасау және контент-провайдерлерін жеткізу болып табылады [5]. Сандық білім 

беру ресурстарын сабақтарда пайдалану оқушыға:  

уақытты үнемдеуге, өтілген және ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге;  

оқулықта кездеспейтін қосымша материалдарды қысқа уақытта табуға;  

түсінбеген материалдарды шексіз қайталауға;  

өз бетінше оқу қызметін жүзеге асырып, жұмыстың барлық кезеңінде өзін-өзі 

тексеруге;  

оқыту қызметін ұйымдастыру процесінде қазіргі заманғы ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалануға;  

оқу процесінде мультимедиа технологияларын, гипермәтіндік және гипермедиа 

жүйелерін пайдалануға;  
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оқушылардың интеллектуалды мүмкіндіктерін, білім, дағды, іскерлік 

деңгейлерін, сабаққа дайындық деңгейлерін бақылауға;  

дербес компьютер және мобильдік құрылғылар арқылы да қолдана алуына 

мүмкіндік береді.   

Электронды кітаптар мен оқулықтар жасау және тарату технологияларының 

көмегімен мультимедиа тұрғысынан бай жаңа үлгідегі оқулықтар шығарып, 

оларды электронды құрылғылардың барлық түрімен оқуға, көруге, тыңдауға 

мүмкіндік береді. Оның мынадай ерекшеліктері:  

Оқулықтарды pdf файлдарында өңдеу арқылы жоғары сапалы электронды 

кітаптар әзірлеу;   

Кітап мәтінін мультимедиамен оңай толықтыруға мүмкіндік жасау;   

Электронды оқулықтарды барлық құрылғылар арқылы оқылуына (соның 

ішінде мобильді құралдар);   

Оқулықтар мектептер мен басқа да оқу орындарында еркін қолданылады;   

Кітаптар жекелеген оқырманға заманға лайық жолмен қолжетімді болады;   

Дербес компьютер және мобильдік құрылғылар арқылы интерактивтік 

кітаптарды қолдана алады;   

Жеке электронды кітапхана құра алады;   

Кітаптарының көшірмесін барлық құрылғыларда сақтай алуға 

негізделген.   

Cонымен, сандық білім беретін ресурстар тек оқушылардың ғана емес, 

мұғалімдердің де қызығушылығын туғызғанымен, оларды пайдалану 

жоспарланған принциптер мен дидактикалық мақсаттарға негізделмесе, 

көздеген нәтижеге жеткізбейтіні сөзсіз. Демек жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану міндетті түрде оң нәтиже береді.  
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Автор болашақ әскери маманның бойына қазақтың генетикалық кодының негізінде 

дұрыс сөйлей білу (сөйлеу мәдениеті) мәдениетінің элементтерін қалыптастыру - бүгінгі 

әскери оқу орындарының өзекті проблемаларының бірі ретінде ұсынады.  

Түйін сөздер: әскери оқу орны, әскери маман, ұлттық код, мәдениет, тіл мәдениеті, 

сөйлеу мәдениеті, тіл – сана - ұлт, сәлемдесу, оқыту, жаңа технология, модульдік оқу 

технологиясы. 

 

Автор рассматривает одну из актуальних проблем военных учебных заведений – это, 

на основе казахского генетического кода,  обучение  курсантов  культуре речи.  

Ключевые слова: военное учебное заведение, военный  специалист, национальный код, 

культура, культура речи, язык - сознание - нация, приветствие, обучение, новые технологии, 

технология  модульного обучения. 

 

The author considers one of the actual problems of military educational institutions – it is, on 

the basis of the Kazakh genetic code, training of cadets in the culture of speech. 
Keywords:  military educational institution, military specialist, national code, culture, culture 

of speech, language - consciousness - nation, greeting, training, new technologies, technology of 

modular training. 
 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» Cтратегиясы: қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына арнаған Жолдауында 

(2012 ж.) «Дәстүр мен мәдениет – ұлттың генетикалық коды» [1] дегендей, 

қазақтың генетикалық кодының негізінде әскери оқу орындарында сөйлеу 

мәдениетін оқыту – бүгінгі күннің өзекті проблемаларының бірі.  

Әдетте, мәдениет сөзіне берілген анықтамаларды бір арнаға жинақтасақ, 

онда ол – қоғамның білім, ғылым, өнер және т.б. рухани табыстарының 

жиынтығы болып табылады. Тіл оған жатпайды, бірақ мәдениеттің елеулі 

формасы болып есептеледі. Бірақ та тіл мәдениеттің барлық салаларында 

ұлттық даралықты сақтай отырып, мәдениетті дамытуда ерекше қызмет 

атқарады. Бұл тұрғыдан келгенде, тіл мәдениетін сақтау, ана тілін жақсы білу, 

дұрыс сөйлей білу – әркімнің, соның ішінде әскери мамандардың да азаматтық 

борышы.  

Тіл мәдениеті деген ұғым тілдің мәдениетке қатысты екенін емес, тілдік 

тәсілдің кемелдену, өсу, жүйелену дәрежесінің қандай екенін аңғартады. 

Ұлы Абай айтқандай: «Көңілдегі көрікті ойдың ауыздан шыққанда сәні 

кетедінің» кері болмас үшін, біз бұл жерде әскери маманның сөйлеу 

мәдениетіне қатысты кейбір ой-пікірімізді ортаға салуды жөн санадық.  

Қазақ тіл білімінің абыз анасы, ҚР ҰҒА академигі, филология 

ғылымдарының докторы, професор Р.Ғ. Сыздықова: «Тіл мәдениеті дегеніміз – 
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сөздерді дұрыс қолдану, сөйлеу тілінде оларды бір-бірімен қиюластырып, 

жымдастырып, дұрыс айту, сауатты жазу орын орнымен қолдану сияқты адам-

әрекеттерді қамтиды, – дей келіп, оны ғылым сөзімен айтсақ, лексикалық, 

грамматикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормалар 

заңдылықтарын бұзбай қолдану» [2, 24 б.], – деп жазады. Демек, тілдік 

заңдылықтарын сақтай отырып, дұрыс сөйлеу мәдениетінен адамның (әскери 

маман - астын сызған біз) ой-өрісі, мәдени дәрежесі, ақыл-парасаты, имиджі 

(ерекшелігі), сөздерді өз орнында қолдана білу, т.б. қырлары көрінеді.  

Жалпы, әскерлерде сөйлеу мәдениетінің бастау арнасы сонау қазақтың 

жаугершілік заманында, қала берді, кешегі Ұлы Отан соғысы жылдарында да 

көрініс тапты. Оған қазақтың дарабоз батыры Б. Момышұлының «Соғыс 

психологиясы» атты еңбегін айтсақ та жеткілікті. 

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

мақаласында: «Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, 

мәдениеттану және филология ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды 

білім беруге қажетті барлық жағдайды жасауға тиіспіз. ...Бізге инженерлер мен 

дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және болашақты терең түсіне алатын 

білімді адамдар да ауадай қажет» [3], - деп атап көрсеткендей, елімізде ана 

тіліміздің тіл мәдениеті мәселесі күн сайын жаңаша көзқарастарға толы болып 

жатқан кезде, асты сызылған жолдарды әскери тілге айналдырсақ, онда сөз 

мәнері (әдебі), дұрыс сөйлеу мәдениеті жетік меңгерген білікті әскери - 

маманның ауадай қажеттілігі анық сезіледі.  

Сөз зергері, жазушы Ғ. Мүсіреповтің жетпісінші жылдары қазақ тілінің 

таза, көрікті, мәдениетті болуы туралы жазған «Авгейдің ат қорасынан 

бастайық» атты мақаласы (1976) бүгінгі еліміздегі «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

бағдарламасында да өз мәнін жойған емес. Автор, кез-келген халық 

мәдениетінің ұлы мұрасы – тілдің Авгейдің ат қорасы сияқты ыбырсып 

жатпауын, таза болуын қалайды. Олай болса, бүгінгі – оқушы, ертеңгі – әскери 

мамандықты таңдаған курсант, болашақ – әскери маман үшін де тіл тазалығы, 

сөйлеу мәдениеті заңды құбылыс деп қарағанымыз жөн. Осы үш буындық 

көріністі шартты түрде бүгінгі әскери маманның бастан кешірген әскери 

қызметтік өткеру жылдары аралығындағы әскери мансабын сатылы түрінде 

(ПИРАМИДА) қарасақ (сурет 1), төмендегідей өсу жолын көреміз: 

 

 
сурет 1 - Пирамида 

 

45-55 жас  

(полковник) 

37-44 жас 
(подполковник) 

32-37 жас (майор) 

27-31 жас (капитан) 

24-27 жас (аға лейтенант) 

22-24 жас (лейтенант) 
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Пирамидадан  әскери маман өзі аңғара біле бермейтін қазақтың «Мен» 

дегізерлік қасиеттерінен әскери мансабы арқылы өзіне тән мінез-құлқы, жүріс-

тұрысы, сөйлеу мәнері, қарым-қатысы, іс-әрекеті т.б. ерекшеліктерінен 

(имиджінен), оның ішінде сөйлеу мәдениетінен: сөйлеген сөздерді дұрыс айту 

және орынды қолдана білу, тіл заңдылықтарын сақтап, әуезді де мәнерлі сөйлей 

білу, оған қоса дауыс ырғағын, интонацияны дұрыс белгілеп, барынша 

тиянақты қолдана білу, сонымен бірге түрлі ым-ишара арқылы тыңдаушыны 

өзіне аудару, қызықтыру т.б. үрдістері анық көрінеді. Демек, тіл (сөйлеу) ұлт 

ерекшеліктерінің бірі, ұлт мәдениетінің бір формасы. Онда халықтың ұлттық 

сана-сезімі, ойлау тәсілі, мінез-құлқы және халықтың мәдениеті, әдеби мұрасы, 

әдет-ғұрпы, әскери өнері, оның психикалық қалпы т.б. тіл (сөйлеу) арқылы 

ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырады. Осыдан келіп, пирамиданың бойынан 

сөйлеу мәдениетінің «Тіл - Сана - Ұлт» ұғымдары арқылы заманауи әскери 

маманның  бейнесін көруге болады. Бір сөзбен айтқанда, шартты түрде «Дала 

мен Қала» заңынан білім - тәрбие алған бүгінгі әскери маманның бейнесін 

қалыптастырудағы ортақ құжат – «Әскери жарғы».  

 Егер психолог-мамандардың зерттеулерінен білімді, мәдениетті адамның 

сөздік құрамында 6-8 мың сөз болуы мүмкін деген пікірлерін назарға алып 

және әдеп кодексінің талаптарын сақтап, Әскери жарғы негізінде сол халықтың 

әскери күш-қуатын, дәстүрі мен мәдениетін (сөйлеу мәдениетін) меңгерген 

әскери маманның бойынан: 

- туған еліне қызмет етуі;  

- жеке мүддесінен гөрі Отан мүддесін бірінші орынға қоюы;  

- «Дала мен Қала» заңына сәйкес алған білімі, ақыл-парасаты, мәдени 

дәрежесі, рухани әлемі, сөйлеу мәнерімен бір арнада тоғысуы; 

- «Дала мен Қала» заңдылығын меңгерген әскери білімі арқылы ортада 

өзін-өзі танытуы, қолынан қандай іс келетінін көрсетуі;  

- ата-анасы, жанұясы, ағайын-туысына құрметпен қарауы;  

- өзінің, дос-жаран, замандастары мен әріптестері арасында моральдық-

әдептілік нормаларын сақталуы; 

- өзін өзгеге кәсіби білімі мен тәжірибесін, іскерлігін мойындатқызуы;  

- өз елінің патриоты арқылы әскери маманының имиджі беделін көтеруі;  

- әскери маманы имиджі аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

мәдениетінің қалыптасуы т.б. көруге болады. 

Жоғарыда біз санамаланған элементтерден бүгінгі әскери маманның сөздік 

құрамында шамамен 4-6 мың сөз болса немесе сөйлеу мәдениеті қасиеттерінің 

60-70 пайызы жинақталған жағдайда, онда олардың әскери мансабының 

жоғарлауына не жетістікке жетуіне сөз әдебі ықпал ететіні сөзсіз. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 

атты мақаласында елдің өркендеуінде әрбір азаматтың еңбегі, білімі мен 

жауапкершілігі біртұтас және бөлінбейтін отбасы,- деп атап көрсеткендей, 

әскери маман атқарып отырған қызметіне деген көзқарасы мен мақсаты, 

мансабы мен кәсібі дамуының басым бағыттарын айқындауда, Отан - Анадан, 

отбасынан бөлінбейтін бір бөлшегі, оның бастау бұлағы - Сәлемдесуден  

(сөйлеу мәдениеті) басталады[4]. 
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Осы орайда, адамдардың бір-бірімен Сәлемдесу үлгісі туралы тілші-ғалым 

Н.Уәли: «Сәлеметсіз бе? деп амандасу үлкен-кішіге, таныс-бейтанысқа, ресми 

жағдайда да қолданыла береді, ал Ассалаумағалейкум! деп  амандасу жасы 

үлкен ақсақалдар немесе елу жастан асқан аға буындар да ұнатып тұрады.  

- Армысыз! Сәлем бердік! деп амандасу үлгілерін пайдалануға болады. 

«Сәлеметсіз бе?» деп амандасқан адамға өз сөзін қайталап жатқаннан гөрі 

«Аман-есенсіз бе?» деп жауап беру жарасымды» [5, 106 б.],- деп жазғандай, 

күнделікті сәлемдесуі үлгісі мен әскери сәлемдесуде (амандасу) азда болса 

айырмашылық бар. Әскерде бір-бірімен амандасуда «Армысыз (дар), мырза 

(лар)!» Жауап: «полковник мырза, Саулық тілеймін (міз)!» делінуі, әскери 

қызметші Жарғының аясынан тыс басқаша Сәлемдесу үлгісі болмайтынын 

және әскери маман әскери мансабына қарай тұрып сәлем беруі, тұрып қарсы 

алуы, орындық ұсынуы немесе отырғызуы міндетті және басты қағида екенін 

көреміз.  

Бұдан шығатын қорытынды: тіл – барша халықтың ортақ игілігі және 

адамдар арасындағы пікір алысудың басты құралы ғана емес, «Тіл - Сана - Ұлт» 

ұғымдары арқылы әскери маман кластерін жүйелеуде, сөйлеу мәдениеті: 

біріншіден – дәстүрлі қоғам мұраты, екіншіден – кейінгі ұрпаққа берілетін 

алғашқы білім негіздерінің бірі; үшіншіден – ата мұраны сақтаушы және 

жеткізуші бірлік (немесе ақпарат) ретінде мәлімет беретін факторлар болып 

табылады. Демек, әскери маман кластерін жүйелеуде сөйлеу мәдениеті 

адамдардың өзара қарым-қатынас жасауының, мәдени дамуының құралы және 

әскери маман мансабы жоғарылауының алғашқы факторларының бірі екенін 

аңғарамыз. Олай бола, әскери маман кластерін жүйелеуде білім беру 

процесінде білім алушының білімі, білігі және дағдысымен бірге, олардың 

тұлғасын қалыптастыруда жаңа технологияларға негізделуі заңдылық екені 

белгілі. 

Осы жол авторы әскери оқу орындарында оқытудың инновациялық  (жаңа 

технология) әдістерін қолдану тиімділігі, оның ішінде мемлекеттік тілдің 

оқытылуы туралы біршама сөз еткендіктен [6], оларды қайталап жатпай, тек бір 

ғана модульдік оқу технологиясы түріне тоқталумен шектеуді жөн көрдік.  

Бұл оқу технологиясы - АҚШ пен Батыс Еуропада 1960 жылдары дәстүрлі 

оқуға балама ретінде ұсынылған білім игеру жүйесі. Негізгі зерттеушілер - 

Дж.Блок, Б.Блум, М.М.Жанпейісова және т.б. Бұл технологияның мәні – 

тұлғаның танымдық қабілеттерін дамыту арқылы үйренуші модульмен жұмыс 

орындау барысындағы нақты мақсатқа белгілі шамада оқытушының 

жәрдемімен өз бетінше жету. Модульдік оқытудың өзегі – оқу моделі.  

Осы жерде ескеретін нәрсе: соңғы кезде жоғары әскери оқу орындарының 

әскери ғалым-мамандары оқу процесінде қолданылатын әскери термин 

стратегия ұғымын сұрақ қою әдісі ретінде қарастырумен қатар [7, 99-103 б.], 

модульдік оқыту технологиясына да басты назар аударуда. Соның нақты 

көрінісі - 2016-2017 оқу жылынан бастап Ұлттық қорғаныс университеті 

модульдік білім беру бағдарламасы негізінде оқу процесінде сатылап модульдік 

оқыту технологиясын енгізілуде (мыс: гуманитарлық-педагогикалық пәндер, 

арнайы әскери пәндер, өзіндік жұмыс, практикалық жұмыс, магистрлік 
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диссертация т.б.). Сондықтан мақала көлеміне орай, модульдік оқыту 

технологиясының
1
 құрылымымен шектеуді жөн көрдік.  

Кіріспе бөлім (модульге, тақырыпқа ену). 

Сұхбат бөлімі (көбінесе сұхбаттасу, диалогты қарым-қатынас арқылы білім 

алушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру). 

Қорытынды бөлім. Бақылау жұмысын алу. 

Бағдарлама бойынша тараулар тақырыптар блогына, тақырып берілген сағат 

санына байланысты, әр модульдегі сағаттар саны әртүрлі. Әсіресе, бұл оқу 

технологиясына әскери маман-педагогтар тақырып сағаты кемінде 10 сағаттан 

астам есептелінген оқу модуліне неғұрлым тиімді екеніне көз жеткізді. 

Еліміздегі әскери оқу орындарында заманауи білім берудің басты 

мақсаты үздіксіз дамып келе жатқан қоғамдық ортада өмір сүруге қабілетті 

жоғары білімді әскери маманға білім берудің сапасын жақсартуда сөйлеу 

мәдениеті тұрғысынан оларды ізденіске, шығармашылыққа, сыни тұрғыдан 

ойлауға, шешім қабылдай алуға баулу керек. Олай болса, кез келген адам 

(әскери адам) білім-тәрбиені тіл арқылы алады, мәдениетті, өнерді, ғылымды 

т.б. тіл арқылы үйренеді. Олай болса, жоғары әскери оқу орындары 

бағдарламасына сөйлеу мәдениеті пәнін немесе шешендік өнер курсын енгізу 

қажет. Өйткені, әскери маман Отан алдындағы міндетін адал, абыроймен 

атқарумен қатар, ана тілін қадірлеп, дұрыс сөйлей білу (сөйлеу мәдениеті) 

арқылы да өзінің қызмет бабындағы мүмкіндіктеріне, артықшылықтарына қол 

жеткізе алады. Бір сөзбен айтқанда, Отан алдындағы міндетін абыроймен 

атқарып жүрген кез келген әскери маман қызмет бабындағы этикалық норманы 

сақтап, еліміздің гүлденуі мен тұрақтануында және құқықтық мәдениеті 

негізінде жоғары деңгейде қолжетімділік пен ашықтыққа қол жеткізуде сөйлеу 

мәдениетін назарда ұстаған абзал. 
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С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 
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Т. Д. Айтқазина  

«Оқулық» РҒПО, Нұр-Сұлтан қ.  

 
Бұл мақалада мифологиялық терминдердің тілдік сипаты ашып көрсетіліп, тілдік 

мағыналық жағынан ұқсас мифологиялық терминдер топтары, олардың фонетикалық, 

морфологиялық, граматикалық қасиеттері айқындалды. 

 

В статье рассматривается определение понятия «концепт» как основы категории 

«познания», а также различные взгляды ученых по данной проблематике. 

 

In the article there is considered the definition concepts as the base of the categories of 

`cognition`, also given the different views of scietists by this problems. 

 

Тілде көрініс тапқан халықтың рухани құндылықтарын тану арқылы оның 

болмысын, табиғатын, өзін тануға жол ашылмақ. Ұлттық-мәдени дәстүр 

негізінде қалыптасқан тілдік құралдар жүйесіндегі мифологиялық лексиканың 

орны маңызды. Ұлттың рухани дамудың құрамдас бөлігі ретінде мифтің тілдік 

мәні лингвистикалық-семиотикалық  деңгейде ашылады. Мифологиядағы 

аталымдар адамзат тарихын зерттеушілердің қызығушылығын тудырып отыр. 

Мифологиялық аталым (мифоним) – мифтер мен ертегілердегі ономастикалық 

кеңістіктің кез-келген саласының ойдан шығарылған объектісінің атауы. 

Ономастикалық кеңістіктің ақиқат бөлігіне ұқсас түрде құрылған өзіндік 
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ерекшелігі бар сектор мифоним деп аталады. Бұл секторға шындығында болған 

адамдардың, жануарлардың, өсімдіктердің, географиялық және 

космографиялық объектілердің атаулары жатады. 

Мифонимия рухани мәдениет әлеуетінің көкейкестілігін көрсете отырып, 

тілдің өзіне тән аталымдар (номен) кеңістігінің кешенін қалыптастырады. 

Лингвистикада мифоним  ономастикалық кеңістік шегінде (Н. Колесник, В. 

Вересаев, Н. Подольская) немесе мифологиялық ой-сана объектісінің атауы 

ретінде (И. Железняк, В. Гуторов) қарастырылады. Мифологиялық таным 

саласына қатысты қазіргі заман ғылыми ой-сана мифобелгілер концептісімен 

семантикалық тұрғыда байлансты аталымдарды (номинацияларды) зерттейді. 

Мифологиялық белгілер деп демонологиялық аталымдарды ғана емес, ұлттың 

мифологиялық дүние таным ерекшелігін білдіретін аталымды  да анықтаймыз. 

Сонымен мифолексика құрамына кереметтік, демонологиялық атаулар, сондай-

ақ көркем шығармашылық контекстегі мифологиялық белгіге ие болатын 

жануарлар мен өсімдіктер атаулары да жатады.  

Б. Тілеубердиев қазақ жалқы есімдерінің номинативтік қызметіндегі 

лингвомәдениеттанымдық аспектілерді, жалқы есімдердің семиотикалық 

қырларын қарастырып, ономастикалық концептіні «кеңістік», «адам», «жан-

жануарлар», «өсімдіктер» сынды концептілер құрылымында қарастырып, 

олардың концептуалдану ерекшеліктерін айқындап берді [2]. Сондай-ақ 

зерттеуші өз жұмысында ғаламның ұлттық ономастикалық бейнесін 

мифонимиялық, антропонимиялық, топонимиялық тұрғыдан сипаттап, 

белгілеген.  

Мәдениеттің биоморфтық коды қоршаған ақиқат дүниедегі барлық жанды 

болмысқа қатысты болады. Биоморфтық кодтың қазақ тіліндегі 

репрезентанттары қатарына жан-жануарлар, өсімдіктер, мифологиялық 

кейіпкерлер жөніндегі стереотиптер, ежелгі түсініктер жатады. Биоморфтық 

кодтағы жер-су атаулары репрезентанттары ретінде мал-жануар, өсімдік 

атаулары арқылы жасалған топонимдер есептеледі. 

Дүние туралы түсінік, оның алғашқы бейнесі өмірлік іс-әрекет жасау 

кезінде, тәжірибенің молайуының нәтижесінде және қоршаған орта 

құбылыстарын барлап-бақылаудың, сараптап-пайымдаудың негізінде табиғи 

қалыптасады. Тіл құралын пайдаланушылар  дүниенің қарабайыр бейнесін 

айқын сезіне де бермейді. Алайда ол ұлттық тілде  тұрақталып, әбден қалыпқа 

түсіп, әлем туралы өте таныс, әрі жақын, әрі дағдылы түр-түстік түсініктердің 

жиынтығынан тұрады. 

Дүниенің түпкі бейнесінде лингвомәдени қауымдастықтың дүние-әлем 

туралы түсініктерінің жалпы жүйесі, ұлттық сананың көне қабаттары, ұлттық 

ділдің тарихи қалыптасу кезеңдері көрініс табады. Сондықтанда ол этникалық 

дүниетаным мен этностың дүниені тануының, қабылдауы мен түсінуінің 

қайталанбас өзіндік ерекшеліктерін көрсетіп, тіл иесінің дүниеге деген 

көзқарасы, әлемді игеру арқылы жинақтаған іс-тәжірибесі мен қордалаған 

білімінің көне формалары көрініс табатын «біртұтас ұғым-түсініктер әлемінің» 

қайта құрылымын жасау – дүниенің түпкі бейнесінің фразеологиялық 

фрагментін зерделеуді, оның аталымдық кодтарын (антропоморфтық, 
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антропонимдік, зоонимдік, космонимдік, мифтік персонаждық, т.б.) шешуді 

талап етеді. 

Дүниенің бейнесінде қабылдаудың материалдық әдісі көбірек болып 

келетіндіктен, ол заттар мен құбылыстардың белгілерін және қасиеттерін, 

олардың арасындағы сан алуан қатынастарды т.б. тіл қарабайыр етіп 

қабылдауға бейімділік көрсетеді. Мұнда тіл иесінің түпкі санасындағы 

шындықтың бейнесі құрамындағы күнделікті эмпирикалық практиканы және 

символикалық әлемдегі дағдылы, үйреншікті ұғым-түсініктерді ұжымдық, 

стереотиптік, эталондық деңгейде бекіте отырып, тілдің мифологиялық лексика 

жүйесі адамның қарабайыр санасының түсіндірушілік әрекетін жүзеге асырады. 

Сондықтан дүниенің түпкі бейнесін сомдауда мифологизмдер аса маңызды 

тілдік тұтқа қызметін атқарады. Мифологизмдер халықтың дүниеге деген 

көзқарасынан, рухани дүниесі мен материалдық мәдениетінен, тұрмыс-

тіршілігінен хабар бере отырып, этностың ғалам, әлем, дүние туралы таным-

түсініктерінің ескі элементтерін жаңғыртуға, дүниенің біртұтас тілдік бейнесін 

жасауға қатысады. 

Мифологиялық дүние бейнесі дүниенің түпкі тілдік бейнесінің  көрінісі 

болып саналады. Басқаша айтқанда, дүниенің түпкі тілдік бейнесі ғылыми және 

кәсіби білімді қамтымайды, ұлттық сананың архаикалық қабатындағы 

прагматикалық білімді тілдің мифологиялық лексика деңгейінде жеткізеді. 

«Ішкі және сыртқы әлемнің» арақатынасты сипаттайтын «миф» 

концептуалдық-когнитивтік өрісі дүниенің түпкі бейнесінің мифологиялық 

көрінісін құрайды.  

Тілдің семантикасын, мағыналық-мазмұндық өрісін зерделеу арқылы 

дүниенің қарабайыр бейнесінің  когнитивтік-концептуалдық модельдерінің 

өзіндік ерекшеліктерін айқындауға, соның негізінде адамның ұғымдық әлемін 

және оның дерексіз көріністерінің  құрылымын тануға болады.  

Мифологиялық дүние бейнесінің түп негізінде белгілі бір этномәдени 

ұжымның сан ғасырлар бойы қоршаған ортаны меңгеруі, игеруі және өзгертуі 

процесінде қалыптасатын дүниені бейнелі, көрнекі етіп көруі және тануы 

жатады. Мифологизмдер көбінесе адамдардың қарым-қатынас аясындағы дүние 

бейнесін түзеді, сондықтан ол бейне көне формада болып келеді. Тілдің 

мифологиялық жүйесін лингвокогнитивтік және лингвомәдениеттанымдық 

тұрғыдан талдауда тірек компоненттің, яғни мифологизмнің жасалуына ұйытқы 

болушы сөздің (соматизм) семантикалық өрісін мифологизмнің семантикалық 

өрісімен бір тұтастықта алып қарастыру, бір жағынан, дүниенің 

фразеологиялық бейнесін образдық-мәндік тұтастық тұрғысынан топтауға, 

жіктеуге мүмкіндік беретін болса, екінші жағынан, фразеологизмдердің тірек 

компоненттерінің концептілік-негіздік қызметін айқындауға көмектеседі. 

Ұлттық таным – бұл халықтың өзіндік жеке әлеуметтік этникалық мәнін 

түсінуі және оның адамзат тарихында қандай рөл алатынын, жалпы адамзат 

өркениетіндегі үлесін түсінуі. Этнос өз мәдениетін ұлт және оны қоршаған, 

оған қатысты заттар арасындағы рухани үйлесімділікке жету қажеттілігі мен 

бірге құрады. Дәлірек айтқанда, ұлттық мәдениет өзінің көркем және 



326 
 

эстетикалық өлшемінде – бұл әлем құрылыстың бейнелі үлгісі, адам қабылдап 

игерген космос, адам өмірі және оның өмір сүруінің тарихи ортасы. 

Қазақ этносының мәдени шығармашылық өзіндік ұқсастық, басқа да көне 

халықтар тәрізді, өнер арқылы пайда болған. Қазақтардың көшпелі қоғамы 

өзінің сан ғасырлық тарихы аралығында матриархаттық құрылымнан 

патриархаттыққа дейін, әскери демократия негізінен феодалдықтың ерте 

формаларына дейін дамыған. Алайда көшпенділіктің басты ерекшелігі – 

тіршілік етуді ұйымдастырудың тек өзіне тән амал-тәсілдері – негізінен үлкен 

өзгерістерге ұшырамаған. Қазақ халқының дәстүрлі өнері дамудың барынша 

жеткілікті сатысында болған. Белгілі бір тілдің мифология терминдерін 

салыстырмалы түрде зерттеу үшін толық бір аймақтың, сонымен қатар осы 

тілде сөйлеуші халықтың тарихын білудің өте зор маңызы бар.  

Мифологияны зерттеу жалпы қоршаған ортаны тану мүмкіндігін, 

Қазақстанда өмір сүрген халықтардың тұрмыс ерекшелігі ия болмаса олардың 

сөйлеген тілі  туралы мәлімет береді, көне дәуірден бастап, сауат ашып, хат 

таныған жазба әдеби тілге дейінгі кезеңді сипаттауға жол ашады. Бірақ та 

белгілі болған мифологияны (мифологиялық терминдерді) жете танып жете 

білу үшін «фантастикалық сыртқы күштердің адам ойында бейнеленуі» сияқты 

білім заңдылығымен қарулануы қажет. Ең маңыздысы осы «бейнелену» тілде, 

ең алдымен, лексикада қалай көрінген деген мәселені, яғни мифология 

терминдерінің тілдік табиғатын қарастыру. 

Миф – әлемдік дүниетанымды өте әдемі қылып суреттейтін, адамдардың 

табиғат пен қоғамды өздігінен тану құбылысы болып табылады. Алғашқы 

қауымдық құрылыс кезінде адамдардың ең бірінші проблемасы бір-бірімен 

қарым-қатынас орнату болды. Мифтің алғашқы қозғаушы күші нақты жағдайға 

байланысты және қоғамдағы тәртіптің ыңғайына бейімделіп, болашақты 

болжау болып табылды. Алғашқы қауымдық құрылыс адамының танымы мен 

таным құралының күші тым шектеулі болса, мифтің шындыққа жақындығы 

соғұрлым дөрекі болды, соған қарамастан, ерекше күш адамды шынайы 

дүниетанымның үстінен шығарып отырды. Миф діннің алғашқы формасы және 

қалыптасқан әдет-ғұрыптың міндетті әрекеті де болды. Бұл ғұрыптық дәстүр 

адамның жеке тәжірибесі арқылы кездейсоқ пайда болмайды. Ол дербестік пен 

қоғамдағы объективті шындықтың жемісі. Сондықтан мифті діннің алғашқы 

сатысымен де балауға болмайды. Дін сенім мен нанымнан ғана тұрмайды: ол-

міндетті іс-қимыл мен адамдардың заңды мінез-құлық ережесінен де тұрады. 

Зерттеушілер барлық діндер үш түрлі формада көрінеді: бірі–ой-қабілеттен, 

екіншісі-фетишизмдегі материалды ойлауға қабілетті әрекет етуші, үшінші-

анимизм және магия дейді. 

Мифті біз ауыз әдебиеті жанрының бір түрі деп қана қарастырсақ, онда 

одан алдыңғы айтылған негізгі құрамдарды таппаймыз. Өйткені миф бір діндік 

жүйеден екінші дінге ауысып жүре беруге де қабілетті. Неге десек, миф өмірдің 

жалпы көріністерін жарыққа шығарады. Ол кез келген дәуірде өзімен өзі ғана 

қала алады. Бұл мифтің дүниені тануы мен берілуін жеңілдетеді. Бірақ, мифтің 

екінші қыры бар: кей уақытта орта жастағы топтардың (өлім алдындағы 

қорқыныштың өзінде) өздерінің ішкі мифі болған, олар орта жастағы басқа 
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топтардың өкілдерінен қорғаған. Кейбір мифологиялық кейіпкерлерге жиі-жиі 

қатаң табулық шектеулер жасалып отырған. Бұл мифтерді әсіресе 

этногенетикалық зерттеу кезінде аса бағалы қылады.  

Миф негізінен тайпадан тайпаға тек қана белгілі бір ерекше жағдайда, атап 

айтқанда өзара күшті жақындықтың және тығыз араласудың нәтижесінде ғана 

көшетіні белгілі болды. Бұл жағдайда миф антропологиялық типнің және 

терминдерінің жақын туыс атауларының (ата, шеше, ұл, қыз) этногенетикалық 

байланысы жағынан ұқсас келеді.  

Мифтердің уәждемесін анықтаудың өзіндік қиындықтары да жоқ емес. 

Мифтің құрылымдық элементтеріне сюжетті уәждер, мифологиялық 

кейіпкерлер жатады. Көптеген халықтардың мифтері ұқсас келеді. Айталық, 

барлық халықтардағы топан судың қаптауы, жер ана, аспан тәңірі туралы 

мифтерінің сюжеттері мен кейіпекерлердің іс-әрекеттерінде айырмашылықтар 

мен алшақтықтар байқалмайды десе де болады. Бұл мифтер адамзат 

өркениетіндегі көпцентризмдік сипатының бірі болса да, соңғы мың 

жылдықтағы этногенетикамен байланысты зерттеудің қасында ешқандай 

маңызды болып табылмайды. Қандай да болмасын нақты миф дистиктивті, 

белгілі бір этномәдени байланысқа қажетті куә сияқты, бірақ ылғи да жеткілікті 

түрде күрделі болып отырады. Көптеген жағдайда мифтерге айталық, тілдік 

деректермен т.б. толықтырулар қажет болып тұрады. Бірақ, тілдік деректер 

барлық жағдайда белгілі бір қажетті анықтамалар бере алмайды. Мифтің таралу 

жолымен сөздің таралу жолы әр уақытта сәйкес келе де бермейді. Мифпен 

салыстырғанда сөз адам санасына  тез сіңу қабілетімен ерекшеленеді. Сөз 

абстракты белгілерді анықтағанда (мысалы мифологиялық) ұғым бір тілден 

екінші тілге көшкенде негізінен мағыналық жағынан да, семантикалық 

тұрғыдан да өзгерістерге ұшырайды. Мысалы, керемет, шайтан, әзірейіл араб 

тілінен алынған, алғашында мұсылман дүниетанымын көрсетсе, Поволжье 

халықтарында негізінен тілдік ұғымды көрсетіп мұсылмандық негізінен тіпті 

алшақтап кеткен. Ал қазақ ұғымында тілдік те, рухани мағынасы да сақталып 

қалған. Бұл сөздердің мағынасындағы ұғым тек қана ерекше күш иесі екендігі 

ретіндегі  мифологиялық ұғым ғана емес, тілдік тұрғыдан да тануға болатын 

дереккөз болып табылады.  

Мифологиялық терминдердің тілдік сипатын ашып көрсету, 

этнографиялық жағынан емес, тілдік мағыналық жағынан ұқсас мифологиялық 

терминдерді топтап алып, олардың фонетикалық, морфологиялық, 

граматикалық қасиеттерін ашу тиімді болар. Мифтер екі топқа бөлінеді. Бірі – 

тәңірлік (шаман), екіншісі – діни (ислам) мифтері. Қазақтар екі дінді де 

қолданған. Кей уақытта бірі-біріне араластырып алған. Сондықтан да діни 

(ислам) мифтерін кереметтер және демонология деп екіге бөлуге болады.    

Қазақтар әуелде Алла мен Тәңірге бірдей табынып, мұсылман әулиелерінің 

басына құрбандық шалып, бақсылардың құдіретіне де сенді, пайғамбар 

ұрпақтары қожаларды да құрмет тұтты. Халық отқа табынып, ал бақсылар 

болса, жын-перілермен қоса мұсылмандардың періштелерін де шақырып, 

Алланы да мадақтады. Осылай екі дінді араластыра табыну ешқандай 

қайшылыққа жатпаған, қазақтар екеуін де қосып ұстаған [3, 170]. 
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Р. Г. Ахметьяновтың «Сравнительное исследование терминов мифологии 

определенного языка, а тем более целого региона имеет огромное значение для 

истории носителей этого языка или населения данного региона» деген ойымен 

үндестік тапқандай [4, 5]. Мұсылман дініне дейін табынып келген Тәңір, Ұмай 

ислам діннің әсерінен көп өзгеріске түскен жоқ, қазақтар қазірге дейін 

құрметтеп, елдің әдет-ғұрпында сақталып қалды. Мұсылман дінінің әсерімен 

демонология қатты дамыды. Демонология-алғашқы қауымдағы анимистік 

сенім-нанымдардағы, жын-шайтан туралы ұғымды зерттейтін ілім [3].  

Қазақтар онгонды, аруақты қатты құрмет тұтты. Олар күні бүгінге дейін 

зороастризмнің кейбір ғұрпын түсінбесе де жасап келеді. Мысалы, жас келін 

отқа май салу сияқты ғұрыптарды жете түсінбеді. Зороастризмнің отқа табыну, 

ақыр заман, о дүние сияқты белгісі ел ішінде әлі де жақсы сақталған. 

Әзірбайжан, парсы, Орта Азияның әуелгі тұрғындарының діні. Зороастризм 

дініне әу баста жақсылық пен жамандық қасиеттер бірдей кірген: табыну, өлікті 

көмбеу, сияқты негізгі ғұрыптар тән болған. Тәңір мен Ұмайдағы құдіреттілік 

таңбаларына мінәжат етті, яғни зороастризм дінідегі жоғарғы құдіреттілік. 

Сөйте тұра Алла мен Құдайды да айтуды да ұмытпады. Қазіргі күні жерді, 

адамды жаратушы рух-спиритуализм ол-бір ғана алла кейде есіне түскенде 

құдай дейді. Объективті-идеалистік концепция, әлемдегі ең алғаш жаратушы 

рух. Қандай дін болмасын негізін қалаған. Обективті көзқарас бойынша 

спиритуализмдік сенім-наным материядан тәуелсіз деп насихатталатын [3].  

Қазақтарда фетешизмдік наным-сенім әлі күнге дейін сақталған. Ол 

қазақтың әдет-ғұрпына, салт-дәстүріне, бір сөзбен айтқанда мәдениетіне сіңісіп 

кеткені соншалықты, қазір оны ажыратудың өзі қиынға соғады.  Бұл, әрине, 

мұсылман дініне қайшы фетешизмнің сарқыны еді (жеке заттардың құдіреті, 

сиқырлы, табиғаттан тыс күш, адам ұғымына тәуелсіз деген түсініктегі 

философиялық концепция. Діннің алғашқы сатысында фетиш – құт, діндарлар 

табынатын зат) жатады [3]. Ш.Уәлиханов шаманизм және ислам дінінің үйлесіп 

кеткен тұстарын да атап көрсетеді. Біз алдыңғы бөлімді біраз кеңейтіп Тәңірлік 

(шамандық) таным лексикасы және діни (исламдық) таным лексикасы сияқты 

бөліп зерттеуге болады.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1 Тұрышев А.Қ. «Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы мифологиялық 

лексика» Монография. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университетінің Мәшһүртану ғылыми-практикалық орталығы. – Павлодар: 

2007 ж. - 240  б. 

2 Тілеубердиев Б. Қазақ ономастикасының лингвокогнитивтік аспектілері. 

Арыс. А.: 2006.- 280 б. 

3 Уәлиханов. Ш. Таңдамалы. – Алматы: Жазушы, 1985. – 638 б.  

4 Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов среднего 

Поволжья. –  Москва: Наука, 1981. – С. 325. 

5 Жанпеисов Е. Этнокультурная лексика казахского языка (на материалах 

произведений М. Әуезова). – Алма-Ата: Наука, 1989. –  175 б. 



329 
 

ОҚУЛЫҚТАРҒА ЕНЕТІН ТЕРМИНДЕРДІ  

ІРІКТЕУ МЕН ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕСІ  

 

Ш. Құрманбайұлы 
филология ғылымының докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның корр. мүшесі 

 
В статье рассматриваются вопросы отбора и использования терминов в учебниках. 

Проанализированы термины, используемые в учебнике «Естествознание» для учащихся 1-2 

классов общеобразовательных школ, делаются выводы и даются конкретные рекомендации. 

 

The article deals with the selection and use of terms in the textbooks. The terms used in the 

textbooks "Natural Science" are analyzed and conclusions are drawn, specific recommendations 

are given. 

 

Оқулық – білім алушыларға  оқу пәнінің мазмұнын жүйелі, ғылыми негізде 

баяндап, нақты әрі барынша түсінікті тілмен жеткізудің негізгі құралы. Ал 

термин – білім алушыларға пәннің, ғылым мен өнер саласының сол 

оқулықтардағы қамтылған негізгі ғылыми ұғымдарының мәнін ұғындырып, 

мазмұнын ашып беретін кілт-сөз. Кілт дұрыс жасалмаса, құлпы ашылмайтыны 

сияқты, термин дұрыс жасалмаса немесе орынсыз қолданылса, ғылыми 

ұғымның, оқу пәнінің мазмұны да ашылмайды. Яғни термин білім алушыға 

оқытылатын пәннің ең басты ұғымдары, сол ұғымдардың өзара байланысы, 

олардың тектік-түрлік қарым-қатынасы, ұғымдар жүйесіндегі алатын орны, 

иерархиясы жөнінде нақты мәлімет беріп, оқулықта өте  маңызды, негізгі рөл 

атқарады. Терминдер – оқытылатын пәннің негізгі мән-мазмұнын, ондағы 

басты ғылыми ақпараттарды жеткізетін тірек сөздер. Соған сәйкес оқулыққа 

енгізілетін терминдерге жіті мән беріліп, олардың жасалуы мен қолданысына 

аса мұқият болу талабы туындайды.  

Ал «Біздің оқулықтардағы терминдер қолданысының, оларды оқулыққа 

енгізудің жай-күйі қалай?» деген мәселеге келер болсақ, ретке келтіруді қажет 

ететін, ойласатын тұстардың аз емес екені байқалады. Жалпы оқулыққа енетін 

терминдердің сапасы туралы айтпастан бұрын олардың санын анықтап алуға 

тура келеді. Мектеп оқушысы жасына, оқып жатқан сыныбына қарай белгілі бір 

бағдарламаны игеріп, қандай да бір дағдыларды қалыптастыруға тиіс. Мәселен, 

бірінші сынып оқушысын оқу жылдамдығына қарай бағалаудың нақты өлшемі 

бар. Айталық, бірінші тоқсанды аяқтаған оқушы 10 сөзден аз оқыса – 2, 10-15 

сөз оқыса – 3, 16-20 сөз оқыса – 4, ал 20 сөзден көп оқыса – 5 деген баға 

қойылады. Ал төртінші тоқсанда 25 сөзден кем оқыса – 2, 25-30 сөз оқыса – 3, 

31-40 сөз оқыса – 4, ал 40 сөзден көп оқыса – 5 деген баға қойылады. Бұл 

нормадан 5-6 сөзге ауытқу айтарлықтай алаңдаушылық туғызбайды.  

Осындай норма оқулыққа енетін, оқушы меңгеруге тиіс терминдерге 

қатысты да нақты болғаны жөн. Біз бірінші және екінші сынып оқушыларына 

арналған «Жаратылыстану» оқулықтарын сүзіп шықтық. Бірінші сыныптың 

оқулығында төмендегідей 70-тен астам (72) термин қамтылыпты: Ағза, дің, 

өсімдік, жанды табиғат (10, 11), жансыз табиғат (10, 11), мәдени өсімдіктер 

(13), жабайы өсімдіктер (13), тамыр (14), гүл (14), сабақ (14), жапырақ (14, 
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15), жеміс (14, 15), тұқым (14, 15), қоректік заттар (16, 17), жылыжай (17), 

тыңайтқыш (18), арамшөп (18), сусепкіш/лейка (18), ылғалдылық (18), 

қопсыту (18, 19), үй жануарлары (24), жабайы жануарлар (24), жыл құстары 

(28), қоныс аудару//миграция (29), мүмкіндігі шектеулі адамдар (33), зілтемір 

(33), сәбилік шақ, жасөспірімдік кезең, жастық шақ, кемелдену кезеңі, 

қарттық шақ (35), көгөніс (37), дәмдеуіш (37), каникул (38), мұражай (39), 

қозғалыс траекториясы (44), ғарыш  (49), ғаламшар  (49), шоқжұлдыз  (50), 

астрономия  (50), күнтізбе (52), аспан денелері (53), телескоп (54), зымыран 

(54), ғарыш айлағы (55), модель (58), глобус  (58), жапсырма түйме  (59), 

ермексаз  (59), әуежай  (62), электр энергиясы (63), магнит  (63), 

жарықтандыру (66), қозғалтқыш (67), магниттік қасиет (69), табиғи жарық 

көздері (72), жасанды жарық көздері (74), шамшырақ/маяк (75), ғимарат (76), 

аспашам (76), шам тізбегі (77), қалташам (80), отшашу (80), дыбыс көзі (82), 

табиғи дыбыс көзі (82), жанды дыбыс көзі (84), дыбыс толқындары  (86), 

қатты дене (88), сұйықтық (88). 

Осы терминдердің қолданысын мына мысалдардан көруге болады: 

Өсімдіктерді неліктен тірі ағза деп атайды? (9). Өсімдіктер – тірі ағзалар (Сабақ 

тақырыбы. 10-бет). Өсімдіктер де жануарлар секілді тірі ағзаларға жатады (11-

бет). Діңі қатты, жуан, биік өсімдіктерді ағаш деп атайды (12). Адам мәдени 

өсімдіктерге күтім жасайды (13). Жабайы өсімдіктер күтімді қажет етпейді (13). 

Тұқымдардың қалай өнетінін білетін боласың  (14). Тұқым қалай өнеді? (15). 

Күн сәулесінің әсерінен қоректік заттар пайда болады (17-бет). Жылыжайларда 

өсімдіктерді жыл бойы өсіруге болады (17-бет).  Лондонда өткен сайыста 

Қабира Асқарова 65 килограмдық зілтемірді көтерді (33). Жылдам әзірленетін 

тағамдардың құрамында түрлі дәмдеуіштер болады (37).  Каникул кезінде 

табиғат аясында демалуға, киноға, мұражайға, ойын-сауық орталықтарына 

баруға болады (39). Қозғалыс траекториясы дегеніміз не? (44). Көптеген 

шоқжұлдыздар құдайлардың, аңыздағы кейіпкерлердің аттарымен аталады (51). 

«Астрономия» сөзі гректің «астрон» (жұлдыз), «номос» (заң) деген екі сөзінен 

шыққан. Ол «жұлдыздар заңы» деп аударылады (51).  Сөйтіп алғашқы Ай 

күнтізбелері пайда болды (52).  Алғашқы телескоптардың қандай кемшіліктері 

болды? (54). Расытханалар (обсерваториялар) арнайы ғимараттарда орналасады 

(54). Ермексаздан заттардың моделін қалай жасауға болады? (59). Табиғи 

жарық көздері табиғат құбылыстары мен нысандарына жатады (73).  

Ғимараттар жарық және жайлы болу үші шам, аспашам, шырағдан, және тағы 

басқа да жасанды жарық көздері пайдаланылады (76). «Табиғат физикасы» (63, 

сабақ тақырыбы).  

Бұл терминдермен қатар раушангүл, жолжелкен, бәйшешек, терек, қайың, 

шырша (20), итмұрын, қарағаш, түймедақ (22), сұлы (25)  тәрізді көптеген 

өсімдік атаулары қолданылады. Мектеп табалдырығын жаңа атаған, оқу мен 

жазуға енді ғана үйреніп жатқан балдырған балалар осылардың бәрінің 

мағынасын түсініп, атауларын есіне сақтап қалатыны үлкен күмән туғызады. 

Түсініп оқымаған соң, терминдерді құр жаттап алғаннан да пайда шамалы. 

Оқыған нәрсесін көңіліне тоқып, оның мән-мағынасын түсінбеген соң, 

жаттампаздыққа негізделген білімнің берері аз. Сол себепті әсіресе бастауыш 
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сынып оқушыларына олар мәнін толық түсіне алмайтын күрделі терминдерді 

үйіп-төгіп берудің пайдасынан гөрі оларға тигізер зияны көбірек деп ойлаймыз.   

Ал екінші сыныптың «Жаратылыстану» оқулығында төмендегі терминдер 

қолданылған: гүл, ғаламшар, жапырақ, жеміс, уылдырық, бас сүйек, төс сүйек, 

омыртқа, кеуде қуысы, талшық, азу тіс, күрек тіс, ит тіс, мұздық, 

тыңайтқыш, жанартау, күш, ерітінді, жылдамдық, шама, сабақ, тамыр, 

тұқым, аквариум, атмосфера, бактерия, барометр, газ, гигиена, гипотеза, 

градус, кальций, километр, кран, лава, магнит, масса, материал, медуза, 

микроб, минут, океанариум, палата, пиктограмма, пластик, полиэтилен, 

полюс, рекорд, ресурс, секунд, стадион,  театр, температура, термометр, 

террариум, траектория, хрусталь, эврика, экран, эксперимент, электр, 

эталон, қоректік заттар, қоршаған орта/қоршаған әлем, шырын ағыны (14), 

суқойма (17), ылғалсүйгіш (17), бунақденелілер (19, 22, 23), бауырмен 

жорғалаушылар (20, 21), қосмекенділер (21), жүзбеқанаттар (21), 

сүтқоректілер (21, 22), саябақ (27), бүркеніш рең (28), тіршілік ортасы (29), 

қаңқа (32), дене сымбаты (33), бұлшық еттер (34),  ағза (34, 40), есту 

сүйекшелері (35),  тісжегі (36), көгөніс (37,71), тірі ағза (40), фотосурет (41),  

зымыран (43),   ұшақ (43),  қозғалтқыш (43),  аққыш (44, 45),  мұзтау  (47),  су 

тұманы (47),  мұз тұманы (47), жер асты сулары(47),  минералды тұздар (47), 

табиғат ресурстары (48),  пайдалы қазбалар (50), хауыз (51), тұзсорғыш (51), 

күн жүйесі (53), күн батареясы (54), Жердің табиғи серігі (55), нысан (56), 

жанартау  (57), жасанды серік (57), табиғи серік (57), табиғи нысан (57), 

жасанды нысан (57), ғарыш, ғарыш денелері (58), кіртас (71), иінтірек (71), 

сынып (5, 49,  67, 74, 85), жарықөткізгіштік (77), жылыжай (77), 

расытхана(77),  жарықтандыру(77), қатты дыбыс(78), бәсең дыбыс (78), 

сазды аспаптар (80), кәдесый (87).  

Мысалдар: Оқулықта «Жануарлар тіршілік ортасына қалай бейімделеді?» 

(29).  Ауа райы ашық кезде алыстағы заттарды анық көреміз (75). Олардың 

жүзбеқанаттары мен құйрығы бар (21). Суқоймаға өзен, көл, теңіз, мұхит 

жатады (21). Тісжегі біртіндеп тереңдей түседі (37). Мына екі нысанды 

салыстыр (56). Иінтіректі таразының кіртасарын немен ауыстыруға болады? 

(71). Су аққыш оның тұрақты пішіні жоқ (45). Оны алу үшін арнайы 

хауыздарда буландырады (5). 

Екінші сыныптың «Жаратылыстану» оқулығына 122 термин еніпті. 

Бірінші сынып оқулығындағыдан 50 термин артық. Ал енді бірінші, екінші 

сынып оқушылары үшін оқулықтағы бұл терминдер аз ба, көп пе, әлде дөп пе? 

Оқулыққа енгізілген бұл терминдердің қандай нормативтік құжатқа, қай 

стандартқа немесе нормаға негізделіп алынғанына қарамастан, біздіңше, бұл 

өте көп.  

Бірінші сыныпта 9 пән, екінші сыныпта 10 пән оқытылады. Егер әр пәндегі 

терминдердің саны жаратылыстану оқулығындай болса, онда бірінші сыныпты 

аяқтаған бала 648, екінші сыныпты бітірген оқушы 1220 терминнің мағынасын 

біліп шығуға тиіс. Басқа оқулықтардағы жағдай дәл мұндай емес болар деген 

үміттеміз. Осы көрініс басқа оқулықтарда да қайталанса, онда біз баланың 

сауатын ашып, білім беруден гөрі миын қатырып жатқан болып шығамыз.   
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Біз «Русский на 5» сайтында жарияланған «Сколько терминов должны 

знать наши дети» деген мақаламен танысып шықтық. Онда орта мектепке 

арналған орыс тілі оқулықтарына талдау жасалып, оларда қолданылған 

терминдер саны анықталған.  4-cыныпта  – 85,  5-сыныпта –125-тен астам,  6-

сыныпта  – 175-тен астам, 7-сыныпта – 225-тен астам, 8-сыныпта  – 280-нен 

астам, 9-сыныпта – 325-тен астам термин қолданылыпты. 

Осы деректерді талдай келіп, мақала авторы: «Дело в том, что в моем 

детстве учебники не содержали такое количество терминов. И теории в таком 

объёме не было. Сегодня же складывается впечатление, что авторы 

наперегонки стараются включить в учебники как можно больше теории, как 

можно больше терминов – и чем раньше, тем лучше. Вы, может быть, не 

поверите, потому что в это почти невозможно поверить, но в сегодняшних 

детских учебниках можно увидеть огромный пласт терминологии 

университетского курса русистики. То, что я изучала на первом курсе 

филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, сегодня дается в 

некоторых учебниках для первого класса, а то, что я изучала на третьем курсе, 

ребята изучают, в зависимости от предпочтений авторов учебников, кто – в 

пятом классе, а кто-то и вовсе – во втором! Примеров множество.» [Сколько 

терминов должны знать наши дети. http://russkiy-na-5.ru] – деп жазады.  

Орыс тіліндегі мектеп оқулықтарындағы мұндай кемшіліктер бізде де 

қайталанып отыр. Жоғарыдағы мысалдар негізінде оларға біз төменде нақтырақ 

тоқталамыз.  

Түрік тіліндегі бастауыш мектеп оқулықтарындағы термин қолданысының 

жайы  мынадай екен: «Түрік мектептеріндегі бірінші сынып оқулықтарында 

жалпы 1950 сөз қолданылған.  Яғни «Оқуды бастаймын (сауат ашу)», «Түрік 

тілі», «Өміртану (жаратылыстану)» және «Математика» оқулықтарында 982 зат 

есім, 421 етістік, 257 сын есім, 120 жалқы атау, 97 үстеу, 27 есімдік, 20 одағай, 

14 жалғаулық шылау  және 12 септеулік шылау бар. 

Бұдан бөлек, бұл кітаптарда 42 омоним, 39 көп мағыналы сөз, 38 термин, 

16 тұрақты тіркес және 1 мақал бар.   

Екінші сыныптың «Түрік тілі», «Өміртану» және «Математика» 

оқулықтарында 3650 сөз қолданылған. Бұлардың ішінде 1912 зат есім, 749 

етістік,  499 сын есім, 238  үстеу, 170 жалқы есім, 29 есімдік, 23 одағай,  23 

жалғаулық шылау, 11 септеулік шылау.   

Бұдан бөлек оқулықтарда 70 көп мағыналы сөз, 65 омоним, 61 термин, 46 

тұрақты тіркес, 9 мақал-мәтел және 2 нақыл сөз бар.  

Үшінші сыныпта оқытылған «Түрік тілі», «Өміртану» және 

«Математика» оқулықтарында 4242 сөз қолданылған. Оның ішінде 2204 зат 

есім, 859 етістік, 650 сын есім, 244 жалқы есім, 210 үстеу, 30 есімдік, 25 одағай, 

21 жалғаулық және  9 септеулік бар.   

Бұдан бөлек 63 омоним, 56 көп мағыналы сөз, 71 термин, 72 тұрақты 

тіркес және 9 мақал-мәтел бар». [Доцент Нихат БИЛГЕН (Doç. Dr. H. Nihat 

BİLGEN). Бастауыш мектеп 1, 2 және 3-сынып оқулықтарының лексикалық 

ерекшеліктері. Анкара, Хажеттепе университеті Педагогика факультетінің 

http://russkiy-na-5.ru/
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ғылыми журналы, 1992 жыл.  İlk okul I., II ve III. sınıf ders kitaplarının sözel 

özellikleri Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi]. 

Көріп отырғанымыздай түрік тіліндегі жаратылыстану (өміртану), сауат 

ашу (Мен оқуды бастаймын), математика оқулықтарында, яғни негізгі үш 

оқулықта 38, екінші сыныпқа арналған осы оқулықтарда 61 термин 

қолданылған. Сонда түрік баласы бірінші сыныпта әр пәнде 12-13, ал екінші 

сыныпта 20 термин қолданады. Бұл біздегі бір ғана пәннің 1-сынып 

оқулығындағыдан 6-7, екінші сынып оқулығынан 10 есе кем. Айырмашылық 

жер мен көктей. Біздегі термин санының осынша артықшылығы 

оқушыларымыздың білім сапасына да сәйкес келіп, олар ғылым-білімді бала-

жастан, бастауыш мектептен игеріп жатыр деп айта аламыз ба? Ол үшін 

бірінші, екінші сыныпты бітіріп шыққан балалардың осы терминдерді қалай 

меңгеріп, мағынасын түсініп, есіне сақтап қалғанын анықтауға тура келеді. 

Біздің республикамыздың түкпір-түкпіріндегі бірнеше мектебіндегі бірінші, 

екінші сыныптарды аяқтаған оқушыларды қамтып, сауалнама жүргізу 

мүмкіндігі болмады. Алайда айналамыздағы әріптестердің 1-2 сыныптарды 

үздік бітірген ұл-қыздарынан терминдер мағынасын сұрап көргенімізде, 

олардың көптеген терминдер туралы түсінігінің өте көмескі екеніне, 

кейбіреулерінің ондай термин мүлде есінде қалмағанына көз жеткіздік. 

Біз жоғарыдағы бірінші, екінші сынып оқулықтарында қолданылған 

терминдер мен жаңа сөздерді  келтірдік. Олардың арасында көптеген кірме 

сөздер мен жаңа атаулар бар. Бастауыш сынып оқушыларының бұл топтағы 

атаулардың да мағынасын жақсы түсініп, есінде сақтап қалуы қиындау.   

Мәселен, 1-сынып оқулығында: астрономия, глобус, каникул, кино, лейка, 

магнит, маяк, миграция, модель, телескоп, траектория, электр, энергия сынды 

кірме терминдер қолданылса, 2-сыныпқа арналған «Жаратылыстану» 

оқулығында: аквариум, атмосфера, бактерия, барометр, газ, гигиена, 

гипотеза, градус, кальций, километр, кран, лава, магнит, масса, материал, 

медуза, микроб, минерал, минут, океанариум, палата, пиктограмма, пластик, 

полиэтилен, полюс, рекорд, ресурс, секунд, стадион, театр, температура, 

термометр, террариум, траектория, хрусталь, эврика, экран, эксперимент, 

электр, эталон тәрізді 40 кірме сөз кездеседі. Бұлардың арасындағы кино, 

магнит және минут, секунд, каникул, километр, кран, рекорд, стадион, 

температура, экран тәрізді бірқатарын балалардың бәрі білуі мүмкін. Ал газ, 

градус, глобус, микроб, пластик, театр, электр сияқты терминдердің негізгі 

мағынасын оқушылардың белгілі бір бөлігі ғана білуі, көпшілігі жобалап 

түсінуі ықтимал. Ал аквариум, астрономия, магнит, маяк, миграция, модель, 

телескоп, траектория, электр, энергия (1-сынып), атмосфера, бактерия, 

барометр, гигиена, гипотеза, кальций, лава, лейка, масса, материал, медуза, 

минерал, океанариум, палата, пиктограмма, полиэтилен, полюс, ресурс, 

термометр, террариум, траектория, хрусталь, эврика, эксперимент, эталон 

сияқты терминдердің мағынасын 1-2 сынып оқушыларының басым көпшілігі 

түсінбейтіні анық. Жалпы осы терминдерді бұл оқулықтарға енгізуге қажеттілік 

бар деудің өзі қиын. Ал миграция, пиктограмма, террариум, траектория, 
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эталон тәрізді терминдерді 7-8 жастағы бастауыш сынып оқушыларына үйрету, 

оқулықта қолдану тіпті ақылға сыймайды.  

Сондай-ақ оқулықтарда тілде әлі толық орныға қоймаған жаңа атаулар да 

аз ұшыраспайды. Мектеп оқулықтарында неологизмдер мен жаппай 

қолданысқа енбеген жаңа терминдердің шектен тыс көп қолданылуы да белгілі 

дәрежеде қиындықтар туғызары сөзсіз. Біз сөз етіп отырған «Жаратылыстану» 

(1-сынып) оқулығында: Ағза, жылыжай, сусепкіш, зілтемір, көгөніс, дәмдеуіш, 

мұражай, күнтізбе, зымыран, ғарыш айлағы, жапсырма түйме, ермексаз, 

әуежай, жарықтандыру, шамшырақ, ғимарат, аспашам, қалташам, отшашу 

және (2-сынып оқулығында): саябақ (27), бүркеніш рең (28), қаңқа (32), ағза 

(34, 40), тісжегі (36), көгөніс (37), фотосурет (41), зымыран (43), ұшақ (43), 

қозғалтқыш (43), аққыш (44, 45), мұзтау (47), сынып (5, 49,  67, 74, 85), хауыз 

(51), тұзсорғыш (51), нысан (56), жанартау  (57), көгөніс (71), кіртас (71), 

иінтірек (71), жарықөткізгіштік (77), жылыжай (77), расытхана (77), 

жарықтандыру (77), кәдесый (87) тәрізді 21 атау қолданылған.  

Бұлардың арасындағы ағза, әуежай, ғимарат, дәмдеуіш, жанартау, 

жылыжай, зымыран, кәдесый, көгөніс, қозғалтқыш, күнтізбе, ұшақ, отшашу, 

саябақ тәрізді атауларды кең тараған, орныққан атаулар қатарына қосуға 

болады. Ал аспашам, қалташам, жарықтандыру, шамшырақ, бүркеніш рең, 

тісжегі, мұзтау, хауыз, тұзсорғыш, нысан, кіртас, иінтірек, 

жарықөткізгіштік, расытхана іспеттес атауларды бастауыш сынып 

оқушылары мен олардың ата-аналарының бәрі бірдей біле бермейді.  Бұлардың 

ішіндегі бүркеніш рең, тісжегі, хауыз, тұзсорғыш, нысан, кіртас, иінтірек, 

жарықөткізгіштік, расытхана тәрізді атаулардың мағынасын түсінетіндер, 

қандай ұғымды білдіретінін білетіндер бастауыш сынып оқушылары арасында 

өте сирек болары күмән туғызбайды.  

Мектеп оқулықтарына негізінен ҚР Үкіметі жанындағы республикалық 

терминология комиссиясы бекіткен терминдердің енгені жөн. Оқулық 

авторларының бұған баса мән бергені абзал. Алайда терминком бекіткен 

терминдердің мінсіз бола бермейтіні де белгілі. Кей жағдайда сол бекітілген 

терминдердің өзі оқу процесіне кедергі келтіруі де мүмкін. 1-сыныптың 

«Дүниетану» оқулығында «топсеруен» деген жаңа термин қолданылыпты. Осы 

терминнің не мағына білдіретінін түсіну үшін біз бірнеше арнаулы салалардың 

терминологиялық сөздіктерін ақтарып шығуымызға тура келді. Сөйтсек, 

терминком «экскурсия» терминінің биология және экология салаларындағы 

қазақша баламасы «танымжорық», ал дене тәрбиесі және спорт саласында 

«топсеруен» түрінде қолданылуы қажет деп шешіпті. Солай бекітіпті. Бірінші 

сынып оқулығы авторларының таңдауы «топсеруенге» түсіпті.  

Бұл жерде назар аударарлық тағы бір мәселе бар. ҚР Үкіметі жанындағы 

терминология комиссиясы мұражай (2014), сынып (2017) атауларын ресми 

бекіткен терминдер қатарынан шығарып, қайта бекіткеніне қарамастан олар 

2017 жылы шыққан мектеп оқулықтарына еніп отыр. «Сынып» сөзі 2-сыныпқа 

арналған «жаратылыстану» оқулығының алғашқы 5-бетінен бастап бірнеше рет 

қолданылған [https://termincom.kz/].  

https://termincom.kz/
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Мысалы: Сәлем, досым! Эврика екеуміз енді екінші сыныпта оқимыз(5-б.) 

Сынып бөлмесіне көз жүгіртіп шық (49). Ең тез жүгіретін сыныптасыңды 

анықта (67). Сондай-ақ сынып (32, 33), жасуша (50), дәрумен (51) тәрізді жаңа 

терминдер 2-сыныптың «Дүниетану» оқулығында да кездеседі.  

Бұл бір жағынан аталған терминдердің жалпықолданысқа енгенін, екінші 

жағынан қалыптасқан терминдерді қайта алмастырудың тиімсіздігін әрі оқу 

үдерісін қиындататынын да көрсетеді. Бір ұғымды әртүрлі атай беру, ұғым 

атауын жиі-жиі алмастыру оқушыларды шатастырып, ғылыми 

терминологияның қалыптасуына, ғылым тілінің дамуына кері әсер етеді.  

Оқулықтарда бір ұғымды екі түрлі атаумен атап, терминдердің жарыспалы 

нұсқаларын қолдану дұрыс емес. Оқулықтағы ұғымдардың атаулары нақты, дәл 

болуға тиіс. Біз қарастырған оқулықтарда күн райы//ауа райы, сусепкіш//лейка, 

қоныс аудару//миграция, шамшырақ//маяк, қоршаған орта//қоршаған әлем 

сияқты терминдер жарыса қолданылып жүр. Мысалы: Адам өміріне ауа 

райының әсері (79). Қазіргі кезде ауа райы алдын ала болжанады (80). Күн 

райы (14).  

Бір оқулықта ұғым атаулары осылай түрлі аталып жүрсе, оқушы оның 

қайсысын қолдануы керек? Оқулық авторлары мұны ескеруі тиіс еді.  

Екінші жағынан бұл мәселеде мұғалімдер мен оқытушыларды кінәлау 

қиын. Бұған сол оқулықты жазған авторлар мен оларды сараптан өткізген 

мамандар жауапты. Алайда күнделікті жұмысында сол оқулықтарды 

пайдаланып жүрген мұғалімдер оқулықтардағы осындай олқылықтарды дер 

кезінде анықтап, оқулық авторларына оларды түзету жөнінде ұсыныстар 

жасауына болады ғой. Өкінішке қарай, осындай ұсыныс білдіріп жататын 

ынталы мұғалімдерді көп ұшырата бермейміз.  

Термин қолданысына тікелей қатысы болмаса да оқулықтарда көптік 

жалғауын орынсыз пайдаланылатынын сөз арасында айта кетсек дейміз. Мына 

мысалдарға назар аударып көрелік. Ауаның ластануы адамдардың 

денсаулығына, Жердегі барлық тіршілікке қауіп туғызады. Өсімдіктер ауаны 

тазартуға көмектеседі (41). Бұлшық еттер (34).  

Адамдар (адам денсаулығы), өсімдіктер (өсімдік), еттер (бұлшық ет) 

орнына адам, өсімдік, ет түрінде қолданған дұрыс еді. Онсыз да бұл атаулар 

жиынтық ұғымды, көптікті білдіреді. Бұл жаппай өріс алып бара жатқан, орыс 

тілінің, аударманың ықпалынан болып отырған құбылыс. 

Оқулықтарда терминдердің біркелкі сауатты жазылуына да мұқият болу 

қажет. Біз сөз еткен оқулықтарда мәшине (71), көгөніс (71) сияқты сөздер соңғы 

өзгерістерге сәйкес орфографиялық сөздіктегідей жазылыпты. Кейбір 

оқулықтарда бұрынғысынша машина, көкөніс түрінде жазылып жүр.  

Оқулықта дің, өсімдік, жанды табиғат, жансыз табиғат, мәдени 

өсімдіктер, жабайы өсімдіктер, тамыр, гүл, сабақ, жапырақ, жеміс, тұқым, 

қоректік заттар, жылыжай, тыңайтқыш, арамшөп, сусепкіш, ылғалдылық, 

қопсыту, үй жануарлары, жабайы жануарлар, жыл құстары, қоныс аудару, 

тәрізді терминдердің берілгені орынды. Оларды 1-сынып оқушылардың оқып-

білгені дұрыс-ақ делік. Ал енді астрономия, қозғалыс траекториясы, жасанды 

жарық көздері, табиғи жарық көздері, мүмкіндігі шектеулі адамдар, сәбилік 
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шақ, жасөспірімдік кезең, жастық шақ, кемелдену кезеңі, қарттық шақ, 

телескоп, аспан денелері, бунақденелілер, бауырмен жорғалаушылар, 

қосмекенділер, жүзбеқанаттар, сүтқоректілер, шоқжұлдыз, модель, 

жапсырма түйме, магниттік қасиет, дыбыс көзі, табиғи дыбыс көзі, жанды 

дыбыс көзі, дыбыс толқындары, қатты дене, шам тізбегі, электр энергиясы 

сияқты күрделі ұғымдарды білдіретін терминдерді 1-2 сынып оқушыларына 

оқытудың қандай қажеттіліктен туындағанын түсіне алмадық. Біздің 

пайымдауымызша бұл секілді бала түсінігіне ауыр, күрделі ұғымдарды тым 

ерте оқыту мүлде артық, қажетсіз тірлік. Балалар осыларды уақытынан бұрын 

меңгеріп, білімді, ақылды болып кетеді дегенге сену мүмкін емес.  

Бірінші сыныпқа арналған оқулықтан: «Астрономия» сөзі гректің 

«астрон» (жұлдыз), «номос» (заң) деген екі сөзінен шыққан. Ол «жұлдыздар 

заңы» деп аударылады (51) деген сөйлемдерді, ал екінші сынып оқулығынан: 

«Бұған дейін Күн жүйесінде тоғыз ғаламшар бар деп есептелініп келді. 2006 

жылдан бастап көлемінің кішілігіне байланысты Плутонды ғаламшарлар 

қатарына қоспайтын болды» (59-бетте. «Сен білесің бе?» айдарында) деген 

сөйлемдерді оқығанда сауатын ашып үлгермеген балаларды бірінші сыныптан 

бастап ғылымға баулып, бірден ғылыми қызметкер даярлап жатқандай әсерде 

қаласың. Бастауыш сынып баласы ұға бермейтін, оларға қажеті шамалы осы 

мәліметтермен олар тиісті пәндерді оқығанда кейінірек танысса да болар еді 

ғой. 2-сыныптың «Көркем еңбек» оқулығындағы анималист, коллаж, 

композиция, көп бейнелі композиция, монотипия, баспа-таңба, папье-маше, 

оригами, паспарту, фактура, натюрморт, натура, автопортрет, пейзаж 

деген терминдерді баланы былай қойғанда, көптеген ересек адамдар біле 

бермейді. Осындай ақпараттармен баланың басын қатырудың қандай 

қажеттілігі бар? Көбін баға үшін жаттағанымен, ертесіне-ақ ұмытып қалатын 

күрделі терминдерді оқушыға бекер жаттатқызғанша, оларға сурет салу 

техникасын, ою оюды, қағаздан түрлі бұйымдарды жасауды үйреткен 

әлдеқайда тиімді болар еді.  

Бұл орайда біз орыс тілі оқулықтарындағы термин қолданысы жайында 

айтылған: «Но в головах ребят – полная каша. Многие термины они безбожно 

путают, многие просто не понимают, да и не могут понять. А главное – 

грамотнее от этого почему-то никто не становится.» [3] – деген пікірінің қазақ 

тіліндегі мектеп оқулықтарына да қатысты бар деп білеміз.  

Біздің мектептің әр сыныбына арналып жазылатын оқулықтарда 

қолданылатын терминдердің саны анық, сапасы күмән туғызбайтын әрі 

олардың білдіретін ұғымдары оқушылардың жасына лайық болуға тиіс. Оқулық 

айрықша дарынды жекелеген балаларға емес, сол жастағы оқушылардың басым 

бөлігіне, орташа қабілетті оқушыларға арналып жазылуы керек. Ондағы 

терминдер де солар меңгере алатындай мөлшерде болғаны жөн.  

Сөз соңында айтарымыз оқулықта қолданылуы тиіс терминдердің саны 

мен сапасына қойылатын талаптар нақты көрсетілген, оқулықтарға енетін 

терминдерді іріктеп алудың өлшемшарттары (критерийлері) айқындалған 

құралдар, нұсқаулықтар дайындау қажет деп санаймыз. Оқулық жазу 

барысында авторлар соларды басшылыққа алса, оқулық сапасы артып, тілі 
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жеңілдейді. Ал мектеп оқушылары өздеріне қажеті шамалы, босқа уақыт 

өлтіріп, бас қатыратын терминдерді уақытынан бұрын жаттап әуре болудан 

арылады. Оқулықтың, оқулық тілінің жақсаруы, оқушылар қолданатын 

терминдердің (мектеп терминологиясының) ретке келуі білім сапасының 

көтерілуіне тікелей ықпал етері анық.  
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ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Л. М. Мадиярова 

Отдел образование г.Усть-Каменогорск, lyazzat.m.m@mail.ru 

 
Менің бұл тақырыпқа деген қызығушылығымның педагогикалық маңыздылығы 

оқытудың белсенді әдістері, сондай-ақ, қоғамдық пәндер сабақтарында оларды жан-

жақты зерттеп, қолдану қажеттілігінен туындады. Белсенді әдістер топта талқылау 

жүргізуді күнделікті өмірдегі және сабақтағы дағдыларын дамытуға әрі іске асыруға үлкен 

мүмкіндік береді. Осы тұста қытай халқының «Маған айтсаң ұмытып қаламын, көрсетсең 

есімде сақтаймын, мұны өзіме істетсең мәңгі есімде қалады»деген мақалы сай айтылған.  

  

Мой интерес к данной теме обусловлен педагогической значимостью интерактивных 

методов обучения, а также необходимостью всестороннего изучения и применения их на 

уроках общественных дисциплин.  Высокий потенциал интерактивных методов позволяет 

вести обсуждение в группах, практиковать и отрабатывать умения и навыки на уроке и в 

реальной жизни. Здесь уместно привести китайскую пословицу: «Скажи мне, я забываю. 

Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда».   

 

I'm interested in this theme because of pedagogical significance of interactive methods of 

teaching and the need in many-sided studying and using them at the masons of humanitarian 

disciplines. 

The high potential of interactive methods let discuss them in groups to practice and use such skills 

at the lessons and in real life. According to these facts, we can say about the chines proverb Tell me 

and I'll forget. Show me and I'll remember. Let me do it myself and; I'll become mine forever. 

 

Мой интерес к данной теме обусловлен педагогической значимостью 

интерактивных методов обучения, а также необходимостью всестороннего 

изучения и применения их на уроках общественных дисциплин.  Высокий 

потенциал интерактивных методов позволяет вести обсуждение в группах, 

практиковать и отрабатывать умения и навыки на уроке и в реальной жизни. 

Здесь уместно привести китайскую пословицу: «Скажи мне, я забываю. Покажи 

мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда».  

Сегодня многие ищут пути, которые способствовали бы повышению 

эффективности обучения. Древнеримская пословица гласит: «Не для школы, а 

для жизни мы учимся». Именно для жизни в обществе мы должны непрерывно 

учиться сами и научить учиться наших детей. Но традиционные формы работы 

на уроках обществоведческих дисциплин не всегда способствуют развитию 

активной познавательной деятельности. Особенно критичным является 

вовлечение в познавательную деятельность слабоуспевающих учащихся.  

Мы пришли к выводу, что необходимо менять формы и методы работы, 

т.е. внешний фактор мотивационного процесса и за счет этого активизировать 

внутренний познавательный ресурс слабоуспевающих учащихся. Главным 

действующим лицом-субъектом образовательного процесса на уроке должен 
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стать ученик со своими способностями, проблемами, со своими 

возможностями. Роль учителя – педагогический менеджмент урока.  

Следующая проблема состоит в том, что на низком уровне находятся 

коммуникативные и особенно организаторские способности учащихся. И это не 

удивительно, живое человеческое общение заменил компьютер, дети не умеют 

и не могут общаться и сотрудничать друг с другом, речь «корява», не развита. 

Социальное взаимодействие в ходе занятий играет важную роль в обучении.  

Мы считаем, что вовлечение слабоуспевающих учащихся в активную 

познавательную деятельность возможно. Такие модели взаимодействия как 

исследовательский разговор, диалог, групповая работа способствуют 

результативности в обучении таких учеников. Это подвело нас к тому, чтобы 

внедрить на уроках интерактивные методы обучения (в основу взяты стратегии 

критического мышления, групповая форма работы) и выяснить действительно 

ли данные формы работы способствуют активизации познавательной 

деятельности слабоуспевающих учащихся, и влияет на успешность обучения 

данной категории учеников. Исходя из вышесказанного, была сформулирована 

проблемная тема: «Внедрение и использование интерактивных технологий 

обучения на уроках общественных дисциплин для вовлечения всех учащихся в 

образовательный процесс».   

Новые времена поставили новые вопросы. Меняется общество, меняется 

отношение к изучаемым предметам. История в этом плане наиболее 

подвержена изменениям. Неизмеримо расширяется предметно-

информационная среда. Содержание учебников выходит за рамки учебных 

пособий: телевидение, радио, компьютерные сети за последнее время 

значительно увеличили поток и разнообразие информации. Однако все эти 

источники предоставляют материал для восприятия пассивно. В обществе, в 

прессе, на телевидении, в учебниках появились разные точки зрения на одни и 

те же события. В связи с этим возникает вопрос: способен ли ребенок 

запомнить и усвоить этот объем информации? Сегодня многие ищут пути, 

которые способствовали бы повышению эффективности обучения. 

Во все времена педагога волновала проблема, как сделать так, чтобы всем 

было интересно на уроке, чтобы все были вовлечены в учебный процесс, чтобы 

не осталось ни одного равнодушного. Как с помощью истории развить 

личность ученика, его творческое мышление, умение анализировать прошлое и 

настоящее, делать собственные выводы и иметь на все собственную точку 

зрения? 

Современное общество ставит перед школой задачу подготовки 

выпускников способных: 

 ориентироваться в меняющейся жизненной ситуации, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, применяя их на практике для 

решения разнообразных возникающих проблем; 

 самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие 

проблемы и искать пути рационального их решения; 

 грамотно работать с информацией; 



340 
 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях; 

 самостоятельно работать над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Слово «интерактив» образовано от слова «interact» (англ.), где «inter» - 

взаимный, «act» - действовать. «Интерактивность» означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме диалога. Следовательно, 

интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение. В этом 

случае характер деятельности учащихся в период обучения будет изменяться от 

исполнительской до творчески самостоятельной. Эти современные процессы 

могут получить эффективное развитие в условиях развития системы 

образования, ориентированной на новые образовательные результаты, которые 

нашли своё отражение в ГОСО и Национальном плане действий по 

формированию функциональной грамотности. Новый подход в обучении не 

должен основываться на парадигме усвоения новых знаний, умений и навыков, 

а основывается на парадигме развития, которая обеспечивает становление 

человека как субъекта жизни.  

Перед педагогом стоят следующие задачи: 

- проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной теме;  

- провести констатирующий эксперимент, узнать мнение учащихся об 

уроках нетрадиционного типа с применением интерактивных технологий; 

- определить методические условия усвоения исторического материала 

обучающимися при использовании интерактивных методов; 

- проверить эффективность разработанной системы заданий для 

экспериментальных уроков.  

Интерактивные методы и приемы можно применять при работе с 

учащимися 5-11классов. При внедрении интерактивных приемов работы: 

 Будет сформирован определенный базисный комплекс форм 

организации учебных занятий. 

 Будет разработан комплект педагогических разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, предполагающих использование интерактивных 

технологий. 

 Ученик научится формулировать собственное мнение, строить 

конструктивные отношения в группе. 

 У учащегося развиваются навыки самостоятельной работы, 

творческого подхода к учебному процессу. 

 Учащийся научится моделировать различные социальные ситуации. 

При постановке проблемы использования интерактивных технологий 

происходил анализ психолого - педагогической и методической литературы. 

Источниками служили собственный опыт педагогической практики, 

теоретические подходы к интерактивному обучению ученых, в том числе  и 

педагогов. 

Интерактивные методы позволяют обучающимся учится 

взаимодействовать между собой, так как большинство интерактивных 

упражнений обращается к опыту самого учащегося, причем не  только 
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учебному. «Я знаю, для чего мне надо всё, что я познаю. Я знаю, где и как я 

могу это применить» - вот основной тезис современного понимания 

интерактивных методов [1]. 

 Использование тех или иных методов зависит от целей занятия, опыта 

участников и преподавателя, их творческого потенциала.  Следует выделить 

несколько методов интерактивного обучения, активно используемые на уроках 

истории это: лекции, «мозговой штурм», дискуссия, ролевая и деловая игра, 

проект. 

Что дает внедрение интерактивного режима различным субъектам 

образовательного процесса?  

Конкретному ученику:  

 осознание включенности в общую работу;  

 развитие личностной рефлексии;  

 становление активной, субъектной позиции в учебной (и иной) 

деятельности;  

 оценка работы каждого ученика учителем или другими учениками.  

Учебной микрогруппе:  

 развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;  

 формирование ценностно-ориентационного единства группы;  

 поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации;  

  принятие нравственных норм и правил совместной деятельности.  

Ученическому классу:  

  формирование класса как групповой общности;  

 повышение познавательной активности класса;  

 развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой 

рефлексии.  

Связке «класс-учитель»:  

 нестандартное отношение к организации образовательного процесса;  

 многомерное освоение учебного материала;  

 формирование мотивационной готовности к межличностному 

взаимодействию не только в учебных, но и иных ситуациях.  

Основная цель интерактивных форм обучения учащихся, в том, чтобы 

научить детей мыслить, анализировать, что в свою очередь положительно 

сказывалось на усвоении учебного материала. Индивидуальная ответственность 

каждого ученика означает, что успех или неуспех всей группы зависит от удач 

или неудач каждого его члена. Это стимулирует всю команду следить за 

успехами друг друга и приходить на помощь своему товарищу. 

После проведенной серии уроков с применением интерактивных форм и 

методов в обратной связи появились фразы: «я поставил себе звезду за работу в 

группе, ответ у доски, за полученные знания», «я поставил себе звезду, т.к. я 

выходил к доске», «меня оценили положительно за то, что я помогал в 

оформлении, за поиск информации, за небольшие знания», это говорит не 

только об эмоциональном подъёме, но и о полученном удовольствии от 

проделанной работы, к чему и должен  стремиться каждый учитель на каждом 

уроке. 
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Данные наблюдения, анкетирование, психологическая диагностика 

показывают, что познавательная активность участников эксперимента выросла. 

Так на вопрос анкеты «Ведущий мотив твоей деятельности по истории»: «Что 

тебя привлекает в уроке история?» учащиеся ответили: 

(А) – интересно работать на уроке  – необходимо знать для ВОУД, ЕНТ; 

(В) – как учитель ведет урок  – иногда интересно послушать; 

(С) – нравится работать вместе  – это основной предмет в школе. 

Вырос уровень внутренней мотивации учащихся по сравнению с 

контрольным классом, где он остался на прежнем уровне (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Изменение уровня учебной мотивации 

В ходе работы выявились положительные и отрицательные стороны 

интерактивных приемов и методов (см. табл. 1)  

Таблица 1 - Положительные и отрицательные стороны интерактивной 

стратегии 

«+» 

 

«-» 

 Расширение ресурсной базы 

 

Первоначально сформулированная тема может 

оказаться рассмотренной 

поверхностно при недостаточном 

уровне подготовленности учащихся. 

Высокая степень мотивации 

 

Трудности установления 

дисциплины и ее поддерживания 

Максимальная индивидуальность 

преподавания 

Строгий лимит учащихся 

Акцент на деятельность, тактику Объем изучаемого материала небольшой 

Высокие возможности для творчества Требуется большое количество 

времени 

Прочность усвоения материала Усваивается только необходимый минимум, на 

который делается упор в преподавании в 

соответствии с ГОСО, дополнительная 

информация может признаваться ненужной для 

дальнейшей деятельности 

 

При проведении интерактивных уроков при сравнении их с 

традиционными, я прихожу к выводу, что интерактивные формы обучения 

имеют важные преимущества: 

- повышают мотивацию и вовлеченность участников в решение 

обсуждаемых проблем; 
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- интенсифицируют процесс понимания, усвоения и творческого 

применения знаний при решении практических задач; 

- формируют личную заинтересованность каждого ученика в собственном 

и общем результатах, что делает процесс обучения более осмысленным и 

результативным; 

- способствуют развитию умения мыслить неординарно, по-своему видеть 

проблемную ситуацию, выходы из нее, обосновывать свои позиции; 

- формируют способность к сотрудничеству, партнерские отношения, 

толерантность, опыт установления контакта, опыт переживания единения. 

Интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост знаний, 

умений и навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие 

новых возможностей обучающихся, является необходимым условием для 

включения участников обучения в процесс творческой индивидуальной и 

коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия 

ценностей [2]. 

Использование форм интерактивного обучения на  собственной практике и 

опыт работы с разными по уровню развития учащимися убедили меня в том, 

что эти формы при их систематическом использовании реально позволяют 

каждому ученику почувствовать себя в «контексте» общей работы, формируют 

коммуникативную готовность к сотрудничеству в малой группе на всех 

предметах гуманитарного цикла, способствуют развитию личностной 

рефлексии, влияют на становление активной позиции в учебной и иной 

деятельности. 

Деятельность, где каждый прикладывает усилия для реализации 

поставленной задачи, прислушивается к мнению участников группы, старается 

совместными усилиями прийти основной цели - это и есть сотрудничество, а 

плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество строится на взаимном 

уважении и доверии друг к другу. Считаем, что активные методы обучения 

являются одним из наиболее эффективных средств вовлечения детей в учебно-

познавательную деятельность. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 

 

Е. Н. Матюшкина, Б. М. Оспанова 

КГУ «Гимназия №6, города Семей», matlen081966@mail.ru, 

ospanova.1961@mail.ru 

 
Мұғалім мақаласында 5-сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын 

дамытуға бағытталған сабақтарды құрудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдану 

тәжірибесімен бөліседі. Логикалық ойлауды қалыптастыру және дамыту үшін қолдануға 

болатын тапсырмалардан мысалдар келтірілген. 

 

В статье учителя делятся опытом применения различных методов и приемов 

построения урока, направленных на развитие математической грамотности учащихся 5 

классов. Приводятся примеры заданий, которые можно использовать для формирования и 

развития логического мышления.  

 

Authors of the article share their experience in usage of different methods and techniques, 

which are aimed to develop mathematical literacy of five-year grade students, during a lesson. This 

work possesses examples of tasks for successful formation of students’ logical thinking. 

 

Двадцать первый век выдвигает новые требования всему обществу, 

образованию, учителям. Мир стремительно меняется, становится другим в 

связи с глобализацией и модернизацией, поэтому цель среднего образования в 

настоящее время заключается в обеспечении развития у учащихся 

способностей к познанию, творческому использованию полученных знаний в 

любой учебной и жизненной ситуации, готовности к саморазвитию и 

самоуправлению посредством развития ключевых и предметных  умений и 

навыков.  

Как идти в ногу со временем, как в погоне за новым не растерять уже 

накопленный положительный опыт?  

При работе в 5-х классах по программе обновленного содержания 

образования перед учителем стоит  ряд различных вопросов, среди которых - 

планирование урока. При подготовке к  уроку необходимо ставить учебную и 

предметную задачу. Формулируя учебную задачу, нужно подумать, какими 

универсальными действиями учащиеся овладеют, и какие способы при этом 

необходимо применить. 

Первый этап урока: мотивация и целеполагание. Для того, чтобы у 

учащихся появился интерес к изучению нового материала, можно применить 

такие способы обучения, как «Яркое пятно», «Группировка», «Тема – вопрос», 

«Исключение», «Моделирование жизненной ситуации». Например, математика, 

5 класс. Тема урока: «Проценты». Учитель предлагает решить задачу: «На 

распродаже в магазине набор елочных игрушек стоит 1500 тенге. На него 

действует предновогодняя скидка 10%. Хватит ли Меруерт денег купить этот 

набор, если у нее 1400 тенге?» Ученики не могут решить задачу в связи с 

недостаточностью знаний. Учитель предлагает сформулировать тему урока, 

после изучения которой учащиеся смогут решить данную задач       

mailto:matlen081966@mail.ru,%20ospanova.1961@mail.ru
mailto:matlen081966@mail.ru,%20ospanova.1961@mail.ru
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Особенно пятиклассникам нравится прием «Верю – не верю», когда до 

изучения новой темы нужно ответить на вопросы, а затем после получения 

информации вернуться и оценить их достоверность.  Например, при изучении 

темы: «Углы».  

1. Тупой угол – это угол, который нарисован тупым карандашом. 

2. Угол – это геометрическая фигура. 

3. Угол состоит из двух пресекающихся прямых.  

4. Бывают углы остроумные и тупые. 

5. Угол состоит из двух лучей, выходящих из одной точки. 

6. Равные углы – это те, у которых равны стороны.  

7. Биссектриса – это такой угол, у которого три стороны.  

При изучении новой темы для развития у учащихся абстрактно – 

логического мышления, умения находить закономерность, анализировать, и 

делать выводы  не нужно давать материал в готовом виде, а  лучше предложить 

такие задания, в результате решения которых учащиеся сами сделают вывод, 

составят правило, алгоритм.  Например, при сравнении дробей проводится вот 

такая исследовательская работа. 

Исследовательская работа.  

1. Заполните таблицу 

 
Сравните дроби Сравните произведение 

 

 
    

 

  
 

           

 

 
     

 

 
 

          

 

2. Сравните знак дроби и знак произведения.  

3. Найдите закономерность, сделайте вывод.  

Если оценивать данную работу по таксономии Блума, то данное задание 

доводит ученика до высшей ступени в развитии мышления – оценки. 

Традиционно считается, что новый материал лучше запоминается в 

письменном виде. Но современные исследования убеждают, что обычное 

конспектирование слово за словом, предложение за предложением, то есть 

информация, которая расположена линейно или столбиком, не сохраняется в 

мозге. Мозг запоминает информацию тогда, когда она представлена в виде 

определенных моделей, схем и ассоциаций. Поэтому при работе с текстом 

лучше рисовать ассоциативные схемы. Схема облегчает запоминание, 

повторение материала, формирует структуризацию и способствует 

преумножению знаний. Учащиеся охотно воспроизводят дома схемы, с 

которыми работали на уроке. На начальном этапе схемы составляются вместе с 

детьми,  а затем учащиеся получают такие задания в группах.  

Например, схема, которую составили учащиеся при изучении темы 

«Нахождение дроби от числа» и «Числа, по его значению дроби» (рис.1).  

 

 

file:///C:/Users/ПК-19/Downloads/рис.1%20Ассоциативная%20схема.jpg
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При решении задач пятиклассникам предлагается найти предлоги, которые 

чаще других повторяются в этих задачах. Работая с текстом,  они указывают, 

что в задачах присутствуют предлоги «от» и «это». Учащиеся должны подумать 

над тем, с каким математическим действием ассоциируется буква «о». Если они 

затрудняются, то предлагается представить данную букву на большом удалении 

от них (о – «·»). Данная буква вызывает ассоциацию с действием умножения, а 

буква «э», если ее удалить на расстояние, с действием деления (э – «:»). Из 

схемы пятиклассники делают вывод, что данные виды задач можно 

охарактеризовать как прямую и обратную      
Ассоциативные схемы помогают учащимся эффективно усваивать новый 

учебный материал и упорядочить самостоятельную работу по устранению 

пробелов в математической подготовке. При составлении логических схем 

следует вводить знаки и использовать приемы краткой записи, что существенно 

экономит время. Использование схем показало, что их составление 

положительно влияет на обучение  учащихся,  особенно тех, которые 

изначально испытывают затруднения при выполнении различных заданий      
 На этапе обобщения материала ученики работают в группах, например, 

составляют шпаргалку по теме «Сравнение дробей». При выполнении задания 

они учатся обобщать пройденный материал, схематизировать его. Выполнив 

эту работу, ученики увидят все случаи сравнения дробей и выберут наиболее 

удобный (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной задачей математики 5 класса является формирование 

устойчивого навыка работы с обыкновенными и десятичными дробями, что 

предполагает быстрое решение примеров на все действия.  Поэтому на 

начальном этапе изучения темы учащимся предлагается работа с тренажерами, 

когда они сами выбирают уровень сложности, что позволяет провести 

дифференциацию, при этом в каждом уровне выделяется три наиболее 

успешных ученика.  

Учащимся, которые проявляют интерес к математике, при проведении 

формативного оценивания даются задания повышенного уровня сложности. 

Так, при изучении свойств действий с натуральными числами, можно 

предложить задания на применение метода Гаусса      Например, вычислите 

наиболее удобным способом 

1.  (742+856) + (134+144) +258 

2.  (48609+387523) – 38609 

3. 210839562- (200540+10839562) 

4.              

5.                

file:///C:/Users/ПК-19/Downloads/Рис.%202.%20Шпаргалка%20по%20теме%20сравнение%20дробей.png
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6. 618           

7. 345                     

8. *
20+40+60+…+460+480+500 

На каждом этапе урока обязательно проводится формативное оценивание, 

для того чтобы учащиеся имели возможность постоянно отслеживать свой 

уровень в осмыслении изученного, проводить саморегуляцию. Выполнение 

формативной работы всегда нужно начинать с чтения и анализа дескрипторов, 

информации о том, какие действия в работе будут оцениваться. Для того, чтобы 

ученики могли сопоставлять критерии обучения с дескрипторами, начиная с 5 

класса,  предлагается им самим составить дескрипторы к заданиям, провести 

само и взаимопроверку (рис.3).  

Роль математики как учебного предмета чрезвычайно велика в плане 

формирования мировоззрения и творческого мышления учащихся не только 

при изучении школьных предметов, но и в жизни. Поэтому знания, твердые 

основы которых формируются при изучении математики в школе, должны быть 

максимально приближены к реальной жизни и повседневной практике. Этого 

можно добиться, если применять на уроках метод проектов, проводить 

исследовательскую работу. Данный вид деятельности дает свои положительные 

результаты в виде повышения мотивации к изучению математики. Дети видят 

связь между различными предметами, решают жизненные задачи      
Примеры задач, составленных учениками 5 клаcса: 

1) Профессия продавец. 

В школьный буфет привезли пирожки. Ученики старших классов скупили 

120 пирожков, что составило 48% всего количества. Сколько всего привезли 

пирожков? Сколько пирожков купили ученики младших классов, если 17 

пирожков остались не проданными? 

2) Домохозяйка. 

Купили 15 кг груш. На компот решили истратить 40% все груш, а 

остальное пошло на варенье. Сколько кг сахара нужно купить для варенья, если 

на 1 кг свежих груш нужно 800 г сахара? 

3) Профессия бухгалтера. 

Клиент взял в банке кредит 180 000 тг. на год под 12% годовых. Он должен 

погашать кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем, 

чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. 

Какую сумму он должен вносить в банк ежемесячно? 

4) Профессия дорожный строитель. 

Для приготовления асфальта берется 43,06% щебня, 40,19% песка 

file:///C:/Users/ПК-19/Downloads/рис.3%20Формативное%20оценивание.jpg
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дробленого, 4,78% песка природного, 4,31 % битума, 7,66 % минерального 

порошка. Сколько надо взять каждого вещества, чтобы получить 15 т асфальта?  

Современное обучение требует по возможности активного участия 

учеников в учебном процессе. Даже когда речь идет о классических 

направлениях деятельности учителя, важно, чтобы ученики выполняли 

активную роль в сценарии урока. С этой точки зрения учитель-транслятор 

знаний должен стать фасилитатором, то есть руководителем поисковой 

деятельности учащихся      Справедливо говорят, что знания не дают – знания 

берут, что ничему нельзя научить – можно только научиться. Недаром еще 

древние говорили: «Если хочешь накормить голодного, дай ему рыбу. Если 

хочешь, чтобы он никогда не голодал, дай ему невод». Поэтому главная задача 

учителя научить детей учиться.  

При переходе учащихся из начальной школы в 5 класс традиционно 

наблюдается резкое снижение качества знаний по многим причинам. 

Применение вышеописанных способов, методов и приемов позволяет сделать 

уроки математики интересными и разнообразными. Сравнительный 

мониторинг качества знаний за год показал повышение качества знаний в 

среднем по 5 – м классам на 18%. Систематическое и планомерное 

использование учителем на уроках различных способов и форм, применение 

активных методов обучения, создает условия для развития ребенка, повышения 

его мотивации, саморегуляции, математического мышления и функциональной 

грамотности. 
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Мақалада «концепт» сөзінің мағынасы қарастырылып, лингвистика саласындағы 

орны анықталған,  сонымен қатар берілген тақырып бойынша ғалымдардың әр түрлі 

көзқарастары мен пікірлері берілген.  

 

В данной статье рассматривается значение слова "концепт", определено место в 

области лингвистики, а также представлены различные взгляды и мнения ученых по данной 

теме. 

 

This article examines the meaning of the word "concept", defines the place in the field of 

linguistics, and presents the different views and opinions of scientists on this topic. 

 

Когнитивтік лингвистика құрылымдық лингвистикаға жаңаша өзгеріс 

енгізу негізінде қалыптасты. ХХ ғасырдың соңында бұл ғылым тілдің адамзат 

танымдық әрекет арқылы қалыптасқан ақпарат адам санасында жан-жақты 

арналармен толығады. Бірақ когнитивтік лингвистикадағы басты зерттелетін 

нысан – зат – тілдік формада көрініс табатын сол  ақпараттардың тек бір 

бөлшегі ғана. Көптеген  ғалымдар когнитивтік лингвистиканы жаңа ғылыми 

парадигма деп сипаттайды. Парадигма – тіл ғылымында, әсіресе функционалды 

грамматикада соңғы кезде жиі қолданылып жүрген ғылыми термин. Ал оның 

«ғылыми зерттеу әдістемесі» ұғымымен байланысты қолданысы қазақ тіл 

біліміне де ене бастады (Э.Оразалиеваның докторлық диссертациясын [1], 

Ж.Манкееваның ғылыми мақаласын [2] т.б. қараңыз). Жалпы зерттеуші-

ғалымдардың пікірінше, когнитивистикалық әдіс тілдік және тілдік емес 

әрекеттердің барлығын басқарып, кейде жадыда сақтау, қабылдау және 

эмоциялық құрылымдарда көрініс табады. Сондықтан да, тіл ғылымында 

когнитивтік әдіс еркін қолданылады. Оның айқын дәлелін мәтінді 

интерпретациялау барысында, оның дұрыс/бұрыстығын ажыратып, өңдеу 

барысында байқауға болады. Себебі, когнитивтік лингвистика тілдік санада 

дүниенің бейнесін тұтас құруға, тілдік сананың құрылымын модельдеуге 

бағытталады. Соның нәтижесіндегі дүние туралы тұтас (концептуалды)  

түсініктің қалыптасуы үш деңгейдегі психикалық көріністің өзара қатынасынан 

туындаған нәтижеге байланысты деп анықталған. Олар – сезімдік қабылдау 

деңгейі, түсінік қалыптастыру деңгейі, ойдың тілдік көрінісі. Санада жүретін 

бұл әрекеттердің нәтижесі, белгілі бір ақпараттардың жиынтығын тудырады да, 

сол ақпараттар концепт жүйесін қалыптастырады. 
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Нақтылай айтқанда, когнитивтік тіл білімінің басты мақсаты ойда 

әмбебеп модель қалыптастыруға, тілдің құрылымында когнитивтік модель 

тудыруға негізделеді. 

Сөйлеу  әрекетіндегі  когнитивтік  модельдердің дамуы мен түрлерін 

зерттеген Г. Гиздатов өз еңбегінде американ тілші ғалымдары көрсеткен 

когнитивтік лингвистиканың өзекті мәселелері деп мыналарды атайды: 1. Білім 

жүйесі дегеніміз не? 2. Тілде, сөйлеушінің санасында нелер сақталады? 3. Білім 

жүйесі санада қалай сақталады? 4. Бұл білімді сөйлеу барысында қалай 

қолданады? 

Шынында да, когнитивтік ғылымның басты мәселесі – адамның білімін 

жүйелеу. Сондықтан да, осы мәселені шешетін фактор ретінде ішкі 

құрылымдарды тереңінен басқаратын ойлау әрекеті негізгі қызмет атқарады. 

Когнитивтік лингвистикада бұл қызмет «фрейм», «семантикалық өріс», 

«концептуалдық схема», «когнитивтік модель» сияқты құрылымдар көмегімен 

жүзеге асатыны анықталған. Бұның ішіндегі концептуалдық схеманы Г. 

Гиздатов мынадай үлгіде түсіндіреді: 

 қасиеті 

Ұғымның       формасы 

 үлгісі  

 

 

  фарфор, электрлі 

Шәйнек       ыдыс 

 мойны бар, құмыра тәріздес [3]. 

Ғалым когнитивтік модельді бірнеше сатыларға жіктеп танытады: 

«Когнитивтік модель үш түрлі сатыдан тұрады: біріншісі – ойлау дәрежесі. 

Онда сана әрекетінің дәрежесі көрініс табады. Екіншісі – алдын-ала ойлау 

дәрежесі. Мұнда логикалық ойлаудың бастапқы үлгілерін білдіретін сана 

әрекетінің дәрежесі көрініс табады. Үшіншісі – ойлаудың төменгі дәрежесі. 

Онда сезім арқылы бейне қалыптастыру әрекетінің дәрежесі көрініс табады. 

Ғалымның айтуы бойынша, когнитивтік модель объективтендіруші 

рефлексиядан және субъективтендіруші рефлексиядан құралады. 

Біздің ойымызша, бұл тұжырым Дж. Лакоффтың осыған байланысты 

пікіріне сүйеніп жасалған. Дж. Лакофф когнитивтік модельдерді былай 

топтастырады:  

- бейнелі-схемалық; 

- пропозициялық; 

- метафоралық; 

- символдық [4]. 

В. Гумбольдттің пікірінше, тіл – адамзаттың бүтін болмысы мен танымына 

енетін адами рухтың негізгі қызметі [5]. Когнитивтік лингвистикада тілдің 

басты қызметі – танымды анықтаудың қаруы мен алғышарттары ретінде 

көрінеді. Әрбір тіл белгілі бір дүниені таңбалайды әрі сөйлеуші санасында 

дүние бейнесінің сұлбасын қалыптастырады.   
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Тіл көмегімен санада қалыптасқан концептуалдық құрылымдар индивидтің 

маңызды тәжірибесіне сүйенген, өзіндік танымы арқылы құрылады. Бұл 

концептуалдық жүйедегі сан алуан концептілер бір мағыналы сөздермен 

берілсе, оның әрқайсысы әртүрлі ұғым қалыптастырады. Сондықтан сөзді 

ұғыну Р. Павиленис еңбегінде семантикалық объектілердегі терминдер ретінде 

емес, белгілі бір концептілік жүйедегі интерпретация ретінде түсініледі [6]. 

Когнитологтар белгілеген концептіні анықтаудың жолдары мынадай ретте 

жүргізіледі: концептілер бақыланған, қиялдан туған бейнелерді өзара 

ұқсастырып, ұқсас дүниелердің ортақ белгілерін бір ортаға жинақтайды. Бұл 

білім санада сақталып, субъектінің тәжірибесі ретінде оның концептуалдық 

жүйесінің құрылымдық элементтеріне айналады. Екі не одан да көп әр түрлі 

объектілердің (бейне, дүние) әрқайсысы бір элемент ретінде категорияның 

құрамына ене алады. Осы белгі төңірегіне жинақталған дүниелер бір класқа ене 

алады. Әрбір класс топтаса келіп, категорияны құрайды немесе маңызды 

концептілер кодталады. 

Бір қарағанда, бұл тілдік құрылымның грамматикалық жүйесін еске 

түсіреді. Сондықтан да кейбір ғалымдар лексикада көрініс табатын ұғымның 

қаңқасы грамматикада қалыптасады, сол себепті орталық концептілер (негізгі 

концептілер) грамматикада айқындалады деп тұжырымдаса, Ч. Филлмор, Ю. Н. 

Караулов концептінің зерттелінуі мен көрініс табуына тілдің лексикалық 

жүйесіне семантикалық талдау жасау арқылы (көркем тілді талдау арқылы) 

лексика саласы маңызды рөл атқарады деп болжайды [7, 74 б.], [8, 15 б.]. 

Сонымен бірге «концептілік жүйенің негізгі тұрақты көзі – сөз таптарын 

семантикалық жағынан жақындастыратын концептілер, яғни объектінің 

белгілері, қызметі, орны, кеңістігі, уақыты, қасиеттерінің өзара жақындығын 

білдіретін концептілер» деген де пікірлер бар. Бірқатар ғалымдар қарапайым 

концептілерді қарастыру үшін жеке сөзден тұратын концептілерді зерттеу 

керек, ал  күрделі концептілер үшін сөз тіркестері мен сөйлем арқылы берілген 

концептілерді зерттеу керек деген ұсыныс жасауда. Мәселен, В. Н. Телия, Р. 

М. Фрумкина, А. К. Звонкин, В. Б. Касевич қарапайым концептілерді 

семантикалық белгілері арқылы тануды ұсынады [9, 85 б.], [10, 25 б.]. 

Осы арада жалпы когнитивизмнің  адамның сана, зердесін, ойлау қабілетін 

және ментальді әрекеттері мен оның жай-күйін зерттейтін ғылыми бағыт 

екеніне, яғни оның  адам болмысындағы білімі мен танымы туралы, дүниені 

қабылдау және тануы туралы ғылым екеніне назар аударылуы қажет.  Жалпы 

таным-білімге, жан-жақты жинақталған ақпараттарға қатысты әрекеттердің 

барлығы когниция немесе когнитивтік әрекеттер деп аталады. Когнитивтік 

ілім заңдылығына сәйкес, адам тіл арқылы ақпаратты өңдеуші жүйе ретінде 

түсініледі, ал адамның әрекеті тіл арқылы оның ішкі жай-күйіндегі 

дүниелермен анықталады.  

Когнитивтік лингвистиканың міндеттерін Е. С. Кубрякова процесстерді, 

тілдік бірліктер мен категорияларды, т.б. олардың жадыда бейнеленуі, 

қабылдануымен тікелей байланыста меңгеру ретінде қарастырады [11]. 

Когнитивтік лингвистиканың зерттеу объектісі бүкіл концептуалдық 

жүйені құруда айрықша мәнге ие болатын, әсіресе, концептілік кеңістікті 
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ұйымдастырып, оны жіктеудің негізгі бастаушысы болып табыла алатын 

концепт болып есептеледі. 

Когнитивтік лингвистика концептінің көріну аясындағы тілге талдау 

жасау, концептінің мазмұнын ашатын  мәтіндерден туындайтын ой мен оның 

әртүрлі контекстерде ұтымды қолдануы, оның әр алуан сөздіктерде анықталуы, 

оның фразеологиядағы, мақал-мәтелдердегі, афоризмдердегі бейнеленуі секілді 

қызметтерімен толығып отырады.  

ХХ ғасырдың 80 жылдары концепт ұғымы жаңа мазмұнға ие болды. Ол – 

адам санасындағы психикалық және ментальді ресурстардың бірлігін таныту 

қызметін атқарады және адамның білімі мен тәжірибесін айқындайтын 

ақпараттық құрылымды танытады.  

Демек, концепт – бұл адам психикасында бейнеленген барлық дүние 

бейнесінің, ой тілінің, концептуалдық жүйенің, ментальді лексиконның 

мазмұндық  бірлігі.  

Концептіге талдау жасауда, Е. С. Кубрякованың пікірінше, егер тіл 

дүниенің ерекше белгілерін бейнелеп түсіндірсе, онда бақылаушы ретіндегі 

таным тілдегі концептілерде бекітілген жалпы субъективті танымға сәйкес 

келеді. 

Ю. Д. Апресян концепт мәселесін  былай танытады: «Әрбір табиғи тіл 

дүниені қабылдау мен қалыптастырудың нақты тәсілін бейнелейді. Ондағы 

мағына, мән белгілі бір ұжымдық философия тәрізді ой-пікір жүйесіне 

топтастырылады. Дүниені концептілеу тәсілі әрі әмбебеп, әрі ұлттық 

ерекшеліктермен толықтырылады. Дүниеге деген көзқарас барынша қарабайыр. 

Ол дүниенің ғылыми бейнесінен ерекше, бірақ бұл қарапайым түсінік емес» 

[12, 39 б.].  

Бастапқыда сөздің лексикалық мағынасы концепт деп танылып жүрді. 

Бірақ қазір сөз мағынасы когнитивтік қызметті толық анықтай алмайтыны, 

деңгейінің тар, ұғымнан алшақ екені, сонымен қатар, когнитивтік ұғымдарға 

барабар келмейтіні  концептінің мына анықтамасынан көрінеді:  

А. Вежбицкая : «концепт – бұл ақиқат әлемі туралы адамның мәдени-

шартты түсінігін бейнелейтін «идеалды әлемнің объектісі» [13, 85 б.];   

Р. М. Фрумкина концептіні мәдени категориялардың әсерінен туған 

вербалды ұғым ретінде түсінеді [14, 25 б.]. 

В. Н. Телияның пікірінше, концепт – бұл адамзаттың ақыл-ой жемісі және 

ондағы құбылыстар мен болмыстар идеалды. Ол тек тілге ғана емес, адам 

санасына тікелей қатысты [15]. 

Дүниенің тілдік бейнесін ұлттық мәдениет контексінде қарастырған А. 

Исламның пікірінше: «Концепт дегеніміз – ұлттық дүниетанымның ықшам да, 

терең мағыналы дүниетаным құндылықтарын айқындайтын тілде көрініс 

тапқан күрделі бірлік. Әр ұлттың концептілер жүйесін дүниетаным 

құндылықтары құрайды. Концептілер бір-бірімен тығыз байланыста болып, 

бір-бірінен туындап отырады. Әр қоғамның даму кезеңдерге сәйкес тіл мен 

мәдениет иелерінің абстрактілі концептілерді танып түсінуінде өзгерістер 

болғанымен, негізгі мәдени, дүниетанымдық мәні өзгеріссіз ұрпақтан-ұрпаққа 

беріліп отырады » [16, 12 б.].  
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Мысалы, А. Б. Әмірбекова концепт ұғымына берілген тұжырымдарды 

зерттеу нәтижесінде концептіні танытатын мынадай критерийлерді ұсынады: 

«концепт дүниенің құндылықтарын танытады; санадағы дүниенің мәнін 

бейнелейді; тіл арқылы объективтенеді; субъектінің біліми деңгейін танытады; 

белгілі бір ұлттың мәдени деңгейі мен менталитетін көрсетеді; әрбір ұлттың 

танымдық белгілерінің мазмұнын ажыратады; тұлғаның өзіндік танымдық 

стилін айқындайды; концепт – адам тәжірибесіндегі идеалды түсініктің ең 

кішкене бірлігі; білімді тарату, сақтау және оны өңдеудің негізгі бірлігі; белгілі 

бір мәдени болмыстың негізгі ұясы» [17, 20 б.].  

Сонымен қатар поэтикалық мәтіндегі дүниенің тілдік бейнеленуін талдай 

отырып, зерттеуші концептінің белгілі бір құрылымдардан тұратынын 

нақтылап көрсетеді: «Концепт құрылымдары өз бейнелілігімен, бағалауыш, 

экспрессивті, коннотаттық мәнімен құнды. Концепт санада белгілі бір 

концептілік жүйе арқылы қалыптасады. Концептілік жүйе иерархиялы 

(сатылы) құрылымнан тұрады: 1) дүниенің қасиеті, белгілері (сенсорлы 

перцептивті қабылдау); 2) когнитивтік модель (ассоциация, бейне, символ, 

этикет, эталон, стереотип формаға ие болуы); 3) концепт типтері (фрейм, 

сценарий, скрипт, схема, ойсурет формасына салынуы); 4) дүниенің тілдік 

бейнесі (метафора, фразеологизм, сөз, сөйлем, поэтикалық мәтін)» [18, 10 б.]. 
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МAТЕМAТИКA СAБAҚТAРЫНДA AҚПAРAТТЫҚ-

КОММУНИКAЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛAРДЫ ҚОЛДAНУ 

 

Маханбетов Оңталап Төлегенұлы 

Қызылорда облысы Қазалы ауданы  

Қалжан Нұрмаханов атындағы №95 орта мектеп 

 
Aңдaтпа 

 Мaтемaтикa сaбaқтaрындa оқушылaрдың есеп шығaруғa деген қызығушылығын 

aрттыру мaңызды болып есептелінеді. Тaнымдық қызығушылық – бұл мектеп оқушысының 

бойындaғы ең мaңызды aлғa итермелеуші себеп болып тaбылaды. Тaнымдық қызығушылық 

әсерінен әлсіз оқушылaрдың өздерінде aлғa дaмушылық бaйқaлaды. Оқу-әдістемелік 

мaтериaлдaрының қaншaлықты түсініктілігі және қaбылдaуғa ыңғaйлылығы бaлaлaрғa 

әсер етеді. Мaтемaтикaны оқытудa бaлaлaрдың тaнымдық қызығушылығын aрттыру 

мaқсaтындa aқпaрaттық коммуникaциялық технологиялaрды қолдaну. Әдістердің 

әртүрлілігі мен сәйкестігі мaңызды рөл aтқaрaды. Мүмкіндігі шектеулі оқушылaрдың сaбaқ 

бaрысындa шaршaулaрын төмендету, жұмыс істеу қaбілеттерін aрттыру, түрлі әдістер 

оқушылaрдың әр түрлі деңгейде қaбылдaуынa мүмкіндік береді. Деңгейлеріне қaрaй 

тaпсырмaлaрды тaлдaу, әр тaпсырмaны шешуге мүмкіндігі жететін, деңгейі сәйкес бaлaғa 

беру, бaлaлaрғa өз дaғдылaрын ұғынуғa мүмкіндік берілуі керек.  

 

Түйінсөздер: мaтемaтикa пәні, aқпaрaттық-коммуникaциялық технологиялaр, 

мүмкіндігі шектеулі бaлaлaр, есептер шығaру, әдіс - тәсілдер. 

 

Бүгінгі тaңдa қоғaмдa мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрдың сaнының көбеюі 

бір мәселе болып отырсa, екінші жaғынaн олaрдың қоғaмғa сіңісіп кетуіне 

жaсaлып жaтқaн жaңa мүмкіндіктердің мәселелері өзекті болып отыр. Қоғaм 

дaмуының қaзіргі әлеуметтік-экономикaлық жaғдaйындa, педaгогикaлық ғылым 

мен тәжірибесінің aлдындa әртүрлі білім беру мұқтaждықтaры бaр және 

қaбілетті бaлaлaрды оқыту мен тәрбиелеу үшін ең оңтaйлы жaғдaйлaр тaбу 

мәселелері тұр. 

Мұғaлімдердің aлдындa тұрғaн бір қaтaр мәселелер:  

логикaлық ойлaрды қaбылдaудың жүйесіздігі;  

компьютерлік сaуaттылықтың төмендігі; 

білімді үйренуге қызығушылық болмaуы; 

оқу-әдістемелік тaпсырмaлaрды шешуде репродуктивтік әдістерді қолдaнудың 

бaсым болуы. 
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Білім беру процесінде мaңызды шaрттaрдың бірі – мектеп оқушылaрының 

бойындa қызығушылық қaбілетін дaмыту. Тaнымдық қызығушылық – бұл 

мектеп оқушысының бойындaғы ең мaңызды aлғa итермелеуші себеп болып 

тaбылaды. Тaнымдық қызығушылық әсерінен, тіпті әлсіз оқушылaрдың 

өздерінде aлғa дaмушылық бaйқaлaды. Бойындa мүмкіндігі шектеулігі бaр 

бaлaлaрдың дaмуы көптеген фaкторлaрғa бaйлaнысты болaды, солaрдың ішінде 

оқу-әдістемелік мaтериaлдaрының қaншaлықты түсініктілігі және қaбылдaуғa 

ыңғaйлылығы дa әсер етеді. Электрондық оқыту мaтериaлдaрды білім беруде 

қолдaну тек пәндік білімін жоғaрылaтып қaнa қоймaй, aқпaрaттық құзыреттілігі 

мен түзетушілігінің дaмуынa мүмкіндік береді. 

Мaтемaтикaны оқыту жүйесінде бaлaлaрдың тaнымдық қызығушылығын 

aрттыру және әдістердің әртүрлілігі мен сәйкестігі мaңызды рөл aтқaрaды; 

мүмкіндігі шектеулі оқушылaрдың сaбaқ бaрысындa шaршaулaрын 

төмендетеді; жұмыс істеу қaбілеттерін aрттырaды; түрлі әдістер оқушылaрдың 

әртүрлі деңгейде қaбылдaуынa мүмкіндік береді.  

Бaлaлaрдың тaнымдық қызығушылықтaрын дaмыту үшін мынaдaй шaрттaрды 

қaнaғaттaндыру қaжет болып тaбылaды: 

оқу-әдістемелік күнделікті, бірқaлыпты, солғын, aқпaрaттық кедейшілік, 

бaлaның жеке тәжірибесінен бөлу стилінде болдырмaу;  

шектен тыс тaпсырмaлaр, бaлaлaрдың шaршaуынa жол бермеу; 

түрлі әдістерді (aстaрлы әңгіме, ойын, кроссвордтaр, проблемaлaр, әзіл, 

қызықты жaттығулaр т.б.) ойын-сaуықтaр aрқылы тaнымдық қызығушылығын 

aрттыру, ынтaлaндыру;  

aрнaйы aқыл-оймен жұмыс істейтін оқыту әдістерін қолдaну, психикaлық 

қызметінің және тәрбие жұмысы әдістерін үйрету. Егерде оқушылaр білімі 

жaттaнды болмaсa, оқу мaтериялдaрымен жұмыс істеп, өздері 

шығaрмaшылықпен aйнaлысып және нәтижелерін өз көздерімен көрсе, 

оқушылaрдың білімі мықты болaды. 

Қaзіргі зaмaнғы сaбaққa қойылaтын тaлaптaр:  

Мүмкіндігінше, тұрaқты «керібaйлaнысты» жүзеге aсыру, яғни, бірнеше рет 

оқушыны сaбaқтa көңіл бөлу, кем дегенде 3-5 рет түсініксіз немесе дұрыс 

түсінбеген  жерлерін сұрaу; 

оқушының бір ғaнa сұрaққa жaуaп беруіне бaйлaнысты бaғaлaмaу, бaлaлaрды 

сaбaқтың түрлі кезеңдерінде қойылғaн сұрaқтaрғa жaуaп беруіне бaйлaнысты 

бaғaлaғaн дұрыс; 

тұрaқты және мaқсaтты түрде тaнымдық қaбілеттерін дaмыту, нaзaр aудaру 

жылдaмдығы, жaд, көңіл мен қиял бaрлық түрлері т.б бaрлығын нaзaрдa ұстaу. 

Әрбір мұғaлімнің бaсты міндеті – оның пәнін жaқсы үйрету ғaнa емес, сол 

aрқылы бaлaның ойлaу қaбілетін дaмыту. Мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрдың 

денсaулығы aқпaрaтты aлу жолдaрының өзгергенін қaлaйды. Мысaлы, 

тaпсырмaлaрды орындaудың жaңa тәсілдерін, олaрды орындaу жиіліктері 

сияқты aрнaйы жaғдaйлaрды қaмтaмaсыз ету қaжет. Оқу үрдісінде aқпaрaттық-

коммуникaциялық технологиялaрды пaйдaлaну – оқу мотивaциясын aрттыру 

тәсілдерінің бірі. AКТ aдaмның негізгі қaжеттіліктерін іске aсыруғa көмектеседі 
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- бaйлaныс, білім беру, өзін-өзі іске aсыру сынды дүниелерді. Оқу процесіне 

AКТ енгізу, оқу процесінде сaбaқтың әсерлілігін жоғaрылaтaды, мұғaлімнің 

уaқытын үнемдейді, тaпсырмaлaрдың жaңa түрлерін ойлaп тaбу және қaрсы 

бaйлaнысты түрлендіруге мүмкіндік береді. 

Осы әдістердің әрқaйсысы тaңдaу, және оны оқушылaрғa көрсететін 

уaқытын мұғaлім өзі белгілейді, оқушылaрдың білім дәрежесіне, мүмкіндігіне 

орaй тaлaптaр қойылaды. Мұғaлімнің aйтaтын тaқырыбынa сaй 

демонстрaциялық мaтериялдaр, презентaциялaр тaқырыптaн aуытқымaй өз 

ретімен көрсетілуі қaжет. Жaңa aпaрaттaр мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрғa өте 

ыңғaйлы болуы шaрт, және бaлaлaрды жaлықтырып aлмaуы тиісті. Білім беру 

процессінде бaлaлaр тек білімді aлып қaнa қоймaй толық түсінуіне бaрлық 

мүмкіндіктерді жaсaу керек. Сaбaқтaғы жұмыстaр тірі қозғaлыстaр, бaлaлaрдың 

қызығушылығы бірінен соң біріне тоқтaмaй aуысып отыруы қaжет. Жaңa 

тaқырыпты түсіндіру үшін жaсaғaн презентaциядa сондaғы aлғaн 

мaғлұмaттaрды болaшaқтa өз өмірінде қолдaнуғa, дaғдылaндыруғa дa үйретіп 

үлгеру керек. Сөзсіз, жaңa дүниелерді үйренген кезде ғaнa сұрaқтaрдың шешімі 

пaйдa болып, меңгере бaстaйсың, түсінесің, есте сaқтaйсың және өмірде 

қолдaнaсың. 

Aқпaрaттың үлкен көлемі бaлaлaрды aқпaрaтты қaбылдaуынa қиындық 

туғызaды, сондықтaндa жеңіл түрде мaңызды aқпaрaттaрды мысaлдaрмен 

жеткізу керек. Үйренген тaқырыбындaғы aқпaрaттaрды бaлaлaр бірнеше 

тaпсырмaлaр әдістерімен шеше білуі қaжет. Сондықтaндa презентaциямен 

түсіндірілген жaңa тaқырып жaттығу жұмыстaры мен және бaлaның бойындa 

шығaрмaшылыққa білетін дaмытaтын тaпсырмaлaр мен жaлғaсын тaбуы керек. 

Мультимедиялық презентaциялaрды қолдaнғaн кезде мұғaлім бaлaлaрдың іс-

әрекеттерін, көңіл күйлерін нaзaрдaн тыс қaлдырмaй болғaн жaғдaйлaрғa қaрсы 

іс –әрекетті дер кезінде жaсaп отыруы қaжет. Әсіресе мүмкіндігі шектеулі 

бaлaлaрмен жұмыс істеу бaрысындa мұқият болуыңыз шaрт, өйткені мұндaй 

бaлaлaрдың жұмыс істеу қaбілеттері төмен, есте сaқтaу қaбілеттері нaшaр 

дaмығaн, ылғидa өзгелердің нaзaрын қaжетсініп тұрaды. 

Ерекше нaзaрды тaлaп ететін бaлaлaр үшін тaқырыптaрды түсіну, 

aқпaрaттaрды қaбылдaу, болып жaтқaн құбылыстaрды ой елегінен өткізу үшін 

қaрaпaйым бaлaлaрғa қaрaғaндa жaңa aқпaрaтты бірнеше қaйтaлaп түсіндіруді 

қaжет етеді. Компьютерлік дидaктикaлық мaтериялдaр, ойындaр бірнеше рет 

қaйтaлaсa дa өз эмоциясын жоғaлтпaй, бір тондa бірнеше рет қaйтaлaй aлaды. 

Қaзіргі тaңдa кей мұғaлімдердің өз сaбaқтaрындa қолдaнып жүрген бірнеше 

компьютерлік ойындaры, олaр: оқыту, тaнымдық-бaқылaу, сюжетті-рөлдік және 

шығaрмaшылық бaғыттaрдa. Мұндaй оқу-ойындaрын жүзеге aсырaтын 

компьтерлік технологиялaр педaгогикaдa қолдaнылaтын дәстүрлі коррекциялық 

әдістердің жaңa түрлерінің пaйдa болуынa мүмкіндік береді.  

1) Деңгейлеріне қaрaй тaпсырмaлaрды тaлдaу; әр тaпсырмaны шешуге 

мүмкіндігі жететін, деңгейі сәйкес бaлaғa беру; 

 2)Бaлaның дaмуындa «көрінетін» мәселелерді дәстүрлі оқыту әдістерінде 

aнықтaу қиын; бұл мәселелерді aрнaйы оқу тaпсырмaлaрынa aйнaлдыру;  

3) бaлaлaрғa өз дaғдылaрын ұғынуғa мүмкіндік беру;  
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4)компьютерде жaсaлaтын тaпсырмaлaр ыңғaйлы және тaпсырмaлaрдың сәтті 

шығуынa қолaйлырaқ ету;  

5) оқушы жaсaғaн қaтеліктерін өз көзімен көріп, қaтені түзетуге ұмтылaды; 

өзімен жұмыс жaсaй бaстaйды; өзін-өзі бaқылaу әдістерініз дейді;  

6) бaлaлaр aз шaршaп, ұзaғырaқ жұмыс жaсaйды; 7) бaлa экрaнғa қaрaп, өз 

жұмысының нәтижесін өзі көреді. 

AКТ сaбaқ бaрысындa қолдaну, компьютерлік ойындaр мен жұмыс істеу 

бaлaлaрды aлдығa жылжытып, қызығушылығын aрттырып қaнa қоймaй, 

мaқтaуды тек мұғaлімдерден ғaнa емес, компьютерден де мaқтaулaр есітуіне 

мүмкіндік береді. Бұл әртүрлі шығaрмaшылық және дaмытушылық жaттығулaр, 

AКТ пaйдaлaну aрқылы жaсaлaтын тесттік тaпсырмaлaр, бaлaлaрдың тaнымдық 

белсенділігін aрттырып, әлеуеттік қaбілеттерін дaмытып, оқушылaрдың негізгі 

құзыреттілігін қaлыптaстырaды. 
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СОДЕРЖАНИЯ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Бұл мақалада оқытудың мазмұнын саралаудың негізгі түрлерінің бірі – оқытудың 

әдістемелік жүйесінің барлық компоненттерін қамтитын ішкі саралау қарастырылған. 

Деңгейлік саралау оқыту үдерісінде білім алушыларға жеке көзқарасты іске асырудың 

маңызды құралы ретінде ұсынылған, оның негізінде білім алушылардың бейімділігі 

анықталады және олардың ішкі әлеуеті ашылады. 

В данной статье рассмотрен один из основных типов дифференциации содержания 

обучения  –  внутренняя дифференциация, которая затрагивает все компоненты 

методической системы обучения. Уровневая дифференциация представлена как важнейшее 

средство реализации индивидуального подхода к обучающимся в процессе обучения, на 

основе которого выявляются наклонности обучающихся и раскрывается их внутренний 

потенциал. 

 One of the main types of differentiation of the training content, internal differentiation is 

reviewed in this article. It is related to all the components of the methodical training system. Level 

differentiation is presented as the most important way of implementation of an individual approach 

to the students in the training process, on its base students’ inclinations are revealed and their 

internal potential opens.  

 

Переориентация цели образования с формирования ЗУН у обучающегося 

на развитие функционально грамотной личности предполагает изменение 

учебного процесса и комплексное внедрение подходов к обучению, 

обеспечивающих реализацию цели постепенно и в системе. 

Одним из таких подходов является дифференцированный, направленный 

на специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых с целью 

учета их особенностей [1].  

Рассмотрим цель дифференциации в психологической, социальной и 

дидактической литературах для более детального осмысления сущности 

данного термина. 

С психологической точки зрения цель дифференциации – 

индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов и способностей школьников [2]. 

С социальной точки зрения – целенаправленное воздействие на 

формирование творческого, интеллектуального, профессионального 

потенциала общества, вызываемого на современном этапе развития общества 

стремлением к наиболее полному и рациональному использованию 

возможностей каждого члена общества в его взаимоотношениях с социумом.  

С дидактической точки зрения цель дифференциации – решение 

назревших проблем школ путем создания новой методической системы 

дифференцированного обучения, основанной на принципиально иной 

мотивационной основе. 
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В психолого-педагогической, дидактической и методической литературе 

различают два основных типа дифференциации содержания обучения: 

 внешняя (профильная) предполагает создание особых типов школ и 

классов; 

 внутренняя (уровневая) предполагает организацию работы внутри 

класса соответственно группам обучающихся, отличающихся одними и теми же 

более или менее устойчивыми особенностями [3]. 

В данной статье мы обращаемся к внутренней дифференциации, которая 

затрагивает каждую организацию образования и которая проектирует учебный 

процесс, опираясь на возможности каждого ученика. Именно уровневая 

дифференциация считается важнейшим средством реализации 

индивидуального подхода к обучающимся в процессе обучения. 

В работе со школьниками целесообразно использовать два основных 

критерия дифференциации: 

 обученность – это определенный итог предыдущего обучения, т.е. 

характеристики психического развития ребенка, которые сложились у него к 

сегодняшнему дню; 

 обучаемость – характеристика его потенциального развития. 

Показателями обученности могут служить достигнутый учеником уровень 

усвоения знаний, умений и навыков, качества знаний и навыков (например, 

осознанность и обобщенность), способы и приемы их приобретения. 

Сегодня мы говорим о развитии личности, поэтому важно при организации 

и проведении учебных занятий опираться на ее индивидуальные возможности, 

способности и наклонности. В этих условиях происходит формирование 

функциональных навыков у каждого отдельного обучающегося, так как акцент 

смещается со среднего ученика, как было при традиционной системе обучения, 

на личность учащегося как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности процесса обучения. 

Предъявление единых требований ко всем обучающимся без учета 

особенностей их индивидуально-психологического развития становится 

причиной отсутствия учебных интересов, понижает мотивацию к обучению и, 

следовательно, препятствует достижению цели. 

Дифференцированная организация учебной деятельности, с одной 

стороны, учитывает уровень интеллектуального развития, психологические 

особенности обучающихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой 

стороны – во внимание принимаются индивидуальные запросы личности, ее 

возможности и интересы в конкретной образовательной области. При 

дифференцированной организации учебной деятельности эти две стороны 

пересекаются посредством: 

 анализа индивидуальных особенностей и учебных возможностей 

обучающихся; 

 определения критериев деления обучающихся на группы; 

 выявления путей развития способностей и навыков каждого 

обучающегося; 
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 анализа их работы, сдвигов и трудностей в ней; 

 перспективного планирования деятельности обучающихся, 

совмещая индивидуальное и групповое обучение; 

 замены малоэффективных способов дифференциации более 

рациональными. 

При дифференциации обучения очень важно учитывать психологическое 

состояние каждого ученика. Так при делении класса на варианты необходимо 

каждому обучающемуся объяснить причину определения его в ту или иную 

группу. Необходимо акцентировать внимание детей, что у определенной 

группы учащихся есть серьезные пробелы в знаниях, и для того, чтобы эти 

пробелы ликвидировать, необходимо вернуться назад и найти те темы, пробелы 

в которых мешают дальнейшему успешному продвижению вперед. При таком 

подходе не травмируется психическое состояние ребенка, включаются скрытые 

резервы для достижения поставленной цели, тем более, что у ребенка 

появляется реальная возможность почувствовать свою значимость, 

неповторимость. 

Стоит подчеркнуть, что каждый обучающийся как носитель собственного 

(субъективного) опыта уникален. Поэтому с самого начала обучения 

необходимо создать для каждого не изолированную, а более разностороннюю 

школьную среду, дающую возможность проявить себя, и использовать разные 

способы дифференциации как по уровню сложности, так и по уровню 

творчества с учетом индивидуальных интересов [4]. 

На уроках русского языка дифференциация по уровню творчества 

предполагает, что учитель дает возможность обучающимся выполнить 

творческие работы разной направленности по одной теме, используя один из 

видов речевой деятельности: или письмо, или говорение. 

Направленность работы учитель определяет на основе анализа 

наклонностей, возможностей и стремлений учащихся, с которыми работает. 

Например, в рамках изучения сквозной темы «Если бы я правил миром…» 

в 7 классе предлагается тема урока «Моя оценка правления Чингисхана». В 

аспекте дифференцированного подхода для реализации цели по письму  (писать 

творческие работы (200-250 слов), выбирая определенную социальную роль и 

речевое поведение) учитель обозначает обучающимся девять социальных ролей 

для написания творческой работы о своем отношении к правлению Чингисхана.   

Задача учащегося – выбрать одну из социальных ролей и выполнить 

соответствующее задание. 

Возможные варианты заданий с учетом социальной роли: 

 для поэта: напишите стихотворение о своём отношении к  

Чингисхану, акцентируя внимание на сильных сторонах  его личности; 

 для  журналиста: составьте и запишите вопросы и предполагаемые 

ответы для интервью с «Человеком тысячелетия»; 

 для художника: составьте словесный портрет «великого монгола» и 

напишите эссе-описание; 
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 для специалиста по геральдике: создайте символическую картину и  

сделайте презентацию, используя геральдические изображения, рисунки, 

которые помогут отразить историческую эпоху; 

 для писателя: вообразите, что вам представилась возможность взять 

в руки дневник великого хана. Попробуйте восстановить дневниковые записи 

одного события от имени «багатура»; 

 для кинорежиссёра: напишите сценарий для какого-либо фрагмента 

к кинофильму о великом завоевателе, обоснуйте свой выбор и укажите 

особенности этого  кинофрагмента; 

 для филолога: найдите высказывания Чингисхана, в которых  

создатель «Великой Ясы» (свод его законов) рассуждает о власти, о жизни и 

смерти, и объясните его с точки зрения современного читателя в форме эссе-

рассуждения; 

 для историка: изучите архивные документы, касающиеся военных 

походов «Потрясателя Вселенной», и сделайте вывод об их историческом 

значении, подготовив заметку в газету; 

 для археолога: изучите археологические находки, связанные с 

эпохой «Владыки Вселенной», и опишите их, установите время возникновения, 

место нахождения, указав их историческое и научное значение, используйте 

таблицы/ схемы/ диаграммы. 

В инновационном обучении важно, чтобы ученик был не объектом, а 

субъектом образовательного процесса. Данные дифференцированные задания 

выявляют наклонности обучающихся и раскрывают их внутренний потенциал. 

Ведь задача каждой образовательной области – дать возможность 

обучающемуся проявить свои таланты и способности, развить в себе задатки, 

дарованные природой [5]. 

На основе анализа литературы и опыта использования 

дифференцированного подхода приходим к выводу, что он решает следующие 

педагогические задачи: 

 учит критически относиться к собственным познаниям; 

 учит самоанализу успехов и неудач; 

 учит самостоятельно работать над своим образованием; 

 учит анализировать собственные возможности в достижении цели [6]. 

 В результате дифференцированного подхода к обучению повышается 

качество знаний обучающихся, так как почувствовав поддержку учителя, 

обучаясь практически по индивидуальному плану, подросток не чувствует себя 

отверженным, поскольку он не попадает в ситуацию систематических неудач. 

Это позволяет обучающимся осознать свою значимость в обучении и, не 

снижая темпа работы, продвигаться с классом по программе. Кроме того, такой 

подход к обучению помогает обучающимся раскрыться в тех направлениях, 

которые невозможны при общем подходе, без учета индивидуальности 

подростков. 
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Мақалада сандық мазмұнның дамуы және оның оқу-тәрбие процесінде қолданылуы 

туралы айтылады. Жасалған СБР-і қазіргі заманғы білім беру нәтижелеріне қол жеткізуге 

бағытталған мұғалімнің кәсіби қызметінде қолданудың педагогикалық орындылығы 

көрсетілген. 

 

В статье рассматривается развитие цифрового контента и его использование в 

образовательном процессе. Показана педагогическая целесообразность применения 

созданных ЦОР в профессиональной деятельности учителя, направленной на достижение 

современных образовательных результатов. 
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The article discusses the development of digital content and its use in the educational process. 

The pedagogical appropriateness of the use of the created CSR in the professional activity of a 

teacher aimed at achieving modern educational results is shown. 

 

Процессы обновления системы образования, целью которых является 

поиск наиболее эффективных форм её функционирования, связаны с целым 

рядом тенденций, определяемых современной действительностью. В 

«Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 

2010-2020 гг.» отмечается, что «по каждому предмету, изучаемому в основной 

и профильной школе, будут разработаны интерактивные и интеллектуальные 

цифровые образовательные ресурсы» [1]. 

Планируется полное обеспечение цифровым образовательным контентом 

(наполнение или содержание какого-либо информационного ресурса — текст, 

графика, музыка, видео, звуки и т.д.) организаций среднего, технического и 

профессионального образования в открытом доступе. 

Начиная с 2011 года, когда стартовал проект «Внедрение системы 

электронного обучения», с целью автоматизации учебного процесса каждая 

организация образования была оснащена необходимым оборудованием: 

компьютеры новой модификации, обеспечение широкополосного доступа к 

Интернету и другое. Постепенно получают развитие электронные 

образовательные ресурсы, создаваемые педагогами, происходит 

централизованное создание медиатек и наполнение их  ресурсами.  

Каждый учитель должен идти в ногу со временем, постоянно 

совершенствуясь. Работу современного учителя невозможно представить без 

применения инфо-коммуникационных технологий (ИКТ). Именно они 

являются одним из важнейших инструментов обеспечения доступности 

образования, обуславливают эффективность всех процессов школьной жизни: 

от обучения до воспитания. Педагоги все более убеждаются в том, что 

использование ИКТ при обучении школьников общеобразовательным 

предметам  ведёт к повышению качества образования. 

В. Г. Белинский говорил: «Без стремления к новому нет жизни, нет 

развития, нет прогресса». Актуальность этих слов сегодня особенно высока, в 

том числе применительно к современному учителю, который должен 

стремиться вперёд, быть готовым осваивать всё новое, инновационное и с 

успехом применять в практике своей работы. 

Информация становится одной из ведущих ценностей в современном мире 

и стратегическим ресурсом развития общества в целом. Наличие навыков 

дистанционного интерактивного инфо-коммуникационного взаимодействия на 

основе ИКТ, стремление к нему в профессиональных и учебно-познавательных 

целях являются обязательным условием работоспособности и 

конкурентоспособности человека. Приведем один из примеров собственного 

многолетнего опыта работы с учителями по созданию собственных цифровых 

ресурсов по общеобразовательным предметам  в программе Auto Play Media 

7.0./8.0 С помощью этой программы каждый педагог сможет создавать свои 

электронные учебники, CD\DVD визитки, презентации, несложные игры, 
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электронные фотоальбомы, сборники видеофайлов с удобным просмотром, 

простые аудио и\или видео плееры и так далее. И всё это возможно фактически 

без знания языков программирования. В AutoPlay Media Studio собрано 

большое количество визуальных инструментов и настроек, которые позволят 

создавать программы «быстро и легко». Особенно, если применить сторонние 

специализированные программные средства для создания графических, видео, 

аудио, анимационных и других объектов [2].  

Одним из самых главных преимуществ подобных ресурсов является их 

способность к наглядному представлению информации. Все то, что нельзя 

передать словами, учитель может показать с помощью цифровых технологий. 

Это принципиальный момент. Ребенок может бесконечно изучать учебники, 

выполнять упражнения, но, если он не увидит, где теория соприкасается с 

практикой, то интерес к изучению предмета не возникнет никогда. Если 

учебный материал представлен в наглядной форме и четко прослеживается его 

практическая направленность, то растет мотивация детей к обучению и 

повышается качество знаний. Таким образом, качественный ЦОР способствует 

повышению эффективности образовательного процесса.  

Проведенные курсы позволили осуществить методическую подготовку 

педагогов к созданию и использованию ЦОР с учетом индивидуальных 

профессиональных потребностей и методические рекомендации по 

формированию ИКТ-компетентности учителя по созданию ЦОР, 

обеспечивающих получение новых образовательных результатов. В плане 

курсов предусмотрены структура, содержание подготовки и организационно-

педагогические условия, обеспечивающие формирование компонентов 

готовности педагогов к созданию и использованию цифровых образовательных 

ресурсов. Показана педагогическая целесообразность применения созданных 

ЦОР в профессиональной деятельности учителя, направленной на достижение 

современных образовательных результатов.  

Результаты  проведенных курсов мы видим через созданные учителями 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) для использования на уроке, для 

участия в различных конкурсах, на ежегодных педагогических мероприятиях, 

где педагоги предоставляют авторские электронные ресурсы по предметам, 

проекты и др. Основной задачей созданных ЦОРов являются: 

 помощь учителю при подготовке к уроку: 

- компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов; 

- большое количество дополнительной и справочной информации для 

углубления знаний по предмету; 

- эффективный поиск информации в комплекте ЦОРов; 

- подготовка контрольных и самостоятельных работ (в том числе по 

вариантам); 

- подготовка творческих заданий; 

- подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами; 

- обмен результатами деятельности с другими учителями через Интернет и 

переносимую внешнюю память. 

помощь при проведении урока: 
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- демонстрация подготовленных цифровых объектов через 

мультимедийный проектор; 

- использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей 

набора в режиме фронтальных лабораторных работ; 

- компьютерное тестирование учащихся и помощь в оценивании знаний; 

-индивидуальная исследовательская и творческая работа учащихся с 

ЦОРами на уроке; 

помощь учащемуся при подготовке домашних заданий: 

- повышение интереса учащихся к предмету за счет новой формы 

представления материала; 

- автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное время; 

- большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, 

рефератов, презентаций и т.п.; 

- возможность оперативного получения дополнительной информации 

энциклопедического характера; 

- развитие творческого потенциала учащихся в предметной виртуальной 

среде; 

- помощь ученику в организации изучения предмета в удобном для него 

темпе и на выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его 

индивидуальных особенностей восприятия; 

- приобщение школьников к современным информационным технологиям, 

формирование потребности в овладении ИТ и постоянной работе с ними. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, что ЦОРы занимают 

центральное место в электронном пространстве учителя. 

Создавая свои ЦОРы и используя уже кем-то созданные, учитель 

приобщается к информационной культуре, которая в настоящее время очень 

быстро развивается, отстать от которой, значит потеряться в информационном 

обществе. 

Кроме того накопленная с годами структурированная база цифровых 

образовательных ресурсов может стать для учителя опорой и методической 

копилкой в процессе преподавания предмета. Это позволит сформировать базу 

данных ЦОР отдельного педагога и образовательного учреждения в целом, при 

достаточном их количестве, разумной систематизации и каталогизации 

организовать быстрый и доступный поиск и выбор наиболее соответствующих 

интересующей теме ЦОР как для самого учителя, так и для учеников. 

Таким образом, современный педагог обязательно должен научиться 

работать с новыми средствами обучения для того, чтобы обеспечить одно из 

главнейших прав ученика — право на качественное образование. 

Использование цифровых образовательных ресурсов может стать эффективным 

инструментом обучения, воспитания и развития школьников и подготовки их к 

жизни в цифровом обществе. 

Девизом каждого учителя сегодня пусть станут слова Эмиля Золя, 

касающиеся всех сфер нашей жизни: «Единственное счастье в жизни — это 

постоянное стремление вперёд…» 
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пәндік мазмұндағы ақпарат беру, оқушылардың қызығушылығын қанағаттандырып, 

шынайы өмірмен байланыстырып оқыту мәселелері жаңа бағдар CLIL әдісінің мән-

мағынасын анықтады. CLIL оқу бағдарламасын басқа тілмен кіріктіре отырып беру 

әдістемесі болып табылады. 

 

Обучение на трех языках – требование времени, но и его осуществление – задача 

педагогов. Вопросы преподавания иностранного языка в предметном содержании, 

удовлетворяющие интерес учащихся, связанные с реальной жизнью, определяли значение 

нового подхода к CLIL. CLIL является методикой интегрирования учебной программы с 

другим языком обучения. 

 

Training in three languages is a requirement of the time, but its implementation is the task of 

teachers. The issues of teaching a foreign language in the subject content, satisfying the interest of 

students related to real life, determined the importance of the new approach to CLIL. CLIL is a 

methodology for integrating the curriculum with another language of instruction. 

 

Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да  қастерлі, құдіретті. Бүгінгі нарық 

заманы бізден бәсекеге қабілетті болуымызды, дамыған отыз елдің қатарынан 

көрінуіміз үшін білімді де озық ойлы азаматтарды тәрбиелеуімізді талап етеді.  

«Елу жылда ел жаңа» демекші, еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері 

әлемнің көптеген дамыған елдерімен мәдени, экономикалық, саяси және 

әлеуметтік жағынан байланыс жасап келеді. Бұл  қатынастардың оң нәтижелі 

болуы, ел мен елдің, халық пен халықтың өзара ынтымақтастығы, өзара 

түсіністігі, яғни тіл білуінен.  

Білім министрі 2019 жылға дейін елімізде үш тілді білім беруге көшуде еш 

кедергі болмауы керек деп санайды. 2019 жылдан дейін жоғары сыныптарды 

осы жүйеге көшіріліп жатыр. Бір айта кететіні, мектепте жоғары сыныптарға 

техникалық мамандықтар пәнін (химия, физика, биология, информатика) 
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ағылшын тілінде өткізе отырып, оқушының әлемдік оқудағы үдерістерге 

ықпалдасуына жағдай   жасайтынын тілге тиек етті. Осы орайда аталып 

отырылған техникалық бағыттардағы пәндер кіріктірілген сабақтарда жүргізуге 

болады деп ойлаймын. Себебі қазіргі кезеңде CLIL  деген ұғым бар. Үш тілде 

оқыту – заман талабы десек, оны жүзеге асыру – ұстаздардың міндеті. 

Сондықтан да заманауи ұстаздарға тоқтаусыз ізденіс қажет. Шетел тілін 

оқытуда пәндік мазмұндағы ақпарат беру, оқушылардың қызығушылығын 

қанағаттандырып, шынайы өмірмен байланыстырып оқыту мәселелері жаңа 

бағдар CLIL әдісінің мән-мағынасын анықтады. CLIL оқу бағдарламасын басқа 

тілмен кіріктіре отырып беру әдістемесі болып табылады. Қазіргі жаһандану, 

техникаландыру заманында, яғни әлемнің ғылымындағы, өнеріндегі және 

технологияларындағы дамуды оқушылар басқа тілді меңгеру барысында біле 

отырып, өз тілінде сол дағдыларын дамытуға мүмкіндік алады. Бұл оқушыларға 

шет тілін оқытумен салыстырғанда көптеген жаңа бағыттар береді, себебі, 

мұнда оқушы тілмен қатар пәнді қоса меңгереді. Мұнда оқу мен ойлау 

дағдылары біріктірілген. CLIL әдістемесін әртүрлі жастағы оқушыларға 

олардың жас ерекшеліктеріне қарай таңдау арқылы қолдануды жүргізуге 

болады деп ойлаймын. 

Нақты пәндерді шетел тілінде қалай оқыту әдістемелік мәселелері 

бойынша шетелдік зерттеушілер CLIL әдісін ұсынып, қазіргі уақытта пән 

мұғалімдері талқылап, сабақтарында үйлестіріп жатыр. Алайда, аталмыш әдіс 

жаңа деп атауға келмес, себебі, пәндік байланыс, бір сабақтың көлемінде 

әралуан пәндік мазмұндағы білім, өмірмен байланыс шетел тілі сабақтарында 

қолданады. Бүгінгі таңда үш тілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде 

еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін 

танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. Еліміздегі үш тұғырлы тіл саясаты, 

үш тілде білім беру мәселесі қызу талқыға түсіп, қазіргі таңда жүйелене түскені 

мәлім. Тілдерді дамыту – еліміздегі мемлекеттік саясаттың ең маңызды 

бағыттарының бірі. Тіл проблемаларын оңтайлы шешу – ұлтаралық қатынастар 

үйлесімділігінің, халық бірлігі мен қоғамдық келісімді нығайтудың түпқазығы 

болып табылады. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері жүргізіліп келе жатқан тіл 

саясатының арқасында қазіргі таңда мемлекеттік тіл туралы оңды қоғамдық 

көзқарас қалыптасып отыр. Тіпті Отанымызда өмір сүріп жатқан басқа ұлт 

өкілдерінің де мемлекеттік тілді меңгеруге деген құлшынысы күннен-күнге 

арта түсуде. Бұл жағдайды қазақ тіліне көрсетіліп отырған құрмет деп 

түсінуіміз қажет. Үш тілдік оқу үлкен қалалық орталықтағы мектептерде 

қолданыста жүріп жатыр, алай да біздей ауыл мектептерінеде енді. Мен биылғы 

оқу жылында ағылшын тілінен курстан өттім. Қазіргі уақытқа А1 мен А2  

деңгейін тәмамдап арнайы сертификатын және В1 мен В2 деңгейінде сәтті 

аяқтап сертификатын алдым. Биылғы оқу жылында 9-сыныпта «Сhemistry in 

english» қолданбалы курсының  бағдарламасы бойынша жылына 34 сағатқа 

аптасына 1 сағаттан өтетін курстық арнайы жоспарлар мен арнайы жұмыс 

дәптерлер және хрестоматиялар дайындап өткізіп жатырмын. Мұнда химия 

пәнінен оқушыларыма негізгі пәннің терминдерімен таныстыра отырып, 

химиядан теориялық материалды меңгеру, алған теориялық білімдердің 
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жиынтығын есептер шығару кезінде пайдалана білу, логикалық ойлауын 

дамыту, түрлі әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. 

Оқушыларды осы үш тілдікке қарай бейімдеп, дайындау керек. Жаратылыстану 

бағытындағы пәндерден үш тілде білімдерін шыңдай білсе, әрине келешек 

болашақ кемеңгерлеріміз жастар жоғары деңгейде болады, әрі Отанымызды 

биік дәрежеде көрсетулерін жалғастырады деп ойлаймын. Болашақ 

бағдарламасымен шет елдерде оқитын жастарымыз бар, әрине ол осы үш тілді 

жетік меңгергендіктерінен. Алайда алдымызда отырған бүлдіршіндерімізді 

осындай  жоғары деңгейде үш тілді еркін меңгеріп жетік біліп тәуелсіз 

еліміздің білімді, дарынды азаматтары болып ұшуға жолдарын бағыт-бағдар 

беретін ол біздердің ізденіспен, шығармашылықпен жүрген ұстаздармыз 

еңбектері деп білу керек.  Мектебімізде физика пәнінен де үш айлықты 

аяқтаған  мұғаліміз болса, биология пәнінен 10 айлық курста бір мұғаліміз оқып 

жатыр. Келер оқу жылында жаратылыстану бағытындағы пәндерімізде 

ағылшын тілінде сабақтар өтеді деген сенімдеміз. 

Қорытындылай келе, CLIL әдісінің мазмұны мен құрылымы ғылыми-

педагогикалық зерттеулерді қажет етеді. Себебі, отандық білім беру жүйесінде 

бұл әдіс инновациялық, жаңа бағыт әрі көптілді білім беру жүйесінінің моделін 

толықтырылып, үйлестіреді. Осылай үш тұғырлы тілімізді дамытып, жетелей 

берсек ұядан ұшқан балапандарымыз биікке самғайтын қыран боларына кәміл 

сенемін. 
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Мақалада ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың (АКТ) туризм және 

сервис индустриясы кәсіпорындарының қалыптасуы мен дамуындағы рөлі талқыланады. 

Ақпараттық технологиялардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларға ауысуы 

және оның ауысу себептері зерттелуде. Қазіргі заманғы жағдайда халықаралық туризмді 

дамытуда ұлттық турөнімнің бәсеке қабілеттілігін арттыру факторы ретінде интернет-

технологияларды енгізуге ерекше маңыз беріледі. Туристік өнімді онлайн режімінде өңдіру 

және сату саласына заманауи ақпараттық технологиялар енгізу. 

 

В статье рассматривается роль информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в становлении и развитии предприятий индустрии туризма и сервиса. Исследован 

переход информационных технологий в информационно-коммуникационные технологии, и 

причины этого перехода. В современных условиях в развитии международного туризма 

огромное значение отводится внедрению интернет-технологий, как фактору повышения 

конкурентоспособности национального турпродукта. Введение современных 

информационных технологий в сферу производства и продажи туристского продукта в 

режиме онлайн. 

 

The article discusses the role of information and communication technologies (ICT) in the 

formation and development of tourism and service industry enterprises. The transition of 

information technologies to information and communication technologies, and the reasons for this 

transition are investigated. In modern conditions, the development of international tourism is 

given great importance to the introduction of Internet technologies, as a factor in increasing the 

competitiveness of national tourism products. Introduction of modern information technologies in 

the sphere of production and sale of a tourist product online. 

 

Ежедневно в Интернете появляется минимум пять новых сайтов, 

посвященных тому или иному виду туризма, путешествий или интересов. В 

настоящее время насчитывается порядка 11 тысяч сайтов, посвящённых 

путешествиям. Почти каждый пользователь Интернета, либо уже активно 

путешествует, либо планирует путешествовать. По оценкам специалистов, 

сайты являются хорошо замаскированными попытками заставить людей 

покупать туристские услуги [1]. 

Значение Интернета и других новых интерактивных, мультимедийных 

платформ в продвижении туризма трудно переоценить. По данным 
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Международного телекоммуникационного союза при ООН, сегодня 

интернетом пользуются 3,2 млрд. человек (всё население Земли составляет 7,2 

миллиарда человек).  

По мере нашего вступления в Информационную эру, организации, 

занимающиеся маркетингом туристских направлений, и другие крупные 

поставщики туристских услуг должны осознать необходимость применения 

Интернета и научиться извлекать прибыль от использования этих новых 

каналов. 

Растущая привлекательность новых интерактивных технологий для 

туристов и путешественников обусловлена преимуществами, которые 

заключаются в эффективном глобальном распределении, а также в 

возможности сближения общественного и частного туристского рынка и их 

взаимовыгодного партнерства. 

Новая заповедь для организаций, занимающихся маркетингом туристских 

направлений, гласит, что если вы не работаете в режиме онлайн, вы не сможете 

продать ваш продукт на вашем основном рынке. 

Если вашего продукта нет в Сети, о нем не узнают миллионы 

потребителей, имеющих доступ в Интернет и рассчитывающих, что все 

принимающие центры будут широко там представлены. Сеть сегодня - это 

новое поле битвы в области маркетинга туристских направлений, и если вы не 

участвуете в этой битве, у вас нет шансов победить в борьбе за туристские 

доллары [2]. 

Участие в Сети совершенно необходимо, но это участие не должно стать 

для нас тяжелой обузой. Организации, занимающиеся маркетингом туристских 

направлений (ОМТН), могут войти в Информационную эру, инвестируя 

миллионы долларов, но в этом вовсе нет необходимости. Целесообразное 

присутствие в Сети может быть достигнуто за удивительно умеренную цену. 

Распространение информации на континенте, расположенном в другой 

части света, будет стоить не больше, чем распространение информации в 

соседнем регионе. Если одна из ОМТН способна лучше представить 

туристские направления в Интернете, чем другая, она может завоевать 

туристов, которые еще не решили, куда бы они хотели поехать. Чтобы 

участвовать в конкурентной борьбе, успешно работающая ОМТН должна 

обеспечить более привлекательный информационный пакет, чем ее 

конкуренты. 

Одной из ключевых задач ОМТН должно быть создание базы данных 

мультимедийной информации по туристским направлениям для продвижения в 

режиме онлайн. Присутствие в Интернете не может осуществляться без 

базовой информации, которая размещается на web-сайте. Сравнение и 

управление информацией является главной задачей ОМТН. Информация 

должна быть обстоятельной, содержаться в электронном формате, а также 

регулярно проверяться и обновляться. После того, как необходимый объем 

информации представлен в электронном формате, его можно использовать для 

создания web-сайта [3]. Его можно также передать в туристские 

информационные центры в нашем регионе или в нашей стране.  
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Не может быть единой стратегии, устраивающей все ОМТН. Они не могут 

противопоставить себя туроператорам, предлагая более низкие цены, но в то 

же время, не могут добиться прямых продаж, не предлагая 

конкурентоспособные цены. 

Особое место в вопросе использования электронных систем, занимают 

технологии реализации комплексного туристского продукта с транспортными 

услугами, чартерных авиаперевозок. В настоящее время в Европе растет спрос 

только на авиабилет (в отличие от пакета услуг), что составляет около 20% 

продаж на чартерных рейсах. Ожидается, что эта тенденция продолжится, 

поскольку растет спрос на более самостоятельные туристские поездки, а 

именно, поездки без приобретения пакета туристских услуг. Это устраняет 

четкое различие между регулярными и чартерными авиаперевозками, и сегодня 

некоторые рейсы одновременно перевозят как регулярных, так и чартерных 

пассажиров. 

ГРС способствовали этим переменам потому, что более приспособлены к 

операциям с регулярными авиаперевозками. Тенденция роста спроса на 

независимые путешествия произошла в то время, когда технология ГРС 

менялась в сторону полностью интегрированных систем, в отличие от 

совокупности изолированных систем. Сегодня применение этих систем, 

впервые осуществленное бельгийской компанией Wirtz, дало возможность 

потребителю покупать туристский продукт с помощью нового механизма 

прямого доступа к информации. В пример, можно привести французскую 

компанию Degrif Tour, осуществляющую продажи через Minitel - французскую 

систему интерактивных терминалов, установленную в частных домах, или через 

Интернет. Применение таких систем будет определять направление развития 

рынка в будущем. В этой сфере технологический прогресс можно 

рассматривать как инструмент, формирующий рынок. 

Несмотря на принципиальное сходство с продуктом авиаперевозок, 

продукт размещения имеет свои особенности, поскольку, как правило, он 

более объемный. Технологический прогресс и появление больших гостиничных 

цепочек расширяют возможности прогресса в этой области. Маловероятно, что 

продукт размещения будет стандартизирован и сможет определяться 

простыми категориями, однако технологические решения, позволяющие 

передать изображение или содержание брошюры по Интернету, делают 

электронное распределение более реальным. 

Сегодня 21% всех гостиничных мест в мире бронируется турагентами, 

только половина из них осуществляется через ГРС. Ожидается, что это соотношение 

изменится в пользу ГРС, как это уже произошло в США, где агенты, таким образом, 

увеличивают свою прибыль, подсчитав выгоду от комиссионного вознаграждения, 

получаемого от авиакомпаний. Некоторые крупные гостиничные компании 

осуществляют до 80% сбыта через агентскую сеть по ГРС. 

За последние три года операции Pegasus Electronic Distribution через ГРС 

показали совокупный годовой рост на 29%. «Новое поколение» технологически 

грамотных агентов при соответствующей подготовке и поддержке обеспечит 

дальнейшее увеличение бронирования через ГРС. Однако, при пользовании 
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такими системами гостиничные цепочки должны оплачивать услуги агентства, 

ГРС, КСБ и комиссию за кредитную карту. 

Потенциально организации, занимающиеся маркетингом  туристских 

направлений (OMTH), работающие с такими организациями, как Pegasus, могут 

помочь местным поставщикам в расширении сбыта ранее недоступным и/или 

неэффективным способом, а именно, установив «бесшовную» связь между 

поставщиком и собственной системой менеджмента туристского направления 

(Destination Management System - DMS). 

В настоящее время гостиничные системы сбыта развиваются в направлении 

создания нескольких интерактивных партнерских объединений в режиме онлайн, 

уменьшающих возможность доминирования какого-либо одного портала. К 

примеру, компания Pegasus продолжает удовлетворять нужды туристских 

организаций по трем направлениям: электронное распределение, обработка 

комиссионного вознаграждения и анализ деловой информации. В корне меняется 

отношение к вопросу, являются ли ГРС оптимальным инструментом 

электронной системы распределения. По мнению HEDNA (Hotel Electronic 

Distribution Network Association), бронирование размещения через ГРС 

продолжает расти возрастающими темпами. В наступившем тысячелетии 

Pegasus ожидает очень значительных перемен в системе бронирования. 

Решающим фактором успеха в новом тысячелетии будет и уровень 

развития компьютерных технологий, обеспечивающих более сложные 

интерактивные туристские услуги в режиме онлайн для прямых операций и 

операций между деловыми партнерами [4]. Это неизбежно подведет крупные 

туристские компании к решению вопроса о возможности исключения 

посредника, т.е. вопроса способности новых и обновленных традиционных 

посредников получать прибыль, уменьшая стоимость операций по сбыту и в то 

же время, предоставляя дополнительные услуги. 

В Информационную эру доступ к информации по туризму и путешествиям 

также будет очень прост. Потенциальные путешественники смогут изучать 

туристские направления в режиме онлайн. Они не отправятся в путь до тех пор, 

пока не получат полную информацию о месте пребывания. Выиграют те 

туристские центры, которые смогут удовлетворить этот информационный голод 

и убедить туриста в режиме онлайн в том, что предложенное направление и 

продукт стоят того, чтобы их купить и посетить. 

Статистика компании Travel CLICK's показывает, что совокупные доходы 

гостиничного бизнеса от сетевых торгов продолжают возрастать. Главными 

показателями положительной динамики являются: доход в мировом 

гостиничном бизнесе от продаж с помощью глобальных дистрибутивных систем 

(GDS) и интернет-сайтов увеличился на 14,6%; число проданных номеров с 

помощью сетевых ресурсов возросло на 4,4%; средняя цена продажи номера в 

сутки (ADR) увеличилась на 9,8%.Таким образом, на основе этой статистики 

были сделаны следующие выводы: 

  темпы продажи гостиничных номеров с помощью сетевых ресурсов 

превзойдут прогнозы Travel CLICK и превысят отметку 120 млн; 
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  онлайн-продажи гостиничных номеров и ADR продолжают ежегодно 

расти, практически в каждом сегменте рынка; 

  число номеров люкс, забронированных через турагентов, увеличилось на 

10,8%, а средняя цена продажи номера в сутки превысила $384; 

  клиенты по-прежнему предпочитают останавливаться в гостиницах на 

короткое время. 

 Сегодня, самый важный вопрос для ОМТН и туристских предприятий 

состоит в том, как Интернет влияет на традиционные каналы маркетинга. Ряд 

недавних исследований проливает свет на эту проблему. Исследования в 

области путешествий и стиля жизни, проведенные для компании Concierge, уже 

в 2016 г. показали, что для населения США в целом Интернет уже стал 

основным источником информации при выборе или планировании путешествия. 

Для Совета по туризму Шотландии компания MORI провела на рынке 

Великобритании (обычно следующего за рынком США с отставанием 

примерно на 18-24 месяцев) «исследование путешествий в режиме онлайн   (E-

Travel Tracker Survey)», согласно которому, Интернет и брошюры в одинаковой 

степени служили пользователям Интернета источниками информации для 

бронирования туров на отдых и других видов путешествий. Когда участников 

опроса спрашивали о том, какой источник дает более полную информацию, 

Интернет получил гораздо более высокую оценку, чем брошюры и другие 

источники. 

Таким образом, только за 5 прошедших лет Интернет превратился в 

основной источник туристской информации на развитых рынках пользователей 

Сети, которые являются также и основными рынками выездного туризма. Есть 

все основания предполагать, что сделки через Интернет в ближайшие 4-5 лет 

составят 50-70% всего объема туристских продаж на основных рынках. 

Основные тенденции развития туристского рынка: 

Стремительный рост использования Интернета; 

Рост числа пользователей Интернета, совершающих покупки в режиме 

онлайн; 

Увеличение доли туристских продуктов на рынке электронной торговли; 

Увеличение доли продуктов наземного обслуживания на туристском 

рынке электронной торговли; 

Соответствие портрета пользователя Интернета целевому рынку многих 

туристских организаций; 

Определяющая роль Интернета в сравнении с другими каналами как 

источника информации при выборе и планировании поездок на отдых и других 

видов путешествий, а также его растущее значение, как канала бронирования. 

В этих условиях для туристских центров и предприятий электронный 

бизнес сводится к реализации возможностей по улучшению внешних и 

внутренних связей  посредством «IT - технологий» [5]. 

С развитием интернет-технологий на туристском рынке возникают 

понятия электронного маркетинга, электронной торговли и электронного 

снабжения: 
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электронный маркетинг использует Интернет и другие формы электронной 

связи для наиболее экономичных контактов с целевыми рынками и 

обеспечения совместной работы с партнерскими организациями, 

объединенными общими интересами; 

электронная торговля обеспечивает продажи через электронные каналы 

распределения; 

электронное снабжение рационализирует процесс закупок, позволяя 

организации привязать свою систему учета и снабжения к системе доставки и 

выставления счетов (биллинговой системе) поставщика и наоборот. 

Рациональное использование этих трёх аспектов внешних связей, не 

только сокращает расходы за счет автоматизации, а позволяет найти 

поставщиков, предлагающих лучшие цены.  

Эффективность использования параметров внутренних связей, будет 

зависеть от слаженности действий сотрудников ОМТН или туристского 

предприятия, совместном формировании базы данных, сборе и использовании 

информации, объединении усилий, знания и опыта. К инструментам 

(приложениям) совместного пользования можно отнести управление 

содержанием, управление взаимоотношениями с потребителем (Customer 

Relationship Management - CRM), системы управления финансами (иногда 

именуемые Корпоративное планирование ресурсов) и системы операционного 

контроля. 

Таким образом, эффективность внешних и внутренних процессов, 

обеспечивают преимущества электронного бизнеса, которые можно 

суммировать следующим образом: 

Более экономичные каналы связи с целевыми рынками; 

Более простой и быстрый способ для потребителя делать покупки, что 

приводит к увеличению оборота и объема расходов; 

Более высокий уровень обслуживания и удержания потребителя; 

Сокращение расходов, благодаря большей эффективности внутренних 

операций и процедуры торговых сделок. 

В свою очередь, важнейшим аспектом электронного бизнеса и 

электронного маркетинга является управление взаимоотношениями с 

потребителем (Customer Relationship Management - CRM) и/или 

потребительский маркетинг, в дальнейшем обозначаемые сокращением CRM. 

Это представляет собой очень эффективный и экономичный метод, иногда 

называемый философией, суть которого в том, что изучение потребителей и 

взаимоотношения с ними являются основным условием максимального роста 

продаж, особенно через повторных покупателей. Этот метод заслуживает 

особого внимания, поскольку служит основой для переориентации и 

реструктуризации организации в целом. Эти принципы применимы к 

потребителям любого типа как конечным, так и промежуточным. 

Большинство аналитиков предсказывают грандиозные перемены, 

затрагивающие каждый элемент туристской распределительной 

инфраструктуры от самого первого до самого последнего звена на всех этапах 

работы с клиентами и управления [6,7]. 
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Успех в значительной степени зависит от того, смогут ли малые 

туристские компании сфокусировать свои усилия, выбрать действенную 

стратегию и вложить средства в наиболее эффективную технологию. Сегодня 

специалисты в области туризма и путешествий пришли к единому мнению, по 

крайней мере, по нескольким вопросам. 

Даже учитывая неопределенность ситуации на глобальном уровне, на 

нижних уровнях предпринимаются самые разные шаги, стимулирующие 

стремительное развитие малых компаний. Обладающие новаторским 

мышлением, перестраивающие свою работу и эффективно использующие 

представляющиеся возможности предприниматели получают преимущества, 

увеличивают прибыли и обеспечивают свою жизнеспособность на мировом 

рынке. 

Информационная технология открывает широкие перспективы, причем 

предполагается, что туристские компании и потребители получат основные 

преимущества от преобразования всей картины в целом, т.е. от 

совершенствования всей совокупности работы с клиентами и управления 

деятельностью туристских компаний, в особенности при условии вовлечения 

общественного сектора и местного сообщества в процесс планирования и 

внедрения «IT - технологий». 
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Мақалада бастауыш сынып оқушыларының бойынан қабілеті жоғары, дарынды 

оқушыларды анықтап, оларға қолдау жасау. Дарынды балалармен жүргізілетін жұмыс 

түрін жүйелі, орынды ұйымдастыруда үлкен педагогтік шеберлік көрсеткенінде ғана 

нәтиже беретіндігі анықталған. 

 

В статье рассматриваются методы выявлять и поддерживать одаренных учеников в 

начальной школе.Результат является результатом большого педагогического мастерства в 

организации систематической, организованной работы с одаренными детьми. 

  

The article addresses the methods of identifying and supporting the gifted elementary school 

students . The results are achieved thanks to great pedagogical skills in organizing systematic work 

with gifted children. 

 

Еліміз тәуелсіз дамуы, қоғамда болып жатқан құбылыстар білім беру 

мазмұнына елеулі өзгерістер әкелді. Білім беру саласындағы күрделі 

міндеттердің бірі – қабілеті жоғары, дарынды оқушыларды анықтап, оларға 

қолдау жасау арқылы Қазақстан Республикасының интелектуалды 

потенциалын қалыптастыруға үлес қосу. Бұл – қоғам мүддесінен туындап 

отырған әлеуметтік сұраныс. Бұл сұраныс педагогикалық және психологиялық 

үрдістер арқылы жүзеге асады.  «Әр оқушыны жан-жақты жетілдіру үшін оны 

жан-жақты зерттеу керек». Бұл – ұлы педагог К.Д.Ушинскийдің тұжырымды 

ойы. Зерттеу арқылы әр тұлғаның бойындағы ерекше психологиялық қасиеттері 

айқындалады.  

Дарынды балалармен жұмыс істеу дарындылықты айқындаудан басталады. 

Ол үшін алдымен бала бойындағы қабілеттілікті, бейімділікті тани білуіміз 

қажет. Ғылыми зерттеулерде  аланың әр кезіндегі қабілеті, белгілі бір іс-

әрекетке бейімділігі жас кезінен белгілі бола бастайтыны дәлелденген. 

Бейімділік – бұл адамның белгілі бір іс-әрекетпен айналысуға бет бұрысы, 

оянып келе жатқан қабілетінің алғашқы белгісі. Ал қабілет – іс-әрекеттің 

белгілі бір түрін ойдағыдай нәтижелі етіп орындауда көрінетін адамның жеке 

қасиеті. Қабілет-дәреже әр адамда әр түрлі деңгейде болады. Іс-әрекетті 

шығармашылықпен орындау мүмкіншілігін қамтамасыз ететін қабілеттің түрін 

дарындылық  деп атайды. Оқушылардың субъект ретінде дамуы және 

қалыптасуы үшін оның зерттеу – ізденушілік жұмыстарға үйренуі танымдық іс-

әрекетінде маңызды орын алады. Адам өмірі үшін зерттеу – ізденушілік 

дағдылар тек ғалымдарға ғана емес, адамға кез келген сферада жұмыс 

жасағанда керек. Жеке тұлға бойындағы негізгі дағды ретінде ізденушілік 

қасиеттің қалыптасуы қазіргі заман адамының стилі болуы қажет. Оқушыны 

зерттеу іс-әрекетіне үйрете отырып, оның субъектілігін қалыптастыратын 

қасиеттерін дамыту. 

mailto:қ.,%20toleu19781@inbox.ru
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Дарындылық – табиғаттан берілетін ерекше қабілет. Өмір сүретін орта, 

берілетін білім мен тәрбие осы ерекше қабілеттің одан әрі дамуына көмектеседі 

немесе оны мүлде өшіреді. Дарындылық – көпқырлы. Ағылшын ғалымы 

Ж.Рензуллидің анықтамасы бойынша: «Дарындылық – бала бойындағы 

интелектуалдық қабілеттің, шығармашылық қабілеттің және табандылықтың 

болуы». Дарындылықты анықтау - өте күрделі процесс. Ол психологиялық - 

педагогикалық шаралар арқылы жеке тұлғаның болашақтағы табыстарын 

үздіксіз бақылау мақсатында жүргізіледі. Дарынды оқушыларды анықтау үшін 

өзара тәуелді үш көрсеткішке назар аударылады: дарынды оқушының ішкі 

сезімі жағынан ерекшелігі, денебітімдік тұрғыдан ерекшелігі және әлеуметтік 

тұрғыдан ерекшелігі. 

Дарынды оқушының ішкі сезімі жағынан өзгешелігі: дарынды оқушы 

толыққанды, аңғарлы болады; өзінің қабылдау мүмкіндігімен ерекшеленіп, өзін 

қоршаған ортаға өте сезімтал келеді. Ол бірнеше үрдісті қатар бақылап, 

қабылдауға бейім тұрады және оны белсенді түрде зерттеуге әуес болады; 

құбылыстар мен заттар арасындағы байланысты қабылдап, оған лайықты 

қорытынды жасай алады және оған өз қиялы арқылы балама жүйе жасауға 

қабілетті келеді; есте сақтау қабілеті жоғары болады; сөздік қоры мол, бұл 

оның не нәрсені еркін де нақты баяндауына мүмкіндік береді; логикалық ойлау 

қабілеті жоғары; табандылық басым; қиялы кең болады. 

Дене бітімдік тұрғыдан ерекшелігі: дамудағы шапшаңдылық; дарынды 

оқушының бойында энергиясы мол болады, ол мөлшерден аз ұйықтайды; 

психомоторикасы танымдық қабілетіне қарағанда баяу болады. Әлеуметтік 

тұрғыдан ерекшелігі: дарынды бала әділетсіздікке төзімсіз болады, жоғары 

моральдық қасиеттерге ие; алдына қойған мақсатқа ұмтылу белсенділігі жоғары 

болады; өзіне өзгелердің және қоршаған әлеуметтік ортаның назар аударуын 

қалайды; жағдайларға байланысты іскерлік қатынасы мен өз басы қажеттілігі, 

үлкендерден қалыспау, әлдебір нәрсені бірдей атқаруға деген құштарлығы 

басым келеді. 

Дарындылықты анықтаудың 2 кезеңі бар. Оның 1-ші кезеңі – 

анимистикалық кезең. Бұл ата-ана мен мұғалім анықтаған, оқушының қандай да 

бір іс-әрекетке қабілеттілігі. Ол тесттер алу арқылы айқындалады. Дарынды 

оқушыны анықтау баланың даму динамикасымен байланысты екенін 

практикалық зерттеу кезеңінде ескерген жөн. Сауалнама беттерін толтырудағы 

ата-аналардың өз балаларының қабілеттерін асыра бағалауы негізгі фактор 

емес, ол нақты жауапқа нұқсан келтірмейді. 

Психология ғылымы қабілеттілікті жалпы, арнаулы, практикалық деп үшке 

бөледі. Қабілеттің бұл түрлері бірін-бірі жоймайды, қайта бір-біріне 

байланысты дамиды. Жалпы қабілеттілік – жеке тұлғаның өз ойын жаңа мақсат, 

міндеттерді орындауға саналы түрде бағыттауы. Арнаулы қабілеттілік – белгілі 

бір бағытта ерекше дағды таныта білуі.  Практикалық қабілеттілік - өмірден 

алған білімін шығармашылықпен пайдаланып, бір деңгейден екінші деңгейге 

көшірілу. Баланың бойындағы осы қабілеттерді ең әуелі ата-анасы байқайды. 

Ерекше қабілеттер жиынтығы – дарындылықты анықтаудың 2-кезеңі: 

Диагностикалық кезең. Бұл – педагогикалық және психологиялық тесттер мен 
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түрлі әдістемелер арқылы  жүргізіледі. Ол баланың психологиялық 

ерекшеліктері мен шығармашылық мүмкіншілігін бағалаумен сипатталады. 

Дарындылық үш бағытта анықталады: интелектуалды дарындылық, 

шығармашылық дарындылық,  лидерлік дарындылық. Интелектуалды 

дарындылық баланың ойының ұшқырлығымен ерекше есте сақтау қабілетімен, 

байқағыштығымен айқындалады. Интелектуалды дарындылығы бар бала 

қиналмай-ақ және талаптанып оқиды, өз ойын жүйелі жеткізе алады. Ол әр істе 

өз біліміне сенімді болады. Оны қиын тапсырмалар қызықтырады. 

Шығармашылық дарындылық баланың өз қызығушылығы, өмірлік 

позициясымен айқындалады. Ол көбіне тәуелсіз, өзі әрекет жасайды және ісінің 

нәтижесін көре алады. Нақты жағдайлардың шешімін таба біледі, көркем өнер 

оқулары мен ойындарға бейім келеді. Лидерлік дарындылыққа жаңа 

жағдайларға жылдам қалыптасу, өзге балалардың оны таңдауы, ойындар мен 

шараларды басқара алуы, үлкендермен және құрбыларымен қарым-қатынасқа 

оңай түсуі, жауапкершілік сезімнің басымдығы тән. 

Көрнекті психолог Л.С.Выготский «баланың кешегі күнгі дамуына емес, 

ертеңгі күнгі дамуына қарау керек деп ескертеді». Бала дамуының дербестік, 

шығармашылық таным әрекеті, логикалық ойлау дәрежесі сияқты негізгі 

белгілерін біліп, жеке дара жұмыстар жүргізу арқылы белгілі бір нәтижелерге 

қол жеткізуге болады. Баланың оқуы мен психикалық дамуының бастапқы 

негіздері бастауыш сыныптарда қалыптасатындықтан, әр тұлғаның бойындағы 

қабілет, дарынды ашу арқылы оның мүмкіндігін дамыту керек. 

Балалардың қабілетін ашып, оның талантқа айналуына көмектесу оңай 

емес. Әлеуметтік өмірдің құбылысы ретінде дарындылықтың да проблемалары 

кездеседі: 

 Дарынды болуына болжам жасауға негіз береді. Дарынды баланы 

оқытуда кез-келген мұғалімнің шамасы жетеді. Егер ол мұғалімде қажетті 

пәндік деңгейі болса. Дарынды балаларға көмектеспеуге болады. Егер талантты 

болса өзінен-өзі шығады. Шынында да олай емес: біреуі шығады, ал біреуі 

сөніп қалады. 

 Егер оқушы өзінің дарындылығын көрсетсе, ол «өмір бойы» сондай 

болады. Шынында да, үнемі олай емес. Жасқа, басқа байланысты дарындылық 

та болады. Мысалы, оқушы өзінің сыныптастарынан интеллектуалды дамуы 

бойынша озып, ерекшеленіп тұрса, ал оныншы сыныпта бұл озуы жоғалып  

кетеді.  

 Егер бала үлгермейтін болса, оның дарындылығы жайлы айтып та 

қажеті жоқ. Бірақ, шынында ол үнемі емес, бірақ мүмкін. Америка психологы 

Э. Торенстің айтуынша, мектепте үлгермегендіктен шығарылған балалардың 

30% дарынды балалар болған.  

 Егер оқушы анық дарынды болса, онда оған оқу материалдарын 

көбірек әрі күрделірек  беру керек және оның оқу және даму проблемасы 

шешіліп тұр. Бірақ өз бетімен оқу және оқуда жеке басында кездесетін 

кедергіліктерді жеңе алмайтын болады.  

 Оқушының дарындылығын анықтау үшін оның қабілетінің даму 

деңгейін тестердің көмегімен өлшеу жеткілікті. Шынында да, олай емес. Ешбір 
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тест дарынды балаға кепілдік бере алмайды. Олар дарындылықтың белгілерін 

бағалауға көмектеседі және баланың балалар менкез-келген мұғалім, тіпті кез-

келген психологта жұмыс істей алмайды.  

Дарындылықты анықтаудағы проблемамен айналысатын мамандардың бірі 

– Эпстами дәл айтқан: «Жас ақылдыларды ешқайда қабылдамайды, ал неге 

екенін айта алмайды. Ал спорттағы көркемөнері бар таланттарды жағымды 

қабылдайды. Адамдарды интеллектуалдар тітіркендіреді. Мүмкін сондықтан 

мамандардарынды балаларға арналған бағдарлама ашуға асықпайды. Мектеп 

жасындағы дарынды балалар 3 және 5% құрайды.  

 Дарынды балалармен жүргізілетін жұмыс түрін жүйелі, орынды 

ұйымдастыру әр ұстаздың бала жанын дұрыс түсініп, үлкен педагогтік 

шеберлік көрсеткенінде ғана нәтиже береді. Сабақта, сабақтан тыс жұмыстарда 

оқушының белсенділігіне, тапқырлығына, түсіндірілген тапсырманы мұқият 

орындауы мен жауапкершілігіне, жанындағы жолдастарымен тез тіл табыса 

білуіне, сөйлеу шеберлігіне, сөздік қорының мөлшеріне баса назар аудару 

қажеттілігі туындайды. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ И МОРАЛЬНО-

ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В УЧЕБНИКЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ  
 

А. С. Нусупбекова 

Казахский Национальный педагогический университет им. Абая  

г. Алматы, aizhans70@mail.ru  
 

Проблема модернизации общественного сознания связана с аксиологическим 

потенциалом общества, изучению которых уделяется большое внимание в гуманитарных 

науках,  в том числе и в лингводидактике. В этом процессе огромная роль отводится  

школе, призванной   формировать и закреплять систему ценностей  на протяжении всех 

лет обучения. В данной статье делается попытка анализа учебника по русскому языку и 

литературе для 7 класса казахской школы в контексте целевых установок развития 

Казахстана. 

 

Қазіргі таңда гуманитарлық ғылымдар, соның ішінде лингводидактика, қоғамның ой-

санасын жаңарту мәселелері оның аксиологиялық әлеуетімен тығыз байланысын 

қарастыруда. Бұл үдерісте мектептің оқытудың барлық жылдары бойы оқушы бойына 

құндылықтар жүйесін қалыптастыру және бекітуде алатын ролі ерекше. Бұл мақалада 

қазақ мектебінің 7-сыныбына арналған Орыс тілі мен әдебиеті оқулығын ҚР дамуының 

мақсатты ұстанымдары контекстінде талдауға әрекет жасалған. 

 

The problem of modernization of public consciousness is connected with the axiological 

potential of society, the study of which pays great attention to the humanities, including 

linguodidactics. In this process, a huge role is played by the school, which is called upon to form 

and consolidate a system of values throughout all the years of study. This article attempts to 

analyze the textbook on the Russian language and literature for the 7th grade of the Kazakh school 

in the context of the target set of development of Kazakhstan. 

  

В Послании Президента РК Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050. 

Новый политический курс состоявшегося государства» [1], определяется 

стратегический курс развития нашей страны. Одной из существенных 

составляющих, способствующих реализации обозначенной целевой установки 

является соответствующая этой высокой миссии шкала духовно-нравственных 

и морально-этических ценностей казахстанского общества. Именно она 

заключает в себе солидаризующий и мобилизирующий факторы общества на 

поэтапное решение «Стратегии «Казахстан-2050». Основные направления 

стратегии нашли отражение в статье Главы государства Н.А. Назарбаева 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» [2].  

Анализ этого стратегически важного для Казахстана документа позволяет 

выделить ценности, соответствующие 13-и изложенным в Послании 

утверждениям, отражение которых в школьных учебниках представляет 

особую важность. Проиллюстрируем их: 

- умение сконцентрироваться, изменяться и адаптироваться к меняющимся 

условиям; умение брать лучшее из того, что несет в себе новая эпоха; 

- сохранение своей культуры и использование лучших традиций для 

достижения успеха; 
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- «культ знаний»; 

- трехъязычие как залог культурного и конфессионального согласия; 

- прагматизм, проявляющийся  в бережном отношении к природным 

ресурсам и окружающей среде; 

- прагматизм, проявляющийся  в умении рационально планировать свое 

будущее; 

- ориентация на практическое достижение конкретных целей с расчетом 

своих возможностей и пределов; 

- сохранение внутреннего ядра национального «Я» при изменении 

некоторых его черт; 

- бережное отношение к культурному и историческому наследию; 

- оценка людей по личному вкладу и по личным профессиональным 

качествам, недопустимость кумовства;  

- глубокое знание своей истории и извлечение уроков, в том числе из 

мировой истории;  

- понимание сути глобальных процессов в современном мире, в том числе 

касающихся собственной страны; 

- готовность к переменам, которые несет новый технологический уклад; 

- способность перенимать чужой опыт, учиться у других; 

- открытость к лучшим мировым достижениям и восприимчивость. 

Перечисленные ценности в совокупности должны определять 

аксиологические стандарты духовно-нравственных и морально-этических 

ценностей.  

Учитывая, что центральное место в обучении занимает учебник, 

необходимо использовать заложенный в нем аксиологический потенциал. 

Этому способствует современная система среднего образования по 

обновленной программе обучения, формирующая творческий потенциал 

обучающихся через  эвристичность текстов, упражнений и заданий. 

Рассмотрим подход к реализации социального заказа по формированию 

ценностных ориентаций учащихся в учебнике авторов У.А. Жанпейс и Н.А. 

Озекбаевой «Русский язык и литература для 7 класса казахской школы»
 
[3], 

подготовленном в соответствии с Типовой программой
 
[4],  по обновленному 

содержанию и утвержденной Министерством образования и науки. Это 

интегрированный учебник, в котором содержание учебной программы 

организовано по разделам обучения, включающим традиционные виды речевой 

деятельности, как слушание, говорение, чтение и письмо, а также 

использование языковых единиц, т.е. грамматических форм слов и 

синтаксических конструкций.  

Учебник начинается с темы «Путешествие и достопримечательности», в 

рамках которого учащиеся получают сведения об исторических памятниках, 

расположенных на территории Казахстана, о наиболее ярких явлениях 

казахстанской культуры, об истории появления главных городов казахской 

степи, о необходимости изучения родного языка, об особенностях 

национального характера и др. Так, на странице 6 авторы приводят текст из 

воспоминаний известного казахстанского публициста и переводчика Г.К. 
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Бельгера, в котором он, говоря о важности знания языка, истории и культуры 

своего народа, отмечает, что «знать культуру, быт, язык того народа, в среде 

которого ты живешь, -  это азбука человечности и порядочности» (упр. 4, стр. 

6). Ценность языка и его связь с культурой народа передают также пословицы: 

«Где нет языка, там нет нации»; «Язык – ключ к душе народа»; «Без родного 

языка нет Родины» (упр. 2, стр. 5). Уважение и любовь к Родной земле, языку, 

культуре и истории, собственной матери, а также уважение к другим 

культурам, истории, языкам являются ключевыми моментами стихотворения 

известного казахского поэта М. Шаханова, текст которого в переводе на 

русский язык представлен на страницах учебника (упр. 6, стр. 7). Особый 

интерес вызывают материал из книги «Язык есть исповедь народа» (упр. 8, стр. 

8), в котором раскрываются национальные особенности развития культуры 

русского и казахского народов. На понимание и уважение культуры братского 

народа направлены также задания о городах Москва и Санкт-Петербург (упр. 

13, 14, стр. 10-11).  

На знание истории и сохранение национальной культуры казахского 

народа направлены ряд текстов и упражнений. Так, в упражнении 20 

повествуется о столицах Казахстана, начиная с 1920 года. Это и Оренбург, Ак-

Мечеть, Алма-Ата, Акмола  и Астана (упр. 20, стр. 15). Отдельно дан текст об 

истории наименования города Алматы (упр. 23, стр. 16), далее можно узнать об 

истории других древних казахских городов Туркистан (Ясы), Тараз (Талас), 

Атырау (упр. 64, стр. 40).  На воспитание уважения к родному краю и гордости 

за него направлены также тексты и задания о городах Алматы и Астана (упр. 

32,33, стр. 22, 23). Особую гордость вызывает история создания монумента 

Байтерек, в основу которого положен сюжет древней легенды о чудесном 

дереве, объединяющий собой три мироздания: корни – подземный мир, ствол – 

земной, а крона – небесные силы. Легенда о птице Самрук и драконе Айдахаре 

символизирует понятие добра и зла. Это монументальное сооружение 

символизирует не только философию нашего народа, но и олицетворяет 

идеологию нашего современного казахстанского государства, 

ориентированного на модернизацию (упр. 40, стр. 27).   

Об известных памятниках зодчества, расположенных в разных регионах 

республики (упр. 24, стр. 16). Тему «Памятники прошлого» продолжает текст о 

наскальных рисунках Тамгалы и уникальном «Золотом человеке», найденного в 

Иссыкском кургане (упр. 27, стр. 19). Эти памятники широко известны в мире 

как объекты, приравненные к Семи чудесам света, и вызывают неподдельный 

интерес у учащихся. Другим сооружением, внесенным ЮНЕСКО в список 

ценных архитектурных памятников человечества, является Мавзолей Айша-

биби. На страницах учебника даны не только описание мавзолея, но и 

приводится легенда о его создании (упр. 60, 61, стр. 38-39).  Особенности и 

значимость музейных экспонатов для развития культуры и сохранения истории 

народа нашли отражение в описании Центрального государственного музея РК 

(упр. 41, стр. 27). Перечисленное позволяет сделать вывод о том, что автором 

учебника прививается уважение и бережное отношение к своей истории.  
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   Ценность «культа знаний» отражается уже в эпиграфе к первому уроку, 

где авторы приводят восточную мудрость «Ни один сосуд не вмещает больше 

своего объема. Кроме сосуда знаний, и он постоянно расширяется». Эта мысль 

нашла продолжении при выполнении диктанта, в котором в качестве 

предложения дана пословица: «Мир освещается солнцем, а человек – 

знаниями» (Тема 2, упр. 16, стр. 13).  

Проведенный анализ материала учебника также показал, что в нем 

приведены тексты и задания, в ходе работы над которыми отрабатываются не 

только те или иные грамматические темы, но и особое внимание уделяется 

формированию и развитию тех или и иных общечеловеческих ценностей, такие 

как доброта, милосердие, честность, порядочность и др. Так, при изучении 

темы «Публицистический стиль» по тексту «Что значит быть воспитанным?» 

предлагается выполнить следующие задания: Прочитайте текст. Почему его 

можно отнести к публицистическому стилю? Какова задача автора: 1) сообщить 

информацию; 2) воздействовать на массы; 3) сформировать определенное 

отношение к общественной жизни, гражданскую позицию? А что значит для 

вас быть воспитанным? В итоге учащиеся приходят к выводу, что 

воспитанность – это не только хорошие манеры, но нечто глубокое в человеке. 

Это значит быть внимательным к другим, деликатным, тактичным, скромным 

(Тема 37, упр. 37, стр. 25). При изучении темы «Рассказ», авторы учебника 

предлагают работу над рассказом И.С. Тургенева «Воробей», в котором 

повествуется о случае, произошедшем на охоте. Здесь автор стал свидетелем 

того, как старый воробей, несмотря на опасность, кинулся на помощь молодому 

воробью. Он резюмирует: Я благоговел перед той маленькой героической 

птицей, перед любовным её порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и 

страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь» (Тема 

№17, упр. 99, стр. 64).  

В рамках адаптации к развивающимся условиям затрагивается тема 

«Молодежная культура: Интернет и социальные сети» с 264 по 273 страницы. В 

материалах рассматриваются предназначение, плюсы и минусы социальных 

сетей для детей.  

На основе проведенного анализа учебника можно сделать вывод о том, что 

все духовно-нравственные и морально-этические ценности, обозначаемые в 

статье Главы государства Назарбаева Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» реализуются в учебнике «Русский язык и 

литература» для 7 классов уровня среднего образования, подготовленным У.А. 

Жанпейс и Н.А. Озекбаевой. Вместе с тем, представляется целесообразным 

усиление отдельных аспектов, связанных с такими ценностями как институт 

семьи, ответственность, а также значимость со-организации для решения 

поставленных задач.  
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІН ЛАТЫНДАНДЫРУДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 

З. Ж. Ошыбаева 

М.Жұмабаев атындағы №39 гимназия, ағылшын тілі мұғалімі 

Қарағанды қ. zairaoshebayeva@mail.ru 

Аннотация: В этой статье рассматриваются преимущества обучения английского 

языка в начальных классах при переходе на казахского языка на латинский алфавит. 

Рассказано о трудностях при изучении английского языка.  

 Annotation: This article deals with the effective aspects of teaching English in the primary 

school for the transition to the Latin script of the Kazakh language.  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында қазақ тілін латын 

әліпбиіне көшірудің кестесін жасап, алдағы уақытта ұйымдастыру және 

әдістемелік жұмыстар жүргізілуі керектігін айтты [1]. Қазіргі уақытта елімізде 

латын әріпіне көшу үрдісі қарқынды жүріп жатыр. Латын әліпбиіне көшу-ана 

тіліміздің жаһандық ғылым мен білімге кірігуін  қамтамасыз ететін бірегей 

қадам. Қазақ тілі латын әріпіне көшкенде оқушы ағылшын тілін игеруде 

қиындықсыз оқып, жаза алатыны сөзсіз.  «Біздің заманымыз-жазу заманы: жазу 

мен сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман.  Сондықтан 

сөйлей білу қандай керек болса, жаза білу керектігі одан да артық» деп қазақ тіл 

білімінің, әліпбиінің негізін салған ғалым А.Байтұрсынұлы айтқандай, жазу 

арқылы ұлттың тарихы мен мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдыра 

аламыз.  

mailto:zairaoshebayeva@mail.ru
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Елбасымыздың  «Тілдердің үш тұғырлығы» тіл саясаты бағдарламасы 

туралы бастамасы  күні кеше ғана айтылған дүние емес, аталмыш тілдік 

стратегияны 2004 жылы жария еткен болатын. Қазақ тілі арқылы ұлт болып 

сақталу, орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі арқылы әлемдік 

кеңістікке, халықаралық байланыстарға шығуға болады [2]. Үш тұғырлы тіл 

өмірдің қажеттілігі. Үш тілді қатар меңгеру бәсекеге қабілетті ел азаматының 

мінде [3]. Себебі ғаламдық ақпараттар мен инновациялық ағынға ілесу үшін  

ағылшын тілін жақсы меңгеру қажет. Сондықтан ағылшын тілі ерте жастан 

оқытылып отыр. Қазіргі замандағы адамның өмірінде оқу үлкен орын алады, 

өйткені бүгінгі күндегі ақпараттың негізгі әрі жетекші көзі болып табылатын 

кітап пен басқа да баспа өнімдеріне жол ашады. Бастауыш сыныпта ағылшын 

тілін оқыту үшін мұғалім міндетті түрде оқушыларға ағылшын әріпі пен оның 

дыбысталуын әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып  үйретеді. Бастауыш 

сыныпта ағылшын тілін оқытуда  мұғалім оқушылардың жас ерекшеліктеріне 

қарай біршама қиындықтарды кездестіреді.  Себебі ағылшын тілінде 26 әріп, 

оның 20-ы дауыссыз, 6-ы дауысты дыбыстар. Ал қазақ тілінде 42 әріп бар.  

Оқу техникасын меңгеру үшін мұғалім оқушыларды ең әуелі латын 

алфавитінің әріптерімен таныстырады. Латын алфавитіндегі қиындық 

дәрежесіне қарай үш топқа бөлінеді.  

1. Графикалық бейнесі де, олар таңбалайтын дыбыста да ана тіліндегі 

ұқсас әріптер. Оо, Ее, Кк. Мысалы: hot, pen, kite.  

2. Графикалық бейнесі ана тіліндегі әріптерден мүлде өзгеше әріптер: Dd, 

f, Gg, Jj, Ll, Qq, Rr, Ss, t, V, Ww, Zz. Оқушылар бұл әріптерді бірден естеріне 

сақтай алмайды. 

3. Графикалық бейнесі ана тіліндегі әріптермен ұқсас болғанымен,  

таңбалайтын дыбыстары екі тілде де басқа әріптер. Сондықтан оқушылар екі 

тілдегі кейбір  әріптерді шатастырып алады.  Оған мынандай мысалдар 

келтіруге болады. 

 

Ағылшын  

әріпі 

Дыбысталуы Қазақ әріпіне 

ұқсастығы 

Дыбысталуы, қолданылуы 

B  [b] Вв қазақша в-вагон деген сөзде 

F [f] Ғғ қазақша ғ- ғалым деген сөзде 

H [h] Нн қазақша н- намыс деген сөзде 

Ii [ai], [i] Іі қазақша і- ін   деген сөзде 

m [m] т қазақша т-тамақ деген сөзде 

n [n] п қазақша п-парта деген сөзде 

Pp [p] р қазақша р- рахат деген сөзде 

Xx [ks] Хх Қазақша х –хабар деген сөзде 

Uu [ju:] и қазақша и-ит   деген сөзде 

Y [wai] Үү қазақша ү-үміт деген сөзде 

y [wai] Уу қазақша у-уақыт деген сөзде 

 



386 
 

Бұл үш топтың ішіндегі ең жеңілі –бірінші топқа жататын, ең қиыны –

үшінші топқа жататын әріптер, ал екінші топқа жататын әріптер қиындық 

дәрежесі жағынан осы екі топтың ортасында болады.    «Жеңілден ауырға, 

қарапайымнан күрделіге  қарай» деген дидактикалық принцин бойынша, 

оқушыларды ең алдымен бірінші топтың әріптерімен, сосын одан гөрі 

қиынырақ екінші топтың әріптерімен, ең соңында ең қиын үшінші топтың 

әріптерімен таныстыру керек. Ағылшын тілінің қазіргі оқулықтарында  әріптер 

алфавиттік ретпен берілгендіктен оқушылар әріптерді еске сақтауға қиналады.  

Қазақ тілінің латын графикасына  көшуі ағылшын тілінің әрі қарай жаңғыруына 

жақсы ықпал ететіні сөзсіз.  Сонымен қатар ағылшын тілін үйренуде жоғарыда 

көрсетілген қиындықтар азаяды. Себебі бірқатар әріптер екі тілде де ортақ 

болады.  Жазу мен оқу дағдыларын оқушыларға жеңіл қалыптастыруға 

мүмкіндіктер туады.   

Қазақ әліпбиін латындандыруда екі тілдің әріптер тізбегіне назар 

аударсақ, көптеген ұқсастықтарды көруге  болады. Жаңа ғана әріпті үйренуге  

келген 1-сынып оқушыларына осы әріптермен құрылған сөздер үйретілсе, 

балалардың қабылдауына жеңіл тиеді. Бұл үрдіс арқылы оқушылар ағылшын 

әріптерін жылдам есіне сақтап қала алады. Мысалы: emen /емен/, ana/ана/, 

bala/бала/, nar/нар/, dala/дала/, parta/парта/, men/мен/, sen/сен/, ol/ол/, orman 

/орман/ т.б 

Ағылшын әріпі Қазақ әріпі 

Aa Aa    [а] 

Bb Bb    [б] 

Dd Dd    [д] 

Ee Ee     [е] 

Ff Ff     [ф] 

Kk Kk    [к] 

Ll Ll     [л] 

Mm Mm  [м] 

Nn Nn    [н] 

Oo Oo    [о] 

Pp Pp     [п] 

Rr Rr     [р] 

Tt Tt      [т] 

Zz Zz     [з] 

 

Ағылшын тілінде 2- ші тип жабық буында тұрған  сөздерді оқушылар 

жеңіл оқи алады. Мысалы: rat, bat, map, pen, ten, red, hot, lip, sit, milk т.с.с 

Халықаралық сөздер: million, mineral, park, bank, plan, golf, limit, mask, minister, 

opera, risk, robot  т.с.с 

Оқу техникасын  тез меңгеру үшін оқушылар әрбір жаңа сөзді ауызша 

түрде меңгеріп қоймай, оларды оқып үйренулері керек. Ол үшін  оқу 

әдебиеттерін латын әліпбиіне көшіруде 1-сыныпта  қазақ және ағылшын тілінде 

графикалық бейнесі де, оларды таңбалайтын дыбыстада  ұқсас әріптер екі тілде 
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де қатар жүргені абзал. Сонда ағылшын тілін оқыту барысында қазақ әліпбиін 

латындандырудың мынандай тиімді жақтары орын алады: 

- Оқушылар әріптерді екі тілде де қиындықсыз меңгереді. 

- Графикалық бейнелерді жазуды жылдам үйренеді, 

- Сөздерді ауызша айтып қана қоймай, оларды транкрипция көмегімен 

де, транкрипциясыз да оқу мүмкіндігіне ие болады.  

Қорыта келе, балаларымыздың болашағы үшін латын әліпбиіне көшуді 

дұрыс шешім деп қабылдауымыз қажет, себебі ағылшын тілін жетік игеру қазақ 

тілін латындандырудың бір қыры болып табылады.  
 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1  Латын графикасына көшу - рухани жаңғырудың негізі. 

https://turkystan.kz/article/  

2  Ағылшын тілін оқытудағы латын тілінің тиімділігі. https://kopilkaurokov.ru/ 

3 «Латын әліпбиіне көшу қаншалықты маңызды?» Линвисттердің пікірлері 

«Егемен Қазақстан» газеті, 10 тамыз 2016 жыл 
 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНДАҒЫ ОҚУ ӘДЕБИЕТТЕРІ МӘТІНДЕРІН 

ТАЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖАЙЫНДА 

 

Ж. А. Рүстемова, А. Е. Дүйсембекова 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарнды мемлекеттік университеті, 

Қарағанды қ. Rustemova.66@mail.ru 

 
Авторлар әдістемелік мақалада жаңартылған мазмұндағы оқу әдебиеттері 

мәтіндерін талдау ерекшеліктерін және қысқа мерзімді жоспар құруда ескерілмей кететін 

мәселелерді түсіндіруді мақсат етеді. Сондай-ақ, мақала авторлары қысқа мерзімді 

жоспар дайындауда қолданылатын терминдерге, жаңартылған оқу бағдарламасының 

сипатына, критериалды бағалау және оның түрлеріне, рефлексия мен кері байланыстың 

анықтамаларына, олардың бір-бірінен айырмашылығына және дескриптордың қызметіне 

де тоқталады.  

 

Авторы в методической статье нацелены на разъяснение особенностей анализа 

текстов учебной литературы обновленного содержания и проблем, не учитываемых при 

составлении краткосрочных планов. Кроме того, авторы статей подчеркивают термины, 

используемые при разработке краткосрочных планов, характер обновленной учебной 

программы, критериальное оценивание и ее виды, определения рефлексии и обратной связи, 

их различия друг от друга и функции дескриптора. 

 

The authors in the methodical article are aimed at explaining the features of the analysis of 

texts of educational literature of updated content and problems that are not taken into account in 

the preparation of short-term plans. In addition, the authors emphasize the terms used in the 

development of short-term plans, the nature of the updated curriculum, criteria assessment and its 

types, the definition of reflection and feedback, their differences from each other and the functions 

of the descriptor. 

 

mailto:Rustemova.66@mail.ru
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Жалпы біздің тіліміздегі «әдебиет» сөзінің түп-төркіні араб тілінде «сөз», 

«үлгілі сөз» деген мағынаны білдіретін «адаб» сөзінен, ал өзге тілдерде 

«әдебиет» ұғымындағы «литература» сөзі латын тілінен тура аудармасында 

«жазылған, жазуға түскен» деген мағынадағы «literatura» сөзінен өрбиді. 

«Әдебиет – жан дүниені, он екі мүшені, алпыс екі тамырды түгелдей жайлап, 

еш уақытта да көзге көрінбейтін сезім қырлары арқылы ақыл иесі – адамды өз 

ырқына жетелей алатын қасиетті дүние»[1,11].  

Ал әдебиет пәнінің өзіндік ерекшеліктері төмендегідей: 

1. әдебиет пәні – өнер пәні;  

2. әдебиет пәні – қоғамтану құралы; 

3. әдебиет пәні – адамтану құралы; 

4. әдебиет пәні – адам тәрбиелеу құралы; 

5. әдебиет пәні – оқырман дайындау құралы; 

6. әдебиет пәні – жан-жақты ойланту пәні; 

Әдебиет пәні сабағында қолданылатын ең басты құрал – мәтін. Көркем 

мәтінді талдау негізінде әдеби білім қалыптасады. Жаңартылған мазмұндағы 

оқу әдебиеттері мәтіндерін талдау барысында әдебиет пәнінің жоғарыда  

аталған ерекшеліктері мен жаңартылған оқу бағдарламасының білім 

алушыларға өмірлік дағдыларды үйретуге бағытталатындығы ұдайы есте тұруы 

қажет. Бұл ретте жаңартылған оқу бағдарламасының «дағды», «құзыреттілік» 

және «тәрбие»  атты үш тірегін ұмытпаған абзал.  

Әдебиет сабағында көркем мәтінге барудағы алғашқы қадам мазмұнды 

игеруден басталады. Пән мұғалімі, ең алдымен, қысқа мерзімді сабақ жоспарын 

құрастырудың алғашқы қадамы болып табылатын қызметті жүзеге асыруы 

керек. Ол қызмет – қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды 

дайындау.  «Қалыптастырушы бағалау оқу үдерісінің ажырамас бір бөлігі 

болып табылады, тоқсан барысында мұғалім тарапынан жүйелі өткізіліп 

отырады. Қалыптастырушы бағалауда баға, балл қойылмайды, мұғалім мен 

білім алушы арасында үздіксіз кері байланыс қамтамасыз етіледі. 

Қалыптастырушы бағалау кезінде білім алушылардың қателесуіне, оны 

түзетуіне құқығы бар. Бұл білім алушылардың мүмкіндігін анықтауға, 

қиыншылығын табуға, оң нәтижеге қол жеткізуіне көмектесуге, дер кезінде оқу 

үдерісін түзетуге мүмкіндік береді» [2,10]. Қалыптастырушы бағалауға 

арналған тапсырмалардың алгоритмі мыналар: 

- оқу мақсатын таңдау; 

- критерий құрастыру;  

- Блум бойынша қандай деңгейде екендігін анықтау;  

- тапсырма құрастыру (әр деңгейге қатысты болу керек);  

- дескриптор құрастыру.  

Сабақ жоспарын дайындауға қалыптастырушы бағалауға арналған 

тапсырмалар құрастырылғаннан соң ғана кірісуге болады. Әдебиет пәні 

сабағында көркем мәтінді талдау шығармашылық жұмыстарды талап етеді. 

Көркем шығарманы оқыған  оқушылардың ол туралы өзіндік пікірі, көзқарасы 

туындайды. Көркем мәтінді  талдаудың басты мақсаты – оқушылардың өзіндік 

қабылдауларын, пікірін әдебиеттану ғылымының талабына сай ғылыми арнаға 
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бағыттау болып табылады. Осы тұрғыда  оқу мақсаттары ұсынылады. Оқу 

мақсаттары ұзақ мерзімді жоспардан немесе күнтізбелік-тақырыптық 

жоспардан алынады. «Шығармадағы көркемдегіш құралдардың 

(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис)  

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау» деген оқу мақсатына лайық 

«оқушылардың барлығы шығармадағы көркемдегіш құралдарды табады, 

оқушылардың көпшілігі шығармадағы көркемдегіш құралдарды талдайды, 

оқушылардың кейбірі шығармадағы көркемдегіш құралдарды талдап, өзге 

шығармалардағы көркемдегіш құралдармен салыстыра алады; шығармадағы 

көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, 

ирония, гротеск, эллипсис)  қолданысын талдай отырып, автор стилін 

анықтайды» деген  сабақ мақсаты  белгіленеді.  

Мұғалім оқушыларды шығармаға ынталандыруды оқыту процесінде 

негізгі мақсат ету керек. Кітапқұмарлыққа баулу, көркем шығарманы оқуға 

құмарландыру, ынтықтыру оңай жұмыс емес. Бұл мұғалімнен асқан шеберлікті 

қажет етеді. Ең алдымен оның өзі кітапқұмар, ойлы оқырман, әсемдікке, 

сұлулыққа өзі ынтық жан болуы абзал. Көркем шығармаға сондайлық 

ынтызарлығы болмаса, ол оқушыны да шығарма оқуға қызықтыра алмасы хақ. 

Оқу мақсаттары негізінде бағалау критерийі құрастырылады.  Бағалау 

критерийі дегеніміз – білім алушының оқу жетістіктерін бағалауға негіз 

болатын белгі. «Бағалау критерийлері» пунктінің тұсына «оқушылар 

шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, 

перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис)  қолданысын талдайды,  автор 

стилін анықтайды» деп жазылады. Бағалау критерийі ұсынылғаннан кейін Блум 

жүйесі бойынша оқу деңгейлерінің бірі таңдалады: Білу және  Түсіну, Қолдану, 

Жоғары деңгей дағдылары:Талдау, Жинақтау және Бағалау. 

Бұдан соң «Тілдік мақсаттар», «Сабақта қамтылатын құндылықтар», 

«Пәнаралық байланыс», «АКТ қолдану дағдылары», «Осыған дейін меңгерілген 

білім» пункттері толтырылады. Тілдік мақсат дегеніміз – пән бойынша 

академиялық тілді қалыптастыру.  

Сабақ үш кезеңнен тұрады: басы, ортасы және соңы. Сабақтың басында 

сынып оқушылары түгенделеді, үй тапсырмасы интербелсенді әдістердің бірі 

арқылы сұралады. Үй жұмысы тексерілгеннен кейін сынып оқушылары топқа 

бөлінеді. Бұл тұста топқа бөлудің түрлі тәсілдерінің біреуін  қолданған  жөн. 

Сабақтың келесі кезеңі – сабақтың ортасы. Сабақтың ортасының  басында 

оқушылар сабақтың тақырыбымен, оқу мақсатымен, бағалау  критерийлерімен 

танысады. Оқушылар сабақтың тақырыбымен, оқу мақсатымен, бағалау 

критерийлерімен таныстырылғаннан кейін  «БББ» әдісін қолдануға болады. 

Әдіс мұғалім қалауымен таңдалады. Біз бұл әдісті мысал үшін алып отырмыз.  

Оқушылар үш бағаннан тұратын кесте толтырады: 
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1-кесте 

«БББ» әдісі 

 

нені біледі? 

 

нені білгісі келеді? 

 

нені білді? 

 

   

 

Оқушылар алғашқы екі бағанды толтырады және бөлімді оқып біткеннен 

кейін үшіншіге қайта оралады. Сабақтың ортасында тапсырма  орындалады. 

Тапсырма бойынша дискрипторлар ұсынылады. Дескриптор дегеніміз – 

тапсырманы орындаудың қадамдары. «Мұғалімнің шешімі объективті болу 

үшін тапсырмаларда қолданылатын дескрипторлар анық, нақты болуы қажет. 

Дескрипторлар білім алушыларда тапсырманы орындаудың қай кезеңінде 

қиындықтар туындағанын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл білім алушыларға 

кері байланыс беруге мүмкіндік туғызады»[2, 15].  

Төменде қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар үлгісі 

ұсынылып отыр: 

1. Оқу мақсаттары: 

8.1.2.1-әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан 

ашу; 

8.3.1.1-шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа 

шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау 

2. Бағалау критерийлері: 

Ақтамбердінің «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауының идеясы мен пафосын 

ұлттық мүдде тұрғысынан ашады; 

Толғаудың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа поэзиялық 

шығармалармен салыстырады, тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды. 

3. Блум жүйесі бойынша ойлау деңгейлері: 

Жоғары деңгей:Талдау, Жинақтау және Бағалау 

4.Тапсырма: 

Ақтамбердінің «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауын оқиды, топта 

талқылайды және осы тектес басқа шығармамен салыстырады 

5.Дескрипторлар: 

1. Толғаудың пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашады. 

2. Ақтамбердінің «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауының тақырыбы мен 

идеясын осы тектес басқа шығармамен салыстырады. 

3. Толғаудың тарихи және көркемдік құндылығын өзіндік көзқарас 

тұрғысынан бағалайды. 

Сабақтың соңында кері байланыс жүзеге асырылады. Кері байланысты 

дескрипторға сүйене отырып береміз. Кері байланыс – іс-әрекетке баға беру. 

Кері байланыстың ауызша, жазбаша, графикалық(смаилик) түрлері бар. Кері 

байланыс жағымды және пайдалы болу керек. Кері байланыс – 

қалыптастырушы бағалаудың басқаша атауы. Қалыптастырушы бағалау – 

баланың бойында бір қабілетті қалыптастыратын бағалау. Қалыптастырушы 

бағалаудың өзін-өзі бағалау, өзара бағалау, мұғалімнің бағалауы деген түрлері 
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бар. «Қалыптастырушы бағалау оқу үшін бағалауды мақсат ете отырып, 

белсенді әдістерді тиімді пайдалануға негізделген. Мұнда бағалау мен оқуды 

ажырату мүмкін емес, олар білім сапасын арттыруда бірін бірі толықтырып 

отырады. Демек, оқушылардың бірігіп талдау мәдениеті қалыптасады»[3, 13]. 

Үй тапсырмасы берілгеннен кейін оқушылар рефлексия жасайды. 

Рефлексия дегеніміз – оқушының(мұғалімнің т.б.) өз әрекетін ой елегінен 

өткізуге бағытталған амал. Рефлексия латын тілінен аударғанда «иілу», 

«қайту», «жүріп өткен жолға қарау» деген мағына береді. Рефлексия білім 

алушының  қызметін, санасын, ойлауын және тәжірибесін  жетілдіреді.  

• Өзін тексермесе, адам ілгері баса алмайды (М.Жұмабайұлы).  

• Өзінен һешбір кемшілік көрмей, қата таппай, өзіне-өзі риза болып, мәз 

болып жүретін адам зор адам емес, шобыр адам болады, жаны жабайы, ауданы 

тар болады (М.Жұмабайұлы).  

• Ойлай білетін адам – шын мағынасымен адам (М.Жұмабайұлы). 

• Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, 

болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал! 

(А.Құнанбайұлы. 15-қара сөз). 

Рефлексияның іс-әрекетке дейінгі рефлексия, іс-әрекет кезіндегі рефлексия 

және іс-әрекеттен кейінгі рефлексия деген түрлері болады. Рефлексия – 

монолог, кері байланыс – диалог.  

Сабақ жоспарының соңында мұғалім үшін қосымша ақпарат ұсынылады. 

Қосымша ақпаратта  рефлексиялық  сұрақтар беріледі. Сабақта үш аспект 

болатыны белгілі. Олар – танымдық, әлеуметтік және эмоционалдық 

акпектілер. Ендеше «Сократтық семинар»  әдісі қолданылған сабақтың 

рефлекциялық жазбасынан мысал келтірейік: «Сократтық семинар»  әдісі 

бүгінгі сабақтағы ең сәтті өтіп, сабақ сапасына оң ықпал еткен әдіс болды. 

Өйткені бұл әдіс кезінде оқушылар талқылау арқылы (танымдық) оқу 

мақсатына айтарлықтай жақындады, және өзара қарым-қатынасқа түсті 

(әлеуметтік) және талқылау кезінде көңіл-күйлері жақсы болды». 

Әдістемелік мақаланы қорыта келгенде айтарымыз, пән мұғалімі әдебиет 

пәні мәтіндерін талдауға бағытталған қысқа мерзімді сабақ жоспарын құруда 

жоспарға қатысты әр пункттің орны мен қызметін жетік білуі керек. Пән 

мұғалімдері көп жағдайда ҚМЖ үлгілерінде бағалау критерийлерін дұрыс 

ұсынбай жатады. Бағалау критерийлері оқу мақсаттарына сәйкес берілуі керек. 

ҚМЖ үлгісінде сабақ мақсаты талапқа сай берілмей жататын жағдайлар  да 

кездеседі. Сабақ ортасының басында «Оқушылар оқу мақсаттарымен және 

бағалау критерийлерімен таныстырылады» деп  жазылу керектігі ескерілмей 

қалады. Жаңартылған мазмұндағы оқу әдебиеттері мәтіндерін талдауға 

бағытталған сабақтың нәтижелі болуы пән мұғалімінің теориялық біліміне, 

оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыра алуына, бағалау 

критерийлерін оқу мақсатымен сәйкестікте белгілеуіне, тапсырмаларды валидті 

етіп дайындауына, дескрипторларды дұрыс құрастыруына және өз әрекетінің 

нәтижесін болжай білуіне  тікелей  байланысты. 
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Мақалада Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан "Өзін-өзі тану" -рухани-адамгершілік 

білім беру бағдарламасының оқушылардың рухани-адамгершілік қасиеттерін дамытудағы 

жоғары әлеуетінің иядеялары мен оқу әдебиетінің ерекшеліктері баяндалады. 

Кілттік сөздер: оқулық, оқу әдебиеті, рухани-адамгершілік білім, өзін-өзі тану, тұлға 

сапасы, тәрбие. 

 

В статье излагаются идеи  реализуемой в Казахстане Программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание», особенности учебной литературы, имеющей достаточно высокий 

потенциал для развития у школьников духовно-нравственных качеств. 

Ключевые слова: учебник, учебная литература, духовно-нравственное образование, 

самопознание, качества личности, воспитание. 

 

The article presents the ideas of the program of moral and spiritual education "Self-

cognition" implemented in Kazakhstan, the features of educational literature, which has a high 

enough potential for the development of students ' spiritual and moral qualities. 

Key words: textbook, educational literature, spiritual and moral education, Self-cognition, 

personality qualities, education. 

 

В век глобализационных перемен в современном обществе все больше 

возрастает актуальность задачи духовно-нравственного воспитания учащейся 

молодежи. Мы вправе утверждать, что именно идеи и инициативы, касающиеся 

образовательной сферы, определяют вектор развития страны, способствуют 

модернизации общественного и исторического сознания наших граждан. 

Реализуемая в Казахстане авторская Программа С.А.Назарбаевой 

нравственно-духовного образования «Самопознание» направлена на 

mailto:arsha10.03@mail.ru
mailto:bulshekbaeva@mail.ru
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возрождение общечеловеческих ценностей, на основе которых возможно 

воспитание совершенного человека, обладающего глубоким духовным 

миром,стремящегося познать самого себя, понять свое предназначение, 

раскрыть и реализовать природные способности, найти свое место в жизни. 

Обращаясь к учащимся, авторы учебников самопознания, пишут: «Постигая 

смысл общечеловеческих ценностей, вы начинаете осознавать значимость очень 

важных понятий, таких как мудрость, верность, согласие, правда, счастье, жизнь, 

любовь, учитесь понимать, чувствовать и поддерживать друг друга.  

Вместе мы будем размышлять над тем, как различать положительные и 

отрицательные черты характера человека, управлять своими эмоциями, правильно 

общаться друг с другом. Вспомним, как важно уважать семейные традиции, 

понимать свою роль в семье и обществе, быть ответственными, заботливыми, 

поддерживать дружеские отношения с родными и близкими» [1].  

Разрабатываемые учебники, учебно-методические пособия по самопознанию 

основаны на принципах научности, систематичности, доступности, 

последовательности,  наглядности, связи теории с практикой, с жизнью. 

Исходя из содержательной основы уроков самопознания,  в учебнике и 

тетради ученика предусмотрены рубрики: «Эпиграф урока», «Чтение», «Беседа», 

«Творческие задания», «Учебная информация», «От сердца к сердцу», «Наш 

проект». Условный знак, обозначающий каждую рубрику, дает возможность 

ученику легко ориентироваться в учебнике.  

Все компоненты урока тесно взаимодействуют друг с другом: цель, задачи, 

методы, формы, задания для самостоятельной и домашней  работы. Так, например, 

тема «Нравственные основы личности» нацелена на расширение представления 

учащихся об общечеловеческой ценности праведное поведение через 

осмысление нравственных основ личности. 

Задачи определяются следующим образом: 

- Раскрыть сущность понятия «нравственность» и определить 

нравственные основы личности во взаимосвязи с общечеловеческой ценностью 

«праведное поведение». 

- Развивать умения регулировать свои действия в соответствии с 

критериями идеалов доброты, нравственности, духовности. 

- Воспитывать потребность всегда поступать в соответствии с голосом 

совести, проявляя качества честности, порядочности, ответственности. 

Далее по структуре урока учащиеся знакомятся с цитатой. Учитель 

обращается к учащимся с предложением прочитать и обсудить смысл цитаты 

великого ученого – физика, лауреата Нобелевской премии, общественного 

деятеля – гуманиста Альберта Эйнштейна: «Нравственность – основа всех 

человеческих ценностей».  После прочтения цитаты  учителю рекомендуется  

направить учащихся на размышления по поводу ее смысла, связывая 

содержание изречения с сутью общечеловеческих ценностей. 

Педагогам рекомендуется обращать главное внимание на развитие у детей 

умения подкреплять теоретические знания примерами из практики, обращаться с 

вопросами больше к себе, к собственным мыслям и поступкам, анализировать их, 

прислушиваться к голосу совести, поступать по совести.  Вопросы, к примеру: «А 
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как бы ты поступил на месте героя рассказа?» или «Приведи примеры из 

собственной практики» и т.п. способствуют глубоким размышлениям. Они 

направляют учащихся на установление связи теории с практикой,  учат размышлять  

и находить верное решение  в разных жизненных ситуациях, где важно проявление 

таких  качеств, как доброта, ответственность, милосердие, справедливость, 

мужественность и др. 

К.Д.Ушинский подчеркивал, что педагогика как наука о воспитании, должна 

стать подлинной наукой. То есть, обучая ребенка чему-то, одновременно надо 

воспитывать его, знания должны способствовать не только повышению 

интеллектуального потенциала, но, в первую очередь, воспитанию  личностных 

качеств человека. К.Д.Ушинский справедливо заметил, что одним из тех, кто  

первый взглянул на дело воспитания с философской точки зрения и увидел в нем не 

вопрос школьной дисциплины, дидактики или правил физического воспитания, но 

глубочайший вопрос человеческого духа, - «вопрос жизни» был Николай Иванович 

Пирогов. «…Действительно, это не только вопрос жизни, но и величайший вопрос 

человеческого духа» [2].  

Уроки самопознания направлены на развитие интеллектуальных знаний вкупе  

с духовно-нравственными знаниями. Что значит духовно-нравственные знания? 

Это знания, способствующие осмыслению и раскрытию сущности понятий 

духовно-нравственной сферы человека, знания, имеющие возможность 

воздействовать на развитие эмоционально-личностных особенностей учащихся, на 

обогащение их внутреннего мира. 

В духовно-нравственном развитии детей и подростков большое значение 

имеют гуманистические принципы деятельности педагогов, определяющиеся верой 

в возможности ребенка, раскрытием самобытной природы в ребенке, уважением 

и утверждением его личности, направлением его на служение добру и 

справедливости. 

В книге «Школа жизни» Ш.А.Амонашвили пишет: «Школа (скале) есть 

скалистые, трудные, требующие силы воли, усердия, преданности, 

ступеньки лестницы восхождения, возвышения души. А носителем скале 

является учитель, то есть учитель и есть школа, школа в нем, а не вне его. 

Школа трактуется также как дом радости (греч.), но это не опровергает 

сложность восхождения по скале, ибо истинную радость можно пережить 

только в процессе преодоления трудностей, в процессе восхождения. 

Из современного значения Школы утеряна суть духовности и суть радости, 

и «школа» стала названием учебного заведения, вооружающего подрастающее 

поколение знаниями и умениями. Не подвергая сомнению значимость знаний в 

становлении личности ребенка, тем не менее, смею утверждать, что качества 

знаний, ценность идей, мыслей и деятельности человека, возникающих на 

базе знаний, определяются не только истинностью самих знаний, но их 

духовной насыщенностью, личностным отношением человека к знаниям» 

[3]. 

Авторы учебников и учебно-методических пособий, педагоги 

самопознания стремятся использовать весь потенциал учебной литературы, 

других дидактических ресурсов для решения насущной задачи современного 
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общества – воспитания Человека, в унисон великому Абаю: «Адам бол!» – 

«Будь человеком!» 
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Жұмыста педагогтың кәсіби дамуының жеке білім беру бағытын жоспарлаудың 

негізгі тәсілдері, оның ішінде сандық білім беру ресурстарын құру бойынша жоспарлау 

баяндалады. Мақалада педагогтардың тәжірибелік қызметін ұйымдастыру үшін пайдалы 

ресурстарға гиперсілтемелер бар, бұл мұғалімдердің уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. 

 

В работе освещаются основные подходы к планированию индивидуального 

образовательного маршрута профессионального развития педагога, в том числе 

планирование по созданию цифровых образовательных ресурсов. В статье имеются 

гиперссылки на полезные для организации практической деятельности педагогов ресурсы, 

что послужит экономии времени учителей. 

 

The paper highlights the main approaches to the planning of individual educational route of 

professional development of the teacher, including planning for the creation of digital educational 

resources. The article contains hyperlinks to useful resources for the organization of practical 

activities of teachers, which will save teachers ' time. 

 

Сегодня в педагогическом сообществе ведется много дискуссий о 

педагогическом мастерстве и творчестве учителя, о компетентностном подходе 

к подготовке педагогов. Эти дискуссии приводят к мысли, что для того, чтобы 

учителю стать значимым сегодня, ему необходимо практическое овладение 

основными, базовыми видами информационной культуры, которыми он, в 

основном, владеет теоретически, часто поверхностно. Поэтому и навыки 

проектирования цифровых образовательных ресурсов (далее – ЦОР) 

приобретает случайным образом, не системно, а в форме отдельных умений и 

навыков. Некоторых компетенций для создания ЦОР учителю не хватает. Этот 

вывод я сделала на основе опыта преподавания на курсах повышения 

квалификации педагогических работников. 

mailto:tipo_ipk@mail.ru
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Основными предпосылками системного подхода к приобретению 

необходимых компетенций в области создания цифровых образовательных 

ресурсов и успешного профессионального роста являются мотивационные 

условия: заинтересованность учителей в своем профессиональном развитии, 

понимание задач, которые можно решить с помощью разработки ЦОР и 

удовлетворенность учителя рациональной организацией образовательного 

процесса. Чем больше удовлетворения получает учитель от результатов своей 

работы, тем больше он заинтересован в совершенствовании своего мастерства, 

в том числе и в области создания ЦОР. 

Прежде всего учитель должен найти для себя ответы на такие актуальные 

вопросы как: какие подходы к обучению и преподаванию я должен 

транслировать в условиях обновления содержания среднего образования в РК? 

Какую среду обучения для этого мне нужно создать? Каковы компоненты этой 

среды? Какие ресурсы создадут нужную среду обучения, что можно 

использовать в готовом виде из типовых УМК, а какие цифровые ресурсы 

необходимо создать самому? Есть у меня необходимые навыки для создания 

этих ресурсов или где мне нужно обучиться?  

Ответив на эти вопросы, учитель определяет направления 

профессионального развития, затем по каждому направлению формулирует 

стратегическую цель профессионального развития. Соответственно цели 

педагог определяет задачи. А для решения задачи планирует последовательные 

действия, которые приведут к ожидаемому результату. Для самоконтроля 

определяются ориентиры, индикаторы и ожидаемые результаты. А также 

устанавливаются временные рамки. При планировании очень важно конкретно 

указать источники получения новых знаний и умений, это гарантирует 

выполнение запланированных целей. Источниками могут быть специальные 

курсы, дистанционное обучение, корпоративное обучение в данной школе. 

Например, учитель не умеет создавать флеш-анимации, но знает, что один 

из его учеников в достаточной мере владеет этими навыками. Привлекая 

учащегося к совместной проектной работе над созданием ЦОР с 

использованием  флеш-анимации при моделировании химических, физических, 

биологических или исторических процессов, учитель не только получает новые 

знания и навыки, которые пригодятся ему в дальнейшем при создании других 

ЦОР, но и наглядно демонстрирует учащемуся пример кооперативного 

поведения для решения профессионально значимых задач. 

Информационная культура и грамотный самоменеджмент также означает, 

что учитель широко использует различное программное обеспечение, 

распространяемое в интернете не на коммерческой основе, для того, чтобы 

автоматизировать рутинные операции и значительно экономить время за счет 

использования вспомогательных программ. 

Предлагаю ознакомиться с вариантами использования различного 

программного обеспечения в практической деятельности учителя. 

Контроль знаний. Для тестирования учащихся можно использовать 

программную тестовую оболочку KTC net 2.0. КТС-Net 2 – это программа, 

позволяющая создавать тесты  по любому предмету. Программа имеет 
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удобный, простой в использовании, интуитивно понятный интерфейс. Это не 

только привычное тестирование в выбором одного или нескольких вариантов 

ответов, но и возможность задать вопрос видеороликом, изображением, 

возможность применения заданий на ранжирование. Ответ может быть в идее 

формулы, рисунка, вписан с клавиатуры, выбран из вариантов. А самое важное 

для учителя, что есть возможность сохранения результатов тестирования в 

документе формата Exсel. Буквально за несколько кликов мышкой результаты 

тестирования можно превратить в диаграмму для последующего мониторинга 

качества знаний по предмету. Предусмотрена защита файла с тестом паролем 

для итоговой аттестации. 

 Имеется возможность создания «самоисполняемых» тестов, то есть 

генерирование ЕХЕ-файлов, способных запускаться самостоятельно на 

компьютере без установки КТС-Net 2. 

Из преимуществ можно назвать и бесплатность программы (скачать 

программу  можно на сайте www.soft-5ye.com или пройдя по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/Hjhk/suuY2JG6Q).  

Календарно - тематическое планирование. Многие сталкиваются с 

проблемой расстановки дат в календарно-тематическом планировании. Пройдя 

по этой ссылке, вы можете скачать программу, 

которая поможет справиться  с этой проблемой: 

 https://cloud.mail.ru/public/8zkx/d51aSxs3q.  

Для того, что получить нужные даты, укажите 

начальную и конечную дату промежутка времени 

учебного года, укажите количество уроков в неделю 

по предмету и собственно дни недели.  

Программа выдаст все даты из выбранного 

промежутка нужных вам дней недели. В программе 

этой версии добавлена возможность вывода дат в 

Word и Excel. А дальше вы просто копируете и вставляете нужные даты в 

календарно-тематическое планирование. 

Мониторинг. Каждый учитель заинтересован в создании внутренней 

мотивации у учащихся повышать качество знаний. Одним из инструментов 

может быть использование рейтинговой оценки. Но вести текущий мониторинг 

и постоянно производить вычисления довольно затратное по времени занятие. 

Вносить всю эту информацию в бумажный журнал конечно можно, только 

после внесения каждой единицы информации необходимо вручную 

пересчитывать итоги. Автоматизация этих вычислений еще один резерв 

экономии времени учителя. 

Ещё один плюс использования возможностей данного программного 

обеспечения состоит в возможности щелчком по одной кнопке получить 

историю конкретного ученика по данному предмету, из которой видно, какие 

именно темы он пропустил, не понял, какие тесты и почему не сдал. 

Фактически эта история является планом индивидуальной работы ученика по 

ликвидации пробелов в знаниях. 

http://www.soft-5ye.com/
https://cloud.mail.ru/public/Hjhk/suuY2JG6Q
https://cloud.mail.ru/public/8zkx/d51aSxs3q
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Для этого разработана программа автоматизированного расчета рейтинга 

учащихся «РА-14» (рейтинг автомат). Если вы хотите воспользоваться этой 

программой для автоматизации расчетов по определению рейтинговой оценки 

учащегося – пройдите по ссылке и скачайте программу: 

https://cloud.mail.ru/public/Frhg/dxHJaRKbz. Ее надо извлечь из архива и 

установить на компьютер. 

Электронный учебник. Электронное учебное пособие – это совокупность 

определённым образом систематизированных файлов  содержащих текстовые 

документы, графику, звуковые фрагменты, связанные между собой ссылками, 

которые превращаются в обширное, единое информационное пространство – 

гипертекст.  

Несмотря на большое количество общедоступных электронных учебников, 

существует необходимость создания электронных учебников наиболее точно 

отвечающих потребностям в обучении именно конкретной группы учащихся. 

Разработки должны опираться на общие правила создания электронных 

учебников, стандартизацию их структуры, внешнего вида и содержания. Вы 

можете найти Стандарт разработки цифровых образовательных ресурсов по 

ссылке https://cloud.mail.ru/public/69Z6/oXnbhTTSG. 

Цель создания электронной версии учебного пособия заключается в 

попытке воспользоваться теми преимуществами информационных  технологий, 

которые могут быть реализованы в учебном процессе. При этом значительными 

преимуществами мультимедийного пособия является то, что информация в нём 

преподносится более наглядно, легче запоминается, в сочетании с 

изображением, текстом и звуком воспринимается более выразительно и 

эмоционально, учебный материал можно закладывать в любом объеме, он легко 

копируется, модифицируется и тиражируется.  

Большие возможности для создания электронных учебных пособий дает 

программная оболочка AutoPlay Media Studio 7.5, которую вы можете скачать 

по ссылке  https://cloud.mail.ru/public/B6yU/cmdBNDDFy.  

Важнейшим вопросом для организации личностно – ориентированного 

обучения является создание электронных учебников и внедрение их в учебный 

процесс. Ветвящаяся структура электронных учебников позволяет использовать 

технологию дифференцированных по уровням сложности учебных заданий. 
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Мақалада «ақпараттық қамтамасыз ету», «ақпарат», «ақпараттық қызмет» 

ұғымдарының құрылымы мен мазмұнын анықтаудың негізгі тәсілдерін зерттеудің 

теориялық нәтижелері берілген. Ақпарат түрлерінің негізгі жіктемесі қарастырылған. 

Ақпараттық қамтамасыз ету білім алушыларды өз танымдарын тереңдету арқылы пайда 

болған ақпараттық кеңістікте жұмыс істеуге бейімдеуге ықпал етеді. 

 

В статье представлены теоретические результаты исследования основных подходов 

к определению структуры и содержания понятий: «информационное обеспечение», 

«информация», «информационная деятельность». Выделены основные классификации видов 

информации. Информационное обеспечение содействует приспособлению обучающихся к 

функционированию в зарождающемся  информационном пространстве посредством 

углубления собственных познаний. 

 

The article presents the theoretical results of the study of the main approaches to determining 

the structure and content of concepts: "information support", "information", "information 

activities". The main classifications of information types are identified. Information support, 

contributing to adaptation to mobility in mobile education. 

 

Требования предъявляемые к будущим педагогам в области образования, 

определяются прежде всего обществом и происходящими в нем 

социокультурными процессами. Новые социокультурные условия выявили и 

обострили противоречия существующей системы подготовки будущих 

педагогов, которая не в полной мере соответствует изменившейся 

социокультурной ситуации. 

На современном этапе информационное обеспечение образовательной 

системы из средства предоставления доступа к необходимой информации 

превратилось в совокупность интеллектуальных сервисов, без которого сегодня 

невозможно представить организацию обучения в вузе [1]. 

Деидеологизация и гуманизация образовательного процесса и смена 

целевых ориентаций, отказ от предметноцентрированного подхода к 

образованию и переход на позиции личностно ориентированной концепции, 

обновление программ общего среднего образования и представление педагогам 

права на свободную самостоятельность в педагогическом творчестве – эти 

ключевые направления программы стабилизации и развития высшего 

образования требуют подготовки педагога нового типа, педагога 

развивающейся школы. 
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Как исходная система ценностей, идеалов и целей, идеология 

современного образования квалифицирует его как сферу духовного 

производства, продукт которого – не просто присвоение новых знаний, новых 

целей, новых ценностей и личностных смыслов, но раскрытие сущностных сил 

педагога, его интеллектуального и нравственного потенциала, его способности 

свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах, не 

только обслуживать имеющиеся педагогические технологии, но и осуществлять 

инновационные процессы, процессы творческого саморазвития личности. 

С середины XX века во всем мире происходит очередная смена 

общественных формаций: совершается переход от индустриального к 

постиндустриальному обществу. Этот процесс, характеризующийся сменой 

мировоззрения в масштабах всего человеческого общества и, конечно, 

современного общества, пронизанный качественными изменениями, 

связанными с возрастанием роли информации в общественном развитии, 

развитием новейших средств информационно-коммуникационных технологий 

и их внедрением во все сферы человеческой жизнедеятельности, привел к тому, 

что информация превратилась «в глобальный, принципиально неистощимый 

ресурс человечества, вступившего в новую эпоху развития цивилизации – 

эпоху интенсивного освоения этого ресурса» [2, с. 7]. 

Если рассматривать процесс вхождения в информационное общество с 

точки зрения профессиональной деятельности человека, то можно 

констатировать, что он привел к существенным трансформациям в трудовой 

деятельности: зависимости работников всех отраслей от информационных 

ресурсов как исходных материалов деятельности и результатов их труда, 

необходимости постоянного расширения требуемой специалисту суммы знаний 

для эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

В полной мере это относится  и к будущим педагогам, которыми в связи с 

происходящей педагогической трансформацией все сильнее ощущается 

потребность в информационном обеспечении деятельности, направленной на 

повышение эффективности их труда.  

В то же время нам представляется важным рассмотреть сущность понятия 

«информация». Истолкования этого термина в основном сводятся к 

следующим: информация есть процесс передачи знаний, сигнала или 

сообщения; информация есть текущие данные о переменных величинах в 

некоей области деятельности, систематизированные сведения относительно 

основных причинных связей, которые содержатся в знании как понятия более 

общего класса, по отношению которым информация является подчиненной; 

информация есть знания, переданные кем-то другим или приобретенные путем 

собственного исследования или изучения [3, с. 36-37]. 

Для нас важно отметить, что как приведенные определения, так и 

большинство рассмотренных нами, несмотря на существующие между ними 

отличия, имеют нечто общее. В частности они предполагают существование, по 

крайней мере, четырех компонентов: процесса познания чего-то, о чем 

передается информация; передающего информацию; воспринимающего 

информацию; самой информации. 
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Из множества определений информации выделим определение, данное 

В.Г. Афанасьевым: «Информация – это знание, но не все знание, которым 

располагает человечество, а лишь та его часть, которая используется для 

ориентирования, для активного действия, для управления» [4, с. 238]. Другими 

словами, информация рассматривается нами как совокупность сведений, 

снимающих неопределенность и отвечающих на вопросы, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности. 

В научной литературе разработано множество классификаций видов 

информации. Среди прочих обращает на себя внимание классификация, 

разработанная В.З. Коганом, в основу которой положен критерий «размах 

циркуляции». В соответствии с ним информация делится на 3 вида: личная, 

специальная, массовая [5, c. 31]. 

Введенное В.З. Коганом понятие «специальная информация» представляет 

для нас особый интерес, к специальной им относится информация, имеющая 

значение в пределах определенной формальной социальной группы. Она носит 

профессиональный характер, потребность в ней детерминируется 

принадлежностью к той или иной формальной структуре. «Стремление к 

получению такой информации, осознается человеком как необходимость 

обладания исходным материалом для выработки алгоритма принятия решений 

в ходе профессиональной деятельности» [5, с. 32]. На предоставление именно 

этого вида информации и направлено информационно-методическое 

обеспечение. 

В основе информационно-методического обеспечения лежит феномен 

информационного обеспечения. Традиционно информационное обеспечение  

принято связывать с деятельностью библиотек и органов научно-технической 

информации. Нами же принимается за основу широкая трактовка этого 

понятия, как деятельности по удовлетворению потребностей в информации 

любым учреждением, способным предоставить такие услуги, обоснованная 

М.Я. Дворкиной [6]. 

Анализ центральных положений теории информационной деятельности, 

позволил нам сделать вывод, что информационная деятельность в самом общем 

понимании – неотъемлемая часть любого умственного труда, которая 

заключается в восприятии, хранении, переработке (осмыслении, оценке, 

обобщении и т.д.) и трансляции информации. 

Рассматривая структуру информационной деятельности, мы опирались на 

исследования В.З. Когана, проведенные в этой области. В целом она может 

быть представлена нами в виде следующей цепочки: информационная 

потребность – поиск информации – обнаружение информации – выбор 

необходимой информации – осознание – выработка алгоритма поведения – 

принятие решения – реализация решения в актах поведения [5, с. 112]. 

Информационное обеспечение в отличие от информационной 

деятельности, которое лежит в его основе – это область профессиональной 

деятельности, нацеленная на удовлетворение информационных потребностей. 

В информационном обеспечении та же самая цепочка действий как бы 

разбивается на две части, одну из которых осуществляет информационный 
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работник, а вторую – пользователь информации. При этом на информационного 

работника ложится обязанность осуществления всей технологической 

составляющей работы с информацией (поиск, сбор, обработка, хранение, 

выдача информации); пользователь же в свою очередь должен быть способным 

осознать и сформулировать свои информационные потребности и готовым к 

использованию предоставленной ему информации в своей деятельности. 

Информационное обеспечение понимается большинством исследователей 

как специальная деятельность, направленная на реализацию комплексного 

процесса по подготовке и доведению информации до специалистов, в рамках 

которой осуществляется поиск, сбор, обработка и доведение информации до 

пользователей.  Специфика этого процесса заключается в том, что в ходе него 

не создается новая информация, а собирается и обрабатывается уже 

имеющаяся, что делается в удобной форме информационного продукта и 

освобождает специалиста от траты времени на поиск и обработку информации. 

Вместе с тем результатом осуществления деятельности по 

информационному обеспечению является создание информационных ресурсов, 

т.е. совокупности разнообразных сведений, данных, необходимых для решения 

конкретных задач в той или иной области деятельности людей. Они – основа 

информационного обеспечения. 

Следующей, не менее важной составляющей информационного 

обеспечения является его направленность на удовлетворенность 

информационных потребностей специалистов, которая не может эффективно 

осуществляться без их постоянного мониторинга и анализа. 

Основываясь на вышесказанном и учитывая, что содержание и цели 

информационного обеспечения, определяется в первую очередь главными 

задачами будущей профессиональной сферы, в которой создается та или иная 

информационная структура, и ее работников, мы можем определить, что 

информационное обеспечение – это целенаправленная информационная 

деятельность, осуществляемая на базе информационных ресурсов, 

направленная на удовлетворение информационных потребностей будущих 

педагогов и способствующая эффективному решению конкретных задач, 

стоящих перед ними. 

Информационное обеспечение должно быть нацелено не только на 

удовлетворение информационных потребностей будущих педагогов, но и на 

развитие и дальнейшее возвышение их информационных потребностей; на 

выработку у них стремления к активной работе с информацией и понимание 

роли применения информации в процессе совершенствования своей 

профессиональной деятельности; творческого подхода к внедрению новой 

информации в свою деятельность; на совершенствование умений и навыков 

работы с информацией; постоянное повышение уровня теоретической 

подготовки и расширение объема профессиональных знаний; на 

совершенствование навыков самостоятельной работы с информацией; 

формирование сознательного отношения к работе с информацией как 

объективно необходимого условия успешной реализации целей 

профессиональной деятельности и накопления собственных знаний. 
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До тех пор, пока пользователи информации не будут знать, какая 

информация нужна им в процессе деятельности; как, оперативно 

взаимодействуя с информационными структурами, получить необходимую 

информацию, как эффективно применить ее в своей работе весь 

информационный механизм будет неэффективен. Поэтому методическая 

составляющая информационного обеспечения в современных условиях 

выходит на первый план, становится важнейшим направлением работы, 

вследствие чего нам кажется правомерным говорить уже не об 

информационном обеспечении будущих педагогов, т.е. формирование 

информационных ресурсов и предоставлении информации по запросу, а об 

информационно-методическом обеспечении их деятельности, 

предоставляющем собой специфическую педагогическую технологию развития 

информационной компетентности будущих педагогов, сущность которой 

заключается не только в предоставлении информации, способствующей 

удовлетворению информационных потребностей будущих педагогов, но также 

и в стимулировании их информационной активности, развития и дальнейшем 

возвышением их информационных потребностей, формирования у будущих 

педагогов умений и навыков эффективной работы с информацией и средствами 

информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-методическое обеспечение представляет собой комплекс 

социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением 

образовательных систем информационной продукцией, средствами и 

технологиями. 

В то же время под информационно-методическим обеспечением 

понимается совокупность показателей успешности деятельности обучающегося 

и успешности выполнения им задач, обеспечивающие автоматизацию процесса 

контроля уровня его обученности, комплекта обобщенных задач и 

методических рекомендаций по их использованию для автоматизации 

процессов контроля и достижения заданного уровня обученности 

обучающегося. 

Ратуя за усиление информационно-методической составляющей, вместе с 

тем, необходимо иметь в виду, что речь должна идти не просто об интенсивном 

наращивании информационно-методических ресурсов, а скорее об изменениях 

на качественном уровне. Это предполагает, что деятельность по 

информационно-методическому обеспечению своими результатами должна 

иметь не просто формирование объемных банков данных, описаний, новых 

методик и технологий. К ним должны предъявляться требования 

актуализированности, структурированности, диагностичности, 

воспроизводимости. Методический же инструментарий должен отличаться 

технологичностью, инновационностью, гибкостью условий применения, 

системностью, взаимосогласованностью и др.  

Вместе с тем информационно-методической составляющей учебных 

дисциплин могут быть педагогические программные средства учебного 

назначения, разработка которых является сложным процессом, требующим 
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коллективного труда не только специалистов-предметников, дидактов, 

методистов, программистов, но и психологов, гигиенистов, дизайнеров.  

Возможность осуществления в педагогических программных средствах 

незамедлительной обратной связи позволяет на более высоком уровне 

реализовать индивидуально-творческий подход к обучаемому, учитывать 

индивидуальные возможности к восприятию предложенного учебного 

материала.  

Приспосабливаемость педагогических программных средств учебного 

назначения к индивидуальным возможностям обучаемого (адаптивность) 

может обеспечиваться несколькими уровнями дифференциации при 

предъявлении учебного материала по сложности, объему, содержанию и 

различными средствами наглядности, вариативностью форм и методов учебной 

деятельности. 

Реализация индивидуально-творческого подхода в педагогике 

предполагает, во-первых, использование компьютерных диагностических 

программ для проведения комплексной диагностики и выявления 

интеллектуального потенциала обучаемых, на базе чего в дальнейшем можно 

разрабатывать индивидуальные планы-программы обучения, программы 

самостоятельной работы студентов и ее контроля. Во-вторых, при разработке 

педагогических программных средств должны широко использоваться методы 

проблемного обучения, принцип опоры на положительное, на мотивацию 

достижения, познания, свободы выбора. 

Реализация гуманистических подходов при разработке и внедрении 

педагогических программных средств по педагогике находится в ограниченной 

связи с таким условием компьютеризации педагогических дисциплин, как 

соблюдение требований комфортности пользователя. 

Большинство авторов [1-7] сходятся на том, что к разрабатываемым 

педагогическим программным средствам учебного назначения необходимо 

предъявлять комплекс требований, учитывающий технические, 

эгрономические, эстетические требования. Это обусловлено тем, что 

использование педагогических программных средств не только не должно 

вызывать отрицательных (в психолого-педагогическом или физиолого-

гигиеническом смысле) последствий, но и служить целям интенсификации 

учебного процесса, реализации гуманистических подходов, направленных на 

развитие личности обучаемого. 

Таким образом, воздействуя на профессионально-личностные качества 

будущих педагогов информационно-методическое обеспечение способствует 

их адаптации к жизнедеятельности в формирующемся информационном 

обществе за счет расширения знаний и приобретения ими умений и навыков, 

необходимых для успешного и эффективного осуществления 

профессиональных функций. 
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Ұсынылып отырған баяндамада қазақ әдебиетін оқытуда инновациялық 

технологияларды, оның ішінде, Блум таксономиясын тәжірибеге енгізуді нәтижеге 

бағыттау қарастырылған.  

 

В данной статье рассматриваются вопросы внедрения инновационных технологий 

обучения, ориентированных на результат, проблеме использования Таксономии Блума в 

образовательном процессе и рассмотрению данных вопросов в преподовании казахской 

литературы. 

 

In this article are examined the questions of introduction of innovative technologies of 

teaching, oriented to the result, to the problem of use of Bloom's Taxonomy in educational process 

and to consideration of the given questions during postcourse interoperability with teachers of 

language disciplines. 

 

Қазақстандық білім беру дәстүрлері мен мектеп түлектерін халықаралық 

квалификациялық талаптарға сай даярлау ісі бұрынғысынша маңызды 

стратегиялық  міндет болып қала береді. 

Қазіргі кездегі білім беру сапасы оқушылардың түрлі қызметтер 

саласындағы негізгі құзыреттілік түріндегі білім беру нәтижелерінің 
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жетістіктерімен түсіндіріліп отыр. Оқу әрекетін ұйымдастыруда жеке тұлғаның 

өзін-өзі таныту тетіктерін, ғылыми ойлау әдістерін, зерттеу мәдениетінің 

негіздерін игеруді, кәсіби мақсаттарын қалыптастыруды қамтамасыз ету 

қажеттілігі туындап отыр. Бүгінгі таңда педагогтің міндеті оқушыларды білім 

мөлшерімен жабдықтау емес, білімді өз бетімен  алу үшін жағдай жасау болып 

табылады. Осыған орай, әдебиет пәнінің оқытылу сапасын жақсарту, оқыту 

әдістемесін ғылыми-зерттеу нысанына ала отырып, соны ізденістер жасау, оны 

тікелей іс-тәжірибе арқылы дәлелдеуге қол жеткізу кезек күттірмейтін маңызды 

мәселеге айналуда. Әдебиеттен білім беру көркем әдеби мәтінді ой көзімен 

түсіне оқып, жан-жақты талдау жасаумен ерекшеленеді.  

Осыған орай, әдеби-тілдік қатынастың дамуына  алғышарт тудырудың 

басты факторы оқушыға тілдік орта жасау болса, сол тілдік орта оқу 

мәтіндерінің коммуникативтік, ой дамытушылық, шығармашылық, 

зерттеушілік сипаттарымен айқындалуы оқу тапсырмаларында жан-жақты 

қарастырылуы қажет. Оқушының адамзаттық құндылықтарды игеруі ана тілі 

және туған әдебиетіміздің рухани байлықтарын түйсінуі арқылы бойына 

сіңірілмек. Ол үшін сабақта әр оқушының өзінің интеллектуалдық және 

шығармашылық қабілеттерінің шыңына жету мүмкіндігін қамтамасыз ететін, 

құзыреттілігін қалыптастыратын оқу тапсырмаларын әзірлеу қажеттігі 

туындайды. Заманауи талаптарға сай Еуропалық біліктілік жүйесіндегі «Ана 

тілінде сөйлесе алу» құзыреттілігіне негізделген оқу тапсырмаларын әзірлеудің 

әдіс-амалдарын қарастыру көзделеді [1]. Әдебиетті оқытуда көркем әдеби 

мәтінді ой көзімен түсіне оқып, жан-жақты талдау жасаумен ерекшеленеді.  

Бүгінде көркем мәтінді табиғатына сай талдаудың тиімді жолдарын 

қарастыра отырып, Блум таксономиясына негізделіп құрылған тұлғаның 

құзыреттілігін қалыптастыратын оқу тапсырмаларын дайындап енгізу- өзекті 

болуда. 

Оқушының өздік жұмысын тиімді  ұйымдастыруда ұсынылатын Блум 

таксономиясына негізделген тапсырмалар жүйесінің алдына қоятын мақсаты да 

жоғарыдағы мәселелерге байланысты құрылған. Құзыреттілік педагогикаға 

негізделген Б. Блумның мақсат қою технологиясын тиімді пайдаланған 

оқушының «Мен шығармашыл тұлғамын» деген өзіне-өзі сыни көзбен 

қарауына жағдай жасалады. Деңгейлік тапсырмалар негізінде тұлғаның өз ісіне 

мақсат қоя отырып, оны іске асыру үшін әр түрлі жағдайлардағы 

проблемаларды анықтап, жауапты шешім қабылдап, өз шешімінің нәтижесін 

бағалай алу біліктілігі және эвристикалық, ізденушілік әдістерге негізделген 

шығармашылық зерттеу мәселелерін шеше алу қабілеттілігі дамиды, 

тұлғаралық әлеуметтенуі негізінде коммуникативтік құзыреттілігі артады.  

Ұсынып отырған тақырыбымыздың өзі Блум таксономиясын оқулықпен 

жұмыста мұғалімнің қалай қолдану керектігіне бағытталады.  

 Мысалы: 5-сынып Тақырыбы: «Ер Төстік» ертегісі [ 2, б.60-61] 

 
№ Тапсырмалар реті Блум 

таксоно 

мия 

сы/ 

Уақыт

ы, мин 

Ұйым 

дастыру түрі 
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деңгей 

1  Маңызды деректерді еске түсіріп, көп нүктенің орнын 

толтыр. 

1) Ерназардың ... ұлы болыпты. 

2) Мұны басқа қыздарымның сырғасына 

араластырмаймын, ана қыздарым –бір төбе, ... бір төбе. 

3) Кежекейдің айтуымен Төстік ... атты мінеді. 

4) Төстік жүрерде Кенжекей ......... деп серт береді. 

5)  Жылан.... хан Төстіктің тілегін орындап, қызын 

беріп және қаншама жолдас қосып беріп, қош айтысып 

қала береді. 

6) Балапандардың мойны түгел жұлынған соң ... та өліп 

қалған екен. 

7)... жас жігіт, .... жаңа түскен келіншек, ... бесті ат 

қалпына келеді. 

 

1 5 Жеке жұмыс/ 

өзін-өздері 

бағалау 

2 2.1.Ертегідегі  негізгі ойды «Шежіре ағашына» түсір. 

Тәртібі: 

-«Тамырларына» алынған мәселенің негізгі себептері 

жазылады. 

-«Діңгегіне»-проблема (өзекті мәселе); 

-«Бұтақтарына» салдарлар жазылады. 

2.2. Ертегідегі өлең сөздердің поэтикалық күшін 

«Цицерон» сызбасында көрсет. 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

2 10 Жеке жұмыс, 

жұпта жұмыс 

/өзін-өздері 

бағалау 

3 

 

3.1. Ертегінің мазмұнын жетекшілікке алып, талдау 

жаса. 

 

Халық тұрмысы 

Ның көрінісі 

Мысал келтір 

Наным-сенімі  

Әдет-ғұрпы  

 

3.2. Ертегінің тіліне талдау жаса 

Теңеу Эпитет Метафора 

   
 

3 10 Жұпта 

жұмыс, топта 

ортаға 

салу/өзін-

өздері 

бағалау 

4 Ертегідегі ерлік ұғымына байланысты өз 

тұжырымыңды шығар. 

 

4 10 Жұпта 

жұмыс/ 

өзін-өздері 

бағалау 

5 «Ертегідегі сүйікті кейіпкерім» тақырыбында ой-толғау 

жаз. 

5 5 Жеке және 

жұпта, топта 

жұмыс /өзін-

1 

4 

 

5 

2 
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өздері 

бағалау 

6 Жамандыққа қарсы тұру үшін өз бойыңда болу керек 

қасиеттер жайлы пайымда. Өз бойыңдағы осы 

қасиеттерді жетілдіру жолдарын атап, алдыңа 

мақсаттар қой, тиімділік жағын пайымда. 

 

6 5 Жеке жұмыс/ 

өзін-өздері 

бағалау 

Сабақтың тақырыбы: К. Ахметова  «Қазағым менің» өлеңі [ 2, б.154] 

 Тапсырмалар реті Блум 

таксон

о 

миясы

/ 

деңгей 

Уақыт

ы, мин 

Ұйымдастыру 

түрі 

1 1.  Өлеңді түсініп оқып, әр шумақтағы негізгі ойды 

анықта. 

1.1. Өлеңдегі түсініксіз сөздердің мағынасын аш. 

 

1 5 Жеке 

жұмыс/өзін-

өздері бағалау 

2 2. Өлеңге талдау жаса. 

Өлең 

нен  

қазақ 

халқы 

ның 

қасіре 

тін 

бейне 

лейтін 

жерлер

ді тап. 

Өз  

көзқа 

ра 

сыңды 

білдір. 

Өлең 

нен  

қазақ  

халқы

ның  

өршіл 

рухын 

бейне

лейтін  

жер 

лерді  

тап. 

Өз  

көз 

қара 

сың 

ды 

 біл 

дір. 

Лири 

калық  

кейіп 

кердің  

көңіл-

күйін  

білді 

ретін  

жер 

лерді  

мәтін 

нен 

тап. 

Өз  

көзқара 

сыңды 

 білдір 

      

 

2.1. Өлеңді қара сөзге  айналдырып, ақынның айтпақ 

ойын өз сөзіңмен білдір. 

2 10 Жеке жұмыс, 

жұпта жұмыс, 

топта ортаға 

салу/өзін-

өздері бағалау 

3 

 

3. Өлеңнің мазмұнын басшылыққа алып, көтерілген 

өзекті мәселені тауып, «Шежіре ағашына» түсір. 

-«Тамырларға» қаралатын мәселенің себептері; 

-« Діңгегіне» проблема; 

-«Бұтақтарына» салдарлар жазылады. 

3.1. Мәтінді пайдалана отырып, қазақ халқына тән 

қасиеттерді топтастырып жаз. 

 

3 10 Жұпта жұмыс, 

топта ортаға 

салу/өзін-

өздері бағалау 

4 Қазақ халқының басынан өткен қиыншылық кезеңдерін 

еске түсіріп, қиындыққа мойымайтын, өршіл, намысқой 

халық екендігін дәлелде. 

4 10 Жұпта 

жұмыс/өзін-

өздері бағалау 

5 «Қазағым менің» тақырыбында өз туындыңды жаз. 5 5 Жеке және  

жұпта, топта 

жұмыс/өзін-

өздері бағалау  

6 Келешекте ел тізгінін ұстар елбасшысы болсаң, 

халқыңды татулықта,  молшылықта өмір сүруі үшін 

қандай іс-әрекет жасар едің? Іс-әрекетіңе баға бер.  

6 5 Жеке 

жұмыс/өзін-

өздері бағалау 

Қазақ әдебиетін оқытудың сапасын арттыру оқытушылардың оқыту 

әдістерін ұтымды таңдауына тікелей байланысты. Оқыту әдістерінде ана тілі 
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мен әдебиетін тілді сапалы оқытып үйрету мақсатына сәйкес іріктеуде мынаны 

ескерген жөн: материалды меңгеру біртіндеп, сатылай  өсу заңдылығымен 

жүзеге асады. Мұндай жағдайда білімнің нақтылы деңгейін қайта жаңғыртуға  

бағытталған әдістерді іріктеу қажет.  

Қорыта келгенде, әдебиет пәнінде көркем мәтінді табиғатына сай талдауды 

Блум таксономиясына негіздеп құрудың тұлға құзыреттілігін қалыптастыруда 

зор маңызға ие екенін ерекше атап өтуге болады. Бұл оқу тапсырмалары оқу 

үрдісін, жұмыс түрлерін тиімді басқаруды, сонымен қатар өз оқуын 

табандылықпен  жалғастыруды,  оқудың ұзақ кезеңінде ықыласты болуды  және 

оқудың мақсаттары мен міндеттерін сын тұрғысынан ойлауды қамтамасыз 

етеді. Осы тұрғыда  оқу  тапсырмаларының қорын әзірлеу жұмысы  бізден 

Еуропалық біліктілік жүйесіндегі іс-тәжірибені үздіксіз оқып үйреніп, 

қолданысқа енгізе білуімізді талап етері анық. Ал оқушылардың пәнге 

қызығушылығын арттыра отырып, іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар 

жүйесін ұсыну  –  өмір  талабы. 
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Мақала жаңартылған мазмұндағы оқу әдебиеттерін әзірлеу мен оқу үдерісіне енгізу 

проблемасына арналған. Автор қазақ әдебиеті оқулықтары мен оқу құралдарына ғылыми 

сараптама жасау  барысындағы  жинақталған тәжірибесінен туындаған ой-пікірлерін 

ортаға салуды мақсат тұтқан.  

 

Статья посвещена проблемам подготовки учебной литературы обновленного 

содержания и внедрению их в учебный процессы. Автор делится мыслями и выводами, 

полученными из собственного опыта, в  ходе научной экспертизы учебников и учебпособий 

по казахской литературе.   

 

The article is intended to uncover the problem of production of new literary books and their 

distribution in the academic process. The main goal of the author is to emphasize his ideas based 

on researches of kazakh literature books and other educational elements. 
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Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласындағы: «Өз тарихына деген мақтаныш сезімін ұялатып, отаншылдық 

тәрбие беру мектеп қабырғасынан басталуға тиіс. Ұлт тарихын санаға сіңіру 

барша қазақстандықтардың бойында өз бастауларына деген ортақтық сезімін 

қалыптастырады» деп атап көрсеткен болатын [1].  

Білім беру қызметкерлерінің съездері мен түрлі дәрежедегі басқосуларда  

«тәжірибе астындағы үй қояны» болудан көз ашпай, реформалаудың астында 

қалған мектеп жағдайы өткір қойылумен келеді. Рас, егемендік алғаннан кейін 

кеңестік жүйедегі құрылған әдебиет оқулықтарының мазмұндық құрылымы 

түгелдей өзгеріс  жасауды талап етті. Оған уақыт тығыздығы қосылды да 

қиыншылыққа тап болғанымыз да жасырын емес. Кезең талабын қалталылар 

мен қолы ұзындар бар мүмкіндігінше пайдаланып та қалды. Өтпелі кезге тән 

болғанымен, ол жауапсыздыққа ұрындырды, енді зардабын тартып отырмыз. 

Қазіргі заман түзеле бастаған шақта, осыған дейін шыққан оқулықтардың 

сапасын жақсарту кезек күттірмейтін мәселе болуға тиісті. Әдебиет пәні 

оқулығы тек білім бұлағы ғана емес, тәрбие құралы да болуы керек екені тек 

авторларды ғана емес, оқу-білім саласындағы кез келген мемлекеттік 

мекемелерді де қатты ойлантуға тиіс. 

«Егемендік алғаннан бергі уақыт ішіндегі сындарлы кезеңде елімізде бір 

арнаға  түсіп, нақты бір бағыт-бағдардағы ұстанымға ие бола алмай, 

реформалаудан көз ашпай қойған  күрделі проблема – оқу-ағарту саласын 

лайықты дәрежедегі  оқулықтары мен оқу құралдарымен қамтамасыз ету 

жұмыстары болып отыр [2, 184 б.].  

Бұл тұрғысынан алғанда, А.В.Луначарскийдің «Таза әдеби шығармалардан 

құралған хрестоматия ғана емес, тіл біліміне арналған оқулықтардың өзі 

сыншылдық-ғылымдық, танымдық-тағылымдық ой-пікірмен сабақтасып 

жатады» деген пікіріне сүйенсек, ғасыр басындағы ғылыми және әдістемелік 

ой-пікірдің бір арнада тоғысып жатқанын аңғару қиын емес. Жалпы алғанда 

қазақ әдебиеті пәнінен алғашқы ретте сараптама жасауға ұсынылатын 

оқулықтар сын көтермейді. Сараптама жасаушы ғалымдар мен ұстаздардың 

сын ескертпелері мен түзетулерінен кейін ғана бір жүйеге келетінін жасыруға 

болмас.  

Қазақ тілі мен әдебиетінен жаңартылған мазмұндағы жазылатын оқу 

құралдары қолдануға енгізу,   негізгі екі түрлі іргелі мәселеге келіп тіреледі. 

Біріншісі – мектептегі әдебиет оқулықтарының жазылу жүйесі мен 

құрылымдық сапасы болса, екіншісі – пәнді оқытудың әдістемелік болмыс-

бітімі.  

Соңғы жылдардағы жаңартылған мазмұндағы оқулықтарды ғылыми және 

әдістемелік тұрғыда ақсап жатыр дер едік. Себебі берілген тақырыптық 

материалды меңгертуде барлық күш мұғалімге түскен. Оған көркем 

шығарманы әдеби-теориялық тұрғыда кешенді талдау жолындағы осыған 

дейінгі алынған білімнің бәрін бекіту, толықтыру, түйіндеу бағытында жұмыс 

жасауы керек. Нақты айтар болсақ, әдебиеттің тегі, жанрлық түрлері, тақырып, 

идея, сюжет-композиция, тартыс, кейіпкер, оған мінездеме мен портреттік 

сипаттама, автор тілі, стилі, сөздің көркемдегіш құралдары, лирикалық, 
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эпикалық, драмалық шығармаларды талдау ерекшеліктері, т.б. туралы барлық 

білім жүйесі орта буын сыныптарында қорытындылануы керек. ІХ-ХІ 

сыныптарда әдебиеттің тарихи курсы басталатын болғандықтан мұғалімнің 

мүмкіншілігі бола бермейді. Бұл сыныптарда әдеби-тарихи және ғылыми 

монографиялық сипатта оқытуға басты бағыт ұсталынады. Бұған қоса 

айтарымыз, егер авторлар ұлт әдебиетінің тарихымен таныстыруды негізгі 

мақсат ретінде алған болса, онда  әр дәуір әдебиетінің өзіндік ерекшелігі, сол 

кезең ақын-жазушылары, жырланған басты тақырыптары, олардағы заман 

шындығы, тіпті әдеби ағымдар мен көркемдік әдістер туралы ғылыми шолу 

берсе, оқулық сапасы арта түскен болар ма еді. Сонда VIII сыныптағы әдебиет 

пәні жоғарғы сыныптардағы әдебиеттің тарихи курсына өту жолындағы көпір 

болуы керектігі көбінесе ескеріле бермейді. Әдістемелік тұрғыдан алғанда 

осыған дейінгі әдебиеттік оқумен бір жүйедегі жалғастық көрініс табар еді. 

Осыған байланысты келешекте шығатын оқулықтарға байланысты өз 

ойымызды қысқаша ғана ортаға сала кетелік.  

Оқулықтарда оқу материалдарын меңгерту бір ғана жүйедегі үлгіде беру 

барлық оқу құралдарына тән кемшілік. Нақты айтсақ: автор туралы мәліметтер 

мен талдаулар, деңгейлік тапсырмалар жүйесі, тест тапсырмалары оқушы 

меңгеруге тиісті білім беру мақсатына бағындырылған. Оқыту материалында 

құжаттық материалдар, биографиялық, ғылымтанушылық мәліметтер, 

зерттеушілік және әдеби танымдық жұмыстарға көңіл бөліне бермейді. Оқытуға 

берілген мәтіндердің таныстырылуы мен талдауларында дидактикалық 

принциптер сақтала бермейді. Мәтіндердің берілуінде тарихи хронологиялық 

деректер қамтылғанымен олардың танымдық, тағылымдық сипаты мен жеке 

тұлға қалыптастырудағы мән-маңызы ескерусіз қалуда. Оқу материалын 

меңгеруді ұйымдастыру жолындағы тәсілдердің тиімділігі оқушының жас 

ерекшелігіне сай нақты және дұрыс жоспарлана бермейді.  

«Әдебиеттің эстетикалық мұраты – адам тәрбиелеу» атты қағиданың 

әдістемелік ұстанымы нақтылық жеткілікті дәрежеде бола бермейді. Оқулық 

мазмұнында ғылыми негізделмеген, жалған фактілердің берілуі көптеп 

кездеседі. орын алған. Әдебиет теориясынан мәліметтер, топтық жұмыстарға 

берілген тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын оятуға мүмкіндік береді. 

Берілген мәтіндерді толықтыруға негізделген қосымша тапсырмалар 

қарастырылғанымен, олар жеке тұлғаны қалыптастыру мүддесіне бағытталалуы 

көбіне назардан тыс қалуда. Әдеби-теориялық материалдар оқушының қазақ 

әдебиеті туралы ұғымдарын кеңейтуге, дүниетанымын қалыптастыруға және 

адамзатқа ортақ эстетикалық таным-білікті, ғылыми ойларды зерттеуге 

мүмкіндік беру жолдарын жетілдіру артық болмайды.  

Оқулықтарда саралай оқыту талаптарына сәйкестігі, жеке дара оқытуды 

жүзеге асыру мүмкіндігі көп жағдайда ескеріле бермеген. Оқытылатын әрбір 

тақырып бойынша оқушы өз бетімен қосымша оқитын көркем шығарма, 

зерттеу еңбек секілді әдебиеттер ұсынылмаған. Мысалы, жалпы білім беретін 

мектептің 9-сыныбына арналған оқулығын алалық. Осында Махамбет өлеңдері 

оқытылады. Ақын туралы қаншама көркем шығарма бар, бірақ олармен 

сыныптан тыс уақытта оқып танысуға бірде-бірі ұсынылмаған.  
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Осы оқулықта пән саласына сәйкес заманауи ғылым, техника және 

технология жетістіктері туралы мәліметтер мүлде аз, жетілдіру керек. 

Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени, табиғи, экономикалық және 

технологиялық ерекшеліктерінің, жетістіктерінің көрініс табуы бойынша тек 

тарихи-мәдени құндылықтар ескерілген де, табиғи, экономикалық және 

технологиялық ерекшеліктер туралы толайым табыстар туралы ешбір 

мәліметтер келтірілмеген. Оқулық мазмұнында  бір ғана жерде бар. Ол Қазбек 

бидің «Кім жақын, не қымбат, не қиын» деген  толғауына сай «СӘӘТ» әдісі 

бойынша үш сөйлем жазыңдар» деген тапсырма кесте бар. Бірақ авторлар 

толғау мәтіні мазмұнының тауып жаз деп отырған саяси, әлеуметтік, 

экономикалық және технологиялық жетістіктерге ешбір қатысы жоғын 

ескермеген. Оқушы мәтіннен қандай экономикалық және технологиялық 

табысты көрсететіні авторларды ойландырмаған. Егер «ол былай» деп дау 

айтса, үлгі мысал ретінде бір сөйлем жазып көрсетсін, көрейік жаңа технология 

бойынша  не дер екен!? Керісінше осы тапсырма Н.Айтовтың «Бәйтерек» 

поэмасының мәтініне сұранып тұр. Ал авторлар үшін осы талап оқулықтың бір 

жерінде тұрғаны ғана керек болған.  

Оқулықтардағы маңызды саналатын теория, идея, түсініктер, фактілердің 

берілуінде нақтылық жеткілікті дәрежеде емес.  Көп жағдайда оқулықтар 

мазмұнында ғылыми негізделмеген, жалған фактілердің берілуі орын алуы жиі 

кездеседі. Әдебиет теориясынан мәліметтер, топтық жұмыстарға берілген 

тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын оятуға мүмкіндік берер еді. 

Берілген мәтіндерді толықтыруға негізделген қосымша тапсырмалар 

қарастырылған. Әдеби - теориялық материалдар оқушының қазақ әдебиеті 

туралы ұғымдарын кеңейтуге, дүниетанымын қалыптастыруға және адамзатқа 

ортақ эстетикалық таным-білікті, ғылыми ойларды зерттеуге мүмкіндік беру 

жолдарын жетілдіру қажет. Мысалы осы аталған оқулықтағы Ж.Баласағұн 

туралы мәтінде «Құтты білікте» сюжет жоқ, өйткені мұндағы кейіпкерлер 

арасында тартыс жоқ» деп түсіндіріп алып, «Білу» шартты белгісі бойынша 

«Шығармада сюжеттік желі бар ма?» деген сұрақты қою қаншалықты 

маңызды? Оқушы онсыз да біліп түрған деректі қайта сұраудан не ұтамыз? 

«Сөз сыры» атауымен берілген сөздікте Бұқар жыраудың толғауындағы 

«Үшінші тілек тілеңіз, үшкілсіз көйлек кимеске» деген сөзіндегі «Үшкілсіз 

көйлек» дегенде «үшкіл – әйелдердің көйлегінің етегіне сән үшін тігілетін 

мата» деп беретін  анықтама мүлде жалған. «Үшкілсіз көйлек» - өлім жазасына 

кесіліп, басы шабылатын адамға  жағасын арнайы ойып тұрып, кесіп алып 

тастап кигізетін көйлек. Үшкіл - оның жағасы.  Бұқар жырау осындай жағдайға 

тап келмеуден сақтан деген ой айтып отыр. Оқу материалдарының жүйелілігі 

мен құрылымында бірізділік сақталмаған. БҒМ №115 бұйрығына сәйкес «Қазақ 

әдебиеті пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасында» 

көркем шығарманың  оқулықта оқылатын ықшамдалған мәтіні мен 

хрестоматияда қосымша меңгеруі бір нұсқада болсын деген ешбір талап 

қойылмаған. Көркем шығарманың оқулықта оқыту мен талдауға алынған 

үзіндісі беріледі. Мазмұн сабақтастығының сақталуы үшін хрестоматияда оны 

қайталап бермей, шығарманың басқа тарауларының мәтінін жалғастыра беру 
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қажет. «Кенесары-Наурызбай» жыры бойынша «дүрі, қышқашы, шідер, берен, 

санатты, манатты» сөздері оқушыларға түсініксіз, сондықтан сөздікті 

толықтыру қажет немесе өздігінен ізденуге бағыттайтындай тапсырма 

үлгілерінде қамту керек. Сол сияқты «Махамбеттің Баймағамбет сұлтанға 

айтқаны» жыры бойынша  «жабыдайын, тептер, нар қоспақ, туырлық, ителгі, 

кіреуке, тінікейдей, бақыраш» сөздеріне түсінік беру керек. Бірталай оқу 

құралдарында әр бөлім соңы бойынша берілген тест тапсырмалары тек 

оқулықта жазылған мәтіндер бойынша алынған. Оқушының қосымша ізденуіне, 

білімін толықтыруға, оқулықтан тыс деректерді меңгеруіне бағытталмаған. 

Сондықтан оқулықтарда барлық тест сұрақтарын осы мақсатты ұстана отырып 

түгелдей қайта жасау керек.  

Тұрақты дамудың даңғыл жолына түскен отанымызға заманауи 

инновациялық ілімдерді игерген әлемдік бәсекеге қабілетті білікті мамандар, 

оқу-тәрбие процесін жаңаша ұйымдастыра алатын жаңа тұрпатты мұғалімдер 

қажет [3,12]. «Болашақ кәсіби оқытудың құзыреттілігін қалыптастыруда жаңа 

ақпараттық технологияларды қолдану, оны қалыптастырудың әдістерін, 

құралдарын және ұйымдық формаларын жетілдіру мәселелері қазірде арнайы 

зерттелуде» [4, 11]. Американ профессоры Дэвид Клустер «Сыни тұрғыдан 

ойлау – өзіндік, жеке ойлау. Ал сабақ сын тұрғысынан ойлау принциптеріне 

негізделетін болса, әркім өз ойлары мен пікірлерін, бағалауларын басқалардан 

тәуелсіз құратын болады. Біреу үшін біреу сыни ойлай алмайды, әркім 

барлығын өзі үшін жасайды. Ойлау өзіндік сипатқа ие болғанда ғана сыни 

тұрғыдан ойлағандық болып табылады. Өз бетінше жұмыс істеп, ең қиын деген 

мәселені өзі шеше алулары үшін оқушыларға жеткілікті түрде бостандық 

берілуі керек» деген сөзін «Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау» 

технологиясын өз тәжірибесінде қолданып жүрген барша оқытушы да мұғалім 

де басшылыққа алатыны анық. Сондықтан да сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз 

тарихқа жаңаша көзқараста баға беру мәселесімен тығыз байланысты болуға 

тиісті. Ол арқылы жеке тұлға тәрбиелейміз десек, сол бала тек өз ұлтының 

тарихы мен руханияты, дүниетанымы мен барша болмыс-бітіміндегі 

қасиеттерді бойына сіңіруі қажет. Кешегі кеңестік идеология ықпалында 

тәрбиеленген асфальтта туған космополиттер қаптап жүрген дәл бүгінде жас 

маманды ұлтжанды адам ретінде қалыптастыру әрбірден соң ұлт тағдырының 

болашағы туралы ойлану дегенге апарып саяды. Ал әдебиетті оқытуда осы 

технологияны тарихқа жаңаша көзқарас тұрғысынан қолдана алып жүрміз бе?  

Қазіргі таңда сыни тұрғыда ойлау технологиясын қолдану дегенімізді 

біржақты түсініп жүру де бар Оны тек – келешек ұрпақты еркін дамуына, 

белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау деп түсінушілік басым болып 

барады. И.Крыловтың «Шегіртке мен құмырысқа» мысалын өту барысында 

сыни тұрғыда ойлауды қолдану туралы бір сабақ үлгісін кездестірдім. Рас, 

оның жеке тұлға қалыптастырудағы өзіндік мәні бар екенін жоққа шығара 

алмаймын. Оқушының логикалық тұрғыда ойлау жүйесінің дұрыс 

қалыптасуына, өз пікірін сыни тұрғыда дәлелді жеткізуіне сол сияқты тағы да 

басқа қасиеттерін дамытуға көмегі бар екеніне дау жоқ. Бірақ сонда бұрын 

оқытқанда шегіркенің іс-әрекеттін мақтап па едік? «Сауықшыл серінің» бейнесі 
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Абай өлеңдеріндегі сынылған жағымсыз қасиеттермен байланыстыра 

оқытылған еді ғой. Бұл дегеніміз - осы жаңашыл технология пайдалану арқылы 

тек бұрынғыны жетілдіру ғана емес пе? Оның орнына бар-жоғы 1 ғана сағат 

берілген А.Байтұрсыновтың «Анама хат», «Қара бұлт» атты өлеңдерін сыни 

тұрғыда оқытуға байланысты сабағын интернетке салғанда екі есе қуанған 

болар едім. «Анама хаттағы» «Отырмын абақтының бөлмесінде» дей келіп, 

«Адамнан туып, адам ісін етпей, Ұялмай не бетіммен көрге барам» деп келетін 

осы өлең идеясына қаншама таным, тағылым, ұлтжанды тұлға қалыптастыруда 

қажетті мәселелер жатыр десеңізші.  

Ақпараттар ағыны толассыз дамыған бүгінгі таңда тұлғаның сандық 

технологияны еркін пайдалана алу қабілеттерін қалыптастыру мақсатында 

жазылатын оқу құралдары бүгінгі заманның қажеттілігін іске асыру болып 

табылатынына ешкімнің дауы болмаса керек.  
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Мақалада мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұны 

«Shuǵylakіtap» баспасының оқу-әдістемелік құралдарында қалай еңгізілетіні көрсетілген. 

Баспаның әзірлейтін оқу-әдістемелік құралдары мектепке дейінгі ұйымдарда оқытудың 

жаңа стильдері мен педагогикалық технологияларды қолдану арқылы Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын, үлгілік оқу 

бағдарламасын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

В статье рассмотрены пути внедрения обновленного содержания дошкольного 

образования в учебно-методические разработки издательства «Shuǵylakіtap». Учебно-

методические пособия издательства дают возможность дошкольным учреждениям 
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реализовать содержание Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 

воспитания и обучения, Типовой учебной программы с помощью новых стилей обучения и 

педагогических технологий. 

The article describes the ways of introducing the updated content of preschool education in 

educational and methodological development of the publishing house "Shuǵylakіtap". The 

educational and methodological manuals of the publishing house enable preschool institutions to 

implement the contents of the State Compulsory Standard of Pre-school Education and Training, 

the Model Curriculum with the help of new learning styles and pedagogical technologies.  

 

Современная система дошкольного образования, согласно 

Государственному общеобязательному стандарту дошкольного воспитания и 

обучения, (приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 604) определяется инновационным подходом к 

содержанию образования и организации педагогической деятельности, диктует 

новые условия для развития ребенка в социокультурной среде, отвечающей 

требованиям родителей, интересам и склонностям ребенка по тем или иным 

направлениям [1]. 

Основными аспектами обновленного содержания Государственного 

общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения являются: 

- интеграция образовательных областей программы, предполагающая решение 

учебно-воспитательных задач в повседневной жизни, в организованной учебной 

деятельности и совместной деятельности детей и взрослых; 

- применение инновационных технологий, в основе которых лежит активная 

познавательная деятельность ребенка, обеспечивающая ему субъектную позицию в 

учебно-воспитательном процессе; 

- преемственность и непрерывность между дошкольным и начальным 

образованиями; 

- воспитание гармоничной и всесторонней личности; 

- мониторинг образовательного процесса.  

Новый стандарт, в качестве ключевых целей и задач дошкольного 

воспитания, определил следующие: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей (как физического, так и пси-

хического).  

2. Гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, что 

предполагает переориентацию с учебно-дисциплинарной на личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми, направленную на развитие 

способностей и индивидуальности ребенка. 

3. Признание уникальности дошкольного детства, как приоритетного 

периода в жизни человека. Исходя из этого, вся работа в детском саду 

направлена на обеспечение условий для полноценного «проживания» детьми 

этого уникального периода. Забота об эмоциональном благополучии каждого 

ребенка, развитие самоценных для него видов деятельности, творческого 

начала и воображения.  

4. Переход от зуновской парадигмы образования к ориентации на развитие 

способностей ребенка. Вся предшествующая система образования была 

направлена в основном на передачу знаний, умений, навыков (ЗУН). На 
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современном этапе (в рамках обновленного содержания) задачей дошкольного 

образования является, прежде всего, - развитие творческой активности, 

самостоятельности, произвольности, самосознания, умение анализировать свою 

деятельность (рефлексия в действии). В связи с этим, показателем 

эффективности образования, следует считать не «обученность» детей или 

сумму усвоенных ими знаний, а уровень психического развития каждого 

ребенка, направленных на умение не только понимать, но и применять 

полученные знания и умения в новых ситуациях (функциональная 

грамотность), анализировать. 

5. Воспитание основ личностной культуры, которая включает в себя 

ориентацию на общечеловеческие ценности (красота, добро, уважение, чувство 

собственного достоинства и т.д.), средства жизнедеятельности (представления о 

действительности, способы активного взаимодействия с миром, проявление 

эмоционально-оценочного отношения к происходящему).  

Обновление Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 

воспитания и обучения предполагает внесение изменений в процесс подготовки 

учебно-методических пособий, предназначенных для образования детей 

дошкольного возраста. Следует отметить, что изменение содержания 

образования, как на государственном, так и научно-методическом уровне 

диктуется развитием общества и его потребностью в воспитании социально-

адаптированной личности. В последнее время значительно возрос интерес 

общественности, отечественных ученых и практиков к проблеме модернизации 

целей, задач и содержания учебной литературы, ее ориентации на реализацию 

личностного подходов в обучении и воспитании детей. 

Особенностью учебно-методической литературы для дошкольного 

воспитания и образования, выпускаемой издательством «Shuǵylakіtap» 

является: 

- комплексность – материал по образовательным областям сгруппирован в 

учебно-методический комплекс (УМК): методические пособия, рабочие 

тетради, демонстрационный и раздаточный материал, хрестоматии, 

мультипликация; 

- полиязычие – вся методическая литература выпускается на 

государственном и русском языках; выпущен комплекс книг, способствующих 

изучению английского языка; а в конспектах организованной учебной 

деятельности (в зависимости от возрастной группы) присутствуют 

билингвальный или трилингвальный компоненты; 

- доступность – материал изложен доступно как для понимания детей, так 

и для применения воспитателями в учебно-воспитательном процессе во всех 

возрастных группах детского сада, где учебно-воспитательная деятельность 

построена на игровых и развивающих технологиях обучения; 

- наглядность – демонстрационный материал представлен в соответствии с 

темами ОУД красочными рисунками на листах формата А1 и А3; 
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- научность –используется многообразие стилей обучения, различные 

формы организации и игровые ситуации для развития мыслительной 

деятельности и способностей воспитанников, направленные на «зону 

ближайшего развития» (по Л. В. Выготскому) в социальном и межличностном 

уровнях; 

- личностно-ориентированный подход - построение индивидуальной 

траектории для обучения и воспитания каждому ребенку с учетом его способностей 

и особенностей; 

- художественное слово - использован богатый материал художественной 

литературы: народный фольклор, произведения классиков и современников 

казахстанских и зарубежных авторов; 

- функциональная грамотность - актуальность данного направления 

диктуется самой жизнью - умение адаптироваться в новых условиях на основе 

полученных ранее знаний, умений и навыков.  

В основу разработок методических пособий издательства «Shuǵylakіtap» 

для разных возрастных групп детского сада положены педагогические 

принципы и методы работы с детьми дошкольного возраста. В них широко 

используются традиционные и инновационные формы работы, с опорой на 

классические принципы и методы работы, а также научные исследования и 

передовые идеи педагогов – новаторов. Это принципы: научности, 

доступности, системности и последовательности, наглядности, 

природосообразности (развитие творческих способностей детей), гуманизации 

(развитие чувства эмпатии), персонификации (развитие у ребенка мотивации к 

обучению) и др.  

Во всех методических разработках изложение материала построено по 

принципу: от простого к сложному, с опорой на систему знаний и умений, 

усвоенных ранее. Предусмотрена эмоциональная поддержка воспитуемых с 

целью поддержания мотивации к обучению. Методические пособия содержат 

перспективный тематический план и примерные разработки организованной 

учебной деятельности. 

Авторы показывают, как в ходе организованной учебной деятельности 

можно использовать и сочетать различные методы учебно-познавательной 

деятельности: словесные, наглядные и практические. В пособиях умело 

сочетаются как традиционные наглядные, словесные, практические, так и 

инновационные методы. Это различные действия, сопровождаемые словесным 

описанием или инструктажем, практические упражнения, опытно-

экспериментальная и проектная деятельность. С этой целью авторы 

показывают, как использовать в учебно-воспитательном процессе 

мнемотаблицы, опорные сигналы, схемы, элементы системы Монтессори, 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, карты Проппа, диаграммы Венна и так 

далее  [2]. 

Для детей дошкольного возраста ведущим видом деятельности является 

игра, поэтому игровым приёмам обучения уделяется особое внимание. 
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Обучение и воспитание дошкольников проходит посредством различных игр и 

игровых ситуаций, в ходе которых ребенок является не объектом для обучения, 

а активным партнером в общении с взрослыми и сверстниками.  

В соответствии с требованиями современного общества, большое 

внимание уделяется социализации воспитанников в обществе: умение слушать 

собеседника, общаться, делиться впечатлениями и знаниями из личного опыта, 

уметь договариваться и помогать друг другу. В связи с этим в УМК 

издательства используются различные формы работы с детьми: работа в парах, 

в больших и малых группах, индивидуальная и коллективная. Для изучения тем 

предлагаются не только игровые, но и проблемные ситуации, в ходе которых 

воспитанники не получают готовую информацию, а самостоятельно, с 

помощью различных ситуаций и вопросов воспитателя формируют какие-либо 

действия, положения и умозаключения. Следует отметить, что особое внимание 

уделяется развитию логики, критического мышления, умения анализировать и 

обобщать, делать выводы.  

Согласно Типового учебного плана дошкольного воспитания и обучения 

детей от 1 года до 6 (7) лет (Приложение к приказу Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 10 октября 2018 года № 556) и Типовой 

учебной программы дошкольного воспитания и обучения от 12 августа 2016 

года № 499, в  помощь педагогам, представлены примерные темы, цели и 

задачи организованной учебной деятельности, необходимый 

демонстрационный и раздаточный материал, а также билингвальный и 

полилингвальный компоненты [3,4]. 

В УМК раскрыты методы и приемы обучения, направленные на 

достижение поставленной программной цели на каждом этапе работы. В 

соответствии с темой представлены пальчиковые гимнастики, круги радости, 

игровые ситуации, дидактические игры и художественное слово. 

Дополнительный материал поможет воспитателю использовать художественное 

слово во время других ОУД или в свободной деятельности с детьми, 

обеспечивая интеграцию различных областей.  

В методических пособиях особое внимание уделяется рефлексивно-

корригирующему этапу. На этом этапе подводится итог ОУД, закрепляются 

основные усвоенные понятия. Воспитатель учит детей наблюдать за своим 

настроением, деятельностью других детей, объяснять и выражать свои мысли. 

Воспитанники учатся оценивать не только свою деятельность, но и 

деятельность своих сверстников. В конце каждой организованной учебной 

деятельности представлен предполагаемый результат, направленный на 

достижение цели с учетом дифференцированного подхода в обучении и 

воспитании каждого ребенка. 

Для проведения ОУД по всем образовательным областям в комплексе с 

методическими пособиями рекомендуется использовать тетради, 

демонстрационный и раздаточный материал издательства «Shuǵylakіtap». 

Содержание демонстрационного материала и тетрадей соответствует 

содержанию одноименных методических пособий, где последовательно 

изложены задания, направленные на формирование знаний, умений и навыков, 
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что способствует усвоению материала в доступной игровой форме и более 

полному раскрытию содержания тем.  

Представленные темы и планирование организованной учебной 

деятельности в учебно-методической литературе издательства «Shuǵylakіtap» 

не ограничивают педагогов в выборе методов и приемов для достижения 

программных требований. Воспитатель может проявлять творческий подход: 

выбирать свои методы и приемы обучения, демонстрационный материал, 

направленные на развитие знаний, умений и навыков у детей в своей 

возрастной группе с учетом индивидуальных способностей каждого ребенка. 
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А. И. Сугирбекова 

Н. Әбдіров атындағы №33 мектеп 

Нұр-Сұлтан қ. taraz.aiman@mail. 

 
В статье рассматривается проблема в школах построения электронного учебника 

казахского языка и литературы. Система и номенклатура дидактических функций учебника 

может варьироваться в зависимости от актуальных целей процесса обучения. В 

разработанных учебниках структурирование учебного материала осуществляется на 

основе интерактивной, 3 D электронной технологии. 

 

The article considers the problem in schools of building an electronic textbook of the 

Kazakh language and literature.  The system and nomenclature of the didactic functions of the 

textbook can vary depending on the actual goals of the learning process.  In the developed 

textbooks, the structuring of educational material is based on interactive, 3 D electronic 

technology. 

 

Сандық технологияға ену тұсында жас ұрпақтың жаңаша ойлау қабілетін, 

белсенділігін арттыру, білімге құштарлығын ояту, өмірінде оны қолдана білу, 

отансүйгіштік қасиетін одан әрі дамытуға бағыттау педагогтың негізгі міндеті. 
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Басты мақсат – оқушылардың функционалдық сауаттылығы мен сыни тұрғыдан 

ойлауын жетілдіру. Педагог жаңаша сабақ құрылымын жоспарлай отырып, 

түрлі әдістер арқылы оқушылардың ынтымақтастықпен бірігіп жұмыс 

жасауына, ойын еркін жеткізуіне және шығармашылық ізденісін ілгерілетуіне 

мүмкіндігі бар. Педагог – өмір бойы ізденуші, жаңалық ашушының тәлімгері 

екенін ұмытпауы керек. Шығармашылықты шыңдамай тұрып, шебер ұстаз 

болуы мүмкін емес. Демек ізденістің нәтижесі мен ақылды парасаттылық 

қажет. Шығармашылық – әр педагогтың дара қасиеті. Жан дүниесі рухани бай 

адам табысқа жетеді. 

Н. Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері» (10.01.2018 ж.) Жолдауындағы «Адам капиталы 

– жаңғырту негізі» тақырыбындағы жетінші тарауын іске асыру аясында білім 

саласында көптеген инновациялық жобалар жасалуда. 

Заманауи білім беру жүйесі мұғалім қызметіндегі басымдықтардың 

өзгеруіне әкеледі: сабақ беру емес, оқушының өзіндік шығармашылық ізденуіне 

жағдай жасау. Сандық білім беру ресурстары заманауи мектепте қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні сабағының қажетті құрамдас бөлігіне айналуда, ал қазіргі мұғалім 

өз жұмысында ақпараттық технологияны қолданатын жоғары кәсіби мұғалім 

болып табылады. Электронды оқу құралдарын қолдана отырып өткізілетін 

сабақ көрнекі, түрлі-түсті, ақпараттық, интерактивті, мұғалім мен оқушы 

уақытын үнемдейді, оқушыға өз уақытында жұмыс істеуге мүмкіндік береді, 

мұғалімге оқушымен әр түрлі және жеке жұмыс жасауға мүмкіндік береді, оқу 

нәтижелерін тез бақылауға және бағалауға мүмкіндік береді. 

Менің жобамның ерекшелігі неде? Жалпы мектепке арналған 

жаңартылған білім мазмұны бойынша қазақ тілі мен әдебиеті оқулықтарымен 

бірге оқулыққа қосымша аудио-тыңдалым материалдары жеке дискпен шықты, 

ал орыс мектебіндегі қазақ тілі мен әдебиетіне арналып шығарылған қосымша 

аудио мәтіндер жинағы мүлдем компьютерден ашылмайды. Сонда екі-үш жыл 

бойы осы материалдарды қолдана алмадық. Ал биылдан бастап, осы 

оқулықтардың аудио мәтіндерін оқулықтың ішіне штрих кодтармен беріліпті. 

Мәтіндерді тыңдау үшін де оқушының қолында ұялы телефоны  және интернет 

желісі жұмыс істеп тұруы қажет. Мұны мұғалім ретінде өз басымнан да 

өткіздім. Көп жылдық тәжірибемнің барысында мынадай ой туды: неге осы әр 

түрлі баспалардан жеке-жеке шығарылып отырған аудио материалдар, 

электронды оқулықтар және bilimland.kz сайтының шығарып жатқан аудио-

визуалды материалдарын оқулықпен біріктіріп, бір кешенді-электронды оқулық 

құрастырмасқа?! 

Өзім құрастырған кешенді – интерактивті – 3D электронды оқу құралының 

ерекшелігі:  
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- біріншіден:  оқулықтың ішіне барлық материалдар бір жерде 

шоғырланады және ешқандай штрих кодтың қажет жоқ; (1-сурет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- екіншіден: оқу құралының ішіне әр тақырыптан кейін орналастырылған 

аудио-видео материалдар мен тест, слайд, суреттерді ютуб, bilimland.kz 

сайтынан іздеп әуре болмай-ақ қолдана беруге болады; (2-сурет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  
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- үшіншіден: мұғалім мен оқушының уақыты үнемделеді, оқу құралының 

беттері парақталып, оңнан солға қарай ашылады, қалаған бетті принтерден 

шығарып алуға болады; (3-сурет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

төртіншіден: осындай интернеттің көмегінсіз оқылатын кешенді, интерактивті, 

3D электронды технологияның көмегімен жинақталып, жүйеленіп жасалған 

электронды оқу құралы мұғалімдер мен оқушыларға анағұрлым тиімді. 

Бұл оқулыққа қосымша кешенді – интерактивті – 3D электронды оқу 

құралын барлық пәннен енгізу – білім мазмұнының жаңару жағдайында 

мектепке дейінгі, орта, қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім 

ұйымдары педагогикалық қызметкерлерінің заманауи білім беру 

технологиялары мен әдістемелерін қолдану бойынша тиімді практикаларын 

және озық тәжірибелерін таныстыру мен тарату формалары болып табылады. 

Оқушы тұлғасы дамуда, оқушылар ақпараттық қоғамда еркін және жайлы өмір 

сүруге дайындалуда, соның ішінде: 

- бейнелеу-бейнелі, интуитивті, шығармашылық ойлау түрлерін дамыту; 

- қарым-қатынас дағдыларын дамыту; 

- оңтайлы шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыру; 

- ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, ақпаратты өңдеу мүмкіндігі 

3D электронды оқу құралы оқу процесінің барлық деңгейлеріне әсер етеді және 

мыналарды қамтамасыз етеді: 

- оқулықтарды 3D электронды форматқа енгізу арқылы оқытудың тиімділігі 

мен сапасын арттыру; 

- танымдық іс-әрекеттің белсенділенуін анықтайтын ынталандыруды 

қамтамасыз ету; 

Қазіргі уақытта ақпараттық кеңістікті кеңейту – әлеуметтік дамудың 

негізгі бағыты, ол әлеуметтік тәртіпке сәйкес келеді. Сондықтан үнемі жаңару 

және білім берудегі жұмыстың тиімді әдістерін іздеу қажет. 3D электронды оқу 
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құралын  қолдана отырып,  мұғалім сабақтың ұйымдастырушысы және 

кеңесшісі болып табылады. 3D электронды оқу құралын қолдану барысында  

мұғалім оқулықпен қатар  сандық білім беру ресуртарын да қатар қолданып, 

педагогикалық іс-әрекеттің сипатын түбегейлі өзгертеді. Заманауи білім беру 

процесіне жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу 

оқушылардың сапалы білім алуына көмектеседі. 
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Мақалада білім мазмұны, оқу жоспары, оқу бағдарламасы және оқулық жайлы қысқаша 

түсінік берілген және Қазақ тілі оқулығын латын әліпбиіне көшірудің әдістемелік мәселелері 

қарастырылған. Көпшілік талқылауындағы мәселелер нақты мысалдармен көрініс тапқан. 

 

В статье даются краткие пояснения к содержанию образования, учебным планам, 

учебным программам и учебнику, а так же представлены некоторые рекомендации по 

переводу учебника «Казахсгого языка» на латиницу. Обсуждаемые в обществе проблемы 

проиллюстрованы конкретными примерами 

 

In this article is given textbooks, knowledge context, subject programme, a brief 

introduction and some recommendations on the trans, dion  of kazakh language textbooks to-the 

latin alphabet. This avticle deals with methodical problems of the transition of  Kazakh language to 

the latin alphabet. Problems discussed in society are illustrated with concrete examples. 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан – 2050» стратегиясы: 

Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан Халқына 

Жолдауында латын қарпіне көшу мәселесіне тоқтала келіп: «Біз 2025 жылдан 

бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. 

Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз 

мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім 

қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың 

ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруге, ең бастысы – қазақ тілін 

жаңғыртуға жағдай туғызады», - деп атап көрсетті [1].  
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Осы орайда біз де қазақ тілі оқулығын латын әліпбиіне көшірудегі кейбір 

ойларымызды ортаға салмақпыз. Басты мәселеге көшпес бұрын білім беру 

мазмұны, оқу жоспары, оқу бағдарламалары және солардың жиынтығы оқулық 

жайлы аздап түсінік бере кеткенді жөн көрдік. 

Білім беру мазмұны – «нені оқыту керек?» деген сұраққа жауап беретін 

дидактикалық категория. Ол қоғамның мектеп алдына қоятын ағымдағы және 

болашақ мақсаттары арқылы айқындалады. Алдыға қойған мақсаттардың 

нәтижесінде жеке тұлға жан-жақты үйлесімді дамиды. Білім мазмұнын 

зерттеушілердің бірі Лернер Исаак Яковлевич: «Білімнің мазмұны дегеніміз – 

оқушыға берілетін білім, іскерлік және дағды жүйесі, шығармашылық іс-әрекет, 

эмоциялық қарым қатынас тәжірибесі» деген анықтама береді [2]. Бiлiм берудiң 

мазмұны оқу жоспарларында, жеке пәндердiң оқу бағдарламаларында және 

оқулықтарда, электрондық оқу құралдарында нақтыланады. 

Оқу жоспары – оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерiнiң 

мерзiмiн, оқытылуға тиiстi оқу пәндерiнiң тiзiмiн, әрбiр оқу жылы /сыныптар/ 

бойынша оқу тәртiбiн және ретiн, әрбiр пәнге бүкiл оқу мерзiмiнде және апта 

сайын әр пәнге бөлiнетiн сағаттардың мөлшерiн көрсететiн мемлекеттiк құжат. 

Оқу жоспары қоғамның мектеп алдына қойған мақсатымен тығыз байланысты. 

Оқу жоспарының негізінде оқу бағдарламалары құрастырылады. Жалпы 

білім беретін мектептегі оқу пәнінің бағдарламасы – оқушылар меңгеруі тиіс 

негізгі білім, іскерлік, дағдылардың көлемі белгіленген мемлекеттік құжат. 

Оның бірнеше түрі бар:  

- Типтік оқу бағдарламалары; 

- Жұмыс істеуге керекті бағдарламалар; 

- Авторлық бағдарламалар. 

Бағдарламаның негізгі қызметі тәрбиелік және ұйымдастырушылық 

бағытта құрылады. Тәрбиелік қызметі тұрғысынан пәндік бағдарламалардың 

бір-бірімен байланысы, біріктірілген бағдарламалар дүние туралы барлық 

ғылыми білімдерді зерделеуге, баланың болмыс құбылыстары туралы 

көзқарасының қалыптасуына көмектеседі. Ұйымдастырушылық жағынан 

қарасақ, мұғалімнің жұмысын ұйымдастырып, оған әдістемелік көмек береді. 

Оқу бағдарламасы оқушыларға оқу әдебиетi арқылы жетедi. Оқу 

әдебиетiне оқулықтар, анықтамалар, қосымша кiтаптар, есептер мен 

жаттығулар жинақтары, атластар, карталар, жұмыс дәптерлерi жатады. 

Солардың iшiнде  басты назар оқулыққа арналады. Жақсы оқулық оқушыны 

нәтижелi оқуға жетелейдi.  

Оқулық – оқу бағдарламасына сай оқу пәнiнiң мазмұнын жүйелi түрде 

баяндайтын кiтап. Оқулыққа қойылатын негiзгi талаптар:  

- оқу бағдарламасына сәйкес болу; 

- оқушылар үшiн ұғымды, қысқа және қызықты болу;  

- көрнекiлiктермен жақсы жабдықталу;  

- тiлi балалардың жас ерекшелiктерiне сәйкес болуы керек;  

-тексеру, өзiн-өзi тексеру және оқу нәтижелерiн түзетуге арналған сұрақтар 

мен жаттығулардың болуы.  
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Оқушылардың оқу материалын саналы, белсендi түрде, толық меңгеруiн 

қамтамасыз етуі үшін оқулық сапалы болу қажет. Ол үшін оқулықтың 

атқаратын қызметін нақты меңгерсек, оқушының жан-жақты жүйелі білім 

алуына түрткі болатынымыз айқын.  

Оқулықтың атқаратын қызметтері: 

1. Ақпараттық қызметі – балаларды керекті мәліметтермен 

қаруландырып, баланың дүниетанымын қалыптастырып, рухани дамуына, 

дүниені іс жүзінде тануына мүмкіншілік жасайды. 

2. Трансформациялық қызмет – ғылым салаларынан іріктелген 

мәліметтер балалардың жас ерекшеліктері мен дидактикалық талаптарға сай 

қайта өзгеріп, бала түсінігіне жеңіл болады. 

3. Жүйелеуші қызмет – оқулықтағы материалдар жүйелі және 

бірізділікпен баяндалады. Оқулық материалды бекіту және оқушыға өзін-өзі 

бақылату жұмыстарын жүргізеді. Оқулық оқушыға ол білетін ұғымды өзінің 

тексеруіне мүмкіндік жасайды. 

4. Біріктіруші қызметі – оқушы оқулықтың материалына оған жақын 

ғылымдардан қосымша мәліметтер қосады. 

5. Үйлестіруші қызметі – материалды түсінуге керекті алуан түрлі оқыту 

құралдары (карта, суреттер, диапозитив, табиғи көрнекіліктер) қолданылады. 

6. Дамыту,тәрбие беру қызметі – оқулықтағы материал баланың рухани 

өміріне, ақыл-ойына, шығармашылығына әсер етеді. 

7. Оқыту қызметі – баланы өздігінен білім алуға, әдебиетпен жұмыс 

істеуге, талдап, зертханалық жасауға үйретеді. 

Жоғарыдағы талаптардың қазақ тілі оқулығын латын қарпіне көшіруде де 

өз құндылығын сақтайтындығы анық. Сондықтан оқулық авторлары, жалпы 

педагогтар қауымы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Ғылым комитеті мен А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ұсынған 

«Қазақ әліпбиін латын графикасына көшірудің статегиялық негіздерін» 

басшылыққа алғаны жөн. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі бекіткен кестеге сәйкес, 2019-25 жылдар аралығында жалпы білім 

беретін мектептердің 192 мың мұғалімі латын әрпін үйрету курстарына 

қатысып, білімдерін жетілдіреді.  

Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар 2025 жылға дейін латын әрпіне 

аударылады. 

Латын әліпбиіне көшу – ана тіліміздің болашағын ойлап, қолданыс 

аясының одан әрі кеңейе түсуіне мүмкіндік жасап, қазақы айтылым мен 

жазылым талаптарын жүйеге түсіру десек, қазақ тілі оқулығын латын әліпбиіне 

көшіруде ескеретін басты мәселе  де – емле ережесінің сақталуы. Қазақ 

тіліндегі әр сөздің табиғи бояуы дыбыстар тіркесі арқылы, яғни үндестік заңы 

арқылы танылады. Осы үндестік заңының сақталуы жайлы бірден-бір құнды 

пікірлер қалдырған тіл білімінің майталманы С.Мырзабеков өзінің «Қазақ 

тілінің дыбыс жүйесі» еңбегінде фонемалардың қолданысындағы бірізділіктің 

жоқтығын нақты көрсеткен. «Егер фонеманың реңктерін арнайы әріптермен 

таңбаласақ, оған таңба да жетпес еді, бұл дұрыс та болмас еді. Бірақ осындай 

кемшілік біздің қазіргі әліпбиімізде бар. Мысалы, «қ», фонемасының реңктері 
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х, h дыбыстары қош-хош, қалық- халық, қабар-хабар, қайыр-хайыр, қақарман-

қахарман-қаhарман, Гауқар-Гауhар-Гаухар деген сөздерде  қай дыбысты 

қолдансаң да мағына өзгермей тұрғаны, бұл кемшілік бір фонеманы үш әріппен 

таңбалаудан туындаған. Сөйтіп, қазақтың «қ» фонемасымен айтылатын сөздер 

әліпбиімізге қазақ тілінде жоқ, орыстың «х» фонемасы енгізілуіне байланысты, 

бірде қазақтың «қ» фонемасымен, бірде орыстың «х» фонемасымен, енді бірде 

араб сөздеріндегі «h» фонемасымен әртүрлі жазылып, жұртты адастырып жүр. 

Сондай-ақ, қазіргі жазуымызда қазақ тілінде «қатаң дыбыстан соң қатаң дыбыс, 

ұяң дыбыстан соң ұяң дыбыс келеді» деген заңдылығы «сұхбат», «сахна», 

«мәслихат», «ресми», «шашлық», «лағман», «қызмет» сияқты т.б. көптеген 

сөздерде бұзылып жүр» деп, «қ», «х», «h» фонемаларының қолданысында 

бірізділіктің жоқтығын  нақты дәлелдермен көрсеткен [3]. Осы проблема латын 

әліпбиіне көшкенде де алдымыздан шығатындығы латын әліпбиінде де «х», «h» 

дыбыстарының бір ғана «h» таңбасымен берілгендігі көпшіліктің ең көп 

талқылауына ұшырағаны белгілі. Мұны шешудің ең дұрыс жолы – оқулық 

жазған кезде «х» дыбысының орнына қазақтың «қ» дыбысын пайдаланған және 

ол туралы емле ережесінде нақты көрсетілгені жөн. 

«Қазақ үні» газетінің бас редакторы Қазыбек Иса латын әліпбиі мәселесін 

бес жылдан бері көтеріп келеді. Оның ойынша, билік саяси саудаға салмаса, 

латынға тез арада көшуге мүмкіндік бар. «Кириллицаның 42 әрпі 32-ге дейін 

қысқарғанмен, әлі де жетілдіруді қажет етеді. Әліпбиге ұсынған менің 

нұсқамдағы тоғыз әріптің алтауы қолдау тапты. Бірақ Өзбекстандағы жағдай 

басымызға түспеуі үшін «і», «ә» әріптерін қайтарған жөн деп есептеймін. 

Мысалы, ізгі, игілік сөздерін бір ғана әріппен қалай жазамыз? Сөздің мағынасы 

былай еді деп түсіндіріп жүреміз бе? Қазір Оңтүстік Қазақстан облысының 

Асар деген ауылында Өзбекстаннан көшіп келген мың отбасы тұрады. Олардың 

елге көшіп келуіне тікелей латын әрпін дұрыс қолданбау себеп болған. Олар 

ұрпақтарының дүдәмал күйде қалғанын қаламаған. Өйткені Өзбекстанда 

латынға жүйелі түрде көшпеген. 

Сонымен қатар, латын әрпіне тезірек көшу қазақ тілінің дамуына, 

қолданыс аясының кеңеюіне жол ашады. Ал көпшіліктің талқысына түсіп 

жүрген кітаптарды латын әрпіне аударуға көп шығын шықпайды. Конвертер 

арқылы аударатын болса, тек қағазға ғана төлейді» - деді Қазыбек Иса [4]. 

Жалпы білім беретін мектептерде «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – 

ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, сондай-ақ 

қазақ әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге 

және сауатты жазуға үйрету. 

«Қазақ тілі» пәні бірқатар маңызды мақсаттарды жүзеге асырады: 

1) қазақ тілін ана тілі ретінде тани отырып, өмірлік қажеттіліктерінде 

коммуникативтік дағдыларды (тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) 

сауатты қолдану дағдыларын қалыптастырады; 

2) оқушылардың қазақ тілін күнделікті өзі еркін қолданып жүрген қарым-

қатынас құралынан енді оны құбылыс ретіндегі заңдылықтар негізінде танып-

білу дағдыларын қалыптастырады; 
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3) қазақ тілі жүйесінің құрылымын, тілдік бірліктерді және олардың 

табиғатын танып біледі; 

4) тілдік бірліктердің қарым-қатынас құралы, ойды жеткізу, танымдық 

құрал, ақпаратты сақтау құралы ретіндегі қасиеттерін функционалдық-

коммуникативтік бағдарда танып-біледі, соған лайықты машықтар мен 

дағдыларды қалыптастырады[5].  

Қазіргі қолданыстағы оқулықтарды конвертер арқылы аудару материалдық 

шығынды көп талап етпейді, бірақ қолданыстағы оқулықтардың сапасы сын 

көтере ме? деген сауал туындайды. Қазіргі оқулықтар, соның ішінде қазақ тілі 

оқулықтары бағдарламаға сай жазылған, жоғарыда айтылған талаптар мен 

қызметтер ескерілген. Дегенмен  олқы тұстары да жоқ емес. Қазақ тілі 

оқулығын латын қарпіне көшіруде басты назарда болатын жағдай – емле 

ережесінің қатаң сақталуы. Оқулықта берілетін мәтіндердің де емлеге сай 

жазылуы, мәтіннен соң берілетін тапсырмалар емлені сақтауға, грамматиканы 

меңгеруге арналған болуы керек. Өйткені қазір қолданып жүрген 

оқулықтарымызда коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру бірінші орынға 

қойылған да, қазақ тілі жүйесінің құрылымын, тілдік бірліктерді және олардың 

табиғатын танып білу мақсаты келесі орынға түсіп қалған. Латын әліпбиінде 

жазылатын оқулықта бұл олқылықтар ескерілуі тиіс. 

Бұл ескертулер есепке алынып, ұсыныстар орындалса, қазіргі 

қолданыстағы оқулықтар латын әліпбиінің емле ережесіне сай аударылса, 

бүгінгі ұрпақтың ғылымның барлық саласын игеруіне ұлттық тұрғыда 

жақындай түсетініміз анық. 
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ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ: ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ ТҮЙТКІЛДЕРІ 
 

Б. Б. Сүйінкина 

Қостанай педагогикалық колледжі, 

Қостанай қ., Bialash.s.b@mail.com 

 
В статье рассматривается роль учебной литератуы в сфере образования. 

Представлен небольшой обзор первых казахстанских учебников, а также недостатков 

некоторых учебников, выявленных в разные годы на страницах периодических изданий, 

указаны проблемы в отношении их качества. Делается вывод о том, что следует 

придерживаться современных требований к учебникам.  

 

The article discusses the role of educational literature in education. A small review of the first 

Kazakh textbooks, as well as the shortcomings of some textbooks identified in different years on the 

pages of periodicals, problems with regard to their quality are presented. The conclusion is made 

that it is necessary to adhere to modern requirements to textbooks. 

 

А. Байтұрсынов: «Жұртқа ғылым үйретумен, көрумен, білумен жайылады. 

Білімнің бас құралы – кітап. Қазақ арасына білім жайылуына, әуелі, оқу 

үйренетін орындар сайлы болуы керек, екінші, білім тарататын кітаптар  жақсы 

боларға керек, һәм халық арасына көп жайыларға керек» деп жазғаны қалың 

қауымға мәлім[1.257]. Ұлт ұстазы айтқандай, оқулық қай заманда болсын  білім 

алудың басты құралы болып қала бермек. Яғни негізгі білім ресурсы – ол 

оқулық. «Педагогика» оқулығын жазған  ақын Мағжан Жұмабаевтың 

«Мектептің екі қаруы бар: мұғалім мен жақсы оқулық» деген пікірінің де 

өзектілігіне бүгінгі күнде де ешкім  күмән келтіре қоймас. Білім берудегі 

мәңгілік маңызды факторларды атап кеткен арыстарымыздың ұлағатынан нәр 

алып, олардың ізін жалғастыру – қазіргі және кейінгі ұрпақтарға аманат.  

Қазіргі таңда да оқулық мәселесі күн тәртібінен түспей, көкейкесті болып 

тұр. Осылай болуы керек те шығар, неге десеңіз заман өзгерген сайын, оқу 

құралдарына қойылатын талаптардың да өзгеріске ұшырап, жаңғыруы 

заңдылық. Сонау ХІХ ғасырда өмір сүрген Ы. Алтынсарин сол кездегі мектеп 

оқушыларына арнап қазақ тілінде алғашқы оқулық – «Қазақ хрестоматиясын» 

жазды. Өзі бас болып қазақ жерінде ашқан тұңғыш мектептер үшін төл 

оқулығының жарық көруі ел тарихындағы зор  оқиға болды. Ұлы ағартушының 

тыңнан жол салған бұл еңбегі сол кезеңдегі білім беру саласындағы аса 

қажеттіліктен туындап, өз миссиясын толық атқаруы былай тұрсын, әлі күнге 

дейін оған енгізілген шығармалар бірнеше мәрте қайтара басылып, ұрпақтар 

игілігіне қызмет етуде. Ыбырай бабамыздың  «Қазақтарға орыс тілін оқытудың 

бастауыш құралы» деп аталатын екінші оқулығы да қазақ балаларына орыс 

тілін оқытудың ғана емес, жалпы екінші тіл ретінде оқытылатын кез келген 

пәннің  ортақ  әдістемесі ретінде де маңызды дей аламыз. Ы. Алтынсарин 

мұрасына үңіліп жүретін, тіл үйретудің қыр-сырына қаныққан, тәжірибесі мол 

мұғалімдер бұл пікірді қолдайтыны анық. Өз басым тіл маманы ретінде 

аталмыш еңбекті оқып, зерделеу барысында ұлы ағартушы пайдаланған әдіс, 

тәсілдердің өміршеңдігіне көз жеткіздім. 

mailto:Bialash.s.b@mail.com
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Оқулық, оқу құралын жазудың өзіндік үлгісін қалдырып, осы бағытта 

табысты еңбектенгендер қатарында А. Байтұрсынов болды. Ол ана тіліндегі 

тұңғыш «Әліппе», «Тіл-құрал», «Әдебиет танытқыш» кітаптарын жазды. Ұлт 

ұстазының бұл еңбектері әлі күнге жоғары бағаланып, Мәңгілік ел 

тарихындағы аса бағалы кітаптар қатарынан берік орын алды. Аға толқын 

өкілдерінің ізін жалғастырушы С. Көбеевтің  «Үлгілі бала»  оқулығын жазғаны 

да мектеп оқушыларынан бастап қалың оқырманға дейін  мәлім.  

Сонымен қатар бүгінде көпшілік біле бермейтін оқулықтардың да жарық 

көргенін айтып өткеніміз абзал.  Мәселен, дереккөздерге сүйеніп айтар болсақ, 

Т. Шонанов, М. Жолдыбайұлы бірігіп «Қазақстан» баспасынан 1935 жылы 

«Әліппе» оқу құралын шығарған [2.5]. Сондай-ақ атақты академик Қ.Сәтбаев 

кезінде «Алгебра» оқулығын жазғаны жөнінде де арагідік мерзімді басылым 

беттерінде жазылып жүр. Осы аттас кітапты Ә. Ермеков те басып шығартқан 

деген дерек бар. 

Ы. Алтынсариннің «Бізге қазақ халқының ақыл-ойы мен экономикалық 

дами беруіне көмектесе алатын адамдар қажет» деген сөзі дәл бүгінгі күнге 

қарата айтылғандай әсер қалдырады. Олай дейтініміз, қоғам санасының 

ілгерілеуі, жаңғыруы, жаңа сапаға ие болуы адами капиталымыздың әлеуетіне 

байланысты. Ал әлеует оқу, тоқу арқылы қалыптасады. Білім алушы үшін 

маңыздысы – оқулық,  оқу әдебиеттері. 

Оқулық – білім алушылар меңгеруге міндетті ақпараттардың негізгі көзі 

қызметін атқарушы, білім алушылардың логикалық ойлауын қалыптастырушы, 

шығармашылық қабілеттерін дамытушы және адамгершілік ұстанымды тасушы 

құрал. Бүгінде оқулықпен қатар, оқу-әдістемелік кешеннің  де жарық көруі 

үрдіске айналды. Бұлар оқулық әдебиеттері деп аталады.  

«Оқулық әдебиеттері (ОӘ) – тәрбиелеу, білім алу және біліктілікті 

дамытудың мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін  оқулықтар мен оқу-

әдістемелік құралдардың жиынтығы [3.4,5].  

Оқулық жазу оңай шаруа емес. Оқулық жазудың машақатын басынан 

өткерген әйгілі ғалым, академик А. Колмогоров оның қиындығын жаңа бір 

реактивтік ұшақ құрастырып шығумен теңеген екен.  Осыған орай танымал 

ғалым А. Құсайынов: «Іс жүзінде атына заты сай оқулық жазу – орасан қиын іс, 

ал оған қойылатын талаптар – өз алдына бір ғылым» деп жазады [4.9]. Бұл 

тұрғыдағы ой-пікірлердің сәйкесіп, бір арнаға тоғысатынын алдымен оқу 

құралдарының авторлары, осы істің басы-қасында жүргендер құптайды, себебі 

олар мұндай дүние жазып шығудың қаншалықты қиын екенін біледі. Мәселен, 

ғалым Өмірзақ Озғанбаевтың мына бір сөздері осы айтылған ойды нақтылай 

түседі: «Оқулық жазудың мехнаты мол. Оқулық жазу үшін автордың ізденуі, 

кітапханаларда сарылып отырып, материал жинауы керек. Автордың ондай 

мүмкіндігі жоқ» [5.3].  

Ал, енді «Оқулық қандай болуы керек, оны кімдер жазуы керек?» деген 

сұрақтың жауабы ретінде алдымен танымал тұлғалардың пайымдауларын 

келтірейік. Сәйден Жолдасбаев «Оқулық жазудағы басты қағидалардың бірі – 

ондағы ұсынылатын ақпараттардың барынша қысқа әрі оқушылардың 

қабылдауына сай анық болуы» десе, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері 
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Орынша Қарабалина «Оқулықтың тілі жатық, айтары айқын болғаны жөн» 

екендігін айтады. Ал география пәнінен бірнеше оқулық жазған Ұлжан 

Есназарова: «Жалпы, оқулық жазу – қиын да қызық еңбек. Ең бастысы, 

мемлекеттік стандарт талап еткен деңгейде оқушыларға білім беретін оқулық 

керек. Басқа кітаптардан оқулықтың өзгешелігі сол, жалпы оқулық орта оқитын 

оқушыға ыңғайланып, оқулықтарға қойылатын негізгі дидактикалық талаптар 

мен  оқушылардың жас ерекшелігі ескеріліп жазылады» деп, кеңес береді [6.5]. 

Бүгінде оқулық авторларына сын жиі айтылып, кемшіліктер, 

сәйкессіздіктер көрсетіліп жатады. Бұған бірер дәйек. Аңырақай шайқасы 8-

сыныптың тарих оқулығында 1730 жыл, 11-сынып тарихында 1729, ал келесі 

бір оқулықта 1728 жыл деп көрсетілген[7.23]. Алдан Смайыл  «Оқулықтарда 

олқылықтар көп» атты мақаласында тарих оқулығында көрнекті ғалым Е. 

Бекмахановтың кітабының аты «ХХІ ғасырдың 1920-1940 жылдарындағы 

Қазақстан» деп қате жазылғанын айтады (дұрысы – ХХ ғасыр)[8.1]. Жарасбай 

Сүлейменов: «Оқулықтар бірі алынып, бірі салынып, қайта-қайта басылып 

шығып жатса да, қате өріп жүр. Грамматикалық, стилистикалық қателер өз 

алдына, мектеп табалдырығын жаңа аттаған сәбидің ұғымына, қабылдауына 

ауыр мәтіндердің көптігі ата-аналар мен мұғалімдердің өздерін тұйыққа 

тіреуде» деп жазуы да бекер емес [9.12].   

Оқулықтардың кемшіліктері жайында Б. Тілеухан, Б. Смағұл сынды 

депутаттар да бірнеше мәртебе айтып жүр. Сондай-ақ Мәжіліс депутаты  Ирина 

Смирнованың: «Елімізде оқулық жаза алатын білікті мамандар аз, ал 

оқулықтану ғылымы тіпті дамымаған. ЖОО-лардың кәсіптер реестрінде мұндай 

кәсіп тіпті қарастырылмаған. Оқулықтарды осы сала бойынша білімі жоқ 

адамдар жазып жүр» дегені бар [10.1].  

«Оқулықтарды білімі жоқ адамдар жазып жүр» дегеннен шығады,  оқу 

құралдарын жазуды ниет еткен тұлғаның алдымен оқулық туралы түсінігі мол 

болуы қажет. Білім, білігінің, тәжірибесінің мол болуы, ой ұшқырлығы, жазу 

қабілетінің болуы маңызды. Осылармен шектеліп қалмай, ол баспасөз 

беттерінде оқулыққа қатысты жазылған материалдарды мұқият оқи жүріп, 

жинақтауы, қажеттісін түртіп алып, ескеріп отыруы, қазіргі заман 

талаптарымен санасуы, білім беру саласындағы жаңалықтарға етене жақын  

болуы, көп ізденіп, еңбектенуі қажет. Автордың оқулық туралы біліміне негіз 

болатын оқулықтану ғылымынан хабардар болуы да керек-ақ. Бұл ретте А.Қ. 

Құсайынов пен Ұ.Ә. Асыловтың «Оқулықтану. Өзекті мәселелері» кітабын 

еліміздегі оқулықтану ғылымына қосылған өзіндік үлес деуге әбден болады.  

Шығармашылықпен айналысып, оқу құралдарын жазғысы келетін мұғалімдерге 

ой салып, пайдасы тиер құнды еңбек деп санаймын. Өз басым осы 

айтылғандарға мән беріп, оқулыққа қатысты дүниелерді қалт жібермеуге 

тырысатын  педагогтер қатарынанмын.  

Кейбір қаламгерлер оқулықты бір адамның жазуы үрдістен шығып қалды 

деп санайды. Бұған қарсы айтар уәжіміз бар. Есімі аңызға айналған ұстаз 

Қанипа Бітібаева қазақ әдебиетін оқыту әдістемесіне, Абайды, Әуезовті 

оқытуға қатысты бір емес, бірнеше кітапты жалғыз  өзі жазды емес пе?! Иә, 

кейбіреулер айтқандай, оқулықты ғалым, мұғалім, әдіскер болып  бірлесіп 
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жазған жеңілдеу де шығар, әйтсе де мұғалім  бойында  ғылымға да, әдістемеге 

де бойлай алатындай қабілет болмаса, ол сабақты жүргізудің тиімді әдіс, 

тәсілдерін қалай таңдайды, шәкірттерін ғылыми-зерттеу жұмыстарына қалай 

баулиды деген сұрақтар туындайды. Ғылымнан бейхабар, әдістемесі әлсіз 

педагог алысқа шаппасы анық. Ал талантты ұстаз бойына жинақтаған 

тәжірибесінің жемісін оқулық түрінде көпшілік игілігіне ұсына алады. Осының 

бір дәлелі  ретінде таяуда ғана Қазақстанның Еңбек Ері атанған Алина 

Соловьеваның  биология пәнінен  10 шақты оқулығы мен оқу құралының 

жарық көргенін айтып өткен абзал.  

Қазақ тіліне, әсіресе, оның орыс мектептеріне арналған оқулықтарына 

қатысты да сын аз айтылмайды. Солардың бірі  «Мылқау оқулықтар» деген 

атпен көлемді  мақала болып «Ана тілі» газетінде шықты ( 25.10.2001).  

Мен ұзақ жылдар бойы орыс тілді аудиторияларда жұмыс істей жүріп, 

білім алушылардың қазақ тілінен жиі жіберетін қателерін зерделедім. Олар 

көбінесе бірдей дыбысталып, бірдей жазылатын тілдік тұлғаларды, яғни 

омоним бірліктерді  шатыстыратынын анықтадым.  Оқушылар ғана емес, 

мамандар, тіпті, тіл мамандары тарапынан да қателіктер кетіп қалып жатады. 

Шәкірт дәптерінде ғана емес, республикалық басылымдардың өзінде де аталған 

олқылықтар  ұшырасып жатады. Тіпті, кітап бетінен де мұндай қателерді 

көзіміз шалып қалады. Бір ғана мысал, «Қазақтың мақал-мәтелдері» жинағынан 

тақырыпқа қажеттісін іздей отырып, «Ине өткен жерден жібіде өтеді» деген 

нақылдағы «жібіде» сөзінде «де» шылауының бірге жазылып кеткенін бірден 

аңғардым.  (Құрастырған Смайлова А.Т. «Көшпенділер» баспасы, 2012.  121-

бет). «Омонимдес бірліктер» деп аталатын бұл еңбегім министрлік тарапынан 

мақұлданып, пайдалануға ұсынылды да. Әйтсе де тақырыбы таза 

лингвистикалық болғандықтан шығар, баспадан шығару жағы кешеуілдеп тұр. 

Білім алушылардың функциялық сауаттылығын дамытуға бағытталған бұл 

еңбегімді «Қатемен жұмыс» деп атап, бірер ғана данасын бастыртып 

шығардым. Көпшілік үшін пайдасы мол  бұл көмекші құралдың көбірек 

данамен жарық көргені жөн болар еді. Ал, онымен бірге сараптау 

комиссиясының қарауына ұсынылған «Кәсіптік қазақ тілі» (0105000- 

«Бастауыш білім беру» мамандығына арналған) оқу құралым биылғы жылдың 

басында «Фолиант» баспасынан жарық көрді. Бұл кітаптың колледж 

студентінің болашақ мұғалім, мемлекеттік тілді кәсіби деңгейде меңгеруге 

ынталы, саналы, елжанды азамат болып қалыптасуына пайдасы тиеді деген 

үміттемін. Оқу құралына болашақ маманды қызықтыратын мәтіндер, креативті 

ойлауға, тиісті ақпаратпен жұмыс істеуге, ізденуге, сөйлеуге жетелейтін, 

дамытатын, практикалық, шығармашылық сипаттағы сұрақтар,  жаттығу мен 

тапсырмалар енгізілді.  

Оқулық жазу ісімен 1952 жылдан бері айналысқан академик Серік 

Қирабаевтың «Әдебиет тарихын, басты бағытын үлкен тұлғалы жазушылар 

танытады» деген сөзі бар. Қазақ тіліне қатысты да осылай айтуға болады. Тіл 

дамытудың басты тірегі – мәтін. Болашақ мұғалімдер өнеге тұтсын деген оймен 

аталмыш оқу құралына  Ы. Алтынсарин, А. Байтұрсынов, С. Көбеев сынды ұлы 

педагогтермен қатар, кейінгі толқыннан есімдері алтын әріптермен жазылған Қ. 
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Нұрғалиев, Р. Нұртазина, Қ. Бітібаева, А. Миразова  және т.б. педагогтер 

туралы мәтіндер ықшамдалып енгізілді. Тіл, дидактика, педагогикаға қатысты 

мәңгілік мәнді мәліметтер іріктеліп, бастауышта білім берудің маңызы,  латын 

негізді жаңа әліпби, жаңартылған оқу мазмұны сияқты заманауи тақырыптар да 

қамтылды. 

Орыс тілінде білім алушыларға арналып жазылатын  қазақ тілі оқу 

құралдарының өзге пәндер оқулықтарынан бірқатар айырмашылықтары бар. 

Өзге пәндерді өздері сөйлейтін тілде оқып үйренеді. Ал орыс тілді 

дәрісханалардағы негізгі мақсат – білім алушылардың  сөйлеу тілін дамыту, 

тілдесімді  жүзеге асыруға жәрдемдесу. Сондықтан материал мазмұнын игеру 

үйренетін тілде сөйлеуді меңгерумен қоса жүзеге асырылады. Сондай-ақ тілді 

оқытуға арналған оқу құралдарына  оқушының, студенттің жеке тұлға, ел 

азаматы, болашақ маман  ретінде қалыптасуына зор ықпал ететін мазмұндағы 

мәтіндер іріктеліп алынуы тиіс. Басты мақсат жастардың тілді үйренуін 

қамтамасыз ету болғандықтан,   кітаптың әдістемелік аппараты тілді кедергісіз 

меңгеруге деген сүйіспеншілігін, құштарлығын  арттыруға  бағытталуы басты 

назарда ұсталады.  Жасыратыны жоқ, түрлі ой-пікірлер көбінесе мектеп 

оқулықтарына қатысты айтылады да, колледждерге арналған оқу 

құралдарының жайы назардан тыс қалады. Техникалық және кәсіптік білім 

беретін оқу орындарына арналған оқулықтардың ішінде, әсіресе кәсіптік қазақ 

тілі жоқтың қасы. 

Сол себепті колледждердің орыс тілді дәрісханаларында жұмыс істейтін 

қазақ тілі пәнінің оқытушылары «Казахский язык для всех» оқулығын 

(Ш.Қ.Бектұров, А.Ш.Бектұрова. Алматы, «Атамұра», 2004) пайдаланып келгені 

рас, кәсіптік қазақ тілі жоқ ұжымдарда әлі күнге қолданыста. Көпшіліктің 

сұранысына ие болған аталмыш  оқулық, атауы айтып тұрғандай,  тіл 

үйренушілердің  барлық деңгейіне арналған. Мұндағы жаттығулар жүйесі  

ағылшын тілін оқыту әдістемесіне ұқсас түзілген, тіл үйренуге тартымды 

әдістемесімен ерекшеленеді. Оқулықтың сапалы жазылуы ең алдымен 

авторлардың біліктілігі мен тәжірибесіне тікелей байланысты. 

Қазақ тілін мамандығына бейімдей оқыту талабы қойылғаннан бері 

республикамызда кәсіптік қазақ тілі оқулықтары мен оқу құралдары жарық 

көрді. Осындай алғашқы оқулықтар қатарында З. Күзекованың қаржыгерлерге, 

Е. Беріковтің дәрігерлерге, Б.Нұрымова және Б.Сүйінкинаның темір жол 

көліктері мамандықтарына арналған  оқу құралдарын атауға болады. Мұндай 

оқу құралдарының авторлары да бас қосып, тәжірибелерімен бөлісіп, 

кемшіліктерін айтып, ұсыныстарын жасап жатса, нұр үстіне нұр. 

Оқу құралдарын дайындау, сараптау ісімен айналысатын «Оқулық» 

республикалық ғылыми-практикалық орталығы  жұмыс істеуде. Сараптама 

сапалы болуы үшін, орталықта білікті ғалымдардан, жоғары санатты 

мұғалімдерден және әдіскерлерден құралған сарапшылар базасы жасақталыпты. 

Сондықтан «Заманауи оқулық ынталандырғыш, өздік жұмысқа бағытталған, 

диалогтік, дамытушы рөлге ие болуы қажет» деп оқулық әдебиеттер 

шығарумен айналысатын мамандардың да ақыл-кеңесіне құлақ түріп жүрген 

абзал [11.3].  
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Мақала көркем шығарма оқу ол адамның дамуына аса зор екендігін оқушыларға 

түсіндіру мақсатында ҚР білім министрлігінің BilimLand. kz сайтында ұсынылып отырған 

ағылшын тілінен электрондық оқыту ресурстарының маңыздылығын баяндайды. 

В статье говорится о том, что МО РК предоставляет на сайте BilimLand.kz 

электронные учебники английского языка объясняя важность чтения художественной 

литературы для развития интеллекта учащихся. 

The article says that the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 

provides electronic English textbooks on the BilimLand.kz website explaining the importance of 

reading English Literature for the development of students' intelligence. 

ХХІ ғасыр адамдар үшін ақпараттар легі деп есептеледі.  Барлық 

ақпаратты тез және жеңіл тауып алуға болатын «Виртуалды әлем» пайда болды.  

Тез табылатын ақпаратқа тырысушылық , аз білімділік  кітапқа деген 

қызығушылықты төмендетіп барады. Қоғамдағы адамдарымыз пайдалы, 

қызықты  кітап оқудың орынына әлеуметтік желілікте отырып уақыттарын бос 
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өткізеді. Әлеуметтік желілік көркем шығармаға қарағанда түкке де үйретпейді, 

олар тек дұрыс жауапты тез және жеңіл бере салады. Қазіргі заманда жастар 

мен жеткіншектер кітапты мүлдем оқымауға бар осы мәселе барлық алдыңғы 

қатардағы қоғамды алаңдатуда. Ал көркем шығарма оқу ол адамның дамуына 

аса зор екендігін оқушыларға түсіндіру мақсатында ҚР білім министрлігінің  

BilimLand. kz  сайтында ұсынылып отырған электрондық оқыту ресурстары сан 

алуан. 

Балалар мен жасөспірімдердің зияткерлік және адамгершілік дамуы олар 

алатын ақпаратпен тікелей байланысты. Жеке тұлғаны қалыптастыруда 

бұқаралық коммуникация құралдары мен кітаптар үлкен рөл атқарады. Қазіргі 

уақытта оқу мәртебесі, оның рөлі, оған деген қатынасы қатты өзгерді. Баланың 

кітап әлеміне кіруі бірінші кезекте балаларға арналған әдебиеттің көмегімен 

орын алады. Балалар әдебиеті баланың ақыл-ойы мен қиялын жаңа әлемді, 

сондай-ақ бейнелерді аша отырып, нәрлендіреді. Оқуға деген қызығушылықты 

арттыру үшін кітаптар балаға қолжетімді болуы керек, ал оқу репертуары кең 

және әр түрлі болуы керек. Осыған байланысты BilimLand. kz  сайтындағы 

берілген электронды оқулықтар ресурстарының бірнешеуіне тоқтала кететін 

болсақ авторы Page Burdlick-тің «A Rainbow of  Food»  электронды оқыту 

ресурсы  «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының құндылықтарының 

денсаулық сақтау жүйесін дамытудың ең маңызды шартын алға ұстасақ 

келешек ұрпақты дұрыс тамақтануға үйрету мәселесін көтерсе, Катерин 

Фоллеттің «A Trip to Rio»,«Animals Skeletons», «Сricket»  электронды оқу 

кітаптары оқушының  бәсекелестік қабілетін арттыру арқылы табысқа жетуге 

болатындығымен таныстырады. «Being  Bilingual» Қазақстандық қоғамның 

барша қазақстандықтарды біріктіретін, қоғамдық келісімінің негізін қалайтын 

басты құндылықтардың зайырлы қоғам және жоғарғы руханият қағидасын есте 

сақтай отырып, оқушылардың   үш тілде білім алуына кітап мазмұны ағылшын 

тілін білу заман талабы екендіндігін дәлелдеп отырғандығын көре аламыз. 

«Bonk’s New Bike», «Brazil», «Canada», «Egypt» электронды ресурстары 

Қазақстан Республикасының «Үш тілде білім беру» бағдарламасының 

талаптарына сүйенсек кітапта қарастырылып отырған тақырыптардың сөздік 

қоры әр түрлі саладағы тақырыптарды қамтығандықтан, мәтіннің мазмұны ел 

тану, яғни бақа мемлекеттердің салт-дәстүрлерімен танысып, «Changes» 

электронды оқыту ресурсы  оқушыға жаңа ортаға барғанда басқа балалармен 

тіл табысу қиын болатындығы туралы айтылған. Осыған орай оқушыны 

эмоционалды интеллекті болуға кітапты оқи отыра  дамытуға болатындығы 

қарастырған. BilimLand. kz  сайтындағы берілген электронды оқулықтармен 

жұмыс істей отыра  оқушы өзін-өзі бағалауына, интерактивті кері байланыс 

орнатуына мүмкіндік жасалынған. Кітап оқушының қарым-қатынас жасау 

керектігін түсінуіне  дағды қалыптастырады.  Кітапта  терминологиялық қор, 

фразеология мен лексика көбейіп, өз бетінше оқуға жетелейді, практикалық 

жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады, шығармашылықпен  жұмыс істеуін 

дамытуға (кестемен, сызбамен, графикпен, диаграммамен және т.б. жұмыс істей 

білуге) мүмкіндік берілген. Электронды оқулықта оқу материалы 

мазмұнының бақылау, бағалау дағдыларын қалыптастыру қарастырылған, 
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жіберген қатемен жұмыс жасау мүмкіндігі қарастырылған.  Жастарымыздың 

бос уақытында компьютерлік ойындармен, теледидармен ойын-сауық, интернет 

желісінде отырып кітап оқи отыруына электронды оқулықтың пайдасы мол. 

Заңғар жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай «Кітап атаулы досы бола 

бастаған шақтан былай ғана әрбір жан өзін зиялы бола бастадым деп санауына 

болады»  деген сөздерінен кітаптың адамның ішкі байлығын толықтыратын 

таптырмайтын бағасыз құнды зат.  Ол адам өміріндегі барлық кезеңіндегі 

көмекшісі, ақылшысы бола отырып маңызды рөл атқарады. Кітап қазіргі 

заманауи ғылым мен техниканың өзгерістеріне қарамастан әрқашан да адаммен 

бірге болады. 

Көркем шығарма адамды өмір сүруге үйретеді, ешбір оқулықта және 

ешбір нұсқаулықта жоқ нәрселерді түсінуге, іздеуге және ойлануға 

көмектесетін ол көркем шығарма. Ең маңыздысы ол адамды басқа адамның 

қателігін қайталамай өмір сүруге үйретеді. Кітапты адам өзіне  қажетті жаңа 

білім алу үшін, қызықты идея табу үшін оқиды. Әдебиет адамды тұлға ретінде 

қалыптасуына, көзқарасының, әлемтануында басты рөл атқарады. Және де осы 

жеке тұлғаға ғана қатысты нәрсе ол жастардың жалпы дамуына әсер етпей 

қоймайды. Кітап оқымайтын немесе өте аз оқитын адамдар көп орфографиялық 

қателер жіберіп жатады. Оқитын адамдарда көру есте сақтауы жақсы дамиды 

да, жазғанда оған сөздердің ережесін еске түсірудің қажеті жоқ, ал оқымайтын 

адамға сөйлеу және жазу кезінде қиындық туындайды. 

Оқушы кітап оқыған кезде негізгі кейіпкердің рөліне кіріп оның басынан 

кешкендерді өзінің басынан өтіп жатқандай сезінеді. Онымен бірге оның 

қайғысын немесе қуанышын бірге бөлісіп, шындық өмірде нағыз өмірді кешуі 

мүмкін. Кітап оқыған өзінді қызықтырған сұрақтарға жауап, әртүрлі 

проблемаларға шешім табуға, ол жекебас қарым-қатынасы немесе қаражаттың 

жоқтығы болсын барлығы осы көркем шығармаларда жазылған. Осындай ақыл 

кеңесті қолданбаған ақымақтық болар еді. Кітаптар адамның игілігі үшін 

көптеген адамдарға дем беріп, өмірдегі жаңа жетістіктерге жету үшін оларға 

сенімділік береді. Білімге және кітапқа  деген құштарлық ақылды адам болуға 

көмектеседі. Біз зерттемеген жаңалықтарды ашуға көмектеседі, әлемдегі 

белгісіздіктерді ашып, тіпті біздің бұрын соңды білмеген сезімдерді сезінуге 

көмектесе алады. Кітап туралы бұл кішігірім ғана ойлар, ал оның заманауи адам 

өміріне әсер ететіндігі басқа мәселе. Келер ұрпаққа кітап оқуды негізгі 

құндылық ретінде сақтап қалу негізгі мәселе. 

2006 жылы осы саладағы мемлекеттік саясаттың 2020 жылға дейінгі 

негізгі құжаты ретінде оқу мәдениетін дамыту мен қолдаудың ұлттық 

бағдарламасы қабылданды. Бағдарламада қазіргі жағдай оқырман мәдениетінің 

жүйелі дағдарысы ретінде сипатталады. Ел оқу саласындағы сыни жағдайға 

жетті. Бүгін  басты міндеттердің бірі-жас ұрпақты оқуға тарту. Ол үшін елде 

әдебиеттің сапасы мен әртүрлілігін арттыру үшін жағдай жасау қажет. Ұлттық 

бағдарламаны әзірлеудің мақсаты-ұлттың зияткерлік әлеуетін арттыру. 

Егер барлығымыз білім қоғамында өмір сүргіміз келсе, шындықты 

сезінуіміз қажет:  

- оқу білім беруде, тәрбиелеуде және дамытуда үлкен рөл атқарады 
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- кітап бүгінге дейін, оның ұсынылу нысанына қарамастан (баспа немесе 

электрондық), бұрынғысынша мәдениет пен сауаттылықтың негізі болып қала 

береді;  

- кітап пен оқудың маңыздылығы даусыз және бұл идеяны әлемдік қауымдастық 

қолдауда. 
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М. Ж. Тусупбекова 

к.п.н., асс.проф.(доцент) Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева 

Л. Н. Матасова  

учитель высшей категории средней школы № 36 г. Нур-Султан 

 
В данной статье представлены активные методы в обучении английскому языку и 

вопросы внедрения нового казахского алфавита в образовательный процесс. Авторами 

рассматриваются преимущества перехода казахского языка на латиницу и наиболее 

эффективные методы обучения (Text parse, Тандем метод). На основе исследуемых методов 

авторами разработаны различные виды заданий для закрепления нового казахского 

алфавита в обучении английскому языку.  

Ключевые слова: новый казахский алфавит, латиница, методы обучения, 

интерференция, английский язык 

 

This article presents active methods in teaching English and some issues of introducing a new 

Kazakh alphabet into the educational process. The authors study the advantages of switching the 

Kazakh language to the Latin alphabet. Moreover, this article describes the most effective active 

methods in teaching English (text parse and tandem). On the basis of these methods, authors offer 

different kinds of practical assignments to consolidate the new Kazakh alphabet in teaching 

English.  

Keywords: new Kazakh alphabet, Latin, teaching methods, interference, English 

 

Бұл мақалада ағылшын тілін оқытудағы белсенді әдістер және қазақ әліпбиін оқу 

ұрдісіне енгізу мәселелері қарастырылады. Авторлар қазақ тілін латын әліпбиіне көшудің 

жақтары және ағылшын тілін оқытудың тиімді әдістерін (мәтінді талдау және тандем 

әдісі) көрсетеді. Зерттеліп отырған әдістер арқылы авторлар ағылшын тілін оқытуда 

жаңа қазақ әліпбиін бекіту үшін бірнеше тапсырмалар ұсынады.  
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Кілт сөздер: жаңа қазақ әліпбиі, латын тілі, оқыту әдістеріі, интерференция, 

ағылшын тілі. 

 

В одном из своих интервью республиканским изданиям Президент 

Казахстана К.Токаев отметил, что переход казахского языка на латиницу 

является одним из ключевых этапов духовной модернизации Казахстана. Кроме 

того, Правительством Казахстана утвержден план мероприятий поэтапному 

переходу казахского алфавита на латиницу до 2025 года [1]. План мероприятий 

включает в себя совершенствование нормативно-правовых актов, правила 

правописания на новом алфавите, разработка IT-приложений, перевод 

делопроизводства на латинскую графику и т.д. 

В рамках реализации государственной программы «Рухани жанғыру» 

продолжается работа над проектом «100 новых учебников на казахском языке», 

где ученые переводят учебники мира с разных языков на казахский язык.  

Казахский язык является достоянием нашего государства, потому что именно 

он отражает историю и культуру народа и страны в целом. Посредством языка 

из поколения в поколение передаются древние корни  обычаев, традиции, 

культурные памятники.  

На пресс-конференции в преддверии проведения выставки-ярмарки 

«Eurasian Book Fair-2019» директор Национальной академической библиотеки 

Казахстана У. Муналбаева отметила, что мировое сообщество вызывает 

большой интерес к казахской литературе и особенно к изданиям литературы на 

латинице [2].  

Несмотря на то, что казахский язык имеет тюркоязычную основу, он тесно 

связан с персидским, арабским, монгольским и русским языками. Известно, что 

для передачи письменности казахского языка использовались алфавиты 

разнообразных систем, начиная с рунической письменности, в последующем 

использование арабской и латинской графики, и наконец, кириллицы. 

В связи с поэтапным переходом казахского алфавита на латиницу, знание 

английского языка служит хорошим фундаментом для устойчивого и 

поэтапного осознания его важности на пути обеспечения духовного единства 

страны и пребывания в глобальной системе науки и образования [3].  

Учеными Казахстана разрабатывались различные образцы нового 

казахского алфавита на латинице. И каждый представленный вариант 

казахского алфавита не вызывает трудности для усвоения для тех, кто знает 

английский язык, потому что латинский алфавит является основой 

письменности многих языков и 99% новых информационных технологий 

основаны на латинице. Латинский алфавит рассматривался и претерпел 

несколько изменений из-за специфических и фонетических особенностей 

звуков: I этап – 21 букв, II – 23 буквы, III – 25 букв, IV – 26 букв (Таблица 1).  

 

 

 

 

 



438 
 

Таблица 1 –Этапы изменения латинского алфавита 

 
Фундаментальной основой нового казахского алфавита служит 4 

латинский алфавит. Казахский алфавит состоит из 32 букв. Из списка 

латинского алфавита позаимствовано 23 буквы (кроме C, W, X) + 9 

специфических букв (Таблица 2).   

 

Таблица 2 – Новый казахский алфавит  

 

Современная 

кириллица 

Латиница  

2017 Первоначальная 

версия 

Латиница  

2017 Вторая версия 

Латиница  

2018 Утверждённая 

версия 

Аа Aa Aa Aa 

Әә Ae ae Aʼaʼ Áá 

Бб Bb Bb Bb 

Вв Vv Vv Vv 

Гг Gg Gg Gg 

Ғғ Gh gh Gʼgʼ Ǵǵ 

Дд Dd Dd Dd 

Ее Ee Ee Ee 

Жж Zh zh Jj Jj 

Зз Zz Zz Zz 

Ии Ii Iʼiʼ Iı 

Йй Jj Iʼiʼ Iı 

Кк Kk Kk Kk 

Ққ Qq Qq Qq 

Лл Ll Ll Ll 

Мм Mm Mm Mm 

Нн Nn Nn Nn 

Ңң Ng ng Nʼnʼ Ńń 

Оо Oo Oo Oo 

Өө Oe oe Oʼoʼ Óó 

Пп Pp Pp Pp 

Рр Rr Rr Rr 

Сс Ss Ss Ss 

Тт Tt Tt Tt 

Уу Ww Yʼyʼ Ýý 

Ұұ Uu Uu Uu 

Үү Ue ue Uʼuʼ Úú 

Фф Ff Ff Ff 

Хх Hh Hh Hh 

Һһ Hh Hh Hh 
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Чч Ch ch Cʼcʼ Ch ch 

Шш Sh sh Sʼsʼ Sh sh 

Ыы Yy Yy Yy 

 

Несмотря на изменения в системе латинского алфавита почти все буквы 

сохранены и подходят для казахской письменности. При обучении английскому 

языку новый казахский алфавит имеет огромные преимущества для развития 

навыков письма. Письмо является продуктивным видом речевой деятельности в 

обучении языку.  На занятии английского языка, преподаватели часто 

используют различные виды письменных заданий для введения и закрепления 

лексико-грамматического материала:  

1) написать перевод английских слов на казахском языке; 

2) выписать глаголы и составить словосочетания; 

3) выписать существительные и составить предложения; 

4) выписать заимствованные слова; 

5) перевести английский тест на казахский язык письменно; 

6) прослушать текст, выписать слова по определенной тематике и дать их 

перевод на казахский язык; 

7) прочитать текст, выписать ключевые слова и перевести их на казахский 

язык; 

8) выбрать правильный перевод предложений; 

9) выбрать правильно написанные слова; 

10) выбрать правильных вариант английских времен и т.д. 

Представленные задания помогают  отработать лексические единицы на 

практике, закрепить лексико-грамматический материал, запомнить 

правописание новых слов, улучшить произношение слов, запомнить слова в 

используемых контекстах, отработать грамматику английского и казахского 

языков, использовать грамматические структуры языков, устанавливать 

языковые соответствия, научиться передать смысл предложений и текста, знать 

порядок предложений, обогатить словарный запас.  

Для введения и апробации казахского алфавита на занятии английского 

языка применяются различные интерактивные методы и учебные стратегии 

(групповые и индивидуальные). С целью внедрения и апробации нового 

казахского алфавита на занятиях английского языка нами применены метод 

«Text parse» и «Тандем-метод». 

Метод «Text parse» (TP) является очень универсальным и одним из 

активных методов в обучении языку. Слово «parse» означает «разбор».  

Основной частью любого лексического материала является текст из которого 

извлекаются новые слова и выражения, выполняются задания по содержанию 

текста, переводятся предложения, готовится пересказ и т.д. Метод «Text parse» 

дает возможность разобрать текст полностью и изучить новый материал. На 

основе текста «The youngest brother» (New English File, 2009) по методу TP 

разработаны следующие задания [4]: 

1) выписать названия родственников: mother - ana, brother – aġa, aunt - tàte, 

baby - bala, daughter – qyz; 
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2) найти ключевые слова: brothers – aġalar, hospital – aýrýhana, rival - 

qarsylas, hate – jekkòrý, relationship – qatynas; 

3) описать главного героя: He was untidy, rebellious, rude, and impatient. His 

brother was tidy, responsible, and sensible. Ol jalġan, bulikshiI, òreskel jàne 

shydamsyz. Onyǹ aġasy uqypty, jaýapty jàne aqylġa qonymdy boldy.  

4) выписать предложения в настоящем времени (Present Indefinite Tense): 

Rivalry between brothers is normal. Jeff says we used to play Cowboys and Indians 

but I only remember him trying to suffocate me under the bedcovers. I always think 

that the younger child is innocent.  Jeff is now one of my best friends, and I like and 

admire him greatly. For better or worse, we share a whole history. It is the longest 

relationship in my life.  

Baýrlastardyn arasyndaġy bàsekelestik qalypty jaġdaida. Djef bizdiǹ Koyboi 

men Inditsy oinaġanymyzdy aitady, biraq men ony tòsektin astyna tùnshyktyryp 

tastap keletinim esimde. Men kishkentai bala kinàsiz dep oilaimyn. Djef meniǹ eǹ 

jaksy kòretin dostarymnyn biri jàne men onymen tamsanamyn. Jaksy ma jamanba, 

biz ekeyimiz býkil tarihpen bòlisemiz. Bul menin òmirimdegi eǹ uzaq qarym qatynas.  

5) перевести абзац на казахский язык: menin inim jàne men mùlde 

basqamyz. Biz bir jatym bòlmeni jàne basqa da zattardy bòlisemiz. Bizdiǹ balalyq 

shaġymyzdyǹ   jaġymdy estelikteri joq. Aqyrynda Djefpen qarym qatynasym menin 

òzimnin tòrt qyzymdy tàrbieleýine kòp àser etti.  

My brother and I were completely different. We share the same bedroom and 

things. I haven't got any positive memories of our childhood together. At last my 

relationship with Jeff has influenced my attitude towards my own four daughters. 

6) соотнести заголовки к абзацам: My childhood; Different characters; My 

lovely brother. Meniǹ balalyq shaġym; Tùrli minez; Menin sýikti aġam;  

7) подготовить схему текста:  

 

 
 

8) выписать новые слова:  

 
English variant Kazakh variant 

(Cyrillic) 

Kazakh variant -1 

(Latin) 

Kazakh variant -2 

(Latin) 

a sick newborn baby жаңа туған нәресте Jan’a tug’an ay’ry’ bala Jaǹa tuġan aýrý bala 

innocent жазықсыз jazyqsyz jazyqsyz 

rebellious бүлікшіл Bu’liks’i Bùlikshi 

relationship қарым-қатынас Qarym qatynas Qarym qatynas 

Tim Lott 

Me 

to be a sick 
newborn baby 

to be untidy. 
rebellious, 
emotional 

My brother  

to stay with an 
aunt 

to be tidy, 
responsible, 

sensible 
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rival қарсылас ba’seke bàseke 

to admire таңдану Tan’dany’ Taǹdaný 

to hate жек көру Jek ko’ry’ Jek kòrý 

to influence әсер ету A’ser ety’ àser etý 

to suffocate тұншығу Tuns’yqtyry’ Tunshyqtyrý 

to value мағына беру Ma’n bery’ Màn berý 

 

9) подготовить пересказ текста «The youngest brother»  

Introduction: This story is about one boy who was a sick newborn baby.  

Body: The hero was ill and spent lots of time in the hospital with his mother. He 

was very selfish and naughty in comparison with his brother. His brother spent a 

much time with his aunt and did all his things himself. His brother was tidy, 

responsible, and sensible. The hero hated his brother and there was rivalry between 

them.  

Conclusion: Now they are very friendly and love each other. They have their 

own family and value each other more.  

10) написать эссе на тему «The relationship of brothers»  

Данные виды заданий помогают понять общее содержание текста, 

находить в тексте необходимую информацию, применять знания о структуре и 

функциях языка при анализе текста, закрепить грамматический материал, 

усовершенствовать написание казахских слов на латинице, тренировать 

скорость написания казахских и английских слов. Таким образом, тщательная 

работа над текстом совершенствуют навыки чтения и письма. Полное 

понимание текста является основой обучения всем видам речевой 

деятельности. Задания по тексту подбираются по трех этапному принципу: 

предтекстовый (1-2), текстовый (3-6) и послетекстовый (7-10).   Задания 1-2 

предполагают дифференциацию языковых единиц и речевых образцов, 

овладение структурными материалами и языковой догадкой для формирования 

целой информации. Задания 3-6 подразумевают использование различных 

приемов извлечения информации и трансформации  структуры и языкового 

материала. Задания 7-10 направлены на выявление основных элементов 

содержания текста и на подготовку устной и письменной речи.  

  Во время выполнений заданий студенты столкнулись с трудностями при 

переводе слов, фраз и предложений с английского на казахский язык. Все 

латинские буквы не составили проблем при написании и переводе текста, но 

специфические звуки казахского языка, как ұ, ү, ы  ввели в заблуждение 

(Рисунок 2).  

                   Рисунок 2 – Перевод предложений на казахский язык 
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Ошибки студентов вызваны языковой интерференцией. Слово 

«интерференция» - английское слово, которое означает «помеха, 

вмешательство». Понятие «языковая интерференция» рассматривается во 

многих трудах зарубежных ученых.  Э. Хауген считает, что «языковая 

интервенция – это частичное языковое совпадение, при котором языковая 

единица оказывается элементом двух систем одновременно [5].  По мнению А. 

Дибольда «Интерференция – это языковое изменения, которое является 

результатом контакта двух языков» [6]. Р. Скиба отметил, что «интерференция 

представляет собой перенос фонологических, грамматических, лексических и 

орфографических элементов из одного языка в другой язык» [7]. Исходя из 

приведенных определений понятия «интерференция» следует, что данные 

ошибки сделаны студентами из-за результата контакта двух алфавитов 

(латинский + казахские специфические буквы с кириллицы).    

Одним из мотивационных и активных методов в обучении английскому 

языку является «Тандем-метод». Цель данного метода – овладение языком 

способом виртуального общения [8].  Основными принципами являются 

принцип взаимодействия участников и принцип автономии. Принцип 

взаимодействия предполагает совместную работу преподавателя и участников, 

а принцип автономности заключается в том, что нет специального плана 

работы и формы отчетности. «Тандем-метод» играет ведущую роль в 

формировании фонетических и грамматических навыков в изучении 

английского языка и внедрении нового казахского алфавита в практику. Кроме 

того, «тандем-метод» помогает скорректировать ошибки в правописании 

казахских слов, сформировать способность построения правильно 

оформленных предложений на казахском языке в письменной речи. Данный 

метод очень активен с использованием мобильного приложения WhatsApp, 

который доступен во всем мире. В настоящее время, каждая организация, 

департаменты, службы имеют свои общие группы в мобильных телефонах для 

обмена информацией благодаря приложению WhatsApp.  WhatsApp играет 

доминирующую роль в обучении иностранным языкам, в частности, в развитии 

навыков письма. Для «тандем-метода», средствами обучения являются учебник 

по английскому языку, новый казахский алфавит, мобильный телефон с 

приложением WhatsApp. Преподаватель и студент работают в тандеме, каждый 

имеет возможность видеть, анализировать, систематизировать, контролировать 

и комментировать записи.    

Основной задачей применения приложения мобильного телефона 

WhatsApp является апробация казахского алфавита, тренировка казахского 

письма латинской графикой, запоминание написания специфических звуков 

казахского алфавита, закрепление лексико-грамматического материала по 

английскому языку, обсуждение проблем, взаимное изучение нового казахского 

алфавита, поиск сходств и различий английского и казахского языков и т.д.  

Для работы с приложением были определены условия и правила чата:   

1) Информация передается на английском и казахском языках; 

2) Использовать новый казахский алфавит; 

3) Не использовать слова сокращения и иконы для передачи информации; 
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4) Активно участвовать в обсуждении поставленных проблем. 

В течение недели студенты переписывались в совместном чате на 

английском и казахском языках. Студенты очень заинтересованы введением 

нового казахского алфавита и с целью его внедрения в жизнь стараются писать 

длинные предложения (7-8 слов) в чате, отправлять новые варианты казахского 

алфавита и предлагать свои версии. Некоторые студенты пишут о проблемах, 

которые возникают при использовании казахского алфавита. Другие студенты 

дают советы, как быстро писать и запомнить новые буквы и звучания казахских 

букв. Студенты свободно выражают свои мысли в письменном варианте. 

Пользуясь данным приложением, преподаватель дает задания студентам для 

самостоятельной работы: написать, что вы сделали сегодня; какие новости 

узнали; чем вы сейчас занимаетесь; какие языки имеют привилегии; ваш идеал; 

как бы вы изменили свою жизнь и т.д. 

Таким образом, использование активных методов, как «Text parse» и 

«Тандем-метод» вносят новую струю в обучении английскому языку, 

внедрению нового казахского алфавита в практику, способствуют повышению 

мотивации в приобретении новых знаний, а также представляет новую 

возможность для формирования навыков всех видов речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, прослушивание).  
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 «РЕФЛЕКСИВТІ ОЙЛАУ – НӘТИЖЕ АЛУ ПРОЦЕСІН КӨРСЕТЕТІН 

ОЙЛАУДЫҢ БЕЛСЕНДІ ТҮРІ» 
 

К. А. Ханалиева, Э. А. Төребекова 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Атырау облысы бойынша ПҚБАИ, 

Атырау қ.  Kamchat64@mail.ru,  Elmira.torebekova.68@mail.ru 

 
Негізгі педагогикалық құзыреттіліктердің ішінен бүгінгі таңда қызметті талдау 

дағдысын, қателіктер мен қарама қайшылықтарды табу, оларды жеңу тәсілдерін көре 

алатын рефлексивті-аналитикалық құзырет айрықшаланып отыр. Әлеуметтік, кәсіби 

проблемалар, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік тұрғыда бір шешімге таңдау 

арқылы келу мұғалімді оңай емес жағдайға қалдырады. Осы жағдайда педагогтың кәсіби 

қызметінде ойлау, салыстыру, талдау, бағалау, қабілеттерін жетілдіретін рефлексия 

маңызды роль атқарады. 

 

Среди основных педагогических компетенций на сегодняшний день различаются 

рефлексивно-аналитические компетенции, которые могут видеть навыки анализа 

деятельности, ошибки и противоречия, способы их преодоления. Социальные, 

профессиональные проблемы, психолого-педагогические, методические подходы к выбору 

подходящих решений оставляют учителя в непростое положение. В данном случае важную 

роль в профессиональной деятельности педагога играет рефлексия, совершенствующая 

способности мышления, сравнения, анализа, оценки. 

 

Among the main pedagogical competences today there are different reflexive-analytical 

competences, which can see the skills of activity analysis, mistakes and contradictions, ways to 

overcome them. Social, professional problems, psychological,pedagogical, methodological 

approaches to the choice of appropriate solutions leave the teacher in a difficult position. In this 

case, an important role in the professional activity of the teacher plays reflection, improving the 

ability of thinking, comparison, analysis, evaluation. 

 
Қазір сіз  кешегі ойларыңыз қайда әкелді,  сол жердесіз.  

 Ал ертең бүгінгі ойларыңыз қайда апарады, сонда боласыз. 

Джеймс Аллен 

 

Қоғамның  әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуының  мақсаты мен 

тәсілі – білім берудегі өзгеріс үдерістері, білім беру аясының жаңғыртылуы 

және соған байланысты жүйе мен мұғалімдерді кәсіби дайындау сипатының 

жаңаруы да қазіргі ұстаздан жедел кәсіби дамуын қажет етеді. 

Л.М. Митинаның айтылған анықтамасында кәсіби даму мұғалімнің өзінің 

ішкі  дүниесін белсенді сапалы өзгертуі, ішкі сезімнің белсенділігі арқасында 

табандылықпен кәсіби іс-әрекет қызметінің жаңа тәсіліне апаруы болып 

табылады делінген. Яғни кәсіби іс-әрекет қызметінің жаңа тәсілі инновацияны 

меңгеруге қажетті. 

Көптеген философиялық, әлеуметтік, психологиялық еңбектерде адам 

баласына қорғаныштың, көмектің, дамудың ішкі механизмдерін қозғау 

маңызды дегеніне көптеп тоқталған. Үнемі және тез өзгермелі заман 

жағдайында өзінтану, өзіне көмек, өзін бағалау, өзін жетілдіру, өзін оқытудағы 

тұрақты факторлар мен құралдар адамның ішкі дүние әлеуеті мағынасына ие 
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болуда. Осы факторлар мен құралдар ішінде қазіргі ақпарат көздерінде 

«рефлексия» ұғымына  көп мән берілуде.  

А. Құнанбаевтың 15-қарасөзінде: «Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің, менің 

білуімше, біл белгілі парқын көрдім... Егерде есті  кісілердің  қатарында болғың 

келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, 

өзіңнен өзің есеп ал! Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің 

екен,  не  білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей 

қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де  білмей 

қалыппысың?».  Қазақтың данышпан ойшылы Абайдың  бұл сөздері қазіргі 

кезде көп айтылып, қолданысқа еніп жатқан термин «рефлексия» екені айдан 

анық. 

Рефлексия – өзіндік тәжірибе, өзін-өзі тану мен өздігімен үйрену туралы 

ойлану. Ол білім алушыларға өзінің үйрену әрекеттері мен амалдарын 

айқындау мен нақтылау, үйренудің мақсат-міндеттерін тұжырымдау, үйрену 

нәтижелерін сараптап, ой елегінен өткізу мүмкіндіктерін береді. 

«Рефлексияда адам өзімен ылғи да диалогте болады: оның психикасы екіге 

бөлінеді. Бір бөлігі «Мен – өзім» болады да, екінші бөлігі «Мен – басқа» 

рөлінде болады немесе М.М. Бахтин бойынша «Мен – орындаушы» және «Мен 

– қадағалаушы» болып екіге бөлінеді. Адам осылайша  өз әрекеттеріне сырт 

көзбен қарап, оларды екшейді, таразы басына салады, олардың дұрыс-

бұрыстығын ажыратады. Көбіне «Мен оның (яғни өзінің) орнында болсам, не 

жасар едім?» деген ой үстінде болады». Өзіңмен немесе өзің ойлаған елестеткен 

«біреумен» ішкі диалог жүргізу, сөйлесу адамға бақылаушы, зерттеуші 

орнында болып, өзін жан-жақтан, айнаға қарағандай, екі жақты қарауға 

мүмкіндік береді. 

Рефлексия коммуникативтік үдерісте бір адамның ішкі жан дүниесін 

екінші адам көре алатын үдеріс деп түсіндіріледі. Бұл бірақ бір жағы, екінші 

жағынан рефлексия – бұл тұлғаның сөйлесудегі әріптесінің оны қалай 

қабылдағанын түсінуі. Сонда рефлексия тек қана бір адамды білу мен түсінуі 

емес, басқа адамның сені қалай түсінгенін білуі. Бұл жағдайда  рефлексия – бір-

бірімен айнада шағылысқан тұлғалардың  өзіндік екі рет еселенген үдерісі 

іспетті. Осы үдерісте алдымен бірінші тұлғаның ішкі сезімі көрінеді 4. Қарым-

қатынаста  рефлексияға  қабілетті болуы баға жетпес орын алады.  

Рефлексия мұғалімнің кәсіби және тұлғалық өсуінің қуатты қозғаушысы. 

Рефлексия педагогикалық қызметтің ең маңызды аспектісіне апарады, 

педагогикалық шеберлігін жетілдіруде мұғалімнің қажеттілігіне «қызмет 

етеді».  

Ғылыми еңбектерде рефлексивті ойлау басқа адамның психикалық-

эмоционалдық көңіл-күйін түсінуге, әлеуметтік ортада өзара қарым-қатынасты 

үйлестіруге  көмектеседі делінген. 

Қазіргі педагогикада рефлексия ұғымын мұғалім қызметі мен нәтижесін 

өзін-өзі талдауы деп түсіндіріледі. Практикада шешілмейтін қиындықтар 

кездескенде, яғни талапқа сай болмай қалғанда  рефлексияның қажет болу 

мүмкіндігі ашылады. Бұл жерде рефлексия – тәжірибенің өзінің өздік  шегінен 

тыс шығуы, практикалық қиыншылықтардан шығуды жүзеге асыру. 
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Соған байланысты, рефлексия дамытуға және тәжірибені жаңғыртуға 

апара алады, сондықтан ол өзіне бағытталған ғана ой емес, сонымен қатар 

тәжірибенің өзіне де бағытталған. Бұл мағынада рефлексия практикадан 

шығады. 

Ғылыми әдебиеттер қорытындысы рефлексивті ойлау ұғымын тұлғаның өз 

психикасының мәнін, сонымен бірге басқа адамның да психикасын танып және 

түсінуге бағытталған ойлаудың түрі деп нақтылауда (В.В. Давыдов [2], А.З. Зак 

[3], Г.П. Щедровицкий [10] және т.б.).  

Өзінің кәсіби тәжірибесін ой елегінен өткізгенде мұғалім нәтижесі ретінде 

сол тәжірибенің өзін емес, сол ойдан туындаған ойды қолданады. (К.Д. 

Ушинский).  Зерттеуші-ғалымдар кәсіби тәжірибе мен рефлексияның қосылысы 

– кәсіби шеберліктің дамуы кілті деп санаған. 
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ-ҰЛТ БОЛАШАҒЫ 

 

Л.Н.Хасенова,  Г.Қ. Сагиева 

Өскемен қаласы№ 44 лицейі, Өскемен қаласы. xasenoval@inbox.ru 

 
 Латын әліпбиіне көшу біз үшін, болашақ үшін өркениетті елдердің қатарында тұрып, ана 

тілімізді артық кірме сөздерден арылта отырып, жағдайын жақсартудың ең маңызды 

жолы болып табылады.  

Переход на латинский алфавит  для подрастающего поколения, является одним из 

важнейших способов улучшения условий для родного языка, без заимствования слов из 

других языков.  

Transfering to the latin alphabet for us and for future generation is one of the most important ways 

to improve conditions for our mother tongue without borrowing words form other languages. 

 «Ұлттың сақталуына да, 

жоғалуына да себеп болатын 

нәрсенің ең қуаттысы – тілі» 

А.Байтұрсынұлы 

       Өмірімізде болып жатқан түбегейлі өзгерістер қоғамымызға жаңа талаптар 

қойып отыр. Елбасымыз өзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 

2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің 

позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен 

қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды жалғастыру керек. Біз 

2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге 

кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде 

тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы 

үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, 

балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы 

– қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп латын әліпбиіне көшудің 

қажеттілігін атап өтті. Осыған байланысты осы латын қарпіне көшу ең 

маңызды мәселелердің бірі. 

        Мемлекет басшысы Н.Назарбаев латын жазуына көшудің терең тарихи қи-

сыны бар. Олар: қазіргі технологиялық ортаның, қазіргі дүниежүзіндегі 

коммуникацияның, ХХІ ғасырдағы ғылым мен білімнің ерекшеліктері деп 

жазды. Айтқандай, латын графикасының технологиялық аспектіде, білім мен 

ғылым саласында, мәдени индустрияда жаппай басымдығына қазіргі таңда еш-

кім күмән келтірмейді. Қазір латын жазуы жалғыз христиан дінінің католиктік 

дәстүрімен, жалпы Батыс өркениетімен ғана байланысты емес, әлем елдері оны 

прогресс пен ілгері дамудың шарты деп бағалайды. Қайнары тарих 

қатпарларында жатқан дәстүрлі жазу жүйесі бар Қытай мен Үндістанның өзі 

технологиялық және экономикалық салаларын дамыту үшін латын жазуын 

жаппай қолдануға мәжбүр. Араб әлемі де бүгін құжаттарды рәсімдеуде, қаржы 

mailto:xasenoval@inbox.ru


448 
 

операциялары кезінде латын графикасын еш кемістік санамастан қатар 

пайдаланып келеді. 

    Қазақ тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына, соның ішінде қарақалпақ, ноғай, 

қарашай тілдерімен бірге қыпшақ-ноғай тармағына жатады. Сонымен қатар 

қырғыз, татар, башқұрт, қарашай-балқар, қырым, құмық, татар тілдеріне жақын. 

Қазақ жазуы бірнеше рет өзгеріске ұшырады. Жазу тарихында қазақ тілінің 

әліпби жүйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басынан өткізіп, ұлттық әліпби 

деңгейіне жеткен. 1929 жылға дейін Қазақстанда араб жазуы пайдаланылды.   

ХХ ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы ұсынысымен қазақ 

фонетикасының ерекшеліктері ескеріліп жасалған, араб графикасына 

негізделген «төте жазу» пайдаланылған. 1929-40 жылдар аралығында латын 

графикасына негізделген әліпбиді жазу жүйесіне енгізіп, 1940 жылдан бері 

қарай кирилл графикасы әліпбиін қолданып келеді. Мысалы, айта кетсек, Қазақ 

тілі үшін әр кезеңдерде және әр аймақтарда келесі жүйелер Қазақстан 

Республикасында – кирилл жазуы негізінде, ресми түрде Қазақстанның бүкіл 

жерінде және Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында пайдаланылған. Тағы да 

көршілес Қырғызстан, Ресей, Түрікменстан және Өзбекстан елдерін бірыңғай 

мекендеген қазақ жұрты пайдаланады, сонымен бірге басқа ыдыраған КСРО 

республикаларында да пайдаланылады. Сонымен қатар Түркия, Германия, 

АҚШ т.б. батыс елдерінде қазақ диаспорасы әртүрлі қалыпты емес латын 

жазуын пайдаланады. Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін өзгерту тарихы 

негізінен нақты саяси себептермен айқындалып келді.  

     Латынға Түркия 1928 жылы көшсе, Өзбекстан, Әзірбайжан КСРО 

ыдырағаннан кейін ауысты. Сол сияқты Әзірбайжанда 1925 жылдарға дейін 

ресми әліпби рөлін араб тілі атқарды. 1926-39 жылдары латын әліпбиін 

қолданса, 1940-2001 жылдары кириллица, одан кейін 2001 жылы қайта латын 

әліпбиіне көшті.[6] 

           Еліміздің латын әліпбиіне көшуі ұлтымыз үшін жасалған маңызды 

қадамдардың бірі. Ұлы Дала елінің тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғыры 

байлық – жер, екіншісі – тіл, үшіншісі – мемлекет және оның тарихы болуы 

керектігі айқындалады. Ағартушы-педагог ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып 

кеткендей, «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең 

қуаттысы – тілі» деген. Алаш қайраткерлері де латын әліпбиін жазу-сызуда 

қолданды. Бұл бізге таңсық дүние емес. Латын әліпбиі әлемде кеңінен 

қолданылады. Латын әліпбиі б.з.б. VII ғасырда Римде грек және этрус 

әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. I ғасырда қалыптасқан. Орта 

ғасырда латын әліпбиі Еуропаға тарады. Африка, Америка және Азия 

халықтары пайдаланды. Қазіргі латын әліпбиінде 25 әріп бар. [4] 

Бүгінде біз латын әліпбиіне көшуді емес, қайта оралуды жаңғыртып 

жатырмыз. Қазақ жазу мәдениетінің осы кезеңін тұңғыш Президенттің өзі «Бір 

кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз» - деп көрсетеді. 

Баршаңызға белгілі, Түркия 1928 жылдан, Түркіменстан мен Өзбекстан 

мемлекеттері 1993 жылдан, Әзірбайжан мемлекеті 1991 жылдан бері латын 

графикасымен жазып келеді. Біздің филолог ғалымдар аталған елдердің 
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тәжірибесін жаңа әліпби құрастыруда ескере отырып, тиімді тұстарын 

басшылыққа алды. 

        Бүгінде латын әліпбиіне негізделген 32 әріптен тұратын қазақ әліпбиі 

бекітілді. 9 әріптің жаңа нұсқасы жасалды, ерекшелігі - акутқа негізделген 

әліпби. 6 әріп акут таңбасын қою арқылы белгіленеді, 2 әріп диграф арқылы 

жазылады. 

«… қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз 

керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, 

байыппен қарап келеміз және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият 

дайындалдық» Елбасы Н.Назарбаев. 

     Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге 

кірісуіміз керектігін және болашақта барлық саладағы іс-қағаздар мен 

оқулықтар да осы қаріппен жазылуы тиіс екенін қадап айтты. Сондай-ақ, 

Үкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауды 

тапсырып, уақыт ұттырмай бұл жұмысты қазірден бастан қолға алу қажеттігін 

атап өтті. 

    Бүгінгі күнге дейін тіл саласының білікті мамандары латын қарпіне 

негізделген қазақ әліпбиінің жобаларын жасауда қызу талқылауда ойларын да 

айтып бөлісті. Айта кетсек, солардың бірі – филология ғылымдарының 

докторы, профессор Әлімхан Жүнісбектің пікірі: «Латын әліпбиіне көшудің 

қиыншылығы қазіргі біздің қолданып жүрген әліпбиіміз қазақтың төл әліпбиі 

емес, орыс тілімен араласып кеткені, бізге өзге тілден енген дыбыстар араласып 

кетсе онда кедергілер туындайтынын, латын әліпбиіне төл дыбыстарымызды 

баптап, соның аясында көшуін және қазақ жазуына тек әліпби ауыстыру ғана 

емес, түбегейлі реформа керек екенін, ол реформа үш мәселені дыбыс, әліпби 

және емле ережені бірдей қамтиды – деп айтты[5]. 

Демек, көп кешікпей егемен еліміздің латын әліпбиіне көшетіні айқындалды. 

Ал осы межелі мақсатқа кедергісіз қол жеткізу үшін не істеу керек? Осыған 

байланысты ой-пікірлерге шолу жасадық. 

«Мәжілістің отырысында «Қазақ тілін жаңғыртудың басты көрсеткіші – латын 

жазуына көшу» деп атап көрсетіліп, бұл қадамның әлем қазақтарын біріктіретін 

маңызды фактор екеніне назар аударылуы соның тағы бір жарқын дәлелі. 

Ұлттық өнердің қара шаңырағы бола білген М.Әуезов театрының ұжымы 

бүгінгі – ел болашағы үшін қабылданғалы отырған маңызды шешімге қолдау 

көрсетіп, еліміздің жаңа әліпбиге көшуіне белсенді атсалысатын боламыз. 

Барша қазақстандықтарды егемендік пен елдік жолындағы бетбұрысты 

қадаммен шын жүректен құттықтаймын. Латын әліпбиі – әлемдік кеңістікке 

енуге апаратын жол!»  Асанәлі Әшімов,Қазақстанның Еңбек Ері,  М.Әуезов 

атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының көркемдік 

жетекшісі. 

       «Бұл – заман талабы. Тіл – адамзат қоғамын құру үшін халыққа берілген 

маңызды құрал. Оны өзге де механизмдер секілді қоғамның дамуы үшін үнемі 

жетілдіріп, жаңғыртып отыру қажет. Осы орайда әліпби таңдау аса маңызды. 
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Бұл бағыттағы бастамаларға жеңіл қарауға болмайды. Жалпы, менің Қазақстан 

азаматы және Ассамблея мүшесі ретінде қазақ әрпін латын әліпбиіне көшіру 

туралы өзімнің пікірім бар. Мемлекет басшысы қазақ әрпін латын әліпбиіне 

көшіру мәселесіне байыппен қарап, түрлі пікірлер мен ұсыныстарды саралай 

келе өзінің салиқалы шешімін айтты. Бұл қадам дер кезінде, барлық жағдаяттар 

ескеріле отырып жасалды. Біз латынға көшу ісіне үлкен дайындықпен келдік. 

Көптеген шаралар атқарылды. Қоғамның пікіріне баса назар аударылды. 

Қоғамымызда латынға көшуді қолдайтындардың үні басым түсті. Өйткені 

латынға көшу уақыт талабы, замана сұранысы екенін халық терең түсіне білді. 

Ел бірлігін нығайту, Қазақстан халқының бірегейлігін дамыту Ассамблеяның 

басты міндеттерінің бірі. Осы орайда ел бірлігі мен татулығының кепілі Елбасы 

екенін ұмытпауымыз керек. Сөз соңында айтарым, Мемлекет басшысының 

қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру бастамасына баршамыз қолдау білдіргеніміз 

жөн. Өйткені, өзіміз таңдаған, өзіміз сенім артқан Елбасының әрбір бастамасы 

халық үшін аса маңызды.» Сергей Вишняк, Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Төрағасының орынбасары. 

      Әліпбидегі тағы бір ерекшелік, таза тілдік ережелер жаңадан 

құрастырылды. Төл сөздеріміздің жазылуы мен дыбысталуындағы 

жақындық айрықша сезіледі. Шетілдік сөздердің жазылуында көп 

жаңалықтар бар.    

Қорыта келгенде, жаңа әліпби қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 

танымалдығын арттырады, қазақтың сөз құдіретін танытып, мәдени бренд 

жасауға ықпалын тигізеді. 
Жазу графикасы ұқсас  болғандықтан, жастардың  ағылшын және 

интернет тілін тез үйреніп, халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді 

жолдар ашылады.   

Бүгінгі рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 1929-40 жылдардағы 

латын графикасымен жазылған тарихи ескі жазбаларды жарыққа шығарамыз. 

Ғылым, білім жаңа  жәдігерлермен толығатын болады. Бұл - түркі дүниесіне 

ортақ мұралар мен бай руханиятты жаһанға бейімдеп, озық ұлт жасаудың жолы 

болары анық. 
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Бұл нұсқаулықта шет тілдерін үйрену, шет тілдерінде әндерді пайдаланудың 

негізділігін анықтау, әнмен жұмысты ұйымдастырудың формаларын қарастыру, өлеңнің 

ерекшеліктерін әдіснамалық әдіс ретінде анықтау, әндерді таңдау критерийлерін бөліп 

көрсету үшін осындай комплекстік процестегі әннің орны мен рөлін түсіндіруге әрекет 

жасалды, әнмен жұмыс істеудің негізгі принциптері қарастырылды. 

 

An attempt to explain the place and role of a song in such a complex process as learning 

foreign languages was made in this manual; the author also tries to identify the justification of 

using songs in a foreign language lesson, to consider forms of organizing work with a song, to 

identify the specifics of a song as a methodical technique, to highlight the criteria for selecting 

songs, to consider basic principles of working with the song.  

 

В данном пособии была сделана попытка объяснить место и роль песни в таком 

сложном процессе, как обучение иностранным языкам, выявить оправданность 

использования песен на уроке иностранного языка, рассмотреть формы организации 

работы c песней, выявить специфику песни как методического приема, выделить критерии 

отбора песен, рассмотреть основные принципы работы с песней. 

 

Вниманию учителей английского языка предлагается электронное 

методическое пособие, созданное на основе обобщения многолетнего опыта 

преподавания английского языка автором на кафедре иностранных языков 

подготовки, явившееся результатом исследовательской работы преподавателя. 

Методическое пособие рассчитано на работу учителя с учащимися с 8 по 

11класс в качестве вспомогательного для стимулирования языковых навыков 

учащихся и применения их на практике. Электронный учебник представляет 

собой авторскую программу, способную помочь учителю английского языка 

сделать свой урок намного интереснее, информативнее, создать у учащихся 

креативный настрой на урок, если использовать его в качестве фонетической 

зарядки или мозгового штурма, или в качестве этапа урока «5 minutes 

activities», в ходе которого учащиеся приобретают или демонстрируют знания 

грамматики, Всемирной истории, музыки. Изучение исторически значимых 

песен является одним из видов применения технологии CLIL, что является 

mailto:rad113@mail.ru
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необходимым компонентом методики преподавания при обновлённом 

содержании образования. 

Исходя из вышесказанного, мы можем констатировать, что целью 

данного пособия является стремление разнообразить формы и содержание 

урока, выполнение учащимися задач, в которых они могли бы применить не 

только свои языковые знания и умения, но также знания музыки, истории США 

как страны изучаемого языка. Данное методическое пособие интересно с точки 

зрения проведения учителем английского языка, как интегрированных уроков, 

так и бинарных.  

Задачами предлагаемого учебного пособия явились: 

- актуализация лексических и грамматических навыков учащихся; 

- получение учащимися дополнительных экстралингвистических знаний;  

- культурологическое обогащение учащихся; 

- ознакомление учащихся со значимыми историческими фактами, которые 

нашли своё отражение в народном творчестве. 

  Данное методическое пособие ставит в центр внимания определение 

влияния музыкально-поэтического ритма на формирование основных коммуни-

кативно-личностных навыков: умение слушать, понимать и воспроизводить 

иностранную речь, учитывая ее лексико-грамматические особенности. 

Использование предлагаемого материала в учебном процессе показало, что 

ритм и рифма позволяют использовать поэтические тексты не только как 

запоминающуюся иллюстрацию языкового явления, но и эффективное 

упражнение, предполагающее повтор звуков, слов, частей предложений, 

грамматических конструкций. Лексико-грамматические конструкции, 

проговариваемые в определенном ритме и сопровождаемые музыкальным 

фоном, вызывают положительные эмоции, усваиваются легче и запоминаются 

надолго.   

Пособие состоит из 2 частей: информационно-методическая и 

информационно-музыкальная. Информационно-методическая часть состоит из 

7 глав: 

- первая глава – пояснительная записка;  

- вторая глава – методические рекомендации по применению песен на 

уроках английского языка;  

- третья глава представляет собой краткий справочник этапов истории 

США в контексте исторических песен, которые были популярны на том или 

другом этапе развития американского общества;  

- четвёртая глава состоит из 12 глав, включающих в себя презентацию 

песни (текстовую и нотную); информацию о происхождении песни с 

историческим контекстом и с лексическими комментариями; лексико-

грамматические упражнения на прочное усвоение новой лексики, 

грамматических конструкций, модельных фраз; 

- пятая глава – ожидаемые результаты данного учебника; 

- шестая глава - литература; 

- седьмая глава - мониторинг эффективности пособия и звуковое 

приложение.  
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Задания к упражнениям даются на английском языке. Авторы полагают, 

что задания, написанные на английском языке, мотивируют как учителя, так и 

учащихся к максимальному использованию языка на уроке при  введении 

новых форм работы с нетрадиционным материалом. Каждая песня 

сопровождается текстом, который описывает исторический контекст, в котором 

возникла та или иная песня. Это даёт возможность учащимся сравнивать свои 

знания по Всемирной истории с данными полученными в ходе уроков с 

использованием упражнений, содержащихся в методическом пособии. Помимо 

исторических комментариев, каждая песня сопровождается рядом упражнений 

на развитие лексико-грамматических навыков учащихся. Новая лексика и 

грамматические явления могут быть отработаны не только в подобных 

упражнениях, но и в ходе прослушивания песен. 

 
Темы и грамматические явления, 

встречаемые в песнях 

Класс 

 

Название песни 

Modal verb ‘can’ , grammar structure as...as 8-11 Song 1 Billy Boy 

Past Simple, grammar structure ‘make smb+adj’ 8-11 Song 2. You Are My Sunshine 

Past Participle 8-11 Song 3. A Bicycle Built for Two 

Present Continuous tense, Past Simple tense 8-11 Song 4. Go Tell Aunt Rhody 

Complex Object 8-11 Song 5. Down in the Valley 

Conditional 1 8-11 Song 6. All the Pretty Little Horses 

Future Simple tense 8-11 Song 7. What Shall We Do with a 

Drunken Sailor 

Present Perfect Continuous 9-11 Song 8. I’ve Been Working on the 

Railroad 

Future Continuous tense 9-11 Song 9. She’ll Be Coming ‘Round 

the Mountain 

Past Simple tense 9-11 Song 10. Pat on the Railway 

Grammar structure ‘to have to’ or ‘to have got 

to’ 

9-11 Song 11. Pick a Bale of Cotton 

Conditional 2 9-11 Song 12. Little Brown Jug 

 

Предлагаемый автором-составителем материал позволяет преподавателям 

разнообразить использование песенного материала в учебном процессе с 

учетом их творческого подхода. Методическое пособие сопровождается 

разработанными автором методическими рекомендациями по его 

использованию в учебном процессе. Данное пособие можно использовать на 

уроках английского языка в школах, гимназиях и на курсах английского языка. 

Изучать песни в историческом контексте становится намного интереснее, 

когда имеется представление об исторических условиях появления той или 

иной песни. Смысловое содержание одной песни может передать дух, чаяния и 

культуру народа всего исторического периода – будь-то времена дикого Запада, 

рабовладельческого периода или гражданской войны.  
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Stage  Date  Historical event  Song which has reflected an event  

1  16 century  the Basis of the first English 

colonies in North America  

“My Bonnie” - the song of English 

pirates and seamen.  

 ‘Billy Boy’  

16 century  Development of the southern 

territories. Dixie land  

“Oh! Susanna”  

17 century  Development of the Wild 

West  

“She’ll be coming round the mountain” - 

the song of farmers and cowboys of the 

Wild West  

‘Home on the range’  

17 century  Social economic 

development, of the river 

basin of Mississippi  

“Down by the riverside”  

1775-1783  Campaign against taxes and 

boycott of the British goods.  

War for independence.  

“Yankee Doodle” - the soldier's song.  

2 

Date 

 

Historical event 

 

Song which has reflected an event 

 

17 century Social economic 

development, of the river 

basin of Mississippi 

“Down by the riverside” 

1775-1783 Campaign against taxes and 

boycott of the British goods.  

War for independence. 

“Yankee Doodle” - the soldier's song. 

3 

 

End of 18 – 1st half of 

19 century  

 

Social economic 

development  

 

I’ve been working on the railroad 

 

 

1812-1815 

 

1849 

 

The second  

Independence War 

Gold Rush 

Plantation slavery  

 

The Star Spangled Banner 

Sacramento 

“Nobody knows the trouble I see” – 

the song of black slaves.  

‘All the Pretty Little Horses’  

‘Pick a Bale of Cotton’  

4 

End of the 19th 

century, 20th 

century 

  

1861-1865  

 

Civil war.  

 

 

“Glory, glory, hallelujah!” - the song 

about John Brown  

‘Goober Peas’ 

1962  Antislavery movement 

movement against racial 

discrimination  

‘We shall overcome’  
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1973 Liberation of hostages, 

coming back from war 

campaigns  

‘Tie a yellow ribbon round the old oak 

tree’  

 

Важно понимать, что песня является одним из сильнейших стимулов к 

дальнейшему изучению иностранного языка, песня может своим содержанием 

побуждать учащихся к высказыванию своих собственных мыслей, отношения, 

оценки чего-либо. Кроме того, аутентичные, удачно подобранные песни 

развивают мышление, внимательность и память учащихся, помогают 

непроизвольно удерживать в памяти сложный материал, речевые клише, 

устойчивые выражения. Кроме того, музыка положительно влияет на 

формирование личности учащихся, их характер и настроение, а также 

формирует эстетический вкус. Поэтому нельзя недооценивать роль музыки и 

песен в процессе обучения иностранным языкам. 
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ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В РАМКАХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ФИЗИКИ  

 

Г. А. Шаханова  

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

Нур-Султан, shah_galina@mail.ru 

 
Мақалада дарынды балалармен мысалда физиканың жаңартылған мазмұны 

жағдайында физиканы оқыту әдістемесінің мәселелері қарастырылады. Бұл ретте 

Физиканы оқытудағы тәрбие аспектілеріне назар аударылады. 

 

В статье рассматриваются проблемы методики преподавания физики в условиях 

обновленного содержания физики на примере  с одаренными детьми. При этом внимание 

уделяется воспитательным аспектам в преподавании физики. 

 

The article deals with the problems of methods of teaching physics in the updated content of 

physics on the example of gifted children. At the same time attention is paid to educational aspects 

in teaching physics 

 

Один из важнейших принципов обучения – обучая, воспитывать. Каждый 

предмет в системе школьного обучения играет свою роль в формировании 

человеческой личности. Создание методики преподавания требует времени, 

подкрепления соответствующими кадрами и т.д.  
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Воспитательные аспекты в преподавании физики в рамках обновленных 

программ и учебников можно провести на основе анализа проблемы работы с 

одаренными детьми. 

На постсоветском пространстве существовали и сейчас существуют 

традиции и достижения олимпиадного движения. Однако сейчас наблюдается 

падение интереса молодежи к естественно - научным дисциплинам, поэтому, 

во-первых, надо изучать опыт отбора талантливой молодежи в вузы с помощью 

олимпиад [1]. 

Во-вторых, в школах с физико-математическим уклоном победа учеников 

в олимпиадах и творческих конкурсах считается достижением учителя. К 

сожалению, не везде учителей, готовящих победителей олимпиад высокого 

уровня, стараются поощрять. Одним из таких фондов является в РК фонд 

«Бобек», который поддерживает учителей и учеников системой грантов. 

Во-третьих, проблемы работы с одаренными детьми затрагивают 

психологические и воспитательные вопросы организации учебного процесса, 

поиск форм как классной, так и внеклассной работы в школе. Такая 

взаимосвязь выдвигает на передний план вопросы выбора целей образования и 

методики преподавания предмета. 

Как должен работать учитель с одаренными детьми в рамках предмета 

«Физика» в общеобразовательной школе? Талантливых детей отбирают в 

специализированные школы обычно через систему викторин, конкурсов и 

экзаменов. Но одаренные дети так же могут оставаться и в 

общеобразовательной школе. В этом случае учитель физики должен создать 

условия для раскрытия этого дара с помощью физики. Какие проблемы могут 

возникнуть у такого ученика, если учитель не готов к работе с ним? Как развить 

способность к исследовательской деятельности в области физико-

математических или физико-технических дисциплин у одаренных детей?  

Одаренные дети легко учатся, лучше усваивают материал, легко 

концентрируют внимание, быстрее решают задачи, у них лучше развиты 

способности к абстрактному мышлению. Но прежде чем ставить перед 

ребенком творческие задачи, требуется минимум знаний и умений, черновой 

работы по их накоплению и освоению, что и дает обновленное содержание 

физики. Создавать только творческую атмосферу, давать детям только те 

задачи, которые он хочет выполнять в данный момент, приведет к тому, что 

человек потом не сможет работать в реальном обществе. «Творчество ради 

творчества пагубно в обучении, нельзя недооценивать предварительную 

черновую работу, преувеличивать вдохновение и интуицию»- писал Р. Хазбенд. 

Освоение знаниевой компоненты физики – необходимый этап и учитель 

должен его провести так, чтобы у ученика был мотив в освоении этих знаний, 

для чего используются эмоциональные и социальные рычаги, которые 

вызывают у ученика положительные эмоции и ощущение своей значимости. В 

обновленном содержании физики представлены такие задания и создание 

эмоциональных ситуаций на уроке зависит от мастерства учителя. Можно 

создать атмосферу в начале урока с помощью стихов, выполнения опытов 

самими учащимися без всяких комментариев, зарисовки этих опытов с 
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названиями элементов, словесное описание эксперимента по памяти, 

установление количественных закономерностей. Активно подключается также 

материал по истории физики. При таком подходе знания накладываются на 

бытовой опыт учеников, и сохраняется интерес к предмету, поскольку он 

окрашен положительными эмоциями. 

Следующая  проблема состоит в том, что в своей сфере одаренные ученики 

достигают уровня, который соответствует старшему возрасту, но они 

встречают много проблем в социальной адаптации и в личной сфере. 

Программы обучения слишком унифицированы, поэтому не учитываются 

индивидуальные возможности усвоения знаний. В этом случае для учителя и 

родителей важно создать среду, в которой всякий талант ценен. Учитель 

должен организовать групповые исследовательские работы, поездки на 

конференции школьников, летние школы, участие в сетевых проектах 

(конкурсах), турнирах юных физиков и т.д. 

Работа с одаренными детьми интересна для творческого педагога, но и 

трудна потому, что предъявляются повышенные требования к педагогу: 

 - понимать познавательные и эмоциональные особенности одаренных 

детей; 

 - быть уверенными в себе, иметь широкий круг интересов, обладать 

чувством юмора;  

 - нужно уметь петь или танцевать, читать стихи, играть на музыкальных 

инструментах и т.д. Это надо для организации групповых мероприятий, в 

которых будут участвовать и одаренные дети; 

 - обладать высокой мотивацией, хорошей предметной подготовкой, уметь 

проектировать и реализовывать процесс обучения одаренных детей.  

Мотивация связана также с познанием принципов функционирования 

окружающей техники. К сожалению, в обновленных учебниках физики связь с 

техникой просматривается с трудом. В учебниках же представлены, как и 

прежде, рычаги, маятники и т.д.  

Для повышения мотивации необходимо рассмотрение истории физики и 

техники как истории человеческих страстей и как истории открытий пытливого 

ума конкретных исследователей. В учебниках физики просто дается 

формальный пересказ биографии ученого, который не затрагивает 

эмоциональную сферу учащихся и не несет какой-либо идейный смысл. 

Учеников всегда  увлекают рассказы о достижениях отечественных ученых в 

области физики. Поэтому можно связать работу по изучению биографии 

ученых с конкретными темами курса физики. На мой взгляд, нужно 

дополнительно к учебникам физики издавать курс истории физики, где излагать 

биографии ученых, идеи их открытий, борьбу идей и связать это с темами курса 

физики.  

Мотивацию учащихся повышает и использование информационных 

технологий в преподавании физики. С этой точки зрения в обновленном 

содержании физики данные вопросы не проработаны, а они повышают 

наблюдательность школьников, развивают интерес к современной технике и 

активизируют самостоятельное изучение принципов их работы.  
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В современном мире большое значение играют коммуникативные 

способности человека. В обновленном содержании физики имеется много тем, 

изучение которых можно организовать в диалоговой форме, но здесь опять-

таки все сводится к мастерству учителя. При такой форме обучения создается 

творческая атмосфера, в которой у всех есть право на ошибку. Сомнение и 

логика, основанная на предыдущих знаниях и опыте, - вот путь, ведущий к 

научному познанию мира. Наиболее сложный тип урока, в котором 

концентрируются все приемы организации занятия в диалоговой форме, - это 

мозговой штурм. И именно здесь в наибольшей степени проявляется 

мастерство педагога. Можно использовать и другие групповые формы работы. 

Главное, что они учат учеников коллективному сотрудничеству, сотворчеству, 

решению задач сообща, помогают приобрести коммуникативную 

компетентность, чего сейчас не хватает нынешнему поколению.  

С рождения каждый ребенок обладает творческим потенциалом, который 

развивается по мере взросления. Величина творческого потенциала зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка. Ребенка можно считать одаренным, 

если он проявляет такие стороны поведения: 

 - активность, желание узнать новое, ставить и решать проблемы; 

 - умеет находить оригинальные и нестандартные решения проблемы; 

 - способен прогнозировать и предвосхищать. 

Самыми известными признаками одаренности ребенка являются 

успешность усвоения учебного материала и способность создания нового 

(произведения, решения, конструкции). 

Признаками одаренности считаются и сомнение в истинности 

утверждений, возникновение вопросов, догадок, пытливость, которые не 

связаны с успеваемостью обучения. Именно эти признаки в будущем приведут 

к способности ставить исследовательские задачи. 

Стратегия работы с одаренными детьми согласно концепции 

развивающего обучения основана на подъеме интеллектуального и творческого 

потенциала всех учащихся школы, класса, создание атмосферы уважения к 

особенностям каждой личности и развивающей среды для каждого ребенка. 

Опыт отбора и работы классов естественно-научного профиля показывает, 

что если собрать в классе группу приближенно равную 1/3 численного состава, 

которая обладает способностью воспринимать повышенные требования к 

уровню освоения программы, учебный процесс в целом налаживается, 

остальные ученики подтягиваются и втягиваются в учебный процесс [2]. 

Выпускники таких классов способны поступить в вузы, где требуются 

творческие способности в разных областях человеческой деятельности. При 

этом победители международных олимпиад по физике пишут стихи, увлечены 

музыкой, поступают на факультет вычислительной техники, владеющие 

английским языком, становятся психологами. В таких классах происходит 

естественная социальная адаптация детей, тогда как учащиеся спецшкол после 

окончания учебы в школе имеют большие личностные проблемы в социуме. 
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Подведем итоги: что же требуется от учителя и родителей для стимуляции 

саморазвития, познавательных потребностей  как основы для развития 

способностей ученика? На наш взгляд, необходимо: 

 - в семье и на уроках создавать радостное и заинтересованное отношение 

к познанию, доброе отношение к ученикам и положительные эмоции при 

изучении предмета; 

 - создавать у них высокую самооценку, дать почувствовать «вкус успеха», 

уверенность в своих силах, сравнивать новые успехи с другими, а не сравнивать 

учеников друг с другом; 

 - занятия проводить в диалоговой форме, соблюдать принцип «право на 

ошибку», на сомнение в мнении учителя, автора учебника, сверстника; 

 - оптимально сочетать фронтальные (40%), групповые (30%) и 

индивидуальные (30%) формы работы в процессе обучения [1]; 

 - воспитывать ответственность каждого ученика за совместную работу, 

адекватно оценивать учеников, развивать правильную самооценку учащихся; 

 - формировать целостное (межпредметное) видение мира и понимание 

места и роли человека в этом мире; 

 - помочь превратить информацию, полученную учеником, в личностно-

значимую. 

В современном мире возникла задача обучать детей так, чтобы они могли 

быстро анализировать информацию об окружающем мире, реагировать на 

изменения условий, самим добывать новые знания, обнаруживать и решать 

новые задачи. 

Чтобы обеспечить такое обучение необходимо развивать творческие 

возможности ребенка. 

Психологи установили, что для одаренных детей развивающей является 

такая деятельность, при которой он имеет возможность общаться с такими же 

одаренными сверстниками. Кроме того, одаренные дети не удовлетворены в 

любой деятельности, пока не достигнут наивысшего уровня - процесса участия 

в экспериментировании, который более важен для развития творческих 

способностей, чем конечный результат его работы. Обновленное содержание 

физики и новые учебники при соответствующем мастерстве учителя, в целом, 

позволяют решить проблемы одаренных детей в общеобразовательной школе. 
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Аннотация 

   В статье рассматриваются цели и методы написания эссе при обучении казахскому 

языку и литературе в содержании обновляемого контента. Автор сделал свои выводы о 

вариациях типов письменных произведений, связанных с ростом сознания человечества. 

Автор выделил типы и особенности письменных произведений и определил их  роли в 

современности. А так же в статье рассматриваются особенности первых произведений  в 

казахской литературе. 

 

Abstract 

  The article discusses the goals and methods of writing an essay at teaching the Kazakh 

language and literature in the content of updated content. The author made his conclusions about 

the variations in the types of written works associated with the growth of human consciousness. The 

author highlighted the types and features of written works and defined the role of modernity. And 

also it is considered about the first works of an essay in Kazakh literature. 

 

   Жазба жұмыстарының ішінде соңғы жылдары эссе жазу кең көлемде 

қолданылуда. Бүгінгі таңда эссе мектеп бітірушілердің білім көрсеткішіне 

айналып, негізгі талап болып отыр. Жоғарғы оқу орнына түсуге де, жұмысқа 

орналасуға да қажетті жазба жұмысы.Тек эссе ғана дарындылардың ішінен 

ерекшелерді таңдауға мүмкіндік береді деген ой қалыптасуда. 

Эсседегі ең басты дағды - жеке шығармашылық ойлау қабілеті және осы 

ойды жазбаша жеткізе білу болып табылады. Жалпы  білім  беретін 

мектептердің  мақсаты – бар білімді қайталату емес, ойлануға, дамытуға 

негізделуі қажет. Ойлай білу- білімнен де маңызды.Бүгінгі талап та осы.Айтуға 

оңай сияқты, кез-келген адам ХХІ ғасырда өзгеше ойлай біледі, ойын қағазға 

түсіре алады. Академик Л.С.Выготский айтқандай, мектеп оқушыларын сабақ 

барысында жазбаша сөйлеуге емес,сөзді жазуға ғана үйретумен шектелу тиімсіз 

нәтижеге әкеліп отыр. Сондықтан белгілі бір дәрежеде жазбаша сөйлетуге 

үйрету- таза, көркем жазу деңгейінен әлі көтеріле  қойған жоқ. Керемет ойы, 

жаңалығы, ерекшелігі бар білім алушылар эссе жазуға келгенде қиналуда. 

Себебі жазудың қиындығында ма? Жазу дегеніміз-жаңа нәрсе құрастыру, ол 

конструктивтік  әрекет. ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша әлемдегі ең сауатты 

адам берілген тақырыпқа 500 сөзден астам көлемде өз ойын әдеби тілмен бере 

білген адам болып табылады. ХХІ ғасырдағы ең білімді, сауатты адамға 

қойылатын талап десек те болады. 

     Эссе жанр ретінде қалай қалыптасқаны, негізін салушының кім екендігі 

бәрімізге белгілі. Ал қазақ әдебиетіндегі эссеист жазушылар кімдер және 

алғашқы эссе авторы кім  екен деген ойлар да қызықтырды. Бірден ойға 

оралғаны Абай Құнанбаевтың қара сөздері болатын. Алғашқыда эссе 

талаптарына сай болып көрінеді. Көлемі шағын, еркін құрылымды, жеке ойы, 

mailto:gulzeynep.shaldybaeva@mail.ru
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өз көзқарасы логикалық бірізділікпен жазылған. Өзінің өмірден көргенін, 

түсінгенін зерделеп, ой  елегінен өткізіп отыр. Салыстыру да бар, талдау да бар,  

кіріспе де, негізгі ой да, қорытынды да бар. Аталған шығарма толық эссе деуге 

келеді. «Қара сөз» дегеннің мағынасын белгілі ғалым және саясаткер Ғ. Есім: 

«...Абай ойына келген нәрселерін еркін айту үшін, өзі арнайы жанр ойлап 

тапқан. Ол — сөз жанры. Ақынның қара сөздері — нағыз еркін ойдың жанры. 

Мұнда ешқандай бір дәстүрге, тәсілге бағынушылық жоқ. Ой еркін айтылған, 

мазмұн өзіне лайықты форма тапқан. Көптеген философтар ойларын формаға 

бағындырып немесе жүйе құрып әуре болғанын білеміз. Абай болса, ондай 

істермен айналыспаған, өзінің айтқысы келген ойларын еркін білдірген. Абай 

ашқан «сөз» жанры, өкінішке орай, қазақ мәдениетінде өріс алмады. Сірә, оған 

кінәлі, Шәкәрім тілімен айтсақ, «нақтылы ойдың» заманы болса керек. Адам өз 

ойындағысын айтқаны үшін кінәлі болған заманда, әрине, сөз жанрының 

өрістеуі, Абай дәстүрін жалғастыруы мүмкін емес еді. Абай дәстүрі, яғни сөз 

жанры бүгінде жаңғырып, жалғасуы керек, оған алғышарт бар. Қазіргі 

плюрализм деп жүргеніміз, кезінде Абай қолданған ойлау тәсілі...» [1], — деп 

талдау жасады.Еркін ойдың жанры – эссе. Мектеп бағдарламасына эссенің енуі- 

бүгінгі заманның талабы. Абай негізін салған сөз жанры  осылайша жаңғыруда, 

жалғасын табуда. 

    Әр дәуірдің  өз жазуы, заман талабына сай шығармалары, ғылыми 

еңбектері болғаны  даусыз. Осы орайда эссе жазу неге  бүгінгі таңда қажет?  

 
 ХІХ ғасырдың басында халықты жаппай сауаттандыру кезінде ең білімді 

адамдар оқитын, жаза алатын адамдар болды. ХХ ғасырда оқып, жазып ешкімді 

таң қалдыра алмайтын болды. Оқыған, тыңдаған мәліметтерді насихаттау, 

түсіндіре алу, өз сөзімен шебер жеткізу қажеттілігі туындады. Ал ХХІ ғасырда 

берілген мәліметті ой елегінен өткізіп, талдап, салыстырып, өз білім деңгейімен 

бағалау қажет. Әрі қарай не жасауға болады, қалай жетілдіруге болатынына 

тоқталып, өз жаңалығын қосу керек. 

Эссе. ХХІ ғасыр 

Шығарма 

Міндетті құрылым.Пәндік 
білімге бағытталған. 

9-10-11  сыныптар. ХХ ғасыр ортасы 

Мазмұндама 

Дайын шығарманы өз 
сөзімен жазу. 

6-7-8 сыныптар ХХ ғасыр басы.      

Диктант 
Жазба  тілдің елесін 

қалыптастыру. Сөзді қатесіз 
жазу. 

Негізі  1,2 сыныптарда 
қалыптасады. 

ХІХ ғасырдың 
талабы.Жаппай 
сауаттандыру.   
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   Шығарма мен эссені салыстыра түсіндіру -  тиімді тәсіл. Шығарманың 

мақсаты-жазылым тілін, логикалық ойлауын дамыту. Нақты нәрсені еркін, 

қызықты түрде беру.Әдебиетті іштей түсіне отырып,оның мәні мен тиісті  

орнын өз танымымен көркемдеп бере алу. Жоспардан ауытқушылық,еркіндік 

жоқ. 

  «Өзіңді-өзің танысаң – істің басы» деп Шәкәрім айтқандай, өзін-өзі тану 

ғылымының жолы, рухты жетілдірудің жолы - эссе жазу. Шынында да, өзіңді – 

өзің танымасаң, басқаларды қалай танисың? Адамның  жеке әлемін, өзін 

түсінудің керемет  құралы –эссе. 

  Қазіргі ХХІ ғасырда бізге қойылып отырған негізгі талап мүлдем жаңа 

сапа-метабілімділік, метақұзіреттілік. 

 
    Бүгінгі  таңда білім алушыны өмір сүруге дайындау үшін академиялық 

білім,функционалдық  дағдылар, жеке тұлғалық қарым – қатынастар мен  

құзіреттіліктер жеткіліксіз.Мүлдем жаңа сапа- метабілімділік, метақұзіреттілік  

қажет. Озық экономика  білім беру мақсаттарын «білетін  адамнан », 

«шығармашылықпен ойлайтын,  әрекет ететін, өзін-өзі  дамытатын адамға» 

ауыстыруды талап етеді. 

 Бір кездері   бар нәрсені, жазылғанды ғана білу - білімділікті білдірген.Ал 

қазір ойлану, қиялдау білімнен де маңызды. Зерттеушілер тақырыпты жетік 

меңгерген адам ғана жақсы   эссе жаза алады деп есептейді. Эссе оқырман   

ойына мүлдем қарама-қайшы ой ұсына алса, тақырыпты басқа қырынан 

көрсетсе мақсатына жеткені болып есептеледі. 

     Эссе жазу технологиясы - рефлексивті технология.Бұл технологияның 

мақсаты және нәтижесі     жеке тұлғаның пән бойынша танымдық қабілетін 

шыңдауға, жеке  ізденістерін қалыптастыруға, жаңалық ашуға бағытталған.        

Рефлексия-зерттеу секілді (зерттеу емес)   адам мұнда өзінің ішкі дүниесін жан-

жақты қарастырады. Яғни өзін-өзі зерттейді. Қазақ тілінің  функционалдық 

қызметіндегі негізгі ұстанымдар:когнитивті ,креативті, рефлексивті екенін 

ескеретін болсақ,эссе жаза білудің маңызы айқын көрінеді.Үш ұстанымды 

Білетін  адамнан 

(шығарма жазатын 
адамнан) 

Креативті,өзін -өзі 
дамытатын  адамға 
айналу (эссе жазатын 
адамға) 
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меңгеру- эссе жазуды меңгерген болып есептеледі.Бұл нені білдіреді? Эссе 

жазуды жетік меңгеру – заман талабы.Заманауи қоғамның    динамикалық 

сұраныстарына сәйкес  сындарлы ойлау, шығармашыл, позитивті болу – бүгінгі 

білімді тұлға  белгісі деп есептеймін. 

Эссе жазу алгоритмі. 

Кіріспе 20 % 

Мен үшін бұл мәселе... 

- Проблема 

- Өзектілігі, маңызы бүгінгі күндегі 

Негізгі бөлім  60% 

Келісемін, келіспеймін 

- Теориялық  аргументтер 

- Фактілік аргументтер 

Қорытынды  20 % 

Жоғарыда келтірілген себептер бойынша... 

Нәтижесінде... 

 

Рефлексивті есеп 

Не? 

Қазір не  болып жатыр? 

Одан әрі не болмақ? 

Кіріспе бөлім   

Мен бұл тақырыпты неге енгізейін деп отырмын? 

Негізгі бөлім 

Ұғыну,түсіндіру 

Қорытынды бөлім 

Бұдан әрі мен не істеймін? 

Неге олай жасаймын? 

«ПОПС формуласы»  

1. Бірінші сөйлем «Менің ойымша, … » 

2. Екінші сөйлем «Себебі, мен оны былай түсіндіремін … » 

3. Үшінші сөйлем «Оны мен мына мысалдармен дәлелдей аламын … » 

4. Соңғы сөйлем «Осыған байланысты мынадай қорытындыға келдім …» 

«Дербес пікір» тәсілі 

1. Өзіндік пікір (ой, идея) – бір сөйлем. 

2. Дәлел – екі сөйлеммен келтіру керек. 

3. Өз пікірін айғақтайтын мысал – екі сөйлем. 

4. Өз пікіріне қарсы дәлел – бір сөйлем. 

5. Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал – бір сөйлем. 

6. Қорытынды – екі сөйлемнен тұрады. 

 Төрт сөйлем тәсілі  

Пікір.Оқыған мәтін бойынша өз пікірінді бір сөйлеммен жаз. 

Дәлел.Өз пікіріңді бір сөйлеммен дәлелде. 

Мысал.Пікірінді өмірмен байланыстырып,мысал келтір. 

Қорытынды.Тақырып бойынша қорытынды жаз. 
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 Бұл әдіс-тәсілдер эссе жазудың алғышарттары  болып табылады. Осы 

алгоритмдермен жұмыс жасап дағдыландыру қажет. Нәтижесінде білім 

алушылар  эссе жазуды өз деңгейінде меңгере алады, өз ойын дұрыс 

тұжырымдайды, негізгі мәселені анықтайды, талдайды, дәлелдейді,  

қорытындылайды. Әрбір сабақ барысында осы әдістерді қолдану қажетті. 

Білім  алушының тілдік-лингвистикалық білімінің сапалы болуы – барлық 

пәндердің  сапалы оқытылуының негізі болып табылатынын ескеретін болсақ, 

қазақ тілі пәнін меңгеру басты назарда болуы керек. 
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Жаңартылған білім беру бағдарламасы: жаңа бағыт, жаңаша 

көзқарас 
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық универсиеті, 

Нұр-Сұлтан қ., M.dariga_80@mail.ru 

 
           Бұл мақалада қазақстандық білім беру жүйесіне енгізілген жаңартылған білім беру  

мазмұнының мақсаты мен міндеттері, өзіндік ерекшеліктері, артықшылықтары мен негізгі 

аспектілері сөз болады. 

           В данной статье рассматриваются цели и задачи, специфические особенности, 

преимущества и основные аспекты обновленного содержания образования, внедренного в 

казахстанскую систему образования. 

           This article discusses the goals and objectives, specific features, advantages and main aspects 

of the updated content of education introduced into the Kazakh education system. 

 

        Тәуелсіз елдің тұғырлы тірегі - білімді де саналы ұрпақ. Қазіргі уақыт -  

білімдінің аты бәйгеден озып келетін заман. Мемлекеттің кемел келешегінің 

кепілі - жастарға сапалы білім мен толыққанды тәрбие беру мәселесінен өткір 

мәселе жоқ екені белгілі. Осы орайда ғалым, ұстаз Ахмет Байтұрсынұлының: 
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«Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек», - деген ұлағатты ойы 

ойға оралады. 

        Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан - 2030" стратегиялық 

жолдауында, Қазақстан Республикасы "Білім туралы" Заңында, 2000 жылдың 

30 қыркүйегінде қабылданған "Білім" мемлекеттік бағдарламасында 

көрсетілгендей, қоғамның экономикалық және әлеуметтік жағынан 

ілгерілеуінің маңызды факторы ретінде білім берудің ұлттық моделін жасау, 

жан-жақты дамыған шығармашыл тұлға қалыптастыру, ақыл-ой қорын жинау 

сияқты мақсаттар көзделеді [1]. Қазір Республикада заманауи тенденцияларға 

негізделген білім берудің жаңа жүйесі жасалып, білім мазмұны жаңарды, білім 

беру парадигмасы өзгерді, білімге деген жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас 

пайда болды. Атап айтсақ, "жалпыға білім беру" моделінен "әр адамға таңдау 

бойынша білім беру" моделіне көшу басталды[2].   

         Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде 2016-2017 оқу 

жылынан бастап жаңартылған білім беру  мазмұнына көшу сатысы басталып, 

оқушыларды кең ауқымды дағдыларға үйретуге, олардың функционалдық 

сауаттылықтарын  арттыруға, жеке адами құндылықтарын дамытуға, ізгіліктік, 

тұлғалық, бағдарлы, іс-әрекеттік, құзыреттілік тұрғылар негізінде білім беруге 

ерекше көңіл бөліне бастады. Сондықтан қазіргі таңдағы негізгі мақсат – жан-

жақты білімді, кез-келген ортада өмір сүруге бейім, өзіндік көзқарасы, ой-пікірі 

бар,  адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны, яғни еліміздің патриотын 

қалыптастыру. Осы мақсатқа қол жеткізу міндеті білім берудің философиясы 

мен педагогика ғылымының парадигмалық өзгерісін әдіснамалық тұрғыдан 

терең талдау жасауға алып келді. Осы орайда жаңартылған білім беру 

бағдарламасының негізгі мақсаты – жас ұрпақтың сыни көзқарасын 

қалыптастыру,  сындарлы оқытуға үйрету, әлемдік білім кеңістігіне қол 

жеткізу, инновациялық білім негіздерін терең меңгерту [4].          

         Жаңа мазмұн  білім мазмұнын жаңартумен қатар, критериалды бағалау 

жүйесін енгізу және оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 

қолдануды талап етеді. Оқушыларға сапалы білім қандай қажет болса, сол 

білімді өмірде қолдана алу дағдысы да сондай қажет.  Алынған жаңа ақпаратты 

жете түсініп, есте сақтап, қажетті салада шебер қолдана алу оларға кейінгі кезде 

«ХХІ ғасыр дағдысы» деп жиі айтылып жүрген кең ауқымды құзыреттілікті 

меңгеруге мүмкіндік береді. Сондықтан да жаңа бағдарламада оқушылардың 

бойында қалыптастыру қажет құндылықтар мен дағдылар анықталған.  ХХІ 

ғасыр құзыреттіліктері және білім мен білік дағдылары ескеріледі (сыни ойлау, 

функционалдық сауаттылық, ғылыми-зерттеу, ізденіс дағдылары, АКТ 

дағдылары, т.б.).  

        Жаңартылған білім беру мазмұнында төмендегі тұжырымдар нақтыланды: 

- қоғамның даму үрдісі мен заманауи шынайылығы көрініс табатын 

мектептегі білім беру құндылығы, мақсаты мен міндеттері анықталды; 

- тұлғаның рухани адамгершілігін, ұлттық құндылықты қалыптастыруға 

бағытталған тәрбиелік аспект күшейтілді; 

- «Мәңгілік ел» ұлттық идеясын қазақстандық патриотизм мен азаматтық 

жауапкершілік, құрмет көрсету, ынтымақтастық, еңбек пен 
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шығармашылық, ашықтық, өмір бойы білім алу тәрізді құндылықтар 

арқылы жүзеге асыру қамтамасыз етілді; 

- кең ауқымды дағдылар түрінде ұсынылатын күтілетін нәтижелер 

анықталды (білімін функционалдық тұрғыдан қолдану, АКТ дағдысы, 

зерттеушілік, коммуникативік, шығармашылық және сын тұрғысынан 

ойлау, топпен және жеке жұмыс жасау дағдылары); 

- қоршаған ортаны біртұтас қабылдау үшін пәндер мен мазмұн кіріктірілді, 

пәнаралық және пәнішілік байланыс басты назарда  қарастырылды; 

- пән бағдарламалары білімді практикада қолдана алуға, зерттеушілік және 

жобалау жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беретін нақты күтілетін 

нәтижемен қамтамасыз етілді, нәтижеге жетудегі негізгі көрсеткіш - оқу 

мақсаттары айқындалды; 

- білім беру саласында күтілетін нәтиже қызметтік әрекет, яғни, 

оқушылардың «білуі», «түсінуі», «қолдануы», «талдауы», «жинақтауы», 

«бағалауы» арқылы көрініс тапты [4]. 

        Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі ерекшеліктерінің бірі – 

ондағы білімнің спиральді қағидатпен берілуі. Спиральді қағидат бойынша 

құрылған білім беру бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» 

(1960) атты еңбегінде қарастырылған теорияға негізделеді. [4] Спиральді білім 

беру бағдарламасының ерекше сипаттары: берілетін білім әр сынып бойында 

қайталанып, тақырыптар толықтырылып отырады, жаңа материал жеңілден-

күрделіге ойысып, тоқсан, жыл сайын бекітіле береді. Сынып жоғарылаған 

сайын тақырыптың күрделілігі мен ғылымилығы да жоғарылап, материалдың 

мазмұны мен көлемі арта түседі, жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз 

байланыста қарастырылып, бұған дейін алынған ақпарат тиімді пысықталады. 

       Жаңартылған білім беру мазмұнының тағы бір ерекшелігі оқу бағдарлама-

ларында үштілді білім беруді жүзеге асыру қарастырылуында. Әр оқу пәні 

көптілді оқыту ортасын құруға үлес қосады. Яғни, жаңа мазмұн үштілді білім 

беру саясатын іске асыруды қамтамасыз етеді. Тілдерді оқытудың негізі 

коммуникативтік тәсіл болып табылады, ол - әрбір оқу пәнінің құралдарымен 

білім алушылардың сөйлеу қызметін дамытудың жетекші принципі – түрлі оқу 

жағдайларында білім мен дағды алмасу, сөйлеу және тілдік нормалар жүйесін 

дұрыс пайдалану. Тілдерді оқыту сөйлеудің төрт түрлі дағдысын дамыту 

арқылы жүзеге асырылады, олар: тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу дағдылары. 

Сондықтан мұғалімнің оқушылардың сөйлеу тілін дамытуға ықпал ететін 

табиғи жағдайларға етене жақын білім алу ортасының моделін құруы 

маңызды.[3] 

        Жаңартылған білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі  - оқушының 

оқуда қол жеткізген жетістігін нақты бағалау. Осы мақсатта енгізілген 

критериалды бағалау жүйесінің міндеті – мектептегі оқыту сапасын көтеру. 

Критериалды бағалау – бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген 

оқушының оқу-танымдық құзырлылығын қалыптастыруда алдын-ала 

белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі, яғни жетістікті белгілі бір нақты 

критерийлер арқылы бағалау. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың 

үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. 
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Оқыту барысындағы теріс әсерлерді жою мақсатында оқушылардың пән 

бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және 

жиынтық бағалау. Бұл бағалау түрлері баланы жан-жақты ізденуге 

ынталандырып, өз бетімен білім алу дағдысын қалыптастырады. Критериалды 

бағалау жүйесі - Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды 

дамыған елдерде пайдаланылатын тиімді де табысты бағалау [4]. Бұл бағалау 

жүйесінің бірден-бір артықшылығы баланың ойлау қабілетін дамытып, 

ғылыммен айналысуына ықыласын туғызуында. Қалыптастырушы бағалау 

күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және 

тоқсан, оқу жылы бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау 

үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты 

қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға 

мүмкіндік береді. Бұл бағалау баланың білім алуға қажетті дағдыларын 

қалыптастырады. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ 

тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім 

деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл 

және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық 

бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады.  Критериалды  бағалаудың 

басты  артықшылықтары - алдын-ала ұсынылған нақты бағалау шкаласының 

болуы, бағалаудың анық, айқындылығы, бағаның әділдігі, оқушыға өзін 

бағалауға мүмкіндіктің берілуі. Қалыптастырушы бағалау – оқушыларға өз 

оқуын жақсарту туралы кері байланыс (пікірлер мен ұсыныстар) беру, оқу 

мақсаттарына қол жеткізу мақсатында үздіксіз жүргізілетін,  оның білім 

мазмұнын меңгерудегі кемшіліктерін анықтауға және барынша тиімді 

толықтыруға бағытталған бағалау. Жиынтық бағалау - белгілі бір кезең 

аяқталғаннан кейін балмен есептелетін (БЖБ) және оқу бағдарламасының 

бөлімдерді бойынша (ТЖБ) бағалау түрі. Ол белгілі бір бөлім соңында және 

тоқсан аяғында жүргізіледі. 

        Жаңартылған білім мазмұны жағдайындағы мектептің ерекшелігі – 

оқудағы жетістіктер нәтижелі сипатқа ие, ал оқу процесі оқушылардың әрбір 

сабақта білімді «табудағы» белсенді қызметімен сипатталады. Бұл жағдайларда 

оқушы – таным субъектісі, ал мұғалім оқушылардың танымдық әрекетінің 

ұйымдастырушысы қызметін атқарады. Әрбір оқушыны жасына да, 

мүмкіндігіне да қарамастан жеке тұлға ретінде қабылдауға қол жеткізу мақсат 

етіледі. Сондықтан оқыту барысында білім алушылардың қолайлы дамуы үшін 

достық қарым-қатынастағы ортаны құру өте маңызды болып табылады. 

        Жаңартылған білім беру бағдарламасында қазіргі заманғы оқыту әдістері 

жеті түрлі модуль арқылы беріледі: 

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.  

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.  

3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.  

4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.  

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.  

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім беру және оқыту.  

7. Білім берудегі басқарушы және көшбасшылық [4]. 
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        Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында «Білім және кәсіби машық - 

заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі 

бағдары. Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы 

жоғары елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық 

сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет», - деп атап көрсетті [2]. Қорыта 

айтқанда, жаңартылған білім бағдарламасының мәні – жас ұрпақтың 

функционалды сауаттылығын қалыптастыруда. Оқушыны мектеп 

қабырғасында алған білімін өмірде тиімді қолдана білуге баулу. Осы міндет 

ұстаздарға үлкен жауапкершілік жүктейді. Ендеше «Білімді болу деген сөздің 

мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу», - деген Әл-Фарабидің сөзіне 

жүгінетін болсақ, ел ертеңі білімді ұрпақпен ғана өлшенетіні айдан анық. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию новых технологий преподавания 

английского языка. Интернет ресурсы играют важную роль в области преподавания 

английского языка. В статье предлагается лучшие интернет ресурсы для преподавания 

английского языка с использованием новых технологий. Целью статьи является 

использование новых технологий в повышении эффективности преподавания английского 

языка, развития творческих способностей учащихся. В статье даны различные онлайн 

ресурсы доступные в Интернете для использования на уроках английского языка.   
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Аннотация. Мақала ағылшын тілін оқытудың жаңа технологияларын қолдануға 

арналған. Ағылшын тілін оқытуда интернет ресурстары маңызды рөл атқарады. Мақалада 

жаңа технологияларды қолдану арқылы ағылшын тілін оқыту үшін үздік интернет 

ресурстары ұсынылады. Мақаланың мақсаты ағылшын тілін оқытудың тиімділігін арттыруда 

жаңа технологияларды қолдану, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту болып 

табылады. Мақалада ағылшын тілі сабақтарында пайдалануға қажетті түрлі онлайн 

ресурстары берілген.   
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Introduction. One of the important directions in the system of education is the 

development and implementation of educational technologies. Nowadays the rapid 

development of technology led to computerization of education that extending the 

capabilities of the teacher, entails changes in the education system. The consequence 

of this transformation was the development of the Internet, which was the beginning 

of a new evolutionary process called Internet technologies. 

Modern approaches to English language teaching emphasize the importance of 

computer use in the classroom. The application of Internet technologies in learning 

English language gives you the opportunity to enhance cognitive and independent 

activity of students, to intensify the educational process. Internet technology makes it 

possible not only to change the forms and methods of educational work, but also 

significantly transform and enrich the educational paradigm.  

Using Internet technologies at English lessons the teacher can solve a number of 

didactic tasks:  

- to form skills and reading skills,  

- using materials of the global network, 

- improve skills of written speech, 

- using multimedia materials for vocabulary, 

- to form steady motivation to studying English. 

The teacher who knows the computer has a unique opportunity to intensify the 

learning process, make it more visual and dynamic. Now almost all the educational 

institutions of adequate number of computer equipment, multimedia installations, 

interactive whiteboards, free Internet access. Therefore, the application of 

information technologies in the teaching of English has become not only necessary 

but also quite possible. 

The purpose of this article is to assist teachers to navigate in the information 

space and to share useful information using Internet technologies. 

Currently, there are many methods for learning a foreign language in higher 

educational institutions. Each method has certain features, some are more popular. 

Today, there are many methods for teaching English.  

Using information resources of the Internet, the lessons will be more effectively 

to solve a number of didactic problems, we can recommend these web sites 

http://www.washingtonpost.com, www.cnn.com/world, www.abcnews.go.com, 

www.bbc.co.uk, www.washtimes.соm help to develop the skills and reading skills, 

www.bell-labs.com/project help to improve the ability of listening on the basis of 

authentic sound texts of a network the Internet [1].   

Sometimes, however, it is very difficult and time-consuming to find exactly the 

kind of material a teacher needs for a certain level or context and to prepare lessons 

based on these. This is where websites like Macmillan’s www.onestopenglish.com or 

http://breakingnewsenglish.com come into play, and which can be seen as a middle 

way between following a course book or entirely creating one’s own materials. They 

can help teachers make use of website resources without having to spend hours 

searching for materials and designing tasks for them. They also allow teachers to 

download a limited number of units or pages from course books. 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.cnn.com/world
http://www.abcnews.go.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.washtimes.соm/
http://www.bell-labs.com/project
http://breakingnewsenglish.com/
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A similar service is provided by http://English360.com, which allows teachers to 

create a course using digital versions of published materials from Cambridge and 

adding their own from the internet (for example, videos, audio), and giving learners 

and teachers tools to arrange these, take quizzes, etc., similar to a learning 

management system. These services show how traditional publishers are trying to 

adapt to the new technologies and cater to the new needs of teachers and learners. 

Almost all newly published books or new editions of well-known course books have 

an online component, which is more or less integrated with the book. 

One example of how technology can be integrated into a course and learners 

gradually trained to deal with authentic materials and tasks in the target language is 

the English for Urban Planners course website (http://englishforcityplanners.com, 

www.nergizkern.com), which is the online part of a blended course. The students, 

who are city planners, need to do online research about urban planning for their work, 

but they did not know how to approach English texts that were often beyond their 

level of English. On the website, they are guided step by step through tasks that help 

them to understand the reading passage. Additionally, it includes links to relevant 

websites, where they can find more texts of interest to them and try out the same 

approaches on their own [2, 101-102]. 

 

Table 1: ELT assessment mode and tools [2, 162-164] 

 

Writing tools 

Blogger 

www.blogger.com 

 

 

 

 

 

Blogger is a free blogging tool from Google. Students 

can use it to keep diaries, write stories, reflect on 

classes. 

Teachers and peers can easily leave comments. 

Students 

can develop communities. Help videos to use blogger 

www.teachertrainingvideos.com 

www.teachertrainingvideos.com/newBlogger2 

 

WordPress 

http://wordpress.com 

 

 

 

 

Another very popular blogging tool that is also free. 

Slightly more sophisticated than Blogger it provides all 

the same elements as Blogger but with perhaps a better 

look and feel. Versions of WordPress can be 

downloaded 

onto your own server, so that they can be customised 

for a school and plugins added to extend their 

capabilities. Help videos to use WordPress 

www.teachertrainingvideos.com 

 

http://english360.com/
http://englishforcityplanners.com/
http://www.nergizkern.com/
http://www.blogger.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/newBlogger2
http://wordpress.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/
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Wikis 

http://pbworks.com  

 

 

 

 

 

 

 

A great way of providing a platform for collaboration 

and sharing. Wikis are websites built by groups of 

students rather than individuals. They allow for 

collaborative writing exercises where students can edit 

and review their work and the work of others. 

Information about the creation of a wiki allows the 

teacher to easily see who has contributed and who 

hasn’t. Help videos to use PB Wiki 

www.teachertrainingvideos.com 

 

 

Tricider 

https://tricider.com 

  

 

 

 

 

Quick and simple discussion board that allows students 

not only to add their own ideas but also to comment on 

the ideas of their peers. Good for brainstorming, 

debates, 

essay preparation and drafting. Help videos to use 

Tricider 

www.teachertrainingvideos.com/tricider/index.html 

 

Wallwisher 

http://wallwisher.com 

 

 

 

 

 

This website provides a sort of collaborative electronic 

board where students can add up comments, pictures, 

video and links around a given theme. Great for 

brainstorming, preparing essays and projects, and 

sharing ideas. Help videos to use Wallwisher 

www.teachertrainingvideos.com/wall/index.html 

 

Breakingnewenglish 

www.breakingnewsenglis

h.com 

 

 

Useful website of reading and listening content that is 

topical and related to recent news events. The site 

includes whole lesson plans built around the content, 

but the content can easily be adapted to use for 

assessments 

 

Listenaminute 

http://listenaminute.com 

 

Another source of reading and listening content that 

can be easily adapted for assessments 

 

Listening material 

ELLLO English 

http://elllo.org 

 

 

Huge collection of monologues and dialogues from a 

whole variety of speakers which can easily be used for 

assessment purposes 

 

Audio/speaking 

Vocaroo 

http://vocaroo.com  

 

 

 

Simple audio tool that can allow for five minute 

recordings at the click of a button. Recordings can be 

shared via email, embedded in a blog, wiki or virtual 

learning environment or even downloaded. 

Help videos to use Vocaroo 

http://pbworks.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/pbworks/index.html
https://tricider.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/tricider/index.html
http://wallwisher.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/wall/index.html
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://listenaminute.com/
http://elllo.org/
http://vocaroo.com/
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 www.teachertrainingvideos.com/vocaroo1/index.html 

 

VoiceThread 

http://voicethread.com 

 

 

 

 

Excellent tool that can be used collaboratively. 

Students can add written or audio comments 

concerning an image, video or document. Help videos 

to use VoiceThread 

www.teachertrainingvideos.com/voiceThread/index.ht

ml  

 

MailVu 

http://mailvu.com 

 

 

 

 

Simple audio tool that also uses the webcam facilities 

of a computer. Allows for simple webcam recordings in 

pairs or groups and can be useful for pair work 

assessments. Help videos to use MailVu 

www.teachertrainingvideos.com/mailVu/index.html 

 

Voxopop 

www.voxopop.com 

 

 

 

 

 

Audio tool works like a discussion board but with 

recordings. Teachers or students can set up questions 

and students can add their oral answers, replies or 

comments. Useful for oral work, discussions, 

brainstorming, opinions etc. 

Help Videos to use Voxopop 

www.teachertrainingvideos.com/voxopop/index.html 

 

myBrainShark 

www.brainshark.com/my

brainshark 

 

 

 

 

Versatile tool that allows you to upload videos, 

pictures, PowerPoint presentations or documents and 

then add your voice to them and share the recordings 

via email, or embed them into a blog or Moodle site. 

Help videos to use myBrainShark 

www.teachertrainingvideos.com/brain/index.html 

 

Virtual learning environments 

Moodle 

https://moodle.org 

 

 

 

 

 

 

Online virtual learning environment that is used in 

many higher education institutions. Allows for a huge 

range of assessment possibilities but has generally been 

used for writing and feedback. It has chat rooms, 

forums which can also be used for assessment purposes. 

Teachers can also create online quizzes and tests that 

students can use to evaluate their progress and use 

formatively 

 

Edmodo 

www.edmodo.com 

 

 

 

Free online virtual learning environment that teachers 

can set up on their own by simply submitting their 

email address. Great for sharing, discussions and 

brainstorming. Allows for upload of assignments and 

drafts and quick feedback. 

http://www.teachertrainingvideos.com/vocaroo1/index.html
http://voicethread.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/voiceThread/index.html
http://www.teachertrainingvideos.com/voiceThread/index.html
http://mailvu.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/mailVu/index.html
http://www.voxopop.com/
http://www.teachertrainingvideos.com/voxopop/index.html
http://www.brainshark.com/mybrainshark
http://www.brainshark.com/mybrainshark
http://www.teachertrainingvideos.com/brain/index.html
https://moodle.org/
http://www.edmodo.com/
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Help videos to use Edmodo 

www.teachertrainingvideos.com/edmodo1/index.html 

 

Quiz making tools 

Pro-Profs 

www.proprofs.com/quiz-

school 

 

A free online quiz maker. It could be used to make 

formative and periodic assessments 

 

 

 

The result of applying the proposed resources of the Internet can assume the 

following [3]:  

For the teachers: 

• Improving the competence of teachers through learning how to work with 

these Internet tools;  

• Intensification of the process of formation of universal educational actions of 

pupils through the introduction of information technologies and Internet resources in 

the various stages of the traditional classroom;  

• High level of motivation and interest of students to learning;  

• Develop and use their own materials based on the tools of the Internet, the 

formation and use of the library;  

• Generalization and distribution of experience;  

• Participation in professional contests;  

• Active and self-paced training.  

For students: 

• Positive dynamics of students' achievements;  

• The acquisition of skills to work with information presented in a variety of 

forms select and organize scientific material, etc.;  

• The use of computer technology for lesson preparation;  

• Ability to design and create electronic presentations using a variety of tools, 

web-resources for their further use in educational process;  

Conclusion 

The use of new information technologies expands the scope of the educational 

process, increasing its practical orientation. Increases the motivation of students in 

the educational process and create conditions for their successful self-realization and 

socialization in the future. 

The use of information technologies allows combining fundamental and 

practical knowledge, developing thinking ability to learn procedures and 

technologies. The use of Internet technology at the English lesson contributes to 

developing pupils' independence and ability to self-develop the capacity for creative 

activity, willingness to cooperate, tolerance of foreign opinion, the ability to make a 

decision. 

The use of Internet technology in teaching English language cannot be 

overemphasized: the use of multimedia teaching programs creates a solid foundation 

for students as we live, work and learn in the world of these technologies. 

Implementation of project tasks and written work with the application of Internet 

http://www.teachertrainingvideos.com/edmodo1/index.html
http://www.proprofs.com/quiz-school
http://www.proprofs.com/quiz-school
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technologies facilitates the development of skills to work with the keyboard, to 

perform various operations on the computer to search, evaluate and select 

information in Internet. 
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