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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК 

ИСКУССТВА СЛОВА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

 
В статье рассматриваются вопросы организации восприятия художественного 

произведения младшими школьниками. Автор раскрывает содержание стадий восприятия 

художественного произведения, опираясь на этапы работы с текстом художественного 

произведения и этапы развертывания читательской деятельности. Кроме того, предлагаемые 

в статье приемы работы, опираются на особенности восприятия художественного 

произведения младшими школьниками, их отношением к миру. 
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Воздействие произведения искусства зависит не только от свойств уже 

готового художественного текста, но и от характера его восприятия. 

Множественность интерпретаций произведения искусства всегда остро ставила 

вопрос о том, какую роль играют объективные и субъективные факторы в 

процессе художественного восприятия, в какой мере сама художественная 

ткань является источником порождения смысла и в какой степени 

дополнительные смыслы привносит человек, воспринимающий данное 

произведение, - читатель, зритель, слушатель. 

Изучением процесса художественного восприятия занимались Т. Липпс, Р. 

Арнхейм, А.А. Леонтьев и другие. Наслаждение силой, богатством, широтой, 

интенсивностью собственной внутренней жизни, к которой побуждает 

произведение искусства, и является, по мнению Т. Липпса, главным итогом 

художественного восприятия [1, с. 323].  

Главный вывод Р. Арнхейма состоит в следующем: мы можем не отдавать 

себе отчета, сколь сложную работу совершает наш глаз, но он устроен так, что 
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всегда схватывает центральные элементы формы, моментально дифференцируя 

их от частных в любом изображении. Случайные или частные композиционные 

образования всегда кристаллизуются вокруг таких частей картины, которые 

можно оценить как достаточно независимые и самостоятельные [2, с. 262]. 

Восприятие художественного текста, произведений художественной 

литературы – не такой простой процесс, как может показаться на первый 

взгляд. «Технике восприятия необходимо учить» – считал основатель 

отечественной теории речевой деятельности А. А. Леонтьев [3, с. 88]. Поэтому 

идут поиски того, как же средствами учебного предмета учить технике 

восприятия. Это актуально для современной практики обучения. Сложность 

адекватного восприятия художественной литературы учащихся младших 

классов, рождает необходимость усиления работы учителя над развитием 

способностей, связанных с восприятием литературного произведения. 

Сложная структура мыслить словесно-художественными образами 

своеобразно выявляется в процессе читательского восприятия. В широком 

понимании термина «художественное восприятие» Н.Д. Молдавская 

присоединяется к П.М. Якобсону, который пишет: «Дело в том, что мы очень 

часто пользуемся термином «восприятие» в двух значениях. Мы говорим о 

восприятии в узком смысле слова, а также в широком его понимании, 

подразумевая при этом и различные акты мышления, истолкования, 

нахождение связей в процессе восприятия предмета». 

В.Ф. Асмус в статье «Чтение как труд и творчество» раскрывает 

восприятие литературного произведения как сложный процесс: «Ум читателя 

во время чтения активен». Активность ума читателя - это специфическая 

деятельность, объединяющая усилия мышления, памяти, воображения, 

эстетического и нравственного чувства и многих других психических 

процессов [4, с. 27-28]. 

Рассмотрим стадии восприятия художественного произведения. Этапы 

работы с текстом художественного произведения отражают 3 стадии в его 

восприятии, а также этапы развертывания читательской деятельности: 

1. Стадия непосредственного восприятия характеризуется целостностью, 

яркостью, непосредственностью, включением воображения - это так 

называемое «восприятие сердцем». Эта стадия включает такие этапы, как 

подготовка к чтению, первичное чтение (синтез) и проверка первичного 

восприятия. С точки зрения организации деятельности, это этап погружения в 

совместную читательскую деятельность взрослого и детей, на котором 

происходит пробуждение любопытства, заинтересованности как в новом 

тексте, так и в новых способах работы с ним. 

2. Стадия обдумывающего восприятия («сердце+ум» или «умные эмоции» 

по Л.Выготскому) обеспечивает понимание прочитанного, когда включаются 

мыслительные процессы. Эта стадия завершается эстетической оценкой 

прочитанного. После проверки первичного восприятия следует постановка 

учебной задачи, которая организует анализ-перечитывание текста с 

использованием разных приемов анализа. Происходит развертывание 
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совместной читательской деятельности в форме коллективного учебного 

диалога, в процессе которого дети постоянно обращаются к тексту. 

3.Стадия влияния художественного текста на личность читателя как 

результат восприятия. Происходит вторичный синтез: обобщение 

прочитанного, формулирование главной мысли, интерпретация. Это этап 

оформления и предъявления результатов совместной деятельности: что поняли 

(открыли?), чему научились? какие новые вопросы появились? Обобщим 

вышесказанное в виде таблицы.  

Отсюда, составляющими процесса восприятия словесного 

художественного произведения являются: собственно чтение, включение 

психических процессов (прежде всегорепродуктивного воображения), 

включение эмоциональных реакций и более сложных психических процессов, 

осмысление содержания и художественной формы. 

Итак, восприятие художественного литературного произведения – 

сложный психический и психологический процесс, особый вид деятельности, в 

котором задействованы разные сферы психики: внимание, ощущения, память, 

эмоции, воображение, мышление [5, с. 145].  

Учитывая стадии восприятия, мы систематизировали процесс работы на 

уроке чтения в соответствии с этапами урока и его содержанием. Таким 

образом, была предложена логика построения урока чтения, представленная в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 Логика урока литературного чтения 

 

Стадия Этап Задачи 

Непосредственное 

восприятие 

Подготовка к чтению 

(восприятию) 

художественного 

произведения (работа, 

предшествующая 

чтению, 

подготовительная 

работа) 

1) Актуализировать личный (житейский) и 

читательский опыт детей, расширить, уточнить 

представления.  

2) Подготовить к эмоциональному восприятию 

текста («эмоционально растревожить» детей), 

создать необходимый эмоциональный настрой.  

3) Развивать умение антиципации 

(прогнозирования, предвосхищения содержания 

и характера нового текста).  

4) Раскрыть значение непонятных слов, 

которые могут затруднить понимание текста. 

Первичное чтение 

(восприятие, 

первичный синтез) 

1) Организовать непосредственное, целостное 

восприятие (чтение, слушание) текста.  

2) Понимание текста на эмоциональном уровне. 

Непосредственное 

восприятие 

Проверка первичного 

восприятия 

1.Обменяться впечатлениями по поводу 

прочитанного, проверить ранее высказанные 

предположения.  

2. Мотивировать последующий анализ-

перечитывание. 
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Обдумывающее 

восприятие 

Анализ-

перечитывание 

(вторичное 

восприятие) 

1. Понимание фактического содержания 

(фактуальной информации).  

2.Адекватное восприятие героев, выяснение 

мотивов поступков, характерных черт героев, 

отношения автора к ним. 

З.Анализ изобразительных средств языка и 

жанровых особенностей художественного 

произведения.  

4. Выяснение главной мысли (концептуальной 

информации). 

Результат восприятия 
Вторичный синтез 

(обобщение) 

1. Подведение итогов анализа, формулирование 

главной мысли.  

2. Целостное восприятие, в том числе 

интерпретация на основе понимания. 

 

1) Подготовка к чтению помогает ребенку начать думать еще до чтения 

текста. Необходимость этого этапа связана как со сложностью некоторых 

текстов, которая может стать смысловым барьером в его восприятии, так и с 

необходимостью психологически настроить детей на работу. Как правило, на 

этом этапе идет уточнение, расширение необходимых сведений (например, о 

жизни и творчестве автора, особенностях определенного исторического 

периода), которые создают основу для понимания. Другими словами, уже на 

этом этапе начинает формироваться сознательность чтения. 

Методические приемы: 

1. Рассказ учителя (краткий, эмоциональный, доступный интересный): а) об 

авторе; б) об истории написания художественного произведения; в) о событиях, 

изображенных в художественных произведениях. Рассказ в комплексе с 

беседой. 

2. Слушание музыки, "рисование" воображаемых картин, рассматривание 

репродукции (в комплексе с беседой). 

3. Словарно-смысловая работа (подбор синонима, развернутое описание, 

анализ морфемной структуры слова, логическое определение.) 

4. Прогнозирование (по заголовку; по иллюстрации; по опорным словам; 

по фамилии автора). 

5.Письменная проверка домашнего чтения. 

6.Чтение вступительной статьи в учебнике. 

7. Использование элементов занимательности и  игры (кроссворды, 

викторина). 

2) Первичное восприятие (синтез) может быть организовано по-разному. 

Если текст первый раз читает учитель, то книги у детей должны быть закрыты: 

их внимание полностью направляется на слушание и сопереживание учителю-

чтецу. Сам учитель пользуется при этом приемом получтения-

полурассказывания, стараясь больше смотреть на детей, а не в текст. Иногда 

для первичного восприятия может быть использована фонохрестоматия, однако 

следует помнить, что при этом не работает визуальный канал восприятия: дети 
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не видят лица (самого яркого наглядного пособия), что может затруднить 

слушание. Кроме того считается, что совершенно незнакомый текст через 

аппаратуру воспринимать трудно. 

Можно использовать и другие приемы: чтение про себя, жужжащее чтение, 

чтение заранее подготовленными детьми; чтение "цепочкой" (по абзацам, но не 

по предложениям), комбинированное чтение (У + Д), чтение дома, работа со 

сноской в учебнике. 

3) Проверка первичного восприятия – это уяснение учителем 

эмоциональной реакции детей на художественное произведение и их 

понимания общего смысла, а также выяснение трудного, непонятного. Важно 

подчеркнуть, что это еще не анализ текста: здесь не должны ставиться 

аналитические вопросы (назовите главных героев, что произошло с ...). Важно 

прояснить и закрепить читательские впечатления, чтобы в дальнейшем 

опираться на них при анализе. Для этого используются следующие приемы: 2-3 

вопроса типа: что понравилось, что показалось наиболее интересным, что 

взволновало (рассмешило, встревожило), постановка проблемного вопроса (см 

стр. б) с целью мотивировать последующий анализ текста. 

4) Анализ-перечитывание текста осуществляется по 3 уровням: 

фактическому (анализ фактического содержания: события, герои), идейному 

(определение отношения к описанным событиям, героям, выяснение главной 

мысли) и уровню собственного отношения к читаемому. 

На данном этапе формируется система умений анализировать 

художественное произведение на основе овладения детьми приемами анализа, 

усвоения литературоведческих представлений и опыта эмоционально-

оценочной деятельности. Прием анализа при этом выполняет двойную 

функцию: служит средством проникновения в художественный текст, освоения 

его идеи и средством формирования знаний и умений. В самом общем 

понимании прием анализа - это та операция, которую выполняет читатель, 

двигаясь к полноценному восприятию текста художественного произведения. 

Многие авторы считают целесообразным свести в единую систему 

читательские и литературно-творческие умения, поскольку при общении с 

художественным произведением младший школьник приобретает опыт 

творческой деятельности, который будет ему необходим при создании 

собственного текста. Кроме того, существует связь как между частными 

читательскими умениями, так и отдельными литературно-творческими 

умениями (см. таблицу 2). 

Восприятие художественной информации во многом зависит от 

возрастных особенностей читателей. Так развитие познавательных психических 

процессов в младшем школьном возрасте характеризуется тем, что из 

непроизвольных действий, т.е. совершающихся непреднамеренно в игровой 

или практической деятельности, они превращаются в самостоятельные 

 виды психической деятельности, имеющие своюцель, мотив и способы 

выполнения. 
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Таблица 2 Система умений и приемов анализа 
 

Читательские 

умения 

Литературно-творческие 

умения 
Приемы анализа 

Воспринимать 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка 

в соответствии 

с их функцией 

в 

художественно

м произведении 

Отбирать и использовать 

для реализации своего 

замысла языковые 

средства, аналогичные 

изученным 

 выделение изобразительно-выразительных 

средств языка (нахождение, подчеркивание, 

объяснение);  

 подбор синонимов с целью осознания 

авторского выбора;  

 стилистический эксперимент; 

 сравнение первоначального и 

окончательного варианта текста;  

 словесное рисование по одному слову 

(выражению);  

 словарь (карта) настроений. 

Воссоздавать в 

воображении 

картины 

жизни, 

созданные 

писателем 

Передавать свои 

жизненные впечатления с 

помощью словесного 

художественного образа 

 рассматривание готовых иллюстраций, 
соотнесение текста и иллюстрации, 
подписывание строчками из текста;  

 анализ иллюстрации с целью выявления 
позиции писателя и художника (сравнения 
средств, которыми они пользуются);  

 графическое, словесное, музыкальное 
иллюстрирование; 

 цветопись (цветовые пятна) для 
определения эмоциональной тональности 
образа (картины);  

 сочинение по наблюдению, по картине, 
сочинение-зарисовка;  

 сравнение разных иллюстраций к одному 
тексту. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, видеть 

логику 

развития 

действия в 

эпическом 

произведении, 

динамику 

эмоций в 

лирике 

Выстраивать 

композицию 

собственного 

высказывания, исходя из 

авторского замысла и 

избранного типа речи 

(повествование, 

описание, рассуждение) 

 деление текста на части с опорой на 
элементы сюжета, составление плана; 

 составление модели «тропинка» или 
пространственно-временной модели; 

 составление графического или словесного 
диафильма;  

 пересказы: полный, выборочный, сжатый;  

 перечитывание по частям с выделением 
главной мысли каждой части; 

 составление опорных вех, установление 
связей между ними (вычленение ключевых 
эпизодов);  

 сравнение фабулы и сюжета. 

Целостно 

воспринимать 

образ-

персонаж,обра

з-переживание 

как.один из 

элементов 

произведения, 

Раскрыть авторский 

замысел через введениев 

текст персонажа, пейзажа 

 выяснение мотивов, обстоятельств, 
последствий поступков героев (почему? как? 
зачем?);  

 сопоставление размышлений (переживаний) 
героев с их поступками;  

 расшифровка эмоциональных знаков в 
диалогах;  

 моделирование с целью фиксации 
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служащий для 

раскрытия 

идеи 

отношения героя к другим персонажам;  

 вычленение в тексте ключевых слов для 
характеристики героя; 

 драматизация;  

 составление рассказа о герое, от лица героя, 
рассказ по аналогии (те же герои попадают в 
другую ситуацию и действуют в ней по 
аналогии с исходным текстом);  

 деформация текста;  

 проектирование судьбы героя. 

Видеть 

авторскую 

оценку, 

отношение, 

позицию во 

всех элементах 

произведения 

Подчинить авторскому 

замыслу все элементы 

текста 

 выявление авторского отношения, 

авторской позиции;  

 сопоставление авторского отношения с 

собственным;  

 сопоставление позиции автора и 

рассказчика;  

 сопоставление фольклорного источника с 

авторским текстом;  

 сопоставление разных произведений одного 

автора;  

 анализ заголовка, эксперименты с 

заголовками. 

Осваивать 

художественну

ю идею 

произведения 

Определить авторский 

замысел 

 формулирование основной мысли (ответ на 

проблемный вопрос);  

 подбор пословиц к тексту;  

 отзыв;  

 анализ кинофильмов, мультфильмов, 

спектаклей по изучаемым произведениям; 

отзыв;  

 творческое подражание;  

 итоговое выразительное прочтение; 

 сопоставление художественных 

произведений разных авторов;  

 рисование обложки книги (словесно, 

графически). 

 

Восприятие младших школьников отличается следующим: 

1) наиболее типичной чертой восприятия учащихся 1-го и отчасти 2-го 

класса является его простота; 

2) следует иметь в виду и тот факт, что ребенок схватывает лишь общий 

вид знака, но не видит его элементов; 

3) восприятие младшего школьника определяется, прежде всего, 

особенностями самого предмета; 

4) особенности восприятия сюжетной картинки таковы: младшие 

школьники используют картинки как средство, облегчающее запоминание; 

5) младшие школьники не умеют еще в должной степени управлять своим 

восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной предмет, 

полноценно, самостоятельно работать с наглядными пособиями [6, с. 213]. 
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Основные особенности восприятия художественного произведения 

младшими школьниками определяются таким отношением к миру, когда 

ребенок сосредоточен в большей степени на себе и мышление детей еще 

находится в стадии развития, что и определяет особенности восприятия 

художественных произведений. Главная отличительная особенность 

восприятия художественного текста такими читателями – наивно-

реалистическое отношение к литературе, т.е. конкретное, необобщенное 

отождествление ее с действительностью. Большое затруднение вызывает 

постижение смысла художественного текста, осознание его концептуальной 

информации. В своих ответах дети чаще указывают на тему произведения, чем 

раскрывают движение авторской мысли. Осмысление содержания 

художественного произведения, понимание авторской идеи характеризуются в 

этом возрасте схематизмом и субъективностью. 

Непосредственность восприятия, как правило, сопровождается 

эмоциональностью, живой и яркой реакцией на прочитанное. При этом для 

ребенка главное – поделиться чувствами, а не словами. Неадекватность 

читательских чувств и словесной оценки объясняется малым опытом 

внутреннего процесса самопознания и неразвитостью речи. 

-Ребята, какими чувствами наполнено стихотворение Е.Благининой 

«Улетают, улетели …»? 

-Это стихотворение очень печальное, возникает чувство тоски и грусти, 

когда мы видим, как улетают журавли. 

С другой стороны, в этот период наблюдается более прямая и 

непосредственная связь между эмоциями читателя и осмыслением содержания 

произведения, и это способствует возникновению целостного отношения к 

художественному тексту. В период «нравственного эгоцентризма» эмоции 

читателя настолько активны, что часто приводят к замене авторского чувства 

читательским. Сильная эмоциональная реакция ребенка на произведение  

часто генерируется воображением. Силой воображения читатель-творец не 

только воссоздает жизнь, заключенную в слове, но и дополняет и видоизменяет 

ее [7, с. 3-4]. 

Согласно исследованиям М.Р. Львова существует два уровня восприятия, 

характерные для учащихся І - ІІ классов и ІІІ - ІV классов. Учащиеся І - ІІ 

классов воспринимают содержание произведения только на уровне«страшно», 

«смешно», ими не ощущается авторская позиция, а значит, и не замечается 

форма произведения. 

-Ребята, а что же вам показалось страшным в сказке Г.Х.Андерсена? 

-В сказке очень есть очень страшный момент, это когда ведьма 

отрезает Русалочке язык. 

-Ребята, а кто из героев сказки «Приключения Буратино» самый любимый 

у вас лично? Почему?  

-Тортила, потому что мудрая, Джузеппе, потому что смешной. 

Учащиеся ІІІ - ІV классов уже способны сопереживать автору, то есть они 

уже могут  испытывать  удовольствие  от восприятия содержания  и формы  
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произведения [8, с. 146].  

-Ребята, как вы считаете, какие чувства были у Абая, при написании 

стихотворения «Осень»? 

-Абай сожалел об увядших цветах, улетевших птицах, а на душе у него 

было безрадостно. 

Очевидно, что названные нами общие закономерности читательской 

деятельности младших школьников варьируются в каждом конкретном случае в 

зависимости и от возраста ребенка (6–9 лет), и от условий литературно-

образовательного процесса и от особенностей его психотипа. 

Картина восприятия одного и того же произведения учениками одного и 

того же класса будет неоднородной. М.П. Воюшина [9] выделила четыре 

уровня восприятия художественного произведения, характерных для младших 

школьников: 

1) уровень воспроизведения - дети отвечают на поставленные вопросы 

следующим образом: 

- Как зовут главного героя в сказке Киплинга «Маугли»? 

- Главного героя зовут Маугли. 

2) уровень понимания - дети отвечают на поставленные вопросы 

следующим образом: 

- Ребята, охарактеризуйте главного героя сказки «Жадный бай и Алдар-

Косе». 

- Алдар-Косе плохой и жадный. 

3) аналитический уровень (уровень персонажа); 

дети отвечают на поставленные вопросы следующим образом: 

-За что солдат убил ведьму в сказке Г.Х.Андерсена «Огниво»? 

Солдат убил ведьму, потому что она собиралась забрать огниво, но не 

хотела до конца вытащить солдата наверх из подземелья. То есть старая 

ведьма захотела погубить солдата и поэтому он ее убил. 

4) концептуальный уровень (уровень идеи). 

дети отвечают на поставленные вопросы следующим образом: 

-Ребята, как вы думаете, почему сказка Братьев Гримм называется 

именно «Храбрый портной»? 

-Потому что в этой сказке рассказывается о портном, который был 

очень смелым, храбрым и умным. 

В целом восприятие художественного произведения детьми, 

находящимися на первом этапе литературного развития, обнаруживает 

следующие характеристики: 

1) господство наивно-реалистического восприятия искусства при 

самостоятельном чтении и оценке, которое при нормальном развитии 

оказывается естественной доминантой читательского восприятия младших 

школьников, ведет к слиянию искусства и действительности и наделяет 

читателя эмоциональной активностью, силой сопереживания, общей 

целостностью впечатления, хотя и схематического, порой лишенного 

последовательной логической связности; 
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2) событийное освоение материала идет намного интенсивнее, чем работа 

творческого воображения; 

3) эмоциональная реакция – самый чуткий и сильный реактивный элемент 

восприятия – намного опережает другие его стороны, хотя данная реакция не 

всегда мотивирована текстом; 

4) внимание к автору, создателю художественного текста, к эстетической 

форме произведения, к осмыслению через нее позиции автора почти не 

пробуждено, минимально; восприятие, как и у дошкольника, остается 

эгоцентричным; 

5) характер и полнота восприятия художественного произведения 

определяются в первую очередь конкретно-чувственным опытом маленького 

читателя. Как правило, восприятие младшего школьника синкретично: не 

выделяя деталей, он воспринимает произведение целиком, но такое 

«целостное» представление основывается чаще всего на одной выхваченной 

детали. 

Для выявления уровня восприятия художественных произведений 

младшими школьниками можно предложить учащимся систему заданий, 

позволяющих определить: 

- умения ориентироваться в жанровых особенностях произведений и 

осознании роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии 

словесно-художественных образов; 

- умения, направленные на определение темы и основной мысли 

произведения. 

Практика выявления уровня восприятия художественных произведений 

младшими школьниками показала следующее. 

Нами были получены следующие результаты. 

Сформированность умения ориентироваться в жанровых особенностях 

литературных произведений достаточно высокая. Так представления о загадках 

сформированы у 100% детей, имеют четкое представление о рассказах, 

стихотворениях и сказках 95,2% учащихся. Несколько в меньшей степени 

сформированы представления о жанрах устного народного творчества – 85,7%. 

Отмечены трудности при определении жанра сказки - 61,9%. Такие же 

результаты учащиеся показали в объяснении смысла пословиц, а в 

использовании в своей речи – 37%. Однако, больше половины учащихся 

(57,1%) затруднились перечислить их жанровые особенности. 

Осознание роли изобразительно-выразительных средств языка в 

раскрытии словесно-художественных образов находится на недостаточном 

уровне. Точнее его можно определить как знаньевый уровень. Учащиеся имеют 

представления и знают, что такое синонимы, антонимы, эпитеты, метафоры, 

сравнения, олицетворения. Но затрудняются в их выявлении в тексте 

произведения, а особенно роли в раскрытии словесно-художественных образов. 

Например, нахождение пейзажа и определение его роли в произведении 

выявлено у 21% учащихся. В целом, лишь треть учащихся демонстрируют 

достаточный уровень владения данными умениями. 
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Таким образом, практика показывает, что у большинства детей уровень 

восприятия и осмыслений художественного произведения не соответствует 

требованиям программы.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

«Тегінде адам баласы бір-бірінен  ақыл, білім, ар мінез деген нәрселермен 

озады» ұлы ақын Абай Құнанбаев.   

Қазақстан жаңа ғасырға дүниежүзі елдері қатарында терезесі тең ел 

ретінде келіп отыр. Жаңа ғасырды бастаған ұрпақ келер ұрпаққа қарыздар 

болып қалмас үшін қолдан келген игіліктерді жасайтыны анық. Қашанда білімі 

мол, рухани байлығы бар халықтың ұл - қыздары ешқашан да жүдемесі хақ. 

Біздің басты байлығымыз – білім. 

Болашақ – білім мен ғылымға тәуелді болатыны айдан анық нәрсе. Қазіргі 

жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесі қандай дәрежеде болса, еліміздің ертеңі де 

сондай дәрежеде болмақ. Сондықтан қоғам талабына сай, қоғамды көркейтетін, 

дамытатын, Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы істер байланысында 

мемлекеттің өркениеті үшін еңбек ететін, шетелдермен еркін ғылыми және 

мәдени қарым-қатынас жасай алатын, оқығанын өмірде қолдана алатын, ана 
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тілін жетік білетін, ұлтжанды азамат дайындау – бүгінгі ұстаз қауымының 

басты мақсаты. 

Білім – теңіз, мектеп – кеме. Мұғалім – мектептің жүрегі. Білім нәрімен 

сусындап, оның құпиясын аша білу – күрделі де қиын іс. Осы білім теңізінде 

еркін жүздіру – бала жанының бағбаны мұғалімнің іс-әрекеті. Мұғалімнің бір-

біріне және ешкімге ұқсамайтын сабақтары келер ұрпақты заман талабына сай 

оқытып, тәрбие бермек. 

Бүгінгі таңда жер жүзінде білім саласындағы саясаткерлер мен мұғалімдер 

үшін ең маңызды болып отырғаны-«ХХI ғасырда нені оқыту керек және ХХI 

ғасырға оқушыларды қалай дайындайды?» деген мәселе. Заманауи тәсілдің ең 

негізгі ерекшелігі - оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, 

оларды орынды жерде қолдана білуіне басты назар аудару болып табылады, ал 

ХХI ғасырда талап етілетін дағдылардың мәні осында. Сондықтан да қазір жаңа 

технологияларды меңгеру үшін ең басты қажетті құрал – білім. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-

экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан 

халқына кезекті Жолдауында білім беру ұйымдары жастарға жалаң білім беріп 

қана қоймай алған білімдерін өмірдің түрлі жағдайларында пайдалана алуды 

үйретуі керек екендігін баса айтып, үкіметке оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамытудың бес жылға арналған Ұлттық шаралар жоспарын 

дайындау жөнінде нақты тапсырма берген болатын. 

Осы тапсырманың негізінде маусым айында Үкіметтің 25 маусым 2012 

жылы №832 қаулысымен бекітілген «Мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-

қимыл жоспары» қабылданды. Ұлттық жоспардың мақсаты – Қазақстан 

Республикасындағы мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын 

дамыту үшін жағдай жасау болып белгіленген. 

Сонымен, функционалдық сауаттылық дегеніміз не?  

Жай сауаттылық- адамның оқу, түсіну, қысқа мәтіндерді құру және 

қарапайым арифметикалық әрекеттерді орындауы. 

Функционалдық сауаттылық 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. Мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығы дегеніміз –оқушының пәнді терең түсіну 

қабілетін дамыту, алған білімін сыныптан тыс жерде , кез келген жағдайда 

тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. Егер осы шарттар бастауыш сыныпта 

орындалғанда оқушының функционалдық сауаттылығы қалыптасады. 

 «Функционалдық сауаттылық» ұғымы өткен ғасырдың 60-жылдары 

ЮНЕСКО құжаттарында пайда болды және кейіннен қолданысқа енді. 

Функционалдық сауаттылық - білім берудің жеке тұлғаны қалыптастырудағы 
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әлеуметтік бағдарлануы. Қазіргі тез өзгермелі әлемге функционалдық 

сауаттылық – оқушының әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық 

қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал 

ететін базалық фактор. Мұндағы басшылыққа алынатын сапалар: 

-белсенділік  

-шығармашылық тұрғыда ойлау 

-шешім қабылдай алу 

-өз кәсібін дұрыс таңдай алу 

-өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады. 

Бұл функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында қалыптасады. Оның 

бірінші механизмі - оқыту әдіснамасы мен мазмұнын түбегейлі жаңарту / 

МЖБС -мемлекеттік стандарт/ . Ол үшін мұғалім оқушының бойына әлеуметтік 

ортаға бейімделуіне, алған білімін практиакалық жағдайда тиімді пайдалана 

алатындай негізгі құзыреттіліктерді сіңіруі керек. 

Олар:  

-басқарушылық /проблеманы шешу қабілеті/; 

-ақпараттық /өз бетінше ақпараттар көздері арқылы үнемі білімін көтеріп 

отыруы, сол арқылы танымдық қабілетін ұштау/; 

-коммуникативтік /қазақ ,орыс ,ағылшын тілінде ауызша ,жазбаша қарым-

қатынас жасау/; 

-әлеуметтік /қоғамда, өз өмір сүрген ортада іс-әрекет жасай алу қабілеті/; 

-тұлғалық / өзін жеке тұлға ретінде қалыптастыруға, қажетті білім, білік, 

дағдыларды игеру, болашақта өзі таңдаған кәсібін өзі анықтау, оның 

қиыншылығы мен күрделілігіне төзімді болу/; 

-азаматтық /қазақ халқының салт-дәстүрі,тарихы, мәдениеті, діні мен тілін 

терең меңгеріп, Қазақстанның өсіп өркендеуі жолындағы азаматтық парызын 

түсінуі/ 

-технологиялық / ақпараттық технологияларды, білім беру 

технологияларды сауатты пайдалану/; 

Оқушы осы аталған негізгі құзыреттіліктермен қатар пәндік 

құзыреттіліктерді /әр пәннің мазмұны арқылы/ меңгеруі тиіс. 

Елбасы Н. Назарбаев оқулық мәселесіне де ерекше тоқталған болатын. 

Оқулықтың мақсаты, міндеті, мазмұны, құрылымы функционалдық 

сауаттылықтың құзыреттілігіне сай жазылуы тиіс.  

Ұлттық жоспарда көрсетілген функционалдық сауаттылықтың екінші 

механизмі - оқу нәтижелерінің бағалау жүйесін өзгерту. Бағалау жүйесі 

функционалдық сауаттылықта сырттай бағалау және іштей бағалау болып 

бөлінеді. Іштей бағалау - оқу пәні бойынша оқыту сапасын диагностикалау. Ал 

сырттай бағалау - әрбір деңгейді аяқтау бойынша білім алушының оқу 

жетістіктерінің нәтижелері /ҰБТ, ОЖСБ, ВОУД/. Сондай-ақ халықаралық 

/TIMSS, PISA және PIRLS/ зерттеулерге қатысуы. Білім алушылардың өзін-өзі 

бағалауы, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі жетілдіру үшін жеке 

жетістіктерін бағалау арқылы жүзеге асырылады. Критериялық бағалау жүйесі 

енгізілетін болады. 
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Функционалдық сауаттылықтың үшінші механизмі - ата-аналардың 

балаларды оқыту мен тәрбиелеуге белсенді қатысуын қамтамасыз ету. Ата-

ананың борышы бала бойына жас кезінен адами құндылықтарын дарытып, 

саналы өмір сүруге баулу. Ата-ана баласының функционалдық сауаттылығын 

дамыту үшін мұғалімдерімен тығыз байланыс жасау керек. Ата-ана баласының 

ерекше қасиетін тану, түсініп қол үшін беру, олардың қабілетін дамыту, бойына 

рухани құндылықтарды қалыптастыру, жағымсыз мінез-құлық, әдеттрден 

арылтуға көмек беруі керек. Ата-ананың бойында да фукционалдық 

сауаттылық болуы тиіс. 

Төртінші механизм - қосымша білім беру жүйесін дамыту. Ұлттық 

жоспарда оқушылар сарайы, музыка мектептері, жас техниктер мен 

натуралистер станциялары жұмыстарын түбегейлі өзгерту қарастырылған. 

Қазақстанның тарихында алғаш рет аталған ұйымдардың материалдық 

техникалық базасы жаңартылатын болады. Оқытудың жаңа технологиялары 

мен интерактивтік, инновациялық формалары енгізілетін болады. Олар: балалар 

интерактивті парктері (ғылыми қалалар), технопарктер, балалар мұражайлары, 

ғылыми үйірмелер және т.б Бұл – шығармашылық пен инновацияға деген 

қызығушылықты арттырады. Мұндай оқыту жүйесі баланың санасына 

әлеуметтік тұрмысына, төңіректегі әлемге терең көзбен қарап үйреніп, 

жолығатын қиын мәселелерді оңай шешетін болады. Бұрынғыдай мектептен 

шыққан соң бала үйренген білімін ұмытып қалмайды, қайта өмірде 

пайдаланатын болады. 

Бастауыш сынып оқушылардың фукционалдық сауаттылық мазмұны 

келесі мағынада сипатталады. 

- оқу, жазу сауаттылығынан; 

- жаратылыстану ғылымындағы сауаттылығынан; 

 математикалық сауаттылығынан; 

 компьютерлік сауаттылықтан; 

 денсаулық мәселесіндегі сауаттылықтан; 

 құқықтық сауаттылығынан. 

Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылықтарын 

қалыптастырудың психологиялық және педагогикалық негіздеріне келер 

болсақ, бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктері 

ескерілуі керек. Оқу, жазу сауаттылықтарын қалыптастыруда, ең алдымен, кіші 

мектеп жасындағы балалардың ойлау мен сөйлеуі маңызды орын алады. Бұл 

орайда Ж.Аймауытов, Б.В.Беляев, Е.И.Пассов, Н.И.Жинкиндердің ойлау мен 

сөйлеу секілді күрделі психикалық құбылыстар туралы ой-пікірлері талданады. 

Ой ұйымдасқан сөйлесім үдерісіне айналуы үшін адам өзіне қажетті үлгіні, 

ойды дәл бейнелейтін сөзді таңдап алатын іштей сөйлеудің кезеңдерінен өтуі 

тиіс. Сөйлесім - айтылған не жазылған хабардың қабылданып, оған жауап 

қайтарылуды талап ететін, адамдар арасындағы тілдік қарым-қатынас негізінде 

іске асатын ортақ құбылыс. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыруда іштей сөйлеу мен сөйлесімнің мәнін назарға алу олар 

орындайтын жаттығулар мен тапсырмаларды іріктеуде маңызды рөл атқарады. 
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Оқыту үдерісінің нәтижелілігі бастауыш сынып оқушысының физиологиялық, 

психологиялық негіздерін терең білу мен барлық оқу әрекетін соған негіздеуге 

байланысты болады.  

Сабақта дұрыс алынған проблемалық ситуациялар, құбылыстар мен 

шамалар арасындағы тәуекелдікті дұрыс анықтай білуге дайындайды. 

Математика сабақтарында практикалық жұмыстардың тиімділігі зор. Бұл кезде 

оқушылардың ойлауы белсенді, үдемелі жұмыс жасайды. Мәселені 

сәйкестендіру кезінде сұрақтар қою арқылы –практикалық есептер, мына 

талаптарды қамтамасыз етуі қажет. Оқушылардың есептерді кез-келген әдіспен 

шешу, оқушылардың шығармашылық қабілетін кеңейту. Іскерлік, 

шығармашылық бірлесіп жасау, топтық түрде жұмыс жүргізу –дәстүрлі емес 

сабақтың маңыздылығы болып табылады. Олай болса кез-келген оқу пәні 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту құралы бола алады. 

Сабақтарда функционалдық сауаттылықты дамытудың мақсаты – оқытуда 

инновациялық әдістерді, заманауи білімдік және ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану. Сабақтарда оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын екі негізгі міндеттерді шешу арқылы қалыптастыру мүмкіндігі 

бар: 

    1. Оқушының әлеуетіне сәйкес келетін білімдік деңгейге және жеке 

тұлғаның одан әрі дамуын қамтамасыз ететін және білім беруді іске асыру 

мүмкіндігіне, оның ішінде өзіндік білім алу жолымен жету. 

   2. АКТ құралдары мен өз қабілеттерін іске асыруда әр оқушыда 

шығармашылық әлеуметтік мәнді қызмет тәжірибесін қалыптастыру. 

Оқушылардың шығармашылығын дамыту мақсатында бес жолды өлең, 

сурет бойынша әңгіме құрастыру, тақырып төңірегінде өлеңдер құрастыру 

жұмыстарын жүргіземін. 
Мысалы:1«Бес жолды өлең». 
Не?Алматы 
 

Қандай?көрікті ,әсем 
 

Не істейді? Гүлденеді , тамашалайды, дамиды 
 

Түйін:Әсем Алматы  гүлденеді. 
 

Оқушылардың ғылыми ізденушілік жұмыстарын дамыту мақсатында 

«Балық сүйегі», «Әдебиет үйірмесі» әдістерін қолданамын. 
Мысалы: «Әдебиет үйірмесі». 
Баяндаушы-әңгімені мазмұндайды 
Зерттеуші- әңгімедегі негізгіні анықтайды 
Сілтемеші- сөздіктермен жұмыс жүргізеді 
Сұрақ құрастырушы- сұрақтар даярлайды 
Дәнекер- өмірмен байланыстырады 
Бейнелеуші-әңгімедегі негізгі кейіпкерді суреттейді. 



18 

 

Осындай жұмыстарды жүргізу арқылы мен оқушылардың функционалдық 

сауаттылықтарын арттырамын. 
Қазіргі тәжірибеде қазақ тілі сабағында тестілеуәдісін қолдану тиімді, 

пайдалы, әрі нақты педагогикалық өлшемнің бірі болыптұр. Тест әдісін қолдану 

білім сапасын бақылауға, дамытуға, ұйымдастыруға,болжауға, тәрбиелеуге көп 

көмегін тигізуде. Бұл әдіс арқылы мұғалім артықуақытсыз оқушылардың білім 

дәрежесін тез тексеруге мүмкіндік алады. Тест әдісінқолдану оқушының білім 

деңгейін көрсете отырып, мұғалімнің жұмысының нәтижесінде көрсетеді. 

Оқушылар да өз білім деңгейлерін көре алады, өздеріне – өзібақылау жасай 

алады. Ата - аналар да өз балаларының білімін бақылаумүмкіндігіне қол 

жеткізеді.Тестілеудің ерекшеліктері:  

1. Оқушы өзін-өзі бақылайды, бағалайды. 

2. Сапалық көрсеткіштерде жақсы нәтижегежеткізеді. 

3. Нәтижесі тікелей белгілі болады. 

4. Барлық оқушыға бірдей талап қойылады. 

5. Оқушылардың білім дәрежесі әділ бағаланады, 

әрі оқытушының өз пікірінше ғана бағалауына жол берілмейді. 

6. Оқушылардың білім деңгейін білу үшін оқылғанматериал тегіс 

қамтылады. 

Бұл тест түрлерін әр сабақта үнемі ауыстырыпқолданып отырса, жоғары 

нәтижеге қол жеткізуге болады. 

Қорыта айтқанда, «Қыран-түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз-

шәкіртіне талмайтын талап сыйлайды»,-деген даналық сөзіндей, ұстаз қай кезде 

де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. Қоғам тұлғаны қаншылықты жетілдірсе, 

жетілген тұлға қоғамды соншалықты дәрежеде дамытады. Болашақ тізгінін 

ұстайтын ұрпақтың функционалды сауатты болуын біз назарда ұстауымыз 

керек. 

 
Библиографиялық сілтемелер: 

1. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 

жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары: / Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 25 маусымдағы №832 қаулысы // ресми мәтін. Астана: Әділет, 2012. – 14 б. 

2. Назарбаев, Н. Ә.: Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 

Қоғамына қарай жиырма қадам / Н.Ә. Назарбаев // Егемен Қазақстан. – 2012. – 10 шілде. 

3. Назарбаев, Н. Ә. «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты 

бағыты» Қазақстан халқына Жолдауы / Н.Ә. Назарбаев // Егемен Қазақстан. – 2012. – 28 қаңтар. 

4. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

Мемлекеттік бағдарламасы / Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 

желтоқсандағы №1118 Жарлығы // ресми мәтін. – Астана, 2012. 

5. А.Қ.Әлімов. Оқытуда интербелсенді әдістерді қолдану. Алматы, 2012ж 

6. Интернет қоры. bilimdiler.kz. 

7. Ұ.С. Бердешова Оқушылардың қазақ тілі мен әдебиет сабағында функционалдық 

сауаттылығын дамыту.- Оқу инновациялық технологиялар.№3.2015.- 2 б.  

8. М.Тумабаев Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру жолдары.- Қазақстан 

мектебі.№12.2014.- 19 б. 

9. Б. Молдағалиев , М. Джангужиев Функционалдық сауаттылық және оны дамыту 

жолдары.- Қазақстан мектебі.№2.2013.- 4б. 



19 

 

Актанова Гульназ Манарбековна  

Ғылыми жетекші: аға оқытушы Нигметжанова Г. К 
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Казахстан, Өскемен  

 

БАЛАБАҚША МЕН ОТБАСЫ БАЙЛАНЫСЫ 

 
Мақалада балабақша мен отбасы байланысы, оның қазіргі инновациялық білім беру 

кезеңіндегі орны, ата-аналармен жұмыс жасау ерекшеліктері мен қызметі жайында 

баяндалады. 

 

Түйінді сөздер: білім беру, инновация, байланыс, балабақша, отбасы. 

 

Бүгінгі таңда бүкіл адамзаттың алдында тұрған өмірлік маңызы бар 

ауқымды проблемалардың ішінде, отбасы мен балабақша арасындағы 

ынтымақтастық, бірлесіп жұмыс атқару мәселесіне ерекше көңіл бөлінуде. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, күннен-күнге туындап отырған мәселелер мен 

олардың шешімін іздестіру өзінің көкейкестілігін дәлелдеуде. Ал бұл болса 

инновациялық білім беру үрдісінде (отбасы→ балабақша) балалардың тұлғалық 

дамыту қажеттілігін күн санап арттыра түседі, өйткені әлеуметтік орта мен 

тұлғаның қалыптасуы  маңызды құндылықтың бірі болып табылады.  

Білім заңына жасаған талдау білім беру жүйесінің әрбір буыны немесе 

сатысы бір-бірінен бөлініп, жекеленіп қалмай, келешекте берілетін біліммен 

ынтымақтастықта жүргізілгенде, бала бұрынғы сатыда алған білімін еске түсіру 

арқылы жаңаны қабылдауға ұмтылыс жасайды деп ой тұжырымдауымызға 

және: ынтымақтастық - инновация білім беру процесіндегі баланың дене және 

рухани дамуының ішкі үйлесімді байланысы мен жеке басы дамуының бір 

сатыдан екінші сатыға өтудегі ішкі дайынды, ал инновация білім беру 

процесіндегі (отбасы→ балабақша) отбасы мен балабақша ынтымақтастығы – 

баланың қоршаған ортадағы әсемдікті сезініп,оны бағалай білу қасиеттері 

мен  дағдыларының  мектепке дейінгі кезеңнен бүкіл ғұмырындағы түрлі 

сатылар арасындағы байланысы деп өз анықтамамызды беруге септігін тигізді.  

Бүкіл әлемдегі мектепке дейінгі білім беру баспалдағында жалпыға 

бірдей білім беруді қамтамасыз ететін, сонымен бірге, еліміздегі мектепке 

дейінгі жекеменшік ұйымдардыр қалыптастырып және дамытуда келешегі зор.  

Бүгінгі қоғам алдындағы мақсат - өмірдің барлық саласында белсенді 

шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, еркін тұлға тәрбиелеу. Ол үшін бала 

тәрбиесімен айналысатын отбасы, балабақша, мектеп, қоғам және 

жұртшылықтың тәрбие ісі кіріктіріліп жүзеге асуы тиіс [1]. 

Халыққа білім беру жүйесіндегі байланыс дегеніміз – оқыту және 

тәрбиелеу міндеттерін дәйекті түрде шешу мақсатында оның аралас буындары 

арасынды өзара байланыс орнату 

Балабақша мен отбасының байланысы – олардың тәрбиелеу және оқыту 

жұмысының мазмұнын, оны жүзеге асрыу әдістерінің өзара байланысты 

болуын көздейді 
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Балаларды әлеуметтендірудің екі маңызды институты бар – ол отбасы 

және мектепке дейінгі ұйым. 
Әлбетте, «отбасы мен балабақша байланысын» тиімді жүзеге асыру кіші 

жас балаларының өзіндік педагогикалық-психологиялық ерекшеліктеріне 
байланысты екені белгілі. Өйткені баланың бұл ерекшеліктерін ескермей 
тұлғалық тәрбиелілігін жүзеге асыру мүмкін емес. Біз өз зерттеуімізде баланың 
әрбір жас кезеңіндегі ерекшеліктеріне, жеке басының мінез-құлқының 
қалыптасуына, қоршаған ортаны қызығушылықпен қабылдауына, қоғамның 
оларға қоятын талаптарына тоқталамыз [1]. 

Отбасында баланың қарапайым іс-әрекетке деген талпынысы мен оны 
іске асыра білу дағдылары пайда болып, жетіле түседі. Мұның жәй талпынудан, 
ниет білдіруден өзгешелігі сол – бала өз мақсатын ұғынумен қатар, оған жету 
жолдарына ұмтылыс жасайды. Бұл жастағы балаларда қоршаған дүниеге деген 
қызығушылық басым болып, таным үрдістері қалыптасып, бақылампаздығы, 
ережеге бағына білуі жетіледі, мінез-құлқы орныға бастайды. Табиғаттағы 
заттардың жалпы белгілерін сыртқы қасиеттеріне, материалына, қажетіне қарап 
ажырата бастайды, заттарды топтап, құбылыстар арасындағы қарапайым 
себепті байланыстыруға әрекет жасайды. Белгісізді анықтауға бағытталған 
тәжірибесіне сүйеніп, ата-аналарынан көптеген сұрақтарға жауап алуға 
талаптанады.  

Мектепке дейінгі жастағы балалардың үлкендермен және құрдастарымен 
арадағы қарым-қатынасы күрделіленіп, іс-әрекетінің мазмұны мен формасы 
нығайып, жетіле түседі [2]. 

Ынтымақтастық үлкендер мен балалар арасндағы сыйласушылық негізіне 
сүйенеді. Мұндай отбасында балалардың пікірлері де тыңдалып, барлық мәселе 
үй ішінің бірлескен кеңесінде шешіліп отырады. Ынтымақтастығы жарасқан 
отбасына әдептілік, сыпайылық, төзімділік, дау-жанжалдан алыс болу белгілері 
тән. Ал, кейде түсініспушілк немесе кикілжің сөздер бола қалған жағдайдың 
өзінде отбасы мүшелерінің бір-біріне ізгілік сезімін сақтағаны жөн.  

Балабақшаның отбасы арасындағы өзара байланыс жасаудың негізгі 
бағыттары төмендегідей  

– Педагогикалық және психологиялық сауаттылықты жетілдіру. 
– Ісәрекеттің түрлі формалары (сабаққа қатысу, әр түрлі ұйымдар). 
– Балалардың шығармашылық әрекетін дамыту. 
– Қалыптастыру мен дамыту мәселелері бойынша тәжірибе алмасу. 
– Әлеуметтік дамытушы орта қалыптастыруға көмектесу.  
– Ата-аналармен жұмыс жасауда балабақшаның ұйымдастыру жұмыстары: 
– Оқу-тәрбиелік процестің жалпы принциптері мен талаптарды өңдеу 

мақсатымен мекеменің ұйымдастырылу әдісі мен мазмұнымен ата-аналарға 
таныстыру. 

– Ата-аналармен психологиялық-педагогикалық ағарту. 
• ата-аналарға арналған мекеме мейрамдары; 
• ата-аналарға арналған мекемелік тематикалық конференция; 
• жеке дара кеңес беру; 

• тәрбие жұмыстары т.б.; 

– Баланың өзара іс-әрекетіне ата-ананың ынтасы 



21 

 

• Жалпы мекемелік дәстүрлі жұмыс формаларына дайындық (мерекелік 

кештер, «әке, ана, мен – бәріміз спорттық жанұя» және т.б) 

• Ата-ананың кәсіби іс-әрекет профилі бойынша факультатив және 

үйірмелер енгізу 

• Сабақтан тыс іс-әрекеттер: кеш, экскурссия, жорыққа шығу, т.б  

– Әр баланың отбасындағы тәрбиесін түзету 

– Ата-анасының қоғамдық ұйымдармен өзара әрекеті (ата-аналар 

комитеті, балабақша кеңесі, тұрғылықты жері бойынша кеңес т.б) 

– Диспуттарды жүгзізу және ұйымдастыру. Мысалы, отбасылық 

мақтаныш деген не?, біздің балалар – ол жайлы не білеміз?, тематикалық 

кештер, сұрақ-жауап кеші және т.б [3]. 

Мекеме мен отбасының ынтымақтастықты жүзеге асыруда тәрбиеші 
негізгі рол атқарады. Педагогика практикасында балалар ата-анадарымен 

мекеме, тәрбиеші жұмысының келесідей негізгі 5 қызметі анықталған: 
– Ата-аналарды оқу-тәрбие үрдісінің мазмұны мен әдістерімен таныстыру. 

– Ата-аналармен педагогикалық-психологиялық ағарту жұмыстарын 

жүргізу. 

– Ата-аналарды балаларымен бірлескен әрекетке тарту. 

– Жекелеген балалар отбасынындағы тәрбиеге түзету жұмыстарын 

жүргізу. 

– Ата-аналар белсенділері мен ата-аналардың қоғамдық ұйымдарымен 

өзара әрекет. 

Инновация білім беру үрдісінде отбасы мен балабақша ынтымақтастықта 

тәрбие беруде педагогикалық-психологиялық ерекшеліктерінің ескерілуі. 

Инновация білім беру үрдісіндегі отбасы мен балабақша ынтымақтастығының 

жүйесі отбасы, балабақша мен отбасына білім мазмұнының құралдары мен 

әдістерінің ынтымақтастықта берілетінін көрсетеді. Балабақшаның отбасымен 

жұмыс жасаудағы жүргізілген педагогикалық кеңес, семинар, мерекелік 

шаралар және т.б мазмұндық сипатта білім берудегі мүмкіндіктерінің жоғары 

екендігін дәлелдейді [3]. 

Алайда, отбасы мен балабақшаның біріккен жұмысы болмаса, өзіндік 

позициясы бар, басымдылықтарды таңдай алатын, өз істерінің маңызын 

анықтайтын, өмірде өзіндік мағынасын табатын, шешім қабылдайтын, өзіне 

жауапкершілікті алатын, өзін сезініп, нәтижесінде өз ісін табатын тұлға 

тәрбиелеу мүмкін емес. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Одной из важных задач современного дошкольного образования является развитие 

личности ребенка, речи, познавательных и творческих способностей через приобщение детей 

к чтению художественной литературы. Развитие и формирование интереса к художественной 

литературе у дошкольников- одна из главных задач воспитания. Актуальность и важность 

проблемы очевидны. 

 

Ключевые слова: приобщение, читательский интерес, взаимодействие с родителями, 

формирования личности, источник знаний, рабочая тетрадь, литературное развитие. 
 

Грамотный, или талантливыйчитатель - это читатель, воспринимающий 

текст, согласно авторскому замыслу, постигающий его смысловую и 

художественную сущность, видящий его как произведение искусства, это 

читатель, умеющий обращаться с книгой, найти нужную для себя книгу, 

извлечь из нее информацию 

С.Я. Маршак 

 

Проблемы литературного образования и литературного развития 

неотделимы друг от друга. Цель любого образования - развитие личности, 

поэтому нетрудно понять, что цель литературное образование – литературное 

развитии ребенка. Для успешной работы с детьми необходимо разобраться в 

этом процессе, его сути, специфике, условиях. 

Литературное развитие сегодня трактуется в методике как возрастной и 

одновременно учебный трехсторонний процесс, включающий: 

1) формирование читателя(обучение восприятию, осмыслению и 

интерпретации художественного произведения в единстве его формы и 

содержания, оценке его с эстетических позиций и выражению свои оценки как 

в словесной, так и невербальной форме); 

2) развитие литературного творчества дошкольников, способности 

адекватно выразить себя в слове; 

3) расширение культурного поля ребенка, развитие дошкольника как 

носителя и созидателя культуры. 

Литературное развитие - процесс возрастной, так как по мере развития 

кругозора, накопления читательского опыта восприятие одного и того же 

произведения одним и тем же человеком с годами будет углубляться. Но это и 

учебный процесс: характер обучения обязательно сказывается на ходе 

литературного развития, причем может не только способствовать его развитию, 

но и из-за неумелых действий педагога затормозить его. Современная 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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методическая наука ищет средства и условия, технологии, способствующие 

литературному развитию дошкольников. 

Результат процесса литературного развития точно определила 

Н.Д.Молдавская, одна из первых исследовательниц этой проблемы: 

литературное развитие отражает способность ребенка «мыслить словесно-

художественными образами» [2, с. 54] . 

Тяга к книге появляется у детей, как правило, в раннем детстве. Почему 

это происходит? Может быть, интерес к книге возникает потому, что она дает 

возможность действовать и пальчикам, и ушам, и глазам, и языку, доставляет 

удовольствие и при рассматривании, и при перелистывании, и при слушании.  

Кроме того, книга удовлетворяет две одновременно существующие в 

ребенке потребности: к неизменному, стабильному и к новому, 

незнакомому.Книга - величина постоянная. Ребенок - переменная. Ребенок 

берет книгу в руки в любое время, а она все та же. Происходит самопроверка, 

самоутверждение. Дети же меняются не только ежегодно, но и ежечасно -

разные настроения и состояния, и вот уже «постоянная величина» открывается 

им по-новому. Но у каждого ребенка есть в любимой книге и свой «стоп-кадр» 

- желание еще и еще раз услышать именно этот кусочек текста, рассмотреть 

именно эту картинку.  

Книга - это и возможность общения со взрослыми. Через их речь, 

интонацию воспринимаются сюжет, характеры, настроения. Можно вместе 

переживать, веселиться и быть надежно защищенными от злого и страшного. 

Наверное, есть немало других причин, объясняющих любовь малышей к чуду, 

имя которому - детская книга. Ее тайна остается с человеком на всю жизнь. И в 

любом возрасте при встрече с книжкой своего детства нас охватывает 

радостное, трепетное чувство. 

По мере взросления ребенка меняются способы работы с книгой, 

приобретаются определенные навыки: рассматривание, слушание, 

перелистывание, «чтение», «лопотание», воспроизведение ранее услышанного 

текста в соответствии с иллюстрацией, фантазии на темы рисунков. Все это 

складывается в копилку, необходимую будущему читателю. Но, чтобы 

появился Читатель, способный на сотворчество с писателем и иллюстратором, 

необходима тактичная помощь чуткого взрослого. 

Читатель начинается с колыбели. Ритмы первых песенок, рифмы 

фольклорных потешек, поэзия народных сказок приобщают младенца к 

художественным произведениям. Уже к двум годам дети - талантливые 

исследователи слова, они с удовольствием повторяют полюбившиеся строки, с 

легкостью их запоминают. Чуткость к поэзии, тяга к рифмованию, к 

сочинительству, к слушанию и рассматриванию книг, желание выразить свои 

впечатления от книги в слове, в перевоплощении, в рисунке - замечательные 

свойства детей в возрасте от 2 до 5 лет. Помочь дошкольникам развивать эти 

способности и призвана разработанная нами система занятий с дошкольниками 

с использованием рабочей тетради. 

Эта система направлена на привитие привычки, интереса и любви к книге, 
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на литературное развитие малышей. Под литературным развитием понимается 

развитие, необходимое для деятельности в сфере словесного искусства. Мы 

исходим из того, что существуют специальные литературные способности: 

понимание образной художественной речи, богатство словарного запаса и 

чувство языка, эмоциональное реагирование на поэтическое слово, способность 

мыслить словесно-художественными образами, легкость возникновения 

творческого состояния (в частности, сострадания, сопереживания, сочувствия) 

и др. 

Основные задачи каждого занятия: 

 прививать детям навыки слушать, слышать и воспринимать 

художественные тексты; 

 дать возможность наслаждаться звуком, словом, музыкой стиха; 

 помочь увидеть за словами образ и передать его в разговоре, рисунке и 

движении; 

 научить сочетать слушание с другими видами деятельности: 

звукоподражанием, проговариванием, ответами на вопросы, заучиванием, 

перевоплощением, разыгрыванием по ролям [3, с. 54]. 

Поскольку одна из наших задач - прививать детям интерес к книге, как к 

произведению искусства, необходимо показать им не только хорошую 

литературу и лучшие рисунки, но и познакомить с изданиями различного 

формата (от больших красочных сборников в твердых переплетах до книжек-

малышек), с книжками-игрушками, книгами с плотными картонными 

страницами, звуковыми эффектами, запахами и т.д.Задача педагога - 

предоставить детям возможность услышать и увидеть лучшие фольклорные 

сборники, произведения мастеров разных времен и различных направлений (к 

примеру, в литературе:А.Пушкин, Ф.Тютчев, Л.Толстой, К.Ушинский, 

С.Черный, Н.Заболоцкий, К. Чуковский, С. Маршак, Д.Хармс, А.Барто, 

Б.Заходер, В.Берестов, М.Яснов и др.). 

Книги, принесенные на занятия, должны не только соответствовать теме, 

но и привлекать внимание ребенка, вызывать у него потребность прикоснуться 

к ним, рассмотреть, узнать содержание. Тексты и иллюстрации должны 

обладать художественными достоинствами. 

Задача педагога - помочь детям глубже понять и почувствовать 

литературный материал. Для этого при подготовке к занятию он анализирует 

произведения и ставит перед собой конкретные педагогические задачи. 

Разбирая образы и сюжеты, язык и стиль, нужно продумать: 

 какие слова и строки следует объяснить или повторить; 

 где задать четко сформулированный вопрос; 

 в каком случае нужна соответствующая интонация, а когда следует 

использовать жесты, движения, игрушки; 

 как подать сложный текст с расчетом на эмоциональное 

воздействие [4, с. 7]. 

Художественные тексты воздействуют как на литературное, так и на общее 

развитие ребенка. Поэтому для решения каждой педагогической задачи 
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подбираются определенные тексты. Приведем несколько примеров: 

 для создания веселого настроения можно использовать стихотворение 

М.Яснова «Громкое утро»; для лирического - стихотворение А.Белого «Снега 

белей...»; 

 чтобы побудить детей к сопереживанию, состраданию, сочувствию, 

читаем сказки В. Берестова «Больная кукла», К.Чуковского «Айболит и 

воробей»;  

 для звукоподражания слушаем и повторяем фольклорную песенку 

«Кисонька-Мурысонька», рассказ Ю.Казакова «Жадный Чик и кот Васька»; 

 для стимулирования подражательных движений разыгрываем с детьми 

эпизоды из рассказа Е.Чарушина «Почему Тюпа не ловит птиц» 

(«Схвачу!Словлю! Поймаю! Поиграю!»), водим хоровод на слова фольклорной 

песенки «Мыши водят хоровод»; 

 для разыгрывания диалогов разучиваем стихотворение Г.Авдиенко 

«Зайчик, зайчик, где твой дом?», инсценируем сказку В.Бианки «Лис и 

мышонок»; 

  для игры в перевоплощения читаем стихотворение В.Маяковского 

«Кем быть» (изображаем самолет) и стихотворение В.Берестова «Честное 

гусеничное»(изображаем бабочек); 

 для определения ощущений - например, вкусовых - обращаемся к 

образу домовенка Кузи из сказки Т.Александровой (Кузька любит 

«олелюшечки» - ватрушки, пирожки и т.п.); для оформления представлений об 

осязательных ощущениях читаем стихотворение Б. Заходера «Что ты, еж, такой 

колючий»; 

 для развития способности «видеть» со слов читаем, изображаем 

движениями и рисуем стихотворение из вьетнамской народной поэзии: 

«Шагает слоненок. Скорей погляди: Хобот большой у него впереди...»; 

 для усвоения противоположных понятий учим стихи А.Введенского 

«Села кошка на окошко», Н.Заболоцкого «Как мыши с котом воевали» (тихо - 

громко); К.Чуковского «Котауси и Мауси», В.Татаринова «Кошка с собакой» 

(добрый - злой); проговариваем потешку «Ежик, ежик, чудачок, сшил колючий 

пиджачок» и рассказываем сказку «Колобок» (колючий - гладкий); читаем 

«Сказку про храброго зайца - длинные уши, короткий хвост» Д.Мамина-

Сибиряка (длинный - короткий) и т.п. 

Художественная литература для малыша - важное звено в освоении 

окружающего мира: она позволяет по-новому взглянуть на природу, на 

животных, на игрушки, на отношения между людьми.  

Выбор иллюстраций - важный момент в подготовке к занятию. О 

неразрывности текста и иллюстрации в детской книге единодушно заявляют и 

писатели, и художники. К.Чуковский сформулировал это так: «...наши 

стихотворения должны быть графичны, то есть в каждой строфе, а порою и в 

каждом двустишии должен быть материал для художника, ибо мышлению 

младших детей свойственна абсолютная образность. Стихи, печатаемые без 

рисунков, теряют чуть не половину своей эффективности».  
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Целая плеяда художников посвятила свой талант искусству детской книги. 

Детям будет полезно и интересно увидеть работы хороших и разных 

иллюстраторов, разнообразие стилей, игру красок, своеобразную 

привлекательность черно-белой графики. Подбирая рисунки, следует помнить, 

что они не только поясняют текст, но и активизируют фантазию, воображение, 

воспитывают эстетический вкус. 

Необходимо продумать, в какой момент просмотра малышам потребуется 

помощь педагога: 

 сосредоточить внимание на деталях, на цвете, на особенностях 

изображения; 

 задать вопрос о внешнем виде, характере, настроении героя; 

 уделить особое внимание картинам природы (например, поразмыслить, 

какого цвета зима, и увидеть не только белые, но и голубые, розовые, 

фиолетовые, а порой и черные краски); 

 соединить наглядное и словесное изображения игрушки, зверюшки, 

пейзажа. 

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в 

решении задач развития и образования детей и играет ключевую роль в деле их 

воспитания, поскольку на этих занятиях дети знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Литература как вид искусства способствует глубокому, личностному 

освоению этих ценностей, поскольку в процессе восприятия художественного 

текста участвуют и разум, и чувства, и воля, а значит, происходит процесс 

общего и нравственного развития личности ребёнка, его воспитание. 

Главным условием решения указанных выше задач является организация 

личностно-значимого для ребенка полноценного чтения и анализа 

художественных произведений. Читая и анализируя произведение, ребёнок 

задумывается о важных вопросах бытия: о правде и лжи, любви и ненависти, 

истоках зла и добра, возможностях человека и его месте в мире. Огромную роль 

в организации этого процесса играет эмоциональный фон деятельности 

учащихся, организация моментов сопереживания, поскольку в постижении 

художественного текста особенно важен принцип сочетания чувственного и 

рационального познания. Сопереживание и оценка - основы формирования 

нравственных представлений и убеждений личности. 

В процессе поиска эффективных средств, способствующим решению 

проблемы приобщения дошкольников к чтению и их литературного развития 

мы убедились в том, что если будет использоваться рабочая тетрадь по 

художественной литературе, то у дошкольников будет развиваться ряд 

определенных умений и навыков, которые будут являться основой для их 

последующего литературного развития. 

Цель рабочей тетради по литературе для дошкольников - не только вызвать 

у ребенка интерес к художественной литературе, которая помогает 

формировать нравственные чувства и оценки, развивает его воображение и 

эмоциональный мир, но и воспитать грамотного читателя. Именно поэтому эта 
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рабочая тетрадь может быть использована для работы с детьми.Мы выделили 

основные задачи, которые решаются с использованием рабочей тетради по 

литературе на занятиях, т.о. рабочая тетрадь: 

  обеспечивает каждого ребенка заданиями, необходимыми для работы 

на занятии и вне; 

  позволяет индивидуализировать организацию читательской 

деятельности дошкольников; 

  обеспечивает читательскую деятельность разнообразными типами 

творческих и игровых заданий (тесты, викторины, словесное и графическое 

рисование и т.п.); 

  организует самостоятельную читательскую деятельность детей в 

детском саду и дома;  

  повышает эффективность формирования читательских умений 

дошкольников (обучение пересказу, характеристика героя произведения, 

составление рассказа на основе прочитанного и т.д.); 

  помогает организовать контроль за читательской деятельностью детей;  

  способствует повышению эффективности работы детей на занятии 

(смена видов деятельности и форм работы). 

В основе рабочей тетради по литературе для дошкольников лежит 

эстетический принцип в сочетании с принципами системности, доступности, 

преемственности и перспективности.Рассмотрим эти принципы более 

подробно. 

Эстетический принцип характеризуется тем что: 

- художественное произведение рассматривается как эстетическая 

ценность, потому не допускается адаптация текста; 

- отбор произведений осуществляется с точки зрения их эстетической 

значимости; 

- в содержание образования включаются мотивация читательской и 

творческой деятельности, необходимые для ее осуществления представления, 

знаний и умения; 

- основной метод изучения художественного произведения – целостный 

анализ текста, метод развития речи – театрализованная деятельность и 

словесное творчество детей. 

Принцип системности характеризуется тем что: 

- установление связей между всеми элементами содержания литературного 

образования: целью, задачами, содержанием, методами и приемами работы; 

- процесс восприятия и изучения произведения требует внимания к 

взаимосвязям элементов, рассмотрения элементов как части целого, выявлению 

его функции, его художественной значимости в раскрытии основной мысли 

произведения. 

Принцип доступности характеризуется тем что: 

- определяет отбор содержания и методов обучения, необходимых для 

литературного развития дошкольников; 

- в этом возрасте происходит постепенная интеллектуализация восприятия 
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– постепенно текст художественного произведения становится предметом 

осмысления, происходит развитие наглядно-образного мышления постепенно, к 

старшему дошкольному возрасту,  переходящее в словесно-логическое; 

появляется способность устанавливать причинно-следственные связи; 

появляется способность выражать и фиксировать эмоциональное состояние 

персонажей произведения и собственное. 

Принцип преемственности и перспективности характеризуется тем что: 

1.Выражается в едином подходе к формированию читательской 

деятельности и литературному развитию с дошкольной ступени и до 

выпускного класса общеобразовательной школы. Данная программа 

ориентирована на дальнейшее изучение литературы в начальной школе и далее. 

Дошкольное образование - подготовительный этап формирования читательской 

деятельности, дающий толчок для развития базы литературного образования в 

начальной школе. В этот период ребенок получает первый опыт общения с 

литературным произведением, которое становится одновременно и предметом 

восприятия, и предметом изучения, и предметом словесной и творческой 

деятельности (театрализованной), включаясь в организованную игровую и 

учебную деятельность. 

Рабочая тетрадь имеет следующую структуру (разделы): анкета читателя, 

заповеди читателя; «Мои любимые писатели»; сведения о сказочных героях, 

сказка и смежные жанры; ребусы, загадки, кроссворды; иллюстрации к 

художественным произведениям, творческая работа; читательский формуляр. 

В нашей тетради также используется система условных обозначений: 
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Дошкольники средней группы уже является читателем. Даже если он не 

умеет читать, а только слушает чтение взрослых, он выбирает, что будет 

слушать; он воспринимает то, что слышит, оценивает его, а значит, является 

читателем. Если не заниматься воспитанием дошкольника как читателя, чтение 

может принести ему вред, закрепить в его сознании неадекватные стереотипы.  

В ходе проведённого в начале года констатирующего эксперимента с 

детьми средней группы и бесед, направленных на выявление читательского 

интереса было установлено, что читают детям дома мало, заменяя чтение 

просмотром мультфильмов. Дети плохо знают детскую литературу, не 

называют авторов, не знаю произведений казахских авторов. Поэтому было 

решено усилить работу в этой области. Работа велась с помощью 

использования рабочей тетради по ознакомлению с художественной 

литературой. 

В средней группе мы направили работу на развитие интереса и любви 

дошкольников к художественной литературе, а также начали знакомство с 

писателями и поэтами. Мы  учили отвечать на вопросы по содержанию текста, 

оценивать поступки героев, характеризовать некоторые нравственные качества. 

Роль воспитателя здесь состоит в том, чтобы помочь ребенку понять 

содержание произведения, разобраться в поступках героев. Его вопросы 

должны направить мысль ребенка на поиски информации, позволяющей 

обобщать факты и события, находить ключ к правильной оценке поступков 

героев. 

Система нашей работы реализуется с помощью использования рабочей 

тетради на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, и для 

начала мы познакомили детей со значками, которые будут помогать им, 

ориентироваться в тетради.В средней группе мы знакомили детей с семью 

значками: раскрась, выполни задания, творческие задания, иллюстрации, 

интересные сведения, твое настроение, важные сведения и правила. Дети с 

удовольствием приняли данную систему обозначений.Затем мы ознакомили 

детей с заповедями читателя, проанализировали их значимость. Дети 

судовольствием выполнили задание на обозначение «обложки», «переплета» и 

«страницы». 

Чтобы все читательские умения проявлялись комплексно, им сначала 

ребенка нужно научить.  

Поэтому на занятиях ребенок должен работать с произведениями, в 

которые: 

- интересны детям; 

- доступны по идейному содержанию; 

-содержат яркий художественный элемент, способствующий выражению 

авторского отношения к изображаемому. 

С этой целью подбирается детские произведения, с яркостью их 

художественной формы и несложностью идейного содержания.  

Все занятия имеют четкую структуру: знакомство с писателем, 

рассматривание портрета; внимательное прослушивание литературного 
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произведения; изображение своего настроения; рассматривание иллюстраций к 

литературному произведению; выполнение заданий на усвоение содержания 

изучаемого произведения; творческое задание, которое представляется  в виде 

раскраски или  предложено нарисовать тот или иной объект.  

На начальном этапе приобщения дошкольников средней группы к чтению 

и их литературного развития, наблюдалось то, что дети не называли авторов 

произведений, не различали их при зрительном сопровождении. Постепенно, 

проводя работу в данном направлении, мы добились положительных 

результатов. 

Дети с удовольствием выполняют творческие задания: рисуют 

иллюстрации к произведениям, раскрашивают предлагаемый материал. Но еще 

не все дети ориентируются в литературных жанрах. Наблюдаются улучшения 

при описании внешности, поступков героев. Дети без затруднений 

пересказывают сказки, рассказы. Этому способствует наглядность, 

предлагаемая в рабочей тетради. 

Одновременно рабочая тетрадь по литературе предоставляет широкие 

возможности для интеграции общего и дополнительного образования при 

организации самостоятельной работы  дошкольников, как в условиях основного 

учебного процесса, так и в рамках самостоятельной деятельности, развития 

литературно-творческих способностей дошкольников. 

На начальном этапе приобщения дошкольников средней группы к чтению 

и их литературного развития, наблюдалось то, что дети не называли авторов 

произведений, не различали их при зрительном сопровождении. Постепенно, 

проводя работу в данном направлении, мы добились положительных 

результатов. 

В силу возрастных особенностей у детей наблюдались небольшие 

затруднения были при определении своего настроения после прослушивания 

литературного произведения, не все могли объяснять свой выбор. Все задания 

выполнялись аккуратно, но в тетрадях у некоторых детей наблюдались не 

выполненные задания, что объяснялось невнимательным прослушиванием 

литературных текстов. Интерес к иллюстрациям прослеживался у детей с 

первых занятий. 

В середине учебного года дети уже называли писателей, изученных за 

данный период, произведения, которые они написали. Возросла заполняемость 

тетради: дети стали более внимательными, у них появился стимул. 

Дети с удовольствием выполняют творческие задания: рисуют 

иллюстрации к произведениям, раскрашивают предлагаемый материал. Но еще 

не все дети ориентируются в литературных жанрах. Наблюдаются улучшения 

при описании внешности, поступков героев. Дети без затруднений 

пересказывают сказки, рассказы. Этому способствует наглядность, 

предлагаемая в рабочей тетради. 

На заключительном этапе приобщения дошкольников к чтению и их 

литературного развития, мы с уверенностью можем сказать, что достигли 

поставленной цели. Дети  внимательно и с интересом слушает чтение или 
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рассказывание, стремится к повторной встрече с произведением, его героями, 

просят взрослого прочитать новое литературное произведение. Легко 

включаются в процесс восприятия. Охотно обсуждают произведение, 

выражают свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, отвечают на вопросы по содержанию, устанавливают 

причинные связи, представляют героев, особенности их внешнего вида, их 

черты характера, объясняют явные мотивы поступков героев, дают им 

элементарную оценку. У детей сформировалось представление о некоторых 

особенностях таких литературных жанрах как: сказка, рассказ, стихотворение. 

Развиты умения художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: дети пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы. 

Рассказывают наизусть стихи.  

Рабочая тетрадь для детей средней группы также оформлена с учетом 

особенностей детского восприятия данного возраста, так как является синтезом 

трех видов искусства: искусства слова, живописи или книжной графики и 

дизайна 

В круг детского чтения входят произведения, соответствующие возрасту 

детей, ГОСО РК и программы «Алғашқы қадам». Детям для ознакомления 

представлены произведения казахских, русских и зарубежных писателей.  

Закончился процесс приобщения дошкольников средней группы к чтению 

и литературного развития заполнением анкеты «Каким читателем я стал за этот 

год». Анкета заполнялась детьми совместно с родителями. 

Такой подход к разработке тетради по литературному чтению позволяет 

рассматривать ее как современное эффективное средство литературного 

развития и формирования читательской деятельности дошкольников, которое 

позволяет совершенствовать все виды речевой деятельности дошкольника 

(слушание, говорение, различные виды пересказа). А также способствуют более 

глубокому знакомству дошкольников с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы. Развивает нравственные и эстетические 

чувства дошкольника. Одновременно рабочая тетрадь по литературе 

предоставляет широкие возможности для интеграции общего и 

дополнительного образования при организации самостоятельной работы  

дошкольников, как в условиях основного учебного процесса, так и в рамках 

самостоятельной деятельности, развития литературно-творческих способностей 

дошкольников. 
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Айтанова Шырын  

Макшиева Гульмира Курманбаевна  

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

                       Қазақстан. Өскемен. 

 

БАЛАБАҚШАДА ЕРЕСЕК БАЛАЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ІС-

ӘРКЕТЕТІН ҰЙЫМДАСТУДЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ 

 
Мақалада балалардың зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастырудың әдісін анықтап, 

педагогикалық эксперимент арқылы талдау жасалған. 

 
Түйін сөздер: зерттеу, танымдық-зерттеушілік, зерттеушілік дағды, зерттеушілік іс-

әрекеті. 

 

Мектеп жасына дейінгі балалар - туасынан зерттеушілер. Және оған дәлел 

- олардың білуге құмарлығы, экспериментке деген тұрақты талпынысы, 

проблемалық жағдайда өз бетінше шешім табу ниеті. Тәрбиешінің міндеті – бұл 

қызметті басу емес, керісінше, белсенді көмектесу. 

Танымдық-зерттеушілік қызмет туралы айта отырып, біз баланың 

заттардың құрылысын, қоршаған әлем құбылыстарының арасындағы 

байланыстарды түсінуге, оларды реттеуге және жүйелендіруге тікелей 

бағытталған белсенілігін назарға аламыз.  

Бұл қызмет ең алдымен заттармен мақсатсыз қарапайым эксперименттеу 

(процессуалды) ретінде бола тұрып, ерте бала кезінде туады. Оның барысында 

қабылдау дифференциалданады, заттарды түсі, қалыбы, тағайындалуы 

бойынша қарапайым категоризациялау туындайды, сенсорлық эталондар, 

әрекеттердің қарапайым қарулары  игеріледі. 

Мектепке жасына дейінгі балалық кезеңде танымдық-зерттеушілік 

қызметтің «кішкентай аралы» ойынды, өнімді қызметті оларға бағдарлы 

әрекеттер, кез келген жаңа метариалды көру мүмкіндігі ретінде кіре отырып 

қостайды.  

Ересек мектеп жасына дейінгі кезеңге танымдық-зерттеушілік қызмет 

өмірдің қандай да саласы туралы өз түсініктерін реттеу, әлем туралы жаңа 

нәрселерді білу, заттардың қалай құрылғандығын түсінудің саналы ниетінің 

өзінің танымдық мотивтерімен баланың ерекше іс-әрекетіне мүшеленеді.  

Ересек мектеп жасына дейінгі баланың танымдық-зерттеушілік іс-әрекеті 

табиғи нысанда балалардың заттармен эксперименттеуі түрінде және 

ересектерге қойылатын сұрақтарды (неге, неліктен, қалай?) ауызша 

зерттеушілік түрінде айқындалады.  

Жеке тұлғаның әлеуетін дамытудың бірнеше жолдары бар, бірақ 

зерттеушілік қызметтің өзі ең тиімділердің бірі екендігі сөзсіз.  

Баланың жеке дамуының тұрғысынан мектеп жасына дейінгі балаларда 

қоршаған ақиқаттылықты тану үрдістері кезеңдерінің сипаттамасында аса 

толық тоқталуды қажет деп санаймын.  

Бірінші кезең әуесқойлықтың айқындалуымен сипатталады.  



33 

 

А.Н. Леонтьев [1, 25] бала өмірге белгілі қабілеттіліктерге ие болып, 

«әлемді қабылдауға дайындығымен» және «адами қабілеттіліктерді алу 

қабілеттілігімен» туады деп айтқан.  Бала – мектеп жасына дейінгі бала 

қоршаған әлемді қабылдаудың барысында өзінің псикалық функцияларын бір 

уақытта ұйымдастырады, өзін қоршаған әлемді белсенді зерттейді, даму үшін 

«қоректі материал» ретінде оған қажет әсерлерді өзі іздейді. Мектеп жасына 

дейінгі кезеңдегі өмір М. Монтессорийдің ойы бойынша «психикалық 

эмбрионның» күйіне сәйкес келеді, ал бала бұл кезеңде ылғалды сіңіретін 

«құрғақ губка» тәрізді. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың қоршаған ортаны қабылдаудың екінші 

кезеңінің айрықша ерекшелігі болып, оның тиянаттылығының кенет артуы 

табылады. Балалар жарқын, таныс емес қоршаған әлемге жай ғана қарамайды, 

олар өздері үшін маңызды, қызық объектілерді ерекшелейді. Өзгеше, олардың 

бұрынғы түсінігіне сәйкес келмейтін құбылыс ойлауға, танымдықты дамытуға 

талпыныс береді, ол зерттеушілік қызметтің туындауына әкеледі.  

Н.Г. Морозова айтып кеткендей: «…ерте және мектеп жасына дейінгі 

кезеңде танымдық қажет және заттарға толы қоршаған әлеммен кең танысу 

үшін жеткілікті бола алады». Бала белсенділігінің құрамы К. Дусавицкийдің 

пікірі бойынша, топ ұлғайған сайын өзгереді, ол мектеп жасына дейінгі 

баланың мінез-құлқын, оның ақиқатқа деген қатынасын өзгертеді, аса мақсатты 

бағытталған және тереңдетілген болады.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың қоршаған әлемді танудағы үшінші 

кезеңінің негізгі мәні көрнекі-бейінелі ойлауды және елестетуді алады. Олар 

ақиқаттылықтың құбылыстары мен заттары туралы жалпыландырылған 

білімдерді балаларға меңгеруге мүмкіндік береді. Бейнелі ойлауды пайдалана 

отырып, оларды қызықтырған объектіні зерттей отырып, мектеп жасына дейінгі 

балалар өзінің жеке тәжірибесін жалпыландыра, заттардың жаңа байланыстары 

мен қатынастарын орната алады, егер бала аталмыш объектіге шынымен 

қызықса, онда ол алынған түсініктерді еш қиындықсыз меңгере алады және 

зерттеушілік іс-әрекетінің шешімдерінде оларды пайдалануды үйрене алады.  

Зерттеушілік іс-әрекетіне ие бола отырып, бала эталондарды орнатады, 

тәртіптің өз ережелерін, әрекеттердің өз әдістерін өңдейді және ішкі тәжірибені 

алады, ол тұрақты зерттеушілік іс-әрекетінің қалыптасуына әкеледі (Л.А. 

Венгер, А.В. Запорожец, Г.В. Пантюхин, Н.Н.Поддъяковжәне өзгелері). Өз 

дамуының бастапқы кезеңінде баланың зерттеушілік іс-әрекеті белгіленген 

қасиеттері бар заттарды таңдауға (іздеуге), заттардың ерекшелігіне 

бағытталуымен сипатталады. Тәжірибелік әрекеттер байқалады – бағдарлы-

зерттеушілік. 

Төртінші кезең зерттеушілік қызметтің қанағаттануымен сипатталады; 

әрекеттердің түрлі (алынған) әдістерін пайдалана отырып, бала үрдіс пен 

ақырғы нәтижеге бағдарлана бастайды, оған қол жеткізу оның қанағаттануына 

әкеледі, нәтижесінде мұқтаждықтар «қаныққан» болады. Балада ықтимал 

болжау механизмі қалыптасады, ол өз іс-әрекетінің нәтижесін болжауға 

үйренеді. Дәл осы кезеңде Н.С.Пантинаайтып кеткендей, бала іс-әрекетіндегі 
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басты қайшылық әрекеттерді орындаудың ескі стереотипінен, жағдайлардан 

айырылудан және зерттеушілік қызметтің жаңа шарттарын ескеруден тұрады: 

балада қоршаған ақиқаттың құбылыстарын жалпыландыру қабілеттілігі және 

қиындықтарды жеңе білу қабілеттілігі дамиды. 

Зерттеушілік қызметтің келесі кезеңі ақиқатттың басым мотиві болып, 

тәжірибелік емес, танымдық мотив шығатындығымен сипатталады. Бала бұл 

қызметті оған нәтиже немесе үрдіс маңызды болғандықтан емес, оған «бұл өте 

қызық» болғандықтан орындайды. Бала іс-әрекетінің мотиві мен мақсаты 

біріктірілген және ой мен сананың затқа немесе объектіге бағытталуы ретінде 

шығады (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский). В.Т. Кудрявцева атап кеткендей, 

дәл осы кезеңде бала танымдық есепті саналы қабылдайды.  

Баланың танымдық бағыты оған әр қадамда кездесетін ақиқаттың қандай 

да құбылыстары туралы қоршаған ақиқаттан түрлі мәліметтерді жиюға 

мүмкіндік береді. Алайда, бала осындай жолмен алатын білім ғылым 

логикасынан тысқа қарағанда нашар меңгеріледі.  

Мектеп жасына дейінгі танымдықтың ғылыми логикасы туралы айтатын 

болсақ, біз келесілерді ұйғарамыз: баланың заттардың ерекшеліктерін айқындау 

қабілеттілігіне ие болуы ғана емес, сондай-ақ оларды салыстыра білуді, 

ұқсастықтар мен ерекшеліктерді, олардың арасындағы байланысты орната, 

көріністі түсініктер мен текті жалпыландырулардың және т.б. деңгейінде жан 

жақты талдауды жүзеге асыра алу. Осы білімдерді танымдықтың ғылыми 

логикасымен сәйкестендіру үшін, мақсатты бағытталған және педигогикалық-

ұйымдастырылған үрдісті жүзеге асыру қажет.  

Балалар ойындарында және арнайы ұйымдастырылған қызметтен алынған 

біліктіліктер мен дағдылар жеңіл дарытылады және кейін қызметтің барлық 

салаларына тасымалданады. Ең құнды және берік білімдердің – жаттау арқылы 

игерілген емес, керісінше өзідік шығармашылық ізденістердің барысында өз 

бетінше алынған білімдер екендігін есте сақтау маңызды. Балаға білімдерді 

біреу алған дайын түрдегі білімдерден гөрі, ғалым тәрізді әрекет ете отырып 

(зерттеу іс-әрекетін жүргізу, эксперименттер қою және т.б.) ғылымды оқығаны 

аса жеңіл екендігі ең маңыздысы.  

Баланың санасында өмір суреті біртіндеп өзгереді. Ол аса адекватты және 

тұтас болады, заттардың, өзара байланыстардың, өзара шарттастықтардың 

объективті қасиеттерін бейнелейді. Нәтижесінде үздіксіз және тұрақты қайта 

құру, қайта саналау және баланың осы әлемді түсінуі жүзеге асады, бұл оған 

тек жаңғыртатын ғана емес, сондай-ақ реттейтін және рефлекстейтін 

қызметтерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ғылымның жедел түрде дамуы, 

техникалық прогресс, қазіргі заман талабы кіші мектеп оқушыларының жан – 

жақты терең ойлау дағдыларын арттырып отыр. Сондықтан бәсекеге қабілетті 

шығармашыл тұлғаны қалыптастыру үшін зерттеу – ізденушілік жұмыстарды 

бастауыш сыныптан бастау қажет. 12 жылдық білім берудің басты мақсатының 

бірі – құзыретті тұлғаны дамыту болса, күтілетін нәтиженің бірі – 

мәдениетттанымдық құзырет. Ол дегеніміз – жалпы адамзаттық мәдениет 

жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін және қоғамдағы дәстүрлер мен 
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жеке, отбасылық және әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін, этномәдениеттік 

құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани білу. 

Адам мен қоғамның дамуындағы ғылымның рөлін түсіну. Өзінің халқының 

мәдениеті мен әлемнің мәдени көптүрлілігін түсіну [2]. 

«Зерттеу» мен «зерттеушілік дағдылары» ұғымына не кіреді екен? Өзінің 

«Кіші мектеп оқушыларын зерттеу әдістеріне оқыту» кітабында А.И.Савенков 

келесі анықтаманы береді: «Зерттеу – бұл белгісіздікті іздеудің шығармашылық 

үдерісі» [3]. Өз кезегінде зерттеушілік дағдыны жалпы жеке тұлғаны дамытуда 

қарау және көру, бақылау қабілеттерін дамыту шартары деп анықтауға болады. 

Зерттеушілік дағдылар негізінде төмендегі көрсеткіштер жатады : 

- оқушылардың танымдық білік пен дағдыларын дамыту; 

- ақпараттық кеңістікте бағыт ала білу; 

- өз білімін өздігінен құрай алу дағдысы; 

- ғылымның әралуан саласындағы білімдерін кіріктіре алу дағдылары; 

- сыни тұрғыдан ойлай білу дағдысы. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде, зерттеушілік дағдылардың келесі 

міндеттерін анықтауға болады: 

- білімділік: белгілі бір тақырыпты зерделеу барысында оқушылардың 

алған білімдерін белсендіру және өзекті ету; көрінеу мектеп бағдарламасы 

аясынан тыс материалдар кешенімен танысу; 

- дамытушылық: зерттелініп жатқан тақырып аясында ойлау дағдысын 

дамыту, талдау жасау, салыстыру, өзіндік қорытындылар жасай білу; 

материалды іріктей білу және жүйелеу; жүргізілген зерттеуді рәсімдеу 

барысында ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдана білу; зерттеу 

қорытындыларын көпшілік алдына ұсыну; 

- тәрбиелік: өзгелердің қызығушылығын тудырып, қажетті болатын өнімді 

шығару [3]. 

Өз кезегінде бүкіл зерттеушілік дағдылар аталған міндеттерді жүзеге 

асыруға ықпал ететін бірнеше сатыларға бөлінеді: 

1 саты – Мәселенің өзектілігі. Мақсаты: Болашақ зерттеудің сұрақтары мен 

бағыттарын анықтау. 

2 саты – Зерттеу саласын анықтау. Мақсаты: Біз жауабын алғымыз келетін 

негізгі сұрақтарды жинақтау. 

3 саты – Зерттеу тақырыбын таңдау. Мақсаты: Зерттеу шекараларын 

белгілеу. 

4 саты – Гипотезаны шығару. Мақсаты: гипотезаны немесе гипотезаларды 

жасау, соның ішінде орындалмайтындары да провокациялық түрлері де 

айтылуы қажет. 

5 саты – Шешім бағыттарын анықтау және жүйелеу. Мақсаты: Зерттеу 

әдістерін таңдау. 

6 саты – Зерттеуді жүргізудің бірізділігін анықтау. 

7 саты – Ақпаратты жинақтау және өңдеу. Мақсаты: алынған білімдерді 

жазып қою. 
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8 саты – Алынған материалдарды жалпылау және талдау. Мақсаты: белгілі 

логикалық ережелер мен амалдарды қолдана отырып, алынған материалы 

құрылымдау. 

9 саты – Есепті даярлау. Мақсаты: негізгі ұғымдарға анықтамалар беру, 

зерттеу нәтижелері бойынша хабарлама даярлау. 

10 саты – Баяндама. Мақсаты: өз құрбылары мен ересектердің алдында 

көпшілікте оны қорғап шығу. 

11 саты – Аяқталған жұмыстың нәтижелерін талқылау. 

Зерттеушілік дағды деп – біз өзіндік таңдаумен, оқушыларға қолжетімді 

материалмен зерттеудің амалдары және әдістерін қолданумен шартталған 

зияткерлік және практикалық дағдыларды білеміз. [4, 96. бет] 

Зерттеушілікке оқыту – оқушының қоршаған ортасын өз бетінше танып 

білуге деген табиғи ынтасы негізінде құрылған тәсіл. Зерттеушілікке оқытудың 

негізгі мақсаты – оқушының өз бетімен шығармашылық жаңа іс – әрекет 

тәсілдерін игеруге дайындығы мен қабілет қалыптастыру. Оқушыны 

ізденушілікке баулу, оған зерттеу дағдысы мен білігін игерту бүгінгі білім беру 

саласының маңызды міндеті болып табылады. 
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айтылған. Осыған байланысты XXI ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін 

қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу 

көзделіп отыр: компьютерлік техниканы, интернет, компьютерлік желілерді, 

электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, электрондық 

оқулықтарды оқу үрдісінде тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.  

Қазіргі уақытта адам іс-әрекетіне байланысты барлық салаларда 

компьютерлік технология кеңінен қолданылатын болды және оның 

маңыздылығы барған сайын арта түсуде. Компьютерлердің ақпаратты бейнелеу 

тәсілдерінің жаңа формаларын игеруі де «электрондық оқулықтардың» 

мазмұнын өзгерте түсті. Электронды оқулықтарға қарапайым мәтіндер мен 

иллюстрацияларға қоса, телехабарлар немесе кинофильмдерден үзінділер 

енгізіле бастады. Сонымен қатар, қазіргі заманда ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологияларды игеру әрбір жеке тұлға үшін оқу, жазу, 

қабілеті сияқты сапалармен бір қатарға қойылып, қажетті де міндетті шартқа 

айналып отыр.  

Білім саласындағы жаңа өзгерістер оқытудың негізі ретінде тұлғалық 

дамуды қарастырады, өйткені динамика мен өзгерістерге толы ақпараттық 

дәуір экономикасы адамның білімді әрі білікті тұлғасына тәуелді, бұл дәуірдің 

әлеуметтік және саяси сұраныстары адамнан мынандай құзырлылықтарды 

талап етеді: 

 Ақпараттың ішінен өзіне қажеттісін таңдап, оны пайдалану; 

 Проблемаларды шешу және шешім қабылдау; 

 Өзіндік пікір, идеялар, тұжырым, түсінік келтіру, оларды дәлелдей 

және қорғай білу; 

 Социумда ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас құра білу, 

бірлесе жұмыс жасай білу; 

 Өмірге деген көзқарасын, ұстанатын сенімдерін, қажеттіліктерін, 

құндылықтарын жалпы адами құндылықтармен байланыстыру; 

 Өздігімен үйрене білу, өз білімін әрқашан да дамытып отыру [1]. 

Сондықтан жаңашыл сабақты ұйымдастырып құруда ақпараттық 

технологияларға негізделген мультимедиалық құралдарды кеңінен қолдану 

қажет.  

Мультимедиа – бұл нысандар мен үрдістерді дәстүрлі мәтінмен сипаттау 

емес, фото, бейне (видео), графика, анимация, дыбыс, яғни бүгінгі күні 

бәрімізге таныс формаларда беру. Бұл жағдайда біз екі негізгі–сапалық және 

сандық басымдылыққа ие боламыз. Егер сөзбен сипаттауды аудиовизуалдық 

ұсыныммен салыстырсақ, сапалық артықшылықты бірден көреміз. Сандық 

басымдылық мультимедиялық орта ақпараттық тығыздығымен жоғары 

екендігімен көрінеді. Шындығында, мәтіннің бір парағы 2 Кбайтқа жуық 

ақпарат сыйғыза алады. Мұғалім бұл мәтінді 1-2 минутта айтып шығады. Ал 

осы уақытта толық экранды видео 1,3 Гбайт ақпарат бере алады [2]. Міне, 

сондықтан да «мың рет естігеннен, бір рет көрген жақсы». 

Бейнематериал – дәстүрлі оқу процесінің тиімділігін арттыратын керемет 

құрал. Себебі, оның көмегімен оқушыларды көрнекті және есте қалатындай 
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оқытуға болады. Демек, оқуға деген қызығушылықты еселеп арттыруға септігін 

тигізеді. Қазірдің өзінде 700 мектеп Қазақстанда және шетелде әзірленген 

(мысалы, BilimLand) оқу бейнематериалдарын қолданады [3]. Бұл 

материалдарды қолданған мұғалімдердің пікірі өте жақсы. 

Мультимедиа технологияны қолдану әдістемесі: 

1. Оқытуды басқару жүйесін сабақтың әр түрлі кезеңдерінде жетілдіріп 

отырады. Оқудың мотивациясын күшейтеді; 

2. Оқушылардың ақпараттық мәденитетін дамытатын оқыту мен 

тәрбиенің сапасын арттырады. Оқуылардың дайындық деңгейін арттырады; 

3. Компьютер тек ойын ойнайтын құрылғы емес, басқа да мүмкіндіктері 

бар екенін көрсетеді.  

Мультимедиялық сабақтар келесі дидактикалық мәселелерді шешуге 

көмектеседі: 

 Пән бойынша базалық білімді меңгеру, алған білімді жүйелеу, өзін-өзі 

бақылау дағдыларын қалыптастыру; 

 Жалпы оқуға деген, оның ішінде пәнге деген ынтасын арттыру; 

 Оқушыларға оқу материалдарымен өздігімен жұмыс істегенде 

әдістемелік көмек беру. 

Бұл технологияны оқу материалын хабарлау және оқушылардың 

ақпаратты меңгеруін ұйымдастыру арқылы, көзбен көру жадын іске қосқанда 

арта түсетін қабылдау мүмкіндіктерімен қамтамасыз ететін әдіс деп қарауға 

болады. Адамдардың көпшілігі естігенінің 5% және көргенінің 20% есте 

сақтайтыны белгілі. Аудио және видеоақпаратты бір мезгілде қолдану есте 

сақтауды 40-50%  дейін арттырады. Мультимедиа бағдарламалар ақпаратты әр 

түрлі формадаұсынады, сондықтан оқыту үрдісін ізгілендіре түседі. Сабақта 

мультимедиалық технологияларды қолданғанда сабақтың құрылымы 

өзгермейді, барлық негізі кезеңдері бұрынғыша сақталып қалады, тек уақыт 

бөлінуі өзгеруі мүмкін.  

Бұл жағдайда мотивациялау кезеңі арта түсетінін және танымдық жүктеме 

беретінін атап өту керек. Бұл оқушылардың шығармашылық әрекетін, білімінің 

кем тұсын толықтыруға қызығушылықтарын арттыратын оқытудың қажетті 

жағдайы.  

Гипермәтіндік сілтемелерді қолдану арқылы жасалатын мультимедиалық 

презентациялар аналитикалық, жүйлік ойлау қабілетін дамытады. Сонымен 

қатар презентацияның көмегімен фронтальды, топтық, жеке сияқты әр түрлі 

танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру формаларын қолдануға болады.  

Мультимедиалық презентацияларды қолданудың артықшылығы -

мультимедиалық сабақтар оқушыларды жаңашылдығымен қызықтырады. 

Сыныпта мұндай сабақ үстінде оқушылар өз ойын «өз сөзімен» айтатын 

шынайы қарым-қатынас туады, олар тапсырманы ынтамен орындайды, оқып 

жатқан материалға қызығушылықпен қарайды, оқушыда компьютер алдындағы 

қорқыныш жоғалады.  

Күнделікті сабаққа бейне, аудио қондырғылар мен теледидарды, 

компьютерді қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. Кез келген сабақта 
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электронды оқулықты, интерактивті тақтаны пайдалану оқушылардың 

белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін 

қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.  

Интерактивті тақтаны дидактикалық мақсатта пайдалану барысында, бұл 

құралдың оқушылардың, ойлау және ойын қысқа және түсінікті түрде жеткізе 

білу қабілетін арттырып, өз ойларын жаңа технология құралдары көмегімен 

жүзеге асыруын қалыптастыруды қамтамасыз ете алатыны белгілі болды. 

Интерактивті тақтаны қызықты және мультимедиялық құралдар көмегімен 

оқушылардың қызығушылықтарын тудыратындай оқуға мүмкіндік беретін 

визуалды қор деп те атауға болады.  

Өз тәжірибемдегі интерактивті тақтаның  кейбір қолдану әдістерін айта 

кетейін: 

1. Мультимедиа презентацияларын ұсыну; 

2. Ауызша есептеулерді жүргізу; 

3. Ақпаратты біртіндеп берілуі; 

4. Математикалық сауаттылығын қалыптастыру: ұғымды меңгерту, 

салыстыру, формула, мәтін, тапсырмалардағы бос орындары толтырылуы; 

5. Цифр, сөз, сан немесе суретты жылжыту арқылы керекті объектілермен 

өзара әрекеттесу, байланыстыру; 

6. Дайын коллекциядағы суреттер кадрларын қиыстыру (кесте, графика, 

сызықты қағаз, нышандар, иллюстрация, фигуралар, сызғыш, схема және т. б.). 

7. BilimLand сайтының оқу бейнематериалдарын, жаттығуларын қолдану. 

Сабақты түсіндіру барысында мұғалім тақтаның алдында тұрып жасырулы 

ақпаратты және объектілерді көрсете алады және өзгертеді. Тапсырманы 

орындау бойынша ауызша түсіндіру жүргізіледі, интерактивті тақтаны 

пайдалану арқылы теориялық материал қайталанады. Қажетті жағдайда, 

мұғалім тақта арқылы есеп шығаруды, құрал саймандарды қолдануды көрсетіп, 

түсіндіреді. Сабақтың соңында қолданылған материалды есте сақтап, қажет 

жағдайда қайталап қолдана алады. Сонымен, интерактивті тақта оқушылардың 

ойын бір ортаға жинақтап, қажет ақпаратты өңдеу арқылы жалпыланған 

ақпараттық біліктілікті қалыптастыратын тиімді құрал болып табылады. 

Мультимедиалық технологияның келесі ерекшеліктерін атап өтуге болады: 

1. Бормен тақтаға жазған кескінді экрандағы түрлі түсті, айқын, ұқыпты 

кескінмен салыстыруға болмайды. Тақта мен бордың көмегімен әр түрлі 

қосымшалары бар жұмыстытүсіндіру қиын әрі мүмкін емес. Слайдтарда 

кемшіліктер мен қателер жіберілсе, тез арада түзетуге болады. Сабақтың 

өнімдлігі артады. Басқа пәндермен пәнаралық байланыс орнайды. 

2. Оқушылардың дайындық деңгейіне қарап презентацияда гиперсілтеме 

қолдана отырып, бір материалды толығымен де және тек негізі сұрақтар 

бойынша ғана түсіндіруге болады. Материалдың көлемі мен беру шапшаңдығы 

сабақ барыында анықталады.  

3. Проекторды қолданып презентацияны көрсету кезінде оқушылардың 

жұмыс орны жеткілікті жарықтанады. Сабақта көрнекілікті қолдану деңгейі 

артады.  
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4. Ақпараттық технологияларды қолданатын оқытушы оқу материалын 

беру логикасына көп көңіл аударады, бұл оқушылардың білім деңгейіне оң әсер 

етеді.  

5. Компьютерге деген қарым-қатынас өзгереді. Балалар оны адамзат 

барлық салада қолдана алатын әмбебап құрал ретінде қабылдай бастайды. 

Қорыта айтқанда мультимедиа ақпарат берудің көптеген арналарымен ғана 

қамтамасыз етіп қоймайды, сонымен қатар әр түрлі орталар бірін 

бірітолықтыратын жағдай туғызады.  Оқушылардың алдында өз тілі бар жеке 

ортаны шығармашылықпен қолдана алатын жаңа мүмкіндіктер 

ашылады.Оқушыларда белсенділік, жинақтылық, өздігінен жұмыс істеу сияқты 

өмірге қажетті қасиеттерін қалыптастырады. 
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БІЛІМДЕГІ ӨЗГЕРІС - БОЛАШАҚ ҰРПАҚ ӨЗГЕРІСІ 

 
Мақала гуманитарлық колледждердің бітіруші курс студенттеріне арналған қосымша 

кәсіби білім беру бағдарламасына негізделген және бастауыш сыныпта математиканы оқыту 

әдістемесі пәнін меңгертуде бірлескен топтардың  диалогты оқыту жұмыс түрлері  айқын 

көрсетілген. Сабақта тиімді әдіс–тәсілдерді, стратегияларды тиімді қолдану жолдары  

ескерілген.  

 

Түйін сөз: топтық жұмыстар, стратегиялар, диалогтік оқыту, сындарлы оқыту, 

зияткерлік. 

 

Бүгінгі күні педагог кадрлардың  біліктілігін арттыруда тиімді оқытудағы 

жеті модульді қарастыру өмір талабына сай кіріктірілген. Білім үдерісіне 

оқытудың тиімділігін бағалау тұрғысынан түрлі әдіс – тәсілдер мен 

стратегияларды енгізсек, бірлескен топта жұмыс жасауға үйретсек еліміздің 

білім жүйесін түрлендіруге үлес қосқанымыз. Біздің қоғамға проблемаларды 

шеше алатын, тың шешім қабылдайтын, сындарлы ойлай алатын, идеялар мен 

өнімді пікір ұсына алатын және командада, топтарда тиімді жұмыс істейтін 

икемді, креативті және бастамашылық қабілеті бар жастар қажет. Күрделілігі 

күн сайын артып, өзгеріп және тез жетіліп келе жатқан, біз өмір сүріп жатқан 

әлемде білімді ұрпақ даярлау үшін «Тиімді оқыту тәсілдері»аса қажет.[1,3] 



41 

 

Өмір бойы білім алу» әрбір қазақстандықтың жеке кредосына айналуы 

тиіс» деп елбасы Жолдауында бекер айтпаған болар. Адамдардың өмір бойы 

білім алуын оңтайландыру үшін жастардың жеке қабілетін жан-жақты 

дамытып, оларға сындарлы білім беру шеңберінде тиімді ойлау қабілетін сіңіру 

қажет екені сөзсіз. [2,3] 

Конфуцийдің «Естігенімді - ұмытамын, көргенімді - еске сақтаймын, өзім 

істегенімді - меңгеремін» деген сөзі қазіргі оқытуды меңзегендей. Дәлірек  

айтқанда, соңғы жылдардағы зерттеулерде «оқу» - адамның білім алудағы 

нақты мүмкіндіктерін пайдалану сипатын жиынтық, яғни бастан кешкен 

тәжірибе, әлеуметтік қарым-қатынастар, құндылықтар, амал-тәсілдер мен 

ұстанымдардың кешенді үйлесімі ретінде анықталған. Зияткерлікті ақыл-ой 

қабілеттерінің тестілерімен өлшенетін құбылыс ретінде қарастырған 

ғалымдардың бірі Говард Гарднер. Ол субъектілер көп қырлы зиятқа ие деп 

есептеген: лингвистикалық, математикалық, музыкалық, кинестетикалық және 

тұлғааралық қабілеттер мен кеңістікте бейімделу қабілеті. [3,13] 

Оқудың ынталандырушы және аффекттік теорияларын танымал ғалым 

Авраам Маслоу төменгі деңгейге физиологиялық қажеттіліктерді орналастырса, 

жоғары деңгейге – өзін-өзі таныта білуді қойды: 
- Биологиялық және физиологиялық қажеттіліктер: ауа, тамақ, жылу, ұйқы 

және т.б. 

- Қауіпсіздікке деген қажеттіліктер: қорғау, тәртіп, заң, шек қою, 

тұрлаулылық. 

- Сүйіспеншілікке және қарым-қатынасқа деген қажеттілік: отбасы, сезім, 

байланыс, ұжым. 

- Құрмет көрсетілуін қажет ету: жетістік, жауапкершілік, бедел, мәртебе. 

- Өзін-өзі таныта білу: тұлғалық өсуі және өзін-өзі іске асыру. [3, 20] 

Мұнда Маслоу оқуды өзін-өзі көрсетудің бір жолы ретінде қарастыруға 

болады және басқа сатылармен байланысты мақсаттар да басымдыққа ие 

болатынын атап көрсетті.  Ал Александер диалогтік оқыту оқушыларды 

ынталандыру мен дамыту үшін әңгіме күшін қолдануға мүмкіндік береді деп 

санайды.Дилогтік оқыту Бахтин, Мерсер, Велс, және Вуд жұмыстарында 

бейнеленген. Александердің пайымдауынша, диалог арқылы оқытушылар 

күнделікті ойталқыларда «салауатты» келешек мүмкіндіктерін анықтап, 

оқушылардың дамып келе жатқан идеяларымен жұмыс жасауына және 

түсінбеушілікті жеңе білуіне көмектесе алады. Оқушыларға топта әртүрлі 

кеңейтілген диалогтерге қатысуға мүмкіндік берілсе, олар өзінің жеке 

түсініктерінің өрісін зерттей алады. Мәселен, талқылау, дебат, ынтымақтастық, 

білімді бірлесіп құру арқылы түсінік пен дағдыларды қалыптастыру арқылы 

білім алады. Әлеуметтік –сындарлы оқыту да дағдылардың ықпалдасуына және 

тереңірек  түсінуіне мүмкіндік береді.[3,26] 

Оқыту іс – әрекетті, қарым – қатынасты байланыстырушы болып 

табылады.  Ал барлық іс – әрекет түрлері бірлескен топтық жұмыста айқын 

көрінеді. Топтық жұмысқа қатысушылар іздеу, талқылау, жинақтау арқылы 

жаңа білім алатыны байқалды. Топ мүшелерінің бірлесіп жұмыс атқаруының 
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мәні «Ақылдасып пішкен тон келте болмас» деп тұрғандай. Зерттеу 

жұмыстарына жүргізілген талдау оқу нәтижелерінің және пайдалы тәжірибе 

тұрғысынан қарастырылған.Оқыту кезінде оқушыларға қалай оқу керектігін 

үйрете отырып, жағымды оқыту мәдениеті орнағандай болды  

             Танымдық белсенділікті ұйымдастырудың топтық нысаны – бұл 

оқушылардың белгілі бір тобы алдында бірыңғай танымдық міндеттің 

қойылуы. Топтың көлемі жұмыс мазмұны мен сипатына байланысты әртүрлі 

болады. Мұнда оқушы оқытушы рөлінде болады және басқаларына нақты 

көмек көрсетеді.[4,89] 

Топты геометриялық фигураларды іріктеу, мақал-мәтелдерді мағынасына 

қарай топтау, бойлылығын анықтау, санау арқылы және тағы басқа тәсілдер 

арқылы топ құрып алудан бастадық. Осындай тәсілдермен топқа бөлу білім 

алушыларды сабаққа ынталандырады, белсенділіктерін арттырады. Басқа 

ортаға түскен оқушының көзінен қуаныш көрдім. Топтық жұмыс кезінде мен 

үшін ең ұнайтын сәт – топтың ережесін  талдап, енгізу және өмірден қағидалар 

іріктеп алу. Мұның өзі білген адамға рухани күш сыйлайды. Мысалы 

оқушыларға ұнаған қағидалар: «Аш адамға балық берме, қармақ бер»,«Жазу 

үйретпейді, әрекет үйретеді», «Бір күн ішінде не үйренгеніңді өзіңе айтпай 

тұрып, ұйықтауға жатпағаның жөн» Г.Лихтенберг., «Білім еске сақтау арқылы 

емес, өз ойының күш салуымен алынғанда ғана білім» Л.Н.Толстой.[5,191] 

Сабақтарда  «Табақ тарту», «Квант» стратегиясы, «Айналмалы бекет», 

«Джигсо», «Сократтық семинар», «Желкенді кеме» және тақырып бойынша 

кластер құрастыру әдістері қолданылды.Топтық жұмыстың шығармашылық 

қыры көрінетін кезін «Тақырыптық есеп» тақырыбында «Квант» стратегиясын 

қолданғанда байқадым. Бірінші топқа «Есептің бөліктері» бойынша алгоритм 

құрастыру, екінші топқа «Мәнді белгілері» бойынша тірек сөздер тізбегін жазу, 

үшінші топқа «Шешу кезеңдерінің» моделін құрастыру, төртінші топқа «Шешу 

тәсілдеріне»  сызбанұсқа құрастыру тапсырмалары берілді. Нәтижесінде 

құраған постерді қорғап, басқа топтың жұмысымен салыстырды.  Байқағаным, 

белсенділігі орташа білім алушылар белсене жұмыс жасады, өзге топтың 

қателерін тауып, түзетіп отырды. Бұдан жекелеген білім алушының 

бейімділігін топтық жұмыс арқылы да анықтауға болатынына  көзім 

жетті.Тақырыпты талдауға үйренді, салыстыра білді, өз ойларын дәлелдеуге 

тырысты, бірін-бірі тыңдай білу мәдениетіне үйрене бастады. Ынтымақтастық 

атмосфераның орнағанын топ мүшелері де сезді.  

Есептерді шығаруда практикалық жұмыстар жүргізілген кезде «Табақ 

тарту» стратегиясы жүргізілді. Әр топ өз табағына тапсырмаларын жазады, оны 

келесі топқа апарып тартады. Топ оқушылары ондағы жазылған есептерді 

талдап шығарады. Соңынан жазылған жұмыс бағаланады. Басқалармен бірлесіп 

атқару кезінде шығарылатын есептерді күрделендіре түскенде стандартты емес 

жұмыстың арқасында сабақтың сапасы артқандай болды. Мұнда есептерді 

шығаруда оқушылар өзін сенімді сезінгенін байқадым. Нәтиже талданды, 

сараланды. Сабақты талдау қорытындысын келесі сабақта да қолданып едім, 

белсенділіктері артты.  
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«Үш неге?» әдісі жұптық жұмыс ретінде өте сәтті өтті. Білім алушы 

тақырып бойынша түсінбеген немесе қиындық туғызған сұрақтарды ойланып 

жазды. Жазылған сұрақтарға көршісі жауап қайтарды, соңынан қайта өзі 

тексерді, бағалады. Бұл әдісте  керісінше сұраққа өзі жауап беріп, соңынан 

көршісіне тексертуіне болады. Бұл әдіс өте қызықты болды. Себебі сұрақты 

ойланып жазуға кеткен уақыты мен оны кімге арнағанын білмеуінің өзі тамаша 

сәт. Жұптаса отырып атқарған жұмыстың мәні: қарым-қатынастың реттелуі, 

өзін-өзі тексеруі және бірлесіп атқарылған жұмыстың бір бөлшегі. 

Топтық жұмыстың артықшылығы: 

•  Әлеуметтік қарым – қатынастың бастауы; 

•  Өзара достық қатынаста болады; 

•  Бір-бірінен сұрай отырып білімдерін жетілдіреді; 

•  Өзгелерге ойын жеткізу үшін өз шешімін дәлелдеп үйренеді; 

•  Менен сұрап қалады-ау деп қорықпайды, топ болып жауап береді; 

•  Топтық жұмыста бос отыратын студент болмайды. 

Топтық жұмыстағы кемшіліктер: 

• Топ мүшелерінің кейбірі  жұмыс кезінде қарым – қатынасқа түсе алмады; 

 • Топтық жұмысты бағалау, өзін –өзі бағалау  нақты болмады.  

Сын түзелмей, мін түзелмейтіні» рас болғандықтан, мен де өзіме сын 

көзбен қарадым. Топтық жұмыста  кездескен кедергінің бірі кейбір 

оқушылардың қарым – қатынасқа түсе алмауы. Неге? Білім алушының ішкі 

эмоция кедергісі, не әлсіздігін көрсеткісі келмеді, не сабаққа дайын болмады. 

Сондықтан мұндай білім алушыларға сәті келгенде деңгейлік тапсырма беріп 

және сұрақтар қойып жетелеген дұрыс шығар. Ал бағалау нақты болмаған 

жағдайда, табыс критерийлерін анық берген жөн. Алдағы сабақ барысында 

бірлесіп шешеміз деген сенімдемін. Топтық жұмысты құрылымдай білуде әр 

топ мүшесінің жауапкершілігі мен өкілеттілігін реттеп алудың мәні зор. 

Салыстыра сөйлеуге, нәтижені талдауға үйрете отырып, ымырашылдыққа 

мүмкіндік жасау.[6,8] 

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер: «диалогтік оқыту» және «қалай оқу 

керектігін үйрету». Оқытудың барлық әдістері баланы дамытуға құрылып 

келеді. Дегенмен дәстүрлі оқытуда оқулық пен оқытушының  пікірін нысана 

етумен шектелу басым болды. Бүгінгі оқыту даму әрекеттерін ұйымдастырудың 

қажеттілігін дәлелдеп отыр. 

Тізбектелген сабақ жоспарларымда диалогты оқытуды кіріктіруде 

стратегиялар  жоспарланды. Диалогтық оқытуды білім алушыға толыққанды 

меңгерту үшін тиімді тәсілдер таңдалынды: «Ақылдың алты қалпағы», «Сана 

аллеясы», «Сандықтағы сұрақтар», «Сократтық семинар», «Ыстық орындық», 

«Синквеин», «Шеңбер бойымен сұрақ», «Шешен, тілші, хатшы». Әр сабақта 

қолданған диалогтік әдіс-тәсілдер топ мүшелерінің әңгіме құруына, басқаны 

тыңдай білуге, пікір алмасуына, сын тұрғысынан ойлауға үйрете отырып, білім 

алушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға  септігін тигізді.  

Оқыту кезінде әңгіме–дебат  пен кумулятивтік әңгіме қолдандылды. Білім 

алушының білім алуын қолдау мақсатында түрткі болу сұрақтарын және  жеңіл 
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сұрақтардан ауырға  көшу  арқылы диалогты оқытуды жүзеге асырдым. 

Сабақта тиімді жүзеге асқан  әңгіме–дебат болды.  Ал осы дебатта «Есептің 

шешу кезеңдері мен тәсілдері» тақырыбы бойынша екі топтың қарама –қарсы 

ой – пікірлері айтылып, өмірмен  байланыстыруда жақсы талқыланды.  Талдау, 

дәлелдеу арқылы ойлары  ортақтасып, бірлесумен аяқталды. Александер  

«Оқытудағы әңгімелесу - қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, 

керісінше, идеялар екі жақты бағытта жүреді және осының негізінде студенттің 

білім алу үдерісі алға жылжиды» деп тұжырымдайды.[3,47] 

«Сократтық семинар» әдісі. Оқушыларды 2 топқа бөліп, бір топ 

тақырыптың мазмұны бойынша баяндау, сипаттау жұмысын жүргізсе, екінші 

топ бірінші топтың айтқан пікірлерін тыңдап, талдап, қаншалықты дұрыс әрі 

толық айтқаны туралы пікірлерін білдіріп, сараптама жасады. Бұл әдісте 

тақырыптың мазмұнын баяндауға өз еркімен талпынды, бірінің сөзін бірі-

тыңдап үйренді, бірінің сөзін бірі қайталамауға тырысты, ойын жүйелі айтуға 

төселді, жүйелі сипаттау және ауызша сөйлеу дағдылары жетіле түсті.   

«Есептерді модельдеудің түрлері» тақырыбында «Шешен, тілші, хатшы» 

әдісін қолдандым. Бұл әдіс  білім алушының белсенді тыңдау, талқылау, түртіп 

алу дағдыларын дамытуға ықпал етуге бағытталған әдіс. Мәтінді оқып 

шыққаннан кейін «шешен» тақырыпты түсіндірді, «тілші» сұрақтар қойды, 

ескертпелер жасады, толықтырулар енгізді, «хатшы» түртіп алып отырды. 

Артынан рольдері ауысты.Мұнда оқушының шабыттанып түсіндіргені, өзара 

диалогты жауапкершілікпен атқарғаны байқалды. Тапсырмаларды  негізінен 

ойлауды қажет ететін сұрақтар, жағдаяттар төңірегінде «ойларын пісіру» 

мақсатында түрлендіріп өткізу тиімді.   

Бұрын жаңа сабақты меңгертуде өзім түсіндіріп, барлық тапсырмаға өзім 

үлгі дайындап, ал білім алушылар сабақты  тыңдаумен шектелетін. Ал тиімді 

оқытуда өздігінен меңгерту жолдарына бағыт – бағдар беріп отырдым. Сабақта 

РАФТ әдісі – жаңа ұғымды болжау арқылы шешу, миға шабуыл жасау арқылы  

жан-жақты ашып, өздері бір біріне түсіндірді. Бұл әдіс өз бетінше диалогқа түсе 

отырып, сыни ойлауға үйретті. 

Зерттеушілік әңгімені топтық жұмыста «Практикалық жұмыстар» 

тақырыбында күрделі есептерді шығару кезінде байқадым. Топ мүшелері біреуі 

идеяны бастап айтып, екіншісі басқа жол тауып, үшіншісі дәлелдеп, төртіншісі 

басқа тәсілмен тексеріп берді. Яғни, олар өзара ақылдаса отырып, бірлесе  

жетістікке жетті. Бұл сәтте топ мүшелерінің кім қаншалықты шығарғанын білу 

үшін оқытушы тарапынан қырығылық қажет.  

Осы негізде сабақ барысында менің  білім алушылармен интербелсенді  

қарым – қатынасқа түсуім және олардың өзара бірігіп жүргізілген сұрақ – 

жауап жұмыстары олардың оқуына және танымдық дамуына әсер еткендігін 

байқадым.  Диалог барысында екі жақ келісілген нәтижеге жетуде күш – 

жігерімізді салдық және Мерсер сипаттағандай, білімді бірлесіп алуда немесе 

«пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болғанымызға көзіміз 

жетті.[3,46] 
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«Ыстық орындық», «Ыстық микрофон» әдісі бойынша өзара диалог 

ұйымдастыруда алғашқы кезеңдерде кемшіліктер кетіп жатты. Мәселен, білім 

алушылар өте қарапайым жауапты талап ететін сұрақтармен шектеліп отырды 

және оқу материалын меңгермей келген жағдайда дұрыс жүзеге аспай қалды. 

Кейіннен сұрақтарды қоюға байланысты нұсқаулық жасалғаннан соң, 

оқушылар ұтымды сұрақтар қойып, нақты жауаптармен қуантты. Бұл әдісті оқу 

материалын бекіту кезеңінде немесе өткен оқу материалын пысықтау кезеңінде 

қолданған тиімді болды.  

Сонымен қатар, диалог арқылы студенттің  ойлауы дамыды. Себебі 

берілген тақырыпты білім алушылардың  жүйелі ойлауы, түсінуі, талдауы, 

әңгімелесуі толық  диалог арқылы орындалды.  

«Сана аллеясы» әдісі қызықты өтті. Білім алушылар екі қатарға бөлініп 

тұрады да жұп бойынша диалог  ұйымдастырылды. Жұптар бір-біріне сұрақтар 

қойып, жауап берді. Ал ортадан өтетін «қадағалаушы» тыңдады. Олардан 

естігенін және ұққанын  өзі айтып берді.  

Диалогтік оқыту  білім сапасын арттырумен  қатар, білім алушының 

белсенділігін арттыруға да көп көмегін тигізді деп ойлаймын. Көбінесе 

диалогтік оқытуды сұрақ–жауап ретінде қолдандық, ондағы негізгі мақсат білім 

алушы теорияны меңгерумен қатар тәжірибе жүзінде де оны қалай жасау 

қажеттігін ұғынды. Атап айтсақ, тәжірибелік жұмыс барысында көптеген 

сұрақтар туындайды. Білім алушылар өзара пікірлері мен болжамдарын  бір –

біріне жеткізе отырып, бірлесе жұмыс жасайды. Жұмыс жасау барысында білім 

алушыларға  көптеген сұрақтарды қоюға болады. Мысалы, кез келген сабақтың 

басталуы сұрақ – жауаптан тұрды. Сұрақтардың берілуіне байланысты 

студенттің пәнге деген қызығушылығы, белсенділігі артты.  

Осыған дейін диалогта қарым-қатынас жасау, тіл табысу деп қолдансақ, 

енді  диалогтік негізінде оқытуда тәсілдерін қолданғанда білім алушының ойын 

ашық жеткізуіне мүмкіндік жасадық. «Қайталау, жаттау, еске түсіру, көшіру 

секілді репродуктивтік әрекеттер адамды дамытпайды. Сол себепті қарым-

қатынасты интепретациялық диалог деңгейіне көтеру. Сұрақ қойылғаннан 

кейін немесе жауап алғаннан кейінгі кідіріс жасау керек» деген Харгривс пен 

Гэлтонның сөзі ұнады. Бұның өзі ойлаудан ой тудырады екен.[3,38] 

Оқытудан мынадай ой түйдім: студент бір-бірімен өзара әрекеттесіп, 

ойларымен бөлісіп, бірін-бірі толықтықтырып, өзара жұмыс жасағанда ғана 

білімді игереді. Яғни тыңдап, көзбен көргеннен гөрі ортақ проблеманың 

шешімін табу үшін студенттер бірлесіп жұмыс істейді, өзара қарым-қатынас 

жасап, мәселені талқылаудың арқасында өз сұрағына жауап таба алады. Үйрену 

мен үйретуді  қоса алып жүрсек,  диалогтық оқытуды жүзеге асыру жөнінде 

жақсы нәтижеге жетеміз деп ойлаймын.Жетістіктер жүректе қуаныш болып 

ұялады: өз ұстанымы бар, сын тұрғысынан ойлауы арта түскен, болжай білуді 

үйренген, тың шешім қабылдай алатын, топтық жұмыста білімге құлшынысы 

артқан білім алушыны көрдім. Оқытуды өз қажеттілігіне бейімдей алған 

оқушыға құя бергің келеді. 
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Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана 

қоймай, өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне 

қажеттілік тудыру. Деңгейлік оқу бағдарламасының мақсаты — оқу мекемелері 

педагогтерінің біліктілігін арттыру және оқыту әдіс - тәсілдерінің теориялық 

негіздерін үйрену. Басты міндеті — мұғалімдердің педагогикалық тәжірибесін 

жетілдіру мен бағалай білуге көмектесу, сындарлы ойлауға бағыттау. 
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ КЕЗЕҢІНДЕ 

БАЛАБАҚША МЕН ОТБАСЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ 

ЕРЕКШІЛІГІ 

 
Мақалада балабақша мен отбасы ынтымақтастығы, оның қазіргі инновациялық білім 

беру кезеңіндегі орны, ата-аналармен жұмыс жасау ерекшеліктері мен қызметі жайында 

баяндалады. 

 

Түйінді сөздер: білім беру, инновация, ынтымақтастық, балабақша, отбасы. 

 

Бала тұлғасының қалыптасуына отбасы әдеуір тәрбиелік ықпал етеді. 

Отбасы – адам өміріндегі алғашқы қоғамдық баспалдақ. Ол кішкентайынан  

баланың санасын, жігерін, сезімін бағыттайды. Ата-аналарының 

басшылығымен балалар өздерінің алғашқы өмірлік тәжірибелерін, қоғамдағы 

өмір дағдылары мен шеберліктерін иеленеді. Отбасы баланың тұлғасын 

толығымен қалыптастырады, ал екінші топтар (мекеме, өндіріс, мемлекет) 

белгілі бір аспектілерде отбасы арқылы ықпал етеді. Сондықтан да өсіп келе 

жатқан ұрпақты тәрбиелеуде ұстаздар мен ата-аналар қызметін түзету керек. 

http://www.cpm.kz/
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Отбасы мен балабақша бала тұлғасының қалыптасуы кезеңінде маңызды 

әлеуметті институттар болады. Олар біріңғай деңгейде баланың дамуына әсер 

ете алады, сондықтан да бұл үрдіс біріккен, мақсатты болып, жақсы нәтижелер 

беруі өте маңызды. 

Отбасы мен балабақшаның біріккен жұмысы болмаса, өзіндік позициясы 

бар, басымдылықтарды таңдай алатын, өз істерінің маңызын анықтайтын, 

өмірде өзіндік мағынасын табатын, шешім қабылдайтын, өзіне жауапкершілікті 

алатын, өзін сезініп, нәтижесінде өз ісін табатын тұлға тәрбиелеу мүмкін емес. 

Бүгінгі таңда бүкіл адамзаттың алдында тұрған өмірлік маңызы бар 

ауқымды проблемалардың ішінде, отбасы мен балабақша арасындағы 

ынтымақтастық, бірлесіп жұмыс атқару мәселесіне ерекше көңіл бөлінуде. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, күннен-күнге туындап отырған мәселелер мен 

олардың шешімін іздестіру өзінің көкейкестілігін дәлелдеуде. Ал бұл болса 

инновациялық білім беру үрдісінде (отбасы→ балабақша) балалардың тұлғалық 

дамыту қажеттілігін күн санап арттыра түседі, өйткені әлеуметтік орта мен 

тұлғаның қалыптасуы маңызды құндылықтың бірі болып табылады.  

Инновациялық білім берудің бірыңғай жүйесінің сатысы - мектепке 

дейінгі тәрбие. Балабақша мен басқа оқу мекемелері қызметінің нәтижесі 

негізінен мектепке дейінгі тәрбиеге байланысты. Бұл ерекшеліктер балабақша мен 

бастауыш мектептердегі тәрбие ынтымақтастығының тиімділігін дәлелдейді. 

Білім заңына жасаған талдау білім беру жүйесінің әрбір буыны немесе 

сатысы бір-бірінен бөлініп, жекеленіп қалмай, келешекте берілетін біліммен 

ынтымақтастықта жүргізілгенде, бала бұрынғы сатыда алған білімін еске түсіру 

арқылы жаңаны қабылдауға ұмтылыс жасайды деп ой тұжырымдауымызға 

және: ынтымақтастық - инновация білім беру процесіндегі баланың дене және 

рухани дамуының ішкі үйлесімді байланысы мен жеке басы дамуының бір 

сатыдан екінші сатыға өтудегі ішкі дайынды, ал инновация білім беру 

процесіндегі (отбасы→ балабақша) отбасы мен балабақша ынтымақтастығы – 

баланың қоршаған ортадағы әсемдікті сезініп,оны бағалай білу қасиеттері 

мен  дағдыларының  мектепке дейінгі кезеңнен бүкіл ғұмырындағы түрлі 

сатылар арасындағы байланысы деп өз анықтамамызды беруге септігін тигізді.  

Әлбетте, «отбасы мен балабақша ынтымақтастығын» тиімді жүзеге 

асыру кіші жас балаларының өзіндік педагогикалық-психологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты екені белгілі. Өйткені баланың бұл ерекшеліктерін 

ескермей тұлғалық тәрбиелілігін жүзеге асыру мүмкін емес. Біз өз зерттеуімізде 

баланың әрбір жас кезеңіндегі ерекшеліктеріне, жеке басының мінез-құлқының 

қалыптасуына, қоршаған ортаны қызығушылықпен қабылдауына, қоғамның 

оларға қоятын талаптарына тоқталамыз [1]. 

Отбасында баланың қарапайым іс-әрекетке деген талпынысы мен оны 

іске асыра білу дағдылары пайда болып, жетіле түседі. Мұның жәй талпынудан, 

ниет білдіруден өзгешелігі сол – бала өз мақсатын ұғынумен қатар, оған жету 

жолдарына ұмтылыс жасайды. Бұл жастағы балаларда қоршаған дүниеге деген 

қызығушылық басым болып, таным үрдістері қалыптасып, бақылампаздығы, 

ережеге бағына білуі жетіледі, мінез-құлқы орныға бастайды. Табиғаттағы 
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заттардың жалпы белгілерін сыртқы қасиеттеріне, материалына, қажетіне қарап 

ажырата бастайды, заттарды топтап, құбылыстар арасындағы қарапайым 

себепті байланыстыруға әрекет жасайды. Белгісізді анықтауға бағытталған 

тәжірибесіне сүйеніп, ата-аналарынан көптеген сұрақтарға жауап алуға 

талаптанады. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың үлкендермен және құрдастарымен 

арадағы қарым-қатынасы күрделіленіп, іс-әрекетінің мазмұны мен формасы 

нығайып, жетіле түседі [2]. 

Ынтымақтастық үлкендер мен балалар арасндағы сыйласушылық негізіне 

сүйенеді. Мұндай отбасында балалардың пікірлері де тыңдалып, барлық мәселе 

үй ішінің бірлескен кеңесінде шешіліп отырады. Ынтымақтастығы жарасқан 

отбасына әдептілік, сыпайылық, төзімділік, дау-жанжалдан алыс болу белгілері 

тән. Ал, кейде түсініспушілк немесе кикілжің сөздер бола қалған жағдайдың 

өзінде отбасы мүшелерінің бір-біріне ізгілік сезімін сақтағаны жөн.  

Отбасы тәрбиесінің жақсы тәжірибесін балабақша меңгерушісі мен 

тәрбиеші басқа ата-аналармен әңгімелер жүргізгенде, жиналыстарда, қабырға 

газеттерінде, жергілікті радио арқылы насихаттайды. 

1) ата-аналармен жүргізілетін жұмыстың тиімді формасы тәрбиеші мен 

басқа да қызметкерлердің отбасының ересек мүшелерімен жеке-жеке әңгіме 

өткізуі болып табылады. Бұл әңгімелерде ата-аналар кейде отбасыда болуы 

мүмкін ренішті жағдайлар жайлы, мазасыздандыратын баланың мінез-құлқы 

жөнінде, бүлдіршіннің қол жеткен табыстары туралы шын ниетімен ашық 

әңгімелеп береді. Жеке-дара әңгімелер тәрбиешінің немесе ата-аналардың 

өздерінің бастамасымен өткізілуі мүмкін. Кей кезде мұндай әңгімелесу жөнінде 

күні бұрын келісіп алуға болады, кейде ата-аналар балабақшаға таңертең 

немесе кешкілікте келген кезде сөйлесуге болады. 

2) ата-аналардың педагогикалық білім алуына балабақшаның шағын 

кітапханасының үлкен пайдасы бар. Баланың мектепке дейінгі балалар 

мекемелерінде болған кезінде ата-аналар педагогикалық әдебиеттердің біразын 

алады, тәрбиеші оларға басшылық жасап, бағыт-бағдар да бере алады. Мұндай 

кітапхана үшін кітаптарды негізінен балабақша әкімшілігі іріктеп алып 

отырады, бұл іске ата-аналар да көмектесе алады. Ата-аналар танысқан 

әдебиеттердің тізімін жасап отырған жөн. 

3) ата-аналарды тәрбиенің кейбір мәселелерімен жылжымалы папка 

арқылы жақсырақ таныстыруға болады. Әдетте бұл папкаға суреттері бар 

тақырыптық материал мен практикалық ұсыныстар іріктепсалынады, ол папка 

үнемі толықтырылып, жаңа суреттермен ауыстырылып отырады. Меңгеруші 

немесе тәрбиеші-методист папкалардың мазмұнын оқтын-оқтың тексеріп 

отырады [3]. 

Ата-аналар ұжымымен жұмыс – жан-жақты педагогикалық хабар, 

тәжірибе алмасу, ата-аналарды балабақша өмрінне қатысуға тарту үлкен 

мүмкіндіктерге жол ашады. 

Жұмыс жоспарынан, ата-аналармен жеке-дара әңгімеден, отбасыларды 

аралаудан, топтағы балалардың мінез-құлқын бақылаудан барып, тәрбиеші 
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ұжымдық ақыл-кеңестері, ата-аналардың топтық және жалпы жиналысы үшін 

материал жинайды.  

4) ата-аналарға берілетін ақыл-кеңестер жоспарлы және жоспардан тыс 

болуы мүмкін. Жоспарланған тақырыптар мен олардың мазмұны сияқты 

жоспардан тыс кеңестің де тақырыбы мен мазмұны талқыланып, одан соң 

балабақша меңгерушісі бекітеді. Жоспарланған кеңесті өткізудің уақыты мен 

мерзімі күні бұрын белгіленеді (тұрақты бір күні өткізілуі мүмкін). Кеңестің 

мерзімі мен тақырыбы жөнінде ата-аналарға хабарланады. 

Кейбір кеңестерге барлық топтағы ата-аналарын да шақыруға болады 

(мәселен, бұл көру немесе сөйлеу мүшелерінің ақаулығы, м.сіннің бұзылуы, 

балалардың аллергиясы жайлы дәрігердің әңгімесі болса). Барлық ата-аналар үшін 

заң қызметкерінің, милиция, аудандық милиция бөлімі жанындағы балалар 

бөлмесі қызметкерлерінің, диетологтың кеңестерін өткізіп отырған жақсы. 

Инновация білім беру үрдісінде отбасы мен балабақша ынтымақтастықта 

тәрбие беруде педагогикалық-психологиялық ерекшеліктерінің ескерілуі. 

Инновация білім беру үрдісіндегі отбасы мен балабақша ынтымақтастығының 

жүйесі отбасы, балабақша мен отбасына білім мазмұнының құралдары мен 

әдістерінің ынтымақтастықта берілетінін көрсетеді. Балабақшаның отбасымен 

жұмыс жасаудағы жүргізілген педагогикалық кеңес, семинар, мерекелік 

шаралар және т.б мазмұндық сипатта білім берудегі мүмкіндіктерінің жоғары 

екендігін дәлелдейді. 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТЕГРАЦИИ ЗАНЯТИЙ РИТМИКИ И САМОПОЗНАНИЯ 

  
В статье рассматривается возможность интеграции двух видов организованной учебной 

деятельности: самопознание и ритмика. Раскрывается мысль о том, что с самого раннего 

возраста мир танца, музыки помогает малышу выразить свои чувства, эмоции, переживания, 

отношение друг к другу, тем самым способствует добиться главной цели занятий по 

самопознанию. 

 

Ключевые слова: самопознание, ритмика, музыка, эмоции, нравственность, гармония. 
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Начало XXI века – это время стремительных преобразований во всех 

сферах жизнедеятельности человека, включая образовательную. Человечество 

по-новому пытается переосмыслить себя в масштабах развития цивилизации и 

задает «вечные» вопросы о человеке: кто он, для чего приходит в мир, что 

может совершить? 

Практическим ответом на возникшую потребность новых подходов к 

развитию личности ребенка стал эксперимент по созданию и апробации нового 

интегрированного предмета нравственно-духовного образования 

«Самопознание» [1]. 

Главная цель предмета «Самопознание»: способствовать нравственному 

образованию, гармоничному становлению человека. 

Невозможно добиться этой цели без участия предметов эстетического 

блока, в частности ритмики, хореографии. 

В наше социально-ориентированное время, когда жизнь человека стала 

оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, 

всестороннее развитие ребенка средствами музыки и ритмических движений играет 

немаловажную роль в развитии творческой и гармонично успешной личности.  

Все начинается с детства…. Зачастую ребенок не может раскрыть свой 

внутренний мир из-за недостатка развитого активного словаря, неумения 

пользоваться вербальными средствами общения. А мир танца, музыки помогает 

малышу выразить свои чувства, эмоции, переживания, отношение друг к другу. 

Познание самого себя закладывается в самом младшем возрасте. Вы 

замечали, что дети, услышав музыку, начинают сами двигаться, изображая 

музыкальный персонаж? Малыши при звуках песенки «От улыбки хмурый день 

светлей…» улыбаются, вспоминая веселого Крошку-енота. 

В пляске «Помирились» дети сначала сердятся друг на друга 

(отворачиваются, хмурятся, грозят, топают), затем – мирятся (обнимаются). 

Природа танца (по теоретическим исследованиям) заключена в 

специфических отношениях тела и души (духа), т.е. в особой организации 

физической и психической сущности человека. Душа, как уровень развития и 

состояния внутреннего психологического мира человека, его сознания и 

подсознания приобретает в танце телесное воплощение. 

Чтобы красиво танцевать, нужно сначала научиться владеть своим телом и 

знать его возможности. С самого раннего детства мы учимся держать 

правильную осанку и следить за ней. Упражнения на пластику, а также 

фантазия разовьет воображение ребенка, научит импровизировать под 

музыку[2]. 

Занятия необходимо строить так, чтобы были задействованы оба 

полушария мозга. 

Ведь именно правое полушарие отвечает за абстрактное мышление, 

восприятие искусства. 

На занятиях важно активно уделять внимание пластике и фантазии: ведь, 

если внимательно посмотреть вокруг, то можно заметить, что весь живой мир, 

вся природа находится в движении удивительно пластичном. 
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Наблюдая с ребенком за растениями, животными, птицами, рыбами, 

запоминайте их движения, повторяйте под музыку. От простых упражнений 

переходите к более сложным, развивая фантазию и воображение. 

Попробуйте предложить малышам изобразить «красивый цветок».  

Вначале нет никакого цветка, только маленькое семечко, которое спит в 

земле и ждет, когда ему можно будет прорасти. Но вот появился росток и стал 

изо всех сил тянуться к солнышку. Он тянется все выше и выше – и вот уже 

перед нами огромный бутон. Бутон раскрылся и цветок впервые взглянул на 

мир. Подумай, какой ты цветок, какого цвета, какой у тебя характер.  Попробуй 

потанцевать как прекрасная роза, звенящий колокольчик или колючий кактус. 

Наступила ночь, цветок прикрылся лепестками, словно одеяльцем, и уснул.  Вы 

увидите, как таинственно забегают глазки ребенка, с каким упорством, 

терпением и искренностью он будет воплощать в действии Ваши слова. 

Левое же полушарие отвечает за язык, способность логического 

мышления, анализ. Все двигательные задания и музыкальные упражнения 

занятий развивают ориентацию в пространстве, умение анализировать и 

реагировать на сигнал преподавателя. 

По сигналу «Зайка!» малыши начинают прыгать на двух ногах, по сигналу 

«Птичка!» - легко бегут на носочках, по сигналу «Лягушка!» - приседают.  

Разнообразить ритмические и танцевальные элементы помогает игровая 

форма их проведения, представляющая законченную танцевальную 

композицию. Игры служат прекрасным средством создания атмосферы 

радости, бодрости, удовольствия. 

В играх дети легко усваивают и совершенствуют многие способности и 

жизненно необходимые навыки. Любая игра имеет свои правила, которые 

нужно соблюдать, поэтому игры укрепляют дисциплину, учат 

взаимодействовать в коллективе, приучают играющих уважать друг друга, 

отвечать за свои действия. В играх широко используются ходьба, бег, прыжки – 

все это оказывает воздействие на органы дыхания, кровообращения и на 

опорно-двигательный аппарат. 

Наша жизнь невозможна без эмоций, и ребенок неосознанно свою жизнь 

окрашивает ими (плачет, смеется, злится). Задача педагога: помочь детям 

осознать свои эмоции, научить выражать свои чувства. 

Предлагая ребенку придумать танец для выбранной эмоции, интересно 

наблюдать, что дети неохотно играют отрицательных персонажей, предпочитая 

изображать принцесс и принцев, но они с энтузиазмом сочиняют танец злости, 

становясь злостью, исполняя ее танец.  

Значимость выражения эмоций через движение состоит в том, что именно 

таким образом осуществляется знакомство с собственными эмоциями, их 

принятие, а также развитие психологических способностей переживать 

собственные чувства и принимать их у других. 

На успешность решения поставленной задачи большое влияние оказывает 

умение слушать, анализировать и понимать музыкальное произведение, что 

способствует проявлению более яркого и творческого образа в танце. 
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Малыши получают творческие задания, содержание которых варьируется. 

Педагог, совместно с детьми, придумывает способы воплощения и передачи 

увиденного, услышанного в окружающем мире и дает возможность для 

самовыражения детей, раскрытия их творческого потенциала. Предлагается, 

например, прослушать музыкальное произведение и попытаться сначала 

словесно раскрыть его образное содержание, а затем передать это движениями.  

Есть замечательная игра «Варежка эмоций». 

В волшебной стране Чувствляндии живут слуги короля чувства: Радость, 

Злость, Страх, Спокойствие. А, чтобы с ними было легко познакомиться, у нас 

есть варежки с волшебными человечками (на каждой варежке приклеена 

пиктограмма). 

Детям предлагается прослушать 4 мелодии. 

- Давайте послушаем первую мелодию и подумаем, какой человек мог бы 

написать такую музыку? Почему? Да, это Радость! А как бы он стал танцевать 

под эту музыку? (Дети исполняют движения).  Очень хорошо! 

- Слушаем вторую мелодию.  Какие чувства она вызывает? Почему вы так 

решили? Какими движениями мы можем изобразить страх? (Спрятаться, 

закрыть глаза, закрыть голову руками). 

- Третья мелодия. Какая варежка эмоций подходит для этой мелодии? 

Злость, правильно. Как бы мы могли двигаться под эту музыку? (Топать 

сердито ногами, махать руками, показывать кулак). Хорошо вам с такими 

чувствами? 

- И последняя, четвертая мелодия. Мог бы ее написать наш спокойный 

житель Волшебной страны чувств? А как мы будем танцевать под эту 

мелодию? Замечательно!  Вот мы и познакомились со слугами короля чувств. 

Для таких игр очень важен подбор музыкальных произведений.  

Вот примеры некоторых игр. 

«Доброе утро». 

Детям предлагается изобразить различных животных (собачка, зайчик). 

Они спят, просыпаются, потягиваются, умываются, едят, играют. Пластика 

каждого имеет свои особенности. Образ создается путем «подражания», 

импровизации. 

«Березка». 

С детьми обсуждаются особенности строения березки, дети рассказывают 

о своих наблюдениях. Далее им предлагается изобразить березку, 

«перевоплотиться» в нее. Показать березку, которая сломана, засыхает. А эта 

березка оживает после дождя, радуется жизни. А теперь группа превращается в 

березовую рощу. У каждого – своя березка, которую дети изображают при 

помощи доступных им движений, самостоятельно придумывают позы, 

пластику, пытаются передать эмоциональное состояние деревца. 

«Птицы». 

Детям предлагается вспомнить птиц (коршун, воробей, павлин), выбрать 

одну из них для рассказа о ее жизни. Дети изображают повадки выбранной 

птицы, составляют маленькую картинку ее жизни. Каждый должен проявить 
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творческую индивидуальность, передать индивидуальный характер птицы 

(хищник, жертва, самовлюбленность), ее настроение, переживания в данной 

ситуации. 

В конце занятий предлагается использовать дидактическое упражнение 

«Руки любви»: 

- Погладьте себя по рукам, лицу, груди, ногам. Запомните, что вы чувствуете 

во время поглаживания. Затем посмотрите на свои руки и представьте, что это 

руки не ваши, а того человека, который вас очень любит (мама, папа, бабушка 

дедушка). Этими любящими руками снова погладьте себя, обнимите.  

А теперь, вспомните, если вас кто-то обидел, причинил боль, «руками 

любви» ласково и нежно снимите эту боль, обиду, уберите в сторону и 

пожелайте обидчикам здоровья. 

Если это кто-то из группы, подойдите к нему, дотроньтесь и пожелайте 

здоровья.  

Реализуясь, ребенок всегда испытывает состояние комфорта. Он счастлив 

в игре, когда предоставляется полная свобода; в процессе создания «своего», 

изображая желаемое красками на холсте, материализуя идею в глине, дереве, 

бисере; изображая то, что его волнует, в пластике. 

Таким образом, вся система работы с дошкольниками, связанная с 

предметом «Самопознание», представляет собой основу начального этапа 

формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 

активное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Работая с 

детьми, преподавателю хореографии нужно помнить, что впечатления детства 

глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Они образуют фундамент 

для развития его нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их 

в общественно-полезной и творческой деятельности [3]. 
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Түйін сөз: Функционалдық, оқу сауаттылығы; оқырманның дағдысы және 

стартегиялары; оқу алдындағы, оқу кезіндегі және оқығаннан кейінгі жұмыс. 

 

«Мектеп бітірушілер қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білу керек. Сыни 

турғыдан ойлау, өздіктерінен ақпаратты іздеп және терең сараптама жасай алуы 

оқушылардың оқытудағы нәтижесі болу керек» 

Н.Ә.Назарбаев 

 

Оқу сауаттылығы – адамның ақпараттың мазмұнын бағалау, түсіну және 

интерпретациялау қабілеті болып табылады. Оқушының бұл басты төрт 

оқырмандық құзыреттілігі оның коммуникативтік дағдыларын анықтайды. «5 

реформа және 100 нақты қадам» деп аталатын Ұлт жоспарының 79-қадамында 

білім беру жүйесінде жастарды ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен 

көшіру, даярланатын кадрлардың бәсекелестік қабілетін арттыру міндеттері 

көзделген. Себебі, электронды байланыстың 70 пайызы, техникалық 

байланыстың 80 пайызы ағылшын тіліне тәуелді. Функционалдық сауаттылық 

дегеніміз адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық 

қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі жаһандану дәуірінідегі заман 

ағымына, жасына қарамай ілесіп отыруы, адамның мамандығына, жасына 

қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Ондағы басты мақсат жалпы білім 

беретін мектептерді зияткерлік, дене және рухани тұрғыдан дамыған азаматын 

қалыптастыру, оның әлемде әдеуметтік бейімделуі болып табылады. 

Оқылым – мағынасын құрастыру немесе туынды сөздерді түсіну 

мақсатында белгілерді  тану күрделі танымдық процессі. Бұл тілді тану, 

қатынас жасау және ақпарат пен идеяларды бөлісу құралы. Бұл мәтін мен 

оқырман арасындағы күрделі қарым-қатынас. Оның ішінде оқырманның 

бұрынғы білімі, тәжірибесі, көзқарасы және тілдік қоғамы, мәдени және 

қоғамдық орны ескріледі. Оқылым созылмалы жаттығуды, дамытуды және 

жетілдіруді қажет ететін процесс. Оған қоса оқылым шығармашылықты және 

сыни талдауды да қажет етеді. Әдебиетті пайдаланушы әр-бір сөздің 

түпнұсқасын сөзбе сөз түсінуден мәтінде суреттелген таныс емес жерлерді 

елестету арқылы жаңа бейнелер жасап мағынасын түсінуге тәуекел етеді. 

Оқылым күрделі процесс болғандықтан оны бір немесе екі интерпретацияға 

бағындыруға немесе бақылауға болмайды. Оқылымның арнайы заңдылықтары 

жоқ, одан көрі ол оқырманға заңдылықтардан кетіп өздерінің қиялдарына 

еркіндік беруге мүмкіндік береді. Оқырман мәтінді түсіну ұшін әр-түрлі оқу 

стратегияларын пайдаланады. Танымайтын, білмейтін сөздерін оқырман 

контекст арқылы, бұрын алған білімдерін пайдалана отырып  түсініп алуы 

мүмкін. Оқылым арнайы мақсаты бар іс-әрекет. Әдетте адам ақпарат алу үшін, 

бар білімін тексеру үшін немесе жазушының ойын және стилін сынау үшін 

оқиды. Сонымен қатардемалу немесе рахат алу ұшін, немесе тілдік білімін 

тереңдету ұшін оқиды. Жақсы оқырман: 

 Үнемі оқиды; 

 Мәтіндегі ақпаратты өзіндегі бар білімімен байланыстырады; 

 Не оқып жатқанына байланысты бейімделген оқу стилі бар; 
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 Оқуға уәждемесі бар; 

Оқырманның білімі, дағдысы және стратегиялары келесіден түрады: 

 Лингвистикалық құзыреттілік – жазу елементтерін тану, сөздік қорды 

білу, сөйлемдегі сөздер мен структуралырдың байланыс заңдылықтарын білу; 

 Социолингвистикалық құзыреттілік – мәтіннің түрлерін, олардың 

структураларын және мазмүнын білу. 

 Стратегиялық құзыреттілік – топ-даун (top-down – жалпыдан жекелемеге 

карай) стратегиясын білу. 

Оқылымның мақсаты және мәтіннің түрі мәтінді түсіну үшін арнайы 

білімді, дағдыларды және стратегияларды қажет етеді. Өйткені оқылым тілді 

оқудың барлық аспектілерінің негізі:оқулықтардағы тілдік курс, жазылым, 

қайталау материлдары, сөздік қорды молайту, грамматиканы түсіндіру, түзету 

жұмыстары мәтін арқылы жүргізіледі. Оған қоса оқылымға басым приоритет 

беріледі, себебіоқылым оқушының тілдік білімін көрсетеді, тәжірибесін 

молайтады, оқырманның дүниетанымын кеңейтуге ықпал етеді. Мәтінді оқып, 

оны түсініп, алған ақпаратты өмірлерінде қолдана алуды қалыптастыру ұшін 

ағылшын тілінде келесі жұмыстары жүргізіледі: 

 Pre-reading-оқу алдындағы жұмыс 

 While reading-оқу кезіндегі жұмыс 

 After reading-оқып болғаннан кейінгі жұмыс 

Оқу алдындағы жұмыс Блум таксономиясы бойынша мәтінді тануға 

және түсінуге тарту деп көрсетілген. Бұл жұмыс оқушыларды тақырыппен және 

мәтіннің мазмұнын таныстыру және жұмысқа тартуға, ынталандыруға 

арналған. Келесі жұмыс түрлерін атап айтуға болады: «миға шабуыл», сурет 

бойынша ойларын айту, талқылау, музыка тыңдау, тақырып бойынша сөздікпен 

жұмыс жасау, тақырып бойынша ойлануға итермелейтін сұрақтар қою, 

тақырыпқа жетелейтін сұрақтар, YouTube-тан қысқа видео, киноүзінді немесе 

мультфильм көрсетіп талқылау, жұмбақ шешу және қысқа күлкілі әңгіме 

тыңдау. Мәтіннің тақырыбы бойынша мәтін не туралы екенін талқылау 

оқушылардың қызығушылығын оятады, бұрыңғы білімдерін еске түсіріп, 

тақырыптың қиындық туғызатын сөздерін, түсініктерін алдын ала дайындауға 

көмектеседі. Ағылшын тілін оқып жатқан адамға еш дайындықсыз жаңа 

тақырыпқа еніп кету қиыншылық туғызады. Оқушылар ең жоқ дегенде 

тақырып бойынша бір нәрсе білу қажет. Сондықтан оқушыларда тақырып 

бойынша еш білімі жоқ болса, оқу алдындағы жұмыс барысында мұғалім 

мүмкіндігінше қажетті ақпаратты бере алады. Оқушы мәтінде кезедесетін 

сөздердің кем дегенде 90-95% білу қажет, онсыз оқушы мәтінді түсінбейді. Оқу 

алдындағы жүргізілетін жұмыстар мәтінді толық түсінуге көмектесу қажет. 

Олардың негізгі мақсаты осы болғандықтан әр-түрлі стратегияларды (3-4 түрін) 

қолдану қажет. Кем дегенде 7-10 минут уақытты қажетті сөздікті қайталауға 

арнау керек, сонда ғана барлық оқушы мәтінді түсінеді. 

Оқу кезіндегі жұмыс. Оқу кезіндегі жұмыс оқушы мәтінді оқып жатқан 

кез келген жерінде жүргізіледі. Бұл созылмалы жұмыстар оқушының оқу 

әрекетін сақтап ары қарай не боларын болжауға арналады. 
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1. Story web. Әңгіме торы – мәтіндегі кейіпкерлерді және олардың бір-

бірімен қарым қатынасын диаграмма түрінде жазу. Диаграмма ортасында 

әңгіменің тақырыбы жазылады. Оқу барысында олар мәтіннен алынған, 

кейіпкерлерді бейнелейтін сөздерді диаграммаға қосады. 

2. Chain story. Әңгіме байланысы – екі оқушыға бірдей деңгейдегі 

мәтіннің екі бөлігі беріледі. Өз бөліктерін оқып болғаннан кейін олар 

жұбындағы оқушымен өз бөлігіндегі болған оқиғаны бір бірімен 

байланыстырады. Содан кейін мәтіндерімен ауысып қайта оқиды және 

құрастырған әңгімелерін толықтырады. 

3. Plot log. Жоспар құру – оқушылар мәтінді оқи отырып әр бөлімді 

қорытындылап бір сөйлеммен жазып отырады немесе болған оқиғаларды 

тізбектеп ретімен жазып отырады. 

4. Vocabulary log. Сөздік қоры – оқушылар мәтінде кездескен жаңа 

сөздерді оқу барысында дәптерге жазып отырады. Мұғалім оларға тапсырма 

берерде қанша сөз жазу керек екендігін айтады және тақырыпқа қатысы бар 

сөздерді жазу керектігін ескерту керек. Өйткені кейбір таныс емес сөздерді 

оқушылар контекст бойынша мағынасын түсініп алуы мүмкін. Сонымен қатар 

оқушылар сөздерді жазып қана қоймай оны жаттап алу үшін қайталап отыру 

қажет. Ол үшін келесі кестені пайдаланған ыңғайлы 
№ Word/expression 

Сөз/ сөз тіркесі 

Page 

Бет  

Definition 

Түсіндірме  

Example 

Мысал  

Оқу мақсаты біздің қалай оқу керектігімізге әсер етеді. Оқудың келесі 

дағдыларын атап айтуға болады: 

 Scanning. Маңызды, қажетті ақпаратты табу үшін оқу. Мәтінге көз 

жүгіртіп қажетті жерлерін мұқият оқу. Бұл көбінесе сандарға, атауларға 

қатысты ақпаратты алу; 

 Skimming. Жалпы идеяны анықтау, мәтін не туралы екенін анықтау үшін 

көз жүгіртіп оқу; 

 Reading for detail. Детальдарды анықтау үшін оқу. Бұл мәтіндегі әрбір 

сөздің мағынасын түсініп не үшін қолданғанын анықтап сөзастарын түсініп 

оқу. 

 Extensive reading. Кең ауқымды оқу. Ұзақ мәтінді оқуды көздейді,  

мысалы әңгіме немесе мақала оқу. Оқу барысында оқушының зейіні мен 

қызығушылығы өзгеріп отырады. Кей жерін детальдарын анықтап оқысақ кей 

жерін көз жүгіртіп оқимыз.  

 Intensive reading. Тиянақтылап оқу – бұл әрекет тілдің қалай қолдану 

керектігін оқушыда қалыптастыру ұшін қажет. Оқушылар сабақ үстінде 

мәтіндегі әрбір сөздің пайдалануын, граммматиканың нақты бір сөйлемде 

қолдануын талқылап зерттейді. Бұл жұмыс оқушыларға тілді дұрыс қолдануға 

үйретеді.  

Оқып болғаннан кейінгі жұмыс. Оқушылар көбінде мәтінді оқып 

болғаннан кейін кітапты жауып, сабаққа келгенше ол мәтін туралы ойына да 

алмайды. Оқушыларға мәтінді тереңірек түсіну үшін, алған ақпаратты 

сараптамадан өткізу үшін оқып болғаннан кейінгі жұмыс жүргізіледі. Graphic 
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organizers – графикалық үйымдастырушы. Бұл іс-әрекеттер оқушыларға оқыған 

мәтіндегі идеяны ойша көз алдына елестетуге (визуализация) көмектеседі. Бұл 

жұмыс мәтінді оқи сала орындауға арналған. Осы жұмысты әртүрлі жаттығулар 

арқылы өткізуге болады. Олар: 

 Quiz questions. Квиз сұрақтар – оқып болған мәтіннің мазмұнына 

оқушылар өздері сұрақ құрастырып қояды. Бұл жаттығу оқушыларға алған 

ақпаратты сараптауға және ең маңызды бөлігін есте сақтауғакөмектеседі.Сұрақ 

қою алған ақпаратты логикалық түрде тізбектеугежәне қайталаған кезде мәтінге 

қайта оралуға оңай болады. Сұрақтарды оқушылар бір-біріне қойып оған жауап 

беруге тырысады. 

 Summary writing. Қорытынды жазу – мәтіннің негізгі ойын қысқаша жазу. 

Бастауыш сынып оқушыларына қорытынды жазу қиын, сондықтын оларға 

жақсы қорытындының критерияларын беру керек. Сонымен қатар сабақ үстінде 

үлгі ретінде ұқсас мәтінге қорытынды жазу керек. Ол үшін мәтінді оқып 

болғаннан кейін барлық оқушылармен бірге талқылар оқушылардың айтқан 

идеяларын тақтаға жазып отыру керек. Содан кейін тағы барлық оқушылармен 

тақтадағы жазылған идеяларды талқылай отырып қай идеяны қорытындыға 

жазу керек, ал қайсысын алып тастау керек екендігін анықтайсыз. Кейбір 

идеяларды қалай өз сөздерімен өзгеше айтуға немесе кей идеяларды біріктіруге 

болатындығын оқушыларға көрсетініңіз. 

 Outlining. Жоспар жазу – идеяларды реттеп, еске сақтаудың тағы бір жақсы 

жолы. Оқушылар мәтіндегі идеялардың бір-бірімен қалай байланысқанына 

ерекше мән беру керек. Ең маңыздысы оқушылар мәтіндегі ең мағызды 

идеяларды тауып, алған ақпаратты логикалық форматта дұрыс пайдалануы. 

Қорыта келе, оқылым біз үйренетін басқа дағдылар тәрізді жаттығуды 

қажет етеді. Мысалы, біз ағылшын тілін ең алғаш үйренгенде сөздерді анық, 

асықпай айтамыз. Тіліміз жаттыға келе өзімізге сенімділігіміз артады да біз 

жылдам әрі дұрыс сөйлей бастаймыз. Біз айтуға көңіл бөлмей, не және қалай 

айтып жатқанымызға мән береміз. Оқылым барысында да солай. Басында 

әріптерді, сөздерді дұрыс және жылдам оқуға мін берсек уақыт өте келе не 

оқып жатқанымызға мән беруіміз қажет. Ал бұл дағдыны жоғарыда айтылған 

әртүрлі жаттығулыр арқылы төменгі сыныптардан бастап қалыптастыру қажет. 

Сол кезде ғана оқушы әртүрлі форматта берілген мәтіндермен жұмыс істец алу 

ептілігін, ақпаратты біріктіру мен ұғына білу дағдысын және сыни ойлау 

құзыреттілігін көрсете біле алады. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ДИДАКТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ 

ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Бұл мақалада бастауыш сыныпта дидактикалық материалдарды қолдану арқылы 

топтық жұмысты ұйымдастырудың  жолдары мен педагогикалық-психологиялық 

әдебиеттерде зерттелуі қарастырылады. 

 

Түйін сөздер оқыту, дидактикалық тапсырма, дидактикалық ойын,  топтық жұмыс, 

жаңа технология. 

 

 Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны оқытып – тәрбиелеуде жаңа 

технологиялардың қажеттілігі өмір талабы екендігі айқын.Оқушылардың 

топтық оқу-танымдық жұмыстарын ұйымдастыру мәселесінде іскерлік қарым-

қатынас  маңызды рөл атқарады. Дұрыс ұйымдастырылған қарым-қатынас 

топтағы адамгершілік ахуалды қалыптастыруға, оқушының жеке тұлғалық, 

әлеуметтік рухани құндылық  қасиеттерін, ең алдымен, ұжымшылдықты 

тәрбиелеуге  ықпал  етеді.  

Дидактикалық материалдар – балалар үшін күрделі әрекет, ол білімді, 

ақылды ұйымдастыруды қажет етеді. Дидактикалық материалдардың өз 

мақсаты, жоспары, арнайы заттары, т.б. көптеген ерекшеліктері болады. Бала 

зейіні қажет ететін, әдейілеп ұйымдастырылған материалдар арқылы баланың 

ақылын, дүниетанымын кеңейтуге, ерік-жігерін, мінез-құлқын қалыптастыруға 

әсер етуге болады. 

Дидактикалық материал – сыныпта немесе үйде өздігінен жұмыс істеу 

үшін оқушыларға таратылатын немесе бүкіл сынып алдында мұғалімнің 

көрсететін көрнекі оқу құралының ерекше үлгісі (көп жағдайда карталар, 

кестелер, мәтіндері, цифрлары және суреттері бар карточкалар, реактивтер 

және т.б.). Дидактикалық материалдар – үлестірмелі материалдар, әр баланың 

қабілетіне қарай, өткен тақырыпты үлгере алмайтын оқушыларға қосымша 

үлестірмелі материалдар, аралас сабақ материалы, үй тапсырмалары, 

ұзартылған күн тобының тапсырмалары, бақылау жұмыстары, сыныптар 

бойынша тест тапсырмалары (тақырыптық, тоқсандық,жарты жылдық, 

жылдық), дидактикалық ойындар болып бөлінеді. 

Дидактикалық материалдарға өзіндік жұмыс тек оқыту сипатында жаңа 

өтілген материалдарды пысықтауға және бекітуге арналып беріледі. Ол 

тапсырмалар оқушылардың біліктіліктерін, дағдыларын қалыптастыруға 

көмектесуге және олардың білімдерін тексеруге бағытталады. Дидактикалық 

материалдар ретінде дидактикалық ойындарды қолдану оқушылар үшін өздерін 
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еркін сезінуге, ізденімпаздық, тапқырлық қасиеттерін көрсетуге ұмтылдырады. 

Ойын үстінде бала қуаныш пен реніш сезімдерін сезінеді. Дидактикалық 

ойындардың сапалылығы: олардың сабақтың әр кезеңіндегі орны мен міндетін, 

мақсатын дәл анықтауға, оны қолданудың теориясы мен практикасын 

мұғалімнің жетік меңгеруіне, шеберлік танытуына, ойынға қажетті 

материалдарды алдын-ала дайындап алуына, ойын үрдісіне оқушыларды 

белсенді қатыстыруына байланысты болады. Мысалы, біз өзіміздің 

тәжірибемізде топпен жұмыс істеуде төмендегідей дидактикалық 

тапсырмаларды сабақ барысында тиімді пайдаландық. 

 
Сурет 1. Берілген суретте автобуспен мектепке жететін жолды қарындашпен сызып көрсет.  

 

 
 

Сурет 2. Жапырақтардын екінші жартысын салып, берілген түске боя. 

 

 
 

Сурет 3. Суреттегі ұқсас балықтарды қарындаш арқылы сызықтармен біріктір 

 

 
 

Сурет 4. Аяқ киімдердің екінші сыңарын тауып, сондай түске боя 
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Міне, осындай дидактикалық тапсырмалармен топтық жұмыс істегенде 

оқушылардың бір-бірімен тығыз байланысқа түсіп, қарым-қатынасы, 

қызығушылығы, сабаққа деген белсенділігі артады. 

Н.К.Крупская жеке  тұлғаны  қалыптастырудағы, топтың ынтымақтасып  

дамуындағы топтық  жұмыстың  маңыздылығына  тоқтала келе «Топтық 

жұмыстағы дағдылар жалпы ұйымдастырушылық және өзін-өзі ұстай білу 

дағдыларын тудырады. Топтық өмірді ұйымдастыруда бұлардың үлкен маңызы 

бар» деген. Оқушылар жұпта немесе топтарда жұмыс істегенде, олар «мұғалім-

оқушы» сұхбаты түріндегі өзара іс — қимылға қарағанда, мейлінше 

«симметриялы» болып табылатын өзара іс-қимылға «оқушы — оқушы» 

қатынасына түсе отырып, негізделген дәлелдерді әзірлеуде және қадағаланатын 

оқиғаларды сипаттауда түрлі мүмкіндіктерге ие болады.  

Топтық, жұптық  жұмыста оқушыларға берілетін тапсырма бір сарынды 

емес, әр түрлі сипатта болуы керек. Топтық және жұптық  жұмыс жеке шешуге 

болатын тапсырмаларды емес, анағұрлым күрделі тапсырмаларды шешуді 

көздейді. 

 
Сурет 5 Топтық жұмыс 

 

Топтық  жұмыстың тиімділігінің міндетті  шарты: оны  басқара  білу. 

Басқару  үш  кезеңнен тұрады: жоспарлау, талқылау (орындалуы), қорытынды 

(топтық  жұмысты бағалау).Тапсырманың нақты түрі мен орындалу тәртібін 

білу-сапалы жұмыстың кепілі. Сол себепті, жұмыс басталмай тұрып 

оқушыларға олардың нені жасау керектігі жөнінде айтылып өтілуі керек. 

Жұмыс барысында топтың әрбір мүшесі:  

- өз ойын еркін жеткізуі; 

- ортақ іске өз үлесін қосуы; 

- топпен бірге бір шешімге келуі; 

- өзгенің ойымен санасуы; 

- жұмысты белгіленген уақытта бастап, белгіленген уақытта аяқтауы 

тиіс.Топтар түрлі тәсілдермен құрылуы мүмкін. Топтың қандай тәсілмен 

құрылғанына қарамастан, жаңадан құрылған кез келген топқа бір-бірімен 

жұмыс істеу сипатына, дағдылары мен стиліне икемделіп, бейімделуге уақыт 

талап етіледі. Табысты топтар осы айырмашылықтардың артықшылығын 

пайдалануды, оларды бастапқы кезеңде анықтауға және тиісінше топтың 

қызметін ұйымдастыруды бірден үйренеді.  
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Сонымен, дидактикалық материалдар (дидактикалық ойындар, 

дидактикалық тапсрымалар) балалардың жан-жақты дамуына 

мүмкіндіктуғызады, олар ақыл-ой тәрбиесі мен сенсорлық дамудаайрықша 

маңызды, ойындардағы дидактикалық элементқызықты әсерлі болуымен, ал 

ойынның мақсаты тапсырманыорындаудағы еріктілікпен ұштасып отырады. 

Дидактикалық ойындар арқылы жүргізілген жаттығулар мен қайталаулар 

баланы жалықтырмайды, өйткені олар біркелкі болмайды. Мұндай ойындар әр 

түрлі сипатта және түрлі мақсаттарға  қолданылуы мүмкін. 
 

Библиографиялық сілтемелер: 
1. Жайлауова М. Дидактикалық ойындар және оларды пайдалану // Бастауыш мектеп. 

2004. № 6. -Б.29-30 

2. http://magistr.kz/referat/show/6675/54/1 

3. Дидактикалық ойындар А.В.Фаркоф Айрис-Пресс 2007. – 288 б. 

4. Роль дидактических материалов в процессе обучения [режим доступа: 

http://letopisi.ru/index.php] 
 

 

Бекжанова Айгуль Кайрулдиновна 

Өскемен қаласы әкімдігінің №100 балабақша-бөбекжайы 

Қазақстан, Өскемен 

 

ЭТНОСТЫҚ-МӘДЕНИ СӘЙКЕСТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДЫҢ РӨЛІ 

 
Мақалада этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыруда мектепке дейінгі 

ұйымдардың рөлі қарастырылған 
 

Түйін сөздер: Тәрбие, этностық-мәдени сәйкестілік, этномәдениет концепциясы, 

ұлттық тәрбие 
 

Қазақстан Республикасының этномәдениет концепциясы жас ұрпаққа 

халықтың мәдени мұраларын таныстыру, олардың мәнін ашып көрсету 

міндетін қарастырады. Тәрбие жұмысының бір саласы халық шеберлерімен, 

олардың шығармашылығымен таныстыру мақсаты көзделеді.  

Халық шеберлерінің шығармашылығын жүйелі түрде балаларға 

таныстырудың ұтымды жақтары көп. Себебі, бала өнер туындысының түп 

нұсқасын өз көзімен көріп, өнер иесінің әңгімесін бетпе бет тыңдайды. Бұл 

әсіресе өнер мұражайынан алыста орналасқан ауыл балалары үшін ерекше 

қажет іс.  

Қазіргі балабақшада ұлттық тәрбие беру мәселесі өз шешімін таппаса, 

білім беру саласында жүргізіліп жатқан реформалар түпкі нәтижеге қол 

жеткізуі мүмкін емес. Ол үшін ұлттық тәрбие беру барысында басшылыққа 

алынатын талаптарды анықтап алудың да маңызы зор: 

- біріншіден, ұлттық тәрбие бір ұлттың мұратын ұлықтаумен қоса, басқа 

ұлттардың тарихын, дәстүрiн, этникалық ерекшеліктерін есепке ала отырып, 

оларға қуат беретiн факторға айналуын қамтамасыз ету қажет;  

http://magistr.kz/referat/show/6675/54/1
http://letopisi.ru/index.php
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- екіншіден, ұлттық тәрбие үздіксіз болу керек. Елдiң iшiндегi, жер-

жаhандағы нақты ахуалға байланысты оның көздегенi өзгерiп, нақтыланып 

отыратыны айтпаса да түсiнiктi жайт. Уақыт өткен сайын ұлт мұратындағы 

осынау айырмашылық ұлғаймаса, қабыспайтыны ақиқат.  

Қ.Бөлеевтің пікірінше: «Ұлттық тәрбие терминiн ендiру педагогика 

ғылымында өз шешiмiн тапқан жоқ. Ол этнопедагогика ғылымында ендiрiлуi 

тиiс. Өйткенi этнопедагогика ұлттық тәлiм-тәрбиенi жинақтайтын, оны 

қорытындылап, жүйелейтiн теориясымен сипатталатын ғылым саласы [1]. 

Ұлттық тәрбие – жеке тұлғаның ұлттық сана-сезiмi мен мiнез-құлқының, 

ана тiлiн, ата тарихын, төл мәдениетiн және ұлттық салт-дәстүрiн меңгеруi 

негiзiнде қалыптасқан этнопедагогиканың саласы.  

Ұлттық тәлiм-тәрбиенiң балабақшаның оқу-тәрбие жұмыстарында 

жүзеге асырудың тиiмдiлiгi- бiлiктi тәрбиешiлердi даярлау және қайта даярлау 

мен жетiлдiру жұмыстарына арналған арнайы бағдарламалар мен нақты 

шараларды қолға алу арқылы іске асырылады. 

Ұлттық тәрбие, ұлттық салт-дәстүр-болашақ қоғамымыздың 

құрылысшыларын дайындайтын дарынды, парасатты, жоғары мәдениеттi, жан-

жақты дамыған жеке тұлғаларды қалыптастырудың негiзi болуы шарт. Ұлттық 

тәрбиенiң тәлiмдiк негiздерi Адам атадан бастау алып, бүкiл өмiрi-өлеңге, 

өлеңi-өмiрге айналған жыраулар арқылы жалғасын тауып, ұрпақтан-ұрпаққа 

жетiп отырды. 

К.Ж.Қожахметова ұлттық тәрбиені этникалық тәрбиеге қарағанда кең 

ұғым деп қарастыра отырып, мынадай анықтама береді: ұлттық тәрбие-жалпы 

халықтықты ұлттық сипаттармен біріктіре алатын ұлттың азаматтарын, 

мүшелерін қалыптастыру: олар тілді, мәдениетті білумен қатар қазіргі заманға 

сай білімді де игеруі қажет .  

Әр халықтың тәлiм-тәрбиелiк мұрасының түпнамасы-оның ұлттық 

құндылықтармен мың ғасырлық байланыстығының тұтастығында екенi анық. 

Халық педагогикасындағы ұрпақтың жан-жақты дамып-өсуiне, таным 

кеңiстiгiнiң ұлғаюына зор ықпал жасап келгенiн педагогика ғылымы жоққа 

шығармайды.  

Қазақ халқы - елін, жерін, оның табиғи, мәдени байлығын, өнері мен 

тілін, тарихын, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын сақтап, қорғап, рухани-

адамгершілік тағлымдарын ұрпағына мұра етіп қалдырған. Қазіргі кезде 

балабақшаның тұтас педагогикалық процесінде халық педагогикасын 

пайдалану бойынша мол тәжірибе қалыптасқан. 

Негізгі мақсат – жас ұрпаққа қазақ халқының әдет-ғұрпын, салт-

санасын, ұлттық өнерін, дәстүрлерін меңгерте отырып, оларды оқушылардың 

бойына дарыту, ұлттық мінез-құлық, қадір-қасиетін қалыптастыру. Өйткені 

еліміз үшін жас ұрпақтың өнерлі, іскер, жігерлі, намысты өсуі айрықша 

маңызды болып табылады. 

Халықтық педагогика мыңдаған жылдар бұрын пайда болып, қазіргі 

кезеңнің өзінде педагогика ғылымының басты мәселелерінің бірі болып 

табылады. Халық педагогикасындағы озық идеялар қай халықтың болсын 
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тіршілік тынысымен, ұлттық тәрбие дәстүрімен тығыз байланысты туып, өсіп-

өркендеп, дамып және ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып жетіп отырған. Бірде-бір 

адамзат қоғамы өзінен бұрынғы аға буынның ақыл-ойын, тәрбиелік тәжірибесін 

пайдаланбай өмір сүрген емес. 

Ғасырлар бойы әдет-ғұрып дәстүрге айналып, ұрпаққа ақыл-сана 

беретін, атадан- балаға тұрмыс-тіршілігіне өнеге болып, ауызша жалғасып келе 

жатқан қазақтың қанына сіңген тәрбиелік қағидасын халықтық педагогика 

дейміз. Халықтық педагогика жас ұрпаққа өмір тәжірибесінен халықтың сенім, 

наным-танымынан жинақтап, әдеп пен өнеге беру үшін атадан-балаға ауызша 

жалғасып келе жатқан қағида, оны жасаушы-халық.  

Қазақ халқының тәлімдік мәні зор ой-толғаныстары бесік жыры мен 

батырлық эпостарда, ертегілер мен мақал-мәтелдерде, аңыздарда, шешендік 

сөздер мен айтыс термелерде көптеп кездеседі. Мұндағы ұрпақ тәрбиесінің 

негізгі түйіні-адамгершілік-имандылық, ақыл-ой, еңбек, эстетика, дене, отбасы 

тәрбиесіне байланысты мәселелерге келіп тіреледі. 

Халық қалыптастырған әдеп (этика,этника) ұлттық қолданысқа 

айналады да ол дәстүр болып қалыптасады. Яғни әдеп халықтың мәдени 

ерекшелігі болып, өмір қолданысына заңды түрде енеді де, оның орындалмауы 

заңсыздық, өмірге керіағар болып көрінеді. Ондай заңдылықты бұзу- кінә, 

айып, қылмыс ретінде танылады. Сөйтіп дәстүр салтқа (заңға, заңдылыққа) 

айналады. Оны салт- дәстүр дейміз.  

Салт- дәстүрлердің ұлттық санаға айналған биігі-салт- сана деп аталып. 

Дәстүр, салт- дәстүр, салт- сана- ұлттық болмыстың мәдени сәулеті болады. 

Яғни ұлттық салт- санасы сол ұлттық мәдениетінің биіктік деңгейін көрсетеді. 

Халық мұрасының танымдық мәні – ұлан-ғайыр дүние. Ол тұтастай 

алғанда жас ұрпақ үшін ғана емес, адам өмірінің барлық кезеңінде мәнді, 

адамзаттың рухани-эстетикалық қуатының қайнары. Оның ішінде тікелей бала 

тәрбиесіне байланысты, баланың жан-дүниесінің қалыптасуына негіз болатын 

дәстүрлер көп-ақ.  

Халық өз бойындағы ең жақсы қасиеттерін жеткіншек ұрпаққа 

күнделікті тұрмыста үйретіп, бала бойына сіңіріп отырған. Халықтың тілін, 

салтын, дәстүрін бойына дарытқан ұрпақ тәрбиелеу үшін халық педагогикасын 

оқу-тәрбие жұмысына негіз етіп алуға болады.  

Халық педагогикасын келер ұрпаққа айтар ақылы, ұсынар үлгісі, берер 

тәлім-тәрбиесі сол елдің күй, би, музыкасы, фольклорлық шығармалар арқылы 

ежелгі ойын-той думанында салт-саналық дәстүрлерінде насихатталған. Яғни, 

әр халықтың бала тәрбиесіндегі өзіне тән дәстүрі ұлттық мұра арқылы көрініс 

береді. 

Ұлттық тәрбиеге ықпал жасайтын әлеуметтік факторлар сан қырлы. 

Оған ұлт тарихы, ұлттық материалдық және рухани мәдениет, халық 

фольклоры, дәстүрлер мен салт-жоралғылар, ұлттық психологияның 

элементтері, саясат пен қоғам идеологиясы әсер етеді. Осы тұрғыдан ұлттық 

тәрбиені қалыптастыратын мәселелердің өрісі жайлы айтылып жүр. Мұның 

арасынан тек мектеп оқушылары ғана емес, жоғары білімді мұғалімдерді 
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ұлттық тәрбие беруге дайындаудың теориясы мен практикасының қолға 

алынуы құптарлык нәрсе. Дегенмен, осы кешенді құбылыстардың арасынан 

ұлттық тәрбие процесінде ұлттық психология үлесінің қомақты екендігі дау 

тудырмаса керек.  

Мұның өзі - қазіргі егеменді тәуелсіз еліміздің әлеуметтік-саяси және 

экономикалық жағдайында ерекшеленіп отыр. Оған нарықтық қатынастар 

дәуірінің өмір салтының психологиялык, дәстүрлік өзіндік қасиеттері 

қосылады. Соған орай көптеген тарихи-дәстүрлік белгілер жаңа рухымызға. 

ұлттық тәрбиге үйлесімді жүзеге асуы қажет. 

Ұлттық тәрбие мен салт-дәстүр мынадай әдіснамалық талаптар орын 

алғаны дұрыс сияқты. Ұлттық тәрбие жалпыазаматтық өнегенің құрамдас бөлігі 

ретінде өрбуі тиіс. Ұлттық тәрбие өз ерекшелігін шешумен қатар ұлттық 

шектеушілік пен басқа да тар өрісті белгілерден аулақ болғаны жөн.  

Ұлттық психологияның ұлттық тәрбиеге ықпалынын барысында ескі 

мен жаңа қасиеттер үйлесімділікті қажет етеді. Ескінің барлығы қазіргі заманға 

толық сіңісе алмайды. 

Тарихи мәдениет, оның өрістері ұлттық рухтың көзі болғандықтан 

тәрбие процесіне әсері жүйелі әрбір әлеуметтік топтың жас ерекшеліктеріне 

қарай жүргізілгені дұрыс.  

Сондықтан бала бақшалардағы, мектептің әрбір сыныптарындағы 

ұлттық тәрбиенің барысы ерекшеленіп тұруы қажет. Мұндағы ескерілетін 

жағдай - еліміздің көп ұлттылығында.  

Қоғамның қазіргі даму кезеңінде болып жатқан әлеуметтік, саяси және 

жаца технологиялық өзгерістерден, ұрпақ тәрбиесіндегі бетбұрыстардан білім 

мен тәрбие жүйелерінің ісін жаңа сатыға көтеру қажеттілігі туындап отырғаны 

мәлім. Осыған орай, бүгінгі танда қоғамның ұлттық мәдени тұрғыдан 

кемелденуі жас ұрпақты өз халқының рухани қазынасымен, ұлттық тәрбиенің 

озық, өнегелі дәстүрлерімен тереңірек таныстыру, соның негізінде жеке 

тұлғаны қалыптастырып, оның шығармашылық, рухани мүмкіндіктерін 

дамытукөзделеді. Өйткені, еліміздің болашағы, оның материалдық және рухани 

дамуы жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесінің деңгейіне байланысты. 

Әр жасөспірімнің қалыптасып дамуына өзі күнбе-күн өмірден сезінетін, 

еститін, көретін заттары мен құбылыстары, оқиғалары үлкен орын алады. 

Соның ең негізгісі-қазақ халқының ұлттық-мәдени құндылықтары, салт-

дәстүрі. Қазақ халқының сан ғасырлар бойы жинақтаған мол тәжірибесі, 

танымдық мұрасы, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, аңыз-ертегілері, жұмбақ, мақал-

мәтел, өлең-жырларының ерекше тәрбиелік мәні бар, баға жетпес асыл қазына. 

Халықтық тәлім-тәрбие негізінде тәрбиеленген жеткіншек болашақта өз 

халқын, өз жерін ардақтайтын адал да парасатты азамат болып өсетіні сөзсіз. 

Жас ұрпаққа оқу-тәрбие үрдісінде халықтың салт-дәстүрін пайдалана отырып 

білім берудегі негізгі пән - ана тілі- тіл дамыту сабағы. Өйткені, әрбір ұлт 

перзентінің өз ана тілін терең біліп, осы ана тілді көркейтуге үлес қосқан әрбір 

ақын-жазушыны терең білу, оның шығармаларын оқу-басты парызы. Халықтың 
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тәлім- тәрбиесі, салт-дәстүрі балабақшадан, мектепте оқытын шығармалардан 

көрініс табады.  

Тәжірибе барысында балаларды зерттеуге қызықтыра отырып, сұрақ 

қою және сол сұрақтардың жауабын өздері зерттеу жүргізуі арқылы, әр түрлі 

эксперименттік жұмыстар, бақылау, үлкендермен қарым-қатынас басқа да 

қызықты жағдаяттар мен әдіс -тәсілдерді қолдана отырып олар өздерінің 

мәселелерінің жауаптарын таба білуге үйренеді. Ал тәрбиешінің міндеті 

балалардың зерттеу жұмыстарын жүргізуге қызығушылықтарын оятып, арнайы 

табиғи орта жабдықтап, шығармашылықпен жұмыс жасауға, дербес әрекет 

етуг, зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға арналған ресурстармен қамтамасыз 

ету.  

Осы кезге дейін халық шеберлерінің шығармашылығын зерттеу, оларды 

табу, оқу, тірбие ісінде қолдану жөнінде ізденістер болған емес. Қолөнер 

шеберлері өнері арқылы халық мәдениетін қазақ халқының сәндік қолданбалы 

өнерін үйретеді. Олардың түрлері, халық шеберлері туралы білімдерін 

кеңейтіп, өнер зерттеу әдістерін үйретеді. Мұндай істер өнертану және 

әдістемелік дайындықтарын арттыра түседі және халық шеберлерінің 

шығармашылығы арқылы балаларға тәрбие береміз.  

Халықтық тәрбие, халық мәдениеті тарихи даму процесіндегі тірі дене 

болып табылады. Табиғатқа сөйкестілік, табиғи салдарлар қағидасы өте 

карапайым түрде болса да, олардың педагогика ғылымыңда негізделуінен көп 

бұрын халықгың ауызша шығармашылығында көрініс тапты.  

Жас ұрпаққа оқу-тәрбие үрдісінде халықтың салт-дәстүрін, ұлттық 

ойындарын пайдалана отырып білім берудегі негізгі пән - ана тілі. Өйткені, 

әрбір ұлт перзентінің өз ана тілін терең біліп, осы ана тілді көркейтуге үлес 

қосқан әрбір ақын-жазушыны терең білу, оның шығармаларын оқу-басты 

парызы.  

Тіл дамыту сабағы арқылы баланың рухани дүниесі байиды, жай білім 

беріп қана қоймайды, ол өмірдің ең қымбаттысы, ең асылы - жақсылық пен 

ізгіліктің нұрын себеді. Тәрбие тіл арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жеткені анық. 

Қазақ халқы ауыз әдебиетінің бай мұрасында баланың дамуына, жалпы 

тәлім-тәрбиеге ықпал жасайтын мол мүмкіндіктер бар. Бұл бай мұраны 

ұғымпал баланың жас кезеңіне, дара ерекшеліктеріне сай, ұғымына байланысты 

ертегі, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, аңыз әңгімелер және түрлі салт-

дәстүрлерді, ұлттық мазмұнды ойындарды іріктей алуы керек. ұлттық тәлім-

тәрбиені дер кезінде беру, меңгерту - ұстаздың басты міндеті. 

Ұлы Абайдың иманды, жан-жақты ізгі жан жөнінде «толық адам»деген 

таным анықтамасының тәрбиелік мәні осы күн талаптарына толық жауап 

беретінін көреміз. Өмірде, тіршілікте адамның неден қашық, неге асық болуы 

жөніндегі өлең сөздерін жасөспірімдер тәрбиесінің ұрандық мағынасы бар 

десек, қателеспейміз 
Библиографиялық сілтемелер: 

1. Абитаева С.Этностық-мәдени сәйкестілікті дамыту ерекшеліктері // Қазіргі 

кезеңдегі педагогикалық жєне психологиялық ғылымның өзекті мәселелері: аймақ. ғыл.-

тәжіриб.конф.матер. (26 қараша, 2004 ж.). - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2004. – Б. 37-45. 



66 

 

2. Ырзабай Р. Этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыруда әлеуметтену 

процесінің мәні // Академик Е.А.Бөкетов – ғалым, оқытушы, ойшыл: халықаралық ғыл. -

тәжіриб.конф.матер. (23-24 наурыз). – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005. –  Б. 345-350. 

3. Жарқынбаева С.Этностық-мәдени сәйкестілікті қалыптастыруда мектепке дейінгі 

ұйымдардың рөлі// Шоқан тағылымы -10: халықаралық ғыл.-практ.конф.матер. (25-26 сәуір 

2005 ж.)  Т.2. -  Көкшетау: КМУ баспасы, 2005. – Б. 237-241.  

4. Рахым И. Этностық-мәдени сәйкестілік мәселесі // Орталық Азия республикалары 

мен ТМД елдеріндегі түркі тілдес халықтардың этнопсихология және этнопедагогикасының 

қазіргі жағдайы, олардың даму перспективалары: III-халықаралық ғыл-теор. конф. матер. (22 

ақпан, 2005 ж.). - Алматы: «Қазақ университеті» баспасы, 2005. - Б. 46-47. 

 

 

Бекшентаева Гульмира Маратовна 

ШҚО, Глубокое ауданы,Прапорщиков орта мектебі 

 

САРАЛАП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІГІ 

 
Мақалада  білім технология бойынша оқушылардың білімді өздігінен саналы түрде 

меңгеріне ерекше мән берілген саралап оқыту технологиясының әр оқушыға өз 

мүмкіндіктерін ашудың ерекшелігі қарастырылған. 

 

Түйін сөздер: саралап оқыту, инновациялық әрекеттер, ұлттық білім, оқыту 

технологиясы. 

 

Еліміздің болашағына сай адам- ол теориялық ілімен қаруланған, оны 

шығармашылықпен іс жүзіне асыратын белсенді қоғам қайраткері, жаңа 

қоғамдық өмір үшін күресуге қабілеті мол, жоғары мәдениетті, білімді, өз ісіне 

асқан шебер адам болуы керек. 

ЕліміздіҢ тәуелсізмемлекет ретінде қалыптасу барысында білім беруді 

реформалау жүзеге асырылып жаткан белгілі. Осыған орай, соңғы кезде 

оқытудың әр түрлі педагогкалық технологиялары жасалып ,мектеп 

тәжірибесіне енгізілуде. Сондай технологиялардың бірі-саралап деңгейеп оқыту 

технологиясы.  

Р.Нұрғалиевтың анықтамасы бойынша: «Оқыту технологиясы – 

психология жетістіктерін педагогикалық практикада қолдану немесе оқытудың 

тиімділігін арттыру және бағалау, бағдармалаудың жүйелі тәсілі» [1].  

Білім технология бойынша оқушылардың білімді өздігінен саналы түрде 

меңгеріне ерекше мән берілген. Зертеу жұмысы кезінде көптеген ғалымдар мен 

әдіскерлердің еңбегіне сүйендік. 

Педагогикалық энциклопедия сөздігінде: «Саралап оқыту- оқылатын 

ақпараттың азаюы ғана емес оқушыларға қойылатын талаптардың әр түрлілігі 

арқалы жүзеге асырылады»,-деген анықтама берілген [2]. 

Білім беруді дамытудың перспективалық бағыты ретіндегі жобалау 

идеяларын В.И.Слободликов білім берудегі инновациялық әрекеттері 

тұрғысынан зерттейді. Ол инновациялық әрекеттерді: 

- белгілі бір әлеуметтік тәжірибе кеңістігінде; 
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- дәстүрлі талаптардың жаңа әлеуметтік күтінімдерге сәйкес болмауынан 

пайда болған әрекеттер ретінде; 

- жаңа инновациялық тәжірибені, оның мәдени рәсімделуі мен берілу 

механизмін түсіну және қабылдау әрекеті ретінде; 

- қалыптасқан тәжірибені жаңартуға бағытталған әрекет ретінде 

қарастырады [3]. 

Мысалы, зерттеу әрекеттері мақсат-құрал-нәтиже схемасы бойынша бар 

нәрсені зерттеу түрінде болатын болса, басқару әрекеттері бағдар іс-әрекет-

бақылау түрінде, ал жобалау әрекеттері логикасы идея-орындау-рефлексия 

түрінде жүзеге асырылады.  

Осылайша, жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайлар ұлттық білімнің жаңа 

бейнесін қалыптастыра бастады, оның мәні мен белгілері-қоғамдық 

тәжірибенің өз бетіндік түрі, тарихи тәжірибенің универсалды түрде берілуі, 

адамдық мәннің қалыптасуы мен күшеюінің жалпы тарихи-мәдени түрі. 

Білімнің аталған жаңа бейнесіне сәйкес оның құрылымы өзгереді, білім 

саласы құрылымының көрінісі үш қырынан байқалады, олар; 

Білім беру ортасы -білімнің әлеуметтік-мәдени мазмұны ретінде; 

Білім беру институттары-білім беру субъектілері әрекетінің 

ұйымдастырылған жүйесі ретінде; 

Білім беру үдерісі-білім беру сбъектілері әрекетінің мазмұны мен нақты 

жолдары ретінде; 

Білім беру саясаты-білім беру қызметін басқа жүйелер арасында 

қамтамасыз ету; 

Білім беруді басқару-оның тұтас қызмет етуін ұйымдастырушылық 

қамтамасыз ету. 

Әлемдік педагогиканың, көбінесе жүгінетіні Л.С. Выготскийдің 

идеяларына негізделген В. В. Давыдов пен Д. В.Эльконин және Л. В. Занковтың 

дамыта оқыту жүйелері.  

Оқушылардың білім – білік дағдыларын жетілдіру үшін деңгейлеп 

саралап оқыту технологиясын ерекшелігі өзгеше. Саралаудың негізгі ұстанымы 

оқыту мазмұнын тарылту емес, ол мұғалім тарапынан оқушыларға берілетін 

көмек болуы тиіс. Негізінен тәжірибеде саралап оқытудың екі түрі кеңінен 

қолданылады: 

1.  Деңгейлеп саралау 

2. 2.Бағдарлық саралау 

Деңгейлік саралау – оқушылардың бір сыныпта бір бағдарлама және бір 

оқулықпен оқу материалын түрлі деңгейде меңгеруі. 

Бағдарлық саралау – оқушылардың әртүрлі тобымен оқу материалын 

деңгейі жоғары мазмұны бағдарламамен оқып-үйренуі. Бұл технология дамыта 

оқыту идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, өйткені ол оқушының ойлау, 

елестету мен еске сақтау қабілеттерін, ынтасын, белсенділігін, білім сапасын 

дамытуға көмектеседі.  

Деңгейлеп саралау технологиясы, оқушының да мұғалімнің де белсенді 

шығармашылық қызметін дамытуға бағытталған. Оқушылардың даму 
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деңгейінің біріңғай болмауына және қабілеттеріндегі айырмашылықтар мен 

басқа да себептерге байланысты оқу үздіктері мен үлгермеушілердің пайда 

болатыны белгілі. Осыған орай, деңгейлеп саралап оқыту технологиясы әр 

оқушының қабілетіне, мүмкіндігіне, деңгейіне қарай оқытуды көздейді.  

Білім технология бойынша оқушылардың білімді өздігінен саналы түрде 

меңгеріне ерекше мән берілген.  

Саралап оқытудың незіздері . 

Бастапқы ғылыми идеялары  төмендегідей:  

1 Саралап оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша пайдалана 

отырып  білім алуына жағдай жасап, мүмкіндік береді; 

2 Саралап оқыту әр түрлі категориядағы балаларға бірдей зейін аударып, 

олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді ;  

3 Саралап оқыту құрылымында білімді игерудің үш деңгейге 

қарастырылады ең төменгі минималды базалық, бағдармалық , күделенген 

деңгей;  

4 Оқушының жеке тәжірибесіне негізделген саралап оқыту технологиясы 

тиімді де нәтижелі болуы үшін жеке тұлға ерекшеліктеріне қарай көңіл 

бөлінеді.  

Атап айтқанда:  

- психикалық даму ерекшеліктеріне, есте сақтау қабілетінің ерекшелігіне  

ойлау қабілетіне, зейін ерекшелігіне, өзінің эмоциялық басқара білуіне . 

- пән бойынша білімді игеру деңгейіне оқушының білім мен іс-әрекет 

тәсіліне назар аударып, көңіл бөлу керек . 

Әр оқушы әрбір сабақ кезінде жаңа білім қосып қана қоймайды, соны өзі 

игеріп, әрі пікір таластыру деңгейіне жетіп, даму үстінде болуын  қалайды 

Саралап оқыту технологиясындағы оқу үрдесінде мынадай мақсаттар көзделеді:  

- оқушыға сенімділік білдіру. 

- пәнге қызығуын арттыру . 

- оқушының өз біліміне сенімінің болуы және оны әрі дамыту 

- өзіндік шығармашылық деңгейге көтерілу , т.б . 

Бұл технологияның тиімділігі сол, жаңа тақырыпты оқушылар 

шығармашылық ізденіс үстінде өздігінен меңгеруі тиіс . Сондықтан мұндай 

сабақтарда оқушылардың ынтасын белсенділігін арттыру үшін оларга 

мәселелік сұрақтар қойылып отырады. 

Тақырыпты бойынша жасалган деңгейлік тапсырмалар жүйесі дамыта 

оқыту идеясы жүзеге асыруға мүмкіндік береді, өйткені, оқушының ойлануын 

елестету мен есте сақтауды, белсенділігін, білім сапасының дамуын қамтамасыз 

етеді. 

Деңгейлік саралап оқыту оқушы мен мұғалімнің белсенді шығармашылық 

қызметін дамытумен қатар оқушыларға өз білімін жаңа әдістпен бағалауға 

мүмкіндік туғызады . 

Саралап оқыту - бұл оқыту үрдісін ұйымдастыру формасы, мұғалім оқу 

үрдісі барысында бірыңғай сапалық қасиеттері бойынша қалыптастырылған 

оқушылар тобымен жұмыс істейді  



69 

 

Деңгей бойынша сараптау ерекшеліктері:  

Ой еңбегінің дамуына байланысты саралау қазіргі педагогикадабірыңғай 

баға алып отырған жоқ, оларда оң бағалармен қатар кейбір келеңсіз аспектілері 

де бар. 

Оң аспектілері: 

- қиын балаларменжұмыс істеудің тиімді мүмкіндіктері пайда болады; 

- қоғам үшін балаларды ақталмаған және мәнсіз теңдестіру мен 

орташаландыру болмайды; 

- мұғалімде нашар оқитын оқушыларға көмектесуге, мықты оқушыларға 

көңіл бөлуге мүмкіндік туады; 

- сыныпта үлгермеуші оқушылар қатарының болмауы жалпы оқыту 

деңгейін төмендету қажеттілігін жояды; 

- мықты оқушылардың білім алуда тез және терең алға жылжуына деген 

ынтасы жүзеге асады; 

- мықтылар өз қабілеттерін көрсете алады, ал нашар оқитын оқушылар 

оқу жетістігін сынауға мүмкіндік алады, өзінің келеңсіз мінез-құлықтарынан 

арылуына мүмкіндік туады; 

-мықты топтарда ынта деңгейі артады; 

-бірыңғай балалар жиналған топтарда балаға оқу жеңіл; 

Келеңсіз аспектілері: 

-балаларды даму деңгейіне қарай бөлу дұрыс емес; 

-әлеуметтік-экономикалық теңсіздікбайқалады; 

-нашароқитын оқушылар мықтылардың соңынан ере алмайды, олардан 

көмек те ала алмайды, жарыса да алмайды; 

- балаларды нашар топтарға ауыстыру олардың абыройын түсірген 

сияқты болып көрінеді; 

-жетілдірілмеген диагностика нашар оқушылардың қатарына қабілетті 

оқушылардың кіріп кетуіне әкеліп соғады; 

Саралап оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздемесі келесі 

факторлармен сипатталады: 

-оқытудың барысында оқушылардың әртүрлі дайындығы; 

-оқуға деген әр түрлі көзқарас; 

-жеке пәндерді оқытуда оқушылар қабілеттерінің деңгейінің әр түрлі 

болуы; 

-әр түрлі тәсілдер мен операцияларды игеру мүмкіндіктерінің деңгейінің 

әр түрлі болуы; 

-оқушылардың жұмыс істеу қарқынының әр түрліболуы; 

-өзін-өзі тексеру деңгейінің әр түрлі болуы; 

Сынып ішілік саралаудың кезеңдері: 

1.Топтарда саралауды жүзеге асырудың критерийлерін анықтау; 

2. Диагностикалауды жүзеге асыру; 

3.Диагностика нәтижелерін есепке ала отырып, топтарға бөлу; 

4. Саралау тәсілдерін таңдау, әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды әзірлеу; 

5.Бұл тәсілді сабақтың барлық кезеңдерінде жүзеге асыру; 
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6.Диагностикалықбақылау, оған сәйкес топтың құрамы өзгеруі мүмкін. 

Білім деңгейіне сәйкес топтарға бөлу өлшемдері: 

 

1- топ 

Нашар оқитын балалар. Олар баяу әрекет етеді, сыныпқа ілесе алмайды. 

Егер осыларды есепке алмасақ, оқуға деген қызығушылықтары төмендейді 

сыныптастарынан қалып қояды. Бұл оқушылар үшін өткен материалдардан 

тапсырмалар берілуі керек жәнетапсырмалардың көлемі шағын болуы тиіс. 

 

2-топ 

Бұл топтың оқушыларына материалды естеріне сақтау үшін көп рет 

қайталау қажет. Сырттай олардың психологиялық ерекшеліктері 

асықпайтындығынан, жоғары эмоционалдығынан, зейінінің төмендігінен және 

жинақы еместігінен байқалады. Олар үшін жинақтауға берілген тапсырмалар 

қиын. Бұл оқушыларға берілген жұмыс алгоритмін қолданған пайдалы. 

Теорияны жақсы игере отырып, олар практикада қате жіберуі мүмкін. Бұл 

оқушыларға әр әректті ауызша түсіндіруді талап ететін тапсырмалар 

ұсынумаңызды. 

 

3-топ 

Бұл топқа қозуымен тоқтауының тепе-тең үрдісі бар оқушылар кіреді. 

Олардың тұрақты зейіні бар, заттардың белгілерін жақсы ажыра та алады, 

жинақтау үрдісін жақсы игерген, үлкен сөздік қоры бар. 

Сараланған тапсырмалар - бұл жаттығулар жинағы, оларды орындау 

негізінде балалар ережелерді жақсы түсініп, игереді қажетті дағдылары 

қалыптасады.  

Деңгейлік саралау негізіндегі педагогикалық технология мазмұнының 

ерекшілігі: 

- жеке құрылымдарға бағдар беру; 

- білім мазмұнының сипаты мен көлемі, оқу жоспарының, материалының, 

баяндау түрлерінің дидактикалық құрылымы. 

Оқушылар бір сыныпта, бір бағдарлама және бір оқулық бойынша оқи 

отырып, материалды әртүрлі деңгейде игере алуы деңгейлік саралау деп 

аталады. Сондықтан міндетті дайындық деңгейі анықтаушы шарт болып 

табылады. Міндетті дайындық деңгейіне жету оқушының мазмұнды игеруге 

қойылатын ең аз қажетті талаптарды орындағанын сипаттайды. Осының 

негізінде материалды игерудің жоғарырақ деңгейлері қалыптасады. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА НА УРОКЕ 

МУЗЫКИ 

 
В статье автор анализирует литературу и делает выводы о том, что на уроках музыки 

учитель может использовать музыкально терапевтические методы, которые спсобствуют 

улучшению психо-эмоционального состояния обучающихся. 

 

Ключевые слова: музыкально-терапевтические методы, приемы, средства на уроках 

музыки.  

 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что такому 

важному аспекту проблемы, как использования терапевтических методов на 

уроках музыки, уделяется недостаточно внимания. Возникает противоречие 

между фундаментальными теоретическими исследованиями и реальной 

практикой образования. Отсутствие педагогических технологий и методик 

использования терапевтических методов с целью активизации процессов - 

самопознания, саморазвития, самотерапии средствами музыки, как 

профилактики и самокоррекции неблагоприятных психоэмоциональных 

состояний, существенно затрудняет практическое использование 

терапевтического потенциала музыки в школе. 

Музыка отражает страницы истории, знакомясь с музыкальными 

произведениями, ребенок получает ответы на многие интересующие его 

вопросы. То есть музыка несет информативный характер, что существенно 

повышает знания детей об окружающем мире. Музыка волнует слушателя, 

вызывает ответные реакции, знакомит с жизненными явлениями, рождает 

ассоциации. Кроме того, музыка объединяет детей в единые переживания, 

становится средством общения между ними. Музыка также является одним из 

критериев социальной адаптации. 

Факт вовлечения ребенка в активную музыкальную деятельность 

значительно ценнее, чем ее результаты, поскольку именно в процессе 

деятельности проявляется и формируется психика. Уже доказано, чем больше 

внимания отводится музыке, тем успешнее проявляют себя дети и в других 

сферах своей жизни. Грамотный и чуткий педагог посредством музыки 

подчеркнет достижения школьника, укрепит его веру в собственные силы, 

вызовет желание и энергию к дальнейшей работе. 

Музыка – неумирающие, волнующие душу ребенка произведения, 

раскрывающие ему всевозможные жизненные грани – любовь и ненависть, 

добро и зло, правду и фальшь, честь и предательство. Музыка, слово, движение 

развивают духовные силы, создают основу для развития личности, основу, без 

которой человечество придет к духовно-нравственной опустошенности. 

Музыка в сообществе всех искусств занимает почетное место, так как 
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всесторонне и комплексно воздействует на человека. Даже внутриутробный 

период чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, 

которую слушает будущая мать, оказывает положительное влияние на 

самочувствие развивающегося ребенка (может быть, и формирует его вкусы и 

предпочтения). Воздействие музыки на человека происходит на трех уровнях – 

вибрационном, эмоциональном и духовном. Правильно подобранная музыка 

положительно влияет на человека. Например, мать убаюкивает своего малыша 

колыбельной песней, вызывая у него охранительное торможение, с которым по 

силе лечебного воздействия не сравним сон, индуцируемый приемом 

снотворного. Методисты лечебной физкультуры проводят занятия под 

музыкальное сопровождение, позволяющее усилить лечебно-тренировочный 

эффект процедуры.  

Каждый взрослый. Так же как и ребенок в своей жизни обязательно 

испытывает напряженность, неудачи и стрессы. Музыкотерапия вовсе не 

служит тому, чтобы сделать жизнь человека беззаботной, но если ребенок, 

школьник постоянно испытываете страх, что не сможете написать контрольную 

работу, ответить у доски, конфликты в коллективе стали для него обычным 

делом – применение терапевтических методов, музыкотерапии оказывает 

положительное влияние. Музыкотерапия уместна в случаях, когда трудности и 

проблемы возникают изнутри личности, являются производными характера, 

когда что-то блокирует человека перед лицом реальной повседневной жизни. 

Кроме того, музыкотерапия показана ученикам, страдающим от депрессии, 

страхов, тревоги, бессонницы, невротических расстройств, людям, 

переживающим тяжелое горе, стресс. 

Арттерапевтические методы и приемы, применяемые на уроках музыки, 

направлены на регуляцию психологического состояния обучающихся 

средствами музыки. 

Русский песенный фольклор – это естественная система арттерапии, 

включающая в себя излечение звуком, музыкой, движением, драмой, рисунком, 

цветом и несущая скрытые инструкции по сохранению целостности 

человеческой личности. В фольклоре действительно есть врачующее начало. 

Традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и 

память, но и легкие, дыхание, голосовой аппарат. 

Казахский народ также богат песнями. В песнях казахского народа 

отразилась вся его многовековая история, его думы, чувства, надежды и мечты, 

горе и радость. Именно этим объясняется необычайно большой диапазон 

песенного творчества казахов. Это безбрежное море выразительнейших 

мелодий, которые поражают красотой, многообразием сюжетов и жанров. 

«Казахская народная музыка со временем превратится в профессиональное 

большое искусство; в ней заложена богатая основа, которая ждет только своего 

дня возрождения и расцвета во всех жанрах» [1, 2]. 

Характерная для русских танцев релаксация рук, особенно кистей, 

позволяет производить сбросы накопившихся зажимов. При нетрадиционных 

формах урока (урок-обряд, урок-концерт, урок-праздник, урок-путешествие) 
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значительную роль играет терапия русским костюмом и его цветовыми 

сочетаниями, характером узора. 

Поскольку казахский танец находится в процессе становления, было бы 

неправильно канонизировать какие-то положения и движения рук как 

единственно возможные в казахской хореографии. 

Для казахской девушки характерны мягкие, плавные движения рук, 

спокойные переходы из одного положения в другое. Движения рук могут 

сопровождаться вращением кистей «от себя», а иногда «к себе», причем 

вращение делается плавно, волнообразно. 

У юношей руки более жесткие, меняют положения более резко. Иногда 

кисти бывают отогнуты и направлены ладонями «от себя». Вращательные 

движения кисти мужскому танцу не свойственны. 

В ряде казахских танцев движения рук построены на обыгрывании 

какого-нибудь предмета, подлинного или воображаемого. 

Так, в мужском танце может обыгрываться лук, нагайка, в женском – 

коса, браслеты, рукава и т. д. 

В казахском народном танце руки играют исключительно важную роль. 

Они выполняют, помимо технической, и пластическую функцию. Руки в 

казахском танце, особенно женском, не только украшают его, но и раскрывают 

содержание, подчас «ведут» танец. Поэтому особое внимание уделяется 

разработке их пластичности и гибкости.В казахском танце существуют шесть 

позиций рук. 

Дети на уроках с удовольствием рисуют, придумывают элементы 

костюмов, создают свои варианты, периодически устраиваем народные 

праздники, концерты с участием родителей. 

Деятельность, основанная на принципах фольклорного творчества, 

развивает эмоционально – чувственную сферу, художественно – образное 

ассоциативное мышление, фантазию, позволяет активизировать различные 

творческие проявления детей, в том числе и в инсценированиикак русских, так 

и казахских народных песен. 

Шумовой оркестр– это игра, где есть место для фантазии[3, 4]. 

Элементарное музицирование является той формой, которая позволяет 

играть многопланово: играть на инструментах, играть с элементами музыки, 

играть друг с другом, разыгрывая сюжеты песен, играть вместе. Об 

использовании звучащих жестовдля начальной ступени активного 

музицирования следует сказать особо. Звучащие жесты – это игра звуками 

всего тела: хлопки, шлепки, притопы, щелчки, цоканье и др. Подобные формы 

ритмического сопровождения в том, или ином виде есть у всех народов мира. 

Использование звучащих жестов вносит элемент движения, так необходимого 

для ощущения музыки и для освоения детьми ее ритма. 

К играм на основе одномоментных имитаций относятся игры голосом, 

которые позволяют детям исследовать богатейшие колористические 

возможности человеческого голоса. Голоса детей могут использоваться 

подобно инструментальным тембрам для различной звукокрасочной игры, 
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создания различных звуковых эффектов с участием языка, губ, мышц гортани, 

щек: свист, шипение, кряхтение, цоканье, различные виды вибрантов (гортани, 

языка, губ), вздохи, выдохи, возгласы – их огромный арсенал с первых же 

занятий образует активный «инструментальный» словарь ребенка. Эти 

имитации способствуют развитию звуковысотного и ритмического слуха, 

чувства формы, активности внимания, быстроты реакции, памяти.  

Улыбкотерапия 

Очень важна на уроке и улыбка самого ребенка. Если ребенок поет и 

улыбается, то за счет этого звук становится светлым, чистым и свободным. 

Постепенно его качества переходят и на личность ребенка в результате 

постоянной тренировки улыбки. Вскоре улыбка внешняя становится улыбкой 

внутренней, и ученик уже с ней смотрит на мир и на людей. 

Результатами музыкально - оздоровительной работы являются: 

– повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей 

детей; 

– стабильность эмоционального благополучия каждого ученика; 

– повышение уровня речевого развития; 

– снижение уровня заболеваемости; 

– стабильность физической и умственной работоспособности учеников. 

Снижение утомляемости детей к концу урока (концу дня). 

На основании вышеизложенного считаю возможным отметить, что 

высшая цель школьного музыкального образования заключается в передаче 

ценного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном 

искусстве, в его полном и всестороннем виде и эмоциональном развитии на 

этой основе положительных черт и свойств личности каждого ученика. 

Основными средствами достижения этой цели являются постоянные и 

систематические встречи с музыкой не только учащихся, но и их родителей. 

Основная задача занятий музыкой в школе состоит в пробуждении у 

учащихся интереса к музыке, в том, чтобы учить их чувствовать, понимать и 

оценивать музыкальное искусство, эмоционально воспринимать музыку, 

испытывая потребность в систематическом общении с ней. Восприятие и 

понимание музыки заключается в ощущении ее связками, мышцами, 

движением, дыханием, музыка воздействует на многие сферы жизне- 

деятельности. Поэтому в современной образовательной ситуации актуальным 

остается вопрос определения возможностей урока музыки как средства 

реализации здоровьесбережения в эмоциональном развитии учащегося. 
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ РЕБЕНКА? 
 

В статье рассматриваются некоторые критерии определения музыкальных 

способностей детей. Обращается внимание на имеющиеся данные ребенка, а также на их 

развитие в процессе становления личности. 

 

Ключевые слова: музыкальные способности, абсолютный слух, ритмический слух, 

интонирование голосом. 

 

«Музыка побуждает нас красноречиво мыслить. 

Музыка показывает человеку те возможности величия,  

которые есть в его душе»  

Эмерсон У. 

 

Ученые давно интересовались вопросом: существует ли ген 

гениальности. Почему одни люди более талантливы, чем другие? 

Кто-то берет в руки кисть и легко создает шедевры, кто-то имеет от 

природы красивый голос, кто-то сочиняет музыку и стихи, кто-то  с детства 

гениально танцует, кто-то выигрывает Олимпиаду. 

Почему это происходит? Это гены родителей? Это звезды, под которыми 

рождается человек? Это душа, которая приходит в этот мир с определенными 

способностями? Или это результаты воспитания и обучения? 

Безусловно, все эти факторы в большей или меньшей степени оказывают 

влияние на развитие ребенка. 

Но как же определить в раннем возрасте какие способности и таланты 

есть  у ребенка и что нужно развивать в первую очередь? 

Как же распознать талант малыша? 

Существует определенная система оценки музыкальных способностей 

ребенка. Если вам довелось учиться в музыкальной школе, возможно, вы сами 

проходили тесты. 

Обычно на таких проверках ребенка просят спеть знакомую песенку, 

повторить ноты или мелодию, которые играет преподаватель, повторить 

ритмический рисунок, а также наблюдают в целом эмоциональную реакцию на 

разную музыку. 

Но обычно такое тестирование проводят не раньше, чем ребенку 

исполнится 5-7 лет.А существуют ли способы проверить способности к музыке 

до 3-х летнего возраста?   

Для начала нужно определиться с тем,что такое музыкальные 

способности? 

mailto:detskisad42@mail.ru
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Музыкальные способности — это с одной стороны комплекс 

физиологических данных: слух, чувство ритма, моторика, внимание, 

музыкальная память. 

Физические способности необходимы для того, чтобы овладеть техникой 

игры на каком-то инструменте, в том числе на самом совершенном 

инструменте — голосе. Но технических данных недостаточно, чтобы стать 

настоящим музыкантом, который при помощи музыки проникает в души 

слушателей. 

Как часто бывает: слушаешь, порой, музыканта, и вроде бы играет или 

поет с технической точки зрения точно, но при этом исполнение не трогает, не 

берет за душу. 

А бывают гениальные исполнители, которые способны легко проникать в 

сердца слушателей вызывая настоящие эмоции, мурашки и даже слезы. 

Поэтому к музыкальным способностям стоит отнести не только 

физиологические данные (слух, чувство ритма, координацию, развитие и 

чувствительность рук, объем легких, моторику, голос), но и музыкальную 

фантазию и эмоциональное восприятие музыкальных произведений, умение 

проникать в наши души. 

Как часто мы слышим фразу: «Моему ребенку наступил медведь на ухо». 

Очень часто музыкальные способности родители малыша связывают с 

тем, насколько он или она попадает в ноты, говоря простым языком, правильно 

поет ту или иную мелодию. Но это одно из больших заблуждений. 

На самом деле очень часто взрослый или ребенок слышит, как нужно 

спеть мелодию, но не может повторить ее голосом. Это говорит не о том, что 

нет музыкального слуха, а только о том, что не налажена дорожка между 

голосом и внутренним слухом. 

Дети очень быстро учатся, и,безусловно то, что ребенок «не попадает в 

ноты», не может стать поводом для отказа от музыкальных занятий. 

Известно много случаев, когда у детей, не умеющих петь чисто в начале 

занятий, обнаруживался впоследствии абсолютный музыкальный слух — 

умение определять высоту любой ноты на слух. 

Да и для взрослых существует множество техник, которые позволяют 

изменить ситуацию и улучшить интонационную чистоту пения. 

Пение не может быть основным показателем наличия или отсутствия у 

ребенка музыкальных способностей. 

Важная статистика: только 5% людей не имеют музыкального слуха. У 

остальных людей слух находится в разных стадиях развития, а значит можно 

улучшить ситуацию. 

Как же проверить — есть ли музыкальные способности у совсем 

крошечного малыша? 

На что стоит обратить внимание. Перечислим несколько критериев, на 

которые стоит обратить внимание. Скорее всего, музыкально одарённый 

ребенок: 

- проявляет явный интерес к музыке; 
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- любит музыкальные игрушки; 

- подпевает маме; 

- эмоционально реагирует на звучание любимой музыки; 

- начинает пританцовывать, еще до того, как начинает ходить. 

Но вот вопрос: что является причиной и следствием? 

Малыш так реагирует на музыку, потому что у него музыкальные 

способности от природы? Или потому что ребенок с детства занимается 

музыкой, как многие гениальные музыканты? 

Американские ученые сделали интересное предположение, что у всех 

новорожденных есть абсолютный слух. Способность определять высоту ноты 

помогает детям научиться говорить. 

Можно заметить, что ребенок с первого года рождения не просто 

повторяет за взрослым звуки, а потом слова, а очень четко копирует 

интонацию, с которой он (взрослый) говорит. 

Были проведены исследования, в ходе которых восьмимесячным 

малышам и взрослым давали прослушать сложные музыкальные фразы. После 

того, как фраза игралась несколько раз, в нее вносили небольшие изменения и 

давали прослушать повторно. Каково было удивление ученых, когда они 

обнаружили: дети реагировали даже на небольшие изменения, на которые 

взрослые не обращали внимание. 

Также доказано, что малыши помнят мелодии, которые мама слушала или 

пела во время беременности. 

Уникальные музыкальные способности, данные от рождения, 

утрачиваются за ненадобностью… 

Интересно, что при этом уникальные музыкальные способности, данные 

от рождения, утрачиваются за ненадобностью, если не продолжать их развивать 

в первые годы жизни. Так же взрослые забывают выученный иностранный 

язык, если не говорят на нем. 

Еще один факт, подтверждающий эту версию: известно, что абсолютный 

слух сохраняется в странах, где говорят на тональных языках например, 

китайском. Тональный язык — это когда один и тот же звук обозначает разные 

буквы в зависимости от того, на какой высоте он произносится. 

Понятие «музыкальный слух» следует рассматривать с точки зрения 

способности быстро  улавливать, опознавать, запоминать и воспроизводить 

услышанные звуки. Для искусственного развития, выращивания музыкального 

слуха требуется применение систематизированных методов, с помощью 

которых можно достичь наилучшего результата. Правильная качественная 

проверка музыкального слуха позволит выявить у ребёнка, и не только у 

ребёнка, способности, которые следует развивать.  

Когда же необходимо проводить  диагностику музыкального слуха? 

В принципе – хоть когда! Вообще, существует мнение, что музыкальный 

слух человек обретает на генетическом уровне, но это верно лишь наполовину. 

Для того чтобы стать профессиональным музыкантом никакой особой 

одарённости не требуется, и даже наличие некоторых «зачатков» таковой 



78 

 

гарантирует возможность получения высоких результатов в процессе 

регулярных занятий. Здесь, как и в спорте, всё решают тренировки.  

Как происходит проверка музыкального слуха? Проводить 

диагностику музыкальных способностей и проверку музыкального слуха в 

частности должен исключительно профессиональный музыкальный педагог. 

Сам процесс состоит из нескольких этапов, в результате прохождения которых 

становится возможным сделать определённые выводы (правда не приходится 

полагаться на достоверность полученных выводов – часто-часто они 

оказываются ошибочными просто из-за того, что ребёнок воспринимает 

ситуацию проверки как экзамен и волнуется). Важно диагностировать слух по 

трём основным критериям: наличие чувства ритма; оценка интонации голоса; 

способности музыкальной памяти.  

Проверка ритмического слуха.Ритмика обычно проверяется так. 

Педагог сначала настукивает карандашом или другим предметом по столу (или 

прохлопывает в ладони) определённый ритм (лучше всего — мелодию из 

известного мультфильма). Затем предлагает испытуемому ее повторить. Если 

он в точности воспроизводит реальный ритм, можно говорить о наличии слуха. 

Испытание продолжается: примеры ритмических рисунков усложняются. 

Таким образом, удаётся проверка музыкального слуха на чувство ритма. 

Следует отметить, что именно чувство ритма – в вопросе наличия или 

отсутствия слуха является главным и точным критерием оценки. 

Интонирование голосом: чисто ли поется? Это не основной критерий для 

«вынесения приговора», но процедура, которой подвергаются все без 

исключения кандидаты на звание «слухач». Для выявления правильной 

интонации голоса педагог напевает знакомую несложную мелодию, которую 

ребенок повторяет. В данном случае выявляется чистота голоса и перспектива 

для занятий вокалом (тембровая красота – это относится только к взрослым). 

Если у ребенка не слишком сильный, мелодичный и чистый голос, но 

обнаруживается наличие слуха, он вполне может посещать уроки игры на 

каком-нибудь инструменте. В данном случае значение имеет именно  

проверка музыкального слуха, а не наличия отменных вокальных данных.  

Да, и ещё: если человек поёт грязно или совсем не поёт, то ошибочно думать, 

что слуха у него нет!  

Угадывание нот на инструменте: игра в прятки. Тот, кто проверяется, 

поворачивается к инструменту (фортепиано) спиной, учитель нажимает любую 

из клавиш и потом просит найти её на клавиатуре. Испытание проводят так же 

и с другими клавишами. Потенциальный «слухач» должен в точности угадать 

ноты способом нажатия на клавиши и прослушивания звуков. Это чем-то 

напоминает всем известную детскую игру в прятки, только в данном случае это 

музыкальная игра в прятки. 

Определить наличие музыкальных способностей ребенка можно также, 

используя другие способы, как: 

- беседа с ребенком; 

- наблюдение за ребенком; 
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Беседа 

Беседа с ребенком должна проходить в естественных условиях, во время 

игры, прогулки или после просмотра фильма, представления, где звучала 

музыка. Она помогает определить артистизм, эмоциональность ребенка и его 

интерес к музыке. 

1. Для определения эмоциональности и артистизма попросите ребенка 

рассказать свое любимое стихотворение. Если он любит и легко запоминает 

стихи, читает их с выражением, старается передать настроение — он уже 

обладает неким артистизмом и эмоциональностью. 

Если ребенок стесняется, читает стихи сухо и невыразительно, не делайте 

сразу отрицательных выводов! Возможно, ваш ребенок еще не умеет выражать 

свои эмоции и чувства. Здесь не может быть единого подхода, у каждого 

ребенка будут свои особенности. Но если вы видите, что ребенку скучно, он не 

любит не только рассказывать, но и слушать стихи, ему трудно их запомнить, 

то, возможно, в этом случае вам лучше заняться шахматами или спортом. 

2. Чтобы выявить интерес к музыке, спросите ребенка, что он знает о 

музыке, хотел бы он ею заниматься. Что ему больше нравится — петь или 

играть на каком-нибудь инструменте? Узнайте у ребенка, какая музыка ему 

больше нравится (или конкретнее: из какого мультика или фильма). Есть ли у 

него любимые песни? Попросите его напеть одну из них. 

Так можно определить склонность ребенка к музыке, а также узнать, что 

ему интересно в жизни, понять, надо ли ему заниматься музыкой более 

серьезно, идти в музыкальную школу, или достаточно посещать музыкально-

танцевальный кружок. 

Наблюдение 

Наблюдая за ребенком (или вспоминая какие-то эпизоды), вы легко 

сможете определить у него наличие или отсутствие музыкальных 

способностей. 

В раннем детстве, в возрасте до 3 лет, о наличии у ребенка склонности к 

музыке и развитых музыкальных способностях может свидетельствовать 

следующее: 

- повышенное внимание ребенка к любому музыкальному фону; 

- явное проявление интереса к музыке; 

- яркое эмоциональное проявление радости малыша во время звучания 

его любимой музыки (некоторые дети начинают пританцовывать, даже не 

научившись ходить, сидя в кроватке); 

малыш любит слушать разную музыку, не только детские и колыбельные 

песни в мамином исполнении. 

В возрасте 3—7 лет и старше показателями музыкальности и наличия 

способностей у детей являются: 

- сохранение интереса к музыке, проявленного еще в раннем детстве 

(ребенок прерывает свои дела и прислушивается к внезапно зазвучавшей 

музыке, он любит слушать различную музыку, не обязательно только детские 
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песни, но и хорошую эстрадную музыку, классику, пытается подпевать или 

начинает танцевать под музыку); 

- способность легко и надолго запоминать понравившиеся песни (ребенок 

более или менее «чисто» поет, любит придумывать какие-то свои песни, 

соединяя услышанные им ранее слова и мелодии из популярных музыкальных 

произведений, иногда сочиняет на ходу свои стихи и песни); 

- стремление выступать на публике (ребенок любит принимать активное 

участие в утренниках и праздниках, любит заниматься творчеством в любом 

виде – петь, танцевать, читать стихи, играть на музыкальных инструментах). 

Подводя итоги тестирования, важно понимать, что наличие музыкальных 

способностей, таких как музыкальный слух или чувство ритма, еще не 

означают наличия у ребенка склонности к музыке. Именно интерес, желание 

заниматься музыкой играют решающую роль в том, достигнет ли ребенок 

успехов в музыке или нет. Отсутствие ярко выраженных способностей и явного 

желания заниматься музыкой еще не дает право считать ребенка 

«неспособным», «немузыкальным». Возможно, именно в процессе обучения 

ребенок раскроет свои способности, и у него появится интерес к музыке (как 

говорится, аппетит приходит во время еды).  

Таким образом, пока вы не начали заниматься музыкой с ребенком, 

нельзя быть окончательно уверенным в том, что у него нет способностей и 

склонности к музыке. 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ - ПИСЬМА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 
В статье рассматривается проблема формирования навыка функциональной 

грамотности – письма у младших школьников. Автор статьи акцентирует внимание на навык 

письма в рамках освоения младшими школьниками связной речи в курсе «Русский язык» во 

2 классе. Решение проблемы реализуется путем создания системы упражнений по 

формированию навыка письма, как навыка функциональной грамотности. 
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Предмет «Русский язык» – важнейший компонент школьной 

программы, поскольку является не только объектом изучения, отдельным 

учебным предметом, но и средством обучения другим школьным предметам, 

так как язык – ключ к познанию, образованности, развитию интеллекта. 

Цели, задачи и содержание предмета «Русский язык» в начальной 

школе определяются образовательной областью «Язык и литература» 

Государственного общеобязательного стандарта образования. 

Основная цель предмета «Русский язык» – заложить основу 

формирования функциональной грамотности, обеспечить развитие всех видов 

речевой деятельности: слушания, говорения, чтения, письма как показателей 

общей культуры человека. 

В состав практических задач для достижения поставленных целей 

изучения русского языка в начальной школе входят: 

 формировать умение сознательно пользоваться предложением для 

выражения своих мыслей; 

 формировать продуктивную речевую деятельность через обогащение 

и активизацию словарного запаса, развитие речевой культуры и культуры 

общения; 

 развивать творческие способности через формирование 

познавательного интереса и стремления совершенствовать свою речь; 

 развивать коммуникативные умения и навыки через умение слушать 

и слышать собеседника, готовность вести диалог и признавать возможность 

существования различных точек зрения, высказывать свою позицию, 

обосновывая ее в соответствии с языковыми нормами; 

 приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение и письмо) как навыков функциональной грамотности во 

взаимосвязи, навыков выбора средств языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями. 

Мы рассматриваем проблему формирования навыка письма как навыка 

функциональной грамотности в процессе освоения младшими школьниками 

связной речи в курсе «Русский язык» во 2 классе. 

Система формирования навыка письма как навыка функциональной 

грамотности в процессе освоения младшими школьниками связной речи в 

основе своей строится на основе учета, с одной стороны, структуры и 

содержания навыка письма, с другой, - структуры и содержания системы 

речевых умений.  

Навык письма - это автоматизированный компонент письменной речи, 

обеспечивающий перевод звучащей речи в графические знаки. Структура 

навыка письма определяется психологическим содержанием процесса записи, 
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который включает в себя слуховое восприятие, анализ звучания и установление 

фонемного состава слова, соотнесение выделенных фонем с буквами, 

начертание графических знаков на бумаге. Следовательно, в навыке письма 

можно выделить:  

 техническую сторону – умение правильно пользоваться письменными 

принадлежностями, координировать движение руки, придерживаться 

гигиенических правил; 

 каллиграфическую сторону – умение правильно изображать буквы 

письменного алфавита, правильно соединять их при записи слогов, слов, писать 

буквы с нужным наклоном, определенной высоты и ширины, равномерно 

распределять их на рабочей строке; 

  графическую сторону – умения правильно обозначать звуки и их 

сочетания в соответствии с законами русской графики (например в слове СЛОН 

для обозначения звука [о] выбрать букву О, а в слове ЛЁН для обозначения 

того же звука [о] – букву Ё); 

 орфографическую сторону – умения выбирать буквы в тех случаях, 

когда возможны варианты написания, т.е. соблюдать правила орфографии 

(например, в слове ТРАВА из двух букв А или О на месте безударного гласного 

в первом слоге выбрать букву А по правилу написания безударных гласных в 

корне слова).[1] 

Речевое умение как целостная система включает четыре составляющие 

ее подсистемы:  

 лексическую – усвоение основных лексических знаков языка; наличие 

достаточного словарного запаса. Сформированность языковых (лексических) 

представлений и обобщений; 

 грамматическую – усвоение основных грамматических средств языка 

(прежде всего — морфологических и синтаксических); усвоение норм 

использования усвоенных грамматических средств при построении речевых 

высказываний; 

 произносительную – сформированность основных речепроизно- 

сительных навыков: навыков звукопроизношения; слого -  произносительных 

навыков; навыков воспроизведения смысловых звукосочетаний (слов); навыков 

темпо-ритмической организации речи. Сформированность навыков 

интонационного и эмоционально-выразительного оформления речевых 

высказываний; 

 семантическую – навыки смыслового анализа предмета речи; навыки 

адекватного восприятия и анализа условий речевой коммуникации, в т. ч. 

ситуации речевого общения; навыки планирования и программирования 

речевых высказываний; навыки смыслового контроля над осуществлением 

речевой деятельности и ее результатами; навыки адекватного семантического 

анализа воспринимаемой речи. 

Речевая способность человека реализуется в процессе выбора, отбора 

необходимых слов (единиц языка, обозначающих как предметы и явления, так 

и их отношения) и составления из них сообщения по соответствующим 
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правилам данного языка. [2] 

Как известно, основой обучения языкам является коммуникативный 

подход, который рассматривается как ведущий принцип развития речевой 

деятельности учащихся средствами каждого учебного предмета, в нашем 

случае русского языка, – обмен знаниями и навыками в различных учебных 

ситуациях, правильное использование системы языковых и речевых норм.  

В процессе усвоения предметного содержания курса «Русский язык» и 

достижения целей обучения – продуктивной речевой деятельности в разных ее 

формах - необходимо создать предпосылки/условия для развития у учащихся 

навыков функциональной грамотности, под которыми мы понимаем виды 

речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо. 

Во-первых, выстроенная система целей обучения. Она является 

основой развития следующих навыков функциональной грамотности как 

навыков широкого спектра: функциональное и творческое применение знаний, 

критическое мышление, проведение исследовательских работ, использование 

информационно-коммуникационных технологий, применение различных 

способов коммуникации, умение работать в группе и индивидуально, решение 

проблем и принятие решений. 

Во-вторых, применение информационно-коммуникационных 

технологий, включая поиск, обработку, извлечение, создание и презентацию 

необходимой информации, сотрудничество для обмена информацией и 

идеями, оценивание и совершенствование своей работы через использование 

широкого спектра оборудования и приложений. 

В-третьих, подходы к обучению русскому языку: 

1) коммуникативно-деятельностный подход (определяет такую 

организацию и направленность уроков по русскому языку, при которой цель 

обучения связана с обеспечением максимального приближения учебного 

процесса к реальному процессу общения. На основе учебной деятельности 

учащиеся приходят к пониманию необходимости новых знаний); 

2) исследовательский подход (что я знаю, что я хочу узнать, чему я 

научился); 

4) дифференцированное обучение (постановка задач согласно 

потребностям ученика). 

В-четвертых, рекомендуемые стратегии, методы и технологии 

обучения предмету «Русский язык»: самоуправляемая, экспериментальная, 

критическая, коммуникативная, контекстная. Технологии: работа в малых 

группах (команде), кейс-стади (анализ конкретных ситуаций), ролевые и 

деловые игры, модульное обучение. Методы: проблемное обучение, 

индивидуальное обучение, опережающая самостоятельная работа, 

междисциплинарное обучение, обучение на основе опыта, проектный 

метод.[3] 

Система формирования навыка письма как навыка функциональной 

грамотности в процессе освоения младшими школьниками связной речи 

учитывает тот факт, что процесс освоения русского языка постоянно 
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расширяется и углубляется: от наблюдения за языковыми средствами, 

изучения их роли в образцовых текстах к созданию собственных текстов, к 

использованию полученных знаний в самостоятельной речевой деятельности. 

Изучение грамматики, орфографии и пунктуации совмещается с 

развитием полноценных навыков слушания и говорения, чтения, письма и 

осуществляется на основе работы с текстами различных типов и стилей. Такой 

подход будет способствовать развитию речевых навыков, умению осознанно 

применять приобретенные языковые и речевые навыки в процессе создания 

собственных высказываний / текстов в устной и письменной форме. Создание 

и интерпретация текстов производятся с помощью учителя. 

В процессе развития навыков работы с текстами разных стилей 

(соответствующих возрасту) и жанров и понимания особенностей языка у 

учащегося формируются навыки речевого общения, выражения своих чувств и 

мыслей, анализа услышанного и прочитанного, обобщения собранной 

информации.  

Упражнения, для развития связной речи младших школьников, должны 

быть основаны на принципе постепенного наращивания трудности. 

Этопредполагает, что каждое последующее упражнение имеет большую 

степень самостоятельности учащихся, чем предыдущее, постепенное 

усложнение материала определяет направленность активности младшего 

школьника. 

Для развития связной речи на уроках русского языка мы разработали 

систему формирования навыка письма, как навыка функциональной 

грамотности в процессе освоения младшими школьниками связной речи с 

рекомендованными заданиями и стратегиями.При разработке данной системы, 

мы пользовались в своей работе как хорошо известными методами, формами и 

приемами работы, так и приёмами критического мышления.  

На каждом уроке русского языка можно применять стратегии, которые 

помогают развивать речь учащихся на каждом этапе обучения. Для реализации 

поставленной перед нами задачи мы использовали такие стратегии как 

«Мозговой штурм», «Что здесь лишнее», «Карусель», «Головоломка», «Пять 

вопросов», «Своя игра», «Исикавы», «Колесо последствий», «Найти мнение» 

или «Коллекция стикеров», «Составление кластера» «Использование фото», 

«Пропущенная связка», «Параллельные линии» и др. Каждая стратегия 

тщательно подбирается к реализуемой на урокецели. 

С учётом сквозных тем и конкретной темы урока подбирается 

содержание стратегии. Эти стратегии могут использоваться на основных этапах 

урока, как при изучении новой темы, так и при закреплении изученного 

материала.  

Примеры по работе с текстом на уроках русского языка во втором 

классе.На уроке русского языка по теме «Речь и её основные качества» 

применяется такая стратегия, как «СВОЯ ИГРА». На уроке происходит 

формирование навыка «1.5 Составление монологического высказывания на 

заданную тему»[3] и цель обучения мы ставили перед собой исходя из учебной 
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программы предмета и составленной нами системы. На данном уроке 

реализуется такая учебная цель, как «2.1.5.1 строить монологическое 

высказывание на заданную и интересующую учащихся тему, объясняя тему и 

идею на основе ключевых слов». На этапе актуализации знаний учащимся 

предлагается такое задание: придумайте вопрос, ответом на который будет 

словосочетание «Родной язык». Ответ на вопрос записан на доске. Работа 

выполнялась каждым учеником индивидуально и по истечению времени на 

обдумывание, каждый ученик высказал свой вариант вопроса. Подобное 

задание имеет четкую направленность. Оно стимулирует мыслительный 

процесс и помогает учащимся  активно включиться в учебную деятельность. 

При этом происходит активизация словаря всех учащихся по теме урока.  

В процессе формирования навыка «2.1 Выявление структурных частей 

текста»[3]реализовывалась такая цель обучения, как «2.2.1.1 определять с 

помощью учителя структурные компоненты текста, разделяя его на части» в 

ходе урока русского языка по теме «Текст». После усвоения основных понятий 

учащиеся получили задание творческого характера. Для закрепления понятий 

части текста учащиеся выполняют задания по стратегии «КОЛЛАЖ». Задание 

сформулировано так: представьте наглядным, творческим способом все части 

текста «Грачонок». Работа проводится в группах по 6 человек. Учащиеся 

работают с текстом, делят его части и представляют это в виде последовательно 

произошедших событий. Время на выполнение задание ограничивается 15 

минутами. Каждая группа получает необходимые материалы для оформления 

работы (журналы, газеты, цветная бумага, клей, ножницы, фломастеры, 

карандаши). Задача состоит не только в создании коллажа, но и в оценивании 

работы других групп. Учащиеся после выполнения работы выбирают ведущего, 

который презентует работу и поясняет, почему были использованы 

определённые вырезки из журналов и слова в работе. Оценивание происходит 

по методу Две звезды – одно желание. При выполнении данного задания 

учащиеся проводят анализ текста и выделяют из него нужную информацию. 

Это обеспечивает активное общение в процессе работы и обмен мнениями. 

Развивается умение аргументировано защищать свою работу и объективно 

оценивать работу одноклассников.  

На одном из уроков русского языка по теме «Большая буква в именах 

собственных» можно использовать стратегию «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО». В 

ходе реализации этой стратегии происходит формирование навыка «3.1 

Создание текстов разных типов и стилей» [3]  и реализуется такая цель 

обучения, как «2.3.1.2 создавать небольшие тексты (рассказ) на основе 

особенностей художественного стиля». Учащиеся получают задание: составить 

небольшой рассказ по фотографии, на которой изображена вся семья 

занимающаяся общим делом, при этом необходимо дать имена персонажам на 

фотографии. Для выполнения задания учащиеся делятся на группы по 6 

человек. Задание выполняется на подготовленных листах, в центре которых 

находится фотография семьи. После активного обсуждения необходимо 

записать  предложения вокруг фотографии и продумать ролевую игру на 
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основании фото. Количество участников группы совпадает с участниками на 

фотографии, и каждый ученик может выбрать для себя персонаж и разыграть 

роль перед всем классом. Подобная работа стимулирует мыслительную 

деятельность учащихся и развивает их творческий потенциал. Составление 

рассказа по фотографии помогает уточнить понимание смысла слов по данной 

теме, а разыгрывание ситуации с фотографии способствует активному 

использованию словарного запаса. 

И так, изучив стратегии и способы их применения можно сделать вывод, 

что с их помощью работа на уроке строиться более продуктивно. При 

выполнении подобных заданий дети руководствуются не только фактическими 

знаниями, но и прибегают к анализу и оцениванию, как своей работы, так и 

работы своих одноклассников. Внедрение этих стратегий в учебный процесс 

позволит интенсифицировать обучение, реализовать идеи развивающего 

обучения, увеличить объем групповой работы учащихся и работы в парах. 
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Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту тұжырымдамасында білім беру 

саласының ең негізгі талабы: кең дүниетанымдық көзқарас, толық құзыреттілік, 

шығармашылық әрекетке бейім тұлға.  

Ұстаз өз білімін көтермей, өз кәсіби шеберлігін шыңдамай жас ұрпаққа тәлім-тәрбие 

берем деу қазіргі заман талабына сай келмейді. Білім беру ұйымдардағы оқу-тәрбие 

жұмыстарын одан әрі дамыту, оны күшейту педагог қызметкерлердің біліктілігін, 

шығармашыл ізденістерін жетілдіруде нәтижелі жұмыстарды талап етеді. Біз соған сай 

болуымыз керек! 

mailto:bulzhanova@mail.ru
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«Бала бойына білім нәрін себетін,  

адамгершілік дәнін егетін басты тұлға-ұстаз»   

Н.Ә. Назарбаев 

 

Жас ұрпақ-ел тірегі, ертеңіміздің кепілі. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың  

Қазақстан халқына жолдауында мектеп оқушыларын Отан сүйгіштікке, 

шығармашылыққа, ақыл-ойын жан-жақты дамытуға саналы білім бере отырып, 

қазіргі заман талабына сай азамат етіп шығару көзделген. Қазіргі кезде 

республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық 

технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. 

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық кәсіптік, рухани 

адамгершілік және көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, 

оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Бүгінгі қоғам 

талабына сай мұғалім ой-өрісі жаңашыл, шығармашылық деңгейде қызмет 

атқара алатын, дүниетану мәдениеті жоғары, ізденімпаз, рухани бай, 

шеберліктің шыңына шыққан ұстаз болуы қажет. Елбасы «қазіргі заманда 

жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай, 

мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп атап көрсеткендей, инновациялық әдіс-

тәсілдерді мектеп өміріне енгізу, жаңаша білім берудің бір шарты.  Жаңа 

педагогикалық технологияны қолдану дегеніміз-келешек ұрпақтың еркін 

дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді шығармашыл болуына жағдай 

жасау. Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім белсенділігі, 

шығармашылық ізденісі, өз пәніне сүйіспеншілігі, өз алдындағы шәкірттерін 

бағалауы ерекше орын алады. Бастауыш саты-бұл оқушы тұлғасы мен 

сапасының дамуы қуатты жүретін ерекше құнды, қайталанбайтын кезең. 

Бастауыш білім-үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. Осы орайда біздің 

аудандағы еңбек жасап жүрген бастауыш сынып мұғалімдері жас 

жеткіншектерді оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды кеңінен қолдана 

отырып, білімді терең және жан-жақты игерудің жолдары, әр пәннің ғылыми 

негіздерін меңгерту мәселелері, шәкірттің ойлау қабілеті мен шығармашылық 

әрекетін дамыту сияқты оқытудың ең ұтымды әдіс-тәсілдерін қолдануда, 

сондай-ақ осы мұғалімдер кәсіптік шеберлігін арттыра отырып, өз 

тәжірибелерін дамыту жолында ізденіп жұмыс жасайды. 

Бастауыш сынып мұғалімдерінің іс-тәжірибесін жинақтап таратуда екі 

мақсатты алдыма қоямын: 

1. Мұғалім еңбегін бағалау; 

2. Педагогикалық-психологиялық тұрғыдан мұғалімнің кәсіби шеберлігін, 

жұмыс жасау бағыты мен нәтижесін анықтау. 

Іс-тәжірибені таратудың әдісі мыналар: 

1. Кітапша, үнқағаз, бейнетаспа, буклет, папка, т.б. 

2. Аудандық семинарда есеп беру, ашық сабақ көрсету.       

Міне осы талаптарды бастауыш сынып мұғалімдерінің алдына қоя отырып, 

әр мұғалімнің сабақты жаңаша ұйымдастырып, оқу үрдісінде жаңа 
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технологияны сабақ мақсатына сай пайдалана отырып, әрбір сабақты 

тақырыпқа сай жоспарлай білу, шәкірттердің үлгерімін арттыру сияқты 

міндеттерге аса назар аударамын. Мұғалімнің кәсіби білімі мен біліктілігін 

үнемі жетілдіріп отыруын қадағалап, оқыту үрдісінің сапасын арттыруға,  

ұстаз беделінің жоғарылауына тікелей мән беруге тырысамын. 

Ауданымыздағы мектептердің бастауыш сыныптарында пәндерді  

оқытуда деңгейлеп саралап оқытутехнологиялары кеңінен пайдалануда. 

Бұл технология бірден дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді, өйткені ол оқушының ойлауын, еске сақтауын, ынтасын, белсенділігін, 

дағдысын, білім сапасының дамуын қамтамасыз етеді. Білімді әр оқушының 

кемінде мемлекеттік (стандарт деңгейінде) сапалық деңгей алуына кепілдік 

береді. Деңгейлік саралау технологиясы оқушының да, мұғалімнің де 

шығармашылық қызметін дамытуға бағытталған. Бұл технологияда барлық 

оқушы өз қызметін ең төменгі деңгейдегі тапсырманы орындаудан бастайды да, 

тапсырманы орындауына сәйкес келесі деңгейге көшіп отырады. Бұл бір 

жағынан оқушылар арасында жарысу жағдаятын туғызса, екінші жағынан әр 

оқушының қалыпты деңгейде білім алуына кепілдік береді, үшіншіден, бұл 

оқушылар өз қызметіне сәйкесті биікке дейін көтерілуіне толық жағдай 

жасайды. Жоғары көтерілген шағын топтар өзара ақылдасып, қауымдасып 

тапсырманы орындауға құқылы. 

Білім беру жүйесінде әр оқушының қабілетіне, деңгейіне қарай ұстаздар 

үш деңгей барысында оқытуда.  

1-ші деңгей-міндетті. 

Оқушылардың міндетті түрде игеруге, білуге және үйренуге тиісті 

жаттығулары мен тапсырмалары қамтылады. 

2-ші деңгей-алгоритмдік. 

Жаттығулары күрделірек, мазмұны комбинацияланған, берілген 

тақырыпқа сәйкес білімділік дағдыны жетілдіреді. 

3-ші деңгей. 

Оқушылардың шығармашылық жұмыс жасауына арналған. Оқушыны 

терең ойлауға жетелейтін сұрақтар мен тапсырмалар. Мысалы мен қатысқан 

сабақтарда төмендегідей жұмыс жоспарымен сабақтар өте тиімді өтті 

Тақырыбы: Дыбыс және әріп 

1 деңгей 

1. Өлеңді көшіріп жаз. 

«У» дыбысы бар сөздің астын сыз. 

         Кеткен бірден жаралып 

         Біздер тату-тәттіміз 

         Біреулердей таласып 

         Бөліспейміз затты біз. 

2.«У» дыбысы дауысты болатын үш сөз жаз. 

3. Мына сөздерді буынға бөліп жаз. 

         Пияз, Ұрқия, сия, дария, 

         Жияды, қария, умаждау. 
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ІІ деңгей 

1. Мына заттың атын жаз. Тасымалдау жолдарын көрсет. 

2. Сюжетті суреттен «а» дыбысы бар сөздерді теріп жаз. 

3. Мына әріптерден сөздер тер: 

               й, а, қ, с, я, и, у, м. 

ІІІ деңгей 

1. Мына сөздерді орнына қойсаң мақал шығады. 

Еңбек, ерінбей, тояды, етсең, тіленбей, қарның. 

Дұрысы: 

2. Аю, бал, омарта, тірек сөздерін пайдаланып, сөйлемдер құрастыр. 

3. Еңбек сөзіне қатысты мақал жаз. 

 

                           Ана тілі сабағы 

Тақырыбы: «Ғажайып бақ» ертегісі. 

Мақсаты: 1. Мәнерлеп рольмен оқу, әңгімелеу, талдау машығын жетілдіру. 

2. Адамгершілікке, адал достыққа, тапқырлыққа, мейрімділікке баулу. 3.Ойлау 

қабілетін арттыру, жетілдіру. 

Әдісі: Ой талқылау, рольмен оқу, сурет салу, шығарма жазу. 

Көрнекілік: Үнтаспа, құстар әні, музыка қоңыр күйлі, көңілді, бақ 

жемістері. 

Сабақ барысы: Сыныпты топқа бөліп, бәрін қарама-қарсы отырғызу. 

1. Сұраушылар. 2. Жазушылар. 3. Суретшілер. 4. Реттеушілер.  

5. Оқырмандар. 

 Әр топқа өз мақсатын түсіндірді. 

1. Сұраушылар-сұрақ қояды. 

2. Суретшілер-суретін ертегінің мәні бойынша түсінгенін салады, 

дәлелдейді. 

3. Реттеушілер-ой, пікір алмастыруын реттеп, толықтырып отырады. 

4. Жазушылар сабақ барысында шығарма жазады. (Олар өз ойларын 

жазбаша жеткізіп, сабақтың аяғында шығармасын оқиды). 

5. Оқырмандар-олар ертегіні рольмен мәнерлеп оқиды. (Қатесі болса, 

реттеушілер ақырын түзетіп отырады.) Ертегіні көрініс ретінде оқушылар 

рольмен оқиды, баяу музыка ойнап тұрады, құстар даусы естіледі. Суретші, 

жазушы, сұраушы топтары жұмыс істейді. 

ІІ. Ой талқылау кезеңі. 

Сұраушылар сұрақтарын қояды: 1. Асан мен Қасеннің шын достығын 

олардың қандай істерінен білуге болады? Ертегіде халық арманы қандай оқиға 

арқылы көрсетілген? 

ІІІ. Сұраққа бәрі жауап береді. 

ІV. Сабақтың соңында суретшілер суретін көрсетіп, ойын дәлелдейді. 

Тақырыбы «Адал достар». 

VІ. Оқырмандар-әңгімелейді. 

VІІ. Үйге: сурет салып, мәнерлеп оқу, әңгімелеу.  
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Тәуелсіз ел тірегі–білімді ұрпақ. Еліміздің, қоғамның саяси – 

экономикасының дамуына үлес қосатын, әлемдік өркениетке көтерілетін 

білімді де, мәдениетті, парасатты денсаулығы мықты азамат шығару ұстаздар 

қауымының бүгінгі таңдағы міндеті.  

Менің негізгі мақсатым жас жеткіншектерді оқытуда білімнің жаңа үлгісін 

жасап, жаңа педагогикалық технологиялардың тиімді әдіс – тәсілдерін өз 

тәжірибеме енгізе отырып, білімді терең және жан – жақты игерудің жолдары, 

әр пәннің ғылыми негіздерін меңгерту мәселелері, шәкірттердің ойлау 

қабілеттері мен шығармашылық әрекеттерін дамыту тәрізді оқытудың ең 

ұтымды тәсілдерін пайдалану. Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім 

белсенділігі, шығармашылық  ізденісі, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі, 

алдындағы шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады. Сондай-ақ әдістің 

тиімділігі сабақтан тысқары қалатын оқушы болмайды. Оқыған мәтінді түсіну, 

оны түсінікті етіп айтып беру, оған қатысты ой-пікірін білдіру арқылы 

оқушының тілі дамиды. Ой-толғаныс кезеңінде жүргізілетін тағы  

бір тиімді әдістердің бірі: «Еркін жазу әдісі». Мұғалім сабақ бойында 

қарастырылған жаңа ақпарат жайлы одан алған әсерін, не үйренгенін, нені де 

әлі біле түсу керек екенін қағаз бетіне түсіруді тапсырады. Жазуға уақыт 

беріледі. Уақыт аяқталған кезде оқушылар өз жазғандарымен ұжымда оқуға 

болады. Еркін жазу әдісін қазақ тілі, ана тілі, дүниетану сабақтарында 

қолдануға болады. 

 «Бұлақ көрсең көзін аш»-деген халқымыз. Жалпы шығармашылық туынды 

өмірге келгенге дейін ұстаз шәкіртінің өнеге тұтар ақылшысы, пікірлес досы, 

бапкері болуға тиіс. Оқушы шығармашылығын дамыту үшін ұстаз, ата-аналар 

тарапынан үнемі қолдау тауып отыру керек. 

Жалпы әр ұстаз өнер иесі, соның ішінде  бастауыш сынып мұғалімі  

ерекше бір тұлға. Соңғы 15 жылда мұғалімдер арасында олимпиада, 

сайыстарды жиі өткіземіз. Осындай байқауларда ұстаздың тапқырлығы да 

шығармашылдығы да байқалады. Ал мұғалімнің негізгі мақсаты-білімнің жаңа 

үлгісін жасап, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі жаңа әдіс-

тәсілдерін іздестіру, жаңа технологияларды сабақта тиімді пайдалана білу. 

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік 

адамгершілік рухани адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, 

 өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруына көмектеседі. Жаңа 

буын оқулықтарын оқытудың қазіргі технологиясын, қазіргі білім беру 

сапасының негізгі мақсатын, мән-мағынысын жете түсініп оқытқан жағдайда 

ғана біз келешек ұрпақтың еркін дамуына жол аша аламыз.  
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ӘР ТҮРЛІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық іс-әрекеті және ойын іс-

әрекетінде дамыту үрдісі жайында баяндалады. 

 

Түйінді сөздер: адамгершілік, адамгершілік-рухани құндылық, құндылық, жас ерекшелік, 

оқу-тәрбие үрдісі. 

 

Оқу-тәрбие жұмыстарында адамгершілік бағытындағы тәрбие 

жұмыстарына назар аударсақ мәнді адамгершілік құндылықтары 

қалыптастырылады. Ол дегеніміз балаларда әдепті, мәдениетті, білімді, 

мейірманды, қайырымды болып өсуі арқылы адамгершілік құндылықтары 

жетілдіріледі. Бұл бағытта алдымен балалардың адамгершілік құндылықтарын 

қалыптастыру нобайын жасау қажеттігі туды. 

Бала жастардың адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру нобайы  

келтірілген (Сурет 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 1 Балалардың адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру нобайы 

 

Шәкірттердің адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру басты 

педагогикалық еңбектің нәтижесі, оның нобайы ынтымақтаса еңбек етуді 

міндеттейді. Көрсетілген нобайы білім беру, тәрбиелеу үдерісінің ұлттық 

нобайының қазіргі таңда орынды екендігін байқауға болады [1]. 

Бала 

Педагогикалық іс-әрекет 

1. Тәрбие үрдісі, 

адамгершілік 

құндылықтарды 

шәкірттердің игеруіне 

арналуы; 

2. Адамгершілік 

құндылықтардың 

балалардың өздері көріп, 

іскерлік қағидаларын 

игеруге бағыттауы; 

3. Жеке тұлғаның және 

әлеуметтік мәні бар әрбір 

іс-әрекеттеріне, мінез 

құлықтарын басынан 

өткізу себебі 

1.Тәрбиенің мақсаттылығы. 

2.Тәрбиенің қоғаммен,  

өміршең еңбегімен 

байланыстары. 

3. Ізгілікті ұстамы. 

4.Тәрбиенің мәнін көрсету. 

5.Жеке және жас 

ерекшеліктеріне сай 

балаларға адамгершілік 

ұғымдарын игерту. 

6.Тәрбие жұмыстарының 

ықпалдылығы. 

Мектеп ұжымы 

өмірлік мәні бар  

адамгершілік  

құндылық 

Адамгершілік құндылықтарды 

нақты байқату 

АҚҚ тірек  

ететін тұлға 

Тәрбие 

ұстанымдары 

отбасы 

Адамгершілік 

құндылық 

үлгілері 

мақс

ат 

әдістер, 

құралдар 

Іс-әрекет 

Қарым-қатынас 
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Бұл арада шәкірттерге динамикалық тұлға, дамушы, болашақ азамат, 

балалар, ұрпақ өсіруші, жетілуші, ертеңгі маман, қоғамның тіректері ретінде 

мәндік сипат беріледі. 

Нобайдың мақсаты әрбір шәкіртті тәрбиелеу, адамгершілік 

құндылықтарын қалыптастыруды тірек ететін тұлға ретінде “Мені” бар талапты 

балалар, еңбекшіл ұрпақ дәрежесіне жеткізу. Себебі, зерттеу нысанамыздағы 5-

8 топ балаларын, яғни балалардың дара және жас ерекшеліктерін есепке ала 

отырып, тәрбие  жұмыстарын  тиімді  ұйымдастыру  керек.   

Құндылықтарды игеру механизмі адамның өзін-өзі айқындау құндылығы 

арқылы жүзеге асады. Өзін-өзі айқындаудың алғашқы кезінде бала игеретін 

құндылықтардың мәнін аша келе, адамгершілік құндылық бағдарына ие 

болады. Бұдан келіп, бала өз бойындағы өзін-өзі айқындаудың адамгершілік 

құндылықтарын басқалардың адамгершілік құндылықтарын және адамгершілік 

құндылық бағдарлары негізінде іс-әрекеттері мен қарым-қатынасы 

ұйымдастыруын салыстырады, әрекеттер мен мінез-құлыққа талдау жасау 

барысында ол адамгершілік құндылықтарды анықтап, оның өзін-өзі айқындап 

жүзеге асады [2].    

Жеке тұлғаның адамгершілік іс-әрекеттеріне құндылықтарды тәрбиелеу 

мақсатын айқындау бірнеше өрістік құрылымдарына назар аударылды: 

1) когнитивтік өріс - шәкірттерді өз өмір-тіршілігінде тәрбиелену, білім 

алу барысында “құндылық”, “адамгершілік”, “адамгершілік құндылықты 

қалыптастыруда өзін-өзі айқындау”, оның құрамды бөлігі болып есептеледі. 

Жеке тұлғаның қарым-қатынасы құндылықтың маңызы, оны игерту барысында 

өндіріледі, дамыту өрнектеліп, мәнін көрсете түседі; 

2) интеллектуалды өріс - ауқымды құрылымы адамгершілік құндылықтар 

жайлы білімдердің қажетті көлемі, мөлшері, тиянақтылығы, тереңделігі, 

әсерлілігімен сипатталады. 

3) мотивациялық өріс - көлемді құрылымы жеке тұлғаның сұранысы, оған 

жауап іздеуі, оған табылған дәлелді жауаптарды қабылдауы басты қозғаушы 

күш болып табылады. Жалпы құндылықты түсіну күрделі, айталық әлемдегі ең 

жоғарғы мәндегі құндылықтар, олар бәрімізге нәр беретін барлық 

тіршілігіміздің тірегі, ас адамның арқауы - нан, екінші адамның өміріндегі 

жинаған білім, ғылым, практика тынысын жеткізуші қасиетті, сарқылмас, еш 

уақытта мәнін жоймас ғажап дүниелер көзі - кітап, үшіншісі - азаматтық 

дамуын жалғастырушы, тоқтап қалуға жол бермеуші, әлемнің жарығын 

сыйлаушы - аналар; 

4) эмоциялық өріс - балалардың жеке тұлғасының моральдық қалыптарын 

және адамгершілік ұстанымдарына сай жан ашуы, рахметі, көңіл-күйі, ар-

намысы, ықыласы пайда болып, біртіндеп уақыт өте қалыптасады. Тәрбиелеу 

мен ыждағаттылықты қажет ететін үдеріс. Егер де өз өмірімізге шолу жасасақ 

бірнеше тұжырымдар шығады: 

- жеке тұлға өзінің өмірлік құндылықтарына сай қоғамдық 

қажеттіліктерді қанағаттандыратын тәсілдерді таңдайды; 

- жеке тұлға өзінің қажеттіліктерін де, өзінің сезімін де, өзі басқарады; 
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- жеке тұлға өзінің білімдері мен өмірлік тәрбиесін талғауды дұрыс жасай 

алса, дұрыс жолдарды саралай алатын болады. 

5) ерік-жігер өрісі - балалардың алдына қойған мақсатына жетуге қажетті 

табандылық, тәртіптілік, танымдық сияқты қасиетін дамыту, мақсатты 

тиянақты, тереңдете талпыныстар жасау орын алуын қажет етеді. 

Тәжірибе көрсеткендей, адамның алдына қойған мақсаты, арманын өзі 

толық түсінген, жауапкершілігін арттыратын қозғаушы күшке айналады. 

Адамның өзін-өзі реттеуі, тәртіпті болуы, табандылығы, білімдері мен 

тәжірибесіне сүйенуіне қосымша біліктілігі ерік жігерін тәрбиелеуге негіз бола 

алады; 

6) өзін-өзі реттеу өрісі - жеке тұлғаның ар-ұят, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі 

сынау, басқалармен салыстыру, өзін-өзі тануы, өзіне-өзі есеп беруі, бәрі 

қосылып өзін-өзі мінез-құлқын, жүрыс-тұрысын реттеуге жеткізеді. Өзін-өзі 

реттеу дегеніміз - жақсы істерге әрекеттену, тек іс-қимыл жасау ғана емес, соны 

қалыптастыру. Өзін-өзі реттеу үрдісінде субъектінің белсенділігі мақсатына, 

қабілетіне, ұйымдастырушы қабілетіне байланысты. 

7) заттың тәжірибелік өрісі - жеке тұлғаның адамгершілік құндылықтар 

негізінде әрекет жасау, амал табу, қиындықтардан қашпау сияқты мәселелерді 

ұтымды ойластыру және жүзеге асыруға қатысты болмақ. Психологтар кез-

келген іс-әрекет қабілеттілікті дамыта алмайды, жеке жетілген қабілет дамыта 

алады деген пікірді білдіреді. Олай болса, жеке тұлға өз қабілетін пайдалану 

арқылы құндылықтарды игеріп және оларды жемісті түрде іске асыруға 

болатын тәсіл таңдайды, ол экзистенциалдық өріске тәуелді болады; 

8) экзистенциалдық өріс - іс-әрекеттерге деген сапалы қатынас, 

адамгершілік жағынан өзін-өзі жетілдіруге ұмтылыс, әрбір тұлғаға 

адамгершілікпен, ізгі ниетпен қарым-қатынас жасап, жақсылық істеу 

құндылықтарды дамытады. Ең ізгі тілек, жақсылық жасасаңыз да, жамандық 

жасасаңыз да, жауабы болады деген ойды ұмытпаңыз, демек жақсы ниетте 

болыңыз, жақсы ойда жүріңіз. Адамның қоршаған ортамен қатынас жасауына 

көмектесетін көзқарастары мен құндылық бағыттары, адамгершілік 

құндылықтардың қалыптасудағы өзіне құнды деген құндылықтарды 

айқындаудағы идеялары, көзқарастары мен құндылықтарын таңдау қызметін 

атқаратын экзистенциалдық өрісінің мәнін анықтайды. “Мен” 

тұжырымдамасында көрсетілгендей “Мен” өзін-өзі сыйлауды, адамдарға деген 

дұрыс қатынасты, әлеуметтік өзара қарым-қатынас, достықтары, адамгершілік 

құндылықтарды қалыптастырудағы өзіне құнды деген оң құндылықтарды 

қалыптастыруға талпыныс жасайды [3,4]. 

Атақты педагог Сухомлинский; «Бала кезде үш жастан он екі жасқа 

дейінгі аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де 

ертегіден алады. Тәрбиенің негізгі мақсаты - дені сау, ұлттық сана сезімі 

оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, 

еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу. 

Ертегінің рухани тәрбиелік мәні зор. Ол балаға рухани ләззат беріп, қиялға 

қанат бітіретін, жасбаланың рухының өсіп жетілуіне қажетті нәрсенің мол қоры 
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бар рухани азық», деп атап көрсеткен. Руханилық жеке тұлғаның негізгі 

сапалық көрсеткші. Руханилықтың негізінде адамның мінез-құлқы 

қалыптасады, ар-ұят, өзін-зі бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. 

Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады. 

Мектепке дейінгі жастағы баланың рухани-адамгершлік дамуы 

балабақшасы мен отбасы арасындағы қарым-қатынастың тығыздығы артқан 

сайын ойдағыдай жүзеге асады. Әрбір бала қандай да болмасын бір міндетті 

орындау үшін, өзіндік ерекше жағдайлар жасалады [5]. 

Мәселен, ойында ұнамды әдеттер, өзара қарым-қатынастар, адамгершілік 

сезімдер қалыптасады, еңбекте-еңбек сүйгіштік, үлкендер еңбегін құрметтеу, 

сондай-ақ ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздың сезімі сияқты қасиеттер, 

патриоттық сезімдер жайлы мағлұматтар. т. б. қалыптасады. 

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің 

ең бастысы — өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ 

тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі — келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам 

иелерін жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени — ғылыми өрісі озық 

етіп тәрбиелеу — біздің де қоғам алдындағы борышымыз. 

 «Еліміздің күші - патшада, сәбидің күші - жылауында» демекші, біздің 

күшіміз, қорғанышымыз, сеніміміз - адамгершілігімізде болуы керек. Ол үшін 

Ақанның осы үш қасиетін бала бойына дарыта білсек – ұлы жеңіс болары анық. 
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Детско-подростковый клуб (ДПК) – это учреждение дополнительного 

образования со смешанным контингентом школьников. Чаще это обычные 

дети, а так же дети с девиантным поведением.  

Анализ условий жизнедеятельности ДПК, внутреннего развития, 

потенциала и представлений о его роли в социуме, показал, что главная цель 

воспитания заключается в целенаправленном управлении развитием личности, 

формировании и становлении личности будущего гражданина РК на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей. Главной задачей является 

развитие творческого потенциала каждого ребенка, его способности быть 

субъектом собственной жизни в процессе целенаправленной совместной 

учебно-воспитательной деятельности детей и взрослых. 

В ДПК «Юный техник» сложилась воспитательная система, которая 

опирается на идеи В.А. Караковского[1], Л.И. Новиковой [2], Н.Л. Селивановой 

[3]. В воспитательной системе выделяются следующие компоненты: 

1. Цель. 

2. Деятельность, обеспечивающая ее реализацию. 

3. Субъект деятельности (ее организующий и в ней участвующий). 

4. Отношения, рождающиеся в процессе деятельности и общения, и 

интегрирующие субъектов в некую общность. 

5. Среда системы, освоенная субъектом. 

6. Управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную 

систему и развитие этой системы. 

 Воспитательная система ДПК строится на принципах самоопределения 

личности, коллективного нормотворчества, гибкости содержания 

образовательно-воспитательного процесса [4].  

Реализация этих принципов прослеживается через  программу 

комплексного развития,   суть которой заключается в воспитании 

толерантности, гуманизма, как принципу отношения между людьми; к самому 

себе, как к творческой, свободной, трудолюбивой, наделенной 

общечеловеческими нравственными качествами личности.    

Программа комплексного развития включает в себя комплекс 

воспитательно-образовательных блоков, представленных на схеме 1:   

1. ДТО «Актив» - это  коллектив, объединяющий  активных, творчески 

единых,  интересных, креативных  ребят. Обучение в ДТО это новая ступень 

развития, которая позволяет воспитанникам самореализоваться в творческом 

плане, развить в себе коммуникативные навыки. Ребята принимают участие в  

разработке  сценариев, проведении мероприятий, активно участвуют в 

различных конкурсах и акциях. ДТО «Актив»  обучает подростков азам 

педагогики, основам организаторской деятельности, технологии проведения 

конкурсных программ, игр, мероприятий для младших школьников. 

2. ДТО «Мир вокруг нас» - детское творчество – явление уникальное. 

Природа щедро наделила каждого ребёнка возможностью развиваться. Дети с 

интеллектуальной недостаточностью на протяжении всей жизни развиваются 

независимо от степени тяжести дефекта. Своеобразие развития таких учащихся 
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состоит в том, что оно затруднено как внешними, так и внутренними 

факторами. И, пожалуй, не будет ошибкой сказать, что ребенку, особенно 

ребенку с нарушением интеллекта, для полноценного развития занятия 

творчеством необходимы как воздух. На таких занятиях идет освоение и 

постижение окружающего мира, красоты, гармонии. 

Ведущая идея в работе данного направления: создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализации. 

 

Схема 1. Блоки программы. 

3. ДТО «Личность» - развитие представлений ребенка о возможных 

способах толерантного взаимодействия, об уникальных возможностях мира 

вещей, природы и людей. В ходе занятий развиваются потенциальные 

возможности ребенка, формируются установки на сотрудничество, построение 

позитивных отношений. Приобретенные знания апробирываются в игровых и 

реальных ситуациях общения.  

4. ДТО «Я-дизайнер» - использование силы воздействия различных  

искусств  для формирования личности школьников, их нравственных 

убеждений, эстетической  воспитанности составляющих основу мировоззрения 

и жизненной позиции.  Искусство раскрывает исконные истоки духовной 

жизни народа, наглядно демонстрируя его моральные, эстетические ценности, 

художественный вкус и является частью его истории. Привитие любви к 

родной культуре, привлечение к познанию народного творчества, знакомство с 

обычаями и традициями  народов разной национальности, является одной из 

задач формирования нравственных ценностей. 

5. ЗОЖ –  В настоящее время наблюдается активный интерес детей и 

юношества к различным видам единоборств. Данное направление позволяет 

реализовать направление ЗОЖ на основе обучения детей и подростков карате. 
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Занятия карате способствуют развитию социальной активности, 

целеустремлённости. Осознание собственной силы и возможностей формирует 

адекватную самооценку и снижает агрессивность. Данная программа имеет 

ярко выраженную физкультурно-спортивную направленность и ориентирована 

на физическое совершенствование обучающихся, приобщение их к здоровому 

образу жизни, воспитание спортивного резерва нации 

6. ДТО «Звездочка»  - Древняя индийская мудрость гласит: танец - это 

искусство, приносящее человеку здоровье. 

Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей. 

Хореографические занятия показали себя на практике как перспективная форма 

эстетического воспитания детей и подростков, в основе, которой лежит 

приобщение их к хореографическому искусству. Оно обеспечивает более 

полное развитие индивидуальных способностей детей, и поэтому обучение в 

хореографических коллективах должно быть доступно значительно большему 

кругу детей и подростков. Они любят искусство танца и посещают занятия в 

течение достаточно длительного времени, проявляют настойчивость и усердие 

в приобретении танцевальных знаний и умений. Используя специфические 

средства искусства танца, заинтересованность детей, преподаватели 

хореографии имеют возможность проводить большую воспитательную работу. 

7. ДТО «Время говорить» -  развитие у детей лингвистических 

способностей, ознакомление их с английским языком как средством общения с 

культурой Великобритании. 

В связи с ростом и укреплением международных связей нашего 

государства с другими странами владение иностранным языком, 

подрастающим поколением приобретает большое значение. Обучение 

иностранному языку призвано реализовывать основную стратегию образования 

– формирование всесторонне развитой личности. В целом, обучение 

иностранному языку призвано создать благоприятную ситуацию для 

приобщения ребенка к новому языковому миру с целью лучшей адаптации в 

современном мире. Личностное становление ребенка осуществляется в 

процессе его общения со взрослыми и другими детьми. 

В рамках реализации программы комплексного развития ведется активная 

работа с социальными партнерами:  

1. КГУ «Средняя школа №7» акимата г.Усть-Каменогорска, ДПК 

«Мирный», «Огонек». 

2. Библиотеки: КГУ «Средняя школа №7» акимата г.Усть-Каменогорска, . 

3. ОО «Феникс». 

4. ОДН, УОП г. Усть-Каменогорск. 

5. Родительский актив.  

Ведь только сотрудничество, сотворчество позволит реализовать стоящие 

задачи воспитания.  

За время реализации воспитательной системы ДПК «Юный техник» 

сложились определенные традиции, например, проведение праздников, акций, 

участие в городских спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях. 
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Эти традиции позволяют осуществить формирование и развитие личности 

творческой, самостоятельной, умеющей выстраивать взаимоотношения с 

людьми на основе толерантности, обладающей высокой внутренней и внешней 

культурой. Все эти черты являются составляющими модели образованности 

воспитанника ДПК. Полученные знания ребята используют в различных 

жизненных ситуациях, проведенные мероприятия объединяют разновозрастные  

группы детей, учат сотрудничать и уважать друг друга. 
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Статья посвящена проблеме формирования одного из компонентов функциональной 

грамотности – навыка письма. В работе описана система формирования орфографического 

навыка у второклассников, выстроенная в соответствии с основными положениями 

технологии «Развитие критического мышления». Статья содержит описание использованных 

в эксперименте стратегий и приемов технологии, примерный конструктор урока, образцы 

заданий, разработанных с учетом таксономии умственных способностей Б. Блума.  
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Одним из показателей успешности вхождения в мировое образовательное 

пространство является выполнение образовательных международных 

стандартов, в которых в качестве одной из приоритетных задач обозначено 

формирование функциональной грамотности. Формирование функциональной 
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грамотности - это условие становления динамичной и творческой, 

ответственной и конкурентоспособной личности. 

Сформированность функциональной грамотности у учащихся 

предполагает способность эффективно функционировать в обществе, 

способность к самоопределению, самосовершенствованию и самореализации. 

Формирование функциональной грамотности учащихся в современной 

образовательной системе может быть решено в контексте каждой 

образовательной области, а также каждого учебного предмета. 

В рамках предмета «Русский язык» происходит формирование всех 

составляющих функциональной грамотности: чтения, письма, слушания, 

говорения. 

Одной из важнейших проблем курса «Русский язык», стоящих перед 

школой на протяжении всего исторического развития, по-прежнему остается 

проблема обеспечения точности выражения мысли и взаимопонимания в 

письменном общении. От того, насколько полно будут развиты навыки 

грамотного письма в начальных классах, зависит успешность дальнейшего 

обучения ребенка в школе, его орфографическая и речевая грамотность, его 

способность усваивать язык в письменной форме.  

К сожалению, результаты ежегодно проводимых контрольных срезов в 4-х 

классах показывают, что орфографическая грамотность учащихся начальной 

школы не достигает достаточно высокого уровня. Поэтому и ученые, и 

учителя-практики продолжают поиски новых, более эффективных подходов в 

организации процесса работы над формированием орфографических навыков. 

Одним из таких подходов является использование на уроках русского 

языка возможностей интерактивной технологии «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо».  

На важность развития критического мышления указывает и президент 

Республики Казахстан: «Прежде всего, должна измениться роль системы 

образования. Наша задача – сделать образование центральным звеном новой 

модели экономического роста. Учебные программы необходимо нацелить на 

развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного 

поиска информации»[1]. 

В рамках обновления содержания образования была разработана 

Программа «Русский язык», в основу которого положены идеи технологии 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо».  

В контексте исследуемой проблемы (формирование орфографического 

навыка) нами была разработана своя система работы по развитию 

орфографических навыков, построенная на основе возможностей технологии 

«Развитие критического мышления». 

Система формирования орфографического навыка младших школьников, 

разработанная нами в рамках реализации целей исследования строится на 

следующих положениях:  

 учет психолого-педагогических особенностей формирования 

орфографического навыка младших школьников; 
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 моделирование ситуаций, способствующих развитию речи и творческих 

способностей учащихся; 

 обеспечение интенсивной интеллектуальной и эмоциональной работы 

учащихся. 

В нашей системе используются определенные  подходы к формированию 

орфографического навыка:  

 коммуникативно-деятельностный подход (определяет такую 

организацию и направленность уроков по русскому языку, при которой цель 

обучения связана с обеспечением максимального приближения учебного 

процесса к реальному процессу общения.На основе учебной деятельности 

учащиеся приходят к пониманию необходимости новых знаний); 

 исследовательский подход (что я знаю, что я хочу узнать, чему я 

научился); 

 развивающее обучение (учащийся овладевает системой учебных 

действий, учится конструировать свою учебную деятельность и управлять ею); 

 дифференцированное обучение (постановка задач согласно 

потребностям ученика). 

Особенности системы, выстроенной с возможностями использования 

технологии «Развитие критического мышления» заключаются в следующем: 

 в основу разрабатываемых уроков положено необходимое условие 

технологии РКМЧП -  следование трем фазам: evocation (вызов, пробуждение), 

realization (осмысление новой информации), reflection (рефлексия)[2]. 

 система оценивания учебных достижений рассматривается с точки 

зрения таксономии умственных способностей Б. Блума. (следовательно, все 

задания и формы работы выстроены в соответствии с его теорией)[3]. 

 на уроках используются приемы технологии РКМЧП, соответствующие 

каждой из трех фаз – побуждение, осмысление, рефлексия [2]. 

Для каждой из десяти орфограмм, предполагаемых к освоению во втором 

классе, мы определили виды работ, предполагаемые приемы технологии 

«Развитие критического мышления» и критерии оценивания овладения 

орфографическим умением. 

Например, для орфограммы «Непроверяемые безударные гласные» 

система работы расписана следующим образом: 
 

Цель  
Критерии оценивания 

деятельности учащихся 
Содержание работы 

Формы и приёмы 

технологии 

РКМЧП 

2.3.7.3 

обозначать 

на письме 

непроверя

емые 

безударны

е гласные 

 

Различают ударные и 

безударные звуки. 

Определяют наличие в слове 

орфограмм с безударным 

согласным. 

Соотносят звучание и 

написание слова, объясняют 

случаи расхождения звучания 

и написания. 

Продолжает работать 

над способами 

действий при письме: 

1) пишу как слышу; 

2) слышу, но пишу по 

нормам 

(орфоэпическим, 

графическим);  

3) слышу, но/и пишу, 

(Г) Составление 

текстов по 

фотографиям с 

использованием 

предложенных 

учителем опорных 

словарных слов 

 

(К) Отработка 
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Группируют слова по типам 

орфограмм: с проверяемыми и 

непроверяемымибезударными 

гласными. 

Анализируют текст с точки 

зрения наличия в нем 

орфограмм с безударными 

гласными. 

Контролируют правильность 

их написания,исправляют 

ошибки, используя 

орфографический словарь.  

выбирая букву. 

Организует работу по 

повторению способов 

работы со словарем 

(см. тему «Алфавит»). 

Знакомит с правилами 

проверки написаний 

(действие по 

алгоритму) 

правил работы с 

орфографическим 

словарем. 

 

(И) Подбор 

словарных слов по 

теме с 

использованием 

орфографического 

словаря 

 

Приемы РКМЧП: 

«Вращающиеся 

круги», «Инсерт» 

 

С опорой на разработанную систему  формирования орфографического 

навыка у второклассников на основе использования приемов технологии 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо», были составлены 

контрольные задания по оценке уровня сформированности умений в 

соответствии с таксономией Б. Блума. 

Приведем пример контрольных заданий по оценке сформированности  

умения обозначать на письме непроверяемые безударные гласные: 

Задание №1 (соответствует уровню мыслительной деятельности – 

«знание») 

Дескрипторы:ученик знает, что написание словарных слов нужно 

запоминать. 

1) Выбери правильный ответ. 

Словарные слова – это те, слова… 

А) написание которых можно проверить, подобрав проверочное слово 

Б) написание которых нужно запомнить. 

Задание №2 (соответствует уровню мыслительной деятельности – 

«понимание») 

Дескрипторы:ученикпонимает, что слова «баран», «корова», «петух», 

«собака», «сорока», «воробей» – словарные, так как их написание нельзя 

проверить 

1) Прочитай слова. Можешь ли ты подобрать к ним проверочные? 

б(о,а)ран, к(о,а)рова, п(и,е)тух, 

с(о,а)бака, с(о,а)рока, в(о,а)робей. 

2) Можно ли эти слова назвать словарными? 

А) да, так к ним нельзя подобрать проверочные слова 

Б) нет, так как их написание можно проверить. 

Задание №3 (соответствует уровню мыслительной деятельности – 

«применение»): 

Дескрипторы: ученик проверяет написание словарных слов по словарю; 

правильно пишет словарные слова; обозначает непроверяемые гласные. 

1) Проверь по школьному орфографическому словарю, как пишутся эти 
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слова. Запиши их. Подчеркни непроверяемые гласные. 

б(о,а)ран, к(о,а)рова, п(и,е)тух, 

с(о,а)бака, с(о,а)рока, в(о,а)робей. 

2) Составь предложения с теми словами, которые обозначают названия 

птиц. 

Задание №4 (соответствует уровню мыслительной деятельности – «анализ»): 

Дескрипторы: ученик группирует слова с точки зрения возможности 

проверить безударную гласную в корне слова; подбирает проверочные слова, 

изменяя форму слова; правильно выделяет корни в словах. 

1) Распредели слова в два столбика:  

- слова с безударной гласной в корне проверяемой ударением 

- слова с безударной гласной в корне непроверяемой ударением. 

Дневник, пенал, тетрадь, домовой, крошить, мошкара. 

2) К словам из первого столбика подбери проверочные слова. Выдели 

корень. 

Наивысший уровень мыслительных навыков в возрасте 7-8 лет – 

применение. Поэтому в комплекс заданий на этапе констатирующего 

эксперимента входили задания на воспроизведение и применение полученных 

знаний. Проанализировав результаты входных контрольных работ, мы пришли 

к выводу, что в исследуемых  классах этот уровень дети показали только по 

двум орфограммам - «Написание имен собственных» (основана на 

дифференцирующем принципе русской орфографии) и «Правописание 

сочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК-ЧН-ЩН» (основана на фонетическом 

принципе) [4].Орфографические умения по написанию орфограмм, связанных с 

морфологическим принципом у большинства второклассников сформированы 

на уровнях «знание» и «понимание», то есть дети имеют неплохие 

теоретические знания в области фонетики, знают и понимают различия между 

звуком и буквой, умеют характеризовать звуки, но задания, связанные с 

умением применить знания на письме (например, поставить звук в сильную 

позицию) вызывают у учащихся затруднения.Причину столь большой разницы 

между теоретическими знаниями и результатами практической деятельности 

мы видим в несформированности у детей умений применять полученные 

знания в незнакомых, нестандартных ситуациях, а также в сформировавшейся 

привычке выполнять задания исключительно под руководством учителя, в 

неумении осуществлять самоконтроль и самопроверку.  

С целью формирования орфографического навыка у второклассников нами 

разработана система использования технологии «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо». 

Система работы, выстроенная в соответствии с технологией «Развитие 

критического мышления», была апробирована во 2 классе в течение учебного 

года. Рассмотрим ее использование на нескольких уроках, ограничившись 

некоторыми приемами технологии, примененными на этих уроках. Мы 

покажем,  как они использовались с целью достижения качественных 

результатов в формировании орфографических навыков. 
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Для своих уроков мы взяли приемы: «Что здесь лишнее», «Синквейн», 

«Кластер», «Корзина идей», «Вращающиеся круги», «Головоломка», 

«Гигантские шаги», таблица «Знаю/Хочу знать/Узнал». Критериями выбора 

приемов стали простота в объяснении работы по приему и соответствие 

возрастным особенностям учащихся второго класса. Из выбранных приемов мы 

создали примерный «конструктор урока»: 

 
Стадия урока Примерная схема использования приемов технологии РКМЧП 
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Приемы «Кластер» и «Корзина идей» сходные по своим целям и форме 

работы, различаются только результатами деятельности: кластер – графическое 

представление информации, а корзина идей – текстовое. 

В процессе использования приемов«Кластер» и «Корзина идей» 

отрабатывались навыки анализа и обобщения; постановки и решения 

проблемы. Эти приемыиспользовались для организации индивидуальной и 

групповой работы учащихся на начальной стадии урока, с целью актуализации 

имеющегося опыта и знаний, они позволяли выяснить все, что знают или 

думают ученики по определенной орфографической теме. 

Таблица «Знаю/Хочу знать/Узнал» представляет собой систему отражения 

полученной в процессе урока информации, и заполняется на протяжении всего 

занятия. Работая по этому приему, учащиеся в процессе обсуждениясначала 

актуализировали всю известную им информацию по конкретной теме, а затем 

дополняли ее новыми фактами.  

«Гигантские шаги» - это активное упражнение для исследования 

различных мнений и эмоций относительно определенной проблемы. Прием 

помогал вырабатывать в учащихся инициативность, так как требовалпринятия 

определенной позиции по конкретному вопросу. 

«Головоломка» использовалась как средство сбора информации, как 

введение к определенной теме или как первый шаг к будущему планированию, 

принятию решения или расширенному обсуждению. Прием добавлял новизну и 

интерес любому заданию. 

Прием «Вращающиеся круги» развивал в учениках  уверенность в техниках 

общения, так как по своей сути представляет собой короткие дискуссии. 
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Достоинство «Вращающихся кругов» в том, что в результате работы по приему 

ученики сами могут судить о качестве своих знаний (развитие самооценки). 

Прием «Синквейн»(«пятистишие») - это своеобразное краткое 

резюмирование, подведение итогов по изученному учебному материалу. Прием 

стал одним из любимых приемов учащихся экспериментального класса, так как 

воспринимался детьми как возможность проявить творческие способности. 

Однако же, по сути, «Синквейн» требует от учащегося найти и выделить в 

изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, 

сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных 

принципах написания стихотворения. 

Таким образом, все выбранные нами приемы технологии «Развитие 

критического мышления…» способствовали реализации функционального 

подхода к обучению:  работа над формированием орфографических умений не 

сводилась к запоминанию детьми предложенного учителем правила, а 

строилась на самостоятельном поиске информации в процессе использования 

различных источников – собственного опыта, опыта других участников группы, 

чтения учебника, знаний педагога.  
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Жасымханова Жадыра 

Ғылыми жетекші: Игибаева А.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

 

1-КУРС СТУДЕНТТЕРІН ЖОҒАРЫ ОҚУ  ОРНЫНЫҢ БІЛІМ 

КЕҢІСТІГІНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БЕЙІМДЕУІ 

 

Бейімделу – бұл мектептегі әрекеттен жаңа жағдайға, яғни жоғары оқу 

орны жағдайына өту кезеңі. Бейімделу процеснің осы анықтамасы тіршілік 

ортасында және күрделі техникалық жүйелерге бейімделу түрлерін қамтиды. 

Кибернетикада бейімделу «гомеостаз», «мақсат», «өзіндік реттеу», 

«оптимизация» түсініктерімен қатар қолданылады. Осылардың арасында 

«бейімделу» өте көп таралған.  

Бейімделу биологиялық жүйелерге де қатысты және ұрпақтың жаңа 

техникалық жүйе жасау қабілеттілігі деп қарастырылады.  

Бейімделудің тірі организмде де қайта құрылуға қатысты және ұрпақтың 

жаңа техникалық жүйе жасау қабілеттілігі деп қарастырылады. 



105 

 

Бейімделу әдістері Ж.Пиаже концепциясын да қарастырған, онда 

бейімделуді жеке даму процесінде танымдық құрылымды қалыптастырумен 

шектелген. Бұндай бейімделуге интелектуалдық аймақ пен әрекетті қоса 

қарастырылады.  

Адам организмінің ортаға бейімделуі туралы И.М.Сеченов пен 

Ч.Дарвинде атап көрсеткен.  

Әлеуметтену – бұл индивидтің дамып, тұлға қалыптасу процесі. 

Әлеуметтену мен бейімделу арасындағы айырмашылық педагогика мен 

психология саласында обьективті және субьективті бағдарламаларға 

байланысты анықталады. Әлеуметтену де тұлға өзі қосылған орта талаптарына 

бағдар жасайды және мұнда тұлғаның санасы мен әрекетіне көп мән 

берілмейді.   

Ал студенттің жоғары оқу орындарына бейімделуінің мақсаты басқа, 

адамдарды тәрбиелеу, яғни белсенді түрде басқа адамдардың бейімделуіне 

ықпал ету. Жоғарғы оқу орнында білім алу уақыты жастық шақтың екінші 

кезеңімен немесе жеке бас қасиеттерінің қалыптасу күрделілігімен 

ажыратылатын зерделік шақтың бірінші кезеңімен сәйкес келеді. Осы зерделік 

шақтың бірінші кезеңі Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кен, В.Т. Лисовский, 

З.Ф. Есаревтің және т.б. еңбектерінде талданады. Осы кездегі адамгершіліктік 

дамудың маңызды сипаты мінез-құлықтың саналы мотивтерінің күшеюі болып 

табылады. Жоғарғы сыныптардағы өте жеткіліксіз болған – мақсатқа 

бағыттылық, шешімталдық, табандылық, өзбеттілік, инициатива, өзін басқара 

алу сияқты қасиеттердің күшеюі анық білінеді. Адамгершілік (мақсаттар, өмір 

бейнесі, міндет, махаббат, сенімділік және т.б.) мәселелерге қызығушылық 

жоғарылайды. 

Егер студентті жеке адам деп зерттесек, онда 18-20 жас – бұл 

адамгершілік және эстетикалық сезім-дердің белсенді дамуының, мінездің 

қалыптасып және тұрақтануының, әсіресе, ересек адамның әлеуметтік 

рөлдерінің толық жиынын: азаматтық, кәсіби-еңбектік және т.б. меңгерудің 

кезеңі. Бұл кезеңмен «экономикалық белсенділігінің» басталуы тығыз 

байланысты. Демографтардың пайымдауынша экономикалық белсенділік – ол 

адамның өз бетінше өндірістік іске араласуы, еңбек жолын бастауы және өз 

жанұясын құруы. Бір жағынан мотивациялардың, барлық құндылықтар-дың 

жүйесінің қайта жасалуы, екінші жағынан кәсібиленуге байланысты арнайы 

қабілеттерінің қалыптасуының шапшаң-дығы осы жас кезеңін мінез бен 

интеллект дамуының орталық шағы ретінде бөліп қарастырады. Студент жеке 

басына арналған зерттеулер ішкі әлемінің қарама-қайшылығы, өзінің 

өзбеттілігін табуымен және ашық байқалатын, жоғары мәдениетті 

индивидуалдылығының қалыптасуын көрсетеді. 

Студенттік шақ сондай-ақ бұл кезеңдегі интеллектуалдық және 

физикалық күш дамуының оптимумының көпшілігіне қол жеткізілуімен де 

ерекше-ленеді. Бірақ та, осы мүмкіндіктерімен олардың жүзеге асырылуының 

арасында қайшылықтар кезедсіп жататыны да рас. 
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Эриксон бойынша жастық шақ әлеуметтік және индивидуалды жеке 

бастық таңдаулар, идентификациялар және өзіндік анықталулардың сериясынан 

тұратын бірегейлік дағдарысының аумағында құрылады. Егер жас адам осы 

міндеттерді шеше алмаса онда адекватты емес бірегейлік қалыптасады. Ол 

негізгі 4 бағытта жүруі мүмкін: 

1) психологиялық интимдіктен кету, өте тығыз тұлға аралық 

қатынастардан қашу; 

2) уақыт сезімін шаюы, өмірлік жоспарларды құруға қабілетсіздік, есею 

мен өзгерістер қорқынышы; 

3) өнімділік, шығармашылық қабілет-терді шаюы, өзінің ішкі 

ресурстарын жұмылдыру қандай да бір негізгі іс-әрекетке тұрақтала алмау; 

4) «негативті бірегейліктің» қалып-тасуы өзіндік анықталудан бас тарту 

және еліктеуге жағымсыз бейнелерді таңдау [3]. 

Жоғарғы оқу орнына түсу жас адамда өз қабілет, мүмкіндіктеріне сенімін 

нығайтады, толыққанды және қызықты өмірге үмітін жалғайды. Сонымен қатар 

екінші және үшінші курстарда жоғарғы оқу орнын, мамандықты, кәсСтудент — 

материалдық және рухани өмірде жоғары кәсіби және әлеуметтік рөлдерді 

орындау үшін белгілі бір бағдарламамен іс-әрекеттері ұйымдастырылатын 

әлеуметтік жеке тұлға. 

Студенттік жасқа әлеуметтік тұрғыдан жетілу кезеңі сәйкес келеді. Бұл 

кезеңнің белгісі білім алудың аяқталу кезеңі, еңбекке деген белсенділік, 

қоғамдық жұмыстар, заң алдындағы жауапкершілік, жанұя құру, бала тәрбиесі 

болып келеді. Қазіргі кезде студент қоғамдағы сан жағынан алғанда алдыңғы 

орындардың бірінде. Оған әркімнің де көзі жетеді. Соңғы жылдардағы білім 

беру, оның ішінде жоғары білім беру жүйесінде болып жатқан елеулі 

өзгерістерге байланысты арнаулы орта білім, жоғары білім, жоғары білімнен 

кейінгі екінші жоғары білім, магистратура, аспирантураларда білім алып жатқан 

жастардың саны арта түсуде. 

Студенттер - қоғамның ірі интеллектуалдық потенциалы. Студенттердің 

әлеуметтік құрылымы негізінен біздің қоғамымызды әлеуметтік құрылымын 

айқындайды. 

Студент ұғымына педагогика және психология ғылымдары нақты түсінік 

бермейді. Ал ғылыми әдебиеттерде берілетін анықтамалар әртүрлі болып келеді. 

Психологияда 17-18, 25-26 жас аралықтарындағы үлкендер, ересектер 

қатарына енген шақ деп сипатталады. Студент үшін бұл кезеңдер жеке тұлға 

ретінде қалыптасуымен жоғары білікті маман бөлу кезеңдеріне жатады. 

Белгілі Кеңес Одағының психологы  Б.Г. Ананьев студенттік кезең, жеке 

адам тұрғысынан алғанда, адамгершіліктік және эстетикалық сезімдердің 

белсенді түрде даму кезеңі, ересек адам ретінде азаматтық, саяси - қоғамдық 

және кәсіби мамандық міндеттерінің тұрақталу, толысу кезеңі деп көрсетеді.  

Қазіргі таңдағы ғылым мен тәжірибеде бейімделу түсінігі студенттердің 

дайындығының тиімділігін жоғарлату әдісін өңдеумен айналысады. 

Студенттердің бейімделуі білім берудің фундаменталді сурақтарының қатарына 

жатады. Демек, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау жеке тұлғаның дамуы, 
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мамандандыру, студенттердің әлеуметтенуі. Жоғары оқу орнына студенттердің 

бейімделуінің сәтті болуынан студенттің мамандануы жақсы қалыптасады және 

қоғамдық ортада дамуы жүзеге асады.  

Бейімделу мәселесі психология және педагогика ғылымдарының ежелгі 

тарихынан келе жатқан мәселесі болғанымен де өзінің өзектілігін қазіргі күнге 

дейін жоғалтпаған. Кезкелген қоғамдық жағдайдың ерекшелігі халықтың 

көшіп-қонуымен көрінеді. Яғни жаңа ортаға қоныстанған жеке тұлғаның 

бейімделуі арқашан да өзекті мәселе болып табылады.  

Қалалық және ауылдық қоғамның арасындағы ерекшеліктер арқашан 

байқалады. Демек, ауылдан қалаға келген студент жаңа ортаға келгенде бөтен 

қаланың өзіндік ережелерімен, құндылықтарымен, талаптарымен танысып, 

жаңа қоғаммен қарым-қатынасқа түсу олардың көз-қарасына, дүние-танымына 

бейімделуіне әсер етеді. Және де ауылдан қалаға оқуға келген студенттердің 

бірінші курста психологиялық өзгерістер  байқалады. Бейімделу кезеңінде жаңа 

қоғам олардың жуйке-жуйесіне, мінез-құлқына әсерін тигізеді. Сондықтан да 

мұндай жағдайда студент бірінші курсқа келгенде жаңа ортада жаңа 

ақпараттарды  қабылдауы мен қоғаммен  қарым-қатынасқа тусуі төмен 

көрсеткішті көрсетуі мүмкін. 

Студенттің білімді меңгеруі мен білім алуға деген қызығушылығы және 

оның үлгерімінің жоғары дәрежеде болуына оның жаңа қоғамдық ортадағы 

студенттермен, оқытушылармен, жоғары оқу орнының әкімшілігімен өзара 

қарым-қатынасының жақсы болуы үлкен әсер етеді. Сондықтан профессор-

оқытушылар құрамының студенттермен жұмыс жасау жағдайы олардың 

бейімделуіне үлкен әсерін тигізеді. Тіпті таңдаудың дұрыстығы туралы 

сұрақтың кездесуі де жиі байқалады. 

Студент жеке адам ретінде өз қызығушылықтары мен мүмкіндіктерімен 

ерекшеленеді. Ол үлгерімді студент болуымен қатар келешек өмірінің 

жоспарларын құрайды. Студент оқу уақытынан бөлек махаббат, эстетикалық 

таным, басқалармен қарым-қатынасқа түсу, бос уақытын өзткізуге де уақыт 

бөлуі керек. Кейбір адамдар өмірде жар таңдау мәселесінде айтарлықтай 

қиыншылық, қиналыстарға, түсініспеушілікке, қызғаныш пен жек көру 

сезімдерін бастарынан кешіріп жатады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
В начальной школе закладываются основы функциональной грамотности, идёт 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности. В целях формирования 

функциональной грамотности младших школьников нами была создана система заданий, 

которая способствует углубленному осмыслению детьми учебного процесса, выводит 

учащихся на новый уровень мышления. Предлагаемые нами  тексты носят воспитательно-

познавательный характер, что позволяет совершенствовать  знания об окружающем мире, 

стимулирует мыслительную деятельность детей, формирует образное мышление и 

творческое воображение. 

 

Ключевые слова: начальная школа, функциональная грамотность, компетентности, 

система заданий, познавательный интерес 
 

Социально-экономические преобразования в нашем государстве выявили 

потребность в людях творческих, активных, неординарно мыслящих, 

способных нестандартно решать поставленные задачи и на основе 

критического анализа ситуации формулировать новые перспективные задачи.  

Современные процессы развития Казахстана выдвигают к сфере 

образования Республики ряд новых требований и задач. Одна из важнейших 

задач современной школы – воспитание и обучение функционально-грамотных 

людей. Следовательно, обществу необходим человек, умеющий работать на 

результат, способный к определенным, социально значимым достижениям. 

Одной из главных целей начальной школы на современном этапе является 

формирование у младшего школьника учебной самостоятельности, основанной 

на устойчивом познавательном интересе, способности ученика к постановке 

целей, мысленному планированию, интеллектуальным способам познания 

мира, рефлексии, самооценке, коррекции собственной деятельности. [1] 

Перечисленные способности составляют сумму основных компетенций 

субъекта деятельности. Эти целевые установки потребовали обновления 

содержания, технологий преподавания, управления процессом познавательной 

деятельности, реконструкции системы контроля и оценки качества 

образования. 

В практике школьного обучения формирование познавательного интереса 

происходит в результате освоения учеником того содержания образования, 

которое заложено в учебных книгах и в первую очередь в  информационных и 

художественных текстах. Умение работать с текстом, извлечь из него 

необходимую информацию, структурировать свои знания, построить речевое 
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высказывание в устной или письменной форме необходимы для успешного 

обучения не только в начальной школе. Освоение приёмов работы с текстом 

способствует психическому и интеллектуальному развитию ребёнка. 

Именно в начальной школе закладываются основы функциональной 

грамотности, идёт интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – письму, чтению, рассказыванию, слушанию, счёту, поэтому 

развитие общеучебных умений (организационных, интеллектуальных, 

коммуникативных и оценочных) – путь к функциональной грамотной личности. 

Что же такое «функциональная грамотность»?Функциональная 

грамотность рассматривается, как способность использовать все 

приобретаемые знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений.[2] 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в 

мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами.[3] 

Каждая из семи образовательных областей в начальной школе участвует в 

развитии всех видов функциональной грамотности (грамотность в чтении и 

письме, грамотность в естественных науках, математическая грамотность, 

компьютерная грамотность, грамотность в вопросах семейной жизни, 

грамотность в вопросах здоровья, юридическая грамотность). 

Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью социума в 

сильной (волевой), самостоятельной и способной преодолевать трудности 

личности. В меняющемся мире система образования должна формировать такое 

качество, как профессиональный универсализм - способность менять сферы и 

способы деятельности[4]. Именно с этим связано появление многих идей 

компетентностного подхода в образовании. Установлено, что предпосылкой 

развития компетентности является наличие определённого уровня 

функциональной грамотности.  

Учитывая современные тенденции модернизации казахстанского 

образования, мы пришли к выводу, что базовым навыком функциональной 

грамотности является формирование читательской грамотности, то есть 

функционального чтения. 

Востребованность решения данной проблемы сегодня не подлежит 

сомнению. Интересы сегодняшних младших школьников часто сводятся к 

компьютерным и электронным играм развлекательного характера, просмотру 

телепрограмм и мультфильмов. С сожалением можно констатировать, что 

изменился статус чтения, его роль, изменилось отношение к нему как в 

обществе в целом, так и в ученической среде.  Качество чтения стремительно 

падает. Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, школы активно 

предпринимают меры с целью противодействовать снижению интереса к 

чтению и развить навыки функционального чтения. 

Теоретическую основу работы составили положения психологии и 

педагогики в трудах Леонтьева А.А, Решетниковой С.В. Подходы к 
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формированию функциональной грамотности отражены в работах Лебедева 

О.Е., Вершловского С.Г. Можно отметить – многие авторы сходятся во мнении, 

что осознанное чтение является основой саморазвития личности. Недостатки 

чтения обусловливают и недостатки интеллектуального развития. В старших 

классах резко увеличивается объем информации, и нужно не только много 

читать и запоминать, но, главным образом, анализировать, обобщать, делать 

выводы. При неразвитом навыке чтения это оказывается невозможным. 

Осознанное чтение не только создает базу для успешности на уроках в любой 

предметной области, но и является основой развития ключевых 

компетентностей. 

В целях формирования функциональной грамотности младших 

школьников нами была создана система заданий, которая обеспечивает 

увеличение роли самих учащихся в организации учебной деятельности, 

способствует углубленному осмыслению детьми учебного процесса, 

возбуждает внимание детей, активизирует их интеллектуальные процессы и 

выводит учащихся на новый уровень мышления. 

Предлагаемые нами тексты носят воспитательно-познавательный характер, 

что позволяет воздействовать на нравственно–эстетические качества личности 

ребёнка, совершенствовать его знания об окружающем мире, стимулирует 

мыслительную деятельность детей, формирует образное мышление и 

творческое воображение 

Вкачестве примера приведем образец тестовых заданий к научно-

познавательному  и научному текстам. 

Научно-познавательный рассказ М. Зверева «Хлопот полон рот у 

природы» [5, с 14-17] 

1. Какой приём использовал М. Зверев в рассказе, показав Осень, как 

живое существо? 

А) Сравнение 

В) Олицетворение 

С) Пейзаж 

D) Сюжет 

2. Как описывал  Осень  писатель М. Зверев?  

А) Златоволосая девушка в золотом платье 

В) Старушонка с полной корзиной фруктов и овощей 

С) Рыжая лиса, бродящая по степи 

D) Девица- красавица в красном сарафане из листочков урюка и осины, в 

золотой накидке из листьев берёз 

3. Кого повстречала Осень в лесу?  

А) Барсука, оленя, стайку уток, зайца 

В) Белку, ёжика, синицу 

С) Голубя, медведя, лису 

D) Оленя, белку, воробья 

4. Что делали утки- чирки на лесном озерке? 

А) Спокойно спали на воде, засунув головки под крылья 
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В) Давно улетели в тёплые края 

С) Вили гнёзда 

D) Искали пищу 

5. Кого похвалила Осень за хорошую подготовку к зиме? 

А) Белку 

В) Барсука 

С) Уток 

D) Оленя 

6.Почему Осень заботилась о подготовке животных и птиц к зиме?  

_______________________________________________________________ 

7. Что посоветовала Осень зайцу?  

 ______________________________________________________________ 

8. Почему олень злился и рогами кусты и деревья бодал? 

_______________________________________________________________ 

9. Какая птица считает себя «садовником»? Почему? 

_______________________________________________________________ 

10.Осень написано с большой буквы. Выпиши слова, которые говорят об 

Осени, как о живом существе.  

______________________________________________________________ 

11.Какую пользу приносят осенью птицы? 

______________________________________________________________ 

12. Какая пословица подходит к рассказу? Выпиши. 

В сентябре одна ягодка, и та – горькая рябина. 

Апрель с водой, май с травой. 

Зима не лето, в шубу одета. 

Летом грозы – зимой морозы. 

______________________________________________________ 

13. Как ты думаешь, справилась Осень с подготовкой к зиме? Объясни. 

_______________________________________________________________ 

14. Найди в тексте и выпиши одно предложение, которое показывает, что 

все птицы приносят пользу. 

_______________________________________________________________ 

 

Научный текст «В экваториальном лесу Южной Америки». 

1.Почему леса, расположенные в Южной Америке, получили название 

экваториальных? Напишите факты. 

_______________________________________________________________ 

2. Что способствует бурному развитию растений? 

а) обилие тепла и влаги 

б) дуют постоянные ветра 

в) много насекомых 

г) дикий лес 

3. Почему экваториальные леса вечнозеленые? Напишите причины. 

_______________________________________________________________ 
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4. Какие растения растут в экваториальных лесах Южной Америки? 

Перечислите. 

_______________________________________________________________ 

5. Почему многие растения поселяются на стволах и ветвях деревьев? 

Напишите причины. 

_______________________________________________________________ 

6. Какими насекомыми богат экваториальный лес? 

а) кузнечики 

б) бабочка-капустница 

в) жук-усач 

г) блохи 

7. Почему в экваториальных лесах лягушки получили название древесных? 

Напишите. 

_______________________________________________________________ 

8. Чем отличаются птицы экваториальных лесов от птиц, проживающих в 

других местах? 

а) более дикие 

б) красиво поют 

в) яркой окраской оперения 

г) более волосатые 

9. Какие животные обитают в экваториальных лесах? Приведите примеры. 

_______________________________________________________________ 

10. Напишите, чем занимается население экваториальных лесов. 

_______________________________________________________________ 

11. Ученые убеждены, что освоение земель экваториальных лесов грозит 

катастрофой. Какой? Напишите. 

 

Использование подобных заданий в системе, позволяет учить детей  

применять знания в нестандартных ситуациях, мыслить более критично и 

самостоятельно,вчитываться как в текст, так и в задание к тексту, что является 

важнейшими задачами, требующими решения.Ежедневнорешая эти задачина 

уроках, выбирая образовательные технологии, учитель формирует 

функциональную грамотность учащихся, соответствующую их возрастной 

ступени. 
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Жазнаева Меруерт Мутановна 

Өскемен қаласы әкімдігінің №100 балабақша-бөбекжайы 

Қазақстан, Өскемен 

 

БАЛАБАҚШАДА ЕРЕСЕК ТОП БАЛАЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ 

СӨЗДІК ҚОРЫН ДАМЫТУДАҒЫ СЮЖЕТТІК-РӨЛДІК 

ОЙЫНДАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 

 
Мақалада мектепке дейінгі мекеменің оқу тәрбиенің үрдісінде тіл дамыту 

сабақтарында сюжеттік-рөлдік ойындарды қолдану арқылы балалардың белсенді сөздік 

қорын дамытудың мүмкіндіктері қарастырылған. 

 

Түйін сөздер: сөздік қоры, сөздік құрам, мазмұнды сөйлеу, тілдің негізгі өлшемі. 

 

Қазіргі кезде балабақшада оқыту мазмұны жаңартылып, оқыту мен 

тәрбиелеуді дамытудың жаңа мүмкіндіктері ашылуда.Ересектоптәрбиешіі  

бұрынғыдай бағдарлама көлемінде ғана білім беріп қоймай, пәндер арқылы 

баланың жан-жақты дамуын қамтамасыз етуі тиіс. Оқыту барысында баланың 

ақыл-ойын дамытуда ойынның алатын рөлі ерекше [26]. 

Тілдің негізгі өлшемі - сөздік қор. Ал сөздік қор дегеніміз - тілдің 

құрамының ең тұрақты, талай ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан, жалпы 

күнделікті өмірде кеңінен қолданылатын халықа ортақ сөздер жиынтығы. 

Тілдің негізгі сөздік қоры - тілдің сөздік құрамының ең тұрақты 

бөлігі.Сөздік қор тілдегі сөздерді ғасырлар бойы сақтап отырып, тілдегі жаңа, 

туынды сөздер мен жаңа мағынаның жасалуына ұйытқы болады.  

Біздің ана тіліміз, қасиетті тіл дамыту  – өзінің мемлекеттік мәртебесін 

абыроймен атқарып, міндет жүгін қиналмай көтере алатын аса бай, оралымды 

да көркем тіл. Ресей ғалымдарының «Қазақтың жай сөзінің өзі өлең боп 

құйылып жатады»(Родлов), «Түркі халықтарының ішіндегі ең суретшіл, бейнелі 

тіл- тіл дамыту »(Маслов) деп, тамсана таңырқағанын, бұл тілдің айтқыш та 

айшылықтығын, сұлу да сұғылалығын есімізден шығармауға тиіспіз. 

Балабақшадатіл дамытуды  оқытудағы басты міндеттердің бірі- тіл 

дамытуды ің байлығын, көркемділігі мен бейнелілігін жас ұрпаққа таныта 

отырып, сөзге тапқыр, сөздік қоры мол, тіл байлығы жетілген жеке тұлға 

тәрбиелеу. 

Бала тілінің дамып қалыптасуы жоғарғы жүйке жүйесінің жетілуімен 

тығыз байланысты. Баланың айналасындағы дүниені танып, білудегі басты 

жәрдемшісі – тіл. Ал тілдің дамуы оның сана-сезімінің, ой-өрісінің, басқа да 

психологиялық үрдістің жетіле түсуіне негіз болады. Балалар жасының әр 

кезеңінде әр түрлі сөздер дамиды. Үш – жеті жасқа дейін – мың сөз, 

ересектопты бітірген  балалар сегіз– он бес мыңға дейін  жаңа сөз үйренеді. 

Күніне орташа есеппен алғанда бес–сегіз жаңа сөз үйренеді, негізгі әдебиет 

жанрларымен танысады; өлең, әңгіме, мысал, мақал–мәтелдер, фразеологиялық 

сөз тіркестерін қолдану арқылы байланыстыра сөйлеуге үйренеді [27]. 

Балалардың тілін дамыту мақсатын шешуде: 
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– біріншіден, балалардың меңгерген сөзі, сөз байлығы қаншалықты 

дәрежеде екендігін; 

– екіншіден, балада сөз байлығын, сөз қорының аз болуының себебін, 

өзіндік ерекшелігін; 

– үшіншіден, тілін байыту мен дамытуда тиімді әдіс- тәсілдерін алдын-

ала анықтап белгілеу керек. 

Психологтардың айтуынша, балалардың сөздік қорын байыту мақсатында 

жүргізілген сөздік жұмысының әдістемесіндегі басты талап – сөзбен балалар 

санасындағы бейнені түрлі жолдармен үнемі ұштастырып отыру. Өйткені сөз 

бала санасындағы нақты елестің жеткілікті қорынсыз пайда болмайды. 

Сөздердің мағынасын ашып түсіндіру тәсілдері алуан түрлі. Оның 

ішіндегі бастылары: 

– затты табиғи жағдайда бақылау немесе оны топта көрсету, саяхат 

ұйымдастыру; 

– заттың өзін немесе суретін көрсету арқылы сөздердің мағынасын ашып 

түсіндіру; 

– синоним сөздер қолдану: «Қандай сөздермен ауыстыруға болар еді? 

Басқаша қалай айтар едік?» сияқты сұрақтар қою арқылы синоним табуға 

балалардың өздерін қатыстырып отыру; 

– сөзді кейде морфологиялық құрамына қарай талдау арқылы түсіндірген 

жөн. Мысалы: тетелестері сөзінің түбірін табу; 

– сөздерге анықтама беру арқылы түсіндіру: аэродром - ұшақ ұшып, 

қонатын алаң; 

– абстракциялық ұғымдарды түсіндіру үшін тұрмыстан мысалдар, 

фактілер келтіріп, әңгіме айту. Мысалы: батырлық, қамқорлық, қайғы, 

адамгершілік т.с.с. 

– жаңа сөздің мағынасын түсіндіруде техникалық құралдарды қолдану. 

Ересек топ балаларының сөздік қорын байытуда сөздерді үйретудегі 

ұстанымдары: 

– сөзді балалардың күнделікті өмірімен байланыстылығын ескеру; 

– үйретілген сөздердің жеңілділігі; 

– ересектопбалаларының ұғымына сөз мағынасының сай келуі; 

– сөздерді оқылатын тақырыптарымен  байланысты таңдап алу; 

– сөздердің мағыналық ерекшеліктерін ескеру. 

Сөздік жұмысын жүргізуге төмендегідей талаптар қойылады: мазмұнды 

сөйлеу, жүйелі сөйлеу, мәнерлі сөйлеу және дәл сөйлеу. 

Сөйлеу мәдениеті – тіл жұмсаудағы ізеттілік, сауаттылық қана емес, 

тілдік тәсілдерді, фонетикалық, орфографиялық, грамматикалық заңдылықтар 

мен нормаларды дұрыс қолдану. 

Мазмұнды сөйлеу ойды айқын, сендіре,тыңдаушысына әсер ете, оны 

толқыта білу шеберлігі. Мұнда тиісті сөздер таңдау, фразалар  құрастыру, 

жалпы әңгімедегі көңіл–күйді білдіре алушылық үлкен рөл атқарады. 

Жүйелі сөйлеу бала ойының бір ретпен, жүйелі баяндау; 
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Мәнерлі сөйлеу барысында шығарманың идеялық, эмоциялық жағына 

баса көңіл бөлінуі қажет, өйткені нағыз көркем шығарма ғана балалардың ой-

сезімін қозғайды, әсемдікке үйретеді. Мәнерлеп оқу тілге деген талғамды, сөзге 

деген сезімді тәрбиелейді. 

Баланың сөйлеу тіліне дәлдік қажет. Мәтіндегі әрбір сөз дұрыс 

дыбыстауды қажет етеді. Онсыз сөз мағынасы да, әсері де болмақ емес. Дәл 

сөйлеуді жетілдіру ұшін сөйлеу барысында айтылуы жағынан ұтымды сөздерді 

таңдай білу керек.  

Баланың тілін байытуды сөйлеумен байланысты іске асыруда 

төмендегідей қажеттіліктер туындайды: 

– сөйлемді дұрыс қолдану, құрастыру арқылы ойын жүйелі айта білуге 

дағдыландыру; 

– сөйлемдегі сөздерді белгілі бір  ойдың төңірегінде құрастырып, дұрыс 

сөйлеуге жаттықтыру. 

Сөздік жұмысының ең маңызды міндеті – балалардың ауызекі сөйлеуде 

қолданылатын сөздер қорын  толықтыратын сөздікті белсенді ету; 

Жаңа сөздерді балалардың есіне сақтаудың тәсілдері мен тілін дамыту 

үшін жүргізілетін жаттығулар: 

– тақтаға жазып, оны буынға бөлу; 

– сөз мағыналарын анықтауда ұғымның белгілерін санайтындай 

жаттығулар (жаттығу жұмыстары); 

– жаңа сөзді кірістіре сөйлем құрастырып, мағынасын ашу; 

– жаңадан үйренген сөздерге байланысты шығармашылық жұмыстар; 

– әңгіме, мазмұндама, шығарма жүргізу; 

– орфографиялық жаттығуларға жаңа сөздер енгізу; 

– сөздік жасату (түсіндірмелі, алфавиттік немесе тақырыптық сөздіктер, 

бала сөздігі). 

Балалар сөздігін мынадай жолдармен байытуға болады: 

– қоршаған ортаны байқату, аңғарту (табиғат пен адамдардың қоғамдық 

және өндірістік еңбегімен таныстыру, танымжорықтар ұйымдастыру); 

– арнаулы тілдік жаттығулар жүргізу; 

– топта және топтан тыс (әңгіме мазмұнын талқылау және талдау) 

барысында. 

Халқымыздың тарихи асыл мұрасы – тілді болашақ ұрпаққа жеткізе, 

олардың сана-сезімін, дүние-танымын кеңейтіп, ой дәлелдігіне, сөз жүйелігіне, 

тіл тазалығына төселдіру – аса игі іс. Сондықтан да тіл дамыту жұмыстарын 

ұйымдастыру балалардың ойлау қабілеті мен сауаттылығын арттырудың 

бірден-бір тиімді жолы. Олай болса, тіл дамыту дегеніміздің өзі балалардың сөз 

байлығын арттырып, әр сөзді орынды қолдану [28]. 

Дүниеге келген сәбидің ертеңгі үлкен азаматтыққа жалғасатын жеке 

басының басты белгі, бедері оның бүгінгі ойын әрекеті үстінде қалыптаса 

бастайды. Ойында баланың шығармашылық мүмкіндіктері, эмоцианалдық 

көңіл-күйі және ерік-жігері бүршік атып білінеді. Бұл сана–сезім ойлау 

процесімен де тығыз байланысты болады. А.М.Горький: «Ойын арқылы бала 
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дүниені таниды»,-десе, А.С.Сухомлинский: «Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты 

дамуы да жоқ және болуы да мүмкіндік емес.Ойын дүниеге қарай ашылған 

үлкен жарық терезе кілтті, ол арқылы баланың рухани сезімі әсемпаз өмірмен 

ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз-ұшқын, 

білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты»,-дейді. Шынында да, 

балаүшін ойын- өмір сүрудің белсенді формасы, сол арқылы ересектерге 

еліктейді, олардың іс-әрекетін, қарым-қатынастарын үйренеді, еңбектің мәнін 

түсініп, адамгершілік нормаларын игереді,әлеуметтік рөлдер атқарады. 

Л.С.Выготский, А.Н.Ленонтьев, Д.Б.Эльконин сияқты белгілі психолог 

ғалымдар: «Ойын баланың өзіндік өмірі»,-деген ортақ тұжырым жасайды. Ал 

біздің халық даналығы: «ойлы бала ойынан белгілі»,-дейді [29]. 

Ойын әлеуметтік қызмет, ол баланың жасына қарай өзін қоршаған ортаны 

танып білуге, оны өзгертуге құштарлығын арттыратын құрал. Онда танымдық 

және бағдарлық қызмет бар. Ойынның танымдық қызметі тануға деген 

мүдделікті қалыптастыру болып табылады. Сонымен қатар ойын балалардың 

сөйлеу тілінің дамуына ықпал жасайды. Бала ойын үстінде заттар мен іс-

әрекеттерді жалпылауды, сөздің жалпылама мағынасын қолдануды т.б. 

үйренеді. Ойын жағдайында ену баланың ақыл-ой әрекеттерінің түрлі 

сипаттарының шарты болып табылады. Балалар ойнап жүріп бір-бірімен 

ынтымақтасады. Ойын баланың психикасында сапалы өзгерістер туғызады, оқу 

әрекетінің негіздері қаланады. Н.К.Крупская бала жас болғандықтан ғана 

ойнамайтынын, балалықтың өзі оған ойнау үшін, яғни жаттығу арқылы өмірде 

қажетті дағдыларды игеру үшін берілетін айтқан болатын. Сабақты ойын 

түрінде жүргізу шәкірттердің білімге ынта-ықыласын арттырады. Ойын арқылы 

ұйымдастырылатын сабақ балаларға жеңіл әрі тартымды, түсінікті 

болады.Оқытудың түпкі мақсаты-оның сапалы болуы, яғни сабақтың түрлері 

мен әдістерін, мазмұнын жетілдіру, оны танымдық, білімдік, тәрбиелік жағынан 

сапалық жаңа деңгейге көтеру. Ойын технологиясы жөнінде Б.П.Никитин, 

З.Фрейд, К.Гросс,Л.С.Рубинштейн т.б. ғалымдардың ой-пікірлері бір 

идеяға,оның пайдалылығы мен тиімділігіне тоғысады. Американдық философ 

Гербет Спенсер ойын әрекеті баланың бойында жинақталған қуатты сыртқа 

шығару тәсілі деп есептесе, австрия психологы З.Фрейд балалардың ойынын 

«өмірге бейімдеушілік» деп анықтайды. Ал белгілі педагог А.С.Макаренко 

«Балалар ойында қандай болса,өскенде де сондай болады»,-дейді. Жоғарыда 

айтылғандардың бәрі оқыту процесінде ойын түрлерін қолдану қажеттігін 

көрсетеді. Өйткені ойын, ең алдымен, баланың ой-өрісін, қиял сезімін дамытып, 

сөйлеу тілінің жетілуін, еркін пікір алысуңдиалог, монолог түрінде өзара 

сөйлесу машықтарын қалыптастырады. Оқытуда қолданатын ойын әдістері-

ойынның нақ өзі емес,ойын түріндегі әдіс. Ол логикалық, дербес орындалатын 

жаттығу жұмыстарына балалардың зейінін аударып, қызықтыру мақсатында 

қолданылады. Ойынның танымдық сипаты жөнінде А.М.Горький: «Бала 

ойынды сүйеді.Ойнағанда не болса соның бәрімен де ойнайды. Ол өзінің 

айналасындағы дүниені ойын үстінде тез таниды. Бала сөзбен де ойнайды, осы 

сөзбен ойнағанда өз ана тілінің нәзік ісерлерін үйретеді»,-деген болатын. 
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Сонымен балалардың ойынға деген қызығушылығын, ынтасын сабақ 

процесімен ұштастырудың маңызы зор. Ол үшін сабқта ойын түрлерін ретінде 

қарай пайдаланып отыру қажет. Ойынның түрлері көп. Біз солардың ішінен, ең 

алдымен, сабақ процесінде жиі пайдаланылатын сюжеттік-рөлдік ойындарға 

тоқталмақпыз  [30]. 

Сюжеттік-рөлдік ойын-балалардың ынта-ықыласын күшейтетін, оқудың 

қиын процесін жеңілдететін, дамуды тездетуге көмектесетін, оқу барысында 

таным қызметін күшейту мен көтермелеудің қуаты қайнар көзі болатын оқыту 

әдісінің бір түрі. Сюжеттік-рөлдік ойынның негізгі мақсаты баланы қызықтыра 

отырып, жаңа сабақты немесе өткен материалды берік меңгеру болып 

табылады. Сюжеттік-рөлдік ойындардың ережесі балалардың түсінуіне оңай, 

қарапайым әрі қысқа болуы шарт. Сюжеттік-рөлдік ойындарды сабақта 

қолданғанда оның мынандай шарттарға сәйкес болуын қатаң ескеру қажет: 

– сол ойынның балаға беретін білімдік және тәрбиелік мәні болуы; 

– баланың жан-жақты дамуына, танымдық қызметінің артуына әсер етуі; 

– өтіліп отырған материалға қызығушылығын туғызуы; 

– ойын сабақтың мақсатын іске асыруда балаларға қажетті білік пен 

дағдыны қалыптастыруға көмектесетіндей болуы тиіс; 

– өтілген тілдік материалдарды салыстыра алуы және қорытынды жасай 

білуі. 

Сюжеттік-рөлдік ойындардың балаларды қоршаған ортамен 

таныстырудағы рөлі ерекше. Ойын үстінде бала өзіне үлкен адамның белгілі бір 

функциясын қабылдайды. Оны өз іс-әрекетіне жүзеге асыруға тырысады. 

Балалардың сюжеттік-рөлдік ойындарға деген қызығушылығы ойын әрекетіне, 

ақыл-ойды дамытуға берілген логикалық жаттығуларға ауысады. Мысалы, 

рөлдік «Капитандар» ойынын алайық. Бұл ойынды ойнау барысында балалар 

елестету әрекеті арқылы кемені жүргізеді. Ойындағы рөлді оңға, солға бұрады, 

кеменің жүзуіне, қозғалысып дыбыс шығарады. Бұл әрекеттер арқылы балалар 

кеме капитанының рөліне енеді. Ал дидактикалық жағынан алғанда олар 

капитанның ойлау әрекетіне еліктейді, тәрбиешінің алдын ала жасаған 

түсіндірмесіне сүйене отырып кемені берілген бағыт бойынша жүргізеді. 

Мұндай ойындар арқылы бала өздігінен жұмыс істеуді үйренеді, өз бетімен 

қорытынды шығаруға машықтанады. Сондай-ақ ойын барысындағы іс-

әрекеттерді белгілеу, балаларды орын тәртібін анықтау, түрлі рөлдерді бөлісу 

т.б. баланың ой-санасының дұрыс қалыптасуына әсер етеді [31]. 

Ойын әдісін қолданғанда А.Байтұрсынұлының «баланы ойынға үйрету, 

ойынға қатыстыру арқылы ойыны қайсы, үйретуі қайсы екенін балалар 

айырмастай, сезбестей етіп үйрету керек» деген қағидасын басшылыққа алған 

жөн. Ойын-үйрету әдісінің ерекше түрі. Ойын үйренуді мәжбүр етпейді, 

баланың өз еркімен, ынтасымен орындалады. Ойында баланың бәрі бірдей, 

«жақсы бала» немесе «жаман бала» деп бөлінбейді, бір-бірін тек ойыншылар 

ретінде қабылдайды [32]. 

Ойын әдісі мына бағытта жүргізіледі: 

– үйретудегі баланың міндеті ойын арқылы шешіледі; 
– балаларға грамматикалық ұғымдарды меңгертуге қажетті оқу 
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материалы ойын құралы ретінде пайдаланылады; 
– үйрету де, үйрену де ойын-жарыс түрінде жүргізіледі; 
–балалар мәселені шешу тетігін іздейді, шығармашылық ойлауы 

қалыптасады. 
Тіл дамыту сабақтарында көп қолданылатын шарадалар мен 

анаграммалар, логогрифтер, метаграммалар сюжеттік-рөлдік ойындары 
балалардың ынтасын сабаққа аударуға,қабылдауын жеңілдетуге, білімді толық 
игеруге тәрбиелейді, олардың байқампаздығын, іздемпаздығын, продуктивті 
ойлау қабілеттерін дамытады, сабаққа эмоциялық бояу береді. 

А.Құнанбаев он тоғызыншы қара сөзінде: «Жас кезінен жақсы сөз естіп 
өскен бала кейін есті адам болады» дейді. Сондықтан баланы жас кезінен 
бастап тәрбиелік маңызы жоғары халық ойларының кәусар бұлақтарымен 
сусындату қажет. Себебі, халықтың даналық ойлары халық педагогикасының 
шамшырағы болған. Халық даналығы – мақал – мәтел, ертегі, өлең – жыр 
түрінде, ақын – жыраулардың, шешендердің сөздері толғау, өсиет сөздері 
арқылы баяндалып отырған. Осы тұрғыдан халық педагогикасының кең өрісі, 
қайнар көзі – ауыз әдебиетінің тәрбиелік мәні зор. Тіл дамыту сабақтарында  
сюжеттік-рөлдік ойындарды көркем әдебиетпен ұштастыра отырып, халық 
педагогикасының тәрбиелік мәні басым элементтерін қолдану арқылы, оқу - 
шылардың рухани дүниесін парасаттылық пен бауырмалдылыққа, адалдық пен 
кішіпейілділікке, инабаттылық пен үлкенді сыйлауға тәрбиелеудің маңы зы зор. 
Көркем әдебеттерді оқу арқылы олардың эстетикалық,адамгершілік  
қасиеттері дамиды. Шығармадағы кейіпкерлерді тану барысында жақсы  
істерге ұмтылады  [33]. 

Демек, балабақшадатіл дамыту сабақтарында сюжеттік-рөлдік ойындар- 
ды көркем әдебиетпен ұштастыруда төмендегідей мақсаттары болуы керек:  

1. Балаларды ұлттық болмысқа тәрбиелеу. Бұл төмендегі жұмыстар 
бойынша жүргізіледі: 

- сюжеттік-рөлдік ойындарды ұлттық тәлім-тәрбие көздерімен 
ұштастыруда жұмбақтарды, мақал-мәтелдерді, халықтың даналық, өсиет 
сөздерін оқыту барысында ойындар арқылы кеңінен қолдану; 

- көркем шығармаларды сюжеттік-рөлдік ойын түрінде беру арқылы 
балалардың ұлттық мәдениет пен әдебиетке дұрыс көзқарасын қалыптастыру; 

- сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы балаларға шешендік сөздерді 
үйретіп, олардың тіл мәдениетін жетілдіру керек. 

2. Балаларды сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы әлемдік ізгілік пен 
әдептілік негіздерімен тәрбиелеу. Бұл үшін әлемдік тәрбиенің озық үлгілерін, 
сыннан өткен тәрбие көздерін тіл дамытуды  оқыту барысында тиімді қолдану 
қажет. Тіл дамыту сабақтарында нақылдар мен өнегелі өсиеттерді үйрету 
арқылы балаларды адамгершілік құндылықтарын түсініп, оны келешек өмірінде 
дұрыс қолдана білуге дағдыландырылады. 

Жоғарыда аталған мақсаттарды орындату үшін тіл дамыту сабақтарында  

сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы балаларды тәрбиелеу жұмыстарын төрт 

бағытта жүргізген дұрыс:  

Бірінші бағыт - сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы балалардың 

интелликтуалдық қабілеттерін, логикалық ойлауын тәрбиелеу; 
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Екінші бағыт – балаларға ізгілікті  тәрбие беру – оқыту үрдісінде халық 

педагогикасының мол мұрағаттарын пайдалана отырып, балаларға ізгілік, 

адамгершілік қасиеттерін бойына сіңіру; 

Үшінші бағыт – түрлі көркем шығармаларды пайдалана отырып, 

балаларға эстетикалық тәрбие беру арқылы олардың жеке тұлғалық 

қабілеттерін, жат нәрседен бойын аулақ салуға тәрбиелеу;  

Төртінші бағыт – балалардың сөздерді орынды қолдану дағдыларын 

жетілдіре отырып, сөйлеу мәдениетіне тәрбиелеу; 

Жоғарғыда аталған төрт бағыт өзара бірлікте жұмсалып, тұтас күйінде 

сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы балаларды тәрбиелеу негіздерін құрайды. 

Сюжеттік-рөлдік ойындарды құру мына негіздерге сүйенеді: 

1) балалардың іс-әрекетіне ойын түрлерімен оқуды байланыстыру, 

біртіндеп қызықты жеңіл ойындардан ойын-тапсырмалар арқылы берілген оқу-

тәрбие мәселелеріне көшу; 

2) шарты мен міндеттерінің біртіндеп күрделенуі; 

3) берілген тапсырмаларды шешуде баланың ақыл-ой белсенділігінің  

күшеюі; 

4) оқу-тәрбие мақсаттарының бірлігі; 

Сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы балаларға қойылатын талаптар: 

- балаларға өзінің қабілетін көрсете білуге мүмкіндік беру; 

- баланы басқалармен жарыса білуге қалыптастыру; 

-ойын барасында балаға жаңа білім, білік, дағдылардың қайнар көзін ашу; 

- баланың ойын барысында жеткен оның жаңа алған білім,білік, 

дағыларын бекіту. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ЯЗЫКОВОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  ДОШКОЛЬНИКОВ  ПОСРЕДСТВАМ  

ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
В статье автор рассказывает о формировании коммуникативно-языковых 

компетенций дошкольников. Приводит конкретные примеры из личного опыта работы на 

занятиях по художественной литературе. 

 

Ключевые слова: компетенция, коммунникация, монологическая речь. 

 

Коммуникативная компетенция - это совокупность знаний, умений и 

навыков в области вербальных и невербальных средств, для адекватного 

восприятия и отражения действительности. 
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Одна из главных моих задач– совершенствовать речь как средство 

общения. 
Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного 

образования человека. В связи с этим образование детей дошкольного возраста 

должно строиться в соответствии с общей идеологией модернизации общего 

образования Казахстана, согласно которой основным результатом деятельности 

образовательного учреждения становится не система знаний, умений и навыков 

сама по себе, а овладение ребенком набором компетентностей. Одной из 

ведущих компетентностей личности, в том числе и ребёнка дошкольного 

возраста, является коммуникативная компетентность, которая рассматривается 

нами, как выражение своих желаний, намерений, а также пояснение смысла и 

состава своих действий.  Показателем коммуникативной компетентности 

является способность ребенка строить свое языковое общение с другими 

людьми. Формирование связной речи детей через развитие коммуникативных 

навыков, обогащение словарного запаса, улучшение разговорной речи, стало 

основной целью моей работы. К трем годам, при правильном развитии, ребенок 

осваивает все основные грамматические критерии языка разговорной речи, уже 

владеет теми средствами, которые необходимы для его полноценного общения. 

Начиная работу со средней группы, с целью развития навыков общения, 

поставила такие задачи: 

1. Формировать монологическую речь через умение составлять 

творческие рассказы по описанию игрушек, предметных и сюжетных картинок, 

с использованием карточек-схем и мнемотехники; 

2. Вызывать у детей коммуникативную потребность и стремление к 

общению друг  с другом через инсценирование сказок; 

Эффективная работа- это плановая работа, и в первый же год был 

 составлен перспективный план. 

Начала свою работу с предметных картинок, которые располагают к 

занятиям номенклатурного характера, связанным с перечислением и описанием 

качеств и особенностей изображения предмета. 

Также  я использовала  опыт работы Э. Бенеша – эта работа проводилась 

по карточкам-схемам.   Проведены занятия по темам «Я и мой папа», «Моя 

любимая мама», «Моя семья». С помощью карточек-схем учила детей средней 

группы начинать рассказ с названия предмета, а затем последовательно 

описывать его. Вначале брала самые простые картинки с изображением 

машины, самолета, кукол и др. 

 Обучение детей рассказыванию по сюжетной картине, является одним из 

направлений работы по формированию монологической связной речи. Картина 

не только расширяет и углубляет детские представления об общественных и 

природных явлениях, но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к 

рассказыванию, побуждает говорить даже молчаливых и застенчивых. 

Сюжетная картинка наталкивает ребенка на рассказ связный с интерпретацией 

действия, поэтому я брала картины из серии «Мы играем», «Времена года», 

«Зимние забавы» осень, зима, весна,  с использованием мнемотаблиц. 
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 В своей работе использовала новый метод- метод мнемотехники.  

Мнемотехника – в переводе «искусство запоминания» - сегодня становится  

все более актуальной, она заметно облегчает детям овладеть связной речью, 

кроме того, наличие зрительного плана – схемы делает рассказы четкими, 

связными и последовательными, она обеспечивает эффективное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации, а это имеет приоритетное  

значение для полноценной подготовки к школе. 

В работе с мнемотаблицами я вводила цветовые обозначения времен года, 

осень -желтая, зима - голубая, весна – зеленая. При этом знакомила детей с 

условными обозначениями, характерными для каждого времени года, например 

дождь -                , снег -         , солнце -           , дерево -     и т.д. Они помогли 

научить детей составлять описательные рассказы о явлениях природы.

В работе с сюжетной картиной объясняла, что рассказы можно начинать со 

слов: «однажды»,  «как - то раз»,  если картина отображала времена года, 

начинаем со слов: «Наступила…»Часто в своей работе использовала книгу 

Гусаровой В.Н. «Беседы по картинкам времена года» - что позволяло 

поговорить с детьми, на самые разные темы, а в затруднительных случаях здесь 

помогали вопросы-подсказки. 

На занятиях и в свободное время составляли с детьми рассказы по теме 

«Игрушки». Для текстов – описаний – использовалась лучевая связь, которая 

характеризуется тем, что называется объект, а затем каждое качество как лучик 

присоединяется к характеристике предмета, здесь тоже использовала 

мнемотаблицу или карточки-схемы. 

На данном этапе работы дети должны уже овладеть коммуникативными 

умениями, т.к.необходимо активно вступать в диалог, уметь задавать вопросы и 

отвечать на них. С этой целью систематически проводила словесные игры и 

игровые упражнения: 

«Клубочек» (дети стоят в кругу, воспитатель, держа клубок в руке, может 

задать любой вопрос ребенку. Например: Как тебя зовут? Что ты любишь? И 

т.д. ребенок ловит клубок, отвечает на вопрос, а затем свой вопрос задает 

следующему». 

«Продолжи предложение» (например: мама улыбнулась, потому что …. 

или я умею…) 

«Нанизываем бусы» (ведется диалог между 2-3 детьми, 1 ребенок 

ведущий, диктует какую геометрическую фигуру и какого цвета нанизывать, а 

другой выполняет и говорит, что он сделал). 

Несомненно, интересными были диалоги с включением загадок, 

включала в беседу малые фольклорные формы пословицы, поговорки, короткие 

стихи. Систематически инсценировали сказки, начинали с самых простых 

«Колобок», «Репка», «Теремок»,  а затем усложнили, стали обыгрывать более 

сложные сказки т.к. «Три медведя», «Три поросенка»,  «Заюшкина избушка»,  

«Гуси-лебеди», «Лисичка со скалочкой». 

Продолжая работу над этой темой,  я поняла, что самая сложная и 

большая проблема в обучении детей дошкольного возраста, научить связно и 
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выразительно говорить. Очень важно помочь ребенку овладеть этим 

прекрасным даром. 

Серьезные затруднения при составлении рассказа на наглядной основе 

привели меня к применению обучения наглядному моделированию. 

Использование моделирования позволило детям эффективнее воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить в 

соответствии с поставленными задачами. 

Обучая детей составлению рассказов по сюжетным картинкам, я 

использовала наглядные  схемы-модели в качестве плана речевого 

высказывания.   Ребенок знает,  с чего начать, чем продолжить и уточнить свой 

рассказ, и как его завершить. На начальных этапах использовала 

иллюстрированное панно, опорные картинки, а затем заменяла иллюстрации 

схемами-моделями, которые помогали самостоятельному рассказыванию. 

Перед тем, как пересказать текст сказки или рассказа, я читала текст вне 

занятия с установкой на внимательное прослушивание текста. Затем: 

 обсуждали проблемные ситуации текста; 

 выделяли главные мысли; 

 проводила словарную работу с объяснением малознакомых слов. 

На занятии читала текст, а дети самостоятельно  раскладывали схемы – 

модели, затем пересказывали его с использованием модели. Так были 

проведены занятия по пересказыванию сказки «Заюшкина избушка», 

предложила детям использовать моделирования заместители – круги разного 

цвета. Договорились, каждый заместитель будет соответствовать герою сказки. 

В ходе обсуждения ставила перед детьми проблемные вопросы. 

- Для зайца, круг белый. Почему? 

- Лиса – какой круг. Почему? (оранжевый) 

- Волк – какой круг. Почему? 

Для петушка выбрали красный круг, т.к. вспомнили стихотворение, что у 

него красный гребешок, красная бородушка, красные сапожки. 

Остались два круга голубого и коричнего цвета. Для чего?  - остались две 

избушки: лубяная – коричнего цвета, ледяная – голубого цвета. Таким образом, 

дети сами составили сказку, заменив её персонажи, на геометрические фигуры. 

Овладение приемами моделирования  значительно сократило время обучения. 

В своей работе по развитию диалогической речи, часто применяла 

нетрадиционный метод – это метод интервьюирования. Этот метод позволяет 

отойти от традиционной модели занятия. При обучении диалогической речи в 

виде беседы происходит практическое усвоение вопросно-ответственной 

формы. Данный метод  позволяет: 

 развивать личностные качества детей; 

 учит быть активным и самостоятельным собеседником; 

 развивает культуру общения и речь; 

 овладевает связным, описательным и последовательным рассказом; 

Цель предлагаемых  заданий -  развитие диалогической формы речи с 

включением второго ребенка в речевую деятельность. Как только дети  начали 
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понимать важность соблюдения логики в беседе, задания усложнила за счет 

введения рисунков, условных  знаков: 

- что сначала – что дальше – чем закончился диалог? 

В ходе предварительной беседы по схеме ведения диалога в форме 

интервью, ребенок знает  с чего «корреспондент» должен начать диалог, какой 

следующий вопрос будет задавать. Так были составлены схемы связного 

высказывания по лексическим темам: «Транспорт», «Зимние развлечения», 

 «Интервью с осеннего леса». Такое построение во много раз увеличивает 

эффективность занятий за счет включения  игрового приема  и метода 

интервьюирования. 

Кроме этого большое внимание продолжала уделять сказкам, 

инсценированиям, дети инсценировали  сказки  в свободное от занятий время, 

почти на каждый детский праздник, на открытых занятиях были включены 

инсценировки. Я думаю, что это тоже показывает результат моей работы, 

 ведь дети в ходе показа сказки общались  друг с другом, вели диалог,  

беседу. Контакт со сверстниками  приносит  детям ни с чем, ни сравнимую 

радость. Только друг с другом они могут быть наравне, а, значит, 

диалогическая речь выступает, как основная форма полноценного  

общения. 

Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые 

создаются самими детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В них 

дети воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и 

деятельности взрослых. В игре ребенок начинает чувствовать себя членом 

коллектива, он может справедливо оценивать действия и поступки своих 

товарищей и свои собственные.Дети играют в «дочки-матери», в шоферов и 

летчиков, в детский сад, в больницу и другие игры. Мы  должны помочь 

ребенку играть содержательно. Вовлекая в игровую  деятельность родителей, 

совместно можно достичь положительной динамики не только в 

образовательном, но и эмоциональном направлении, способствуя укреплению 

семейных взаимоотношений. 

В день «Открытых дверей» по этой теме провела сюжетно-ролевую игру 

«Салон красоты»  совместно с родителями и получила хорошие отзывы, как  об  

игре,  так и о работе  с детьми. 

Мы стремимся развивать у детей умение не просто общаться, создавая 

уместные речевые жанры, но и умение эффективно общаться. Важно, чтобы 

наши выпускники владели речью, легко могли входить в контакт с людьми, 

умели общаться в различных ситуациях, были  настроены на конструктивный 

диалог, умели успешно взаимодействовать с партнерами по общению и т.д. Не 

менее важно, чтобы они были готовы пополнить свои знания, опираясь на  уже 

приобретенные. Это поможет дошкольнику легче адаптироваться к условиям   

школьной жизни, и, следовательно, быть социально активной личностью, 

умеющей самореализоваться.  Считаю, что с поставленными  задачами я 

справилась.  
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СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ТӘСІЛ АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ КІТАП  ОҚУҒА ДЕГЕН 

МОТИВАЦИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Оқушылардың сөздік қорларын, тілдерін дамыту, тіл мәдениетін арттыру мен дамыту, 

сапалы білім беру – қазіргі кезде мектеп мұғалімдерінің алдынды тұрған басты міндеттердің 

бірі.  

Қазіргі заман талабына сай білім беру үрдісі білімді жеке тұлғаға қарай бағыттай 

отырып, тұлғаны жан-жақты дамытуға, шығармашылықпен айналыстыруға жол ашып отыр.  

Алайда, осы іс-шаралардың барлығы мұғалімнің ұйымдастыруы мен шеберлігінің 

нәтижесінде іске асырылады.  

 

Түйін сөздер: коммуникативтік, ақпараттық құзіреттіліктерін қалыптастыру, сөздік 

қорларын, тілдерін дамыту. 

 

Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық 

жеткіліксіз болып қалғаны қашан. Біздің азаматтарымыз үнемі ең озық 

жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын 

меңгеруге дайын болуға тиіс. Сондай-ақ балаларымыздың, жалпы барлық 

жеткіншек  ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет. 

Балаларымыз қазіргі заманға бейімделген болуы үшін бұл аса маңызды» деп 

атап көрсеткен болатын [3].Ресми дерек бойынша, мектеп жасындағы 

балалардың 40 пайызы әдеби мәтінді түсінуге қиналатындығы дәлелденген. 

Жалпы, барлық зерттеушлердің болжамы бойынша адамдардың сауатсыздық 

деңгейінің төмендеуі, оларға дұрыс білім беріп, тиянақты оқытпаудан, оқырман 

болуға үйретпеуден болған көрінеді. Сақтанбау, ұқыпсыздық, байқаусыздық, 

апаттар: мұның бәрі ережені дұрыс оқымағандықтан, түсінбегендіктен, санаға 

сіңірмегендіктен орын алып отыр.PISA халықаралық зерттеулерінің нәтижесі 

бойынша қазақстандық оқушылар мәтінмен жұмыс істеуде әлемдегі өз 

құрбыларынан артта қалуда, оқу сауаттылықтары жеткіліксіз деңгейде болып 

отыр. (2009 жылы – 65 елдің ішінде 59 орын, 2012 жылы – 62 орын). Оқу 
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мәтіндерін күнделікті өмірде пайдалана алатын оқушылардың пайыздық 

көрсеткіші 5%, ал экономикалық ынтымақтасы және даму ұйымындағы елдер 

бойынша 28,6% [1]. Қазақ маманы С.Раевтың ойынша, сауатсыздық дерті 

адамға кішкентай кезінен бастап жұғады екен. Әсіресе бүлдіршінді жазу мен 

оқуға баули бастаған 1-ден 3-сыныпқа дейінгі аралықта пайда болады. Яғни, 

үшінші сынып оқушысы ешқашан кітапханаға бармаса, оқулықтан басқа 

ешқандай кітап оқымаса тағы бір ертеңгі сауатсыздың дүниеге келгені. Сол 

үшін кітап оқуға деген баланың мотивациясын кіші жастан бастаған дұрыс. 

Оқушы неғұрлым кіші болса кітап оқуға деген мотивациясының оқу 

жағдайының сипатына, мұғалімнің бағыттауына, қоятын талаптарына 

байланысты. Кітап оқуға деген мотивацияның қалыптасуы баланың ой - өрісін 

кеңейтеді, ойлауға үйретеді, сөйлеу қабілетін, есте сақтауын, қиялын дамытады, 

танымдық және дамытушылық қызметін анықтайды [2].«Артық білім кітапта, 

ерінбей оқып көруге» - деп Абай Құнанбаев атамыз айтпақшы, адам баласы 

үшін кітап – тілсіз тәрбиеші. Кітап адам баласына бала кезінен бастап, өмірінің 

соңына дейін сырлас досы бола алады. 

Мақсаты: ІІІ деңгейлі сертификатталған мұғалім ретінде сындарлы 

оқытуға негізделген тәсілді қолдану арқылы ата-аналармен отбасылық оқу 

дәстүрін енгізе отырып, оқушылардың кітап оқуға деген  мотивацияларын 

қалыптастыру.    

Міндеттері: 

 сындарлы оқытуға негізделген тәсілдерді сабақтарда және сабақтан тыс 

уақытта қолдану, оның кітап оқуға деген мотивация қалыптастыруға 

бағытталған  тиімділігін анықтау; 

 ата-аналарға отбасылық оқу ұйымдастыруға және кітаптың көмегімен 

тәрбиелеу мәселесіне көмектесу; 

 кітап оқуға деген оқушылардың мотивациясының деңгейін анықтау 

мониторингісін жүргізу; 

 ата-аналар мен оқушылардың кітапханамен байланыс жасауын 

қамтамасыз ету; 

Педагогикалық жоба бастауыш сыныптардағы оқушылардың кітап оқуға 

деген мотивациясын қалыптастырудың құралы ретінде сабақтарда және 

сабақтан тыс ашараларды ұйымдастыруда  қолданатын  сындарлы оқытуға 

негізделген тәсілдердің тиімдісін анықтауға бағытталған.Тақырыптың бүгінгі 

заман талабына сай проблемадан туындағаны, яғни өзектілігі анықталған. 

Мақсат нақты, қол жетімді, белгілі уақыт ішінде орындауға болады.  міндеттері 

нақты,  жобаны жүзеге асырудағы күтілетін нәтижелер және олардың өлшемі 

ретінде критерийлері нақты жазылған. 

Кітап оқуға қызықтыра түсу мақсатында оқылған ертегілер мазмұнына 

түрлі түсті бояумен суреттер салып ертеңгіліктер өткізу тиімді. Мұндай 

ереңгіліктерді оқушылардың тоқсан бойы оқығандарына есеп беру ретінде 

әрбір тоқсан аяғында өткізуге де болады. Ілінген суреттерге қарап, оның қай 

ертегіге қатысты екенін айтып, кітаптағы суреттеріне мән берудің маңызы зор 

екенін естен шығармау керек. Бастауыш сынып жасындағы балалар үшін 
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кітаптағы суреттердің тәрбиелік мәні зор. Олар баланың оқығандарын 

түсінуіне, есте сақтауына көмектеседі. 

Қай ертегіге қатысты. 

Өз қалауымен оқылған кітаптарды дәптерге тізіп жазып отырған дұрыс 

немесе мынадай кесте толтыруға болады. 

Дәптер беті: 

Тақырыбы: 

Авторы: 

Шығарманың 

Кейіпкері 

Мәселелері 

Қысқашамазмұны Пікір 

Бірлесе отырып кітап оқу, оқығаны туралы ой бөлісу 

3 топқа бөліп балаларды бірлесе отырып топпен жұмыс істеуге баулу, 

жұмыс үстіндегі еркіндік, тек сөйлеушіні тыңдауға ғана емес, ойлауға жетелеу, 

өз ойын жеткізуге баулу. 

Топпен жұмыс істеуде қасындағы достарының пікірін сыйлай біледі. 

1.Топтағы 4 бала кезек-кезек оқу, тыңдау 

2. Талқылау. 

Нәтижесінде: бала шапшаң оқуға дағдыланады. Шапшаң оқуға 

дағдыланғанда ғана оқушы төмендегідей жетістіктерге жетеді: 

1. Мәнерлеп оқуды меңгереді. 

2. Оқығанды көз алдына елестете алу қабілеті артады. 

3. Әр түрлі сезімдерге беріледі. Қиялдау қабілеті дамиды. 

4. Өзіндік жұмыстар мен тапсырмаларды орындауларда емін – еркін 

жұмыс жасайды. 

Ақпараттық және біліми технологиялар, стратегиялар.  

Оқушылардың кітап оқуға деген мотивацияларын қалыптастыру 

бойынша  тәжірибеде деңгейлік курс идеясы сындарлы оқытуға негізделген 

тәсілдерді қолдануға бағытталды. Сындарлы оқыту мақсаты оқушының мәтінді 

терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерлерге, кез 

келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. Оқушылардың 

тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін мектеп психологымен бірлесе отырып 

зерттеймін. Әр баланың мәтінді қалай оқығанда түсіне алатынын білу үшін ата-

аналары, өздері арқылы жекелей әңгімелесіп білемін және кітап оқуға деген 

мотивация қалыптастыру жұмысын 4 бағытта жүргіземін. Олар: 

 сабақ барысында; 

 сабақтан тыс уақытта; 

 ата-аналармен жұмыс; 

 кітапханамен байланыс; 

Оқытудағы сындарлы тәсіл білім берудің  нәтижесі ретінде оқыту 

сапасын қамтамасыз етеді, ал ол өз кезегінде кешенді әдіс-тәсілдер арқылы 

жүзеге асады және жеті модуль ықпалдаса жүргізіледі. Соның ішінде сындарлы 

оқытуға негізделген  тиімді тапқан стратегиялардың қолданылуын көрсете 
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кетейін. Әдебиеттік оқу сабағында оқушыларға бүгін сабақта неге жетуіміз 

керек? - деген сұрақтың төңірегінде «Біздің мақсатымыз» деген парақ 

таратылады да,  барлық оқушы мәтінмен танысу соңында жету керек нәтижені 

бірлесе анықтайды.Оқушылардың ойы бүгін не үйренеміз деген сұрақ 

төңірегінде болады.  Келесі әдіс «Ғажайып құс сұрағы». Бұл әдісте мәтінмен 

таныспас бұрын құстың ойы мен сұрағы оқылады. Мысалы: Балалар, мәтін 

«Жақсылардың жақсысы» деп аталыпты. Енді мәтінді оқып, жақсылардың 

жақсысы деген не екенін білейік. Оқушылардың мотивациясы артады.  Кері 

байланыс сәтінде оқушылар «Ғажайып құстың» сұрағына жауап береді. 

«Оқырман күнделігі» әдісі арқылы оқушылар мәтіннің атын, авторын, 

кейіпкерлерін және өзінің мәтін туралы пікірін жазып отырады. «Мәтінтану  

диаграммасы» арқылы мәтіндегі оқиғалардың желісі мен шиеленісуін 

мұғалімнің немесе бір оқушының оқуы арқылы сызады. [4]. Кейде «Бірлескен 

диаграмма» да сызып  өздерінің диаграммаларын қорғайды. «Аргументті  эссе» 

әдісінде оқушылар тек негізгіні меңгеруге, берілген сұрақ төңірегінде қажетті 

ақпаратты мәтіннен алуға үйренеді. «Блум сұрақтары» әдісі бойынша әр топқа 

тапсырма беріледі. 1-топ мәтін бойынша «Білдік» авторын, тақырыбын, 

оқиғаларды атайды. 2-топ «Түсіндік» - толық мазмұнын айтады. 3-топ 

«Қолдандық» - берілген сұрақтарға мәтін арқылы жауап береді. «Талдадық» - 

оқиғаларды немесе кейіпкерлерді салыстырады, сипаттайды, «Жинақтадық» - 

оқиғалардың байланысын көрсетеді, сызба сызады. «Бағаладық»- автродың нені 

көрсеткісі келгенін анықтап, оөінің көзқарасын білдіреді. Оқуға мотвацияны 

арттыру тәсілдерінің бірі – сурет салғызу. Оқушылардың көпшілігі сурет 

салуды ұнатады. Келесі сабақта оқитын мәтінді үйден оқып, соған сурет салып 

келеді. Сыныпта «Галерея» аралау арқылы әркім өз суреті туралы және 

мәтіннің қай бөлігінен екенін салыстырып айтады немесе топтарға салып 

келген суреттер таратылады. Әр топ сол суреттегі бейнеленгенді мәтінне тауып 

оқып, ұқсастығы мен жетіспейтін тұстарын айтады. Оқушылардың сабақ 

барысындағы мәтінге оқу қызығушылығын туғызу үшін оқушылардың  

«Сүйікті ертегі, әңгімелерінің» тізімін жасаймыз. Ата-аналармен бірлесіп 

сынып кітапханасын оқушылардың сүйікті кітаптарымен жабдықтадық.  Әр 

оқушы 2016-2017 оқу жылында оқитын кітаптарының тізімін жасады. Ай сайын 

сыныпта «Үздік оқырман», «Оқымысты отбасы», «Минутына- ең көп сөз 

оқитын оқушы», «Анасының бағасы»,- сияқты номинациялар бойынша шаралар 

өткізіп, анықтап отырамыз.  Сондай-ақ, айына 1 рет сыныптан тыс оқу сабағын 

ертегі тыңдауға арнаймыз. Оның ерекшелігі ертегі айтуға отбасымен 

даярланады. Бір ертегіні әжесі, атасы, анасы, әкесі, баласы айтады. Басқа 

балалар сұрақтар қояды. Түсінгендерін топпен сурет, кесте,сызба арқылы 

білдіреді. Сонымен қатар, балалардың барлығы кітапханаға барып тұрады. 

Айына 1 рет сынып оқушыларымен және ата-аналармен бірігіп, кітапханаға 

барамыз. Сындарлы оқытуда мұғалім бағыт беруші тұлға болып танылады да 

сабақтың барлықжүру әдісі оқушылардың белсенділігі арқылы көрініс табады. 

Сөз әдебіне үйреніп, қосымша материалды іріктей алуына, ой қорытуға 
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үйренеді.Осылайша оқушылардың кітап оқуға деген мотивациялары көтеріліп 

отыр. 

 Егер оқушылардың  кітап оқуға деген мотивацияларын  қалыптастыру 

және дамыту жұмысын өзім жоспарлағандай төрт бағытта  жүргізуде сындарлы 

оқытуға негізделген тәсілдерді тиімді қолдансам, онда баланың  түсініп оқу 

дағдысы қалыптасып, түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу біліктіліктері 

көтеріледі, кітап оқуға деген қызығушылығы артады.  

Осы талаптар әр уақытта жемісті нәтижелерге жеткізіп отырды.  

Жаңашыл сабақтардың нәтижесі оқушы өз ойын қорықпай, еніммен айта 

алатын дәрежеге жеткізеді. 
 

Кесте 1 -Күтілетін нәтижелер және өлшеу критерийлері: 

Күтілетін нәтижелер Критерийлері 

-мәтінмен жұмыс істей алады; 

-мәтінді түсіну, талдау 

дағдысы артады; 

-ата-анамен бірлесе оқу 

жүзеге асады; 

-кітапхананың тұрақты 

оқырманы болады; 
 

-берілген сұрақтарға барлық оқушы мәтіннен тауып 

жауап бере алады; 

-мәтін мазмұнын айтады, өзінің көзқарасын айта алады; 

 

- «Отбасымен оқимыз» дәптері және «Анасының 

бағасы» арқылы тексеріледі; 

- «Оқырман карточкасы» және оқырман мониторингісі; 

 

Нәтижелер мониторингісі (тиімділігі) 

Қойылған мақсат пен міндеттерді жүзеге асыру үшін зерттеу 

әдістері:оқушыларды бақылау, күнделікті оқушылармен рефлексия жүргізу, 

оқушылардан және ата-аналардан сауалнама алу.   

Диаграмма 1 - 3 сынып оқушыларының оқу техникасының мониторингі  

 

 
 

100 сөз 75-80 сөз  60-70сөз 
 

Диаграмма 3 - 4 сынып оқушыларының Буккроссинг әдісі бойынша кітап 

оқуға деген қызығушылықтарының мониторингісі  

 

Шартты белгілер: 

1-кітап оқуға қызығушылық жоқ; 

2- сырттай қызығады, оқымайды; 

3-суреттерін ғана қарайды; 

4- кітапты қызығып, түсініп оқиды; 

5- оқығанына сыни баға бере алады; 

Сыныпта барлық оқушылардың оқу техникасы 

Мемлекеттік стандарт талаптарына сай келеді. 

Кестеде 2016 жылғы қыркүйек және 2017 

жылғы ақпан айларында тексерілген оқу 

техникасының нәтижесі көрсетілген.сынып 

оқушыларының жартысына жуығының оқу 

техникасы 4 сынып деңгейінен артып отыр. 
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Бұл мониторинг те қазан 2016 жылы, наурыз 2017 жылы жүргізіліп, 

салыстырылды. Қазіргі күні барлық оқушы кітап оқуға қызыққанымен, сырттай 

ғана қызығып, көбінде суреттерін ғана көрумен шектелетін 20% оқушы бар. 

Дегенмен, сыни талдау жасай алатын оқушылардың өсуі де байқалады. 

Диаграмма 3- «Оқымысты отбасы» бағыты бойынша отбасында кітап оқу 

мониторингі. 

 

 
 

Қыркүйек айында алынған сауалнама нәтижесінде оқушылардың 

жартысынан астамының үйінде кітап оқылмайтыны анықталды. Жүргізілген 

жұмыстар нәтижесінде наурыз айының 2-де алынған сауалнама бойынша 

барлық отбасының кітап оқуға ұмтылғанын көруге болады. Күнделікті кітап 

оқуға уақыт бөлетін отбасылар 10%-ға артып отыр. 

Диаграмма 4- 3 сынып оқушыларының кітапханадан кітап алып оқу 

мониторингісі. 

 

 
 

 

 

Оқушылармен бірге тек мектеп кітапханасымен ғана байланыс жасасақ, 

осы оқу жылынан бастап қалалық кітапханамен тұрақты байланыс орнады. 

Соның арқасында кітапханадан кітап алып оқитын оқушылардың саны да 

артып отыр. Сондай-ақ ата-аналардың кітапханаға баласымен бірге баруы 35%-

ға жетіп отыр. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматривается возможность использования информационно-

коммуникационных технологий в процессе математического развития детей в дошкольном 

образовательном учреждении, при этом обращается внимание на необходимое соблюдение 

санитарно-гигиенических условий во время занятий детей с использованием компьютеров. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, математическое 

развитие, дошкольный возраст. 

 

Во всем мире использование информационно-коммуникационных 

технологий в различных сферах деятельности стало частью культуры и 

необходимой нормой. Владение информационно-коммуникационными 

технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых 

социально-экономических условиях, а образовательному учреждению – 

перейти на режим функционирования и развития как открытой 

образовательной системы. 

Информатизация общего образования в нашей стране уже имеет свою 

историю и традиции. Компьютер активно входит в нашу жизнь, становясь 

необходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но 

и средством обучения детей. 

Информационная технология – это комплексметодов, способов и средств, 

обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и 

ориентированныхна повышение эффективности и производительности труда. 

На современном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с 

компьютером (компьютерные технологии). 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен).  

В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Онобеспечивает 

комфортное, индивидуальное,многообразное, высоко интеллектуальное 

взаимодействие объектов коммуникации. 

Соединяя информационные и коммуникационные технологии, проецируя 

их на образовательную практику, необходимо отметить, что основной задачей, 

которая стоит передих внедрением, является адаптация человекак жизни в 

информационном обществе [1]. 
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Информационно-коммуникационные технологии в образовании – это 

комплекс учебно-методических материалов, технических иинструментальных 

средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их 

применения для совершенствованиядеятельности специалистов учреждений 

образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для 

образования (развития, диагностики, коррекции) детей. ПодИКТ 

подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, видео, 

DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, т.е. всего  

того, что может представлять широкие возможности для познавательного 

развития [2]. 

В условиях информационного общества информационно-

коммуникационныетехнологии должны стать необходимой составляющей 

образовательного процесса в ДОУ. ИКТ можно считать новым способом 

передачизнаний, который соответствует качественно новому содержанию 

обучения и развития ребенка. Введение информационных объектов и 

технологий в образовательный процесс дошкольного учреждения может дать 

необходимый социальный и экономический эффект только при условии, что 

создаваемые и внедряемые информационные объекты и технологии будут 

естественным способом интегрированыв процесс функционирования 

образовательного учреждения [3]. 

Большой вклад в разработку идеи использования информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения, воспитания и развития 

дошкольников внесли Д.Л. Баландин, К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса, Э.М. 

Дорофеева, И.И. Комарова, Т.С. Комарова, Е.Б. Соловьева, А.В. Туликов, В.В. 

Фаныгина и др. Однако сегодня отсутствует системный, планомерный и 

единообразный подход к реализации ИКТ непосредственно в дошкольных 

образовательных учреждениях. При этом исследования по использованию 

компьютера в детских садах убедительно доказывают не только возможность  

и целесообразность этого, но и особую роль компьютера в развитии  

интеллекта и в целом личности ребенка[4]. 

В работе с детьми информационно-коммуникационные технологии могут 

довольно активно использоваться в процессе занятий и других видов 

деятельности. Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, расширяет возможности 

предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. 

Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных 

средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и сюжеты. 

Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют 

познавательную деятельность дошкольников и усиливают усвоение материала. 

Применение компьютера в дошкольном образовательном учреждении 

возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, 

его эффективности, а так же развивает ребенка всесторонне. 

Основным направлением развития ИКТ в дошкольном учреждении 

является использование компьютера с целью приобщения детей к современным 
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техническим средствам передачи и хранения информации, что осуществляется 

в игровых технологиях. Это различные компьютерные игры – «игрушки»: 

развлекательные, обучающие, развивающие, диагностические, сетевые. В 

работе с дошкольниками педагоги используют в основном развивающие,  

реже обучающие и диагностические игры.  

Выбор компьютерных игровых средств играет важную роль для 

использования ИКТ в воспитательно-образовательном процессе. В настоящее 

время выбор компьютерных игровых программных средств для дошкольников 

достаточно широк. Но, к сожалению, большинство из этих игр не рассчитаны 

на реализацию программных задач, поэтому могут использоваться лишь 

частично, преимущественно с целью развития психических процессов: 

внимания, памяти, мышления. 

Информационно-коммуникационные технологии должны использоваться 

как средство интерактивного обучения, которое позволяет стимулировать 

познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний.  

Речь идет о созданных педагогами играх, которые соответствуют программным 

требованиям. Эти игры предназначены для использования на занятиях  

с детьми [5]. 

В частности, подобрано много компьютерных программ, предназначенных 

для развития элементарных математических представлений детей 4-7 летнего 

возраста. Это программы: 

 для обучения счету и обозначению множества цифрой; 

 для закрепления знаний о величине предметов; 

 для закрепления знаний о форме предметов, знакомства с 

геометрическими фигурами (плоскими: кругом, квадратом, прямоугольником, 

треугольником и др.); 

 для ориентировки в пространстве (близко, далеко, справа, слева); 

 для ориентировки во времени (сутки, день, месяц, год).  

Компьютерные математические программы помогают детям 

закрепить представление о том, что число не зависит ни от предметного 

содержания множества, ни от пространственного расположения его 

 элементов. 

В подобных компьютерных программах дети упражняются в прямом и 

обратном порядковом счете, учатся решать задачи на сложение и вычитание, 

определять состав числа (в пределах 10). Они внимательно всматриваются в 

картинки на экране, изображающие разные фигуры, и с интересом отыскивают 

их в окружающих предметах. При успешном счете, решении задач, правильном 

выборе на экране дорисовываются картинки, предметы перемещаются, 

изменяется игровая ситуация, ребенку предлагаются новые более  

трудные задания. Благодаря этим программам занятия приобретают 

непринужденный характер, вызывают желание добиться успеха. 

Компьютерные математические игры, помогая закрепить, уточнить 

конкретное математическое содержание, способствуют совершенствованию 

наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-образный план, 
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формируют элементарные формы логического мышления, учат  

анализировать, сравнивать, обобщать предметы, требуют умения 

сосредоточиться на учебной задаче, запоминать условия, выполнять их 

правильно. Компьютерные математические игры не навязывают детям темп 

игры, в них учитываются ответы детей при формировании новых заданий, 

тем самым, обеспечивая индивидуальный подход к обучению. 

В дошкольном возрасте широко применяются приемы внешнего 

поощрения: при правильном решении игровых задач ребенок слышит веселую 

музыку, либо видят печальное лицо, если задача неправильно решена. Дети 

ждут оценку, эмоционально реагируют на ее характер. У них отмечается яркое 

эмоциональное положительное отношение к занятиям, к компьютеру. 

Использование интерактивного оборудования при обучении старших 

дошкольников математике помогает закрепить, уточнить конкретное 

математическое содержание, способствует совершенствованию наглядно-

действенного мышления, переводу его в наглядно-образный план,  

формирует элементарные формы логического мышления. 

Благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются 

следующие результаты: 

 дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины; 

 глубже постигаются понятия числа и множества; 

 быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; 

 тренируется внимание и память; 

 активно пополняется словарный запас; 

 развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация 

движений глаз; 

 уменьшается время как простой реакции, так и реакции выбора; 

 воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность;  

 развивается воображение и творческие способности; 

 развиваются элементы наглядно-образного и теоретического 

мышления. 

В работе с родителями ИКТ мы используем при оформлении наглядного 

материала, при проведении родительских собраний, круглых столов, мини-

педсоветов, практикумов. Проводя анкетирование родителей наших 

воспитанников, мы пришли к выводу, что использование ИКТ позволяет 

разнообразить общение, повысить интерес взрослых к получению полезной 

информации о воспитании детей.  

Одно из главных условий внедрения информационных технологий в ДОУ 

– с детьми должны работать специалисты, знающие технические возможности 

компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные 
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нормы и правила использования компьютеров, владеющие методикой 

приобщения дошкольников к новым информационным технологиям. Учитывая 

это, первостепенной задачей в настоящее время становится повышение 

компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными 

образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети 

Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать 

современные компьютерные технологии для подготовки и проведения  

занятий с детьми на качественно новом уровне. 

Любого педагога и родителя волнует вполне закономерный вопрос о 

возможном негативном воздействии компьютерной техники на организм 

ребенка. Обычно детям дошкольного возраста рекомендуют находиться от 15 

до 20 минут, а то и не более 10 минут.  

При работе компьютеров и интерактивного оборудования в помещении 

создаются специфические условия: уменьшаются влажность, повышается 

температура воздуха, увеличивается количество тяжелых ионов, возрастает 

электростатическое напряжение в зоне рук детей. Напряженность 

электростатического поля усиливается при отделке кабинета полимерными 

материалами. Пол должен иметь антистатическое покрытие, а использование 

ковров и ковровых изделий не допускается. 

Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения 

накопления статического электричества и ухудшения химического и ионного 

состава воздуха необходимо: проветривание кабинета до и после занятий, 

влажная уборка до и после занятий. Занятия со старшими дошкольниками 

проводим один раз в неделю по подгруппам. В своей работе педагог должен 

обязательно использовать комплексы упражнений для глаз. 

Таким образом, использование ИКТ способствует повышению качества 

образовательного процесса, дает возможность существенно обогатить, 

качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и 

повысить его эффективность. 
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ШЕТЕЛ ТІЛІН МЕҢГЕРТУДЕ ДАРЫНДЫ ЖӘНЕ ТАЛАНТТЫ 

БАЛАЛАРДЫҢ РӨЛІ 

 
 

Мақала жаңа оқу бағдарламасына сай білім алушылардың шетел тілін тереңдете 

меңгеруіне негізделген. Шетел тілін меңгеруде дарынды және  талантты оқушылардың 

атқаратын рөлі әр түрлі жұмыс түрлері арқылы  айқын көрсетілген. Сабақта тиімді әдіс – 

тәсілдерді, технологияларды пайдалану жолдары да ескерілген. Болашақта жаңа 

бағдарламаға сай  дарынды және талантты оқушылармен шетел тілін меңгеруде атқарылатын 

жұмыс түрлері, тапсырмалар реті  нақты көрсетілген. 

 

Түйін сөз: дарынды, талантты, көптілділік, жоғары зияттылық, жоба қорғау, кластер, 

постер. 

 

Дарынды және талантты студенттердің әрқайсысы ерекше қасиетке ие 

екенін естен шығармау керек. Іс-тәжірибе барысында дарынды және талантты 

студенттерді әрқашанда мінез-құлқы бойынша бірден табу мүмкін емес екенін 

байқадым. Кейбір студенттердің дарындылығы объективтік себептердің 

әсерінен көрінбеді, мүмкін дарынды мен талантты студентте ағылшын тілінен 

өз қабілеттерін көрсету мүмкіндігі болмады. Кейбір студенттер өз 

дарындылығын әдейі жасырып жүруі де мүмкін. Ал кейбір дарынды және 

талантты студенттер ағылшын тілін меңгеруде тілдік қиыншылықтармен 

кездесуі мүмкін, бұл олардың шынайы қабілеттерінің көрінуіне кедергі болады. 

Менің бұл модульді іске асырудағы мақсатым, студенттердің жас 

ерекшелігін ескере отырып, шығармашылық қабілеттерін барынша ашып, 

қызығушылығын арттырып, өздігінен ағылшын тілін меңгеруге деген 

құштарлығын туғызу, заманауи талаптарына сәйкес көптілділік мүмкіндіктерін 

дамыту, жалпы тіл меңгеру қажеттіліктерін өтеуге деген парасатты пейілдерін 

қалыптастыруға ықпал ету болды. [3,1]   

Ағылшын тілін оқыту барысында осы модуль идеяларын жүзеге асыру 

үшін осы өлшемдерге қажетті бағыт беруге тырыстым.  

Дарынды және талантты студенттер кең өрісті қабілетке ие: олардың 

кейбірі, мәселен, ғылым мен техника саласындағы ерекше қабілетін көрсете 

алуы мүмкін, ал кейбіреулері өнерде немесе шығармалыққа бейім, қоғамдық 

көшбасшылықта басым болуы мүмкін. Қазіргі уақытта  дарынды және талантты 

студенттерді олардың тек жоғары зиятының болуымен ғана анықтамайды, 

сонымен қатар олар бiр салада дарынды болса, басқа салаларда қиындыққа тап 

болуы мүмкін; олар дамудың бiр кезеңінде өте қабiлеттi болса, келесі 

кезеңдерде қабiлеттерiн танытпауы мүмкін. Жалпы сабақ барысында тиімді 

әдіс-тәсілдерді  жоспарлы түрде пайдалануда  қабiлеттiлiк пен дарындылықты 
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оқытушылар, топтың басқа мүшелерi немесе студенттердің өздері де айқындай 

алатынына көз жеткіздім.  

Мәселен топтық, жұптық  жұмыстарда студенттердің дарындылығы мен 

қабілеттіліктері айқын анықтауға болатынын байқадым. Атап айтқанда: 

кластер, постер, жоба қорғау, синквеин, фишпул, еркін жазу, дөңгелек үстел, 

рөлдік ойындар, түрлі шығармашылық тапсырмалар, т.с.с.  

Жеке әр студентке берілген шығармашылық тапсырмаларды атап 

көрсетсем: синквеин әдісі, жоба қорғау, еркін жазу әдістері студенттердің 

шығармашылығын, қиялын, дарынын, дербестігін дамытуға бағытталған 

әдістер. Жобаны қорғауда тілдік қиыншылықтары бар студенттер өз ойын  

еркін жеткізуде қиналса, тілді еркін меңгерген студенттер үшін ол ешқандай 

қиыншылық тудырмай, керісінше талантты студенттің дарындылығын аша 

түсті. Бұл жерде студенттер еліктеу арқылы дарындыларға қарап тырысып, 

солардың көмегі арқылы ашық сөйлеуге үйренді. Жоспарланған  сабақтың 

көздеген мақсатына жету үшін топта әртүрлі тапсырмалар орындалды. Бұл 

тапсырмалардың орындалу деңгейі әртүрлі болуы мүмкін, өйткені әр 

студенттің тапсырманы түсініп орындауы әртүрлі болады. Осы кезде дарынды 

бала ерекшеленді, яғни тапсырманы жылдам және дұрыс орындап басқалардан 

оқ бойы ерекше болады.  

Д.И.Менделеев «Еңбекті жан-тәніңмен жақсы көрусіз таланттар да, 

данышпандар да жоқ» демекші, кластер, постер, жоба қорғауда студенттердің 

шығармашылықтары артты, өйткені берілген тақырып аясында студент бірінші 

өзі ойланып, басқаларды ды ойландырады, бірігіп кластер қорғау арқылы сұрақ 

қояды, сол сұраққа дұрыс жауап табу керек, одан кейін оның жоспарын, 

мазмұнын, жобасын құру қажет. Жобаны қорғауда, постер құруда оны 

аудиторияға жеткізіп, қорғауда талантты студент тағы айқындалады. Яғни бұл 

тапсырманы орындауда қаншама еңбек жасау қажет екенін байқадым. [5,12] 

Осы орайда С.Д.Довлатовтың: «Кез келген істе шығармашылыққа орын 

бар» сөзін айтқым келеді.[2,7] 

Студенттің таланттылығы, қабілеттілігі, дарындылығы оның жас 

ерекшелігіне де байланысты екенін мен колледжге 9 - шы сыныптан кейін 

келген студенттердің тілді меңгеруге деген қызығушылығынан, оның топтағы 

іс–әрекетінен байқадым. Іс-тәжірибеде студенттің жас ерекшеліктерін ескеретін 

болсақ, жасы бірдей болғанымен қабылдаулары, ой-өрісі, еске сақтаулары, 

зейіндері әртүрлі екеніне көңіл бөлдім. Тізбектелген сабақтарымда сұрақ-жауап 

әдісін, әткеншек, миға шабуыл, ыстық орындық, ыстық микрофон т.б. әдіс – 

тәсілдерді қолдануда студенттердің жаңа стратегияларды қабылдау деңгейлері  

әртүлі болды және бірден түсініп, ой толғаныс кезінде бірден жауап бере алмай, 

ойланып қалған кездері де болды. Кейіннен мәліметті, керекті ақпаратты бірден 

еске сақтай алмауы және студент зейіні де шашыраңқы болуы, бөлінуі, ауысып 

кетуі де  байқалды. Себебі, әр білім алушы өзінше қабылдап, ойлап, еске 

сақтайды.  

 Топтың жас ерекшелігін байқау мақсатында сауалнама алып, нәтижесінде 

топ студенттерінің ерекшеліктері анықталды. Дарынды студенттердің 
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танымдық қабілеттері мен тілді, жаңа ақпаратты игеру дағдыларында басқа 

студенттерге қарағанда өзгешелік бар екенін байқадым. Сондықтан 

студенттердің жас ерекшеліктеріне байланысты зейін, ойлау, есте сақтау, 

қабілет тағы басқа қабілеттерін анықтауға сенімділікпен кірісіп, зерттеу 

жұмысымды бастадым. Студенттердің шет тілінде сөйлеуі, шығармашылықпен 

еркін жұмыс жасауы негізінен студенттердің өздерінің дайындаған 

шығармашылық тапсырмаларында жақсы көрінетіндігін ескерідім. Жалпы 

теориялық білімімді өз тәжірибеме енгізу үшін студенттер арасында 

дарындылық деңгейіне бағытталған әртүрлі тапсырмалар, тесттер алынды.  

Ал бұдан күтілетін нәтиже: сабақтан соң студенттер адамдардың қарым-

қатынасы туралы  жан-жақты біліп, адам қарым-қатынасқа түсу арқылы 

әдептілікке, сыпайылыққа, шыдамдылыққа үйренеді, топта бірлесе жұмыс 

жасауға қалыптасады. 

Себебі студенттер әр курсқа жоғарылаған сайын олардың білімді 

қабылдауы өзгеріп, жас ерекшеліктеріне сай әр сатыдағы қабылдау 

мүмкіндіктерін ескере отырып, тапсырмалар бергенде студентте өздігінен даму 

жүреді – деген ғалым М.Монтессори. Сонда студент өзін-өзі дамытады. 

Монтессоридің педагогикалық ұраны баланың мұғалімге: «Мынаны менің 

жасауыма бағыт бағдар бер» деуіне жету.[1,9] 

Тізбектелген сабақтарды жүргізуде ең негізгі жүзеге асқаны                  

студенттерге ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру және жас 

ерекшеліктерін ескеру мақсатында және сабақта нені орындайтынымыз туралы 

баяндаудан бастадым. Сабаққа бірлесіп мақсат қоя отырып, жекелеген 

тапсырмалар орындауда дарынды, талантты студенттермен жұмыс ерекшеленіп 

отырды. Мысалы: әрбір студенттің қабілетін ескере отырып тапсырмалар 

тізбегін орындауда дарынды бала сұрақ қоюда, оған  нақты жауап беруде де 

ерекшеленетініне толық көзім жетті. Сабақ соңындағы кері байланыста 

студенттерім  стратегияларды жүргізуде кейбір тапсырмалардың біраз 

күрделендіру керектігін немесе керісінше қысқа мерзімді сабақты жоспарлауда 

әр стратегияны тиімді пайдаланып қана қоймай, оны топ студенттері қалай 

қажеттілігіктеріне жарататындығын да ескердім. Мысалы; негізгі мектептегі 

ағылшын тілінен байқау сабақтарынан өту барысында қажетті әдіс – тәсілдерді, 

соның ішінде жас ерекшелігін ескере отырып талантты, дарынды балалармен 

жұмыс жасаудың тиімді жақтарын өз тәжірибелерінде пайдаланудың жолдарын 

іріктеп алуға үйренді. [4,12]    

Сабақ өту барысында мен әрбір  студенттің  бойында өзіне тән ерекше  

қабілеті мен дарындылығы бар екенін студенттердің жасаған постерлерін 

қорғауда, оған рецензия жазуда және сәйкестендіру жұмыстарынан  байқадым. 

Топтық, жұптық, жеке жұмыс жасауда тапсырмалар беруде міндетті түрде 

студенттердің жас ерекшелігін ескердім, сонымен қатар көшбасшылық, 

дарындылық пен талантты студентпен жұмыс тәжірибемде жүргізілген топтық 

жұмыста анық көрінді. 
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Студентердің басым көпшілігінің есте сақтау қабілеттері өте жоғары 

болғанымен, сол ақпаратты басқалармен бөлісу немесе басқаларға тиімді 

жеткізу жағынан біраз ақсау байқадым. 

Менің мақсатым болашақ өмірде бәсекеге сәйкес маман даярлау 

болғандықтан, студенттің өз білімін жетілдіруіне, белгілі бір мәселелерді 

шешуде икемділік танытуына, мәселені шешу қабілетін арттыруда белсенді 

жұмыс жасай білуге  дағдыландыру. 

Бұл тапсырмалар оқушылардың ізденушілік әрекеттеріне, өз беттерімен 

білім алып, алған білімдерін ортаға салып, дәлелдеу дағдыларына түрткі болды. 

Ауызша, жазбаша сөйлеу тілдерін дамытты. Пәнаралық байланыстың негізінде 

оқушылар әр пәннен алған білімдерін тоғыстыра отырып, өз мақсаттарына жете 

білуге дағдыланды. 

Қорытындылай келгенде, талантты да дарынды студенттің  шет тілін 

үйрену қабілетінің зор болатынына толық сенімдімін, сонымен қатар  болашақ 

жастарымыз өз тілін ардақтай отырып, заман талабы тудырып отырған үш тілде 

еркін сөйлеп, әлемнің кез-келген жерімен еркін байланысқа түсіп жатса 

еліміздің ертеңінің көркейте түсері сөзсіз. Олай болса бүгінгі талапкерлерге 

әлемдік кеңістікке қанат қағып, шет тілін меңгерсем деп талап білдіргендерге 

сәттілік тілейік.  
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В настоящее время в Казахстане происходят изменения в системе 

образования. Происходит обновление содержания национальных стандартов, 

учебных программ и учебников. Это связано с тем, что современное общество 

нуждается в функционально грамотной личности. Функционально грамотная 

личность – это человек, который умеет работать на результат и способен к 

определенным, социально значимым достижениям. Согласно Р. Н. Бунееву, 

функционально грамотная личность «способна использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений»[1].  Понятие 

«функциональная грамотность» предполагает способность человека вступать в 

отношения с окружающей средой, ориентироваться и  максимально быстро 

адаптироваться в ней. Существует несколько видов функциональной 

грамотности: коммуникативная, деятельностная и информационная 

грамотность. В нашем исследовании мы изучаем коммуникативную 

функциональную грамотность, которая включает в себя такие навыки, как 

слушание, говорение, чтение и письмо, соотносящиеся с видами речевой 

деятельности.   

Объектом нашего исследования является навык чтения, как навык 

функциональной грамотности. В процессе проведенного исследования было 

выявлено, что навык чтения, как навык функциональной грамотности у 

большинства учащихся начальной школы не сформирован. Учащиеся 

показывают лишь хороший уровень техники чтения. Это доказывают и 

международные исследования PISA: в 2015 году итоговый балл читательской 

грамотности составил 492 из 1000 баллов, что соответствует уровню ниже 

среднего.  

В ходе экспериментального исследования мы выделили индикаторы и 

критерии оценки сформированности навыков функциональной грамотности по 

каждому виду речевой деятельности. Уровень сформированности навыков мы 

определяли согласно обновленной таксономии Б.Блума.[2] 

В результате проведенного эксперимента мы выяснили, что учащиеся 

находятся на уровнях низкого порядка – запоминания, понимания и 

применения. По сформированности навыка чтения уровень запоминания 

показали 8% учащихся, уровень понимания – 33% учащихся, уровень 

применения – 38% учащихся. Лишь 17% учащихся продемонстрировали 

уровень анализа и 5% учащихся уровень оценивания.  

Анализ полученных результатов показал, что учащиеся понимают 

содержание произведения, умеют пересказать содержание, отвечать на простые 

вопросы. Однако,серьезные затруднения возникают при формулировании 

собственных вопросов, анализе изобразительно-выразительных средств, 

определении основной мысли произведения, оценке прочитанного и создании 

текстов творческого характера. 

Невысокие результаты проведенного исследования, по нашему мнению, 

связаны с: 
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 отсутствием интереса к чтению, а также к урокам литературного чтения; 

 недостаточным уровнем читательской самостоятельности учащихся; 

 недостаточным вниманием к формированию сознательного чтения, 

оценке прочитанного, применению полученной информации в практических 

целях реальной жизни. 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, мы пришли к 

выводу, что необходимо разработать и внедрить систему работы по 

формированию навыка чтения как навыка функциональной грамотности 

младших школьников на уроках литературного чтения.  

Система была разработана на основе изученных теоретических основ по 

данной проблеме, требований ГОСО и обновленной программы «Литературное 

чтение» 2016 года к формированию функционально грамотной личности. [3] 

Разработанная система направлена на: 

 овладение учащимися полноценным навыком чтения; 

 осознание того, что слово является изобразительно–выразительным 

средством языка для создания словесно-художественных образов; 

 формирование читательской деятельности; 

 формирование эмоционально-оценочной деятельности; 

 формирование у учащихся таких видов речевой деятельности как 

слушание, говорение, чтение и письмо, соотносящихся с навыками 

функциональной грамотности. 

В системе отражены традиционные педагогические подходы в сочетании с 

инновационными подходами к организации образовательного процесса в 

современной школе. 

Рассмотрим подходы к обучению литературному чтению, на которых 

основана наша система: 

 деятельностный подход – определяет такую организацию и 

направленность уроков по литературе, при которой цель обучения связана с 

обеспечением максимального приближения учебного процесса к реальному 

процессу общения. На основе учебной деятельности учащиеся приходят к 

пониманию необходимости новых знаний; 

 личностно-ориентированный подход – создает оптимальные условия 

для возможности учащихся реализовать себя, создает ситуации выбора и 

успеха, атмосферу взаимной заинтересованности в работе друг друга;  

 коммуникативный подход – поможет научить детей свободно и 

осознанно (с учётом возраста) пользоваться средствами языка при общении, 

понимать содержание устной и письменной речи, уметь слушать и читать, 

выражать устно и письменно собственные мысли и чувства в различных сферах 

и жанрах речи; 

 ценностно-ориентированный подход – строится на взаимном 

сотрудничестве и заинтересованности общим делом, формируются ценностные 

ориентации учащихся, системы их установок и убеждений; 
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 исследовательский подход – организация поисковой, познавательной 

деятельности учащихся путем постановки учителем задач, требующих 

самостоятельного творческого мышления. 

Подходы,  которые основанны на самостоятельном «добывании» знаний 

способствуют не только приобретению предметных знаний, социальных и 

коммуникативных навыков, но и личностных качеств, позволяющих учащимся 

осознавать собственные интересы, возможности и принимать конструктивные 

решения.  

Система охватывает такие технологии и методы обучения, как: 

 индивидуальное обучение; 

 междисциплинарное обучение; 

 модульное обучение; 

 обучение на основе опыта; 

 -интерактивные методы обучения (проектный метод, работа в малых 

группах (команде), кейс-стади (анализ конкретных ситуаций), ролевые и 

деловые игры, проблемное обучение); 

 развивающее обучение; 

 дифференцированное обучение;  

 диалоговая технология; 

 рефлексивная технология;  

 информационно-коммуникационные технологии. 

Интерактивные методы обучения, сочетаясь, создают предпосылки для 

сотрудничества всех участников образовательного процесса, не допуская 

авторитарности во взаимоотношениях. 

Использование диалоговых и рефлексивных технологий сочетается с 

организацией проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

Информационно-коммуникативные технологии предполагают овладение 

учащимися навыками поиска, обработки, извлечения, создания и презентации 

необходимой информации, сотрудничество для обмена информацией и идеями, 

оценивание и совершенствование своей работы через использование широкого 

спектра оборудования и приложений.  

Все инновационные подходы к организации образовательного процесса 

предполагают общение учащихся в реальном творческом процессе, который 

способствует активному обмену знаниями, идеями, способами деятельности. 

Согласно разработанной системе, чтение художественного произведения 

рассматривается в курсе «Литературное чтение» как процесс воображаемого 

общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Процесс 

общения заключается в том, что учащиеся в диалоге с автором и героями 

произведения, в процессе анализа их поступков осознают окружающий мир, 

учатся общению.  

В курсе литературного чтения слово рассматривается как средство 

создания художественного образа (природы или человека), через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и 

своё отношение к героям и произведению в целом. 
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Отличительной особенностью системы является включение в содержание 

такого интегрирующего понятия, как «культура», которое нацеливает учащихся 

изучать литературу в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным 

искусством.  

Система работает по следующим направлениям: 

 виды речевой деятельности (культура речевого общения); 

 виды работы с текстом (коммуникативно-познавательная деятельность); 

 работа с художественным произведением (эстетическая и духовно-

нравственная деятельность); 

 круг детского чтения (культура читательской деятельности). 

Система ориентирована на совершенствование всех видов ком-

муникативно-речевой деятельности: умений слушать и говорить, читать и 

писать, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения.  

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора 

вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное 

чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений и др., 

соответствующих смыслу текста.  

Система предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от 

громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как 

умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового 

чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов 

целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). 

Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в 

словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое  

чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про 

себя.  

Также помимо формирования навыка чтения в системе большое внимание  

уделяется развитию умения писать. На уроках литературного чтения учащиеся 

будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и небольшие 

сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных 

текстов.  

Предусматривается освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений, а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание системы направлено на освоение  

таких видов текстов, как текст-описание, текст-рассуждение, текст-

повествование. 

Работа с художественным произведением нацелена на формирование 

художественно-эстетической иэмоционально-оценочной деятельности, 

нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности 

учащихся средствами художественной литературы. Дети будут учиться 

различать способы изображения мира в художественных и познавательных 
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текстах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью 

научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать 

особенности художественного и научно-познавательного произведения, 

создавать собственные тексты. 

Нужно отметить, что в содержание литературного чтения включён 

элементарный анализ художественного произведения, который строится по 

принципу «синтез – анализ – синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст 

целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту 

в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и 

содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

В системе определяются для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им 

почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить 

его. 

В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных 

классиков (художественные и научно-познавательные), произведения детской 

литературы современных детских писателей разных стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской 

литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.).  

Уделяется внимание и творческой деятельности учащихся. В содержание 

курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев 

(их мотивы), смысла прочитанного, развивают чувство сопереживания и 

отзывчивости.  

Тематические разделы системы отражают разнообразие интересов детей 

младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие 

познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным 

сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, 

приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей 

Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения на одну и ту же 

тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-

нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, 

развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Интересны в системе и стратегии критического мышления, которые 

позволяют реализовывать поставленные цели. Например, такая стратегия, как 

«Серия вопросов» формирует навык учащихся в понимании содержания 

произведения, стратегия «Пирамида приоритетов» способствует развитию 

навыкавысказывания мнения по аудио/видеоинформации, стратегия 

«Блокбастеры» формирует навык оценивания поступков героев литературного 

произведения и т.д.  

Внедряя систему на практике, мы использовали различные традиционные 

и нетрадиционные типы уроков. Типы уроков строились согласно типологии 

уроков М.И.Махмутова [4]. М.И.Махмутов выделяет следующие типы уроков: 



144 

 

 урок изучения нового материала; 

 уроки совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации; 

 уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков;  

 комбинированные уроки. 

Также были применены уроки нетрадиционного типа: урок-КВН, урок 

творчества, урок-соревнование, урок - ролевая игра, урок-семинар, урок-

интервью и др. 

Внедрение новых технологий и методов в процесс обучения 

литературному чтению оказало положительный эффект на мыслительную 

деятельность детей. С каждым проведенным уроком при выполнении 

определенных заданий исчезали некоторые трудности. Учащиеся научились 

аргументировать свою точку зрения, понимать и различать изобразительно-

выразительные средства, формулировать простые вопросы по содержанию 

произведения, выполнять различные виды творческих работ, искать 

необходимую информацию в других источниках. На уроках появилась 

познавательная активность и интерес к предмету, в частности к 

самостоятельному чтению. 

Таким образом, осваивая систему по формированию навыка чтения, как 

навыка функциональной грамотности на уроках литературного чтения, 

учащиеся получат знания о мире и человечестве в целом, осознают ценность 

языка и литературного наследия Казахстана и других народов мира, что будет 

способствовать социализации личности.  

Построенный по новой системе курс «Литературное чтение» откроет перед 

учащимися новые возможности самовыражения, поможет выявить  специфику 

литературы в сопоставлении с другими видами искусства: живописью, театром, 

кино, музыкой, а также поддержит их в творческом самовыражении для 

уверенного и эффективного общения с другими. Изучение предмета 

«Литературное чтение» позволит учащимся использовать виды речевой 

деятельности в реальной жизни для получения, отбора, обработки и передачи 

необходимой информации с коммуникативными задачами. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУДАҒЫ ЖАҢА 

БАҒЫТТАРЫ 

 

Жаңартылған білім беру парадигмасының қалыптасуы, құзыреттілік 

қатынастарға негізделген жаңа білім стандарттарының пайда болуы 

оқушылардың оқу-танымдық құзыреттерін дамытуға әсер ететін жүйелі, пәндер 

аралық сипаттарды меңгерген оқушылардың жетістіктерін бағалаудың 

жолдарын іздеуге, бағалау технологиясының ұйымдастыру-педагогикалық 

негіздерін анықтауға, аталған технологияның практикалық жағынан іске асыру 

үлгісін әзірлеуге ықпал етеді. Бағалауға қойылатын әртүрлі тәсілдердің пайда 

болуы оқытудың құзыреттілік, тұлғалық-бағдарлау, дамыту қатынастарына 

негізделген жалпы педагогикалық тұжырымдамасын белгілеуге ықпал ететіні 

сөзсіз. Осының барлығы бағалау жүйесін дамытудағы қазіргі үрдісті алдын ала 

анықтады және қажетті құзыреттіліктердің қалыптастырылған деңгейін 

бағалаудың кейбір өлшемдері оқушылардың жеке жетістіктерін салыстырумен 

негізделетін, критериалды бағалау технологиясының пайда болу қажеттілігінен 

туындады. 

Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау - оқу үдерісінің 

маңызды да салмақты бөлігі болып табылады. Сол себептен, зерттеу іс-

әрекеттерін кеңінен қолданып, оқушылардың жетістіктерін бүгінгі күннің 

талабына сай жаңаша бағалау жүйесі қажет етіледі. Бұл жерде оқушылар өзін-

өзі бағалау, бірін-бірі бағалау, топтық бағалауда оқу үдерісінің белсенді 

қатысушысы бола алады. Өйткені, дәстүрлі бағалау үрдісінде мұғалім оқушыға 

жауап бергені үшін немесе сабақ оқымағаны үшін баға қояды. Сонда оқушы 

қаншалықты әділ баға алғанын білмей қалады, күмәнмен қарайды. Бағалаудың 

жаңа әдісінде оқушы бағаны қандай критерийлер бойынша алғанын, келесі 

сабақтарда қандай критерийлерге көңіл бөлу керектігін ұғынады. Бұл жүйеде 

оқушының нәтижесімен бірге іс-әрекеті де бағаланады. Одан басқа 

оқушыларды бағалауда мұғалім түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана алады. 

Біріншіден, оқушының қызығушылығы артады, екіншіден, мұғалімнің жұмысы 

да жеңілдеуі мүмкін (оқушылар бірін бірі бағалау, топпен бағалау, топты 

бағалау әдістерін қолданғанда). 

Бағалау - оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл, оқушының 

берілген тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін жоюда, оның үлгерімінің 

нәтижелі болуына ықпал ететін фактор. Бағалау, көбінесе, баға қоюдың 

синтездік түрі (1-ден 5-ке дейінгі ранг) арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ, 

мектеп тәжірибесіндегі бағалау баға қоюмен ғана шектелетін тәсіл емес, ол 

материалды меңгеру, меңгермеу фактісімен қатар оның себептерін анықтауға 

мүмкіндік беретін оқытудың маңызды құрамды бөлігі болып табылады. 
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1960-жылдардан бастап формативтік (дамытушы) және суммативті 

(жиынтық) бағалау терминдерінің арасындағы айырмашылық енгізіле бастады. 

Нақтырақ айтқанда, жіктеу үшін өткізілетін оқуды бағалау және оқытудың 

бөлігі ретінде бағалауды қолдану болатын оқыту үшін бағалау арасында. 

Оқытуды, әдістерді жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған оқыту 

үшін бағалау (ОүБ) дербес тұжырымдама ретінде 1999 жылдан кейін 

қолданысқа енді. Бағалау оқытудың алға жылжуын белгілейді және өзінің 

функциясы бойынша бағалау жиынтық (оқуды бағалау) болып саналады 

(Мұғалімге арналған нұсқаулық, 56 бет). 

Оқушыны қандай мақсатта, не үшін, қалай бағалаймыз? Бағалау кезінде 

мынадай мақсаттар болуы мүмкін: оқытудың қиындықтарын анықтау, 

жетістікке жеткендегі кері байланыс, уәж, болжау, стандарттарды бақылау, 

бағдарламаның мазмұны мен стилін бақылау. Бұл келтірілген барлық 

бағалаудың түрлерінде бақылау, интерпретациялау, қорытындылауды  

қамтиды. 

«Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» модулі білім беру, оқыту 

үдерісіндегі әдіс-тәсілдердің барлық түрлерімен байланыста болады. Бұны 

меңгеру үшін қалған модульдердің мазмұнын игеру қажет, болжау, сұрыптау, 

бақылау, жоспарлау әдістерін меңгеру керек. Оқушылардың алға қарай даму 

мақсатында жұмыс нәтижелерін, өз-өздерін бағалай білуі керек. Оқуды 

бағалаудың мақсаты - оқушылардың оқып білгенін жинақтау. Бірақ, маңызды 

мәні бар тест жүйесі арқылы оқушылардың білімін бағалау оқыту үдерісіне кері 

әсерін тигізуі мүмкін (Assesstment Reform Group, 2002 b.). 

Мұғалімнің оқушыларды бағалауы - ол оның білімін топтау, белгілі бір 

шаблонмен салыстыру. Мұғалімнің іс-әрекеттеріне қарай, шеберлігіне қарай 

оқушыларды бағалауда бірнеше әдістерін қолдана алады: жеке, жұптық, 

топтық, жиынтық, қателер талдауын, салыстырмалы түрде, өздерін-өздері, кері 

байланыс, т.б. Оқушының мұғалімге деген сенімі артады, көзқарасы өзгереді. 

Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау модулі бағдарламаның басқа 

модульдерімен тығыз байланысқан. Бұл модульді пайдаланғанда барлық жаңа 

тәсілдердің мазмұнын дұрыс игеру керек, орынды пайдалану керек. Оқыту 

үшін бағалау мен оқуды бағалау модулі оқушылардың білім деңгейін 

анықтауға, алдағы жұмыстарды қалай жоспарлау керектігі, алға қойған 

мақсатқа жету алгоритмін құру керек. Барлық модульдер бір-бірімен өте тығыз 

байланысқан. Сабақ беру кезінде бір модульді пайдаланғанда басқа модульдің 

міндетті түрде кірістірілетінін сеземіз. Екінші жағынан, кез келген  

модульді пайдаланғанда оның нәтижесін біліуіміз керек, яғни қаншалықты 

сабақ беру кезінде таңдап алынған модульді пайдаланғанымызды  

бағалауымыз тиіс. 

Қазіргі кезде оқытудың көптеген жаңа технологиялары жайлы айтылып, 

бұқаралық ақпараттар құралдар арқылы да жарияланып келеді. Бұған көптеген 

материалдар бар. Оқуды бағалау тақырыбы өте күрделі және мұғалімнің 

оқушыға қоятын бағасы өте тиянақты, әділ, маңыздылық пен дәлелділік, 

жариялылық пен қарапайымдылықпен сипатталатын болса, оқушылардың да 
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оқуға деген ынтасы артуына, қандай да бір мақсатқа жетуіне ықпал етеді деп 

есептейміз. Оқушылар тапсырманы шығармашылықпен, ізденіспен орындаса, 

тақырып мазмұнын суреттеп берсе, ол жұмыс жоғары бағаланатынын біледі. 

Кез келген іс-әрекетте өзінің қиындықтары болады. Жаңа бағдарламамен 

жұмыс істеген мұғалімдердің де өздеріне лайықты жетістіктері мен 

кедергілерге кездесетіні болады. Мұғалімдер мектеп іс-тәжірибесінде 

оқушыларды формативті бағалаудың бір ғана түрін қолданады. Оқушыларды 

білім алуға ынталандыруда формативті бағалаудың 12 түрін толық қолдануы оң 

нәтижелерін берері сөзсіз. Мұғалімдер оқушыларының іс-әрекеттерін сипаттап 

жазған рефлексивті есептерінде қиналады.  

Мұғалімдер оқушылардың үйренгенін үнемі жинақтап отырады, өйткені, 

оқушылардың оқу үлгерімін тиімді бағалауды түсіну, олардың бұдан былайғы 

оқуда алға жылжуларының ажырамас бөлігі болып табылады. Бірақ бұл 

сыныпта қолданылатын бағалаудың жалғыз тәсілі емес. Оның ата-аналар үшін 

баланың оқу үлгерімі бойынша есеп беруде, оқушыны белгілі бір сыныпқа 

бөлу кезінде мектеп басшысына көмек көрсетуде; оқушыға оқу барысында 

қосымша сабақтарды таңдауда  көмек көрсетуде; сыртқы біліктіліктің 

барлық немесе жеке құрылымдарын дамытуда; оқушылардың мектепте  

жеткен нақты жетістіктері туралы ақпарат беру мақсатында қолданылуы 

орынды. 

Ақпараттың сенімділігі мен дұрыстығы мұғалім өткізетін жиынтық 

бағалаудың негізгі ұстанымы болып табылады. Сенімділік оқушының оқу 

үлгерімі туралы шынайы және толық ақпарат беру дәрежесін білдіреді, ал 

дұрыстығы бағалау үшін маңызды және түбегейлі болып табылатын  барлық 

тұстарды бағалауды талап етеді.  

Оқушының еңбегін бағалау жөніндегі мұғалімнің пікірі маңызды болып 

табылады, әрі дәлел ретінде кеңінен қолданылады. Түптеп келгенде, бұл 

мектептен тыс агенттіктер әзірлеген қандай да бір бағалаудың әдістеріне 

қарағанда, мұғалімнің оқушылар жұмысын айтарлықтай мұқият бағалау 

қабілеттілігімен түсіндіріледі. Бұл бағалау сенімділігін (бағалаудың сырттай 

әзірлеген әдістеріне қарағанда, айтарлықтай көп ақпарат ұсынады), бағалаудың 

дұрыстылығын да (дәлелдеудің жеткілікті  ауқымын) қамтамасыз етеді.  

Ақпарат дұрыстығының сапасы мен оңтайлы сенімділігі бірігіп, бағалау 

үрдісіне кепілдік беріп, сенімділігін арттырады. 

Бағалау сенімділігі әділетсіз немесе бір жақты бағалауды, мұғалімдер 

қолданатын үлгілердің алуандығын, түсіну мен машықтардың маңызды 

аспектілері туралы ойлау қабілетсіздігі сынды мәселелерді жоюға мүмкіндік 

береді.  

Сыныпта жиынтық бағалау жүйесін әзірлеуде, бағалау нәтижелерін 

пайдалану әдістерін ескергені өте маңызды: мақсатты түрде пайдалану немесе 

фактілерге негізделген бағалау (кейде мақсатсыз) ретінде пайдалану.  

Сыныптағы сапалық жиынтық бағалау келесі мәселелерді қарастырады:   

– оқушыларды жеке оқу үлгерімі мониторингіне қатыстыру; 
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– мұғалімнің ұмтылуға қажетті келешек мақсаттарын нақты дамыту 

түсінігі мен қабілеттілігі;   

– оқушының еңбегін бағалауда мұғалімнің әр түрлі әдістерді пайдалана 

білуі; 

– мұғалімдердің оқу барысы мен нәтижелерін жазбаша белгілемей, әрбір 

оқушының оқу үлгерімін бақылауға мүмкіндік беретін, есеп беру үрдісін іске 

асыру; 

– мұғалімнің әрбір оқушымен тіл табыса алу қабілеті. 

Жалпы мектепішілік сапалы жиынтық бағалау келесі мәселелерді 

көздейді: 

– мұғалімнің өзі жауап беретін оқушыларының еңбегі туралы есепті 

жүйелі түрде беріп отыру; 

– пікір айтудағы бір жақты пікірлерді жою мақсатында, әр түрлі 

мұғалімдердің қолданатын стандарт айырмашылықтарын жою;  

– мұғалімнен алған жиынтық бағалау нәтижелерін мектепте ойластырып 

қолдану (іске немқұрайды қарамау);  

– ата-аналарға/қамқоршыға оқушының оқу үлгерімі туралы ақпаратты 

беру жауаптылығы. 

 Әділ бағалауды қамтамасыз ету мақсатында, сыныпта осы рәсімдерді 

жүргізуге қажетті тестілер мен тапсырмалардың сапасына ерекше назар аудару 

керек. Мысалы, орта білім беру мұғалімдердің көбісі оқулықтан немесе өткен 

емтихан тапсырмаларынан алынған тест сұрақтарын пайдаланады.  

Сыныпта күнделікті бағалау үрдісі үнемі арнайы тапсырмалар мен 

тестілер әзірлеуді қажет етпейді. Көптеген жағдайларда оқушылардың оқу 

үлгерімін күнделікті сабақ уақытында бағалап, солардың негізінде қорытынды 

бағалауды жасаған да жеткілікті. 

Осы бағалау нысаны ортаңғы сыныптар мұғалімдеріне қарағанда, әрбір 

оқушының жетістігі туралы ақпаратты жүйелеуге мүмкіндігі мол бастаушы 

сынып мұғалімдері үшін қолайлы.  

Бағалау сенімділігі ең басында сынып немесе мектеп ішінде пайдалануға 

арналған жағдайда түбегейлі болып есептелмейді. Сондай-ақ, негізгі мақсаты 

оқыту негіздерін дамыту болса, күн сайынғы жиынтық бағалауды реттеу 

қажеттілігі жоқ.  

Ақпараттың сенімділігі мен дұрыстығы бағалау нәтижелері сырттай 

пайдалануға арналған жағдайда ғана қажет.  

Қорытынды бағалауды сапалы жасау мұғалімдердің жоғары шеберлігін 

талап етеді. Мұғалімдердің формативті бағалауы жиынтық бағалау 

талаптарымен бұрмаланбауы керек, ал бұл өте күрделі іс. 
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ: БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЗАМАНАУИ БІЛІМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 

ТИІМДІ ҚОЛДАНУ 

 

Бастауыш сынып оқушыларын көбірек ойынға, бірлескен жұмысқа 

бағыттағанда ғана балада креативті ойлау дағдысы дамып, шығармашылықпен 

жұмыс істеуге дағдыланады. Шығармашылықпен дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталған жаңа үлгіні жасауда заманауи технологиялардың 

ықпалы зор. 

Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, 

 шәкірт жанына нұр құя алады 

А. Байтұрсынов 

 

ХХI ғасырдың бет-бейнесі біліммен өлшенбек. Ертеңгі келер күннің 

бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын 

құдіретті күш тек білімге ғана тән. Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, өркениетті 

дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне,  даму 

бағытына тікелей байланысты. 

Елімізде оқыту мазмұны жаңартылып 12 жылдық білім беру жүйесіне 

көшу мақсатында жаңа буын оқулықтарының негізінде жасалған бағдарламалар 

бастауыш мектептің жаңа жүйеге көшуін, әрбір мұғалімнен жаңаша жұмыс 

істеуін, батыл шығармашылық ізденісін, оқушылардың белсенділігі мен 

қызығушылығын арттыруды талап етеді. Сондықтан, мұғалім өз білімін жан-

жақты жетілдіре отырып, оқушыны қызықтырып оқыту керек екені сөзсіз. 

Мазмұны жаңартылған стандарт, білім беру саласындағы мемлекеттің саясатын 

жүзеге асыру, білім берудегі тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің 

мақсаттарының тепе-теңдігін қамтамасыз ету, әлемдік білім беру кеңістігіне 

отандық білім берудің сәтті кірігуін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 

ету құралы болатын тұтас жүйе ретінде қарастырылады.  

Білім беру стандарттарын инновациялық тұрғыда әзірлеуде негізгі екпін 

білім алушылардың оқу жүктемесін саралауға арналады, яғни оларға өзіндік 

ұстаныммен құрылған жекелей білім алу траекториясы негізінде оқу 

материалын меңгеру мүмкіндігі ұсынылады. Сондықтан 12 жылдық білім беру 

мазмұнын іріктеудің теориялық-әдіснамалық негіздерін оқыту тұлғалық-іс-

әрекеттік тұрғыда іске асыру шеңберінде анықтауды ұйғарады. Ол білім 

берудің білімге бағдарланған, тұлғаға-бағдарланған және жүйелі-әрекеттік 

парадигмаларының жүйелі жиынтығын береді. 

mailto:Kazkenova.71@mail.ru
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Президентіміз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, сапалы білім беру Қазақстанның 

индустрия- ландыруының негізіне айналуы тиіс. Бұл мәселе мектептерге 

байланысты айтылып тұрғандығы белгілі. Еліміздің болашағы орта мектептен 

толық қанды сапалы білім алған, оның бағдарламасын толық меңгерген 

баладан, яғни оқушыдан шығары анық, өйткені, ертеңгі ел тізгінін ұстар 

азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы. 

Мектепте жұмыс атқаратын әрбір мұғалімнің алдына қазіргі таңда 

қойылатын талап өте үлкен болып отыр. Мұғалім өзінің инновациялық іс-

әрекетін қалыптастырып, оны меңгеріп, сол заманауи педагогикалық 

технологияларды меңгерген, өз практикасында қолданған әрбір мұғалім өз 

сабағын нәтижелі даму жағынан көре алады. 

Мұғалім алғаш заманауи педагогикалық технологияларды оқып үйренеді, 

меңгереді, тәжірибеде қолданады, оны дамытып нәтижесін тексереді. 

Заманауипедагогикалық технологиялар педагогика ғылымының жаңа 

саласы. Инновациялық үрдістің негізі-жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, 

жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне 

жағдай жасайды. Оны «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «жаңашылдық» яғни 

«жаңа әдістеме құралы» деп атауға болады. Инновацияны қолдану арқылы 

мұғалім өз-іс тәжірибесін байытып, еңбегін жеңілдетіп, белгілі бір нәтижеге 

жету-педагогиканың ең асыл заты негізгі ойды түсіну болып табылады. Негізгі 

ойды түсініп шығармашылық көзқараспен қараған мұғалім технология 

бойынша жұмыс атқара алады. 

Заманауи білім технологияларының   тиімділігі: 

1. Оқушы өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік алады, соған дағдыланады; 

2. Оқушының жеке қабілеті анықталады; 

3. Іштей бір - бірінен қалмауға тырысып, талпынады; 

4. Тапсырмалық күрделену деңгейіне сәйкес оқушының ойлау, орындау 

қабілеті артады. 

5. Өзін - өзі тексеруге дағдыланады. 

6. Мұғалім жекелеген оқушыларға көмектесуге мүмкіндік алады. 

7. Орындау қабілетіне қарай бағаланады. 

Қазіргі кезде мектептің оқу-тәрбие үрдісінде 50-ден астам педагогикалық 

технологиялардың қолданылып жүргені мәлім. Бұл технологиялардың бәрін бір 

сабақта қамту мүмкін емес. Сондықтан, мектептегі әрбір пәнді оқыту 

технологиясын таңдап, іріктеу және оны іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы 

оқушының білім жетістіктерін арттыруға болады. Мұнда оқушының әрекеті – 

технологияны қабылдауы, ынтасы, құштарлығына көңіл бөліну. 

Оқу үрдісіндегі болып жатқан жаңалықтың өзі мұғалім қауымынан талап 

етіп отырған бетбұрыс, ол сындарлы оқытуға негіздеу болып табылады. Орта 

білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым 

танымал оқыту әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті) теориялық 

оқытуға негізделген тәсіл кең тараған. 

Білім негізі бастауышта қаланатыны белгілі. Бастауышта оқитын әр бала 

білім алып қана қоймай шығармашылықпен зерттей білуге үйренуі керек. Білім 
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алуда іс-әрекетке үйренген баланың бойында алған білімі ұзақ уақыт сақталады 

және ол жұмыс істеуге , ізденуге , таңдауға т. б. үйренеді. Сол үшін ескі 

дәстүрлі сабақтан арылып, ең озық тәжірибеден өткен технологиялардың 

тиімдісін таңдап қолдану қажет. Біркелкі сабақ оқушыны зерігу мен 

жайбарақаттылыққа алып келеді. Ал зерігу болған жерде шығармашылық 

болмайтыны белгілі.  

Бастауыш сыныптарда қолданылып келе жатқан тиімді технологиялар: 

«Дамыта оқыту», «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысын ойлау», «Ойын 

технологиясы», «Ақпараттық оқыту технологиясы», «Білім беруді ізгілендіру», 

«Түсіндіре оза оқыту». 

Бастауыш сынып оқушыларын көбірек ойынға, бірлескен жұмысқа 

бағыттағанда ғана балада креативті ойлау дағдысы дамып, шығармашылықпен 

жұмыс істеуге дағдыланады. Шығармашылықпен дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталған жаңа үлгіні жасауда заманауи технологиялардың 

ықпалы зор. Шығармашылық тапсырмалар оқушыларға зақым келмейтіндей 

және мәжбүрлемей, оқушының шынайы білімінің тереңдігін көрсетеді. Олар 

оқушының креативті ой-санасын дамытып ойлануды үйретеді. Сондықтан 

сабақ барысында «ойлап табыңыз», «құрастырыңыз», «салыстырыңыз», 

«түзетіңіз», «дәлелдеңіз», «жинақтаңыз», «мағынасына қарай бөліңіз» деген 

тапсырмаларды ұсынуды қажет етеді. 

Бағдарламаның басым бөлігі сындарлы оқыту теориясы негіздерін 

қамтиды. Бұл теория оқушылардың ойлауын дамыту, олардың бұрынғы алған 

білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, 

оқулықтан және достарынан алған білімдерімен өзара әрекеттесуі жағдайында 

жүзеге асады деген тұжырымға негізделеді. 

 Әр технология өзіндік жаңа әдіс-тәсілдермен ерекшеленеді. Сондықтан әр 

ұстаз қай технологияны қай кезде ,қай пәннен тиімді пайдалануға болатынын 

ескеру қажет 

Негізгі деңгейде сыни тұрғыдан ойлау үрдісі төмендегі мәселелерді 

қамтиды: -дәлелдеуді сыни тұрғыдан талдау мен бағалауды; -ақпараттар 

жинауды; т.б. Сыни тұрғыдан ойлау- бұл кез келген мазмұнды сынау емес, оны 

зерттеу, бақылау, талдау, әртүрлі стратегиялар арқылы өзінің ойлау негіздерін 

сыни тұрғыдан дамыту. Сыни тұрғыдан ойлау-бұл саналы мағынаны іздеу, 

өзінің көзқарасымен ғана шектелмей, басқалардың да пікірін ескеріп, қандай да 

обьективті ойлау және қисыны бар өзіндікқате сенімінен бас тарта білу. Сыни 

тұрғыдан ойлаудың жаңа идеяларды ұсынуға және жаңа мүмкіндіктерді көруге 

қабілетті. 

Мектеп үйрететін орта болса,оның жүрегі –мұғалім. Соның ішінде 

бастауыш сынып мұғалімдерінің орны ерекше.Сондықтан әр мұғалім өз кәсібін, 

өз пәнін жете білетін, мамандығын шексіз сүйетін адам болуы шарт. Өзгермелі 

қоғамдағы жаңа формация мұғалімі атану-мұғалімнен шығармашылықты, 

ізденімпаздықты өз-өзін жетілдіруге талпынатын, теориялық нақты біліммен 

қаруланған, рухани дамыған, озық идеялы болуын талап етеді. Заман талабына 
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сай технологияларды қолдану ауқымы, түрлері өзгеріп отырады. Бірақ ең 

бастысы технологияларды тиімді, жүйелі қолдану қажет. 

Оқыту үдерісінде қолданылатын оқыту тәсілдерінің де білімдерін 

арттыру, сабақ беру үдерісін жаңарту үшін, саналы, құзыретті, білімді, 

шығармашыл оқушы тәрбиелеуде алатын орны зор. Оқыту әдістерінің ішінде 

«Ыстық орындық», «Топтық талдау», «Шеңбедегі сауал», «Он сауал», «Тыңдап 

отырған үштік», «Өкіл жіберу», «Ойланудың алты қалпағы» т.б. әдістер. 

Қазіргі инновациялық технологиялар – білім сапасын арттырудың кепілі. 

Оны өз дәрежесінде пайдалану – оқушыны шығармашылыққа төселдіруге 

ықпалы өте зор. Оқытудың тиімділігін арттыру үшін өз сабақтарымда жаңа 

технологияларды қолданамын. Жаңа технологиялардың ерекшелігі – оның 

оқушыға жан - жақты ықпал етуі. Яғни тек білімді немесе оқу бағдарламасын 

меңгертіп қоймай, жеке тұлғаның танымдық қабілеттерін, танымдық 

процестерін (есту, көру), өзін - өзі өзектендіру, бекіту, шығармашылық 

қабілеттерін қалыптастыру, белсенді сөздік қорын дамытуға, өз бетімен білім 

алуға, ізденуге деген ықыласы мен іскерлігін, оқу - танымдық ынтасын 

жетілдіру, әрі жеке тұлғаны жан - жақты дамытуға жетелейді. 

Заман талабына сай әрбір ұстаз сабақтарында оқушылардың біліктілігін 

арттыру үшін оқытудың жаңа әдіс - тәсілдерін кеңінен пайдалану керек деп 

ойлаймын. Өз біліктілігін көтеру мақсатында әрбір мұғалім кәсіби шеберлігін 

шыңдап, білімін жетілдіріп отыруы керек. 

Сонда ғана өзін - өзі дамыта алатын, өзін - өзі жетілдіре алатын қоғамның 

белсенді, білімді жеке тұлғасын қалыптастыра алады. 

Бастауыш сыныптарда қолданылатын заманауи білім технологияларын 

жас ерекшеліктеріне қарай іріктеп алу керек. Тіл сабақтарында оқушылардың 

оқу жазу және өз пікірлерін  логикалық тұрғыда мазмұндау, себеп-ізденістерін 

орнату мақсатында өз тәжірибемізде қолданып жүрген әдіс – тәсілдерді 

назарларыңызға ұсынып отырмыз. 

Кесте 1“Тұжырым” кестесін толтыру 
Сұрақтар Себебі 

1. Автор әңгімені неге  “Жусан иісі” деп 

атайды? 

2. Жусан иісі арқылы жазушы оқырманға 

қандай ой тастайды? 

3. Әңгіменің негізгі идеясы не? 

4. Бұл әңгімеге қандай ат қояр едіңдер? 

 

 

“Тұлғаны танып  біл” 

1. Сандар сыр шертеді. 

2. Шығармашылығы. 

3. Өмір жолы. 

4. Жазушының қалам тартқан тақырыбы.  

5. Атақ, жүлделері 

«Пирамида құру» 

“Жеке – жұп – топ – аудитория” схемасы. 
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Жусан иісі туралы өзіндік түсінік  және пікір қалыптастыру. 

 Әңгіме бойынша негізгі түйінді ойды айтып, бір-бірімен бөлісу. 

 Топта шешім қабылдау, талқылау, қорытындылау, бір шешімге келу. 

 Ең тиімділерін плакатқа түсіру. 

Эйлер шеңберін толтыру. 

 

Авторы            Шығарма аты 

 

 

 

 

 

                  Нәтиже                                                      Кейіпкер 

 

 

                                                Іс-әрекет 

 

Сатылай кешенді талдау: 

 

Сын есім      ( қара) 

                                          Сөз табы ретінде   (негізгі) 

 

                                          Құрамына қарай      (дара) 

 

                                         Мағынасына қарай    (түсін білдіреді) 

 

                                        Сөйлем мүшесі  (анықтауыш) 

 

                          Мағынасы жағынан омоним сөз бола ала ма?   (болады, етістік) 

«5 жолды өлең» стратегиясы 

Көксерек. 

Тағы, азулы. 

Ұлиды, ызаланады, қабады. 

Көксерек-даланың азулы тағысы. 

Бөрі. 

«РАФТ»  стратегиясы 

Роль-------------- 

Аудитория------------ 

Форма------------------------ 

Тақырып-------------------- 

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. 

Бізәртехнологиянықолдануарқылыбелгілібіржетістікке жете аламыз. 

Түйін 

сөз 
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Заманауи білім технологияларын меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, 

кәсіптік адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами 

келбеттің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие 

үдерісін тиімді ұйымдастыруына көмектесе отырып, мұғалімнің өзі 

жаңашылдыққа бет бұра отырып, өзгеруі тиіс.Болашақ ұрпақты бәсекеге 

қабілетті жеке тұлға қалыптастыру – қазіргі заман талабы.  
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ОҚЫТУДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА 

БАҒЫТТАЛҒАН БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ 

 
Мақалада оқытудың функционалды дағдысын қалыптастыруға бағытталған бастауыш 

білім беру мазмұнын жаңарту мәселесі қарастырылған. 

 
Түйін сөздер: деңгейлеп саралау, дамыту мониторингі, функционалдық сауаттылық. 

 

ХХІ ғасыр компьютерлік ақпараттар легі заманы болғандықтан, жер-

жерде болып жатқан хабарлар туралы интернет арқылы минутына мағлұмат 

алып отырған жасөспірімді бір нәрсемен таң қалдыру, оған жаңа сабақ айтып, 

дәріс тыңдата білу кез-келгеннің қолынан келетін оңай дүние емес. Ұстаз 

осыған дайын болу керек. Меніңше, ұстаз-ұстаз болып танылып, бағалану үшін 

оған ең алдымен үлкен білім мен біліктілік қажет.  

Қай салада болмасын ондағы нәтижесі сапасымен өлшенеді. Мектептегі 

сан – салалы жұмыстың құйылатын арнасы да білімнің сапасында. 

Біздің басты мақсатымыз білім сапасы. Білімнің сапалы болуы тікелей 

мұғалімге, оның білім дәрежесі іздену шеберлігіне байланысты. Мұғалім – 

оқыту мен тәрбиелеу үрдісінде жаңалықты енгізуші, оқушымен бірлесе жұмыс 

істейтін белсенді әрекет иесі. Бүгінгі ұстаз - ол өз ісіне берілген еңбекқор және 

шәкірт жүрегіне жол таба білетін ұстаз. Көптеген игі істердің атқара отыра 

оқушылармен аудандық семинарда жаңа технология элементтерін тиімді 

пайдалану бағытында ашық сабақ, бірнеше тәрбие сағаттарын өткіздім.  

mailto:bulzhanova@mail.ru
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Мектепте бастауыш сыныптар арасында өткен апталықта математикадан 

ашық сабақ, “Ертегілер еліне саяхат”, “Дос болайық бәріміз” – атты достық 

фестивалі өткізілді. Балалар өздерінің білім деңгейін көрсете білді. Аудандық, 

облыстық бастауыш сынып олимпиадасында  оқушыларым өз білімдерімен 

сынасып жүлделі орындарға ие болды. Математика пәнінен Слямова Камила 

ауданнан 2-ші орынды иеленді, дүниетану пәнінен Болатбеков Алмас ауданнан 

1 орын, облыстан 3-орын иеленді, ана тілінен Қабидоллин Бекжан ауданнан 

және облыстан 1-ші орынды иеленді. Олар аудандық және облыстық 

олимпиадада марапаттау қағаздарымен және естелік сыйлықтармен 

марапатталды. “Тәуелсіз елге – білімді ұрпақ”. Бастауыш білім – үздіксіз 

білім берудің алғашқы басқышы. Осыған орай оқушыға белгілі бір көлемдегі 

білім, білік – дағдыларды меңгертумен бірге табиғат, қоршаған дүние туралы 

түсініктерін кеңейте отырып, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты 

дамыту – бүгінгі күннің басты талабы. Менің өз сабағымдағы негізгі міндетім, 

бастауыш сыныпта оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. 

1 – ші сыныптан бастап математика пәнінен деңгейлеп тапсырмалар беріп 

оқушылардың білімін қалыптастыруды көздеймін. Профессор Жауынбай 

Қараевтың “Деңгейлеп саралау” технологиясын таңдап алдым. Қазіргі 

оқулықтағы тапсырмалар да осы технологияға негізделіп берілген. Бұл 

технологияны сабақта қолдана отырып, оның тиімді жақтарын толық байқауға 

болады. 

1.Оқушы өз бетімен жұмыс істеуге дағдыланады. 

2.Жеке дара қабілеттері айқындалады. 

3.Оқушылар нақты өз деңгейінде бағаланады. 

4.Дамыту мониторингі айқын көрінеді. 

5.Сабаққа деген қызығушылығы, логикалық ойлары артады. Әр 

сабағымда дамыта оқыту технологиясын, оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан 

ойлау дамыту технологиясын қолданамын. Бұл технологияның оқушылардың 

оқуға қызығушылығын арттыруда алатын орны ерекше. Оқушының ойы 

шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетеді, танымдық белсенділігі сабаққа 

қызығушылығы артады, өз бетімен білім алуға талпынады.  

Елбасы Н. Назарбаев  Қазақстан халқына Жолдауында мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша ұлттық 

жоспарды қабылдау жөнінде нақты міндет қойды. Ұлттық жоспар: 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Бұл жоспар мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту процесін мазмұндық, 

оқу-әдістемелік, материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі іс-

шаралар кешенін қамтиды. Ұлттық жоспар Қазақстан Республикасындағы білім 

сапасын жетілдірудің негізгі бағдары ретінде мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамыту іс-қимылдарының мақсаттылығын, 

біртұтастығы мен жүйелілігін қамтамасыз етуге арналған.  Мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту  көш басында тұрған 

елдердің, соның ішінде Австралия, Финляндия, Жапония, Жаңа Зеландия, 

Италия, Оңтүстік Корея және т.б. нәтижесі көрсеткендей, оқушылардың 
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функциялық сауаттылығын дамытуға мынадай факторлар әсер етеді:  Бұл ретте 

функционалдық сауаттылықты дамыту нәтижесі білім алушылардың жастарға 

алған білімдерін практикалық жағдайларда тиімді және әлеуметтік бейімделу 

процесінде сәтті пайдалануға мүмкіндік беретін негізгі құзыреттіліктер жүйесін 

меңгеруі болып табылады. Мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығының дамуына әсер ететін тиімді  іс-шаралар: Қазақстан 

Республикасының білім беру жүйесі білім беру мазмұнын жаңарту, оқу 

бағдарламаларын, оқулықтарды жасау, мұғалімдердің біліктілігін арттыру, 

оқушылардың алған білімін оқу және практикалық жағдайларда қолдану 

қабілеттеріне мониторинг жүргізу бойынша бірқатар шаралар қабылдауы, 

сондай-ақ мектеп оқушыларын оқытуда материалдық-техникалық, 

психологиялық-педагогикалық және техникалық жағдайлармен қамтамасыз 

етуі мектеп оқушысының функцияналдық сауаттылығының қалыптасуына 

тиімді  әсерін тигізуі  сөзсіз. Мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамыту тетіктері:  

1) білім беру мазмұны (ұлттық стандарттар, оқу бағдарламалары); 

2) оқыту нысандары мен әдістері; 

3) білім алушылардың оқудағы жетістіктерін диагностикалау мен бағалау 

жүйесі;  

4)  мектептен тыс, қосымша білім беру бағдарламалары; 

5) мектепті басқару моделі (қоғамдық-мемлекеттік нысан, мектептердің 

оқу жоспарын реттеудегі дербестігінің жоғары деңгейі);  

6) барлық мүдделі тараптармен әріптестікке негізделген достық 

қалыптағы білім беру ортасының болуы; 

7) ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесіндегі белсенді 

рөлі. Білім стандарттарын, оқу бағдарламалары мен жоспарларын жаңарту: 

мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту қазіргі 11 

жылдық сияқты 12 жылдық мектептің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандартын  жаңарту шеңберінде білім берудің басым мақсаттарының бірі 

ретінде айқындалады. Бұл ретте функционалдық сауаттылықты дамыту 

нәтижесі білім алушылардың жастарға алған білімдерін практикалық 

жағдайларда тиімді және әлеуметтік бейімделу процесінде сәтті пайдалануға 

мүмкіндік беретін негізгі құзыреттіліктер жүйесін меңгеруі болып табылады.  

Мектеп оқушыларының функцияналдық сауаттылығының дамуына әсер ететін 

тиімді  іс-шаралар: Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі білім беру 

мазмұнын жаңарту, оқу бағдарламаларын, оқулықтарды жасау, мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру,   оқушылардың алған білімін оқу және практикалық 

жағдайларда қолдану қабілеттеріне мониторинг жүргізу бойынша бірқатар 

пәрменді шаралар қабылдауы, сондай-ақ мектеп оқушыларын оқытуды  

материалдық-техникалық, психологиялық-педагогикалық және техникалық 

жағдайлармен қамтамасыз етуі мектеп оқушысының функцияналдық 

сауаттылығының қалыптасуына тиімді  әсерін тигізуі  сөзсіз. Мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуға қойылатын талаптар 

мен тәсілдердің кешенділігі және біртұтастығын қамтамасыз ететін мектептің, 
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отбасы мен қоғамның әлеуметтік өзара әрекетінің мазмұны мен нысаны 

жаңартылады; тұлғаның кәсіби қалыптасуына ықпал ететін қосымша білім 

берудің беделі қамтамасыз етіледі. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің 50 

%-ы қосымша біліммен қамтылады; ата-аналардың алғашқы кезекте 

балалардың білім алуға және тұлғалық қызығушылықтарын қамтамасыз етуге 

назарын аударуды және белсенділігін арттыруды туғызатын ата-аналардың 

функционалдық сауаттылығы артады.  

«Бақытты адамды тек бақытты ғана тәрбиелей алмақ» даналық сөзінің 

мағынасы терең әрі астарлы. Ойды жалғастырар болсақ, «Оқушының жетістікке 

жетуіне өзі де жеңіс дәмін татқан мұғалім жол аша алмақ. Ол мұғалімнің әр 

оқушының дамуына жағдай жасай отырып, оларды қызықтыра алуға, ынтасын 

арттыруға, қолдау жасауға толық мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, өзі де жаңа 

білім мен тәжірибе жинақтап, еңбегінің нәтижесін көре алады».  

Дамыған елдердің қатарына қосылу еліміздің білім жүйесінде көптеген 

жаңартуларды енгізуді қажет етіп отыр. Оның барлығы жоғарыда айтылған 

Ұлттық жоспарда айқын міндеттеліп отыр. Оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын арттыру іс-қимыл жоспары мен 12 жылдық білім жүйесіне көшу 

жоспарының алға қойған мақсаттары бір-бірімен астасып, бір-бірін 

толықтырып отырған мәселелер, яғни тұлғаның кәсіби тұрғыда өзін-өзі 

анықтауы, оқушыда шығармашылық және инновациялық қызметке деген 

қажеттілікті  қалыптастыру болып табылады. ХХІ ғасыр – білім ғасыры. 

Сондықтан да менің мақсатым – білімді, сауатты, еңбекқор балаларды 

тәрбиелеу, ойларын еркін айтуға дағдыландыру, қалыптастыру.   Бұл балалар – 

еліміздің болашағы.  
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 

 
Мақалада шығармашылық қабілет және мектеп жасына дейінгі балалардың 

шығармашылық қабілеттілігін дамыту жолдары дайында баяндалады. 
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Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасында бастауыш мектептің негізгі міндеті - «Баланың жеке басын 

бастапқы дамытуды қамтамасыз ету, оның қабілеттерін анықтау және дамыту», 

- деп көрсетілген. Осы міндетті шешудің жолы оқушыларды шығармашылық 

қабілетін дамыту болып табылады. Белгілі ғалым А.Байтұрсынов: «Бала білімді 

тәрбие арқылы өз бетімен алуы керек. Ал мұндағы мұғалімнің қызметі - балаға 

орындалатын жұмыс түрлерін шағындап беру және қойылған мақсатқа жету 

үшін бағыт-бағдар беріп отыру», - деген [1]. 

Бүгінгі таңда білім саласының алдында жүйеленіп дайындалып берген 

білімді, дағдыларды меңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық 

бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілетімен 

ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр. Бұл, әрине, 

оқушылардың шығармашылық әрекетін дамытудың маңызды мәселе 

екендігін дәлелдейді. Жалпы оқушылардың шығармашылық әрекеті ғылыми-

педагогикалық проблема ретінде едеуір зерттелген. Оқушылар бойында 

"шығармашылық әрекет тәжірибесін" қалыптастыру қажеттігі туралы 80-

жылдары-ақ И.Я.Лернер жазған болатын. Қазіргі нарық заманындағы 

жағдай мұны дәлелдей түседі. 

В.В.Давыдов [1] «тұлға негізінде шығармашылық бастау жатыр; 

тұлғаның маңызы оның жасампаздыққа мұқтаждығына және қабілеттілігіне 

байланысты» деп есептеген. Б.Д.Эльконин  [2] шығармашылыққа мынадай 

анықтама береді: «Шығармашылық – бұл ерекше тұрғыдағы жасампаздық, 

жаңадан жасалған нәрсе, бұрынғы нәрселердің механикалық қайталануы емес, 

өзінің сонылығымен, біртумалығымен ерекшеленетін болса, өзін-өзі 

куәландыратын, дәлелдейтін болса, онда бұл нәрсені туғызған шығармашылық 

акт туралы сөз қозғауға болады». 

Қандай да бір білім аймағындағы айқын қабілеттік  көріністерді көре 

отырып бала өзін тұлға ретінде жүзеге асыру қажеттілігін сезінеді. Олар үшін 

лидерлік, сайыстық сипаты тән, сондықтан олар әртүрлі сайыстарға, 

олимпиадаларға, жүлделі орындар және мақтаулар алады. Қабілеттер өз 

деңгейлері мен ауқымы жағынан ажыратылады. Нақты іс - әрекет аймағында 

өте жоғары деңгейге көтерілген қабілет – шеберлік деп аталады. Шеберлік, 

яғни бір іс - әрекет аймағында жоғары жетілгендік үлкен де қажырлы еңбек 

негізіндепайда болады. Шеберлік көбіне өндірістік қайта жасау қызметтерімен 

байланысты келеді. 

Н.С.Лейтес, егер жалпы дарындылық – адамның әрекетінің өнімділігі 

байланысты болатын барлық сапаларының жиынтығы десек, онда оған 

интеллект қана емес, түлғаның басқа да қасиеттері мен ерекшеліктері, соның 

ішінде эмоционалдық сфера, темперамент (эмоционалды әсерленгіш, тонус, 

әрекет қарқыны және т.б.) енеді. Автор «Дарындылықтың жұмыс 

тұжырымдамасының» (Б.Д.Богоявленская, В.Д.Шадриков, Мәскеу, 1998) 

болашағы бар екенін айтады, ол дарынды балаларға заманау бағытта 
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бағдарлауға мүмкіндік береді.  Дарындылықты дамыту туралы айтқанда 

оқытудың бағдарламасын құрумен (жылдамдату, күрделілендіру және т.б.) ғана 

шектелуге болмайды.  Әрекеттің ішкі мотивациясын, тұлғаның бағытталуы мен 

тұлғаның руханилығының негізін салатын құндылықтар жүйесін қалыптастыру 

үшін жағдай туғызу керек. Әлеуетті және жасырын дарындылықты айқындап 

көрсету ізгіліктік ой-пікірден, көп балаларға назар аудару қажеттілігінен 

туындағанын ескеру керектігін Д.Б.Богоявленская жазады. Бұл формалардың 

барлық теориялық күрделілігін, оның табиғатының көмексіздігін түсінуде 

педагогтің зейінін қажет ететін бір де бір баланы назардын тыс қалтырмауға 

ұмтылу басым болып табылады 

Дарынды бала - бұл болашақта жаңа технологияларды  шығарушы, әділ 

саясаткер, сенімді медбике, шебер музыкант, қайталанбас суретші, бұл 

еркіндікті сүйетін, жауапты, рухы биік адам.  Дарынды баланың ақыл-ой 

операцияларын шапшаң және нақты орындау, өз бетімен сұрақ қоя білу және 

күрделі мәселені шешуде дұрыс сұрақ қою дағдылары жақсы дамыған. 

Дарынды балалардың сөздік қоры мол, сөйлеу тілінде шапшаңдық және 

сонылық айқын танылып тұрады. Ондағы ойлаудың абстрактылығы, рефлексия 

(сананың өзіне назарын аударып, өзінің психикалық күйіне ой жүгіртуі), күшті 

есте сақтау қабілеті, ақпаратты және тәжірибені топтай алу қабілеті, күшті 

зейін, байқағыштық қасиеттері де қатарынан алдағы қатарда болады. Дарынды 

балалардың ерекше белгісі – ойлаудың сонылығы, ешкімге ұқсамайтындығы. 

Сонылық негізінде шығармашылық қабілеті дамып, жетіледі. 

Дарынды бала қойылған проблеманы тұтастай көре біліп, оған 

байланысты болмыс сырларын көптеп шешуге, белгісіз нәрселерге зер салып, 

қызығады, түсініксіз нәрсені білуге ынтазарлық, түрлі сұрақтарға жауап іздеп, 

ой әрекетімен шұғылдануға бейім келеді. Сондықтан мектеп жасына дейінгі 

балалардың дарындылығын дамыту жұмыстарын жүйелі ұйымдастыру басты 

мақсат, ғылыми проблема болып табылады. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық дарындылығын 

дамыту үшін оқыту мазмұнын ұйымдастырудың 4 негізгі принципін айта 

аламыз: 

1) тапқырлық тараулар бойынша мазмұндық сипатының толықтығы; 

2) ғаламдық, кең таралған тақырыптар мен мәселелерді оқыту; 

3) дарынды балалардың білімге құштарлығын оятатын мазмұнды 

тақырыптарды оқытуға, шығармашылық қабілеттерін арттыруға, дүниенің 

дамуына байланысты тапсырмаларға деген пәнаралық көзқарасты 

қалыптастыру; 

4) мазмұндық өзара ішкі байланысты қалыпқа келтіру, білім саласына 

байланысты өзекті оқыту мәселелері мен тақырыптарының бірігуі. 

Аталған төрт принцип те бір-бірімен тығыз байланысты, біреуінің жүзеге 

асуы басқасына әсер етеді. Пәнаралық көзқарастың іске асуы пәндер арасында 

тақырыптардың бірігуін қамтамасыз етеді. Дарынды балалар қажеттіліктерінің 
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ақыл-ой жүктемесінде бесінші принцип пайда болады, бұл – оқыту 

мазмұнының нақтылық принципі. 

Біз баланың жеке шығармашылық қабілетінің даму мәселелеріне, 

дарынды балалардың жоғары шығармашылық мүмкіндігіне, олардың өзіндік 

жауапкершілікке ұмтылуына арнайы көңіл бөлдік. Оқыту мазмұнын, бала 

мүмкіндігі мен қызығушылығына сай өзгерту шығармашылық қабілет үшін 

«құнарлы орта» болып табылады.  

Дарынды баланың бойындағы шығармашылық қабілетін дамытып, 

өзіндік мүмкіндігін аша алатын, оқытып, тәрбиелейтін педагогтің бойында, ең 

алдымен, дарындылық белгілері, яғни қабілеті, таланты болуы міндетті. 

Дарынды балалармен жұмыс істейтін педагогтердің қасиет ерекшеліктерінің 

белгілері төмендегідей: 

- мейірімділік, сезімталдық; 

- дарынды балалардың психологиялық ерекшеліктерін байқау, 

қызығушылығы мен қажеттілігін сезіну; 

- интеллектуалдық дамудың жоғары деңгейінің болуы; 

- қызығушылығы мен білік, дағдының жан-жақтылығы; 

- мінездің белсенділігі; 

- өзінің көзқарасын өзгертуге даяр және үнемі өзін-өзі дамыту; 

- шығармашылық немесе қалыптан тыс жеке көзқарас; 

- әзіл-қалжыңға бейімділігі. 

Қорыта айтқанда, балалардың шығармашылық дарындылығын дамыту 

үшін оқу үрдісі және педагогтің жеке тұлғасын ұйымдастырудың үлкен мәні 

бар. Яғни, білім беруші мен білім алушы екеуінің арасындағы дидактикалық 

үдерістің барлық аспектісі педагогикалық тұрғыден зерттелуі тиіс. Дарынды 

балаларды теориялық деңгейде оқыту үшін арнайы бағдарлама мен білікті 

педагог қаншалықты қажет болса, соншалықты оқу-танымдық қызметін шебер 

ұйымдастыруға болатыны сөзсіз. 

Дарынды балалардың теориялық ойлауын дамытуда олардың 

«жаңашылдық сезімдерін» ұштау, «шығармашылық қабілеттерін» дамыту, 

«соны шешімге» келудің психологиялық және логикалық жолдарын, олардың 

ерекшеліктерін үйретудің маңыздылығы зор. 

 Сонымен, шартты түрде айтсақ, «шығармашылық дарындылық» кез-

келген әрекет орындаудың жоғары деңгейі ғана емес, сонымен қатар әрекет 

субъектісінің бастамасы бойынша оны дамыту, ол әрекет субъектісінің 

ұстанымының нәтижесінің сипаттамасы болып табылады. 
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚЫЗДАР ТӘРБИЕСІ 

 

Тәрбие – аға ұрпақтың жаңа ұрпаққа қоғамдық тарихи тәжірибені беру 

процесі. Жаңа ұрпақты өмірге, еңбекке дайындау арқылы қоғамның алға қарай 

дамуын қамтамасыз ететін процесс. Тәрбиені тар және кең мағынада ажыратып 

түсіндірудің де маңызы ерекше. М.Жұмабаев бұл жайында: «Тәрбие –кең 

мағынасымен алғанда, қандай да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан 

иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз.Ал енді адамзат туралы 

айтылғанда адамның баласын кәміл жасқа толып, өз-өзіне қожа болғанша,тиісті 

азық беріп, өсіру деген мағынаны білдіреді» деген пікір айтқан [1]. 

Орыс әдебиетінің әлемге аты шыққан жазушысы Л.Н.Толстойдың 

пікірінше «Тәрбие –біз кімдерді тәрбиелейміз, солардың жүрегіне ықпал ету... 

Тәрбие – бізге мәлім адамгершілік әдет-ғұрыптарын меңгеруді мақсат көздеп, 

бір адамның екінші адамға ықпал етуі» деген  [2]. Тәрбиенің негізгі берілу көзі 

ол баланың  ата-анасы, жақындары яғни бала тәрбиенің көп бөлігін отбасынан 

алады.Б.А.Молдағалиева,Л.М.Маденова,Ж.Ж.Жароллаева,Қ.Р.Қажымованың 

құрастырған» Психологиялық- педагогикалық сөздігінде»: «Отбасы –туыстық  

байланыста болатын (күйеуі, әйелі, ата-анасы,әжесі т.б) бірлесіп әлеуметтік – 

тұрмыстық өмір сүретін адамдар», ал отбасындағы тәрбие –қажетті  нәтижеге 

жету мақсатындағы ата-аналар мен отбасындағы басқа да мүшелерінің 

балаларға әсер етуінің аталуы. Отбасы тәрбиесінің мазмұны демократиялық 

қоғамның басты мақсатымен анықталады, яғни жан-жақты және үйлесімді 

дамыған тұлғаны қалыптастыру» деген анықтамалар берілген [3]. 

Н.К. Крупская балаға деген бауырмалдық, жылы жүректік шығыс 

халқына тән қасиет екенін айта келіп: «Балаға деген сүйіспеншілікті 

россиялықтар шығыс халқынан үйренсін» деген екен [4]. 

Қазақ халқымыз ежелден - ақ отбасы тәрбиесінің маңызы зор екенін 

түсінген. Баланы жастайынан еңбекқорлыққа, кішіпейілділікке, адамгершілікке, 

мейірімділікке тәрбиелеген. 

«Ұлдың ұяты –әкеге, қыздың ұяты шешеге» - деп баланы әке мен ана өз 

қарауларына бөліп алаған. Мұның себебі екеу: бірі –осыған дейін сыртта да, 

үйде де бірге ойнайтын қыз өз-өзінен ұлдардан бөлініп, шешеге бейімделеді. 

Бірі – қазақта қыз балаға әкенің ақырмауы, қол тигізбеуі – жылжымайтын, 

бұзылмайтын заң. Ұл мен қыз « әкеге қарап оқ жонуға, шешеге қарап тон 

пішуге» әдет алатыны да осы кез [5]. Қазақтар қыз тәрбиесіне айрықша көңіл 

бөлген. Қыз – ата-ананың, елдің сүйікті баласы, сәні, базары, көркі. Ол басқа 

жұрттың келіні, анасы. «Қыз өрім», «Қыз-қонақ» деп туған – туысқандары 
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оларды аялап, мәпелеп өсірген. Қызға қатты сөз айтылмаған. «Кімде – кім қыз 

өсіріп, құтты орнына қондырса, оның сыйлығы – жаннат» деген екен Мұхаммед 

пайғамбар. Ырым бойынша қыз туғанда, « Көйлек тігер», «Қырық   жеті» деп 

тұспалдап атаған. 

«Қыз баққаннан қысырақ баққан оңай», «Қызға қырық үйден тыю» деген 

сөз оны өсіріп тәрбиелеудің аса күрделілігін, жауапкершілігін айтқан. Бұрынғы 

заманда ата-аналары, жеңгелері, апалары мен жанашырлары қызды көзден таса 

қылмаған, қазіргідей тым еркін жібермеген, әдеп жолынан аттаттырмаған. Қыз 

баланы «Қыздың жолы жіңішке», «Қыз қылығымен сүйкімді» деп оларды 

жастайынан абыройын сақтауға шақырған, мейрімділікке, инабаттылыққа, 

биязылыққа, ізеттілікке, ілтипаттылыққа, ұялшақтыққа баулыған. Үлкенді 

сыйлауға, жасы үлкен адамның, әсіресе ер адамның алдынан көлденең өтпеуге, 

сөзін бөлмеуге, өтірік айтпауға, әлсізге зорлық-зомбылық көрсетпеуге, жетім-

жесірге, қиналғанда қол ұшын беруге тәрбиелеген. Қыздың сыбағасы – төс, 

орны – төр, жолы үлкен деп есептеледі. «Қызы бар үйдің –назы бар», «Қыз өссе 

– елдің  көркі, гүл өссе – жердің  көркі», «Қызға бергенді қыдыр өтер» деген 

сөздер қазақтан қалған.  

Грек ойшылы Плотонның «Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін 

тәрбиелейміз, қызды тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз» деген қанатты 

сөзіне біздің халық қаншалықты лайық болғанын айқындайды. Сұлулық пен 

сымбаттылықты, шеберлік пен нәзіктікті қажетсінетін үй ішіндегі еңбекке, 

көркем сөз, ән-күй, айтыс секілді түрлі өнерге баулуды – бойжеткен тәрбиесінің 

басты міндеті деп білген. Қазақ қыз баланы адалдыққа, әділеттілікке, 

имандылыққа, таза махаббатқа тәрбиелейді. Қыз бала болашақ ана, аяулы жар. 

Қазақта жат жұрттыққта жаралған қыз баланы айрықша мәпелеп, бұлғақтатып 

әлпештеп өсірген. [5.124]. Халқымыз барлық адамзаттың бастауы ана деп, қадір 

тұтып сыйлаған. Кең байтақ ұлы даланы мекендеген қазақ  халқымыздың бір 

тілде сөйлеп, әдет-ғұрып, салт-дәстүрінің, мінез-құлықтарының да біркелкі 

ұқсас болып келуі бұрынғы өткен қасиетті Домалақ ана, Айша бибі, Жаған 

бегім, Ұлпан, Зере, Ұлжан сынды дана аналардан қалған үлгі. Адамзатты осы 

анадан деп түсінген қазақ әдепті ана арқылы қыздан бастаған. Қазақ ұлдың 

оннан асқан жасын – «қозы жасы»деп шаруашылыққа – еңбекке баули бастаса, 

қыздың сол шағын – «қонақ жасы» дескен.  Анасы міндетті түрде өзі білетін 

өнерін – тігіншілік, не іскерлік, не кісі сыйлап қонақ күте білу, астың бабы, 

дастархан мәзірі сықылдылардың бәрін үйрету міндетті. Қыз ел көзіне түсе 

бастасымен оған анасы көсімсіп сөйлемеуді, кісіге тіке қарамауды, ұяң болуды, 

өз жанынан ұзамауды, жұртқа сүйкімсіздерге жоламауды, албаты күлмеуді, ата-

ана мен аға бауырдан басқаның жаны пәлендей ашымайтынын жалықпай 

айтқан. Жеті атаға дейінгілердің бірін – ағасы  бірін – бауыры деп таныстырған. 

Мұнысы –қыз алысуға болмайтынын түсіндіргені  [5.117].  Ал әке балаларына, 

ата-бабаларының іс әрекетінің үлгі боларлық өнерін айтып, ағайын туыстық, 

жақындық қасиеттерін түсіндіріп, ата-тегі туралы айтып отырған. Қыз 

тәрбиесінде халқымыз – күш  көрсету, қорқыту тәсілдерінен бойды аулақ ұстап, 
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оларды мәпелеп иландыру, сендіру әдістеріне, үлгі-өнеге көрсетуге ерекше мән 

берген.  

Халық арасында бойжеткен қызды ажарына қарай жетіге бөлген: 

- әдемі қыз баппен сөйлеп, биязы күліп, жақсы-жаманның жөнін біліп 

тұрады; 

- көрікті қыз істі үйіріп, сөйлесе бұйырып, баурап алатын, бірден көзге 

түсе қоймайды; 

- шырайлы қыз көз жанары өткір, бет-әлпеті бал-бұл жанған, тәні шымыр; 

- сұлу қыз сөзі өткір, өзі пысық, өрескелдікті сүйметін,  болмашыға пісіп-

күймейтін келбетті; 

- ару қыз бет пішіні, дене мүсіні келіскен, сөзі сыпайы, өзі әдепті, сұңғақ 

бойлы терең ойлы; 

- ажарлы қыз дене бітімі жинақы,тығыршық, сөзі салмақты, ісі тиянақты;  

- әсем қыз жүзі жылы,өзі ұяң,тәні нәзік [5]. 

Қазақ қызды ибалы, инабатты, нәзік, кішіпейіл етіп тәрбиелеген. 

Халқымыз өте жоғары бағалаған қасиеттердің бірі –кішіпейілділік . Кішіпейіл 

кісіні барлық жерде сыйлаған, қасиеттеген, үлгі тұтқан. «Кішіпейілділік» 

кішілік емес,кісілік қасиет», «кішіпейілділік кісінің көркі», деген нақыл 

сөздерден халқымыздың кішіпейілділікті қаншалықты қастерлегені айқын 

байқалады.  Жоғарыдағыдай қазақы тәрбие қыздарды адамгершілікке, 

опалыққа, махаббат ғаламында баяндылыққа, шынайы ғашықтыққа, арлылыққа 

апарған. Опасыздыққа,махаббаттың желдеген лағы болмауға баулыған. 

Тарихтағы Шұғаның сүйіспеншіліктің өртіне өртеніп өлуі, «Қорғансыздың 

күніндегі» қаршадай қыздың жауыздыққа душар болған шіркеулі бетімен пәк 

жерді басқысы келмей үсіп өлуі ертедегі ата-ананың баласын адалдыққа, 

кіршіксіздікке тәрбиелей алғанын, әдепке әу бастан үйреткені мысал. Ол кезде 

де қазақ қыздары көргенсіздіктен, қайыру бермей кетуден құлан таза деу 

артықтау. Бірақ дәл қазіргідей әйел алуды көрпе ауыстырғандай көру, 

көпшіліктің көзінше қыздың жігітке жабысып тұруы, бүгін тұрмысқа шығып, 

ертең ажырасу жоқ еді.  Қызды әсемділік пен сұлулыққа, ар сақтауға 

тәрбиелеген болатын. Қыздың денесінде ерекшеліктерді жұртқа көрсертпеуге 

тырысатын. Ұзыннан көйлек киіп, шашқа шолпы тағып жүретін. Әсемдіктің 

дене киімінен де басқа түрлерінің бірі –бұрым бабы. Қазір амал қанша арқада 

тулап жүретін қайран екі бұрым, оның күміс күлкілі шолпысы тұлдаған 

байталдай, күзеген талдай тарақтан қайран болды. Қазір не көп «тоқал шаш» 

көп. Абыройын аша жаздап, қыз жүр. Бұл да заманның ағымы шығар, дегенмен 

қазақ қызы болған соң әсемдіктің бұрынғысына ара-тұра бұрылған теріс  емес-

ау  [5.121]. 

Қазіргі ұрпақ ұлттық сипаты, рухани құндылығы жоқ «Батыстың» тәлім-

тәрбиесін қомағайлана жұтуда. «Батыс» демекші, технология әлемін, теледидар 

беттерін жаулаған рухани құндылыққа зәру жарнамалық дүниелері-бейне бір 

жер шарындағы ірге тасынан өз тілі, діні, ұлттық мәдениеті бар елдермен 

күреске түскендей. Осы орайда «Батыс мәдениетін» дүние жүзіне таралған 
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жайылмалы дертті ісік екенін мойындағандай боласың. Мәселен: парасатты, 

кішіпейіл, сыпайы тағы басқа ибалық мінездердің бәрін иманды қаракөз 

қыздарымыздың арасында сақтаулы. Өкінішке орай, біреуден көргенімізді 

қайталап істеу керек болып тұрады. Артымызда өсіп келе жатқан 

сіңілілеріміздің өзі есепшіл, өркөкірек, сезімге сенбей «ақшаға» ғана сенетіндер 

қатары көбеюде. Тәрбиені ата-анасынан емес, теледидар, компьютерден алып 

келе жатқан жастар буыны қалыптасып келеді. Бүгінгі қыздарымыздың жүріс-

тұрысы, киген киім-киісі, тәрбиесі қазақ халқына мүлде жат. Әрине көпке 

топырақ шашудан аулақпыз. Алайда, бұл ащы да болса шындық. Қыз тәрбиесі 

жайлы көп айтылады, бірақ, нәтиже шамалы. Бұған не себеп? Қазірде «Заман 

солай ғой» деген сөз тіркесі шықты. Біз неге тәрбиедегі кемшілігімізді заманға 

жаба саламыз?  Сонда бізді тәрбиелеп отырған әке-шешеміз, ата-әжеміз қайда? 

Міне, осындай сан мыңдаған сауалдар ешкімді бейжәй қалдыра алмайтыны 

анық. Қазіргі кезде кейбір арулардың қысқа етекті белдемше киіп, алкогольдік 

ішімдік ішіп, шайтандар үйін паналауы бұл ең бірінші ата-анаға және адамның 

өз ортасына байланысты. Біз кінәні алыстан іздемеуіміз керек. Себебі, осындай 

орны толмас оқылықтар ең бірінші тәрбиенің жетіспеушілігінен болады. Ұлы 

Абай атамыз: «Ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан қапы қалма» 

деген екен [6]. Ар жолынан аттамаған, ұятты білген қазақ едік. Алайда, қазіргі 

таңда қазақы тәрбиені шетке ысырып қойып, батысқа еліктеу тоқталар емес. 

Қазіргі күні денесін жартылай ашып, шайтан суға мас болған, шашын 

дудыратып ұйыстырған, ұнамсыз ерсі киім киіп, аяғын бірінің үстіне бірін 

салып, темекі түтінін құмарлана жұтып отырған сылқым бикештерді жиі 

жолықтыруға болады. Ал, енді осыны көрген жас қыздарымыздың бұларға 

еліктемесіне кім кепіл? 

Батыс ағымы жастарымыздың миын улап, дертке айналып бара  жатқаны 

бәріне аян. Бүгінгі жастар арасындағы сол дерттің бірі денеге сурет салу белең 

алып барады. Бір сөзбен айтқанда, адам тәніне таңба басу және сол суреттерде 

небір жын-шайтан кейпіндегі бейнеге көп ұқсайтындығы жас жеткіншектердің 

психологиясының күрт өзгеруіне бірден-бір себепші болып отыр. Жастардың 

түсінігінше бұл – бүгінгі қоғамның модасы. Ал бұл аз десеңіз, адам денесін 

қойып, көздің қарашығына сурет салдыруға болатындығы жөніндегі 

жарнамалар да бар. Әрі соған сай қаланың кез келген жерінен қалаған суретіңді 

салып беретін салондардың қатары да көбейіп отыр. 

Неге өрімдей жастарымыз құнсыз қасиеттерге құштар болып барады? Ар 

мәселесін төменге ысырып, асқақ абыройымызды ақшаға айырбастаудамыз. 

Мыңдаған тұрмыс құрмай туылған нәрестелердің біразы осы уақытта жетімдер 

үйінің тұрғынына айналды. Көз жастары мөлт-мөлт етіп шетел асып жатқан 

қарақат көзді қарадомалақтарымыздың өзге ұлттың қолжаулығына айналуына 

апарар жол – жастардың некесіз бала туып алып, оларды баға алмау әрекетсізді 

мен қолайлы жағдай жасай алмауының әсерінен.  Жар құшып, сәби сүю, ана 

атану үлкен бақыт. Десекте бүгінгі таңда ерте жастан ана атану жайы қоғамның 



165 

 

басты мәселесіне айналды.  Деректерге сүйенсек жыл сайын тек дамушы 

елдердің өзінде18 жасқа толмаған 7,3 миллион қыз ана атанады екен. Тіпті 15 

жасқа жетпей жатып, сәби сүйген жеткіншектердің саны 2 миллионнан асып 

түскен көрінеді. Әлемде 70 мыңға жуық жеткіншек босану кезінде бұл 

дүниемен қош айтысқаны белгілі болып отыр.  Мәліметтерге сүйенсек, еліміз 

бойынша жылына200 мыңдай жасанды түсік жасалып, 1643 бала ата-ана 

қамқорлығынсыз қалады екен [7]. Жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған ел 

едік. Ата-бабамыздың бұл ізгі өнегесі қайда қалып барады? Тасжүрек ана мен 

безбүйрек әкелердің көбеюіне не себеп? Осы сынды мыңдаған сұрақ бүгінгі 

қоғамды алаңдатып отырғаны рас.  

«Он үште отау иесі» деген қазақтың сөзі бүгінде мәнін жоғалтқан тәрізді. 

Бүгінгінің жігітті отбасын құруға, қызы тұрмысқа шығуға асықпайды. Әрине, 

шаңырақ көтеру – әркімнің жеке шаруасы. Ал мыңдаған қыздарымыздың  «кәрі 

қыз» атануы қоғам болып алаңдайтын мәселе. Статистикаға сүйенсек 

Қазақстандағы 14 пен 29 жас аралығындағы қыз жігіттердің саны 4 миллион 

616 мың екен.  Олардың 2 миллион 337 мыңы – ер балалар болса, 2 миллион 

279 мыңы – қыздар. Ал 2012 жылғы деректерге жүгінсек, елімізде жасы 25-тен 

асқан бойдақтар саны – 3 миллион. Әлгі 3 миллион адамның 28,2 пайызы нәзік 

жандылар. Қазақстанда 18 бен 35 жас аралығындағы күйеуге шықпаған 700 

мың қыз бар екен [8]. 

Заманауи өмір қыздардың ерлермен теңесуіне итермелейді. Қыздар 

ерлермен қатар жұмыс жасап, ерлермен қатар мансап қуып, нәзіктігінен, 

әлсіздігінен айрыла бастайған сияқты. Сонымен қатар, қыздар арасында 

болатын төбелесті де көп естіп жүрміз. Еркекшора қыздар мен сылқым 

бикештеріміздің қатары  көбеюде. Табиғи сұлулық пен нәзіктіктен қыздарымыз 

айрылып бара жатқандай. Беттегі сұлулықтың уақытша екенін қыздарымыз 

естен шығарған сияқты. Қазіргі заманғы қыздарымыздың тәрбиесі барша 

қазақты алаңдатып отырғаны анық.  

М.Мақатаев өзінің қазақ қыздарына деген назын былай жеткізді:  

Қарындас, неге қидың қолаң шашты? 

Біртіндеп неге жұлдың қиғаш қасты? 

Бетіне бірінші сорт ұн сепсең де 

Баяғы қара жүзің ағармапты. 

Нарықтық заманның талабы өзгерсе де, бойындағы ұяңдық нұрын 

сөндірмей, қазақ қызына тән болмысты бұзбай жүру әрбір қазақ қызының 

міндеті десек артық айтпаған болар едік. Себебі, ұлт тәрбиесі де, ұрпақ тәрбиесі 

де нәзік жанды аруларымыздың, болашақ аналардың қолында.  Елбасымыз 

«Әйел – бесік иесі. Демек, әйелдің жайы түзелмей, бесігіміз түзелмейді, 

бесігіміз түзелмей – еліміз түзелмейді» деген пікір айтқан еді. Әрине, бұл 

пікірмен толықтай келісеміз. «Ел болам десең – бесігіңді түзе» деп халқымыз 

бекер айтпаса керекті.  

Ұят жүрген жерде абырой төгілмейді, 

Абырой бар жерде ар шапаны сөгілмейді, – дейді дана халқымыз.  
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ  
 

 

МЕКТЕПАЛДЫ ДАЙЫНДЫҚҚА ОҚУДАҒЫ  

ӘРЕКЕТІНІҢ  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 
 

Қазіргі уақытта баланы мектепке дайындау, белгілі бір дағдыларды 

игеруге бейімдеу заманымыздың көкейкесті мәселелерінің бірі болып отыр. 

Мектепке дейінгілердің өз-өзіне қызмет ету дағдыларын меңгеруі – өнегелі, 

жігерлі, дербестік және табандылық сияқты қасиеттерін тәрбиелеудің тиімді 

жолы. 

Балаларды мектептегі оқуға бейімдеп, жетілдіруде психологиялық-

педагогикалық диагностикаға қатысты негізгі жағдайларды белгілі бір қисынға 

келтіруге болады: 

— Мектепке жетілдіру мен оқуға бейімдеу барысы деңгейінің өлшемдері, 

оқу бағдарламасындағы оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарымен байланысты 

болып табылады; 

— Балаларды мектептегі оқуға және жағдайларға бейімдеуде, педагогтар 

мен психологтардың психодиагностикалық іс-әрекеттері, бала тұлғасын 

дамытудың құрамды бөлігі болуы тиіс; 

— Мектепке жетілдірудегі педагогтар мен психологтардың 

психодиагностикалық әрекеттерінің ең бірінші міндеті, балалардың мектептегі 

оқуға бейімделуі, балалар жайлы психологиялық ақпаратты алу болып 

табылады. 

— Балаларды мектептегі оқуға және жағдайларға бейімдеуде, педагогтар 

мен психологтардың психодиагностикалық іс-әрекеттері, бала тұлғасын 

дамытудың құрамды бөлігі болуы тиіс; 

— Мектепке жетілдірудегі педагогтар мен психологтардың 

психодиагностикалық әрекеттерінің ең бірінші міндеті, балалардың мектептегі 

оқуға бейімделуі, сынып ұжымы немесе балалар жайлы психологиялық 

ақпаратты алу болып табылады. 
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Оқуға бейімделу әрекетін талдау психологиялық диагностиканың 

қолданылу бөлігін анықтайды. Балаларға психодиагностикалық зерттеулер 

жүргізгенде, мынандай моральді-этикалық сипаттамасы бар талаптар 

қойылады, олардың ең негізгілері: 

1. Психодиагностикалық зерттеулердің нәтижелері балаларға зиянын 

келтірмеуі керек. 

2. Балаларға диагностикалық зерттеулер, тек балалардың өздерінің және 

олардың ата-анасының рұқсатымен жүргізілуі тиіс. Балалар мектепке баратын 

кезге дейінгі уақытта ата-аналар балаларынсыз рұқсат беруіне болады. 

3. Ата-ана құқығынан айырылған ата-аналар өз балаларының 

психологиялық зерттеулерінің нәтижелерінің қорытындысын психолог 

маманнан білуге болады, сонымен бірге психолог, ата-аналарға өз балаларының 

психологиясына тиісті білгісі келген сұрақтарына дұрыс және нақты жауапты 

беруі тиіс. 

4. Психодиагностикалық зерттеудің нәтижесінде анықталған басқа 

факторлардан баланың тағдырын, яғни мектептегі оқуға бейімделуі мен тәрбие 

мүмкіндігін, ата-аналар мен психолог-педагогтардың пікірінсіз шешілмеуі тиіс. 

5. Мектепке дейінгі мекемелер мен мектепте қызмет атқаратын 

психологтар психодиагностикалық жұмыстарды тәрбиешілер мен 

мұғалімдермен бірге тығыз байланыста болып атқаруы қажет. 

Психодиагностикада балалардың мектептегі оқуға қабілеттілігіне 

байланысты жүргізілетін эксперименттердің қиыншылығының ең бір негізгі 

себебі, баланың белгілі қабілеттерін психологтар тапсырма беру кезінде, осы 

тапсырманы орындауы оның қабілеттілігіне ғана байланысты болмайды, 

сонымен бірге, мотивацияға, мектептегі оқуға бейімделіп, қалыптасуына және 

дағдыларына байланысты. 

Мектепке баратын балаларды зерттеу үстінде ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына барлық әдістерді қолдануға болады. Бірақ, кейбіреулері өте 

күрделі және арнайы бір құралдарды қажет ететіндері де кездеседі. Сондықтан 

практикада салыстырмалы жеңіл тесттерді сұрақнамаларды, бақылауды, 

құжаттарды талдауды және психодиагностикалық эксперименттерді қолданады. 

Интеллектуалды тестте қоршаған ортаның әсерін ескеру қажет. Көптеген жеке 

тесттерде, баланың жеке қасиеттерін анықтау үшін қарастырылып зерттелген. 

Жаңа шарттарға бейімделу тесттің ең қажетті талабы. Белгілі бір жасқа 

арналған тесттер басқа жастағы балаларға қолдануға болмайды. Балаларды 

мектептегі жағдайға жетілдіріп, оқуға бейімделу мәселелеріне байланысты 

психологтар мен педагогтардың көп жағдайларда ынтымақтастығы көрінеді, 

әсіресе мектеп практикасында психологиялық міндеттерді шешу маңызды 

жағдайда болады. 

Мектепке қабылданар баланың психологиялық даярлық деңгейін тексеру; 

диагноз қою; 

— дамыту жолдарын белгілеу – қысқа мерзімдік диагностикалық шара 

болып табылады. Осы даярлық диагностика мазмұнын үнемі жаңа 

ізденістермен жетілдіріп отыру – теорияның жемісі. Сондықтан да мектепке 
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психологиялық даярлықты анықтау мазмұнын теориялық ғылым, тәжірибелік 

іс-әрекет ретінде қарастырады. 

— Мектеп жасына дейінгі балалардың психофизиологиялық 

ерекшеліктерін зерттеу. 

— Мектеп жасына дейінгі балаларда танымдық процестерінің 

денгейлерінің диагностикасы. 

— Баланы мектепке дайындаудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолданудың 

психологиялық мүнкіндіктерін айқындау. 

Зерттеу әдістері-танымдық процестерді зерттеуге арналған стандартты 

әдістер комплексі: 

—түрлі әңгіме әдістерін қолдану. 

— шағын тестік тапсырмалар 

Мектепке дейінгі балалық шақта (үштен жеті жасқа дейін) организімнің 

қарқынды жетілуі жалғаса түседі. Жалпы өсумен қатар тканьдар мен 

мүшелердің анатомиялық қалыптасуы және функциялық дамуы жүріп жатады. 

Скелеттің сүйектеніп, бұлшық еттердің сомдануының, тыныс алу, қан айналу 

мүшелерінің дамуының үлкен маңызы бар. Ми салмағы 1110 грамнан 1350 

грамға дейін өседі. Үлкен ми сыңарлары қабықтарының реттегіш ролі мен оның 

ми қабығы астындағы орталықтарды бақылуы арта түседі. Шартты 

рефлекстердің пайда болу жылдамдығы артып, әсіресе екінші сигнал жүйесі 

қарқынды дамиды. Дене дамуы баланың дербестігінің арта түсуі үшін, тәрбие 

мен оқыту процесінде қоғамдық тәжірибенің жаңа формалары игеруі үшін 

қолайлы жағдайлар жасайды. 

Егер сөйлеу, ойлау, қабылдау процестерінің дамуы қалыпты жағдайда 

жүрмесе баланың ой-өрісінің дамуы да кейін қалады. Бала бұл жаста өзін еркін 

ұстап, өз бетімен әрекет жасап үйрене алмайды, олардың дамуында жол 

көрсететін, өмірге бейімделуіне жағдай жасайтын адам болу керек. Қандай 

адамзат баласы болмасын баланың әлеуметтік жағдайына бейімдейтін, 

үйрететін ата-анасы болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың 

танымдық процестерінің дамыту үшін өткізілген эксперементалдық жұмыс. 

Балалардын ойлауын сезімін, еркін зерттеу керек болса, бұл үшін 

психолог қандай болмасын бір әрекет ұйымдастырады. Мысалы, өзіне тән 

ережелері бар ойын ұйымдастырылса, сол ойын үстіндегі балалардың 

психологиялық ерекшеліктері жазылып, кейін оған мұқият талдау жасалынады. 

Осы зерттеуде балалардың жас ерекшелігіне байланысты ақыл-ой әрекетіндегі 

сөз бен көрнекіліктің ара қатынасы үнемі өзгеретіндігі, балалардың жасы өсіп, 

білім қоры молайған сайын олардың ойлауы тереңдеп, жалпыланып қана 

қоймай, ондағы образдардың біртіндеп толық және мағыналы бола түсетіндігі 

де байқалған. 

Мектепте оқытуға баланың психологиялық даярлығы — мектепке дейінгі 

балалық шақ кезеңіндегі психикалық дамудың қорытындыларының бірі. Қазіргі 

уақытта баланы мектепке дайындау, белгілі бір дағдыларды игеруге бейімдеу 

заманымыздың көкейкесті мәселелерінің бірі болып отыр. 
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Ендігі жерде мектеп жасына дейінгі баланың бүкіл өмірін ұйымдастыру, 

оның денсаулығын нығайту, ақыл-ой, адамгершілік тәрбиесін жетілдіріп, 

түптеп келгенде мектепке даярлау, тікелей ата-ананың үлесіне тиеді. Мектепке 

дейінгі ұйымдарда білім сапасын арттыру аса маңызды мәселе, ол үшін жалпы 

және негізгі жағдайларды жақсарту басты міндет болып табылады. Баланың 

бүкіл өмір бойында оның даму үрдісі жүреді. Даму үрдісінде баланың таным 

белсенділігі арта түседі. 6 жастағы балалар заттарды түсіне, түріне, көлеміне 

қарап ажырата бастап, олардың құрылысын, пайдалану тәсілдерін білгісі келеді. 

Күнделікті өмір барысында бала шындық дүниенің құбылыстары мен заттарын 

анықтай білуге, адам баласының жинақтаған бай тәжірибесін үйренуге 

талаптанады. Балалардың бір нәрсені құмартып білуге талаптануын таным 

ынтасы дейді. Балалар өте байқағыш, еліктегіш, әр нәрсеге үңіле қарайды, көп 

нәрселер оларды ойлантады. 

Балалар әдетте өзіне түсініксіз оқиғалардың, құбылыстардың сырын 

білуге құмартады. Күн сайын олардың алдында жаңа сұрақтар туады. Сол 

сұрақтың жауабын олар ересектерден күтеді, өйткені, олардың түсінігінше, 

ересектердің білмейтіні болмайды. Мұндай ерекше сұрақтар балалардың ақыл-

ой еңбегімен шұғылданудағы ниетін, ықыласын сипаттайды. Сондықтан ересек 

адамдар бала сұрағын жауапсыз қалдырмауға тырысқан жөн. Себебі сұрағына 

жауап ала алмаған бала келешекте сұрақ қоюдан жасқаншақтайды және бұл 

баланы дүниені тануына кері әсер етуі әбден мүмкін. 

В.С. Мухина бойынша мектеп жасына дейiнгi және бастауыш мектеп 

жасындағы балаларда мiнез-құлық мотивациясы: мiнез-құлықтың саналы 

регуляциясы күшейедi, мотивтер мен қажеттiлiктер көлемi ұлғаяды, рухани 

және материалды қажеттiлiктер сферасы кеңейедi, қарым-қатынасқа деген 

қажеттiлiк, жетiстiкке жету, басқарушылыққа қажеттiлiк сияқты әлеуметтiк 

қажеттiлiктер нығая түседi. Көп бiлу, басқалардан жоғары болу, өзi жасай алу 

сияқты қарапайым қажеттiлiктер пайда болады. 

Д.Б. Эльконин пікірінше, мектепке дейінгі кезеңде балалар іс-әрекетінің 

күрделенуіне жалпы ақыл-ой дамуының ілгеруіне байланысты зейін күшті 

шоғырланып, тұрақтылыққа ие болады. Мысалы, мектепке дейінгі кезеңдегі 

кішкентайлар бір ойынды 30-50 минут ойнайтын болса, 5-6 жасқа жеткенде 

ойынның ұзақтығы 1,5 сағатқа дейін созылады. Мұны ойында адамдардың 

күрделірек іс-әрекеттері мен қарым-қатынастарының бейнеленуімен және 

ойынға үнемі енгізілетін жаңа ахуалдардың қолдау табуымен түсіндіруге 

болады. Балалар суреттерді көргенде, әңгіме, ертегі тыңдағанда зейін 

тұрақтылығы арта түседі. Мысалы, мектепке дейінгі шақтың соңында суретті 

көру ұзақтығы екі есе артады, мектепке дейінгі кішкентайға қарағанда алты 

жасар бала суретті жақсырақ түсінеді, оның өзіне қызықты жақтары мен егжей-

тегжейлерін бөліп алады. Бірақ мектепке дейінгі кезеңде зейіннің негізгі өзгеруі 

баланың алғаш рет өз зейінін меңгере білуінде, оны саналы түрде белгілі 

заттарға құбылыстарға бағыттай білуінде және кейбір тәсілдерді пайдалана 
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отырып, соларға зейін қоя білуінде. Мектепке дейінгі шақ ішінде өз зейінін 

ұйымдастыру үшін сөзді пайдалану күрт өседі. Мұны, атап айтқанда, мектепке 

дейінгі ересектер үлкеннің нұсқауы бойынша тапсырманы орындағанда 

мектепке дейінгі кішкентайларға қарағанда нұсқауды 10-12 рет жиі қайталады. 

Сонымен, баланың мінез-құлқын реттеуде сөздің маңызының жалпы өсуіне 

байланысты мектепке дейінгі шақта ықтиярлық зейін қалыптасады. В.С. 

Мухина мектепке дейінгі шақта балалар ықтиярлы зейінді меңгере бастаса да, 

бүкіл мектепке дейінгі балалық шақта ықтиярсыз зейін басым болып қала 

береді. Балаларға өздері үшін бір текті әрі тартымы шамалы іс-әрекетке зейін 

қою қиынға түседі,сонымен бірге ойын процесінде немесе әсерлі сезімге 

бөлерліктей тапсырмаларды шешерде олар едәуір ұзақ уақыт бойы ықыласты 

болып жүреді. Мектеп жасына дейінгі бала зейінінің ерекшелігі мектепке дейін 

оқыту ықтиярлы зейінге үнемі күш салуды талап ететін тапсырмалар бойынша 

құрылуы мүмкін емес себептердің бірі болып саналады. 

Сабақтарда пайдаланылатын ойын элементтері, іс-әрекеттің нәтижелі 

түрлері, іс-әрекет формаларын жиі өзгерту балалардың зейінін айтарлықтай 

жоғары деңгейде ұстауға мүмкіндік береді. Сенсорлық даму, бала заттардың 

түсін, пішінін, мөлшерін және олардың кеңістіктегі орналасуын айырып қана 

қоймай, оларды мөлшеріне қарай сәйкестендіріп (үлкен, кіші, аз, көп) анықтай 

алады. Зейін тікелей қызығушылықпен байланысты (ырықсыз зейін), өйткені 

қызықты іске бала көңілі тез ауады. Егер 6 жасар бала ойынмен айналысқан 

болса, ол алаңдамай 2, тіпті 3 сағат ойнай береді. Алайда, бұлай зейінді 

шоғырландыру – баланың айналысқан нәрсесіне қызығушылығынан 

туындайды. Балаға зейінін тәрбиелеуде көмектесу қажет. Үлкендер сөз 

нұсқаулары арқылы баланың зейінін ұйымдастыра алады. Оларға біркелкі 

жалықтыратын және тартымдылығы аз іс-әрекетпен айналысу өте қиын. 

Зейіннің бұл ерекшелігі сабақтарда ойын элементтерін енгізуге және іс-әрекет 

түрлерін жеткілікті ауыстырып отыруға негізгі себеп болып табылады. 

Мектеп жасына дейінгі баланың есі негізінен ықтиярсыз сипатта болады. 

Бұл бала көбіне өзінің алдына бір нәрсені есінде қалдыру үшін саналы 

мақсаттарды қоймайтындығын көрсетеді. Есте сақтау мен еске түсіру баланың 

еркі мен санасына байланысты өтеді. Бұл екеуі де іс-әрекет арқылы жүзеге 

асады әрі іс-әрекеттің сипатына байланысты болады. Бала іс-әрекетте неге зейін 

қойса, оған не әсер етсе, не қызық болса, соны ғана есінде сақтайды. Заттарды, 

картиналарды, сөздерді ықтиярсыз есте сақтаудың сапасы, баланың осыларға 

қаншалықты әсерлі іс-әрекет істеуіне іс-әрекет процесінде оларды егжей-

тегжейлі қабылдау, ойластыру, топтастыру қандай дәрежеде өтетіндігіне 

байланысты. Мысалы, суреттерді жай ғана қарап шыққанда оларды баланың 

есінде сақтау анағұрлым нашар балады, ал осы суреттерді, өз орындарына, 

мысалы, бақшаға, ас үйге, балалар бөлмесіне, қораға дәл келетін жеке заттарды 

қою ұсынылғанда бала оларды есінде жақсы сақтайды. 
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Бала бірдеңені есте сақтау немесе еске түсіру жөнінде алдына әлі мақсат 

қояды, ал бұл үшін арнаулы тәсілдерді қолдануды білмейді. Мысалы, үш 

жастағы балаларға суреттер тобының біреуін сұрағанда балалардың басым 

көпшілігі өзін мүлде бірдей ұстады. Суретке көз жүгіртіп өткеннен кейін бала 

оны шетке ығыстырып қойып, үлкен адамнан басқа суретті көрсетуді сұрады. 

Кейбір балалар бейнеленген заттар жөнінде әңгімелеп беруге тырысты, суретке 

байланысты өткен тәжірибенің жағдайларын еске түсірді («Көзілдірікті көзге 

киеді. Мынау- көбелек, құрт деп аталады». «Қарбыз. Мен, анам және әкем- 

үшеуіміз үлкен қарбыз сатып алғанбыз, алқоры одан әлдеқайда кіші», тағы 

осындайлар). 

Мектепке дейінгі жас – естің қарқынды даму жасы. Ес – бала үшін маңызды 

оқиғалар мен мәліметтерді жаданда қалдырады және сақтайды.Сондай-ақ 

мектепке дейінгі балалардың ойлау үрдісіне тоқталсақ, ойлау – тіл дамуы және 

ғылыми ұғымдарды меңгеру бірлігінде дамиды. Баланың сау психикасының 

ерекшелігі – танымдық белсенділігі. 

Ойлау – сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс 

қатынастарының адам миында жалпылай және жанама түрде сөз арқылы 

бейнеленуі. Ақыл-ой жағынан бала қаншалықты пәрменді болса, ол сонша көп 

сұрақтар қояды және оның сұрақтары соншалықты алуан түрлі болады. Бала 

заттың бейнесін ғана емес, оның қимыл-қозғалыстары туралы да ойлайды. 

Бейнелі ойлау – 6 жасар бала ойлауының негізгі түрі. Әрине, ол жекелеген 

жағдайларға логикалық ойлауды да орындай алады, бірақ та бұл жаста 

көрнекілікке сүйенген оқыту басымырақ болады. Мұның өзі осы жастағы 

балалардың естері еріксіз жақсы дамиды. Ерікті естері жаңа ғана қалыптасады. 

Сондықтан жақсы қабылдап алған заттардың түсін есінде жақсы сақтайды. 

Көру және есту елестері көрген нәрселердің мазмұнымен байланыстыболады. 

Мектепке түсу балалардың логикалық есін дамытуда үлкен роль атқарады. 

Алайда мектепке бару қарсаңында баланың психологиялық даму деңгейінде 

жекелей өзгешеліктер өсе түседі. Бұл өзгешеліктер мынадан көрінеді: балалар 

бір-бірінен ақыл-ой, адамгершілік және жекелей дамуымен ажыратылады. Олай 

болатын болса, балаларға психологиялық қолдау жасау бiлiм беру 

мекемелерiнiң (балабақша, мектеп) ең негiзгi мiндетi болып табылады. 
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ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН  

ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 
Мақалада қалыптастырушы бағалаудың сабақ барысында қолдану ерекшеліктері мен  

қолдану жолдарының тиімділігі қарастырылады. 
 
Түйін сөздер: оқу, бағалау, қалыптастырушы бағалау, болжам, диологттық оқыту, 

таным, дидактикалық ойын  

 

Бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Оқытушылар жазбаша немесе 

ауызша түрде баға қою арқылы бағалайды. Олар қолданылатын кез келген 

нысанның артында тек қана обьективті немесе жеткілікті дәрежеде обьективті 

емес нормалар мен стандарттар ғана емес, сондай-ақ баланың дамуы, оқуы 

және ынтасы туралы түсінік, сонымен қатар өзін-өзі бағалау, қабілеттілік және 

күш-жігер сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар жатады (Александр,2001). 

Бағалау-одан арғы оқу туралы шешім қабылдау мақсатымен оқытудың 

нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін 

қолданылатын термин. Әрбір оқытушы бағалау әдістемесін білуге тиісті, яғни 

бұл ретте: дәрісханада тек емтихан өткізуді ғана емес, сонымен бірге емтихан 

өткізуді ғана емес, сонымен бірге емтихан неге және кім үшін өткізілетінін 

білуге тиісті. Бағалаудың негізгі мақсаттарынының тізбесі студенттерге 

арналған нұсқаулықта жақсы айтылған. Яғни ол, оқытудағы қиындықтарды 

анықтау. Жетістікке жеткендігін көрсететін кері байланыс. Уәж. Болжау және 

сұрыптау. Стандарттарды бақылау және орындау [1].  

Бағалаудың қалыптастырушы болып аталатындығы-бағанын нақты бір 

студентке, оның білім мазмұнын меңгертудегі кемшіліктерін анықтауға және 

өзіндік орнын барынша тиімді толықтыруға бағытталған. Өйткені, оқытушы 

мен студент әрекеті арқылы пәнді меңгерудің мақсатын нақты анықтай алады. 

Қалыптастырушы бағалаудың мақсаты-оқу материалын меңгергендегі 

жөніндегі обьективті ақпарат алу, білім алушының кемшіліктерін дер кезінде 

анықтау, оқытушы-студент арасындағы кері байланысты орнату болып 

табылады [2]. Қалыптастырушы бағалаудың ерекшеліктері-студенттің 

күнделікті білім сапасы, білім алудағы олқылықтарды күнделікті түзеу, 

студенттің қиындық тудыратын сұрақтарын анықтау және оны жою, студенттің 

бағалаудан алған жағымсыз әсерінің азаюы, психологиялық жайлы ортаның 

болуы, бағалаудың әділдігі, анықтылығы және ашықтығы, өзін-өзі бағалау 

дағдылары. 

Оқыту бағдарламасының мазмұнын және оқыту стилін бақылау. Осы 

бағалаудың мақсаттарынасүйене отырып,студенттерді бақылап, бағалау мен 

үшін қиындық тудырған жоқ.Өткізілген сабақ жоспары блум таксономиясының 
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мақсаттық жүйесіне негізделіп жасалды. Бұл жерде бірінші білімділік 

деңгейінде менің әсерім белгілі бір әдісті пайдалана отырып, жаңа материалдың 

негізгі ұғымдарын бұрынғы білімді еске түсіре отырып беру. Ал, студенттер 

тыңдайды,жазады, еске түсіреді,есте сақтайды,ойланады. Екінші, түсіну 

кезеңінде жаңа материалдағы білімді түсінгенін анықтау үшін,диологтық 

байланыс жасау. Студенттердің ойларын өзгеше түрде сұрау. Болжам жасату 

т.б. Студенттің әрекеті ойларын айтады, түсіндіреді, ерекшелігін көрсетеді, 

сұрақтар береді. Жазады. Қолдану деңгейінде студенттердің алған біліміндерін 

өмірде қолдануға үйрету үшін, тапсырырмалар бердім. Дидактикалық 

құралдармен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар, проблемалық ситуация т.б. 

Студенттің әрекеті бұрынғы білім негізін пайдалана отырып, проблеманы 

шешу, кітаппен жұмыс. Төртінші талдау деңгейінде студенттерді топтарға бөле 

отырып, тақырыптағы негізгі түйінді табуға бағыт бердім. Ерекшеліктерді, 

негізгі қасиеттерді анықтаттым. Студенттің әрекеті топтық талқыға салынады, 

ойланады және өзгелерді тыңдай отырып, өз білімін толықтырады. Ізденеді. 

Бесінші деңгейде жеке бөлшектерден немесе шашылған дүниелерден жаңа 

жасауға көмектестім. Жалқыдан жалпыға бағыттау.  

Бұл жерде 4 курс 5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

мамандығына өткізген «Мозайка арқылы сюжеттік ертегі құрастырудың 

технологиясы» атты сабағымда түрлі-түсті қағаздардың ұсақ қиындыларымен 

құрастыру арқылы жасалған жұмысты айтуға болады. 

 

 
Сурет 1 Сабақ барысынан үзінді 

 

Бұл сабаққа 8 студент қатысты. Айта кетсем, бірінші «Шұбар тауық» 

тобын Бақытбекқызы Асылжан, Қайырбаева Айдана, Қайырбаева Гүлдана, 

Қалиева Мәншүк деген студенттер құраса, екінші «Винни пух» 

тобынБайбосынова Айдана, Долдашева Толқын, Тоқан Айжан, Тәкенова 

Ақжайық деген студенттер құрады. Ал, бағалау кезінде материалдың өзі үшін 

керектігін, құндылығын, керектісін анықтау, пайымдауға бағыт бердім.Идеялар 

алмасу, пікір айту.Өзіне керектісін таңдау болса, студенттің әрекеті 

бағалайды,талқылайды. Өз пікірін айтады.Үш сабағымда да топтық жұмыс 

пайдаланылды. «Миға шабуыл» яғни 4-студенттен  құралған топтың мақсаты 



174 

 

біріншіден екі топ бір-біріне мозайка дегеніміз қандай өнер, мозайканың 

ерекше бір етек жайған жері, Қазақстанда мозайканың дамуы деген 

сұрақтармен жұмыс жасады. Сонымен қатар мозайканы түрлеріне, 

ерекшеліктеріне сәйкес топтастырды (шыныдан, ағаштан, тастан, металдан, 

сүйектен т.б). Мысалдар келтіріп, сұрақтарға жауап берді. Кері байланыс 

болды. Менің тарапымнан қойылған әдістемелік сұрақтарға жауап берген 

студенттердің  Сонымен қатар иллюстративті материалдар қолданды. 

Студенттер екі жұлдыз бір тілек арқылы бір-бірлеріне ұсыныс берді. (Қосымша 

1). Ал, мозайканың мектепке дейінгі мекемелерде әдістемесін көрсету үшін, 

сюжеттік ертегі құрастыру деген екі топқа тапсырма берілді. Яғни сабақтың 

барысында бөлінген екі ертегі тобы қағаздың ұсақ қиындыларын пайдалану 

арқылы ертегі кейіпкерлерін құрастырады. Бұл жерде студенттер желім, қайшы, 

түрлі-түсті қағаз, қатырма қағаз, видио және  көрнекіліктер қолданды. 

Ертегілерді еске түсіру мақсатында студенттерге сөздік ойын 

жүргізілді.«Проблеманы шешу» кезеңі яғни,  «Ойлан, жұптас, пікірлес». 

Студенттер өзара бөліп алған ертегі кейіпкерлерін қағаздың ұсақ 

қиындыларымен құрастырып болған соң, қатырма қағазға жапсырып, дайын 

буклетке салады. Осыдан кейін дайындалған буклеттегі сюжеттік ертегілерін 

топпен рөлге бөлініп қорғайды (Қосымша 2). Екі топ буклеттерін қорғап болған 

соң, екі жұлдыз бір тілек арқылы, ұсыныстар айтып, жасаған жұмыстарын 

мадақтады. Бұл жерде студенттер тарапынан біраз қиыншылықтар болып 

жатты. Рөлге дұрыс кіре алмай, кейіпкерлерін ойдағыдай келтіре алмай жатты. 

Бірақ бұл жағдаяттан шығу үшін, топқа кері әсері тиеді дегендіктен, студенттер 

барлық ынталарын салып, қызығушылықпен, белсенділік танытып қорғады. 

Әсіресе, «Шұбар тауық» тобы жоғары деңгейде қорғады.  

Студенттердің танымдық іс-әрекеті (ой қорыту, сын тұрғысынан ойлау), 

эмоционалдық (көңіл-күйлері), әлеуметтік (жұппен, топпен жұмыс) аспектілері 

сәтті аяқталды. Себебі,студенттер топпен, жұппен жұмыс жасап, бір-бірімен 

тығыз қарым-қатынасқа түсті. Осы практикалық сабақта студенттер диалогттық 

оқыту, сыни тұрғыдан ойлауға, кері байланысқа дұрыс түсуге, бір-бірін ойын 

тындай білуге үйренді.  

Студенттердің материалды қаншалықтыигерген, игермегенін анықтау 

мақсатында рефлексия жүргізілді. Рефлексия кезінде студенттер менің алған 

әсерім деп, өз көңіл-күйлерін ватманға стикер, маркер арқылы орындады 

(Қосымша 3). 

 «Ою-өрнектерді қию технологиясы», «Бейнелеу өнерінде дидактикалық 

ойындарды қолданудың маңыздылығы» атты тақырыптарында жүргізген 

сабақтарымда сыни тұрғыдан ойлау технологиясын кеңінен қолдандым. Жеке-

жеке тоқталатын болсам,«Бейнелеу өнерінде дидактикалық ойындарды 

қолданудың маңыздылығы» атты тақырыбында жүргізілген сабағымда 

студенттер берілген дәріспен жұмыс жасап, тұжырым құру арқылы бір-бірімен 

пікір алмасып, ой бөлісті (Қосымша 4). Сонымен қатар: 

 дидактикалық ойындардың өзектілігі? 

 дидактикалық ойындардың түрлері? 
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 дидактикалық ойындардың оқу-тәрбие үрдісінде тиімді пайдалудың 

жолдары қандай?  

 сөздік дидактикалық ойындардың ерекшелігі? 

 -заттық дидактикалық ойындардың ерекшелігі? 

Сын тұрғысынан ойлау- оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. Студентті 

оқытушымен, топтағылармен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірін ойын 

тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздей отырып, 

қиындықты женуге үйрететін бағдарлама. «Ою-өрнектерді қию технологиясы» 

тақырыбында «Аялдама әдісі» арқылыөзара бағалау жүзеге асты; кері байланыс 

жасауға үйренді, сонымен қатар студенттердің пікір айтуын, жұппен жұмысын 

бақылап бағаладым. 

Топтардың жұмысын бағалау үлгісі (студенттер өздері құрастырған) 
№ Топтағы 

ынтымаст

ық 

Тәртібі, 

жұмысқа 

қатысуы 

Тақырыпты

ң ашылуы 

Өзге 

топтарды 

тыңдауы, 

сұрақ-жауап 

Ақпараттарды 

өңдей алуы, жаңа 

идеялар 

Жалп

ы 

жина

ған 

балы 

1       

Топтағы жеке студентті бақылау кестесі 
Т.А.Ж. Айдана Ақжайық Мәншүк Толқын 

Топта өз міндетін атқаруы     

Идея ұсынуы     

Белсенділігі     

Көмек бере алуы     

Өзгені тыңдай алуы     

Талқылауды дұрыс жүргізе 

алуы 

    

Топпен бірлесе жұмыс 

жасауы 

    

 

Топпен жасалған жауаптар дайын болғанда, екі топ тапсырманы 

талқылауларын, сөйтіп барып тапсырма шешімін айту тапсырды. Уақыт шегіне 

жеткенде көшбасшылар тарапынан жауап нұсқалары ұсыныла бастады. Екі топ 

көшбасшылары бір-бірімен алмасып, пікірлерін топ мүшелерімен бөлісті. Яғни 

дәйектемелер арқылы дәлелдеуге топ басшылары топтарға барып, шешімді ой-

пікірлерін талқылады. Топтардан алынған дәлелдемелер тақтаға жазылып, оны 

студенттер өздері бағалады (Қосымша 5) 

 Студенттердің сын тұрғысынан ойлау құзыреттілігін арттыру бағытында 

өткізілген тәжірибелік сабақ, білім әлеуетін арттыруға жұмсалды. Жалпы 

өткізген практикалық сабағымды қорытындылайтын болсам,  сабақтың мақсаты 

орындалды. Материалдарды талдау кезіңде студенттердің берілген ақпарат 

бойынша жауаптары жылдам, дұрыс, айқын болды. Алдыңғы уақытта әр 

практикалық сабағымда мүмкіндігінше осы әдістерді кеңінен қолданамын. 

Қорыта келе, егер қалыптастырушы бағалау дұрыс ұйымдастырылса, онда 

оқытушы студенттердің іс-әрекеттеріне байланысты түсінік, ұсыныс бере 

отырып, жүйелі түрде кері байланысқа түседі. 



176 

 

Библиографиялық сілтемелер: 

1. Vygotsky.L.S.,(1978). Ving in Society. [Қоғамдағы сана]. (Cambridge. MA, Harvard 

University Press) 

2. Mercer. N and Littleton. (2007).  Dialogue and the development of  thinking. A 

sociocultural approach. [Диалог және ойлауды дамыту. Әлеуметтік мәдени тәсіл]. NY: 

Routledge. Vygotsky L.S. Mind in Society. [Қоғамдағы сана]. (Cambridg MA Harvard Universiti 

Press). 

3. Ел-назар-Республикалық журнал №05 (08). 

4. Современные средства оценивания результатов обучения: Учебное пособие /Сост. 

Е.В.Телеева - Шадринск: Изд-во Шадрин. пединст-та, 2009. 

5. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші деңгей. – Астана: «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы 

 

 

Клёсова Елена Викторовна 

КГКП «Детский сад – ясли № 42» акимата города Усть-Каменогорска 

Казахстан, Усть-Каменогорск 

Клёсова Екатерина Викторовна 

КГУ «Научно – исследовательский центр школа комплекс 

 развивающего обучения «Восток» для одаренных детей»  

УО ВКО детский сад № 99 «Жемчужинка»  

Казахстан, Усть-Каменогорск 

klesova.78@mail.ru 

 

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В данной статье рассматривается проблема этнокультурного воспитания детей 

дошкольного возраста. Этнокультурное воспитание выступает как универсальный механизм 

приобщения ребенка к знаниям, правилам и ценностям этноса, что позволяет приобщить к 

иным национальным культурам и формированию толерантного отношения к их носителям. 

 

Ключевые слова: этнокультурное воспитание, дидактическая игра, поликультурное 

воспитание, этнопедагогика, толерантность. 

 

Культуру Казахстана невозможно представить себе без народного 

искусства, которое раскрывает истоки духовной жизни казахского народа, 

наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, 

художественный вкус и является частью его истории. Устное народное 

творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное 

искусство должны найти большее отражение в содержании образования и 

воспитании подрастающего поколения сейчас, когда образцы массовой 

культуры других стран активно внедряются в жизнь, быт, мировоззрение детей. 

И если говорить о возможности выбора своих жизненных идеалов, 

эстетических ценностей, представлений подрастающим поколением, то надо 
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говорить и о предоставлении детям возможности знать истоки национальной 

культуры и искусства.  

Дидактическая игра в дошкольном возрасте является одним из основных 

средств развития ребенка. И именно средствами дидактической игры можно 

привить ребенку этнокультурные ценности. 

Дидактическая игра как социокультурный феномен имеет свою историю и 

передается из поколения в поколение. Дидактические игры создавались и 

создаются взрослыми для развития детей с учетом их потребностей, интересов 

и возможностей. Дети получают содержание игры в готовом виде и овладевают 

им как элементом культуры.  

Ключевым моментом оценки успешности развития дошкольника 

становится понятие сохранения идеалов национальной культуры и языка, что 

является базисом этнической психологии и этнической педагогики, ее 

структурной составляющей, гуманистической направленностью через традиции 

воспитания современного поколения.  

Учитывая, современные тенденции развития детей дошкольного возраста в 

дошкольных учреждениях осуществляется реализация этнокультурного и 

поликультурного воспитания, что регламентировано Государственным 

Общеобязательным Стандартом Образования дошкольного воспитания 

Республики Казахстан. 

Проблемы этнокультурного воспитания мало изучены в отечественной и 

мировой педагогике. Этнокультурное воспитание рассматривается, как часть 

интеллектуального развития личности дошкольника в психологии и педагогике, 

изучаются,  как основные модели интеллекта личности: модели Ч. Спирмена, Л. 

Терстоуна, Дж. Гилфорда, Р. Кэттелла; иерархические (С. Барт, Д. Векслер, Ф. 

Верном, Л. Хамфрейс); монометрические (Г.Ю. Айзенк, Л.Т. Ямпольский и 

др.), когнитивные (Р. Стернберг, X. Гарднер, А. Деметриу, А. Эфклидис, М. 

Плачидов и др.), концепция ментального опыта М.А.  Холодной и др.  

Анализ теоретических основ проблемы позволил нам определить 

основополагающие подходы к созданию концепции этнокультурного 

воспитания детей в аспекте регионально-футурологического подхода. 

Доминантной основой в разработке концепции выступила взаимосвязь 

регионального и футурологического подходов (В.Н. Аверкин, И.А. Бажина, 

А.В. Константинов, Н.Ш. Сыртланова, Л.И. Смирнов, Л.Я. Хоронько, О. 

Флехтхейм, О. Хелмер, Дж. Мак-Гейл, С. Джилфиллан, А. Лоисдейл, Д. Белл, 

И.В. Бестужев-Лада, А.Б. Венгеров, Б.С. Гершунский, В.П. Рачков и др.).  

 Признание культуросообразного подхода как отражения процесса 

регионализации образования (Е.В. Бондаревская, Г.Н. Волков, М.Б. Кожанова, 

В.В. Сериков, Р.М. Чумичева, Е.Н. Шиянов и др.), позволяющее рассматривать 

развитие этнокультурной личности как особый эмоционально-когнитивный 

мир, как база опытно-деятельностного поведения в освоении этнокультурного 

опыта региона. Методологической основой концепцией выступили следующие 

подходы:  
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Футурологический подход является базовым для социокультурного 

прогнозирования, использования разнообразных технологий на основе их 

сущностных характеристик (О. Флехтхейм, О. Хелмер, Дж. Мак-Гейл, С. 

Джилфиллан, А. Лоисдейл, Д Белл, И.В. Бестужев-Лада, А.Б. Венгеров, Б.С. 

Гершунский, В.П. Рачков и др.). Данный подход предполагает взаимосвязь 

целеполагания, планирования, программирования, проектирования, 

управления, обеспечивающая научное предвидение, охватывающее 

перспективы социокультурных, в том числе этнокультурных явлений и 

процессов. 

Региональный подход отражает конкретную иллюстрацию 

культуросообразного подхода (В.Н. Аверкин, Г.П. Андреев, И.А. Бажина, В.И. 

Загвязинский, А.К. Костин, О.Ю. Стрелова и др.). На основе этого подхода 

образовательно-воспитательные цели, содержание, средства, методы и формы 

воспитания и обучения рассматриваются на основе учета социокультурных, 

исторических, экономических, природно-климатических, языковых различий 

региона. Системообразующим фактором является цель – сохранение, 

поддержка и углубление гармонизации национальных и межнациональных 

отношений в полиэтническом регионе. 

Культуросообразный подход позволяет ставить вопрос о важности диалога 

культур (М. Бахтин, В.С. Библер) [1, с.86]. Диалоговые отношения в 

дошкольном этнокультурном воспитании обеспечивают возможность 

взаимообогащающего влияния, успешность этнокультурного развития 

личности, достижения цели данного процесса воспитания. Подтверждение 

данной мысли мы находим в работах И.С. Кона [2, с.78]. Он отмечал, что 

народная культура представляет собой общую характеристику деятельности 

человечества, а под традиционной воспитательной культурой народов можно 

понимать устоявшиеся способы регуляции материальной и духовной жизни в 

рамках этнической общности. Этнокультурное воспитание выступает как 

универсальный механизм приобщения ребенка к знаниям, правилам и 

ценностям этноса, культуротворчества и жизнетворения. Культуросообразный 

подход серьезно обогатили исследования М. Мид, утверждающей, что 

«культурные этнические традиции, развиваясь, определяют содержание 

детства» [3,  с.49]. 

Антропологический подход предполагает изучение национальных 

традиций, которые складываются на основе длительного опыта 

жизнедеятельности нации, прочно укоренившиеся в повседневной жизни, 

передающиеся из поколения поколению правила, нормы, стереотипы 

поведения, общения людей, соблюдение которых стало общественной 

потребностью каждого [3, с.91]. 

Подчеркивая значение искусства для разностороннего развития человека (а 

народное искусство является его неотъемлемой частью), известный психолог 

Б.М. Теплов писал: Искусство очень широко и глубоко захватывает различные 

стороны психики человека, не только воображение и чувство, что 

представляется само собой разумеющимся, но и мысли, и волю. Отсюда его 
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огромное значение в развитии сознания и самосознания, в воспитании 

нравственного чувства и формировании мировоззрения. Поэтому-то 

художественное воспитание и является одним из могучих средств, 

содействующих всестороннему и гармоническому развитию личности [4, с.17].  

«Общечеловеческой культуры, одинаковой для всех, не бывает. Поскольку 

все этносы имеют разный ландшафт и различное прошлое, у каждого — свое 

особое видение мира. Это влечет за собой особенности в обучении 

и воспитании, а значит, требует создания своей национальной философии 

образования» [2, с.15].  

Одним из первых в развитие этнопедагогики казахского народа  внес вклад 

Ы. Алтынсарин. Ему первому принадлежит развитие казахского литературного 

языка. Он доказывал пользу чтения, приобретения широких знаний. 

  А. Кунанбаев внес большой вклад в развитие казахской этнопедагогики. 

Абай старался воспитывать в  молодёжи чувство мужественно переносить 

трудности и несчастья, не поддаваться искушениям, сочетать глубокомыслие, 

бодрость и оптимизм. 

В послании Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2030» в 

разделе «Миссия Казахстана» изложены основные идеи воспитания детей в 

духе сохранения самобытности в сочетании со стремлением к цивилизации: «К 

2030 году, я уверен, Казахстан станет Центрально-азиатским Барсом… Это 

будет Казахстанский Барс с присущим ему элитарностью, независимостью, 

умом, мужественностью и благородством, храбростью и хитростью. Он не 

будет ни на кого нападать первым… Но если под угрозой окажутся его свобода 

и жилище, его потомство, он будет защищать их любой ценой… Он будет мудр 

в воспитании потомства… заботясь о его здоровье, образовании и 

мировоззрении…Они будут одинаково хорошо владеть казахским, русским и 

английским языками. Они будут патриотами своей мирной, процветающей, 

быстрорастущей страны, известной и уважаемой во всем мире» [5, с.23]. 

Поэтому каждый должен стараться внести свой вклад в развитие и 

воспитание подрастающего поколения. 

В наше сегодняшнее время нельзя забывать о народности и национальном 

характере образования, который является одним из главных принципов его 

развития. К. Ушинский писал: «Воспитание, если оно не хочет быть 

бессильным, должно быть народным…», он высоко оценивал воспитательный 

потенциал народной педагогики. «Воспитание, созданное самим народом, 

основанное на народных началах, — писал он, — имеет ту воспитательную 

силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных 

идеях…» [1, с.161]. 

Как заметил Л.С. Выготский «всякое воспитание есть, в конечном счете, 

самовоспитание». Воспитательное воздействие представляет внешнюю часть 

педагогического процесса  – организацию и функционирование 

воспитательных средств, форм, методов, приемов. А самовоспитание – это 

вторая, внутренняя часть процесса — субъектная психическая деятельность 

ребенка; она происходит на внутриличностном уровне и представляет собой 
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восприятие, определенную переработку и присвоение личностью внешних 

воздействий [6, с. 93].  

В дошкольном возрасте необходимо организовать такую доминанту 

в формировании основ социализации в становлении и развитии личности 

ребенка. И на сегодняшний момент, по нашему мнению, доминантой будет 

являться этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста, так как 

воспитатель, взрослый, упустивший этот момент в воспитании, станет 

во взрослой жизни человеком, не имеющий начал, основы своей природы.  

 «Надо учить молодежь культуре межнациональных отношений, опираясь 

на знания, проявляя мудрость и такт, и в этом неоценимую помощь может 

оказать народная педагогика, все прогрессивное, передовое в народной 

педагогике переходит свои национальные границы, становится достоянием 

других народов, тем самым педагогические сокровища каждой нации все 

больше обогащаются творениями, приобретающими интернациональный 

характер» [4, с.48]. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

других культур, способов самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, 

снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не означает 

терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или 

уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим 

людям.    

Народная педагогика, как одно из проявлений духовной культуры, 

складывалось под воздействием исторических, социально-экономических, 

культурных и демографических условий жизни каждого народа. Поэтому уже 

с раннего возраста надо закладывать основы этнокультурного образования 

в становлении и развитии личности ребенка. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: это 

игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения 

детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение 

дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, 

игровые действия, правила. 

Дидактические игры относятся к «рубежным играм», представляя собой 

переходную форму к той неигровой деятельности, которую они 

подготавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной 

деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу 

обучения. Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного 

характера - обучающей задачи. Ею руководствуются взрослые, создавая ту или 

иную дидактическую игру, но облекают ее в занимательную для детей форму. 

Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а 

возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться 

результата, выиграть. Однако если участник игры не овладеет знаниями, 

умственными операциями, которые определены обучающей задачей; он не 

сможет успешно выполнить игровые действия, добиться результата.  
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Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической 

игре зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые 

диктуются ее обучающей задачей. Это побуждает ребенка быть внимательным, 

запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои знания. Таким 

образом, дидактическая игра поможет ему чему-то научиться в легкой, 

непринужденной форме. Такое непреднамеренное обучение получило название 

автодидактизма. 

Современный Казахстан переживает период национального возрождения; 

в докладе президента Н. А. Назарбаева  перемены в стране характеризуются как 

возрождение национальной государственности. Так же возрождаются и 

народные ремесла, народные обычаи, обряды и национальные виды спорта, 

религия титульной нации, национальное образование и казахский язык, 

песенный жанр и стихосложение на казахском языке[7, с.15].  

Применение дидактических игр в условиях коллективной учебной 

деятельности дает возможность формировать умения и навыки 

межличностного взаимодействия. Формирование основ миропонимания у детей 

дошкольного возраста на современном этапе включает развитие основных 

содержательных компонентов национального самосознания. Это предполагает 

формирование культурно-ценностной ориентации и построение личностного 

положительного отношения к представителям разных этносов, что является 

жизненоважной потребностью. 

В младшем дошкольном возрасте народная культура по–прежнему 

остается основной содержательной формой приобщения детей к окружающему 

миру. В этом возрасте педагог знакомит детей с явлениями общественной 

жизни. Особое внимание уделяет таким темам, как «Семья» (беседы о  

членах семьи, подчеркивая их заботу друг о друге); «Детский сад», «Родная 

страна» и др. 

В дошкольном возрасте проводится систематическая работа по 

приобщению дошкольников к народной праздничной культуре (народные 

праздники), отмечаются государственные праздники, праздники народного 

календаря. Педагог содействует созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения, формирования чувства любви к близким взрослым, привязанности 

к сверстникам. 

Такая система работы регулирует взаимоотношения детей, способствует 

воспитанию нравственного отношения к другому, формированию гуманных 

способов проявления сочувствия, понимания, принятия, сопереживания 

сверстнику, что является одним из основополагающим аспектов 

этнокультурного развития.  

В старшем дошкольном возрасте происходит не только общее и 

характерное для этого периода накопление информации нравственно-

ценностного содержания, но и ее дифференциация. Понятия «добро» и «зло» у 

ребенка 5-7 лет абстрактны и требуется их конкретизация для того, чтобы 

руководствоваться ими в повседневной жизни. 
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Расширяются представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках (8 Марта, Наурыз, День Батыра, День Победы, Новый 

год, Рождество, Курбан айт); воспитывается любовь к Родине и уважение к 

людям, населяющим ее. 

Организация работы с детьми в старшем дошкольном возрасте, 

направленная на приобщение к иным национальным культурам и 

формированию толерантного отношения к их носителям, осуществляется в 

единстве с обогащением информации о собственной национальной культуре и в 

тесном взаимодействии с семьей. Систематическая работа с детьми по данному 

направлению будет способствовать созданию этнокультурной среды и 

принятию детьми мира во всем его многообразии. 

Таким образом, изучив психолого-педагогическую литературу по теме, мы 

сделали следующие выводы: 

Народную педагогику можно рассматривать как синтез всенародного 

педагогического творчества, как итог своеобразного исторического народного 

педагогического эксперимента. Народная педагогика, как одно из проявлений 

духовной культуры, складывалось под воздействием исторических, социально- 

экономических, культурных и демографических условий жизни каждого 

народа. Поэтому уже с раннего возраста надо закладывать основы 

этнокультурного образования в становлении и развитии личности ребенка. 

В нашей работе с дошкольниками мы изучили влияние дидактических игр 

на развитие этнокультурных способностей детей. Мероприятия проводились с 

дошкольниками старшей группы, по 30-40 минут 2 раза в неделю и включали 

дидактические игры народного содержания.  

Цель мероприятий: учить детей народному фольклору: песенкам, 

считалкам, приговоркам; познакомить с народными обычаями, традициями, 

праздниками, особенностью народных костюмов. 

В ходе игры дети знакомились с особенностью проведения игр, 

воспитатели рассказывали о народных праздниках и обычаях. Игры были как 

казахские, русские, так и других народов Казахстана. В группе были дети 

казахской, русской, украинской, немецкой и чеченской национальности, 

поэтому в программу занятий включили игры этих народов. 

Детям очень нравились занятия, они с удовольствием играли в народные 

игры, просили воспитателя поиграть в полюбившиеся игры. Дома дошкольники 

с удовольствием пели песенки, разученные во время игры, и рассказывали 

родителям о народных обычаях. Всего дошкольники разучили 20 народных  

игр. 

«Ястребы и ласточки» (Жапактар жане карлыгаш), «Белая кость» (Ак 

суек), «Платок с узелком» (Орамал),  «Цыплята» (Балапандар), – казахские 

народные игры.. 

 «Гуси-лебеди»,  «Обыкновенные жмурки», «У медведя во бору» 

«Палочка-выручалочка» - русские народные игры. 

 «Колдун» (Чаклун),  «Круглый хрещик», «Перепелочка», «Хлебец» 

(Хлибчик) – украинские народные  игры 
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«Das Zicklein» (Козленок), «Der Fuchs im Garten» (Лиса в саду),  «Schuster» 

(Сапожник) , «Markt» (Ярмарка) – немецкая народная игра. 

 «Утушка» (Бобешк),  «Лис и уточки»   (Цхогал Бобешк),  «Ловля оленей» 

(сай),  «Солнце» (Малх) – чеченская народная игра. 

Мы также использовали дидактические игры, в содержание которых 

вошли элементы объектов традиционного зодчества и образцов декоративно-

прикладного искусства. Например, русское (особенно северно–русское) 

зодчество представлено деревянными избами и церквями, южнорусское – 

хатами – мазанками, сделанными, из замеса соломы с глиной. В кочевых же 

культурах формируется переносный тип жилья из материалов, характерных 

экономики этноса: у северных народов – чум обтянутый шкурами оленей, а у 

народов Средней и Центральной Азии – юрта обтянутая войлоком из овечей 

шерсти. Украшения жилища отражало традиционный быт: резьба и роспись по  

дереву в русских деревнях, резьба по моржовой кости и аппликации из меха и 

шкур оленя у северных народов, шерстяные ковры у азиатских народов. 

Возможны надэлементные связи. Так, законы морали проникают во все 

области, и активно реализуются, через религию, этноэтикет, этнопедагогику.        

Данный дидактический материал, может успешно применяться как один из 

доступных способов подачи детям познавательного этнографического 

материала.  

 Система таких игр может быть представлена несколькими группами.  

К первой группе могут быть отнесены игры, при помощи которых 

осуществляется репродукция и дальнейшая систематизация полученных ранее 

на занятиях знаний о национальном многообразии народов, об общности их 

исторического прошлого, территории, об элементах национальной культуры 

(языке, костюме, быте, творчестве и т. д.). Характер игровых действий связан в 

основном с описанием, рассказом, отгадыванием, воспроизведением. Приведем 

примеры дидактических игр этой группы: «Найди названный предмет», 

«Путешествуем по сказкам»,  «Угадай, откуда я приехал»,  «Чей орнамент? »,  

«Музей народных игрушек» 

Цель второй группы дидактических игр этнокультурного содержания - 

развитие мыслительных операций: сравнительного обобщения, выделения 

характерного, специфического. В результате ребёнок закрепляет представления 

о действительности, начинает соотносить себя с конкретным этносом, находить 

тождество и различие в национальных культурах, что характеризует 

определённый этап развития национального самосознания: «Встречаем гостей», 

«Кто знает больше "волшебных" слов по-… », «Магазин одежды», «Вещи 

заблудились», «Чей дом?», «Север – юг». 

Важно помнить, что базой культуры межнационального общения является 

общая культура человека: культура поведения, речи и т. д., поэтому очень 

важно учить детей навыкам взаимодействия, сотрудничества.  

К третьей группе отнесены игры, обеспечивающие включённость детей в 

процесс выстраивания взаимоотношений друг с другом, в совместную 

творческую деятельность. Это игры, предполагающие творческое 
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преобразование полученных знаний, навыки совместных действий (умение 

договориться, распределить действия) для решения совместной задачи.: «Театр 

народного костюма», «Сказка-загадка». 

Таким образом, в результате занятий с дошкольниками дидактическими 

народными играми отмечается повышение этнокультурного уровня этих детей.  
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Кумарбекова Рысалды Кызырхановна 

№100 балабақша-бөбекжайының тәрбиешісі 

Қазақстан, Өскемен 

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ БАЛАБАҚШАНЫҢ ОҚУ-ТӘРБИЕ 

ҮРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУ 

 

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық іс - әрекетінің ғылыми – педагогикалық негіздерін меңгеру 

маңызды мәселелердің бірі. 

Оқу процесіндегі инновациялық модельдің құрылымын былай көрсетуге 

болады: 

- жалпы инноватикадағы инновациялық процесс идеялары; 

- педагогикалық инноватиканың пайда болуы, таралуы, педагогикалық 

жаңалықтарды меңгеру; 

- оқу процесі кезінде теориялық талдау жасау немесе іс - әрекет ретінде. 

Инновациялық процесс оқу аймағында теориялық модельдің суреттелуі. 

Инноватиканың басталуы: инновациялық процесс – инновациялық іс-

әрекет – инновациялық потенциал – инновациялық процестерді басқару. 

Жаңалық ғылыми – зерттеу құралы болып көріну үшін, олар ұйымдасқан, 

көпшілік қолдану, қарама – қайшылық болып қоғам өміріне өзінің қажеттілігін 

көрсету. 

Жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияны пайдалану; білім 

мазмұнының заман талабына сай болуына, балалардың болашақта қажетті 

білімді, толығымен алуына өздігімен меңгеруіне, өзін-өзі бағалай алуына, өз 

күшіне сенімділіктің болуына бағыттайды. 

Олай болса: 

1.Ақпараттық коммуникативтік технологиялар дегеніміз не? 
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2.Ақпараттық коммуникациялық технологияның мүмкіндіктері қандай? 

3.Білім беруді ақпаратандыру үрдісі қалай жүзеге асуда?-деген сауалдар 

әрқайсымыздың, жалпы педагогтар қауымын толғандырмай қоймайды. 

Ендеше бірінші сауалға: ақпараттық-ақпарат, жаңалық, 

коммуникативттік-байланыс, қатынас деген ұғымды білдірсе,технология-

іскерлік,шеберлік ұғымдарын береді. Бір сөзбен «Ақпараттық-

коммуникативттік технологиялар жеке тұлғаға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді 

және олардың қабылдауын,түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін маңызды 

жүйе» деп айтуға болады.Осыған орай бүгінгі ұстаздар қауымының алдында 

білім,білік дағдыларын игертіп қана қоймай,қабылдауын,ойлауын,ерік 

жігерлерін,яғни өз бетімен жұмыс жасай білетін,бәсекеге қабілетті жеке 

тұлғаны дамыту міндеті тұр.Ғалымдар пікірінше Ақпараттық коммуникативтік 

технологияны екі бөлікте сипаттайды. 

1.Компютерлік бағдарламалар 

2.Желілік қызмет 

Жалпы білім берудің мақсаты-терең білімнің,кәсіби дағдылардың 

негізінде еркін бағдарлай білуге,өзін-өзі дамытудағы адамгершілік тұрғысынан 

жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру 

болса,ақпараттандыру жолының басты мақсаты-оқыту үрдісін ақпараттандыру. 

Жаңа ақпараттық технологияға ғалымдар әр түрлі анықтама беріп отыр 

мысалы: Н.Макарова «Жаңа ақпараттық технология-қысқаша компьютер 

негізіндегі технология» - деп тұжырымдайды. Ал М. Жалдак бұл терминнің 

неғұрлым кеңірек анықтамасын береді: Ол «Жаңа ақпараттық технология-

адамдардың білімін кеңейтіп,олардың техникалық және әлеуметтік үрдістерді 

басқару мүмкіндігін дамытатын, ақпаратты жинау, ұйымдастыру, сақтау, өңдеу 

тасымалдау және жеткізудің техникалық құралдары мен әдістерінің 

жиынтығы» дейді.Яғни, білім беру жүйесінің барлық саласында жаңа 

ақпараттық технологияны жоспарлы түрде енгізіп,жүйелік интегралды өткізу 

немесе қамтамасыз ету қажеттілігі туындап отыр. Қазіргі замандағы ақпараттық 

технология әрбір тұлғаның білім алу үдерісінде шығармашылық қабілетін 

дамытуға айқын мүмкіндіктер береді.Білім беруді ақпараттандырудың негізгі 

мақсаты ҚР-да біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру болып табылады. 

Білім беруді ақпараттандырудың негізгі міндеттері: 

-ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялық құралдармен 

қамтамасыз ету; 

-білім беруді ақпараттандыру бойынша практикалық шараларды анықтап, 

жүзеге асыру; 

- оқу -тәрбие үдерісінде жаңа ақпараттық технологияны енгізуді 

қамтамасыз етубойынша ғылыми ізденушілік және оқу әдістемелік 

жұмыстарын жүргізу; 

-жаңа ақпараттық технология құралдарын(жаңа типті компьютерлер, 

телекоммуникация, виртуалды орта және мультимедия технология, 

интерактивті құрылғылар) пайдалану арқылы оқу процесін материалдық 

техникалық базасын жетілдіру. 
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Ақпараттық технологиялардың бірі – интерактивтік тақта, 

мультимедиялық және он-лайн сабақтары. Оқыту үрдісін компьютерлендіру 

мақсатында интерактивті тақтамен жұмыс жасау тиімді. Қазіргі уақытта 

Қазақстанның жалпы орта білім беретін мектептерінің барлығы дерлік 

интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген. Ақпараттық технологияларды 

жүзеге асырудағы тағы бір мүмкіндігі – ол электронды оқулық. Электрондық 

оқулық - бұл дидактикалық әдіс–тәсілдер мен ақпараттық технологияны 

қолдануға негізделген түбегейлі жүйе. Электронды оқулықпен оқыту 

оқытушының оқушымен жеке жұмыс істегендей болады. Электрондық оқулық 

тек қана оқушы үшін емес, педагогтің дидактикалық әдістемелік көмекші 

құралы да болып табылады [8]. 

Ақпараттық – коммуникативтік технологияны балабақшада қолдану – 

қазіргі кезеңдегі мектепке дейінгі тәрбиенің өзекті мәселесі болып отыр. 

Компьютерлік технология біртіндеп мектепке дейінгі білім беру жүйесіне білім 

берудің аса тиімді тәсілі ретінде жәймен еніп келе жатыр. Бұл заманауи әдіс 

оқуға деген қызығушылықты арттырып, өз бетінше жұмыстануға тәрбиелеп, 

интеллектуалдық қызметін дамытады, қазіргі заманның рухында дамуға жол 

ашып, мектепке дейінгі білім беру мекемесінің оқу – тәрбие жұмысын сапалы 

түрде жақсартуға мүмкіндік туғызып, оның тиімділігін арттырады. Қазіргі 

заманғы мектепке дейінгі білім беруде ақпараттық технологияларды 

қолданудың өзектілігі ақпараттық қоғамның қарқындылығымен, 

мультимедиялық технологиялар, электрондық ақпараттық қорлардың кеңінен 

тарауы, оқытуда, қарым – қатынас жасауда және тәрбиелеуде желілік 

технологиялардың мәжбүрлі қолданылуында болып отыр. Осыған байланысты 

АКТ – ны мектепке дейінгі оқыту процесінің ажырамас бөлігі деп сеніммен 

айтуға болады. Бұл балалардың жаңа ұрпағына үйреншікті және қолжетімді 

болып қана қоймай, сонымен қатар қазіргі заман педагогтарына өте қолайлы. 

АКТ деген не? АКТ – ның біріктірілуі технологияның екі түріне 

байланысты: ақпараттық және коммуникативтік. 

«Ақпараттық технология – еңбек өнімділігі мен тиімділігін арттыруға 

негізделген ақпараттарды сақтауға, өңдеуге, тасымалдау және бейнелеуді 

қамтамасыз ететін әдістер мен тәсілдердің, құралдардың жиынтығы» Қазіргі 

заман сатысында бұл әдістер мен тәсілдер және құралдар компьютермен өзара 

тікелей байланысты болып отыр. Коммуникативтік технологиялар адамның 

сыртқы ортамен байланысының, қарым – қатынасының әдіс — тәсілі мен 

құралын анықтайды. Бұл коммуникацияларда компьютердің өз орны бар. Ол 

коммуникация обьектілерінің жоғары интеллектуалды түрде өзара қарым – 

қатынас жасауларын қамтамасыз етеді. АКТ – ны қолдануға педагогтың еңбек 

өтілі мен білімі маңызды емес, оның АКТ – ны меңгеруге ықыласы мен 

ұмтылысының болуы маңызды. Өз жұмысында компьютерлік технологияларды 

қолдану педагогке көмектеседі: 

- енжар тыңдаушыларды белсенді түрде қызмет етуге тартады; 

- оқыту қызметінің одан да көрнекі әрі жедел болуына; 

- балалардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға; 
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- танымдық қызығушылық белсенділігін арттыруға; 

- тәрбиешінің өзін тәртіпке шақырып, оның жұмысқа деген 

қызығушылығын арттырады. 

- ойлау процесін жеделдетеді. 

АКТ кез – келген педагогтың әдістемелік көмек сұрап ақпараттық 

кеңістікке тікелей шығуына, өз тәжірибесін таратуға мүмкіндік береді. АКТ 

тәрбиешіге әртүрлі әдістемелік бірлестіктерде кеңірек пікір алмасуға мүмкіндік 

береді, мысалы бейне - шебер сыныптар т. б, қағазбен жұмыстың мөлшері 

азаяды, өйткені жазба хабарламалардың бәрі құрылып, электронды түрде 

сақтаулы болады, көрнекі – дидактикалық құралдарды дайындауға да көп уақыт 

кетпейді. АКТ – ның көмегімен өзіндік кәсіби дамуға қолайлы жағдай туады: 

электронды оқулықтар, мақалаларды қолданып, Интернет желісінде 

электронды пошта арқылы әріптестермен пікір алмасулар жүргізуге болады. 

АКТ – ның көмегімен тәрбиеленушілердің ата – аналарымен хабарласып, 

қарым – қатынас жасау тиімді екендігі шындық. АКТ бұл: 

- дамытушы заттық кеңістік ортасын қайта құру; 

- балаларды дамыту үшін жаңа құралдар жасау; 

- жаңа көрнекіліктер қолдану; 

- баспада әртүрлі жағдайларға байланысты болмайтын кейбір қосымша 

ақпараттарды алу; 

- әртүрлі анимациялар мен бейнефильмдер; 

- Интернет желісінің іздеу жүйелері педагогтердің даму мен оқыту 

бойынша туатын барлық сұрақтарына қажетті материалдың барлығын, сондай – 

ақ кез – келген фотосуреттер мен иллюстрацияларды ұсынады. 

АКТ – ны қолдану: 

- педагог балалармен өткізілетін ұйымдастырылған іс – әрекеттерге 

көрнекіліктер таңдап алады; 

- қосымша танымдық материалдарды таңдап алады; 

- тәжірибе алмасып, басқа педагогтармен танысады; 

- топтың құжаттарын, есеп берулерді көркемдейді; 

- Рower Рoint бағдарламасы бойынша презентациялар әзірлейді. 

Бүгінгі күні АКТ: 

- ақпараттарды экранда ойын түрінде көрсетеді, бұл балалардың жоғары 

қызығушылығын туғызады, өйткені ол мектепке дейінгі жастағылардың негізгі 

қызметі – ойынға жауап береді. 

- мектепке дейінгі жастағы балалардың ойлау қабілетіне сәйкес 

материалды көрнекті, түсінікті етіп қолжетімді түрде ұсынады; 

- материалды көп мөлшерде жүктемей, қозғалысымен, дауысымен және 

мультипликациясымен балалардың назарын өзіне аударады; 

- мектепке дейінгі жастағы балалардың зерттеушілік қабілеттерін, 

танымдық белсенділіктерін, дағдылары мен таланттарын дамытуға мүмкіндік 

береді; 

- балаларды есептің шешімін тапқанда, қиындықтарды жеңген кезде 

марапаттап отырады. 
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Мектепке дейінгі білім беруде ақпараттық – коммуникативтік 

технологияларды қолдану педагогтың шығармашылық мүмкіндіктерін 

кеңейтуге жол ашып, мектепке дейінгі жастағы балалардың психикалық 

дамуының әртүрлі жақтарының дамуына оң әсерін тигізеді. Оқу іс – әрекетінің 

жоғарғы динамикасы балалардың материалды тиімді меңгеруіне, есте 

сақтауларын, қиялдауын және шығармашылығының дамуына септігін тигізеді. 

Слайд – шоулар мен бейнефильмдер қоршаған ортадан бақылауларды:: гүлдің 

өсуі, планеталардың Күнді айналуы, толқынның қозғалысы, жаңбырдың жаууы 

сияқты мезеттерді көруіне мүмкіндік береді. 

Қорыта айтқанда, ақпараттық технологиялар баланы оқыту мен  

дамыту процесін тиімді етіп, балаға да, педагогке де білім берудің жаңа 

мүмкіндіктерін ашады. 

Елбасымыздың жолдауында: «Ұлттық бәсекеге қабілеттілігі бірінші 

кезекте білім деңгейімен айқындалады» деген.Баланы ,жеке адамның 

құндылығын арттыру, оны дайынтайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, 

тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз.Тәуелсіз ел тірегі білімді 

ұрпақ. Қазіргі балабақша жағдайындағы білім берудің ұлттық модельіне өту 

оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялық 

педагогикалық технологияны игерген, психологиялық диагностиканы қабылдай 

алатын,педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада 

арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол 

салуға икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл тәрбиеші болуын қажет 

етеді. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 

 
Мақалада мектепке дейінгі балалардың шығырмашылық құзыреттілігі және оны 

дамыту жолдары жайында баяндалады. 

 

Түйінді сөздер: шығармашылық, құзыреттілік, шығармашылық құзыреттілік, құзырет. 
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Балабақшада бала тұлғасының жан жақты болып қалыптасуы сол 

кезеңдегі білім жүйесінің дамуымен тікелей байланысты. Білімді болуды 

баланың тұлға болып жетілуінен жеке дара қарауға болмайды, оның 

интелектуалды эмоцианалдық күш-жігері, ар-ожданы, жеке тұлға болып 

қалыптасуының қасиеттері қоғамға қажеттілігі, жауапкершілігі, құзыреттілігі 

оның өз ойымен өмірдегі орнын табуда көп әсерін тигізеді. 

Құзыретті жарқын тұлғалардың, өте жеке дара пысықтығымен, өз бетінше 

еңбек ету, көбіне қоғаммен қоршаған ортасымен келіспей жатады, құзыреттілік 

жеке  тұлға мінездемесі болып табылады. Мұндай тұлғалар өмір 

заңдылықтарынан  ауытқып, инициативаны өз қолына алуы бір істі аяғына 

дейін жеткізуді, өз-өзін құрбан етуді, елден ерен пысықтығы, тапқырлығы, 

шыншылдығы, тура сөйлеуді, өзгелердің алдында бас имеуі, іштей жетілуі 

спектикалық көзқарасы. Әрбір шешілмей жатқан істе өз-өзін сенімді ұстауын  

кез-келген жағдайды ұтымды пайдалана білуі, сөйлеу мәнері, өзіне жоғары баға 

беруі осы құзыретті мінездемеге жатады. 

Дамыған елдердің оқу жүйесінде кеңінен қолданыла бастаған 

«құзыреттілік», «құзырет» терминдері жаңа білім стандарты ұстанған басты 

бағыт ретінде біздің еліміздің білім беру жүйесіне ене бастады.  

 «Құзыреттілік - балалардың іс-әрекеттің әмбебап тәсілдерін 

меңгеруінен көрінетін білім нәтижесі», -делінген  

Мектеп жасына дейінгі баланың құзыретті диалогтың сферасына, 

педагогикалық қолдау мен көмекке, индивидуалды ориентирленген қатынасқа, 

оқытушының тұлғалық қызығушылығын ескере отырып оқытуға, оқу 

әрекетіндегі шығармашылыққа негізделген. 

Шығармашылық әрекеттің функцианалды және инструменталды 

параметрлері көрсетілген шығармашылықтың операцианалды жағынан 

қарағанда түрткі құзыреттіліктің құрылымында әреекттің бағыттылығында 

көрінеді. 

Шығармашылық және зерттеу әрекеттеріндегі қызығушылықтардың 

түрткілік құрамын Г.Олпорт, С.Пошкинс, К.Гуард зерттеген. 

«Қызығушылықтың эмоциясын сезінген индивидте зерттеуге деген, 

қызығушылықты оятқан объектіге жаңаша қарау және жаңа ақпаратты кіріктіру 

арқылы тәжірибесін кеңейтуге деген қызығушылығы оянады». 

Шығармашылықтың түрткісі болып шығармашылықтың өзі де саналады. 

Шығармашылық жеміс перспективалық түрткіні оятады, ары қарай дамуға 

түрткі болады, шығармашылық үрдісті интенсифтейді. Мектеп жасына дейінгі 

балалардың шығармашылық құзыреттілік көрсеткіштері мен жас кезеңдеріне 

сәйкес сипаттамасын төмендегі кестеден көруге болады.  
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Кесте 1. Шығармашылық құзыреттілік көрсеткіштері 

 

№ Құзыреттілік 

көрсеткіштері 

1 жастан бастап 3 

жасқа дейін 

3 жастан бастап 5 

жасқа дейін 

5 жастан бастап 

6 жасқа дейін 

1 Музыкалық іс-

әрекет 

Музыкалық фразаның 

жоғары және төмен 

дыбысталуын 

ажырата алады, 

ересектермен бірге ән 

айтуға ықылас 

білдіреді 

Ән салады, би, 

музыкалық-

ырғақтық 

қимылдарды 

орындайды 

Түрлі музыкалық 

шығармашылық 

іс-әрекетке 

қатысады 

2 Нәтижелі іс-

әрекет 

Қарындаш, 

фломастер, гуашь 

және ермексаздың 

көмегімен ұқсас 

бейнелерді жасайды 

Бейнелеу іс-

әрекетіне қажетті 

негізгі техникалық 

дағдылар мен 

іскерлікті 

меңгереді 

Бейненің 

сипатына сәйкес 

техникалық 

тәсілдер мен 

бейнелу 

құралдарын 

өздігінен 

таңдайды 

3 Қоршаған 

ортаны 

эстетикалық 

қабылдау 

Ұлттық 

ойыншықтарды қарай 

отырып, қуаныш, 

эмоционалдық сезім 

білдіреді 

Бейнелеу өнерінің 

әр түріне, бейнелеу 

іс-әрекетіне 

қызығушылық 

танытады 

Табиғат, киім 

және үй 

жиһаздарының 

әсемдігіне 

эмоционалды 

сезімін білдіреді, 

сәндік өнері мен 

дизайнға 

қызығушылық 

танытады 
 

Баланың шығармашылық қиялы мен қабілеттерін дамыту, олардың 

практикалық дағдыларды иемденуі сәбилік кезеңнен басталады. Тәрбиешінің 

бұл бағытта жұмысының ғылыми негізде құрылуының және талапты бірте-

бірте, жүйелі күрделендіріп, әр жастағы балалардың білім мен іскерлігін ескере 

отырып, қазіргі кездегі даму деңгейін ескеретін белгілі бір бағдарлама бойынша 

жүргізілуінің маңызы зор. 

Балалардың шығармашылығын ұйымдастыра отырып өмір сүруге 

қабілетті, өзіндік дамуға даяр, өзін таныта алатын және өзі үшін де, қоғам үшін 

де бар мүмкіндігін пайдаланатын шығармашыл, құзыретті тұлға тәрбиелеуге 

болады. 

Балалардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру жолдары: 

 шығармашылық тұрғыда балалардың өзіндік жұмыстарын 

ұйымдастыру мен оқу міндеттерін анықтау арқылы,  

 пәнаралық  бірлестіктерді қалыптастыру арқылы, 

 оқытуды жаңа педагогикалық жаңа технологияларға негіздеу 

арқылы, 

 концептуалды идеяға негізделген оқу процесінің инновациялық әдіс 

– тәсілдерін енгізу тағы басқа арқылы іске асырылады. 
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Балаларға  тәрбиеші тарапынан қолдану негізінде жүйелі жан-жақты 

терең білім беріледі, пәнге деген қызығушылықтары артады, 

шығармашылықпен жұмыс істеуге ынталанады, ізденуге, өз жұмысының 

нәтижесін көруге асығады, құзыреттілігі қалыптасады. 

Шығармашылық құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі 

 ол әр жеке тұлғаның ынтасы;  

 оның даму мүмкіндіктерін,  

 шығармашылық өзін-өзі дамытуда қажетсінуі;  

 ішкі еркіндігінің басымдылығына назар аударылып, шығармашылық 

сипатта өзін-өзі дамытудың табиғатын танымдық қызығушылықтың 

ықпалдастырылған сипаттамасы ретінде түсінуден тұрады. 

Жеке тұлғаның шығармашылық құзыреттілігі - бұл ішкі процесс, 

адамның орта әсеріне белгілі бір жауап беру тәсілі,өзіндік қарама-қайшылық 

әсерінен  және қоршаған ортаға,әлеуметтік қатынастардың субъектісі ретінде 

өзінің субъективті қарым-қатынастарын есепке алу негізінде өзін саналы түрде 

жетілдіруге ұмтылу. 

Құзыреттілікті қалыптастыруды іске асыру мақсатында, бірінші орында 

ата-аналарды ақпараттандыру, отбасы мен балабақша арасындағы 

ынтымақтастықты орнату. Осы мақсатта балабақшада ата- аналардың 

қатысуымен ұйымдастырылған «Тәй-тәй, бөпем» жас ата-аналар клубы, 

«Мұрагер», «Біз мектепке барамыз» ата-аналар клубы, «Жан жылуы» кеңес 

орталықтары жұмыс істейді, сонымен қатар ата-аналар осы аталған клубтарға 

қоса, балабақшада өтетін түрлі шараларға қатысады. Олар: «Дені саудың- жаны 

сау», «Тәуелсіздік күні»,«Ұлы наурыз», Ашық есік күндері, көрмелер («Алтын 

күз», «Менің ойыншықтарым», «Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған сурет 
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галереясы», «Макароннан жасалған әлем», «Армысың, Әз- Наурыз» фотосурет 

галереясы, «Театр қуыршақтарында қонақта», «Менің Отаным - Қазақстан» 

сурет галереясы). Қорыта келе балалар құзіреттілігінің жүйелі жолын 

қалыптастыру мақсаты бүгінгі күнде мектеп жасына дейінгі білім беру 

мекемелерінен бастау алып келеді. Осы бастаманың негізгі міндеті - балаларды 

бүгінгі заман талабына сай әлемді қабылдауы шынайы, байыпты ұғынуға 

дайындау.  

Сонымен, балалардың шығармашылық құзыреттіліктерін дамытудың 

құралдары мен түрлі жолдарының арқасында баланың өзіндік зерттеу 

тәжірибесі өте тиімді болып табылады. Баланың өздігінен білім алуға және 

өзін-өзі жүзеге асыруға, өзін-өзі кемелдендіруге шығарашылықпен ұмтылу ғана 

қамтамасыз ете алады. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ  

 
Мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық қызығушылығын дамыту 

және шығармашылық тапсырмалар жүйесі жайында қарастырылып, шығармашылық 

тапсырмалардың баланың қызығушылығын дамытудағы маңызы жайына сипатталынады.   

 

Түйінді сөздер: таным, танымдық қызығушылық, тапсырма, шығармашылық 

тапсырмалар, мектеп жасына дейінгі балалар. 

 

Бiлiм беру жүйесi қоғамның әлеуметтiк – экономикалық дамуында 

жетекшi роль атқарады, сондай – ақ оны әрi қарай айқындай түседi. Ал бiлiмнiң 

қалыптасып, дамуының жалпы шарттары философияның негiзгi мәселесi – 

рухтың материяға, сананың болмысқа қатынасы тұрғысынан зерттелетiн iлiм 

таным теориясы деп аталады. Таным теориясының басқа ғылыми теориялардан 

түбiрлi айырмашылығы – ол бiлiмнiң қалыптасуы мен негiзделуiнiң жалпы 

ұстанымдарын, объективтiк қатынастарды қалыптастырады.  

Танымдық әрекет – шәкiрттiң бiлiмге деген өте белсендi ақыл – ой 
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әрекетi. Ол танымдық қажеттiлiктен, мақсаттан, таным қисындарынан және 

әрекеттiң негiзiнде балаларда танымдық белсендiлiктерiнен iзденiмпаздық 

қалыптасады. 

Балаға қатысты білім берудің  сыртқы мазмұны тұлғаның   дамуына 

жақсы жағдай  туғызатын сол білім беру  ортасымен сипатталады.   

Ішкі – қалыптасып келе жатқан  тұлғаның жетістігі болып табылатын 

мазмұн. Бұл ішкі форманың  жай ғана көрінісі ғана емес, өйткені ол баланың  

әрекетінің тәжірибесінің  негізінде құрылады.  Білім берудің сыртқы 

мазмұнының ашылуы  баланың ішкі білім беру  кеңістігінің қалыптасуындағы  

әрекеттерінің ұймдастырылуымен  сипатталады.  

Шығармашылық тапсырмалар жүйесінің мазмұнын  сараптау кезінде 

қоғам шешкен   мәселелер тұрғысында жүзеге  асатын кіші мектеп жасындағы  

балалардың шығармашылық әрекетінің  ерекшеліктерін ескердік.  Осыған 

байланысты балалардың  креативті мүмкіндіктері  «оқу үрдісі кезінде 

материалды және рухани мәдениет, техника,  ғылым, өнер мазмұндарын  

меңгеру құралы» ретінде дамуы мүмкін [1].  

Осыдан келіп, қазіргі заманғы мектеп алдындағы өте күрделі мақсатты 

бәріміз де мойындаймыз. Ол − шығармашылыққа бейім тұлғаны дамыту, яғни 

мектеп ортасындағы педагог мен баланың өзара үйлесімді шығармашылық 

іс−әрекеті. 

Мектеп жасына дейінгі бараларын шығармашылыққа дамытуда ең 

алдымен баланы шығармашылық іс-әрекетке қатыстыру үшін қажетті жағдай 

туғызу қажет. Мұндай қажетті жағдай туғызуда оқу сабақтарының орны ерекше 

екендігі әдістемелік әдебиеттерде дәлелденген. Ғалым А.Байтұрсынұлы «... сөз 

өнері адам санасының үш негізіне тіреледі: 1. Ақылға. 2. Қиялға. 3. Көңілге...» 

Берілген мәселе бойынша психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді 

сараптауда кіші мектеп жасындағы балалардың креативті мүмкіндіктерінің 

компоненттерін (шығармашылық ойлау, шығармашылық қиялдау, 

шығармашылық тапсырмаларды орындау кезде шығармашылық тәсілдерді 

қолдану т.б. сияқты) анықтау жағын анықтадық. Осыған байланысты біз 

шығармашылық тапсырмалар жүйесінің мақсатын нақтыладық; 

шығармашылық ойлауын дамыту, шығармашылық қиялдауын дамыту, кіші 

мектеп жасындағы балалардың креативті мүмкіндіктерінің дамуының дара 

деңгейін бейнелейтін шығармашылық тапсырмаларды шешу үрдісінде 

шығармашылық әдістерді қолдану.   

Бүгінде шығармашылық қабілеттердің дамуы басты нысана болып, ал 

балада шығармашылық белгілердің болмауы үлкен проблемаға айналып, 

ойландыруға тиісті кезге жеткен сияқтымыз. Өйткені, өмірдегі сан алуан 

қиыншылықтарды шеше білу, мемлекетімізді өркениетке жеткізу тек 

шығармашыл адамдар ғана қолынан келмек. Тек шығармашылық қана (қандай 

түрде, қандай деңгейде болмасын) адамға өмірдің мәнін түсінуге, бақытын 

сезінуге мүмкіндік әпереді. Мұндай күрделі мәселені шешуде үздіксіз білім 

беру ісінің алғашқы сатыларының бірі болып саналатын мектепке дейінгі 

мекеменің алар орны ерекше. Өйткені мектепке дейінгі мекеме: 
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1. Балалардың парасаттылық, рухани, табиғи нышандарын дамытуға, 

өзінің қызығушылықтарымен бейімділіктерін іске қосуға; 

2. Жеке адамдық сенімдерін дамытуға; 

3. Ұжымдық және жеке іс-әрекеттер тәсілдеріне дамытуға; 

4. Баланың еркін шығармашылықпен ойлауына, оның барлық 

қабілеттерін дамытуға, өз күшіне деген сенімнің болуына жағдай жасауы  

керек [2].  

Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мәселесін талдау  

ең алдымен «қабілет» ұғымының мәнін терең түсініп алуды талап етеді. Қабілет 

– адамның белгілі бір істі орындай алу мүмкіндігін көрсететін жеке басының 

қасиеті.  

Шығармашылық тапсырмаларда балалардың қабілеті, іскерлігі, икем-

дағдылары есепке алынады. Оны  міндеттемей, балалардың қызығушылығы, 

ынтасына қарай таңдап алуларына жағдай туғызу, бір тақырыптың өзіне 

бірнеше тапсырмалар жүйесін жасап ұсыну нақты нәтижеге жеткізеді.  

Шығармашылық тапсырмалар балалардың өз беттерімен зерттеу, іздену, 

қорытынды жасау іс−әрекеттеріне түрткі жасай отырып, олардың 

шығармашылық,  қабілеттерінің дамуына ықпал етеді, креативтігін дамытады. 

Шығармашылық тапсырмалар тұлғаның танымдық іс-әрекеті арқылы 

жүзеге  асады. Бұл жерде оның бұрынғы білімі, дағдылары көмекке келеді. 

Шығармашылық тапсырмаларда баланың  танымдық іс-әрекеті басқа сипатта 

болады. Шығармашылық тапсырмалардың түрі ретінде шығармалар жаздыру, 

әр түрлі дидактикалық ойындар жүргізу т.б. өткізіліп келді.  

Шығармашылық тапсырмалар - ойды, қабілетті, тілді дамытудың бірден-

бір жолы. Шығармашылық тапсырмалардың қай түрінде болмасын мақсатқа 

жету үшін, тәрбиеші өз тарапынан көмек беріп, жетелеп отырады. 

Шығармашылық тапсырмалар - ең алдымен баланың еңбегінің ізденісі, жеке 

еңбегін талап ететін жұмыстар. Сол себептен де олардың мүмкіндігі, қалауына 

санасу өте қажет. Бір ғана жұмыс түрімен шектелмей, бір тақырыптың өзінде 

бірнеше тапсырмаларды ұсыну тұлғаның шығармашылық қабілетін дамытудың 

бір жолы болып табылады. Бала қандай талантты, терең білімді болса да оны 

ары қарай жетелеп, бағыт-бағдар беруде тәрбиешінің көмегі өте қажет [3]. 

Бала алға бағыт-бағдар беру, оларды жетелеу, қиындыққа кезіктірмеу – 

тәрбиешінің басты міндеті. Осы мақсатта әр жұмыстан кейін балаларға көмек-

нұсқаулар жасағанда мына мәселелерді негізгі ұстанымға алуға болады: 

- тапсырманы орындаудың үлгісін, жолдарын ғана ұсыну. Ал мақсатқа 

жетудегі ізденіс, алдыдағы мәселенің шешімін табуды баланың өз үлесіне 

қалдыру; 

- көмекті аса қажет ететін оқушыларға жұмыстың бұрынғы орындалған 

үлгісін беру; 

- көмек-нұсқаулар жасағанда ізгілікті педагогиканың басты 

ұстанымдарын басшылыққа алу (яғни оқушымен ынтымақтастық, үнемі 

жанынан табылу, оны жетелеу, ақыл-кеңес беру). 
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Осындай көмек-нұсқаулар бала мен тәрбиешіні жақындастыра түседі. 

Балалардың берілген тапсырманы орындауға деген сенімі, қызығушылығы арта 

түседі [4]. 

Шығармашылық тапсырмалар жүйесінің мақсаты ойлаудың 

диалектикалығы мен жүйелілігінің, кеңістіктегі, басқарылатын, жемісті 

қиялдаудың, шығармашылықтың эвристикалық, алгоритмдік әдістерін 

дамытуын анықтайтын кезеңді мақсатпен сәйкестендіріледі. Балалардың 

креативті мүмкіндіктерінің аталған көрсеткіштерін таңдау берілген түсініктің 

философия, психолгиялық-педагогикалық әдебиеттерде түрлі анықтамаларын 

сараптау негізінде жүзеге асады.  

Мектепке дейінгі  балаларының шығармашылық іс-әрекетін 

қалыптастыру жетекші іс-әрекет арқылы жүзеге асып, жағымды психологиялық 

жағдай жасалып, шығармашылық ойлауына түрткі болатындай мүмкіндік 

туғызу, оның жаңа шешімін табу баланың өзіндік танымдық түрткісін құрайды. 

Мектепке дейінгі  баласының шығармашылық қабілетінің, қиялының, 

ойлауының даму мүмкіншіліктерін күшейтетін сыртқы әсерлерді баланың 

интеллектуалдық мүмкіндігімен ұштастыра келе, баланың білуге құштарлығы, 

танымдық белсенділігі, білімді түрлі сипатта қабылдай білуі, зейінділігі, 

тапқырлығы, ойының ұшқырлығы, шығармашылықпен жаңа нәтижеге жетуінен 

көрінді 
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Мамажинова Фаруза Сыдыковна 

Тарбағатай ауданы, Ақжар ауылы 

КММ «М.Әуезов атындағы орта мектебі»    

 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 

Қазақстан, Өскемен 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ САУАТТЫЛЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮДЕРІСІ 

 
Еліміз үшін маңызды болып табылатын аталған стратегиялық міндетті шешу 

жағдайында тұлғаның ең басты функциялық сапалары белсенділік, шығармашыл тұрғыда 

ойлауға және шешім қабылдай алуға, кәсіби жолын таңдай алуға қабілеттілік, өмір бойы 

білім алуға дайын тұруы болып табылады. Бұл функционалдық дағдылар мектеп 

қабырғасында қалыптасады. Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-
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қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым- 

қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. 

 

Түйін сөз: функционалдық сауаттылық, субъект, ұлттық жоспар, ақпарат. 

 

Қай елдің болмасын өсіп-өркендеуі, өнуі, әлемде өзіндік орын алуы оның 

ұлттық білім жүйесінің қалыптасуына, даму бағытына тікелей байланысты. 

Еліміздің егемендік алуы нәтижесінде қоғамдық өмірдің барлық салаларында 

жүріп жатқан демократияландыру мен ізгілендіру мектепті осы күнге дейінгі 

дағдарыстан шығаратын талпыныстарға жол ашты. Жаңа талпыныс, жаңа 

ашылған жолдардың бірі – білім берудің жаңа жүйесінің жасалуы. Білім беру 

саласының барлық жағына жаңаша көзқарас, жаңа қарым-қатынас, атап 

айтқанда, базистік оқу жоспарына көшу, білім мазмұнын жетілдіру, жаңа буын 

оқулықтарына көшу, жаңаша ойлау тәсілдерін қалыптасуда. 

Э.Ларсеннің зерттеулеріне сүйенетін болсақ, балаларымыздың 

толыққанды тұлға болып қалыптасуына жанұядағы дисфункционалды іс-

әрекеттердің салдары теріс әсер етеді. Әлеуметтік ортаның беретін оңды 

бағалауларына сай келетін жанұяның өзінде баланың толыққанды 

психихологиялық саулығының төмен екендігін көруге болады. Әрине, әрбір 

ата-ана өзінің перзентінінің болашақта биік белестерге жетіп бақытты болғанын 

қалайды, бірақ тек қана қалау баланың болашағын, оның функционалды 

сауаттылығын толыққанды болуына кепілдік бола алмайды. Қазіргі кезде 

мектепке дейінгі баланың мектепке даярлауда оның психологиялық күйіне, 

жағдайына мән берілуі өзінің жемістерін беруде, себебі, әр-түрлі себептерге 

байланысты туындаған мәселелердің ертерек шешілуі баланың бойындағы 

нышанын ашуға серпіліс болады. А.Байтұрсынов: «Балам деген жұртым 

болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шығады»,- деген еді. Ал ел боламын деген 

мемлекет ұрпақ тәрбиесін бірінші кезекке қоюы маңызды шарттардың бірі 

екендігі сөзсіз түсінікті. Біз - бала тәрбиесіне аса көңіл бөлген халықпыз. Тілдің 

дамуы да, ұлттық рухани құндылықтардың баланың бойына сіңірілуі де 

тәрбиемен келеді. Ал тәрбиенің өзегі ананың құрсағынан басталады.  

Қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт талаптарына 

сай оқыту үдерісінің орталық тұлғасы білім алушы субъект, ал ол субьектінің 

алған білімінің түпкі нәтижесі құзіреттіліктер болып белгіленуі білім беру 

жүйесінде «функционалдық сауаттылықты» қалыптастыру мәселесін негізге 

алудың өзектілігін арттырып отыр.  Елбасы Н.Назарбаев 2012 жылғы 27 

қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты 

бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша бес жылдық ұлттық жоспарды 

қабылдау жөнінде нақты міндет қойды.Аталған міндет Қазақстанның әлемдегі 

бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіруі процесінде де маңызды болып 

табылады. Еліміз үшін маңызды болып табылатын аталған стратегиялық 

міндетті шешу жағдайында тұлғаның ең басты функциялық сапалары 

белсенділік, шығармашыл тұрғыда ойлауға және шешім қабылдай алуға, кәсіби 

жолын таңдай алуға қабілеттілік, өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып 
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табылады. Бұл функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында қалыптасады. 

[1] Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа 

түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-

қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық 

сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп 

саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін 

білім, білік, дағдылардың жиынтығынан құралады. Функциялық сауаттылықты 

дамытудың жалпы бағдары Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында анық 

көрсетілген. Функционалдық сауаттылық бойынша ұлттық жоспардың маңызы 

ерекше.Жоспардың мақсаты – оқушылардың білімдерін өмірде тиімді 

қолдануға үйрету. Сонымен қатар, ол орта білім жүйесінің парадигмасын 

түбегейлі өзгертудің негізі болып табылады.Ондағы басты мақсат жалпы білім 

беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани 

тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның жедел өзгермелі әлемде 

әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білімді алудағы қажеттіліктерін 

қанағаттандыру болып табылады.  

«Функциялық сауаттылық»ұғымы алғаш рет өткен ғасырдың 60-шы 

жылдары ЮНЕСКО құжаттарында пайда болды және кейіннен зерттеушілердің 

қолдануына енді. Функциялық сауаттылық, кеңінен алғанда, білім берудің 

(бірінші кезекте жалпы білім беруді) көп жоспарлы адамзат қызметімен 

байланысын біріктіретін тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде 

түсіндіріледі. Қазіргі тез өзгермелі әлемде функциялық сауаттылық адамдардың 

әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсенді 

қатысуына, сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық 

факторлардың біріне айналуда. Ұлттық жоспарды іске асыру оқушылардың 

бойында функционалдық сауаттылықты қалыптастыруды қамтамасыз етеді. 

Бұл – шығармашылық пен инновацияға деген қызығушылықты арттырады. 

ХХ ғасырдың 60-70-жылдары орын алған әлемдік білім дағдарысы 

халықтың функционалдық сауаттылығына ауыр да, қатал әсерін тигізді. 

Мамандардың айтуынша, тіпті бұл дағдарысқа міндетті білім алу шарасы ғасыр 

бойы жүргізіліп келе жатқан дамыған елдер де ұшыраған. Ресми дерек 

бойынша, 90-жылдары АҚШ-та 25 миллион функционалдық сауатсыз адам 

тіркеліпті. Ал 2007 жылы АҚШ-тың Ұлттық комиссиясы төмендегідей сандық 

мәлімет келтірген: ересек американдықтардың 23 миллионы сауатсыз болса, 

оның ішінде 40 пайызы – жастар. 2009 жылы Еуропалық Одақтың 

мәлімдеуінше, Польша мен Германиядағы мектеп жасындағы балалардың 40 

пайызы әдеби мәтінді түсінуге қиналатындығы дәлелденген. Ал 

ирландықтардың 20 пайызы тек қана қарапайым мәтіндерді ғана оқып-жаза 

алады екен. Бұлар мектептен білім алса да, қызмет жасауға келгенде қарапайым 

жазу үлгісін білмейтіндігін көрсеткен. Барлық зерттеушілердің болжамы 

бойынша адамдардың сауатсыздық деңгейінің төмендеуі, оларға дұрыс білім 

беріп, тиянақты оқытпаудан, оқырман болуға үйретпеуден болған көрінеді. 
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Қазақ маманы С.Раевтың ойынша, сауатсыздық дерті адамға кішкентай 

кезінен бастап жұғады екен. Әсіресе бүлдіршінді жазу мен оқуға баули бастаған 

1-ден 3-сыныпқа дейінгі аралықта пайда болады. Яғни, үшінші сынып оқушысы 

ешқашан кітапханаға бармаса, оқулықтан басқа ешқандай кітап оқымаса – тағы 

бір ертеңгі сауатсыздың дүниеге келгені. Ғалымдардың айтуынша, 8-сыныптан 

бастап оқушылардың 60 пайызының өз бетімен жазып-оқуға деген ынтасы 

жоғалады екен. Тіпті түлектердің үштен бірінің оқуға мүлдем құлқы болмайтын 

көрінеді. Осыған байланысты 1997 жылдың өзінде-ақ Қазақстан 

Республикасының орта білімді дамыту жөніндегі Концепция жобасында 

адамдардың сауатсыздығын жою еліміздің жалпы орта білім беру жүйесіндегі 

реформалануға тиісті стратегиялық нысан екендігі атап көрсетілді. Мемлекет 

басшысы Н.Назарбаевтың өзінің  Жолдауында «функционалдық сауаттылықты 

арттыруды» негізгі тапсырма етіп жүктеуі бекер емес. Білім беру тек қана 

оқытумен ғана шектелмей, оны керiсiнше, әлеуметтiк адаптация процесіне 

бейiмдеу қажет. Функционалдық сауаттылыққа адам нақты білім алу 

кезеңдерінен өткеннен кейін қол жеткізеді. Функционалдық сауаттылық 

оқушылардың сыртқы ортамен қарым-қатынас жасау қабілеті, оқушылардың 

өзгермелі өмірге бейімделуінің шарты, оқушылардың жеке бас қабілеттерін 

дамытудың тетігі, оқушылардың әлеуметтік дағдыларын дамытудың негізі, 

әлеуметтік-мәдени  дамуының өлшемі, білім, білік, дағдыларының 

құзіреттілікке ұласу жолы. оқушының функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру жүйелі әрі кешенді ұйымдастырылатын біртұтас әдістемелік  

 

жүйеге бағындырылатын білім мазмұнын, жаттығулар мен 

тапсырмалардың кешенді іске асырылуын қамтамасыз еткенде нәтижелі  

болады.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1- Функционалдық сауаттылықтың сипаттамалық белгілері 
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Қазақ тілінің түсіндерме сөздігінде: «фукционалды ұғымы бір нәрсенің 

құрылысы, құрамынан емес, қызметінен болатын, соның әрекетіне байланысты 

болады» [2] – деп сипаттама беріледі. Бұдан «функция» категориясы белгілі бір 

заттың атқаратын қызметіне немесе іс-әрекетіне қатысты айтылатыны 

танылады. Сауаттылық-бұл өмірлік жағдайларда сауатты әрекет ету және 

өзгерген жағдайға бейімделуді қамтамасыз ететін тұлғаның кіріктендірілген 

мінездемесі. Функционалдық сауаттылық-бұл  белгілі бір контексте  пайдалану  

үшін білім мен әрекет тәсілдерін кіріктендіру қабілеті. Өмірлік дағдылар-

өмірлік жағдаяттарда сауатты әрекет ету үшін өзгерген (жағдайға бейімделу 

қабілеті. «Функционалдық сауаттылық» белгілі бір кезеңге сай субьектінің 

алған білімі мен білігі негізінде сауатты іс-әрекет ете алуы деген мағынаны 

білдіреді. 

Пәндік білімдеріне, ептіліктеріне және дағдыларына сүйене отырып, оқу 

пәндері арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту үдерісі ойлау 

дағдыларын қалыптастыру негізінде жүзеге асады. Ойлау дағдыларын 

қалыптастыру және дамыту құралдарына тапсырма түрінде берілген пәндік 

білім, ептілік, дағылары (БЕД) жатады, ал ұйымдастыру формасына – 

проблемалық жағдайлар жатады. Осыған байланысты, ойлау дағдыларының өзі 

БЕД-тердің құзыреттілікке көшуінің құралы ретінде қызмет атқарады, яғни 

функционалдық сауаттылығы. 

 

 
 

Сурет 3 – Функционалдық сауаттылық мазмұны 
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Тіл сабақтарынан білім беру төмендегі міндеттерді: оқушыларды кітапты 

тез әрі мәнерлеп, түсініп оқуға, саналы түрде әңгімелеп беруге, сауатты жаза 

білуге, айтар ойын жүйелі жазып беруге үйрету. Оқушылардың оқу мен жазу 

дағдыларын қалыптастыру, тілін дамыту мақсатында қазақ тілі пәнін оқытудың 

маңызы зор. 

Баланың психологиялық саулығын, функционалды сауаттылығын дамыту 

барлығымызға ортақ адами міндет болып табылады. Әрбір баланы неғұрлым өз 

туған баламыздай қабылдасақ, соғұрлым оның жеке адам ретінде дамуына, 

функционалды сауаттылығына оңды әсер ете аламыз.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматривается одно из направлений формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников, а именно, формирование пространственных 

представлений и способности ориентироваться в пространстве, что является важной 

предпосылкой для дальнейшего обучения в школе. 

 

Ключевые слова: пространственные отношения, пространственные взаимоотношения 

между объектами и собственным телом, между разными объектами, вербализация 

пространственных отношений. 

 

Математика –это наука о свойствах и отношениях. Отношения являются 

одними из первых математических закономерностей. Это категория, 

выражающая характер расположения элементов определённой системы и их 

взаимозависимостей. Отношения вещей и явлений между собой очень 

многообразны. Например, причинно-следственные отношения, отношения 

формы и связи, пространственные и временные отношения.  

Пространство – форма существования материи, не зависящая от нашего 

сознания, объективная реальность. Пространство можно представить как 

определенную систему, элементами которой являются окружающие нас 
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предметы. А возникающие между ними связи отражают отношения между 

ними. Таким образом, пространственные отношения – связи между объектами, 

которые выражают, с одной стороны, порядок одновременно существующих 

событий, а с другой – протяженность материальных объектов [1].  

Расположение предметов – это, прежде всего,  их организация в 

пространстве. Различаю три вида организации в пространстве: 

 установление принадлежности предмета (точки), линии или плоскости: 

колобок на дорожке, шкаф на полу и т.п.; 

 установление расположения одних предметов относительно других: 

между, справа, слева и др.; 

 расположение внутри или вне замкнутой линии или ёмкости: внутри 

или вне (снаружи) [2].  

Психолого-педагогические исследования показывают, что 

пространственные различения возникают у ребенка очень рано, однако 

являются более сложным процессом, чем различения качества предмета. 

В формировании пространственных представлений и способов ориентации 

в пространстве участвуют различные анализаторы (кинестетический, 

осязательный, зрительный, слуховой, обонятельный). Но у маленьких детей 

особая роль принадлежит кинестетическому и зрительному анализаторам. 

В понятие пространственная ориентация входит оценка расстояний, 

размеров, формы, взаимного положения предметов и их положения 

относительно тела ориентирующегося [3]. 

Восприятие и отражение пространственных отношений между предметами 

у детей в дошкольном возрасте происходит постепенно. 

На первом этапе пространственные отношения еще не выделены ребенком. 

Окружающие предметы он воспринимает как отдельные, не осознавая при этом 

пространственных взаимосвязей, существующих между ними [4].  

Второй этап характеризуется первыми попытками восприятия 

пространственных отношений. Однако, точность оценки этих отношений еще 

относительна. На этом этапе ребенок оценивает пространственные отношения 

при контактной близости предмета [4]. Например, ребенок прислоняется 

спиной, значит шкаф сзади, дотрагивается правой рукой – стол справа. 

Третий этап характеризуется дальнейшим совершенствованием восприятия 

пространственного расположения предметов. На смену определения 

пространственных отношений приемом контактной близости приходит 

дистантная, зрительная оценка этих отношений. При этом процесс происходит 

в следующей последовательности: прием контактной близости заменяется 

поворотом корпуса, потом указательным движением руки, далее легким 

движением головы и, наконец, взглядом. Таким образом, происходит 

формирование умения определять пространственные отношения [4]. Например: 

справа от меня кукла, а слева – машинка; впереди – мяч, а позади – пирамидка. 

Взаимоотношения – это двухсторонняя взаимосвязь, выражающая 

характер расположения предметов друг к другу. Воспитатель  должен 

сформировать у детей представления о пространственных взаимоотношениях 
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между объектами и собственным телом (определение расположения предметов 

в пространстве «от себя»);  определение собственного положения в 

пространстве и между разными объектами (определение пространственного 

размещения предметов относительно друг друга); определение расположения 

предметов на плоскости. 

В методической литературе предлагается следующая система работы по 

формированию пространственных представлений у дошкольников:  

 ориентировка «на себе» (знание собственного тела); 

 ориентировка «на внешних объектах» (выделение различных сторон 

предметов: передней, тыльной, верхней, нижней, боковой); 

 освоение и применение словесной системы отсчета по основным 

направлениям: вперед – назад, вверх – вниз, направо – налево; 

 определение расположения предметов в пространстве «от себя»; 

 определение собственного положения в пространстве; 

 определение пространственного размещения предметов относительно 

друг друга; 

 определение расположения предметов на плоскости [4]. 

Согласно программе задачами работы воспитателя по этим направлениям в 

старшей группе являются:  

 совершенствовать у детей умение ориентироваться в окружающем 

пространстве: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, за, между, рядом, с;  

 научить двигаться их в заданном направлении;  

 научить определять свое местоположение среди окружающих людей и 

предметов; 

 научить определять и словесно обозначать расположение предметов 

относительно друг друга в пространстве и на плоскости [3]. 

Например, дошкольники должны уметь выполнять задания вида:  

1. Раскрась одежду детей: кто перед санками – в красный, за санками – в 

синий, на санках – зеленый (Рисунок 1). 

2. Раскрась игрушку, которая слева от мячика, красным цветом, справа – 

синим, сверху – зеленым, а снизу – желтым. Остальные игрушки раскрась 

оранжевым цветом (Рисунок 2).  

 

Для определения пространственных взаимоотношений ребенок пользуется 

определенной системой отсчета. Выделяют следующие системы отсчета: 

ориентировка на себе, ориентировка от себя, ориентировка от другого объекта. 

Каждый этап имеет свою последовательность и взаимодополняем. Сначала 

ребенок ориентируется на своем теле. Воспитатель учить называть и 

показывать части тела, затем ориентироваться на нем (голова – вверх, ноги – 

вниз).   

Без ориентировки на своем теле невозможна ориентировка относительно 

себя. К старшему дошкольному возрасту ребенок осваивает системы отсчета 

«на себе» и «от себя». Со старшей группы детей учат ориентироваться 

относительно другого лица. В процессе этой работы ребенок должен научиться 
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мысленно представлять себя на месте другого человека. Например, воспитатель 

стоит напротив детей  и спрашивает: «Где находиться карандаш относительно 

вас? А относительно меня? Почему так?». Ребенок должен объяснить причину 

и проверить правильность своего ответа. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

 
 

Рисунок 2 

 

После освоения ориентировки относительно другого лица дети учатся 

определять  местоположение предмета относительно другого предмета. Вслед 

за ориентировкой «на себе» и «от себя» (на местности) дети переходят к 

определению пространственного расположения предметов (слева от.., далеко 

от...), пользуясь этой же системой отсчета. Таким образом, ориентировка «на 

себе» – условие успешного развития у детей умения ориентироваться «от себя» 

и «от объектов». Определяя расположение предметов, ребенок постоянно 
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соотносит окружающие предметы с собственными координатами. Так, для 

определения «справа - слева» относительно человека, стоящего напротив, 

ребенок прежде всего определяет эти стороны «на себе», затем совершает 

мысленный поворот на 180° и, встав в позицию напротив стоящего человека, 

определяет его правую и левую сторону. Только после этого ребенок сможет 

определить пространственное расположение справа и слева от другого 

человека, т. е. ориентировка «на себе» является при этом исходной. 

Ориентировка «от себя» предполагает умение пользоваться системой, 

когда началом отсчета является сам субъект, а ориентировка «от объектов» 

требует, чтобы началом отсчета был тот объект, по отношению к которому 

определяется пространственное расположение других предметов. Для этого 

необходимо уметь вычленять различные стороны этого объекта: переднюю, 

заднюю, правую, левую, верхнюю, нижнюю. 

В формировании представлений о пространственных отношениях 

большую роль играет слово, т.е. вербализация пространственных отношений. 

По данным психолого-педагогических исследований дети в дошкольном 

возрасте осваивают словесную систему отсчета пространства, которая 

базируется на чувственной. Для словесной системы отсчета характерна 

практическая ориентировка в пространстве, при которой пространственные 

отношения обозначены словом и взаимосвязаны с предметным ориентиром: 

вверху – где голова, внизу – где пол, ноги; впереди – там, где лицо, а сзади – 

там, где спина; направо – там, где правая нога, рука, ухо, а налево – там, где 

левая часть тела [5]. 

На чувственную систему отсчета (собственное тело) накладывается 

словесная система отсчета. Происходит это в результате закрепления за 

чувственно различаемыми ребенком направлениями относящихся к ним 

названий: вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево. Без освоения словесной 

системы отсчета не возможно формирование пространственных представлений. 

Восприятие пространства не ограничивается  лишь накоплением чувственного 

опыта. Оно связано с познанием окружающего мира, накоплением знаний о его 

предметах. Происходит формирование логического мышления на основе 

наглядно-образного и наглядно-действенного при активном развитии речи[6].   

Развивающийся у ребенка словарь пространственных обозначений 

содействует более полному и точному отражению пространственных 

отношений. Пополнение словарного запаса положительно влияет на 

формирование грамматического строя устной речи ребенка, а в период 

школьного обучения помогает ему осваивать правила правописания предлогов 

и наречий. 

Таким образом, к концу старшего дошкольного возраста у детей 

представления о пространственных отношениях проходят путь от простого 

чувственного восприятия предметов окружающего мира к умению 

устанавливать и изменять пространственные взаимоотношения между ними, 

используя словесную систему отсчета. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ ЖҰМЫСЫН 

ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 

 

Ерте және мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс істейтін 

педагогтарға қойылатын жалпы талаптар:  

- эстетикалық талғамы бар, оны балаларға қабілетті;  

- педагогикалық процесті Қазақстан Республикасы халықтарының 

этномәдени негізінде құрады;  

- өзінің шығармашылық қабілетін қандай да бір іс – әрекет аясында 

көрсетеді;  

- әр баланың шығармашылық әлеуетін оның өсуі үшін пайдаланады.  

Отбасы тәрбиесін ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар:  

- баланың өзінің шығармашылық ойын еркін білдіруге мүмкіндік беру;  

- баланы нәтижелі, бейнелеу іс – әрекеттеріне жағдай жасау;  

- баланың қызығушылығын, бейімделігін зерттеу және оларды дамытуға 

ынталандыру;  

- табиғат құбылыстарын бақылау, эстетикалық талғамы мен өнер 

туындыларына қызығушылығын тәрбиелеу;  

- қазақ және басқа да халықтардың әдеби, музыкалық және халық ауыз 

әдебиеті шығармаларын тыңдау;  

- жетістікке жету жағдайын жасау; баланың қабілеті мен бейімін зерделей 

отырып, шығармашылық өсуі үшін мүмкіндіктер жасау. 
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Баланың шығармашылығын дамытатын тәрбиеші өзі шығармашылықпен 

жұмыс жасауы керек. Баланың шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында 

өткізілетін ұйымдастырылған оқу-іс әрекеті барысында жаңа технология 

элементтерін пайдалану тиімді. Бұл орайды баланы жалықтырып алмаудың 

жолдарын қарастырып, төмендегі тәсілдерді тиімді қолдану қажет: 

- бала қабілетін ашуда тіл шеберлігіне көңіл бөлу; 

- білімін қосымша әдебиеттермен толықтыру; 

- жылы сөздер арқылы «сенің қолыңнан келеді», «сенің болашағың зор»- 

деп, үнемі балаға шабыт беріп отыру. 

Әр педагогтің алдындағы сәулелі мұрат шәкіртіне білім, тәрбие беріп қана 

қоймай, әр баланың «менін» ашу. Сол «менді» шығармашылық тұлғаға 

айналдыру. Күллі ғажайыптың ішіндегі ең тамашасы – жақсы тәрбиеленген адам. 

Сәбиді жоғары деңгейдегі білім мен адамгершілікке баулитын тәрбиешінің 

бойында барлық асыл қасиеттердің табылуы тиіс. Өйткені, тәрбиеші бала 

болмысын, жүзін көріп түзелер айна іспетті. Бала қабілетінің ашылуы үшін 

тәрбиеші жаңашыл, білімді, іскер, қабілетті, жауапкершілік сезімді, жаңа 

технологияны толық менгерген, өз ісінің шебері болуы керек [2]. 

Көптеген зерттеулердің нәтижесі бойынша, бала тез заттық әрекеттерді 

меңгереді, егер онымен жеке қатынаста болсаңыз, ол қызығушылықпен, 

белсенділікпен қатысады және қасында анасы болса. Сурет арқылы баланың 

қол моторикасы дамиды, қолды жазуға дайындайды, сонымен коррекциялық 

жұмыс өтіп жатады. Мысалы, бала тұйық болса, мінезі өзгеріп ашылады. 

Тынымсыз, мазасыз-ыждағатты, орнықты боп түзеледі, ал агрессивті бала 

сабырлылыққа үйренеді. Баланы алты айынан бастап бояумен таныстыруға 

болады. Бірақ осы қойылған міндеттерді орындау үшін баланы сурет әрекетіне, 

ойын, ертегі арқылы қызықтыру керек. Мысалы, қылқаламмен таныстырғанда 

және оны қалай пайдалану, қолдану ережелерімен таныстырғанда «Патша – 

қылқалам» ертегісін ұсынуға болады: «Ертеде патша – қылқалам өмір сүріпті. 

Оның патшалығында көп қылқалам - қыздары болыпты. Қылқалам - қыздары 

сурет салғысы келіп, балалармен балабақшаға барады. Бірақ үш қылқалам 

жылап келеді. Қылқалам патшаның неге жылап жүрсіңдер?-деген сұрағына 

бірінші қылқалам «мені бала судың ішіне тастап кетті, мен тұншыға жаздадым» 

десе, екінші қылқалам «ал мені таза суға жуған жоқ, менің шашымда бояу кеуіп 

қалды, шаштарым жұлынып түсті», үшінші қылқалам «мені шашыммен астыға 

қаратып стақанның ішіне қойды, барлық шаштарым майысып қалды» деп 

шағыныпты. Қылқаламды судың ішінде қалдыруға болмайды, бояп болғанда 

соң қылқаламды таза сумен жуып, стақанның ішіне «шашын» үстіге қаратып 

қою керек. Сен, балам, осы ережелерді сақтасаң саған қылқалам ренжімейді, 

суреттерің әдемі болып шығады». Бояр кезінде қылқалам, су ішкенді ұнатады. 

Осындай ертегі айтып, әрбір суретке сюжет құрастырамыз, балаңыз сурет 

салуды ұнатады. Сурет әрекеті арқылы сіз қол моторикасын, әлеуметтік 

көзқарасын, тіл байлығын дамытасыз. И.П.Павлов айтқандай, қол басын 

үйретеді, сосын ақылға толған басы қолын үйретеді, ал шеңбер қол миды 

дамытады [2]. 
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Ойындарды қолдану сабақтың әсерлілігін арттырып, балалардың 

логикалық ойлауын, математикалық қабілеттерін дамытады. Тәрбиеші 

ойындарды шығармашылықпен түрлендіре отырып, балалардың 

психофизиологиялық  ерекшеліктерін ескеріп,жаңа тақырыпты өткенде, өткен 

материалды қайталағанда, білімді тиянақтау кезінде сабақтың мазмұнына сай 

пайдалануына болады. Әрине бұлар топтағы барлық балалармен жүргізілетін 

бағдарлама аясындағы жұмыстар. Осы жұмыстармен қатар топтағы қабілетті 

балаларды анықтау, олардың қабілетін одан әрі дамыту жұмыстарында да 

баса назар аударып отырамыз. Тәжірибе жүзінде алдымен «қабілетті 

балаларды анықтау және олардың қабілетін дамыту үшін жүргізілетін 

жұмыс» жоспарын құрап аламын [4]. 

1. Топтағы қабілетті балаларды анықтау. 

2. Қабілетті балаларға арналған тапсырмалар дайындау. 

3. Сабақ үстінде қабілетті балаларға арнайы жаттығулар беріп отыру.  

4. Қабілетті балаларды халық ауыз әдебиеті үлгілерін үйретуге 

тәрбиелеу. 

5. Қабілетті балалардың арасында сайыс өткізу. 

6. Қабілетті балалардың қолымен жасалған бұйымдардан көрме 

құрастыру. 

7. Қабілетті балалармен жүргізілген жұмыс жайында педагогикалық 

ұжым, ата- аналар алдында есеп беру. 

8. Мектепке алынған қабілетті балалардың одан әрі даму динамикасын 

мектеп мұғаліммен байланысу арқылы бақылап отыру. 

Оқу мен тәрбиенің егіз екенін бір сәтте естен шығармаған жөн, соның 

нәтижесінде ғана сапалы білім мен саналы тәрбиеге қол жеткізуге болады. Ол 

жайлы Әл – Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілуі 

керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның 

барлық өміріне апат әкеледі»-деген [5]. 

Баланың ойында не бар, ол не істей алады, жасы өскен сайын ол қалай 

өзгеріп, нені үйреніп келеді дегенді анықтау, оған әсер ететін себептері 

іздестіру балалар психологиясының маңызды міндеті. Балалар психологиясын 

зерттеудің негізгі әдістері: бақылау және эксперимент. 

Тәрбиешілер балалардың өздеріне тән жеке қасиеттерін анықтай түсу 

мақсатымен жылдың басында және аяғында театрландырылған жұмыстар 

арқылы «Құпия» сынақ (эксперименталдық) ойындар өткізіп отыруы. Бұл 

ойындардың өн бойында музыканың тигізер әсері мол. Бұл ойындарда 

қабілеті бар деген балалар өздерін еркін ұстайтын, ал ұялшақ, ұяң балаларға 

жәй ролдер беріледі. Бұдан кейін өздерін тиісті ролдерде ойнай алатын 

қабілетті балаларды театрландырылған жұмысқа кіргізіп отыру.  

Осындай 5-6 баламен жекелей жұмыс жүргізу. Оларға қуыршақты қалай 

ұстау керектігін, мимика, дауыс ырғақтарын үйрету. Театрландырылған 

ойындардың мазмұнына ерекше мән беру. Бұл - негізінен адамгершілік, 

достық, кішіпейілдік, ерлік, батылдық, адалдық, әділдік, шыншылдық 

қасиеттерді уағыздаудан тұрады. Әдетте балалардың өздері жақсы көретін 
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кейіпкерлеріне еліктеп өсетіні белгілі. Осыған қарап, шапшаң, ширақ 

балаларға жуас, қарапайым ролдер, ал мінездері салмақты байыпты балаларға 

жағымсыз ролдер тапсырылады. Бұл арқылы біз балалардың шындық өмірге 

тереңірек үңіліп, ненің жаман, ненің жақсы екенін айқындырақ ұғынып,  

жаманнан жиіркеніп, жақсыдан үйренуге, өз қылықтарын дұрыс бағалап, 

жақсы кейіпкерлерге еліктеуге үйрету. Театрландырылған ойындарды 

ұйымдастыру үшін қолайлы жағдайлар керек. Осыны ескере отырып, әрбір 

топта театр бұрыштары жасалады. Бибабо саусақтары, үстелдік және 

саусақты - қолғап, тағы да басқа түрлері қолданылып отырады [7]. 

Екінші кішкентайлар тобының балалары сахналық өнердің қарапайым 

көріністерін ғана бейнелеуге, өлеңдердің мағынасын қимылмен көрсетуге 

үйретіледі. Алғашында балалар жануарларға еліктеп, олардың сыртқы кейпін 

салып келтіреді, бірақ жануарлардың мінез-құлқын ашуға қиынсынады. 

Мысалы: «Тауық пен балапандар», «Қоян мен көжектер», «Аю мен қонжық», 

«Түлкі мен қасқыр» деп аталатын ойындарда балаларға кішкентай көңілді 

құстардың қанаттарын қалай қағатынын, олардың балапандап жүретінін 

көрсету. Ұйымдастырылған оқу іс әрекеті мен күнделікті өмірде балалар 

тұрмысынан көріністер ойналады. Мысалы: қуыршақ алып, осы ойыншық 

туралы кішкентай сюжет ойлап құрастыру және соны ойлап беру 

жаттығулары жүргізіледі. Қозғалыс әдеттерін жетілдіру жұмысында мына 

әдістерді қолданамыз: 

1. Қимылды көрсету. 

2. Жеке баламен немесе топпен жаттығу жасау[8]. 

Педагогика ғылымы еш нәрсеге бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп 

дәлелдейді. Сол себепті, балалардың қабілетін кеңінен өрістете дамытуға тек 

мектепке дейінгі мекеме ғана мақсатты түрде ықпал ете алады. Балалардың 

шығармашылық қабілеттерін дамытуда әр түрлі әдіс - тәсілдерді қолдануға 

болады. Балалардың өзіндік жұмыстарының мән - мағынасын ұйымдастырудың 

тәсіл - амалдарын бір ғана белгімен сипаттауға болмайды. Өзіндік жұмыстың 

ұйымдастырудың  негізгі шарттары мыналар: 

- педагогтың нақты тапсырмалар беруі; 

- жұмысты орындаудың уақытын белгілеу; 

- педагогтың басқаруымен оқушылардың дербестігінің өзара 

байланысы олардың жұмысты өз еркімен орындау. 

Балалардың өзіндік жұмысы – педагогтың қажетті нұсқаулары бойынша 

баланың оқу жұмысының жеке дара және ұжымдық түрі. Өзіндік 

тапсырмаларды орындау барысында балалар дан белсенді ойлау талап етілді. 

Осының нәтижесінде балалар өздігінен бақылауды үйренеді, олар да 

тапсырылған істі орындаудағы жауапкершілік сезім, еңбексүйгіштік, 

табандылық, ұйымшылдық, бір - бірімендеген жолдастық көмек қалыптасады. 

Өзіндік жұмыстың негізгі мақсаты балалардың танымдық міндеттерін 

қалыптастыру, шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығынжетілдіру, 

білімге қүштарлығын ояту. Педагог оқу іс-әрекетінде әдіс – тісілдерді 

пайдалана отырып, балалардың ұсыныс – пікірлерін еркін айтқызып, ойларын 
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ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отыру 

қажет. Әдіс – тәсілдер арқылы өткізген әрбір оқу іс-әрекетінде балалардың 

ойлануына және қиялына негізделіп келеді, баланың тереңде жатқан ойын 

дамытып оларды сөйлетуге үйретеді. Түрлі әдістемелік тәсілдер пайдалану 

арқылы қабілеті әртүрлі балалардың ортасынан қабілеті жоғары баланы іздеп, 

онымен жұмыс жасау, оны жан – жақты тануды ойлап, балалардың 

шығармашылық деңгейін бақылап отыру әрбір педагогтың міндеті. Балалармен 

жұмыс істеу – ерекше маңызды педагогикалық проблема. Осыған байланысты 

дарынды балалармен жұмыс істеудің төмендегідей кезеңдерін анықтауға 

болады: 

- баланың жеке ерекшелігін, дарынын зерттеу; 

- балалар шығармашылық өнімдерін жариялау; 

- игерілген нәтижелерді бақылау [9]. 

Осындай жұмыс істеу бағыттары арқылы бала белгілі бір шеберлікке 

жеткен соң, оның шығармашылық қабілеті дамиды, өзіндік идеясы туып, үлкен 

ізденіс пайда болады. Дарынды баланың бойындағы дамыған сана белсенділігі 

мен таным белсенділігі, тума қабілеті. Ол қабілет мектепте сан алуан ғылыми 

салалардан білім алу арқылы және ұстаздардың көмегі арқылы ашылады және 

дамиды.Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу шығармашылыққа баулуға, 

шәкірт бойындағы талант көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға өз әсерін 

тигізеді. “Дарындылық — адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен 

жұмыс істеу арқылы қалыптасатын қасиет”. Әр баланың бойында табиғат берер 

ерекше қабілеті, дарындылығы болады. «Бұлақ көрсең көзін аш» - дегендей, 

осындай баланың бойындағы дарындылық қасиетін дамыту көбіне 

мұғалімдердің кәсіби біліктілігіне байланысты екендігі айдан анық. Жаңа 

«субъект-субъект» оқыту парадигмасымен жұмыс жасау, әр баланың 

бойындағы дарындылық қасиеттерін анықтап, дамыту, мектепте өз дәрежесінде 

жүргізілуі керек [1].  
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУДЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

ХХ ғасырдың І – ші жартысында ерекше атауға тұрарлық неміс 

психологы В.Штерн алғашқылардың бірі болып жеке тұлғаның тұтастық 

принципінен келе дарындылық пен қабілетті барлық психологиялық процесс 

пен даралық сапаларды өзара тығыз қарастырады.    

Қабілет – осы және басқа өндірістік іс-әрекетті табысты орындау жағдайы 

болып табылатын тұлғаның индивидуалды – психологиялық ерекшелігі. 

Қабілетті анықтаудағы ең басты үш кезең бар: біріншіден, қабілет адамды 

екіншісінен ажыратады, екіншіден, дефектіге қарағанда, олар жетістікті 

қамтамасыз етеді, үшіншіден, қабілет тек білім, дағды, шеберлікті меңгеруді 

жеңілдетеді [1]. 

Қабілетті индивидуалдылықтың бір деңгейінде орналастыруға болмайды; 

басқа сапалармен әсерлесе олар барлық деңгейлер арқылы дамиды. 

Қабілеттердің бірнеше концепциялары бар: 

1.Тұқымқуалаушылық теориясында қабілеттің дамуы мен көрінуі 

тұтастай және толығымен тұқымқуалаушылық факторларға тәуелді 

биологиялық детерминантталған құбылыс ретінде түсіндіріледі. Бұл ұстанымды 

белгілі адамның генеологиясы және энциклопедиялық сөздіктерге сүйене 

таланттың тұқымқуалаушылығын зерттеген Ф. Гальтон ұстанған. 

2. Жүре пайда болған қабілеттер теориясы ХVІІІ ғасырдағы Гельвецийдің 

тұжырымдауынша, тәрбие арқылы данышпандылықтың кез-келген деңгейін 

қалыптастыруға болады. Эшби бұл тұжырымды былай жеңілдетті, қабілет бұл 

тума бағдарламалар және жұмысқа деген қабілеттілік арқылы қалыптасады.  

3. Негізінен кеңестік психологияда дамыған қабілеттегі тума және жүре 

пайда болған диалектиканы нақтылаған үшінші концепция болды. Анатомо – 

физиологиялық ерекшеліктер ғана тума бола алады, ал қабілеттің өзі – 

қалыптасу нәтижесі. Қабілеттер іс-әрекетте қалыптасатындықтан оның 

мазмұнына және балаға іс-әрекеттер мен жетістіктер этолонын беретін 

ересектермен қарым – қатынасқа тәуелді. Осыны негізге ала отырып 

П.Я.Гальперин қабілет интериоризация нәтижесі болып табылатындығын 

анықтаған.  

Б.М. Теплов музыкалық қабілеттілікті өте жоғары деңгейде тәрбиелеуге 

болады деген, бірақ, қабілеттілікті бүтіндей алғанда әлеуметтік, ал нышандар 

тұқымқуалаушылық арқылы ғана берілетіндіктен индивидтік сипаттамалар 

болады деген өз қарсыластарымен де келісті [3]. 
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Қабілеттілік – бұл динамикалық құбылыс, олардың қатынасы туралы 

қабілеттер көрініс бергенге дейін айтуға болмайды және оларды толығымен 

дамыды деп санауға болмайды. Олар тарихи және мәдени тәжірибе сұранысына 

жауап береді: баланың абсолютті естуі оған биіктік бойынша дыбыстарды тану 

тапсырмасы қойылғанға дейін білінбейді. Кәсіби іс-әрекеттердің жаңа 

түрлерінің көрінуі, қабілеттіліктің экономикалық, бағдарламалау және т.б 

сияқты жаңа түрлерін табады. 

Қабілеттіліктің психофизиологиялық негізін ескере отырып, нышандар 

негізінен жүйке жүйесінің қасиеттеріне ие болады. А.Г. Ковалев және В.Н. 

Мясищев жүйке жүйесінің күші, салмақтылығы, қозғалымпаздығы 

коммуникативті және ерікті қасиеттерді демеп отырып, бұл қасиеттер қажет іс-

әрекетті жақсартады. Ал әлсіз (сезімтал ) жүйке жүйесі өнермен айналысуға 

қолайлы болады. Нышандар қабілеттер мен темпераменттің арасындағы 

байланысты жүзеге асыра отырып, нақты бір іс-әрекет түріне және барлығына 

деген жоғары білімпаздыққа бейімділікте көрінеді.  

Қабілеттерді бірнеше сипаттамалар арқылы көрсетеді. Ол сапалық пен 

сандыққа ие болады. Сапалық бойынша жиі жалпы қабілеттер (білімдерді 

игерумен іс-әрекеттердің әртүрлі түрлерін жүзеге асыруда өнімділік пен 

оңайлықты қамтамасыз ететін, тұлғаның индивидуалды – ерікті қасиеттер 

жүйесі) және арнайы немесе жекеше (қандай да бір арнайы іс-әрекет аумағында 

– музыкалық, сахналық, математикалық, жоғары нәтижелерге жетуге 

көмектесетін, тұлғаның қасиеттер жүйесі) болып бөлінеді. Жекеше 

қабілеттердің нышандарда ерекше қолайлы (оларды сензитивті деп атайды), 

соның барысында айқын көрінетін кезеңдер болады. Музыкалық, 

математикалық қабілеттер әдетте ерте, яғни 5 жасқа дейінгі кезеңде, баланың 

музыкалық есі мен естуі белсенді дамыған кезде көрінеді. Ал лингвистикалық 

және көркемдік қабілеттер – сәл кейінірек. Басында тек қана таланттардың 

нышандарының дамуына деген психиканың ерекше сезімталдық кезеңін 

сипаттай келе, соңында Н.С. Лейтеспен қолданылатын сензитивтік кезең 

түсінігі әртүрлі психикалық функциялардың (форманы, сөйлеудің дыбыстық 

жағын қабылдау) дамуының оптималды кезеңін сипаттап, даму психологияда 

толығымен қолданыла бастады [5]. 

Сонымен қатар, қабілеттің көрінуінде деңгейлерге бөлінуі мүмкін – 

репродуктивті (қайта жаңғыртушы, яғни адамдарға нені үйретті, соны 

көрсетеді) және продуктивті, шығармашылық, талант және данышпандылық, 

онда адам субъективті немесе объективті жаңалық тудырады. 

Қабілеттер құрылымында тірек қасиеттерін бөледі, онсыз қабілеттердің 

көрінулері мүмкін болмайды (мысалы, көркемдік іс-әрекеттер үшін көру 

анализаторларының сезімталдығы, сенсомоторлы қасиеттер, бейнелі ес) және 

қабілеттердің дамуының жоғарғы шегін қалыптастыратын, алдыңғы қатарлы 

қасиеттер. Қабілеттер құрылымы туралы айтқанда, қабілеттер өздерін 

шыңдайтын, нышандар мен операцияларды бөледі. 

Сөйтіп, қабілеттерде табиғи және әлеуметтік мінездің синтетикалық 

болмысы бар, орнын толтыру мүмкіндігі сияқты сапаны игеретін жүйелі, 
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құрылымға ие болады. Қандай да бір жеке қабілеттердің әлсіздігі іс-әрекетті 

толығымен игеруді болдырады және, керісінше оқшауланған қабілеттердің 

бары бірегей сәттілікті болдырмайды. Жеке қабілеттер бір-бірімен өмір сүреді, 

өзара әсер етеді және дарындылықтың феноменінің пайда болуын әкеледі.    

Тұлғаның даму мен белсенділігі оның практикалық іс-әрекеттегі 

шындықты тану мен қоршаған ортамен эмоциялық байланыс құрумен 

анықталады. Тұлғаның қабілетін дамыту механизмдері оның шығармашылық 

мәселесінің ерекше өзектілігін көрсетіп отыр. Шығармашылық қабілеттің 

динамикалық тұлғалық сипаттамасы шығармашылықтың және оның негізгі 

көрсеткіштерінде көрінеді. Белсенділік тұлғаның иеленген білімі, көзқарасы 

және түсініктерінің ойлау, эмоция, сөз және т.б. процестер арқылы көріну және 

өзгеру жүйесі болса, ал творчествалық қабілет ол шығармашылық, әдемілік, 

көріктілік пен сымбаттылық. Мұның барлығы адамның өмірлік 

позициясындағы шығармашылық іс-әрекетінен көрінеді. Әр жеке адамға тұлға 

ретінде қарап, оның өзіне тән санасы, еркі, өзіндік әрекет жасай алатын 

қабілеті, білімі мен тәрбиесі бар екенін ескере отырып, творчествалық қабілетін 

арттыру олардың жеке басылық қасиеттерін дамытып, шығармашылық 

қызығушылығын оятуға мүмкіндік жасау болып табылады. 

Тұлғаның қалыптасуы мен дамуы жайлы теория мен тәжірибе танымдық 

іс–әрекеті мен оның жеке даралық қабілетінің негізі болып табылады. Ол 

тұлғаның интеллектуалды дамуы мен шығармашылық қабілетінен көрінеді. 

Қазіргі таңда психология ғылымында кеңес психологтары Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, О.К. Тихомировтың еңбектерінен жоғары 

психикалық қызметтің пайда болуы мен танымдық іс–әрекет, тұлғаның дамуы 

мен жеке тұлғалық ерекшеліктері туралы Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, В.С. 

Мерлиннің зерттеулерінен психикалық жаңа білімді қалыптастыру тәсілі және 

тұлғаның әлеуметтік әрекеттену факторы екендігін көреміз. 

Сонымен қатар, тұлғаның дамуы мен қалыптасуында өз халқының 

тарихы мен ұлттық құндылықтарды пайдалану (М.М. Мұқанов, Қ.Б. 

Жарықбаев, С.М. Жақыпов, С.Қ. Бердібаева, Л.К. Көмекбаева) белсенділігі 

жоғарылап, оны қолдануға деген қызығушылық артып келеді [6]. 

Тұлғаның жеке даралық дамуы мен қалыптасуы туралы мәселені 

шешкенде, ең алдымен, баланың ақыл – ойының даму деңгейін ескеру маңызды 

орын алады. Оның жаңа материалды меңгеруі қандай білім мен іскерліктерді 

талап ететіндігіне талдау жасау қажет. Белгілі бір зат, оқиғалар, жағдайлар 

немес іс -әрекет адамның белгілі бір ақыл –ой белсенділігінің түп негіздерімен 

байланысты болса, ол іс-әрекеттің себептеріне айналады. 

Тұлғаның шығармашылық белсенділігін арттыру оны қоршаған ортамен 

қатынасы, әлеуметтенуі мен қарым-қатынасының алатын орнын басқа 

адамдармен өзара бірлескен іс-әрекеттегі жағдайы арқылы анықталады. Ол 

қарым-қатынасқа түсуші жақтармен ұйымдастырылатын жұмыстар негізінде 

жүзеге асырылады. Осындай дамыту іс-шараларына тренингтерді, топтық пікір 

таластарды, іскерлік ойындарды және т.б. жатқызамыз. Мысалы, топтық 

пікірталастар түрлі мақсаттарға қол жеткізуде қолданылады: мәселенің 
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түпнұсқалы шешімін табу, оқыту мақсаттарында пікірлерді сәйкестендіру және 

бірыңғай шешім жасау. Ал белсенділік дегеніміз сол іс-әрекетті орындауға 

ынталандыру. Ынталандыру мадақтау, жарыстыру, айыптау, яғни ықпалды 

әрекеттер болып табылады [7]. 

Профессор С.М. Жақыпов оқыту-тәрбие процесінің тиімділігі мәселесін 

нақтылау үшін негізгі деңгейде қарастыра отырып, оның психологиялық 

мазмұнынын ашып көрсетті. Ол психологиялық көзқарас тұрғысынан кез-

келген педагогикалық жағдайды ең алдымен, тұлғалардың өзара әрекеттестігі, 

ал содан соң белгілі әлеуметтік рөлдердің иелері ретінде мұғалім мен оқушы, 

оқытушы мен білімгердің және т.б. өзара әрекеттестік ретінде қарастырды. 

Бірлескен әс-әрекет саласында біріккен басқа адамдардың өзіне қалай қатынас 

құратындығын өзі үшін объект болып табылады [6]. 

Белгілі бір заттар, оқиғалар немесе қасиеттер сананың белсенділігін 

арттыра алады, мұның өзі адамның көңіл бөліп, зейінінің аударылғанынан 

көрінеді, өйткені ол адамның іс - әрекетінің ішкі негіздерімен – ақпаратты 

қажетсінуімен байланысты. Балалар мен ересек адамдардың әр алуан іс – 

қимылы нәтижесінде олардың автоматталған әрекеті – дағдылары, іс - әрекет 

түрлерін орындауға бейімділігі мен ептілігі, тіршілікке қажетті әдеттері 

қалыптасып, адамның анатомиялық, физиологиялық және психикалық жағынан 

дамып жетілуіне әсер етеді. Оның рухани өмірінің мазмұнын байытады. 

Тұлғаның шығармашылық қабілетін дамыту, шығармашылық ой өрісінің 

дамуына жағдай жасау, белсенді көркемдік іс-әрекеттерге деген құштарлық пен 

ықыластылықты қалыптастыру, оның болашағын: мәдениеттік, өнерін, 

әлеуметтік жағдайын жақсартудың алғы шарттарының бірден-бір өзекті 

мәселелерінің бірі болып саналады [6.] 

Әрине, қабілетті баланы анықтау көпқырлы және күрделі процесс болып 

табылады. Қабілет дегеніміз не? Қабілет – іс-әрекеттің белгілі бір түрін 

ойдағыдай, нәтижелі етіп орындауда көрінетін адамның жеке қасиеті. Қабілет 

деп, мысалы, ақынның, жазушының, ғалымның, педагогтың және тағы да 

басқалардың қызметінде айрықша маңызы бар бақылағыштығын айтамыз. 

Суретшінің жұмысы үшін айрықша маңызы баркөру есін, жазушының 

творчествосы үшін өте керекті эмоциялық ес пен эмоциялық қиялды, инженер 

мен техникке керекті техникалық қиялды, сонымен қатар музыкалық 

естігіштікті қабілеттер деп атаймыз. Ал қабілеттілік – қандай да болмасын бір 

немесе бірнеше қызметтердің үздік орындалуының шарты болатын психикалық 

қасиеттер [6]. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДА САН ҰҒЫМЫН 

ЖӘНЕ САНАЙ БІЛУДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ҰЛТТЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Бұл мақалада балабақшада математика  сабағында балалардың санай білуі, сан 

жайында ұғымының қалыптасуы туралы педагогикалық  негіздері қарастырылады. Мектеп 

жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерінің қалыптастыру 

мазмұнының ерекшілігі  анықталған. 

 

Түйін сөздер: сан ұғымы, санай білу, қарапайым математикалық түсінік, ұлттық 

құндылық, мектеп жасына дейінгі балалар. 

 

Балабақшадағы басты міндеттерінің бірі бүлдіршіндердің ой – өрісін, іс – 

қимылын жан – жақты дамыту. Математиканы оқытуда есептердің алатын орны 

ерекше. Оны оқытудың негізгі мақсаты – математикалық есептердің белгілі бір 

жүйесін шешу. Әдістемесін балаларға игерту. Сондықтан есепті шешу – 

оқытудың мақсаты ғана емес, сондай – ақ құралы да. Оның қатарына пәнді 

оқытуда қарастырылатын әр  алуан жаттығулар, мысалдар, логикалық 

тапсырмалар, яғни кез келген математикалық мазмұнды  тапсырманы 

жатқызуға болады. Есепті шешу кезінде оның шартына немесе салдарына 

математикалық жалпы қағидаларды қолданудың реті анықталады.  

Математиканы оқытуда халықтық педагогика элементтерін пайдалану 

арқылы оқушылардың өз ұлтына тән салт-дәстүрлерін, ұлттық мәдениет пен 

математика тарихын  жете меңгеру жолдарын қалыптастырады. Халықтық 

педагогикада ұлттық ойындардың  қасиеттерін зерделеу және оны математика 

сабақтарында қолдану арқылы сабақтың мазмұнын терең ашады, зейіндерін 

кеңейте түседі, өмір тәжірибелерін толықтырады. Біздің пікірімізше ұлттық 

ойындар күні бүгінге дейін өз маңызын жойған жоқ. Қайта сабақ мерзімінде не 

сыныптан тыс жқмыстарда жүйелі, тиімді пайдалана білсе оқушылардығ ой-

өрісін дамытып, дүниені танып білу қабілеттерін кеңейте берері сөзсіз. 
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Жас балалардың карапайым математиқалық білім - түсініктерін 

қалыптастыруда санамақтар ерекше рөл атқарған. Жас өспірімдер арасында 

осынша күрметке ие болған бұл жанрдың тәлімдік мәні де өте зор. Ең алдымен, 

ұйқасты өлеңдер баланың поэзияға деген құмарлығын арттырып, әдемі 

сөйлеуге дағдыландырса, санамақты көп жаттауға деген құлшыныс олардың 

жаттау қабілеттерін, танымдық ой - өрісін дамытады, ал санамакты ырғағымен 

айта білу мәнерлеп сөйлеуге үйретсе, санамақ тәртібін бұзбай айту баланы 

сергектікке, байқампаздыққа, турашылдыққа баулиды. 

Қазақтың халық санамақтары, ең алдымен, жас балаға сан үйретудің 

дидактиқалық құралы, әсіресе он көлеміндегі сандардың нумерациясын 

игерудің әдіс - тәсілдері ретінде қолданылған. Қазақ арасында өлең түрінде 

айтылатын санамақтардың сан алуан түрлері бар. Олардың барлығы дерлік 

мазмұн жағынан бір - біріне жақын, көпшілігі онға дейін немесе беске дейінгі 

санау мәселеріне байланысты болып келеді. Сондай - ақ алтыға, жетіге дейінгі 

сандарды қамтитын санамақтар да бар. Ұйымдастарылу сипатына қарай оларды 

ойын - санамақтар, айтыс -санамақтар, жұмбақ - санамақтар, т.б. деп те бөлуге 

болады. 

Біздің ойымызша, қазақтың халық санамақтарын баланың жас 

ерекшеліктеріне байланысты қолдануына қарай, негізінен, екі топқа бөлуге 

болады. 

1) Жас балаларды санай білуге, жалпы сан және санау ұғымдарын 

игеруге даярлау мақсатында қолданылатын санамақтар. Бұларды сусақ 

ойындары деп те атайды. 

2) Онға   дейінгі   санау   қабілетін   жетілдіріп,   дамыта   отырып,   он 

көлеміндегі сандардың ауызша және жазбаша нумерациясы туралы білім - 

түсініктерді қалыптастыру мақсатында пайдаланылатын санамактар тобы. 

Қазақ отбасында жас баланың тілі алғаш шығып, былдырлап сөйлей 

бастасымен, ата - ана оның алақанын қыттықтап немесе саусақтарын бүгіп -

жазып, саусақ ойындарын ойната бастайды. Мектепке келмей тұрып - ақ бала 

сандық ұғым туралы мағлұмат ала бастайды. Бірақ оны-еаналы түсінбейді. Осы 

құбылысты -сезген халық жастарға сан ұғымы туралы мағлұмат берудің алуан 

жолдарын ойлап тауып, олардың ақыл ойын өте шеберлікпен жетілдіре білген. 

Сан ұғымын есептер арқылы, ауыз екі әңгіме арқылы немесе нақыл сөздер, 

мақал - мәтелдер арқылы да жеткізген. Сан ұғымын заттың негізінде, сол 

заттың бейнелі суреті арқылы беру бала зердесінде өшпес із қалдырып, 

санасына мыктап орын тебері сөзсіз. «Аз», «Көп» деген ұғымдарды баланың 

зердесіне ұялату оңай емес. Ал, оны қарапайым халық ойынының негізінде 

түсіндіре бастасақ, ол онша қиындық келтірмейді. Халық ойындары арқылы 

сандардың жиынтық ұғымын да оңай түсіндіруге болады. Осының бәрін қазақ 

халқының бір ғана ойынының бойынан табуға болады десек артық емес. 

Мысал ретінде он бірге дейін санайтын санамақты алайық. Осы ғасырдың 30-

40 жылдарында бұл ойын баланы мектепке әзірлеу құралы ретінде есептелінді. 

Ол бүгінде өзінің әуелгі маңызынан айырылып отыр. Бұл оның күні өтіп, 

тәрбие құралы болуынан қалғандығынан емес, керісінше ұмыт болғандықтан. 
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Бірінші сыныпта математиканы оқып үйрене бастағанда (яғни алғашқы 

ондықты өткенде) оқушылардың түсінігін жетілдіру үшін санақ ойынын ойнату 

орынды. Мұғалім пәнаралық байланыс мақсатына санаумен қатар тіл 

жаттықтыруға арналып қайта - қайта естеріне салып қайталап отыруы жөн. 

Саусақ ойындары балалардың жас ерекшелігіне қарай, түрліше 

ұйымдастырылуы мүмкін. Мәселен, балалар тобынан бір бала шығып, бас 

бармақтан бастап шынашаққа дейінгі саусақтардың аттарын жаңылмай, 

жылдам атап шығуы тиіс. Немесе, ортаға шыққан бала адымдап жүре 

отырып, әр аттаған сайын ақындардың, батырлардың немесе т.б. аттарын 

жаңылмай атап шығуы керек. 

Балалар есейген сайын, олардың жас және психологиялық 

ерекшеліктеріне орай тәжірибелік және тұрмыстық мүқтаждықтың үлғаюына 

байланысты сан ұғымымен таныстыру жұмыстары да бірте - бірте күрделене 

береді. Енді онға дейінгі сандарды енгізу мақсатында санамақтардың екінші 

тобы қолданылады. 

Мәселен, алғашқы алты. санды енгізу мынадай санамақтың негізінде 

жүзеге асырылады: 

Бірім - бірім, Қаны менен 

Екім - екім, Су баласы. 

                                                     -   Әкең қайда? 

Алтым - алтым, -   Базар кетті. 

Ауыр балтам, Жаз келер. 

Қырқылдауық, Жаз келмесе, күз келер 

Қырман тауық. Шақалшақ, 

Түйін - түйін, Тоқалшақ, 

Түй баласы. Қию - қию! 

Сан ұғымын игерудің келесі кезеңінде сан ауқымын онға дейін кеңейте 

отырып, төмендегі сияқты жұмбақ - санамақтарды жаттатқызу қолға алынады. 

Жұмбақ: Шешуі: 
Бірім - бір Бір дегенің - білеу 

Екім - екі Екі дегенің - егеу 

Тоғызым - тоғыз, 

Оным - он, 

Он бірім - 

Оны тапшы, ай - күнім. 

Тоғыз дегенің - торқа,  

Он дегенің - оймақ,  

Он бір - қара жұмбақ. 

Қазақ халқының соңғы ғасырдан бері тәрбие жөніндегі өнегелі істері мен 

сөздері, тұрмысы, мэдениеті, өнері, өмір тәжірибесі халық педагогикасының 

асыл қазынасы болып келеді. Қай заманда болмасын ұрпақ тәрбиесі адамзаттың 

парызы болды. Әрбір халық өзінің тарихы мен тәжірибесін жалғастыратын 

жас түлектерді ғасырлар бойы тәрбие эдістері мен тэсілдерін қолданып, 

өмір тәжірибесі сынынан өткен әдептілік, сыпайылық, адалдық, инабаттылық, 
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іскерлік, мейрімділік, қайрымдылық, еңбек сүйгіштік, үлкенді сыйлау, оған 

ілтипат көрсету сияқты қаблеттерді олардың боына екті. Осылардың бәрі 

адамзат тәрбиесінде халық педагогикасының қандай роль атқаратындығын 

көрсетеді. 

Біздің ойымызша, математика сабағында шешілетін есептер мына бағытта 

болуы керек: математикадан сыныпта өтілетін, бірақ қиын шығарылатын 

есептер мен тапқырлықты талап ететін логикалық есептер астарласып келуі 

тиіс. Берілетін есептер оқушылардың жас шамасына шақталып, оқушыны 

жасытпай, қайта жігерлендіретін, математикалық инициативасын 

арттыратындай түсіндіруі жеңіл, тұжырымдалуы қысқа болғаны жөн. Есеп 

зерделікке, қиялдауға, логикалық ойлауға, тапқырлыққа, байқампаздыққа, 

есепті шешу тәсілдерін меңгеруге тәрбиелейтіндей болуы керек. Сондай-ақ, 

есеп өмірден алынатындығын танытатындай болуы қажет. 
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ҚАЗАҚ ЕРТЕГІЛЕРІ АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ АДАМГЕРШІЛІК 

ҚАСИЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Мектеп жасына дейінгі балалардың адамгершілік қасиеттерін қазақ ертегілері арқылы 

қалыптастырудың негіздері сипатталынады. 

 

Түйінді сөздер: ертегі, адамгершілік, қазақ ертегілері, адамгершілік қасиет. 

 

Ертегі арқылы айнала қоршалған ортаны барлай алады, табиғаттың 

сиқырлы сырларын сезіне біледі, халықтың әдемілік және әдептілік жайлы 

ұғымдарын бойына сіңіреді, ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрып туралы түсінік 

алып, адамгершілік тәрбиесінің бастауларына ден қояды. Ертегі әрбір баланың 

жеке-дара ой дүниесінің ең нәзік белгілерін жанып тегістейтін жанғыш болып  

табылады, ал сонымен бірге ол балалардың бірінің жүрегін біріне айқара 

ашады, балалар ұжымында нәзік интеллектуалдың өзара қарым-қатынастарды 

тудырады. Табиғат аясында мұғалімнің ойынан туып, аузымен айтылған ертегі 
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балалар үшін жарық сәуле, ол сәуле олардың ми қуысының барлық құпия 

түкпірлерін шарлайтын жарық сәуле. Ертегісіз балалар арасындағы 

интеллектуалдың өзара қарым-қатынастарды түсіну мүмкін емес, ертегіге 

әуестенбейінше ұжымдық күйініш-сүйініш болмақ емес, ертегі туындамайынша 

оймен шабыттанған қуаныш балаға түсініксіз. Ертегісіз балалар арасындағы 

интеллектуалдың өзара қарым-қатынастарды түсіну мүмкін емес, ертегіге 

әуестенбейінше ұжымдық күйініш-сүйініш болмақ емес. 

Ертегі – бұл ой бесігі, бала тәрбиесін жолға қойғанда, ол осы бесік 

жөніндегі толғанулық естеліктерді өмір бойы сақтайтындай ету керек. 

Ертегі – бұл ойлау ләззаты, ал ертегі шығара отырып, баланың ойлауғаөз 

қабілетін орнықтырады, сол арқылы өзінің ар-намыс сезімін орнықтырады. 

Қазақ ертегілерінің не үшін қажет екенін әдебиет зерттеушісі ғалым А. 

Байтұрсынов “Ертегінің қадірі қанша деп сұрағанда, керектігіне қарай жауап 

беріледі. Ертегінің керек орындары: 

1. Халықтың ұмытылған сөздері ертегіден табылмақ. Олай болса, ертегі 

тіл жағынан керек нәрсе. 

2. Бала әдебиеті жоқ жерде баланың рухын, қиялын тәрбиелеуге зор 

кедергі бар нәрсе. Баланы қиялдауға, сөйлеуге үйретеді. 

3. Бұрынғылардың сана – саңлау, қалып-салты жағынан дерек беруші 

үшін керегі бар нәрсе”- деп айтқан болатын. Қазақ халық ертегілері 

мейірімділікке, адалдыққа, әділеттікке, еңбек сүйгіштікке, тазалыққа, достыққа, 

әдептілікке үйретеді. Жамандықтан, қулықтан, өтіріктен, зұлымдықтан аулақ 

болуға тәрбиелеу жолын алға қояды. Әрдайым татулық, бірлік, ынтымақ 

жеңетінін көрсетеді. 

Батырлар ертегілер мен батырлар жыры ел қорғау жолындағы 

батырлардың ерлік істерін дәріптей отырып, ел бірлігі мен жұрт тыныштығын 

сақтап қорғау азаматтық парыз екенін нықтап, жас ұрпақты елжандылыққа, 

Отан сүйгіштікке тәрбиелейді. 

Адамгершілік жақсы қасиеттерді қалыптастыруға болады деп есептейді. 

Жақсы істерге ұмтылдыру жаман қылықтардан аулақ жүру, өнегелі мәдениетті 

азамат болуға тырысу адамдардың өзіне байланысты. Сондықтан 

адамгершілікке кір келтіретін мінездер: әдепсіздік, жеңілтектік, екі жүзділік, 

көрсеқызарлық, опасыздық, өркөкіректіктен қашанда аулақ болуымыз керек. 

Адамгершілік қасиеттің өзекті мәселесі – қайырымдылық, достық. Халық 

ұғымында жақсылық пен жамандық достық пен қастың адамгершілік қасиетінің 

екі түрлі белгісі ретінде егіздің сыңарындай қатар салыстыра суреттеген. 

Жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеу – жоғарыда айтылған 

мінез- құлықтың дағдыларын ережелеріне үйретеді. Адамгершілікке үйретудің 

негізгі жолы —  оқу процесі мен оқушылардың күнделікті өмірін, іс-әрекетін 

тиімді тәрбие шараларын ұйымдастыру. Оқушылардың адамгершілік туралы 

түсінігі мол болғанымен тәжірибеде іс-әрекеті, тәртібі біліміне сәйкес 

келмейтін жағдайлар кездеседі.  Олар жақсы, жаман әдеттерді білгенімен, оны 

өз өміріне сәйкестендіре, тәртібінде іске асыра алмайды. Өйткені, ережені есте 

сақтау оңай да, оны іске асыру қиын. 
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Қиял-ғажайып ертегілеріндегі қаскөйде аса үрейлі, жауыздығында шек 

жоқ жалмауыз кемпір жойқын күш иесі болып бейнеленеді. “Алтын сақа” 

ертегісіндегі кейіпкерлер жалмауыз кемпір бойында қандай ерен қуат бар, 

күнәсіз балаға деген қаскөйлігі қандай.Сақасын іліп ала қашқан балаға жете 

алмасын білген соң, ол бір тісін жұлып түсіреді тағы бір тісін жұлып 

лақтырғанда, тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. 

Қиял-ғажайып ертегілердегі мекен жайлар да сиқырлы, жұмбақ әлемі. 

Адам тек түсінде ғана көрерлік қиял сарайлары. Олар таңғажайып жиһазға 

толы. Қиял-ғажайып ертегілеріндегі кейіпкерлердің ішіндегі адамға жағымсыз, 

сұм кейіпкерлер-мыстан кемпір, жезтырнақ, айдаһар, жалғыз көзді дию сияқты 

талай басқа да сиқырлы күштер бар. 

Ертегінің тағы бір саласы – тұрмыс-салт ертегілері және хайуанаттар 

туралы ертегілер. Бұл ертегілерде көбінесе елдің тұрмыс-тіршіліктері 

суреттеледі. “Түлкі мен ешкі” ертегісінде айлакер түлкі ешкіні құрығына оп-

оңай түсіре қояды. Апанға абайсызда түсіп, шыға алмай шарасызданған түлкі 

су іздеп шөліркеп жүрген ешкіні сол апанға алдап түсіреді. Қу түлкі “ешкі 

мүйізіне шығып ” зытады, аңқау ешкіні алдап ұрады. Осы арқылы халық 

керемет ойын кемеңгерлік түйін жасаған: “Өтірікке алданба, басың бәлеге 

душар болар”,- деп аңқау жандарды сақтандырған. Ертегілерде түлкі қу, 

айлакер. Оқушылар ертегілердегі әрбір кейіпкерлердің жаман әдетінен аулақ 

болуға, жақсы кейіпкерлерге қарап қайырымды, мейірімді болуға талпынады. 

Сонымен қазақ ертегілерінің ең мол тараған түрі – шыншыл ертегілер. 

Халық өзінің дүниетанудағы, қоғам тіршілігіндегі, үй тұрмысындағы іс-

әрекетін, күрес-тартысын, талап-тілегін осы шыншыл ертегіге жиып түйген. 

Бұл ертегідегі кейіпкерлер күнделікті  өмірдегі еңбек адамдары. Шыншыл 

ертегілерде жауыздық иелері де көбіне нақтылы  адамдар: хан, бай, молда. 

Шыншыл ертегілерде таптық сипат айқын. “Айлалы тазша” әңгімесінде тазша 

бала  айла-амалмен, тапқырлық, ақылдылығымен ханнан да, оның баласынан да 

кек алады. Тазша жайындағы ертегілерде жауыздық иелері күлкі-ақуа етіледі, 

олардың зұлымдықтары әшкереленіп отырады. Тапқыр да алғыр, ақылды да 

айлакер тазша халықтың сүйікті қаһарманы. Халықтың  сүйікті қаһарманы 

арқылы жауыздыққа қарсы тұрады. 

Ақылдылық ертегілерде адамдық қасиетте ең жоғары идеялық дәрежеге 

дейін  көрінеді. “Аяз би”ертегісінде ақылдылық басты көрінісі – тапқырлық 

болып келеді. Ертегідегі Жаман өзінің тапқырлығының арқасында хан қызына 

үйленеді, хан болады. Ханның қызы Жаманға жеңгесінен гауһар тас, пышақ, 

тәрелке және қайрақ тас беріп жібереді. Жаман балға мен төсті алған соң, 

қайрақты төске қойып, балғамен ортасынан бөліп, тәрелкені уатып, пышақты 

жетесінен сындырып, гауһар тасты қақ жарып қызға беріп жібереді. Мұндағы 

хан қызының сыры: “Қайрақтай болып үгітілгенше, тәрелкедей болып 

уатылғанша, пышақтай болып басы кесілгенше сыр  айтпайтын кісі мына 

гауһар тастай қақа жарып мені алады”,- дегені еді, сол сыры “пышақтай болып 

басым кесілгенше айтпасын!”- деп пышақты сындырып, “қайрақтай 

үгілгенше”- деп қайрақты уатып, “тәрелкедей уатылғанша”- деп тәрелкені 
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қиратып, сыр шашпаймын, гауһар тастай  қақ жарып сені аламын,-деп гауһар 

тасты қақ бөліп, уәде беріп едім деп Жаман жауап береді. 

Ертегілер өз кейіпкерлерін өмір мұратына, адам бақытының ең биік 

шыңына жетумен аяқталады. Ертегі балалардың ой-өрісін дамытып, тіл 

байлығын арттырады. 

Қазақ ертегілеріндегі ақылдылықтың тағы бір көрінісі – көрегендік алдын 

ала болжай білу. Мысалы, “Ер Төстік” ертегісі көп ертегілермен 

салыстырғанда, мазмұны, сюжеті, сөйлем құрылысы, тілі жағынан ерте заманда 

шыққан ертегі екендігін аңғартады. Ертегіден қазақ халқының ескі мал 

шаруашылық өмірін  және олардың дүниетану көзқарасын көреміз. 

Сондықтан адамгершілік жайында түсінік білім берумен қатар дұрыс 

тәртібін, іс-әрекетін ұйымдастыруды көздейді. Адамгершілік тәрбиесінің 

мазмұнына үлкенді сыйлау, беделін мойындау, еңбек адамдарын құрметтеу, 

қамқорлық жасау, адалдыққа, шыншылдыққа, қарапайымдылыққа, 

мақсаттылыққа, шешімділікке, табандылыққа, белсенділікке, батылдыққа, 

ұстамдылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу де жатады. 

Болашақ ұрпақты тәрбиелеу, білім беру үрдісінде оларды қан жақындығы 

емес, жан жақындығына баулу, бүгінгі өмір талабынан туындайды. Бұл туралы 

ұлы ойшыл Әл-Фараби "Тәрбиелеу дегеніміз - халықтың бойына білімге 

негізделген этикалық адамгершіліктер мен өнерлерді дарыту" деген. 
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6- 7 ЖАСАР БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІН 

ДАМЫТУ ЖӘНЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

БОЙЫНША ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ МЕҢГЕРТУ 

 
Мақалада 7 жасар балалардың ойын арқылы сөйлеу тілін дамыту және сыни тұрғыдан 

ойлау технологиясы бойынша құзыреттілікті меңгерту мәселесі қарастырылған. 

 

Түйін сөздер: сөйлеу тілі, ойын, сыни ойлау, құзіреттілік. 
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Болашақ ұрпақтың танымдылық белсенділігін дамыту ақыл-ой 

тәрбиесінің бip міндеті ретінде күш бүгінге дейін күн тәртібінен түспей келеді. 

Ақыл-ой тәрбиесінің бұл acпектісі баланың ойлау операциясының, танымдық 

процестерінің және қабілетінің дамуына тікелей байланысты. 6-7 жастағы 

баланы оқу-тәрбие процесінде дамыту мәселесінде басты ролді ең алдымен 

баланың өздігімен әрекеті және танымдық белсенділігі атқарады. Ғалымдар 

С.Л. Рубинштейн, Д.П. Годовикова, Т.А. Куликова, А.И. Сорокинаның 

еңбектерінде 6-7 жастагы балалардың білуге құштарлығының, танымдық 

қызығушылығының, коммуникативтік  сұрақтары, түрткісінің дамуы танымдық 

белсенділігінің көрсеткіштері ретінде атаған. А.П.Усова өзінің «Балабақшадағы 

оқыту» атты еңбегінде мектепке дейін балалардың оқу әрекетіндегі танымдық 

белсенділігіне байланысты үш деңгейге бөлген теориясын басшылыққа алуды 

ұсынады. 

Зерттеу мақсаты: 6-7 жастағы балалардың сөйлеу тілін дамытуға, 

құзіреттілікті меңгертуге бағытталған теориялық материалдар жинақтау, 

практикалық әдіс- тәсілдерінің тиімділігін тексеру. 

Зерттеу міндеттері: жоғарыда көрсетілген зерттеу мақсатын жүзеге асыру 

үшін төмендегідей міндеттерді шешуіміз керек деп таптық. 

- «сөйлеу тілі»,  «ойын» ұғымдарының теориялық сипатын анықтау; 

- ойын арқылы сөйлеу тілін дамытуды ұйымдастыру жолдарын анықтау 

және негіздеу; 

- бастауыш сыныптарының  сабағында ойын арқылы сөйлеу тілін 

дамытуға және сыни тұрғысынан ойлау технологиясы бойынша құзіреттілікті 

меңгертуге байланысты жұмыс түрлерін қолданудың тиімді жолдарын белгілеу: 

Зерттеу болжамы: Егер бастауыш сыныптарында  ойын арқылы дамытуға 

арналған тапсырмалар жүйелі бағытталып, ұйымдастырылса төмендегідей 

жетістіктерге жетуге болады: 

-оқушылардың ақыл-ойы кеңейеді; 

-өз бетімен еңбектену, іздену, жаңа нәрсені ойлап табу, талпыну 

қабілеттері ашылады; 

-логикалық ойлауы, ой- белсенділігінің артуы; 

-өзін-өзі бағалай білуі, өздігінен жетілу дағдылары қалыптасып дамиды; 

-интеллектуалды ойлау қабілеті дамиды; 

-белгілі бір іс-әрекетті орындағанда жігерлі еңбек етуі, шығармашылық 

тапқырлығы үстей береді. 

Зерттеу әдістері: 

- педагогикалық және психологиялық әдебиеттерді талдау; 

- бастауыш мектеп мұғалімдерінің озық іс-тәжірибелерімен 

танысып,зерттеу, байқау; 

- педагогикалық эксперимент жүргізу; 

- әртүрлі мәтінмен, сюжетті суретке әңгіме құрау әдістерін қолдану; 

- әңгіме, сауал сұрақтар, байқау, салыстыру; 

- құзіреттіліктің бастапқы негіздерін қалыптастыру; 
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- педагогикалық эксперимент нәтижелерін ғылыми тұрғыдан 

қорытындылау. 

6-7 жастағы балалардың танымдық белсенділігін дамыту бастауыш 

сынып педагогтарының үлесіне тиіп, ұйымдастыру шеберлігімен тікелей 

байланысты. Сондықтан бүгінгі күні  мұғалім-педогог мамандарына түпкілікті 

білім берумен қатар, кәсіби іс-әрекетінің ғылыми негіздерін практикада 

қолдануға, практикалық біліктілік пен дағдыны қалыптастыруга ерекше көңіл 

бөлуде. 

Ең басты талап баланың бақыты мен тағдырына жауапкершілікпен қарап, 

дене, физиологиялық, психологиялық даму заңдылықтарын түсіну.  Педагог 

өзін жай ғана мұғалім  деп қарамай, жалпы мәдениетін және кәсіби 

біліктілігімен даярлығын жетілдіру қажет. 6-7 жастағы балалардың 

психологиялық ерекшелігі қоршаған ортадағы дүниені танып білсем деген 

қызығушылығы басым болып келеді. Баланың өзіндік iшкі позициясы 

қалыптасып және екі қажеттілігі; екіншісі белгілі бip әлеуметік қатынасқа 

байланысты қажеттілігі. 

Оқушы айналадағы әлемді ойын, еңбек, серуен, сабақта  ересектермен, 

құрдастарымен қарым-қатынас кезінде танып біледі. Осындай жетістіктерге 

жету үшін мұғалім  алдында тұрған ертеңгі  тұлға   деп қарап, баланың мінез 

кұлқын, сана-сезімінің жетілу дәрежесін таным үрдістерінің (түйсігі, 

қабылдауы, ес, ойлау,сөйлеу, зейінінің) дұрыс бағытта қалыптасып, дамуын 

қадағалап әpi дамытып отыру керек. Сондықтан осындай ерекшелігін ескере 

отырып, оку-тәрбие процесін жүргізу қажет. 

Мұғалім - педагог – бастауыш  сынып оқушыларының танымдық, 

белсенділігін қалыптастыруда, оның көзін ашуда басты тұлға. Қaзipri таңда 

мектеп оқушыларының танымдық белсенділігін арттыру мәселесі жоғары 

деңгейде шешіліп, оқытудың жаңа технологиялары енгізіліп, сапалы 

нәтижелері байқалып отыр. 

Сонымен бipre, оқушылардың танып, білуге, қабілетін  дамытуға, өз 

пікірін еркін  айтуға шығармашылығын  дамыту арқылы icкe асырылады. 

Сыныптан  тыс жұмыстарға   көптеп қатыстыруға, ойландыруға 

мүмкіндік туады. Оқушылардың   танымдық қызығушылығын дамыту 

мақсатында танымдық ойындар колданудың маңызы зор. 
Ойын дегенміз-жас ерекшелікке қарамайтын, адамның көңіл-күйін 

көтеретін, ойландыратын үрдіс. Ойын-төзімділікті, алғырттықты, 
тапқырлықты, ұқыптылықты, ізденпаздықты, іскерлікті, дүниетаным өрісінің 
көлемділігінің, көп білуді, сондай-ақ, басқа да толып жатқан сапалылық 
қасиеттердің қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық, тиімді 
әдістерінің бipi. Сондықтан ойынды сабақтан тыс уақытты пайдалану - үлкен 
нәтиже бepepi  анық. Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, содан үлкен 
мәнді де мағыналы істер туындап өрбитінін байқаймыз.Себебі, бар өнердің 
бастауы деп білеміз. Ойын-тек жас адамның дене күш қуатын молайтып, оны 
шапшандыққа, дәлдіке т.б ғана тәрбиелеп қоймайды, оның ақыл-ойының 
толысуына, жан дүниенің қалыптасуына, eceйіп өcyiнe де пайдасын тигізеді. 
Ойын баланың алдынан өмірдің eciгiн ашып, оньң шығармашылық, қабілетін 
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оятып, танымдық қасиеттерін дамытады. 
В.А.Сухомолинскийдің сөзімен айтар болсақ, «Ойынсыз ақыл ойдың 

қалыпты дамуы да жоқ.» және болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай 
ашылған үлкен жарық терезе icпетті, ол арқылы баланың рухани ceзімі 
жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. Ойын 
дегеніміз-ұшқын, білімге құмарлық пен іліктеудің маздап жанар оты. 

¥лы педагог А.С. Макаренко ойынға үлкен мән бере отырып, өзі 
басқарған мекемелерінде ойынды тәрбиеленушілер өміріне міндетті түрде 
енгізіп отырады. Ойын баланың өмipiн қызыққа, қуанышқа бөлеуін камтамасыз 
eту үшін ол балалардың ойынға деген сүйіспеншілігі мен қызығушылығын 
тәрбиелейді- деп қарастырады. 

Ойынды зерттеу мәселесімен педагогтар мен психологтар ғана емес, 
философтар, тарихшылар, этнографтар т.б әcipece өнер қайраткерлері түрлі 
саладағы ғалымдар ерекше шұғылданған. Біздің қарастырып отырғанымыз-
танымдық ойындар. Танымдық ойындардың түрлері көп. Мысалы, сөз жүмбақ, 
сөз тізбек, крассворд, викторина, психологиялық жаттығулар, логикалық 
есептер, тренинг, тест, т.б Танымдық ойындар жас ерекшеліктеріне қарай 
күрделене түседі. Адам бойындағы қызығушылығын, қабілеттерін арттыруға, 
біліміншыңдауда танымдық ойындардың алар орны ерекше.Адамның танымы 
биіктеген сайын, дүниеге көзқарасы да кеңейе түседі. 

Халқымыздың  тарихи-мәдени  мұраларының түрлері сан алуан. 
Солардың қай-қайсысы да адамға, оның игілігіне қызмет етуге бағытталған. 
Осындай құнды мәдени игіліктердің бipi- ұлт ойындары. 

Ойын да халық педагогикасының құрамды  бip бөлігі. Адам баласы 
жасаған жеті кереметтің қатарына  ceгізінші eтiп, осы ойынның аталып жүруі 
де жайдан-жай емес. Ұлттық ойындар халықтың әлеуметтік- экономикалық 
жағдайларына байланысты туып, дамығанына қазақ, халқының ұлттык, 
ойындарымен таныса отырып, көзіміз  әбден жетеді. 

Қазақтың ұлттық ойындары тақырыпқа өте бай әр алуан болып келеді. 
Дегенмен халық ойынының неше алуан түрлерін туғызып қана қойған жоқ, 
соны ic жүзінде қолданып, оның тәрбиелік, білімдік жақтарын да көре білді. 

Уакыт мектеп мұғалімдеріне жастарды жаңа заман талаптарына сай, әpi 
озық ұлттық дәстүр рухында тәрбиелеп, өмipre әзірлеу секілді жауапты 
міндеттер жүктеп отыр. Бүгінгі күннің ұрпақ тәрбиесіне деген өз талабы, өз 
ерекшелігі бар. Халқымыз терең мағыналы дана сөзін «Тауына қарай аңы, 
заманына қарай  заңы» деп тауып айтқан. Еңселі ел болып, ана тілін, ата 
салтын, дәстүрін қайта түлетуде. Жаңарған елге, жаңа тіл заңы және 
тұжырымдамалар мен бағдарламалар тәрбие жүйесіне жаңаша көзқарасты 
ұрпақ; тәрбиелеуді талап етуде. 

Жастарды жаңа заманға сай тәрбиелеу үшін, ұстаздар қауымы оқу тәрбие 
жұмысына шығармашылықпен қарап, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану 
керек. Сондай оқу- тәрбие негіздерінің бipi- ұлттық; ойындарымыз. 

Ол- сандағы ұрпақтың керегіне жарап, оларды өмipгe әзірлеу қажетін 

өтеген, сыннан өткен сенімді тәрбие құралы. Қазақтың ұлттық ойындары: 

ойын-сауық, тұрмыс-салт ойындары, дене шынықтыру, спорт ойындары және 

оймен келетін ойындар болып бөлінеді. Ұлт ойындары сонымен қатар ауыз 

әдебиетінің бip саласы болып есептеледі. 
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Халық өзінің қоршаған дүниенің қыры мен сырын егжей-тегежейлі білуді 

баланың санасына ойын арқылы жастайынан сіңіре білуді көздеген. Ойын бала 

табиғатымен егіз.Өйткені, бала ойынсыз өспек емес, жан-жақты дамымақ емес 

бала отбасы тәрбие және өзін коршаған ортамен тығыз араласа отырып, ана 

тілінүйренеді. Мектеп табалдырығынан алғаш аттаған балаларға сауат ашу 

пәнін оқытудың тиімді әдістеріне ерекше мән берілуі тиіс. Сауат ашу 

сабақтарында ойынды ұтымды пайдалану сондай әдістерге жатады. Ойын 

арқылы оқу процесін жандандырып, сабақтың сапасын арттыруға толық 

мүмкіншілік  бар. Баланың сөздік қорын молайтып, сөзді еркін, өз мағанасында 

қолдануға, тез, жылдам сөйлеуге жаттықтыруға ойын – бірден-бip 

таптырмайтын құрал. 

Оқушылардың жалпы оқу деңгейін көтеру және олардың кажетті 

практикалық білімін, біліктілігін,әдетін, тәртібін, әлеуметтік тәжірибесін 

қалыптастыру мақсатында әртүрлі пәндер енгізіліп, олардың әрқайсысының өз 

бағдарламасы бар екені бәріне мәлім. Сондай пәннің бipi -тіл дамыту пәні - 

бастауыш сыныптарда жүргізіледі.Жасөспірімдердің жан-жақты дамуына 

жағдай жасау- жалпыдан жекеге қарай, яғни жеке тұлғаны дамытудың, баланың 

тіл мүкістігін танып түзетудің, баланың жеке қасиеттерін ашып, білімі мен 

біліктілігін кеңейте отырып, өзара қарым-қатынаста қолданатын сөз байлығын 

молайту болып табылады. 

Ал, қазақ халық педагогикасында саусақ ойыны ұрпақтан-ұрпаққа 

қалаған мәдени шығармашылық болып табылады. Қазақ халқы саусақ ойыны 

арқылы баланың сөйлеуге деген талпынысын, қабілетін дамытып, ынтасын 

арттырарын   білген.   Саусақ   ойынын   ойнай   отырып,   балалар   қоршаған 

ортадағы заттар мен құбылыстарды, жан-жануарларды, құстарды, 

ағаштарды бейнелей алады. 

Ойын- адамның өмір танымының  алғашқы  қадамы. 

Ойын- бip қарағанда қарапайым құбылыс немесе әрекет icпeттi. Ол 

міндетті түрде ұжымдық, әрекет. Ойынның ережелері ойнаушылардың 

қисынды ой қабілетінің дамуы, бip-бipнe деген сыйластық қажеттіліктерімен 

санасуы әр ойыншының жеке әрекеттерінен туындайды. Ойынның басты 

шарты жеңіске жету болса, әр ойыншы өз қарсыласының мүмкіндігімен 

санасып, бip-бipiнe деген сенімін арттырады. 

Ойынның да өзіне тән мотивтері болады.Мысалы, мазмұндық, рөлдік 

ойындар баланың зейінін, eciн, ойлауын, қиялын қалыптастыруда зор маңыз 

атқарады. Ойын әcepi арқылы бала өз қасиетін қалай қанағаттандыра алатынын, 

қандай қабілеті бар екенің байқап көреді. Ал, ақыл-ой ойындарында белгілі бip 

ережелерді сақтап ойнайды. Ол ойындар баланың тапқырлығын, 

байқағыштығын, зейінділігін арттырумен қатар, epiк сезім түрлерін де 

дамытады.Ойын түрлері көп. Соның ішінде бастауыш сыныптарда 

пайдаланатын: ойын-сабақ, ойын-жаттығу, сергіту ойындары, дидактикалық 

мақсаттағы ойындар, сөздік ойындар, логикалық ойын есептер, ұлттық 

ойындар, т.б. Бұндай ойындар оқушыны жан-жақты дамытып, білімді толық 

игеруіне көмектеседі. 
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Оқу үрдісінде – кеңінен қолданылатын ойынның тағы бip түpi ол-

дамытушы ойындар. Дамытушы ойындардың маңыздылығы оқушылардың 

ынта- ықыласын есепке ала отырып, оқуды қызықты етіп, білім, білік,  дағдыны 

қалыптастыру. Дамытушы ойындарға қойылатын бipiншi талап -оқушының 

танымдық әрекетін, қызығушылығын дамыту. 

Бұл талаптар төмендегідей сұраныстарға жауап береді: 

a) балаларға өзінің қабілетін көрсете білуге мүмкіндік беру; 

ә) баланы басқалармен жарыса білуге қалыптастыру; 

б) білік пен дағдыны қалыптастыру үшін білімді өзі ізденуге 

қамтамасыз ету; 

в) ойын барысында балаға жаңа білім, білік дағдылардың   қайнар 

көзіне жету; 

г) баланың ойын барысында жеткен жеңісі оның жаңа алған білім, 

білік, дағдыларымен сәйкес келетіндігі. 

Осы    керсетілген   сұраныстардың    ішінде    балалардың    танымдық 

әрекеттерін дамытуда әcipece кейінгі 3 бөлімнің маңызы зор. Дамытушы   

ойындардың   ішінде   оқушылардың   өздері   қолдан   жасап, құрастырып 

ойнайтын ойыншықтардың орны ерекше. 

Өйткені, өздері ойын барысында жаңа білім алып, олардың елестету, есте 

сақтау, ойлау, сөйлеу тілімен олардың түрлі қабілеттері: конструкциялық, 

музыкалық, ұйымдастырушылық т.б. қасиеттері дамиды. 

Сабақты  дәстүрлі түрде  жүргізе беру оқушыларды жалықтырары сөзсіз. 

Егер арасында ойын араласып келіп отырса, оқушылар сабақ мазмұнына аса 

назар аударып, тез қабылдап, ұғып алады. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНА СӘЙКЕС ЕРЕСЕК ТОП 

БАЛАЛАРЫНЫҢ ТІЛІН ДАМЫТУ ОҚУ- ІС ӘРЕКЕТІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 
Мақалада жаңартылған білім мазмұнына сәйкес ересек топ балаларының тілін дамыту 

оқу- іс әрекетін ұйымдастырудың ерекшелігі қарастырылған. 

 

Түйін сөздер: жаңартылған білім мазмұны, «Қатынас» білім беру саласы, оқу, іс-

әрекет. 
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Жаңартылған білім мазмұнының мақсаты: ана тілінің базалық 
құндылықтарын меңгерген, мемлекеттік және басқа да тілдерде мәдени-
әлеуметтік өзара қатынасқа дайын, айналасындағылармен тілдесу арқылы 
қарым-қатынас жасауға қабілетті мектеп жасына дейінгі көптілді тұлғаны 
тәрбиелеу. 

Мектепке дейінгі ересек жаста «Қатынас» білім беру саласының базалық 
мазмұны төмендегідей ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің түрлері арқылы 
жүзеге асады: 

- тіл дамыту; 
- көркем әдебиет; 
- сауат ашу және жазу негіздері; 
- мемлекеттік, орыс және басқа тілдерді үйрету. 
Мектепке дейінгі педагогиканың теориялық және практикалық мақсаты 

біреу, ол — жас ұрпақты жан жақты тәрбиелеу, ой өрісін, сана-сезімін кеңейте 
отырып, өмірге қажетті білім-дағдыларға үйрету. Сол себепті қазақ 
педагогикасы және «Балабақшада оқыту және тәрбиелеу бағдарламасында» 
сәбидің тілін дамыту, ауызекі дұрыс, мәдинетті сөйлеуге үйрету, үйренгенін 
күнделікті өмірде пайдалана білуге бағыттап отыру ісіне назар аударады. 
Өйткені баланың айналадағы өмірді танып, білудегі басты жәрдемшісі — тіл. 
Ал тілдің дамуы оның сана сезімінің, ой өрісінің жетіле түсуіне негіз болады. 

Сөйлеу тілі мен сөздік қоры молая бастаған сайын, бала айналадағы 
адамдармен, өзі қатарлас балалармен белсенді қарым-қатынас жасайды. Өмірде 
кездесетін түрлі іс-әрекет жайын білуге құмарта түседі. Өзі түсінген түрлі 
жайттар туралы әңгімелейтін болады. Дәл осы жас шамасында баланың сөз 
қолдану ерекшелігін терең зерттеп, талдаған балалардың көрнекті жазушысы К. 
Чуковский оларды «данышпан лингвистер» деп атаған болатын. 

Ересек балалар тобында аптасына 15 сабақ (2 сабақ орыс тілі) өтіледі. 
Оның ішінде тіл дамыту – аптасына 1 сағаттан 32 сағат, табиғат таныту, 
шығарма оқу — 0,5 сағаттан (1) 32, айналадағы дүниемен таныстыру 1- 
сағаттан 32 сағат, сауат ашу 32 сағат. Сонда бұл топта 5 түрлі сааққа 128 сағат 
беріліп отыр. Осы сағатты әр сабақтың өз көрсеткішіне қарай жұптау керек. 
Жоспар жасауда ескеретін мәселелер: 

«Сауат ашу» деген бөлімде сөз дыбыстарын дұрыс айтуға үйрету, сөйлем, 
сөз, буын (бөлігі), дыбыс (дауысты, дауыссыз) ұғымдарды практикалық 
тәсілмен меңгертіледі. 

Бақылау жұмыстарына байланысты сабақтар тіл дамыту жұмысынан тыс 
өтіледі. Бағдарламада айналадағы дүниемен, табиғатпен таныстыру 
жұмыстарына жеке бөлімдер берілген. Алайда балабақшада өтілетін тіл дамыту 
жұмыстары аталған бөлімдерге практикалық жолмен сабақтаса жүргізіледі. 
Өйткені мектепке дейінгі баланың тілі өзін қоршаған орта арқылы толығады. 
Қоғамдық, маусымдық мағлұматтар, жан-жануарлар дүниесі туралы білім беру, 
баланың логикалық ойын, сөйлеу қабілетін, сөздік қорын дамыту біртұтас 
қарастырылады. Сондықтан тәрбиеші бағдарламаның осы бөлімдерінен 
берілетін материалдарды тіл дамыту жұмыстарымен сабақтастыра, үйлестіре 
жоспарлауы керек. 
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Аталған сабақтарды жоспарлау барысында үнемі балалардың сөйлеу 

дәрежесі ескеріледі. Оқу жылының алғашқы аптасында тәрбиеші балалармен 

жекелей сөйлесе жүріп, сөйлеу дәрежесін анықтайды, аты-жөнін, әке-

шешелерінің атын, әжесі, атасы, аға-інісі, ойыншықтары жайлы сұрап 

әңгімелеседі. Осыдан соң бағдарлама мазмұны негізінде күнтізбелік жоспар 

жасалады. Жаңа бағдарлама бойынша үш жасқа қараған балаларды сөз ішіндегі 

барлық дауысты-дауыссыз дыбыстарды дұрыс тыңдап, дұрыс айтуға үйрету, 

сөйлеу мүшелерін жетілдіру, сөзді, «сөз», «дыбыс» деген ұғымды меңгерту, 

сөздік қорын молайту көзделеді. 

Бала тілінде грамматикалық формаларды қалыптастыру көзделеді: 

сөздерді жекеше, көпше түрде (бала — балалар, доп – доптар, қуыршақ – 

қуыршақтар, т.б.) айтуға үйрету, өзіне қойылған сұрақты тыңдап, сөйлем 

түрінде жауап беруге жаттықтыру, яғни байланыстырып сөйлеуге үйрету 

жөнінде әр түрлі практикалық жаттығулар орындалады. 

Сабақта шығарма сюжетіне орай көріністер жасату, рөлге бөліп орындау 

(кейіптендіру), көлеңке театрын көрсету. Балаларға таныс ертегіні көрнекі 

құралсыз айтып беріп, есте сақтауға үйрету. 

5-6 жас жоспарына сәйкес күніне екі сабақтан аптасына 10 сабақ өтіледі. 

Оның ішінде тіл дамыту, айналадағы өмірмен таныстыру, көркем әдебиет оқу 

сабақтарына аптасына 3 сағат беріледі. Осыны тәрбиеші кезекпен өткізеді. Бұл 

аталған сабақ түрлері бір-бірімен тығыз байланыса жүргізіледі. Өйткені тіл 

дамыту, сөз қорын молайту әдебиет пен айналадағы өмір шындығына 

негізделеді. 

Оқу жоспарында көрсетілген сабақтарды нақты тақырыптарға бөліп 

жоспарлауда балалардың жас ерекшелігі ескеріледі. Әсіресе, 3 жастағы 

балардың оқу ісін ұйымдастыруда таным қабілеттерін дамытуға көбірек назар 

аударған жөн. 

Баланы ана тілінде сөйлеуге, айналасын бақылап, тани түсуге үйретуде 

жүргізілетін жұмыстардың негізгі бір түрі – дидактикалық ойындар. 

Дидактикалық ойындар мектеп жасына дейінгі кезеңде баланың тілін дамытуда 

өте маңызды роль атқарады. Балаға бағдарламалық материалды меңгерту, 

үйренген білім-дағдылырын бекіту жұмыстары осы дидактикалық ойындар 

арқылы іске асады. Онсыз сәбилерді қажетті білім дағдыларына үйрету; түрлі 

тәрбие жұмыстарын жүргізу; олардың сөздік қорын молайтып, есту, көру, 

сөйлеу мөлшерін дамытып, жаттықтыру қиындыққа соғатыны сөзсіз. 

Сондықтан балабақшаның тәрбиешілеріне арналған бағдарламалық 

жоспарды басшылыққа ала отырып, балалардың бақылап көргендерін 

тиянақтап, естерінде берік қалдыру, сөздік қорларын дамыту үшін төмендегідей 

дидактикалық ойындар ұсынылған: «Жасырылған затты тап», «Ғажайып 

қапшық», «Ойыншықты тап» (оның түрін, көлемін, формасын атап айт – 

домалақ, көк, кішкене, т.б.), «Қолыңмен байқап көр, атын айт» (бала дорбаға 

салынған заттарды қолымен танып, алады), «Жаңа қуыршақты қабылдау», тағы 

басқа ойындары. 
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Балабақшадағы естияр, ересек тобындағы оқу-тәрбие жұмысында, 

балалардың сөздік қоры мен сөйлеу дәрежесі, бағдарламада аталған әдеби 

шығармаларды меңгерту — әңгімелеп беру, шығармалардың жанрын ажырата 

білу (әңгіме, ертегі, өлең, т.б.), оқыған шығармаларды есте сақтау деңгейі 

ескеріледі. 

Ол үшін бағдарламалық шығарламаларды оқу, тыңдау, әңгімелеу, 

әңгімелеп айтқызу (сабақта және сабақтан тыс) жұмыстары жүргізіледі. 

Бақылау жұмысы әңгімелесу, әңгімелету, жаттығу жұмыстарына негізделеді. 

Естияр балалар тобында (5-6 жас) тіл дамыту сабақтарының тақырыптары 

төмендегідей: 

- сөз құрап тұрған дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету, сөз, дыбыс туралы 

ұғымдарды практикалық жолмен меңгерту. 

- грамматикалық формаларды қолданып, сөйлей білуге, жалаң, жайылма, 

құрмалас сөйлемдер құрап айтуға үйрету. 

- сөйлеу тілін байыту мақсаты көзделе отырып, әрбір сабақ түріне, 

мазмұнына қарай сөздік жұмысын жүргізіп отыру. 

- байланыстырып сөйлеуге үйрету. 

- көркем әдеби шығармалар оқу. 

- оқылған шығарма мазмұнын әңгімелету. 

- шығармашылық әңгіме құрату. 

Мектепке дейінгі балалардың сөздік қорын, сөйлеу тілін дамыту мәселесі 

жаңа бағдарлама бойынша осы бағытта белгіленген. Алайда әлі оқи, жаза 

білмейтін балаларға жалпы тілге қойылатын талаптарды меңгерту, жаңа сөз 

үйрету, сөйлеу тәсілдеріне жаттықтыру, қоғам өмірінен, табиғат тіршілігінен 

тыс емес, осылармен тығыз бірлікте, сабақтаса жүргізіледі. Олай болса, 

тәрбиешілер тіл дамыту сабағын жоспарлағанда баланың өмірден алған әсерін, 

естіп, білгенін ұдайы ескеруге тиісті. Сөз үйретуге арналған сабақтар 

экскурсия, бақылау жұмыстарымен үйлестіріле жүргізіледі. 

Тіл дамыту, сөз қорын молайту сабақтарында баланы сөз ішіндегі 

дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету ісіне баса назар аудару керек. Балалардың 

көбінің сөз ішінде кездесетін р, л, с, ш, ж, з, б, п, ф дыбыстарын айтуға 

қиналатыны байқалады. Кейде бала аталған дыбыстарды жеке–жеке дұрыс 

айтады да, сөз ішінде дұрыс айта алмайды. 

Балалардың дыбыс қолдануында мынадай кемшіліктер кездеседі: сөз 

ішінде дыбысты дұрыс айтпау, сөзде дыбыс қалдырып айту; сөз ішінде дыбыс 

алмастыру. Мысалы, қуыршақ–құршақ, қолғап–қолбақ, орамал-омалар –

омайлар. 

Дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтыру жұмыстарын басқа сабақтарда 

(шығарма оқу, дидактикалық ойын, бақылау) сабақ мазмұнына қарай жүргізуге 

болады. Бала оқу жылы ішінде бағдарламада көрсетілген дыбыстарды түгелдей 

дұрыс айтатын болуы қажет. 

Жоғарыда аталған кемшіліктерді түзету үшін ең алдымен балаға қиын р, 

ш, з, с, ж дыбыстары жиі кездесетін сөздерді тыңдата отырып, баланың құлағын 

(есту қабілетін дамыту) сөздің дыбысталу ерекшелігіне төселдіру керек. Онан 
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соң дыбыстарды жекелеп айтып, сөйлеу мүшелерінің осы дыбыстарды айтқанда 

қалай қолданатыны балаға көрсетілуі жөн. Мысалы, ш дыбысын айтқанда ерін 

алға қарай сәл ғана сүйірленіп тілдің ұшы тістен алыстап, артқы көмейге қарай 

жиырылады, ж дыбысы да сол сияқты айтылады. С дыбысын айтқанда ерін аз 

ғана ашылып, тіл төменгі тістің түбіне таяу келеді, з дыбысы да осы сияқты 

айтылады. Соңғы дыбысты айтқанда бір ерекшелік — аздаған үн қатысады. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье автор рассматривает вопросы активизации познавательной деятельности 

учащихся, которые относятся к числу наиболее актуальных проблем современной 

педагогической науки и практики. Автор из опыта работы приводит примеры активизации 

познавательной деятельности учащихся через использование игровых технологий и 

применения активных форм обучения. 

 
Ключевые слова: познавательный интерес, игровая технология,  

 

Познавательный интерес-это интерес к учебной деятельности, к 

приобретению знаний, к науке. Возникновение познавательного интереса 

зависит в первую очередь от уровня развития ребёнка, его опыта, знаний, той 

почвы, которая питает интерес, а с другой стороны, от способа подачи 

материала. Интерес школьников к учению является определяющим фактором в 

процессе овладения ими знаниями. Одной из важнейших задач педагогов 

должно быть - выявление имеющихся интересов, развитие и воспитание 

интереса к знаниям у школьников. 

В связи с ограниченными интеллектуальными возможностями учащиеся 

специальной (коррекционной) школы уже на первых этапах процесса обучения 

испытывают трудности. В исследованиях Н.Г.Морозовой, И.М. Соловьёва, 

И.Г.Еременко и др. отмечается, что для познавательных интересов учащихся с 

нарушением интеллекта характерны несформированность, слабость, 

поверхностность, неустойчивость. У многих школьников возникает 
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отрицательное отношение к учению. Поэтому при построении учебного 

процесса учителю необходимо прибегать к различным формам и методам для 

создания положительного настроя, желания получать знания, выполнять 

учебную деятельность. 

Развитие познавательного интереса - сложная задача, от решения которой 

зависит эффективность учебной деятельности школьников. В педагогике и 

психологии разработаны общие подходы к формированию познавательного 

интереса у учащихся. Установлено, что интерес проявляется как к содержанию 

учебного материала, так и к организации познавательной деятельности. Как 

утверждают психологи, активизация познавательной деятельности 

способствует развитию познавательного интереса. 

Аспекты методики познавательного интереса включают три момента: 

1) привлечение учащихся к целям и задачам урока; 

2) возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемого 

материала; 

3) включение учащихся в интересную для них форму работы. 

Для наиболее эффективной работы, возникновения у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, улучшения качества уроков и знаний 

возможно использование различных форм и методов обучения: 

- проблемные уроки (эффективный способ повышения интереса учащихся 

к урокам); 

- коллективные способы обучения (дают возможность добиваться 

поставленной цели, создают творческую, соревновательную атмосферу среди 

учащихся); 

-урок-игра (как свободная творческая деятельность обладает 

воспитательным, коммуникативным и развивающим  свойствами, формирует 

воображение, развивает фантазию и интеллект). 

При традиционном способе преподавания учитель часто ставит ученика в 

положение объекта передаваемой ему извне информации. Такой постановкой 

образовательного процесса учитель искусственно задерживает развитие 

познавательной активности ученика, наносит ему большой вред в 

интеллектуальном и нравственном отношении.  

Предмет СБО - Социально-бытовая ориентировка изучается в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, в которых 

обучаются дети, имеющие интеллектуальные проблемы в развитии. Главная 

цель уроков СБО - подготовить учащихся к будущей самостоятельной жизни. 

Такие дети испытывают большие трудности в социальной адаптации, в силу 

неполноценности их познавательной деятельности, обусловленной 

психическим недоразвитием. Роль уроков СБО  в процессе обучения и 

воспитания выпускников коррекционных школ незаменима, так как здесь 

формируются знания, практические умения и навыки о бытовой и социальной 

сторонах жизни: личная гигиена, уход за одеждой, обувью, своим жилищем, 

приготовления пищи, умение пользоваться услугами различных учреждений: 

торговли, средств связи, медицины, общественного транспорта, службы быта и 
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т.п. До сих пор по предмету СБО нет ни учебников, ни рабочих тетрадей для 

учащихся. 

Из собственной практики могу сказать, что для успешного усвоения 

знаний и повышения интереса к обучению у детей, имеющих проблемы в 

развитии, необходимо использовать  в процессе обучения игры, тесты, задания, 

конкурсы. Для активизации познавательной деятельности целесообразно часть 

учебного времени отводить активным формам. 

При использовании занимательных заданий для их эффективного 

воздействия на знания, умения и навыки учащихся стоит придерживаться 

некоторых методических рекомендаций: 

- занимательные задания можно применять на всех этапах обучения; 

- занимательные задания можно применять, подбирать по каждой теме 

предмета; 

- должен быть последовательный переход от простых задач к сложным; 

- необходимо учитывать индивидуальные качества учащегося. 

Кроссворды на уроках СбО 

Составлять и предлагать кроссворды надо осмысленно, в определенной 

системе и последовательности, с учетом уровня знаний и умственного развития 

учащихся. Непосильная работа может оттолкнуть от этого занятия. Решение 

кроссвордов развивает сообразительность, настойчивость, умение 

анализировать и обобщать. 

Загадки на уроках СБО 

Использование загадок расширяет общий кругозор учащихся, 

способствует их умственному развитию, повышает интерес к учебе, помогает 

лучшему усвоению материала. 

Игры 

Игры на уроках СБО дают прекрасные результаты. Особенно интересны и 

привлекательны для учащихся сюжетно-ролевые игры. "В гостях", "Прием 

гостей", "Семейный конфликт", "В магазине". 

Экскурсии 

Трудно переоценить значение экскурсий в обучении социально-бытовой 

ориентировке. Экскурсии дают возможность наблюдать мир таким, каков он 

есть, в естественной обстановке. 

В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке 

- игровая педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и 

обучения детей, поэтому упор на игру (игровую деятельность, игровые формы, 

приемы) - это важнейший путь включения детей в учебную работу, способ 

обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия и 

нормальные условия жизнедеятельности. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ С ГЛИНОЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЕПКЕ 

 
В статье автор раскрывает методику работы с глиной на занятиях изобразительного 

искусства по программе «Азбука лепки»с детьми дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова:лепка, дошкольник, приемы лепки, этапы работы. 

 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания 

дошкольников. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения в школе. Именно лепка имеет уникальные возможности 

для развития всех психических свойств личности ребенка его 

интеллектуальных и творческих задатков. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка:  

- Лепка наряду с другими видами изобразительного искусства 

развивает ребёнка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и 

созидать по законам красоты. 

- Занятия лепкой повышают сенсорную чувствительность, 

способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики. 

- Развивается воображение, пространственное мышление, общая 

ручная умелость, мелкая моторика; синхронизируются работа обеих рук. 

- Лепка является одним из средств релаксации, что имеет важное 

значение для психологического благополучия ребенка. 

Во время работы с глиной ребёнок получает эстетическое наслаждение от 

её пластичности, объёмности, от форм, которые получаются в процессе лепки. 

Лепка развивает у детей лучшую координацию движений, развивает пальцы 

рук (моторику), способствует большей свободе и раскованности всей руки, а 

также лучшему освоению пространства, объёма, глубины. Дети этого возраста с 

большим успехом передают движения в осязаемом объёме. 

Изделия, получаемые в процессе работы, вызывают у детей чувство 

радости, гордости, удовлетворённости, уверенности в себе. 

Занятия развивают умственные способности детей, расширяют их 

художественный кругозор, формируют нравственные представления, 

содействуют формированию творческого отношения к окружающему миру, 

воспитывают любовь к труду. 

Дополнительная образовательная программа «Азбука лепки» разработана 

для детей 5 лет. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, так как 

ориентирована на развитие творческих способностей дошкольников в сфере 
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свободного времени. Курс обучения планируется на 1 год (72 ч.), включая в 

себя теорию, практику и индивидуально-творческую работу.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу в группе 10-12 человек. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она приобщает детей 

к  искусству народных промыслов и формирует  художественно-творческую 

активность через создание учебных работ на основе приемов и методов лепки. 

Новизна данной программы:  

- доступность теоретического и практического материала; 

- небольшие материальные затраты; 

- зримые результаты работ; 

-использование игровых элементов, способствующих постоянной 

заинтересованности детей к процессу деятельности. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью 

раскрытия у дошкольников художественных навыков, воображения, 

приобщением к окружающему миру и искусству, расширением кругозора, 

созданием условий, в которых дети могут проявить свои как индивидуальные 

способности, так и способности при участии в коллективной работе. Настоящая 

программа призвана научить детей не только репродуктивным путём 

приобретать новые навыки в лепке, но и побудить интерес к творческой 

деятельности, который в дальнейшем поможет ребёнку перейти на новый 

уровень умственного развития и облегчит подготовку к школе.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формировать знания, умения и навыки работы с глиной; 

- научить применять способы  лепки из глины; 

- знакомить с традициями народного искусства по лепке из глины; 

- учить  работать в группе и индивидуально; 

-учить простейшим приёмам лепки, формировать умение составлять   

простые композиции.   

Развивающие: 

- развивать особенности оценки выполненной работы, интуицию; 

- развивать творческие способности и задатки; 

- развивать умение наблюдать, выделять главное; 

- развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать   

словарный запас; 

Воспитательные: 

-  воспитывать художественный вкус, трудолюбие, любознательность; 

-  воспитывать самостоятельность; 

-  повышать  коммуникативную  культуру детей; 

-  учить  работать в группе и индивидуально; 

-  воспитание у ребёнка уверенности в своих силах; 

-  воспитывать наблюдательность и усидчивость.  

Условия реализации программы 

1.Материально – техническая база (глина, пластилин, краски, кисти, 

основной и вспомогательный инструмент).  
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2.Дидактическое обеспечение (наглядные пособия, схемы, 

фотоматериалы, работы детей и педагога).  

3.Методическое обеспечение (методическая и техническая литература, 

специальная литература по прикладному искусству)  

4.Техника безопасности. 

Материалы и инструменты 

Рабочие материалы: глина или пластилин восковой мягкий различных 

цветов;пластиковые или деревянные дощечки,стеки пластмассовые, скалки, 

салфетки влажные,фартуки,краски (гуашь, акрил), кисти,палитры,клей ПВА. 

II. Формы и методы обучения: индивидуально-дифференцированный, 

групповой, практический, наглядный. 

Формы работы с детьми: игра-конкурс; разговор; рассматривание 

готовых образцов; лепка под руководством педагога; самостоятельная 

деятельность. 

Форма подведения итогов:выставка детских работ;фотоальбом детских 

поделок. 

Занятия по лепке для детей 5-6 лет строятся по следующему примерному 

плану. 

1. Создание интереса и эмоционального настроя (используются сюрпризные 

моменты, стихи, загадки, песни, потешки; знакомство с произведениями 

изобразительного искусства; напоминания об увиденном ранее; появление 

сказочного персонажа, нуждающегося в помощи; игры-драматизации; 

упражнения на развитие памяти, внимания и мышления; подвижные игры). 

2. Процесс выполнения работы начинается с анализа изображаемого 

предмета, советов воспитателя и предложений детей по созданию работы; 

в некоторых случаях используется показ приемов изображения. Далее дети 

приступают к созданию своих работ. Воспитатель может обратить их внимание 

на удачно начатую поделку; направить действия ребят, нуждающихся в 

поддержке и помощи. При доработке изделия дополнительными элементами 

следует обращать внимание детей на выразительные средства (правильно 

подобранные нужные цвета и интересные детали). 

3. Рассматривание готовых работ (при этом педагогом дается только 

положительная оценка). Ребенок должен радоваться полученному результату, 

учиться оценивать свою поделку и работы других детей, подмечать новые и 

интересные решения, видеть сходство с натурой. На занятиях по лепке с детьми 

5–6 лет используются следующие способы лепки. 

1. Конструктивный способ – лепка предмета из отдельных частей. 

2. Пластический способ – детали предмета вытягиваются из целого куска. 

3. Комбинированный способ – сочетание в одном изделии разных 

способов лепки. 

4. Рельефная лепка – объемное изображение, выступающее над 

плоскостью, образующей его фон. 

5. Лепка из «жгута» – соединение глиняных валиков между собой по спирали. 

6. Лепка из «пласта» – использование раскатанного пласта глины для 

дальнейшего моделирования изделия. 
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Перечислим приемы лепки,которые могут применять дети 5–6 лет: 

- скатывание шариков (с использования этого приема начинается любая 

работа): кусок пластилина помещают между ладоней и совершают круговые 

движения ладонями; 

- раскатывание столбиков движениями ладоней вперед-назад на дощечке; 

- сплющивание или расплющивание между пальцами или ладонями 

шариков и столбиков; 

- прищипывание или вытягивание: защипнуть пластилин между двух или 

трех пальцев и слегка потянуть; 

- вытягивание отдельных частей из целого куска: большим и 

указательным пальцами постепенно нажимать на пластилин со всех сторон 

(можно раскатать столбик только с одной стороны и получить зауженную 

конусообразную форму); 

- скручивание двух одинаковых столбиков в «косу» (для лепки деталей 

Дымковской игрушки).  

- вдавливание большим пальцем углубления на поверхности формы; 

- соединение деталей в единое целое и сглаживание мест соединения;      

- приплющивание нижней часть формы, постучав ею о дощечку, чтобы 

сделать поделку устойчивой; 

Первым этапом обучения лепке является видоизменение шара — 

расплющивание и сплющивание шара между ладонями для получения диска 

(лепешки, печенье, пряники и т. д.). Изображая эти предметы, дети могут 

самостоятельно украшать их, делая углубления с помощью приготовленных 

палочек-печаток или накладывая на поверхность различные мелкие формы из 

глины, из которых составляются узоры. 

Когда дети усвоят изображение основных форм (шар, цилиндр), усвоят 

технику их создания, можно перейти к лепке более сложных предметов, 

состоящих из 2—3 одинаковых по форме, но разных по величине частей.  

Это предметы, имеющие в основе шарообразные и цилиндрические 

формы (игрушки, изображающие животных: цыпленок, утенок, зайчик, мышка, 

птичка и т.д.; людей: кукла-неваляшка, снеговик и др. — или предметы: 

башенка, самолет, лесенка и др.). В лепке игрушек-животных дети учатся 

делить кусок глины на три неравные части (большая — для туловища, 

поменьше — для головы, совсем маленькая — для ушей, хвоста) и составлять 

предмет из отдельных частей (конструктивный характер лепки).  

Например, дети лепят туловище животных из шаров разной величины, но 

при этом передают некоторые характерные особенности формы ушей, хвоста, 

клюва.  

Новыми техническими приемами являются присоединение, 

прищипывание, оттягивание. Лепку птиц можно начинать с лепки цыпленка. 

Например, педагог показывает детям игрушечного пластмассового цыпленка и 

говорит: «Какой красивый желтенький цыпленок! У него туловище как шар 

(обводит рукой форму) и головка тоже шарик (движение рукой), но поменьше, 

а клюв маленький и остренький. Вот мы сейчас и слепим цыпленка. Для этого 

нужно разделить ком глины на два куска, один должен быть больше, а другой 
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меньше, вот так. (Показывает.) Возьму большой кусок глины и скатаю шар. 

(Делает и поясняет свои движения.) Ладонями нужно скатывать круглый, 

ровный, гладкий шарик. Вот какой красивый получился шар! А теперь нужно 

из маленького куска скатать шарик поменьше — это будет голова цыпленка. 

После этого маленький шарик положим набольшой и немного прижмем его, 

только не сильно, чтобы не сломать шарики. Вот и получился цыпленок, 

осталось только прищипнуть клюв. Это делается так. (Показывает положение 

пальцев правой руки, указательного и большого,   прикладывает их к голове 

цыпленка и прищипывает глину.) Клюв у цыпленка маленький и острый». 

Точно так же лепится утенок, но клюв выполняется по-другому. Клюв у утенка 

широкий, поэтому используется не только прием прищипывания, но и 

оттягивание лучше тремя пальцами. При изображении зайца форма туловища и 

головы та же (шар), но при делении целого куска глины следует делить не на 

две, а на три части, так как уши зайца раскатываются из маленького куска 

глины, который потом делят пополам и присоединяют к головке.  

Если лепят кошку, то глину делят на три части. Один кусок большой, а 

два других — поменьше, одинаковой величины для головы и хвоста. Уши 

кошки делают путем прищипывания. Хвост длинный, пушистый, поэтому 

должен быть толстым. Постепенно в процесс лепки включается работа пальцев.  

Наряду с приемами прищипывания, оттягивания можно учить детей 

защипывать края формы или украшать форму с помощью защипывания, как 

например при лепке батона, пирожка. 

Следующий этап связан с дальнейшим усложнением в технике лепки. 

Дети изображают предметы (башенка, погремушка, самолет и т. д.), состоящие 

из 3-4 частей, разных по величине и форме, учатся действовать и ладонями рук, 

и пальцами. При лепке башенки материал делят на четыре части, убывающие 

по величине. После этого дети последовательно скатывают три шарика, 

сплющивают их, накладывают друг на друга (большое колесико, поменьше и 

еще меньше), соединяют, а сверху делают наконечник (по желанию — 

скатывают шар или раскатывают цилиндр). 

Погремушка составляется из 2-3 разных форм (шар, цилиндр, ручка). 

Самолет можно сделать из 3-4 частей цилиндрической формы (скатывается 

длинный цилиндр, поперек него накладывается цилиндр поменьше — это 

крылья; с другого конца с помощью еще меньшего цилиндра делают хвостовые 

крылья). 

Объяснение задания (оно не должно занимать более 3—4 минут) педагог 

проводит эмоционально, стараясь заинтересовать детей, иногда используя 

элементы игры, игровых действий. Появляются зайчик, мишка, кукла, снеговик и 

т. д. и просят помочь слепить морковку, собрать хоровод, угостить их вкусным 

печеньем, найти зайчат и т. д. Детей захватывает необычное появление персонажа, 

они радуются его действиям, тому, что к ним обращаются. У детей возникает 

желание помочь, и они принимаются энергично действовать. 

Если педагог применяет игровой прием, то нельзя забывать о персонаже в 

ходе занятия. Кукла интересуется тем, как работают ребята, кто и как 

выполняет задание, одобряет их действия, кому-то помогает и т.д. Игровой 
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зачин используется не всегда, но эмоциональный настрой должен быть перед 

каждым занятием. Воспитатель может прочитать стихотворение, спеть песню, 

загадать загадку про тот предмет, который дети будут лепить.  

Полезно обратиться к народным пословицам, поговоркам, образным 

выражениям. 

Например: «Колобок, колобок, румяный бок», «Комочек пуха, два 

длинных уха, прыгает ловко, любит морковку» (о зайце). 

После такого объяснения педагог вместе с детьми рассматривает предмет, 

выделяет его форму, составные части, величину, предлагает взять в руки, 

обвести рукой его форму, при этом четко называет ее. Показ способа 

изображения - это наглядное объяснение, как последовательно лепить предмет, 

какими техническими приемами пользоваться, как располагать предмет в 

пространстве. Полный показ используется в тех случаях, когда дети овладевают 

новым способом изображения, новым техническим навыком, т. е. когда они 

лепят сложный предмет или когда вводится изображение новой формы.  

Сигнал к окончанию работы (слова, которые произносит педагог) всегда 

звучит одинаково, но перед этим нужно предупредить детей о том, что занятие 

скоро кончается. Дети должны привыкнуть к этому сигналу и знать, что дальше 

работать уже нельзя. Этим они приучаются к совместному окончанию работы, 

к умению чувствовать время и укладываться в него. 

Анализ результатов работы в этой группе проводится общепринято. Дети 

нуждаются в положительной оценке. Например, педагог говорит: «Молодцы! 

Все хорошо работали. Вот как много у нас получилось морковок! Всех 

игрушечных зайцев можно накормить!» — и показывает наиболее удачные 

работы. Прием «создания успеха» является эффективным средством 

воспитания. Ребенок должен осознать ценность результатов своей 

деятельности, и педагог помогает ему в этом. 

К анализу выполненных работ следует привлекать и детей. Пусть это 

будет еще очень общее суждение: красиво — некрасиво, нравится — не 

нравится, но оно помогает детям осознавать свое отношение к работе, 

элементарно сравнивать, оценивать и понимать реалистичность и 

выразительность изображения. Отдельные занятия хорошо закончить песенкой, 

стихами, которые помогут углубить представление об изображаемом предмете. 

Структура проведения  занятий 

1. Дружественное приветствие. 

2. Гимнастика для пальцев и кистей рук. 

3. Вводная беседа (мотивация на основе игровых и проблемных ситуаций,   

личная заинтересованность). 

4. Планирование работы (поиск решения, гипотезы). 

5. Организация рабочего места (выбор материалов, инструментов). 

6. Практическая работа (реализация решений). 

7. Анализ работы (продукта труда и деятельности). 

8. Уборка рабочего места.  

III. Результативность 

К концу учебного года должны знать: 
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-название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

-правила организации рабочего места; 

-правила и приёмы обработки глины; 

-правила общения.  

Должны уметь: 

-узнавать по внешнему виду изделия традиционных народных 

промыслов, изучаемых по программе; 

-различать инструменты и приспособления, предусмотренные 

программой;  

-пользоваться инструментами и приспособлениями, использовать их 

строго по назначению и бережно относится к ним; 

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

-правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во 

время работы; 

-выполнять правила и приёмы обработки глины; 

-правильно выполнять изученные технологические операции; 

-самостоятельно изготавливать по образцу изделие. 
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БАЛАБАҚШАДА ДАМЫТУ ОРТАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 
Мақалада орта, дамытушы орта, пәндік орта түсінігі және бала тұлғасының дамуында 

орта мәселесі жайында сипатталады. Мектепке дейінгі мекемелерде дамытушы ортасын 

ұйымдастыру қағидалары мен қызметі қарастырылып, мектепке дейінгі балалардың дамыту 

ортасын құру және мектепке дейінгі мекемелерде дамытушы ортасын ұйымдастыру жайында 

баяндалады.   

Түйінді сөздер: мектепке дейінгі мекеме, білім беру, орта, дамытушы орта, қағида, бала 

тұлға. 

Қай елдің болмасын өсіп-өркендеуі, өнуі, әлемде өзіндік орын алуы оның 

ұлттық білім жүйесінің қалыптасуына, даму бағытына тікелей байланысты. 

Еліміздің егемендік алуы нәтижесінде қоғамдық өмірдің барлық салаларында 

жүріп жатқан демократияландыру мен ізгілендіру мектепті осы күнге дейінгі 

дағдарыстан шығаратын талпыныстарға жол ашты. Мектепке дейінгі 

мекемелердегі оқыту мен педагогикалық үрдістің мағынасын түбегейлі 
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жаңартуға қоғамдағы білім жүйесі ролінің рухани, мәдени жасампаздығын 

қайта жаңғартуға бағытталған білім беру саясаты себеп болды. Еліміздегі 

болып жатқан жаңа әлеуметтік-экономикалық қатынастар өсіп келе жатқан 

ұрпақтың дамуы мен қалыптасуына айтарлықтай өзгерістер енгізеді.  

Мектепке дейінгі ұйымдағы оқу үдерісін ұйымдастыру базалық білім, 

білік, дағдылар, жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде мектеп 

жасына дейінгі балалардың түйінді құзыреттілігінің қалыптасуын қамтамасыз 

етеді. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту үздіксіз білім беру жүйесінің 

алғашқы деңгейі ретінде қазіргі тұрақты өзгеріп тұрған әлемде табысты 

бейімделуге қабілетті бала тұлғасының қалыптасуы мен дамуы үшін жағдайлар 

жасалынып жатыр. Жетекші ғалымдар мен практиктер жүргізген көптеген 

психологиялық-педагогикалық зерттеулер нақты мектепке дейінгі жастың 

зияткерлік, тұлғалық, әлеуметтік және эмоционалдық анықтайтын шарт 

екендігін дәлелдеді. Уақытында алынған мектепке дейінгі білімнің әр бала үшін 

де, еліміздің әл-ауқаты үшін де өмірлік маңызды мәні бар. Сондықтан да, 

мектепке дейінгі балалардың тұлғасының негізгі құралдарының бірі – орта. 

Орта бала үшін жаңа білім мен әлеуметтік тәжірибенің көзі. Мектепке дейінгі 

ұйымның тұтас педагогикалық үрдісінде дамытушы ортаның рөлі.  

Бала тұлғасының дамуында орта мәселесі басты қызмет болып табылады. 

Мұндағы қызмет - әрекеттегі белсенділігі мен өзбеттілікке жол ашатын бірден-

бір түрткі. Бала өмірінде дамытушы ортаны дамыту үшін, ең алдымен дамыту 

ортасын құру қызметі мен қағидаларын негізге ала отырып, оның сауаттылығы 

мен мазмұнына мән беру абзал [1].  

Ұйымдастыру қызметінің мақсаты - әртүрлі әрекет түрлеріне белсенді 

қатысуға арналған түрлі материалдарды балаға ұсыну. 

Тәрбиелік қызметінің мақсаты – педагогтің өзін-өзі жетілдірудегі зейінің 

мақсат-бағдарлы болуы.  

Дамыту қызметі – бұл маңызды әрі, жетекші қызметі болып табылады.  

«Даму ортасы» деген термин соңғы жылдары педагогика мен 

психологияда мәні бар болып танылуда. Бұл түсініктің негізі ағарту кезеңіндегі 

«орта» деген терминмен байланысты, яғни адамның айналасындағы қоғамдық 

материалдық және рухани секілді тіршілік етуге жағдай жасайтын талаптар. 

Бұл мәселеге әйгілі француз педагогі әрі философ С. Френенің өзіндік 

қызығушылығын ұсынуға болады. С. Френенің ойынша бала өзінің тұлғасын 

өзі жасауы керек, шығармашылық жағынан өзін дамытып, өзінің оңтайлы 

мүмкіндіктерін ашып, өз-өзіне маңыздылық таныту керек. Педагогтің негізгі 

қызметі баланың бойынан өзіне тән нәрселерді тауып, оның дамытылуына 

көмек беру ғана. Осыған байланысты ол оқыту және тұлғаның өзін-өзі 

дамытатын ортаны құрастыруға ерекше көңіл бөлді.  

Американ социологтары Т.Парсонс, Р.Мертон жеке тұлғаның белгілі 

ортаға бейімделіп, әлеуметтік ортада толық сабақтасып кету үдерісін 

әлеуметтену деп атайды. Адамның белгілі ортада әлеуметтенуі оның сол ортаға 

бейімделу деңгейімен анықталады.  

Дамытушы орта – бұл физикалық және рухани дамуының функционалды 

үлгілеуші мазмұны мен бала іс-әрекетінің материалды объект жүйесі.  
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Дамытушы орта – бұл: 

1. Жағдайдың қауіпсіздігі және жайлылық, қолайлылық; 

2. Жеке дербес іс-әрекетті қамтамасыз ету;  

3. Зерттеу мүмкіндіктерімен қамтамасыз ету; 

4. Баланың физикалық және психикалық  денсаулығын сақтау 

мүмкіндігімен қамтамасыз ету. 

Кез келген әрекеттің дамыту ортасы өзіндік мәні бар және дамудың 

«белсенділік аймағы» мен дамудың «жақын аймағы» арасындағы сәйкестіліктің 

болуы маңызды. Дамыту ортасын тиянақты түрде жүзеге асыруда педагог өзін 

үнемі көркем шығармаларды  бірден ойдан құрастыра алуы қажет [2].  

Мектепке дейінгі мекемелерде дамытушы ортасын құруда келесі 

қағидаларды көрсетуге болады:  

 ашықтық қағидасы; 

 икемді аймақтандыру; 

 дамытушы ортаның динамикасы және тепе-теңдігі; 

 полифункционалдылық; 

 ашықтық қағидасының бірнеше аспектіде жүзеге асады: табиғаттағы 

ашықтық, мәдениеттегі ашықтық, қоғамдағы ашықтық және өзіндік «мен»-нің 

ашықтығы. 

Дамытушы орта мектепке дейінгі балалардың өз мүмкіндіктерін білуге, 

қолдануға, өзіне сенімді болуға, өзіндік әрекет жасауға итермелейді. Даму 

ортасының негізінде тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін білім беру 

мекемесі баланың тұлғасын дамытуда оның жеке ерекшелік мүмкіндіктерін 

ашу, таным белсенділігін қалыптастыру мақсатында мынадай міндеттерді 

шешуді қарастырады: 

1. Баланың ішкі белсенділігін дамытуға арналған қажетті мүмкіндіктер 

жасау 

2. Әр балаға оның жеке дара қасиеттері мен қабілеттерін ашатын өмір 

сүруге қажетті сфераларға орнығуына мүмкіндік көрсету 

3.  Әр баланың тұлғасына деген құрмет пен сүйіспеншілікті қамтамасыз 

ететін қарым-қатынасы орнату 

4.  Әр баланың тұлғалық ерекшеліктерін ашып көрсетуде және оны 

дамытуда көмегін тигізетін жаңа жолдар мен құралдарды іздестіру 

5. Тұлғаға әсер етудегі белсенді әдістерге бағдарлана отырып жұмыс істеу. 

 Мектепке дейінгі білім беру мекемесінде даму ортасын құрудың негізгі 

мақсаты қалыптасып келе жатқан тұлғаға әлеуметтік, рухани жағынан өмір 

сүруіне аса керек қажеттіліктерді қамтамасыз ету болып табылады [3].  

Даму ортасының негізі ретінде мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің 

тәрбиелеу-оқыту үрдісінің ұстанатын негізгі қағидалары мыналар: 

1. Әр баланың тұлғасының өзіндік қалпын мойындау 

2. Әр баланың тұлғасының ерекше болуын есепке алу, мұнда оқыту 

өзіндік мақсат емес, ол даму құралы ретінде тұлғалық дамудың үстемдігі  

болып табылады 

3. Әр баланың дамуының ең жақын аймағына бағдарлау, оның қабілетінің 

барынша көп дамуын қамтамасыз ету 
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4. Педагогтің мақсатқа бағытталған әсер етуі, тәрбиеленушілердің таным 

іс-әрекетін белсендендіруде оқу-тәрбие үрдісін бағдарлау. 

Мектепке дейінгі мекемелерде дамытушы ортасы келесі қағидалар 

негізінде ұйымдастырылады:  

Қоғамдағы ашықтық қағидасы мен өзіндік «мен»-нің ашықтығы әр 

топтағы ортаны персонализациялауды ұсынады. Бұл үшін отбасылық 

альбомдар, жәрмеңкелер ұйымдастыруға болады.  

Икемді аймақтандыру қағидасы белсенділіктердің қиылысу аймағын 

ұйымдастыру негізіне үйлеседі. Бұл қағида балаларға өздерінің 

қызығушылықтарымен еркін бөлісе алуы, бір-біріне кедергі жасамай бір 

уакытта бірнеше іс-әрекет түрлерімен айналысуы: дене шынықтыру, музыка, 

сурет салу, зерттеушілікпен, ертегілерді қойылым түрінде көрсету, драмалық 

ойындарды ұйымдастыру. Топ бөлмесін рәсімдеу балаларға дербес іс-әрекет 

мазмұнын, әрекет жоспарын, өз уақытын қолдану және әртүрлі заттар мен 

ойыншықтарды қолдана отырып, іс-әрекет түрлеріне белсенді қатысуға көмегін 

тигізеді.  

Дамытушы ортаның динамикалық және тепе-теңдік қағидасы икемді 

аймақтандыру қағидасымен  тығыз байланысты. Топтың пәндік-дамытушы 

ортасы балалардың жас ерекшеліктеріне, оқыту кезеңдеріне және білім беру 

бағдарламаларына қарай өзгеруі мүмкін. Егер топта ұл балалар көп болса, онда 

үстел үстіне және еденде ойнауға болатын гараж, көпір, үй салуға арналған 

құрылғылар, әртүрлі шаршылар және машина ойыншықтары көбірек болуы 

абзал.  Ал, егер топта қыз балалар ұл балалардан қарағанда көбірек болса, онда 

«отбасы», «аурухана», «дүкен» және т.б дамытушы ойындары болуы маңызды.  

Ескеретін жайт, бала ортада болмайды, керісінше ортаны меңгереді  және 

сол ортаның негізінде өседі, дамиды, өзгереді. Ендеше оның қоршаған ортасы 

мен қабылдауы да өзгеріске ұшырайды [4].  

Дамытушы орта ұзақ мерзімді құрай отыра үнемі өзгеріп отырады: бөлмені 

әсемдеу, музыкалық және дене шынықтыру залдарын рәсімдеу. Залды рәсімдеу, 

мейрам барысында және ертегіні, қойылымдарды көрсету барысында 

динамикалық әрекет танытуы.   

Пәндік ортаның полуфункционалдылық қағидасы модульдік құралдары 

көмегімен жүзеге асырылады. Мектепке дейінгі балалардың тілдік-

құрылымдық қызметі мен қиялын дамытуға арналған заттар мен ойындар, 

мозаика, дене шынықтыру құралдарын (доп, айналма, скакалка) қолдану.  

Балабақшада дамытушы ортаны құру немесе ұйымдастыру барысында 

мектепке дейінгі білім беру мекеме педагогтеріне күрделі, көп жоспарлы және 

жоғары шығармашылық қажет болып табылады. Алайда, ойыншықтардың 

көптүрлілігі бала дамуының негізгі жағдайы бола бермейді.  

Дамытушы ортаны мақсат-бағдарлы түрде ұйымдастыру бала тәрбиесі мен 

гармониялық дамуында маңызды орын алады.  

Эстетикалық ортаны құру баланың шығармашылық іс-әрекетін 

белсендіріп, мектепке дейінгі балалардың интеллектуалды дамуын, баланың 

жағымды сезімін, балабақшаға деген жағымды эмоционалды қатынасын 

қалыптастырады.  
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Балабақша қоршаған ортаны танып-білуге ғана мүмкіндік беріп ғана 

қоймай, қоршаған ортамен үндесіп, әрбір іс-әрекетінен қанағат алу және 

тапсырмаларын сәтті орындай алуға мүмкіндік беру.  Осындай көзқарастан 

топтық кеңістікті ұйымдастыру жағдайы туындайды. Бала айналысынан не 

байқайды, не көреді – мұның барлығы эмоционалды тәрбиенің маңызды 

жағдайы болып табылады. Қоршаған орта баланың көңіл-күйін анықтайды, 

қандай да бір затқа, әрекетке, тіпті өзіне деген қатынасы қалыптасады. 

Балабақшада бала үнемі топтық жұмыста болады, ендеше мектеп жасына 

дейінгі балалардың дамуы топтық жұмыстарда заттық дамытушы ортаны тиімді 

ұйымдастырумен байланысты. Мұндағы ең маңыздысы: бөлме қабырғалары 

мен төбелердің түсі, бөлме кеңістігінің қызметтік аймақтарға бөлінуі, ойындар 

мен ойыншықтардың түрлері және олардың жас ерекшеліктеріне сай 

қолданылуы, дербес жұмыс жасауға арналған бөлме орындары, құрбыларымен 

үнемі қатынас жасауы.  

Топта заттық дамытушы ортаны оңтайлы ұйымдастыру, педагог пен 

баланың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастыруға қолайлы жағдай жасау 

балалардың білім сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді. Пәндік дамытушы 

орта баланың психофизиологиялық денсаулығын нығайтуға, танымдық және 

эмоционалды аймақтарын дамытуға жағдай жасайды. Пәндік дамытушы 

ортаның сауатты түрде жоспарлануы мен топтың әсемделген түстерінің үндесуі 

тәрбиеленушінің белсенді өмір әрекетіне ықпал етеді.  

Дамытушы ортаны жобалау барысында оның құбылысын, қозғалыстарын 

ескеру қажет. Кез келген бала топта жүргенде өзін үйде жүргендей қауіпсіз, әрі 

шаттықта жүргенді қалайды. Сондықтан да топтың ішкі көрінісі балаға жайлы, 

қолайлылы болу үшін жасалынады.  

Бала үшін ойын ерекшелігі оның шартында: бір затпен белгілі бір әрекетті 

орындау, басқа заттармен басқа әрекеттерді орындауға қатынасын тудырады 

[5]. Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын мазмұны заттар және 

ойыншықтармен әрекет жасау болып табылады. Ойынның ұзақтығы көп 

болмауы керек. Мектеп жасына дейінгі балалар қарапайым бір немесе екі –

сюжеттік-рөлдік ойындармен шектеледі. Бұл кезеңде балалар ойын 

ережелерімен таныса бастайды.   
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ 

ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 
Аннотация: осы мақалада мен бастауыш сынып мұғалімдеріне оқушылардың оқу 

белсенділігін арттырудағы топтық жұмысытың тиімділігі жайлы іс-тәжірибеммен бөлістім. 

Сонымен қатар бұл бастауыш білім беру мазмұнын жаңартудың заманауи бағытының бірі. 

Жалпы бірлескен топтың жұмыстың тиімділігі оқушылардың оқу белсенділіктері артады, 

ынтымақтастық орта құрады, оқушылар өздерін еркін ұстайды, өзара пікір алмасуға 

үйренеді. Оқушылардың  сөйлеу мәдениетері  қалыптасады.Топтық жұмыс арқылы 

оқушылардың көшбасшылық  қасиеттерін  арттыруға  болады. 

 

Түйінді сөз: топтық жұмыс, оқу белсенділік, ынтымақтастық, білім сапа, 

көшбасшылық. 

 

Қaзіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлемдік білім беру 

жүйесін қайта-қарау қажет екендігін паш етті. Қaрқынды өзгеріп жатқан әлемде 

білім сaласындағы саясаткерлер үшін де, жалпы мектептер үшін де, соның 

ішінде мұғалімдер үшін де басты, маңызды мәселе болып отырғаны «ХХІ 

ғасырда нені оқыту керек?» және «ХХІ ғасырға қалай дайындайды?». [1] 

А.Бaйтұрсынов: «Алдымен тәжірибелі басшы керек. Бaланы оқытатын 

білімді мұғалім керек. Мектептің жaны мұғалімге нұр» - дегендей, қазіргі таңда 

мектептің жаны болa білетін өмірден түйгені мол, еңбекқор, адал жүрек, ұстaз 

ретінде білім берудің жаңа жүйесін меңгере отырып, әлем өзгерісімен үндесетін 

қасиеттерге ие болатын табысты мұғалім керек. Сондықтaн да, менің ойымша 

бүгінгі таңда ұстаздар қауымы үшін ең басты мәселе - оқыту әдісін дұрыс 

таңдау. Осы орaйда екінші негізгі деңгей курсы мұғaлімдерге оқытудың жаңа 

әдіс-тәсілдерін үйретуде тиімді болып отыр. 

Бірлескен оқу-бұл оқыту мен оқу тәсілі, aталған тәсіл проблемаларды 

шешу, тaпсырмаларды орындау немесе әлдебір өнім жасау үшін оқушылар 

тобының бірлесіп жұмыс істеуі. Топтық жұмыс жүргізу мaқсаттары:  

 
әлеуметтік тaнымдық эмoциялық 

*Тәжірибемен және идеялaрмен 

алмасу; 

*Мәселені бірлесіп шешудің 

aмалын табу; 

*Бaрынша жоғары ұжымдық 

нәтижелерге қoл жеткізу; 

*Жұмыстың бaламалы туралы 

идеяларды ұсыну және пікір 

алмасу; 

*Мaңызды дағдыларды және 

түсініктерді дaмыту. 

*Тoптық жекелеген мүшелерінің 

білімі мен тәжірибесіне сүйену; 

*Күрделі тaпсырмаларды oрындау 

үшін қолайлы ортаны қамтамасыз 

ету. 

 

Оқушылар оқу үдерісіне белсенді қатысқанда тиімділікпен оқиды. 

Зерттеушілер оқитын пәніне қарамастан, басқа оқу нысанында ұсынылған сол 

ақпараттан гөрі, шағын топтарда жұмыс істейтін оқушылар, әдетте, 
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оқытылатын нәрсе туралы көбірек біліп соның нәтижесінде алған білімін ұзақ 

сақтайтындығын дәлелдеп отыр.[2] 

Оқушылaрмен топтық жұмыс ұйымдастыру  оларды ынтымaқтастыққа, 

өзара әрекеттестік дағдыларын қалыптастыруға, өз пікірін өзгелермен бөлісуге 

итермелеп, сыныптағы әрбір оқушының тaбысты оқушы болуына жол ашады. 

Зертеуші Хоу мен Мерсер (2010) бірлескен іс-шаралар ақыл-ой дамуы 

мен оқуды, сондай-ақ қарым-қатынас дағдыларын арттыратындығын көрсетті. 

Пиаженің аралас жастағы топтар оқушыларға анағұрлым жақсы дамыған және 

нашарлау дамыған құрдастармен өзара әрекет жасау үшін кең мүмкіндік береді, 

бұл олардың танымдық және әлеуметтік дағдыларын дамытуға көмектеседі,-

делінгендей өз  құрдaстарының жетелеуімен сабаққа біліктілігі қалыптасқан 

оқушымен топтық жұмыста әлеуметтік қарым-қатынас жaсаса ғана нәтижесінде 

ойлау және сөйлеу дағдылары дамиды.  [3] 

Өз іс-тәжірибемде топпен жұмыстa тапсырма берген кезде мен «мені 

тыңдаңдар» аймағында тұру керектігін, ал пікірталас басталғанда не 

тапсырманы орындауғa кіріскен кезде «мені тыңдaңдар» аймағынан алшақ 

тұруым керектігін  сақтадым. Осы ереженің оқушылар үшін де мен үшін де 

пайдасы көп болды деп ойлаймын. Тoпқа бөлуде әр түрлі әдіс-тәсілдермен 

қатар, күшті және әлсіз оқушыларды реттеп алу және бір топта өте белсенді не 

тәртіпсіз оқушылардың aлдын-алу мақсатында алдын-ала дайындалған тізім 

бойынша немесе берілген тапсырманы тексеру барысында мөр қою арқылы, 

фишкалар мен жетондар тaрату арқылы бөлінген тиімді екеніне көзім жетті.    

Төменде топтық жұмысты өз тәжірибемізде қалай жүргізіп жүргенімізді 

дәлелдейтін сабақ үлгісін ұсынып отырмын.    
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Баға 

лау 

 Сабақты 

бекіту; 

түсінгенде

рін 

тексеру. 

Кесте 

толтырады. 

Кесте 

толтыру 

   Тыңдайды, 

қорытынды 

жасайды. 

Барлығы 

сөйлейді. 

 

 

Сабақта тoптың жұмыс кезінде топ мүшелері бірлескен жұмыс 

барысында бір-бірінің іс-әрекетін көріп отырды. Сoндықтан кейбір оқушылар 

топ мүшелерінен қалыспай табыс пен бәсекеттестікке ұмтылды. Топ бaсшысы 

бірлескен әрекет ету бойынша топ мүшелерін бағалады және сабақтағы көңіл-

күйлерін смaйликтер арқылы білдірді.     

Сабақта топтық жұмыста жалығып отырған оқушылардың 

қызығушылығы артып, жұмылa жұмыс жасай білді. Себебі, менің ойымша, 

топтық жұмыста ЖAДА-ның көмегі көп деп ойлаймын. Oрташа оқитын оқушы 

төмен оқитын оқушыларымен ойларын бөлісіп жатыр. Aл тез қабылдайтын, 

сабақ үлгерімі жоғары балалар орташа оқитын оқушыларға кеңес бағыт бере 

отыра көмектесті. Жaңа әдісті қолданып ұсынған тапсырмаларда оқушылар бір-

бірімен тығыз қарым-қатынас жасап, өздеріне ұсынылған тапсырманы орындау 

жолдарын іздеу бaрысында топпен шешіп, бір-бірінің көмегіне жүгінді. Яғни, 

бұл жерде Мерсер (2000) сипaттағандай, білімді бірлесіп алуда немесе «пікір 

алмасу» бaрысында тең құқылы серіктестер болып табылады. Бұдан 

oқушыларды топтық жұмысқа итермелеу арқылы, әрқайсысы өз қабілеттеріне 

қарай ойларымен бөлісуге ерікті. Берілген тaпсырманы орындау барысында әркім 

өз идеяларын ортаға тастап, өзaра рөлге бөліне отырып, берілген уақытты тиімді 

пайдалануға тырысып отырды. Aл түсінгендерін топпен қорғау барысында топтар 

бір-біріне сұрақ-жауап арқылы кеңінен талқылап отырды. Менің oйымша, осы 

сабақтарда сыни тұрғыдан ойлауға, білім беру мен білім берудегі бaсқару және 

көшбасшылық және талантты мен дарынды балаларды оқыту модульдері 

араласып өтілді. Өткізген сaбақтарымдағы менің ендігі рөлім бағыт беруші, 

оқушының ойын толықтырушы, топтық ережелерді сақтау барысын қaдағалаушы, 

оқушылардың білім деңгейін бағалаушы, бақылаушы. [4] 

Сaбақтың соңында кері байланыс кезінде мен «Нені білдім?», «Не 

ұнaды?», «Не ұнамады?» деген сұрaқтар бердім. Онда оқушылар сабақтың 

ұнайтынын, өзгеше екенін, бoлашақта сабақтар топтық үлгіде өтсе екен 

дегендей ұсыныстар жазыпты. Кері бaйланыс менің келесі сабақты 

жопарлауыма, жаңа әдіс-тәсілді енгізуіме негіз болды. Драхмэн мен Суэтстің 

(1988) айтуынша кері байланыс пен құрдастарының ескертулері тұрақты 

нәтижелерге қол жеткізуге мұғалімнің сынына қарағанда тиімді болуы 

ықтимал. Алайда оқыту үдерісі оқушылардың тапсырманы орындаудың 

бастапқы кезеңінде өзінің білімі мен дағдылары және тапсырма аяқталғаннан 

кейін нені білетіндігі туралы нақты білген жағдайда ғана тиімді болады.[5] 

Қорытындылай келгенде оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін тәжірибеге 

енгізу, тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану оқушыға білім берумен ғана шектелмей, 

алған білімдерін сыныптан тыс жерлерде қолданып, өмірмен байланыстыра 

алуға, яғни сындарлы ойлануларын дамытуға кеңінен жол ашады. Сондай-ақ 

бірлескен оқу, ынтымақтаса білім ала отырып, бірін-бірі оқыту, бірін-бірі 
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бағалау әрекеттері олардың пәнге деген қызығушылықтарын оятты. Болашақта 

өз іс-тәжірибемде топтық жұмысты жүйелі қолдансам нәтижелі білім 

сапасымен қоса, өнімді деңгейге жетумізге септігі тиетініне сенімдімін.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 

К вопросу о развитии речи детей среднего дошкольного возраста можно 

сказать, что развитие речи – это важный компонент развития личности ребенка. 

Развитие речи - это целенаправленная и последовательная педагогическая 

работа, предполагающая использование арсенала специальных педагогических 

методов и собственные речевые упражнения ребенка. [5 с.3- 4]. 

В работе с детьми среднего  дошкольного возраста используются 

следующие средства речевого развития детей: общение взрослых и детей, 

культурная языковая среда, обучение родной речи и языку на занятиях, 

сюжетно – ролевая игра,различные виды искусства (изобразительное, музыка, 

театр), художественная литература. Остановимся подробно на сюжетно-

ролевой игре. 

Сюжетно-ролевая игра – это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста. В чем же ее особенность. Ей присущи основные черты игры: 

эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, самостоятельность, 

активность, творчество[1 с.5 -6]. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней 

воображаемой ситуации. Воображаемая ситуация складывается из сюжета и 

ролей. 

Сюжет игры - это ряд событий, которые объединены жизненно 

мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры - 

характер тех действий и отношений, которыми связаны участники  
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событий. [1c. 6]. 

Основными особенностями сюжетно-ролевой игры являются: 

1.Соблюдени правил. 

2. Социальный мотив игр. 

3. В сюжетно-ролевой игре идет эмоциональное развитие. 

4. В ходе сюжетно-ролевой игры происходит развитие интеллекта 

дошкольников . 

5. В сюжетно – ролевой игре развивается воображение и творчество. 

6. Развитие речи. 

Можно утверждать, что сюжетно-ролевая игра оказывает положительное 

влияние на развитие речи. В ходе игры ребенок вслух разговаривает с 

игрушкой, говорит и за себя, и за нее, подражает гудению самолета, голосам 

зверей и т. д. 

Таким образом, в сюжетно-ролевой игре развивается речевая активность 

детей. 

 

Виды сюжетно-ролевых игр: 
1.Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздники», «дни 

рождения». И этих играх большое место занимают игры с куклами, через 

действия с которыми дети передают то, что знают о своих сверстниках, 

взрослых, их отношениях. 

 
 

Рисунок 1 - Игры на бытовые сюжеты 

 

2. Игры на производственные и общественные темы, в которых 

отражается труд людей. Для этих игр темы берутся из окружающей жизни 

(школа, магазин, библиотека, почта, парикмахерская, больница, транспорт 

(автобус, поезд, самолет, корабль), милиция, пожарные, цирк, театр, зверинец, 

завод, фабрика, шахта, строительство, колхоз, армия). 
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Рисунок 2 -  Игры на производственные и общественные темы 

 

3. Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические 

подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.). 

 

 
Рисунок 3 -  Игры на героико-патриотические темы 

 

4. Игры на темы литературных произведений, кино, теле- и 

радиопередач: в «моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, крокодила Гену и 

Чебурашку (по содержанию мультфильмов), в четырех «танкистов» и собаку 

(по содержанию кинофильма) и др. В этих играх ребята отражают целые 

эпизоды из литературных произведений, подражая действиям героев, усваивая 

их поведение. 

 

 
Рисунок 4 - Игры на темы литературных произведений 

 

5. «Режиссерские» игры, в которых ребенок заставляет говорить, 

выполнять разнообразные действия кукол. Действует он при этом в двух планах 

— и за куклу и за себя, направляя все действия. Участники игры заранее 

продумывают сценарий, в основу которого могут быть положены эпизоды из 

знакомых сказок, рассказов, или собственной жизни. Дети «учат» кукол 

кукольного и пальчикового театров, театра игрушек «действовать» в 

соответствии со взятой на себя ролью, наделяют их литературными или 

воображаемыми признаками. 
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Рисунок 5 -Режиссерские» игры 

 

Таким образом, ролевая игра способствует развитию речевых умений и 

навыков, позволяет моделировать общение детей в различных речевых 

ситуациях. Другими словами, ролевая игра представляет собой упражнение для 

овладения детьми навыками диалогической речи в условиях межличностного 

общения. В этом плане ролевая игра выполняет обучающую функцию. 

Также сюжетно-ролевая игра имеет огромное воспитательное значение, 

оказывает всестороннее влияние на ребенка. Игра помогает сплотить детский 

коллектив, в активную деятельность вовлекаются застенчивые и робкие, и это 

способствует самоутверждению каждого в коллективе. В ролевых играх 

воспитывается сознательная дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, 

активность ребенка, готовность включаться в разные виды деятельности, 

самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, 

найти оптимальное решение в определенных условиях. 

Как показывает практика и специальные исследования, детям нравятся 

положительные роли, через проигрывание которых у них и прививаются такие 

нравственные качества как доброта, сострадание, честность, справедливость, 

смелость, трудолюбие и др. Вместе с тем, дети с удовольствием играют и роли 

отрицательных персонажей с целью высмеять их отрицательные черты. 

Таким образом можно сделать вывод о том что, сюжетно-ролевая игра 

имеет огромное значение в развитии речи детей среднего дошкольного 

возраста. 
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Қазақстан, Өскемен 

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН ІС-

ӘРЕКЕТІНДЕ ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 
Мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық іс-әрекеті және ойын іс-

әрекетінде дамыту үрдісі жайында баяндалады. 

 

Түйінді сөздер: ойын, танымдық, танымдық қабілет, қабілет. 

 

Қазіргі білім берудің мақсаты білім, білік, дағдымен қаруландыру ғана 

емес, солардың негізінде дербес, өзгермелі қоғамда лайықты өмір сүріп, жұмыс 

жасай алатын, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп тауып, 

ұтымды пайдалана алатын, жоғары мәдениетті қарым-қатынасқа түсе алатын  

тұлғаны қалыптастыруды талап етіп отыр. Қазақстан Республикасындағы 2015 

жылға дейінгі білім беруді дамытудың тұжырымдамасында білім берудің 

негізгі міндеті – білімдік шоғырланудан нәтижеге бағытталған құзыреттілік 

тұрғыға көшу деп көрсетілген.  

Болашақ ұрпақтың танымдылық белсенділігін дамыту ақыл-ой 

тәрбиесінің бip міндеті ретінде күш бүгінге дейін күн тәртібінен түспей келеді. 

Ақыл-ой тәрбиесінің бұл acпектісі баланың ойлау операциясының, танымдық 

процестерінің және қабілетінің дамуына тікелей байланысты. 6-7 жастағы 

баланы оқу-тәрбие процесінде дамыту мәселесінде басты ролді ең алдымен 

баланың өздігімен әрекеті және танымдық белсенділігі атқарады. Ғалымдар 

С.Л. Рубинштейн, Д.П. Годовикова, Т.А. Куликова, А.И. Сорокинаның 

еңбектерінде 6-7 жастагы балалардың білуге құштарлығының, танымдық 

қызығушылығының, коммуникативтік сұрақтары, түрткісінің дамуы танымдық 

белсенділігінің көрсеткіштері ретінде атаған. А.П.Усова өзінің «Балабақшадағы 

оқыту» атты еңбегінде мектепке дейін балалардың оқу әрекетіндегі танымдық 

белсенділігіне байланысты үш деңгейге бөлген теориясын басшылыққа  

алуды ұсынады [1]. 

6-7 жастағы балалардың танымдық белсенділігін дамыту балабақшадағы 

педогогтардың үлесіне тиіп, үйымдастыру шеберлігімен тікелей байланысты. 

Сондықтан бүгінгі күні тәрбиеші-педогог мамандарына түпкілікті білім 

берумен қатар, кәсіби іс-әрекетінің ғылыми негіздерін практикада қолдануға, 

практикалық біліктілік пен дағдыны қалыптастыруга ерекше көңіл бөлуде. 

Баланың танымын алғашқы күннен бастап дамыту құралы да, балада оқу 

мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын да-ойын әрекеті болып 

саналады. 

Қай ғалымды алсақ та, өздерінің ойын туралы еңбектерінде: «Ойын 

баланың жетекші әрекеті» деген сипаттама береді, өйткені ойын баланы ақыл 
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ой жағынан да, дене жағынан да алға жетелеп, дамытады, баланың ойын өрбітіп 

бойын өсіреді. 

Ең басты талап баланың бақыты мен тағдырына жауапкершілікпен қарап, 

дене, физиологиялық, психологиялық даму заңдылықтарын түсіну. Балабақша 

педагогі өзін жай ғана тәрбиешімін деп қарамай, жалпы мәдениетін және кәсіби 

біліктілігі мен даярлығын жетілдіру қажет. 6-7 жастағы балалардың 

психологиялық ерекшелігі қоршаған ортадағы дүниені танып білсем деген 

қызығушылығы басым болып келеді. Баланың өзіндік iшкі позициясы 

қалыптасып және екі қажеттілігі; eкіншісі белгілі бip әлеуметік қатынасқа 

байланысты қажеттілігі. 

Айналадағы әлемді ойын, еңбек, серуен, сабақта педогог-тәрбиешімен, 

ересектермен, құрдастарымен қарым-қатынас кезінде танып біледі. Осындай 

жетістіктерге жету үшін тәрбиеші-педагог алдында тұрған ертеңгі мектеп 

баласы деп қарап, баланың мінез кұлқын, сана-сезімінің жетілу дәрежесін 

таным үрдістерінің (түйсігі, қабылдауы, ес, ойлау,сөйлеу, зейінінің) дұрыс 

бағытта қалыптасып, дамуын қадағалап әpi дамытып отыру керек. Сондықтан 

осындай ерекшелігін ескере отырып, оку-тәрбие процесін жүргізу қажет. 

Орыс педагогы В. А. Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін 

ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады. Ойынсыз ақыл-ойдың 

қалыптасуы мүмкін де емес» - десе,  ғалым Е. А. Покровский өзінің балалардың 

алдында ойындарына арналған еңбегінде әрбір халықтың ойыны туралы 

түсінігіне сипаттама береді: «Ойын таным процесін дамытудың негізі 

болғандықтан, әрбір тәрбиеші – ұстаз оқыту мен тәрбие берудің мазмұнын 

үнемі ойын элементтерімен толықтай отыруы қажет» - деген. 

¥лы педагог А.С. Макаренко ойынға үлкен мән бере отырып, өзі 

басқарған мекемелерінде ойынды тәрбиеленушілер өміріне міндетті түрде 

енгізіп отырады. Ойын баланың өмipiн қызыққа, қуанышқа бөлеуін камтамасыз 

eту үшін ол балалардың ойынға деген сүйіспеншілігі мен қызығушылығын 

тәрбиелейді- деп қарастырады [2]. 

Сабақта ойын элементтерін қолдану немесе сабақты толықтай ойын 

түрінде өткізу тәрбиешіден, ұстаздан аса біліктілік пен шеберлікті, 

шығармашылық ізденісті қажет етеді. Сондықтан олардан оқу мазмұнындағы 

ойындарға үлкен жауапкершілікпен қарауды талап етеді. Ойын сабақты 

жоспарлаған кезде балалардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне сай 

құрылып, оларды шығармашылыққа қарай жетелеуі керек.  

Педагог ойынға тек қана балаларды қызықтырып, уақыт өткізудің құралы 

деп қарамай, балаға беретін танымның, білім мен тәрбиенің құнды негізі деп 

қараса ғана үлкен жетістіктерге қол жеткізіп, мақсатына жете алады. Мақсаты 

дұрыс таңдалынып алынған, сауатты түрде ұйымдастырылған ойын ғана бала 

танымының дамуына жақсы  жағдай жасайды.  

Ас ірі ойшылдар айтқандай: «Адамды-адам еткен – еңбек». Егер үлкендер 

өзіне тән ерекшеліктерін еңбектену барысында көрсетсе, мектепте оқитын 

балалар сабақ үстінде, ал мектеп жасына дейінгі балалар өз психологиясын 

ойын үстінде байқатады. Ойын – балалр үшін күрделі әрекет. Ол білімді, 
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ақылды ұйымдастыруды қажет етеді. Ал ол білімді бала қайдан қалайды? Оған 

бала ойын арқылы өзі үйренеді. Ойынға баланы үлкендер де үйретуге  тиіс.  

Ойынның өз мақсаты жоспары болады.  Ойын - балалардың негізгі 

әрекетінің бір түрі. Ойын арқылы бала өмірден көптеген мәліметтер алады, 

өзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады, яғни ойын арқылы 

білім алады. Бала зейін қажет ететін, әдейілеп ұйымдастырылған ойындар, 

оның ақылын, дүниетанымын кеңейтеді, міне-құлқынын, ерік-жігерін 

қалыптастырады. Аса ірі психологтардың айтуынша, бала ойын үстінде қандай 

болса, өскенде еңбекте де сондай болады дейді. Ойын адам өміртанымының 

алғашқы қадамы. 

А. Құнанбаев: «Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала болар ма?» - деп 

айтқандай, бала өмірінде ойын ерекше орын алады. Жас сәбидің өмірді, 

қоршаған ортаны тануы, еңбеке қатысуы, психологиялық ерекшеліктері ойын  

арқылы  қалыптасады. Балалар ойын барысында өздерін еркін сезінеді, 

іздемпаздық тапқырлық әрекеті байқалады, түрлі психологиялық түсінікпен 

сезім әрекетіне сүңгиді. Ойын үстінде бала бейнебір өмірдің өзіндегідей 

қуаныш пен реніш сезімінде болады.  

Балалардың ой белсенділігін саналы ойлана білуін дамыту, жетілдіру – 

мұғалімнің негізгі міндеті. Ойын баланың ойлау қабілеті мен сөздік қорын 

дамытуға, түрлі дағды мен шеберліктерін меңгеруге, қиындықты жеңуге, 

төзімділікке баулиды. 

Ойын – тиімді тәсіл. Ойын балалардың пәнге қызығушылығын, ынтасын 

арттыруға әсері мол тигізеді.  

Ойын мектеп жасына дейінгі, бастауыш буын балаларының негізгі іс-

әрекеті. Ол мазмұны мен түріне қарай: бейнелі-рөлді, қимылды, дидактикалық, 

құрылыс,  драмалау болып бөлінеді. 

Дидактикалық  ойындарда балалардың есту, көру, сезіну, қабылдау 

сияқты процестері дамып, заттарды бейнесіне, түсіне, көлеміне қарай жіктеуге, 

әр түрлі қимылдарды орындауға үйретеді. Демек, дидактикалық ойындарда 

жаңа біліммен қатар, балалардың эстетикалық сезімі мен талғамын дамыту 

талабы қатар жүргізіледі. Олай дейтініміз, дидактикалық ойындарда 

пайдаланылатын ойындардың  құрал түстерінің ашық-жарқындығы, 

суреттердің әдемілігі, сезімдерін оятып, талғампаздың қасиеттерін дамытады. 

Халқымыздың тарихи-мәдени мұраларының түрлері сан алуан. Солардың 

қай-қайсысы да адамға, оның игілігіне қызмет етуге бағытталған. Осындай 

құнды мәдени игіліктердің бipi- ұлт ойындары. 

Ойын да халық педагогикасының құрамды бip бөлігі. Адам баласы 

жасаған жеті кереметтің қатарына ceгізінші eтiп, осы ойынның аталып жүруі де 

жайдан-жай емес. Ұлттық ойындар халықтың элеуметтік- экономикалық 

жағдайларына байланысты туып, дамығанына қазақ, халқының ұлттык, 

ойындарымен таныса отырып, көзімізден әбден жетеді. 

Қазақтың ұлттық ойындары тақырыпқа өте бай әр алуан болып келеді. 

Дегенмен халық ойының неше алуан түрлерін туғызып қана қойған жоқ, соны 

ic жүзінде қолданып, оның тәрбиелік, білімдік жақтарын да көре білді. 
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В статье описан опыт работы детского сада-ясли «Балбобек» по внедрению полиязычия 

как на занятиях, так и в повседневной жизни. 
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Одной из приоритетных задач в системе дошкольного образования 

Республике Казахстан является языковая политика. Это важная, а может быть, 

и наиболее важная в настоящий момент часть государственной политики. 

Знание национального языка способствует национальному единению; 

развитие и сохранение языкового многообразия ведет к подъему государства на 

совершенно новый уровень, способствуя интеграции Казахстана в мировое 

сообщество, а также укреплению конкурентоспособности, что так необходимо 

для нашего государства в период экономической и социальной модернизации.  

Лидер государства Н.А. Назарбаев уделяет особое внимание данному 

вопросу, подтверждением чему является уникальный проект под названием 

«Триединство языков». С момента принятия новой стратегии развития страны 

«Казахстан - 2050», политика трехъязычия, направлена на изучение 

казахстанцами казахского, русского и английского языков, проводится 

интенсивно. В каждом своем Послании народу Казахстана Н.А. Назарбаев 

стремится сконцентрировать внимание на развитии и усовершенствовании в 

сфере образования, культуры, в особенности в области знания языков.  

Стоит задуматься: ведь будущее наших детей – это будущее нашего 

государства. Модернизация Казахстана необходима для всех нас, а для ее 

успешного проведения каждый гражданин нашей республики должен быть 

полезен своей Родине. Политика «Триединство языков» – это реальный шанс 

для Казахстана интегрироваться в глобальный мир. 

С этой целью была создана рабочая группа из числа учителей школ и 

преподавателей вузов. Результатом работы стал проект Региональной 
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Программы развития полиязычия, которая была утверждена акимом Восточно-

Казахстанской области. 

КГКП «Детский сад-ясли №3 «Балбөбек г.Усть- Каменогорска ВКО. 

Целью программы является создание необходимых организационных, 

методических, педагогических условий, обеспечивающих развитие языковых 

коммуникативных компетенций дошкольников по казахскому, английскому, 

русскому языкам. 

Государственная программа развития и функционирования языков в 

Республике Казахстан на 2011-2020 годы, (РК работает по другой программе 

ГПРОН на 2016-2019 гг.) Программа развития полиязычия на 2015-2018 годы 

предполагают проведение комплекса мер, направленных на 

усовершенствование нормативно-правовой и методологической базы 

дальнейшего функционирования и развития языков на всех уровнях 

образования, включая дошкольный. Кроме того, планируется реализация 

комплекса практических мер по внедрению новых технологий и методов в 

области изучения и применения государственного языка, а также сохранения 

языкового многообразия.  

Знание языков способствует готовности ребенка к дальнейшему развитию 

– социальному, личностному, познавательному, появлению у него первичной 

адаптации к полилингвальной и поликультурной ситуации в современном мире.  

Полиязычное образование – это целенаправленный, организуемый, 

триединый процесс обучения, воспитания и развития индивида как 

полиязыковой личности на основе одновременного овладения несколькими 

языками как «фрагментом» социально значимого опыта человечества, 

воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и речевой 

деятельности, а также в эмоционально-ценностном отношении к языкам и 

культурам.  

Дошкольный возраст рассматривается специалистами как наиболее 

благоприятный период для овладения иностранным языком. Психологи 

отмечают прочность запоминания языкового материала в этом возрасте, 

высокую степень развития фонематического слуха. Даже при наличии перерыва 

в обучении иностранному языку изучение его в детстве нельзя считать пустой 

тратой времени. Имеются данные, что речь, усвоенная в дошкольном возрасте, 

восстанавливается с исключительной быстротой. 

Обучение языкам осуществляется согласно Государственного стандарта 

дошкольного воспитания и обучения Республики Казахстан и Типовой учебной 

программы по дошкольному воспитанию и обучению. Реализация полиязычия 

осуществляется через наличие в рабочем учебном плане предметов 

«Государственный язык» (для групп с русским языком обучения), «Русский 

язык» (для групп с казахским языком обучения) и «Английский язык». 

Изучение государственного, русского, английского языков осуществляется 

с 3-х летного возраста. В вариативную часть учебного плана включена 

организованная учебная деятельность «Полиглот», а так же ведется кружковая 
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работа с детьми с 3-х лет: «Friendstogether», «Қызықты ағылшын тілі», 

«Занимательный русский язык». 

Важно отметить, что обязательным условием любой организованной 

учебной деятельности (не только языковой) является использование 

полилингвального компонента. Кроме традиционных фраз приветствия, 

воспитатели проговаривают с детьми слова по теме занятия на трех языках, тем 

самым обеспечивая возможность повседневно заниматься речевой практикой.  

Программа по  полиязычному воспитанию дошкольников определила 

основные субъекты коммуникации и  характеристики коммуникативных сред:  

1. Коммуникативная среда «взрослый — взрослый» 

- обеспечивает условия для создания целостной образовательной системы 

через насыщение процесса образования полилингвальным содержанием; 

- объединяет усилия педагогов и родителей в создании полиязычной 

среды; 

- обучает эффективным формам полиязычной коммуникации. 

2. Коммуникативная среда «взрослый — ребенок» 

- обучает восприятию и воспроизведению единиц речи; 

- помогает реализации потенциальных способностей и возможностей 

ребенка и взрослого; 

- объединяет усилия детей, педагогов, родителей в решении задач 

полилингвального образования. 

3. Коммуникативная среда «ребенок — ребенок» 

- побуждает к социальной активности, достижению успеха; 

- поддерживает способности и возможности каждого ребенка;  

- объединяет усилия детей в процессе коммуникативной деятельности. 

4. Коммуникативная среда «микро-  и  макросоциум» 

- обогащает способами освоения культурного наследия; 

- помогает созданию атмосферы общности интересов, 

взаимопроникновению и взаимовлиянию; 

- облагораживает чувства, вызывает стремление к достижению гармонии 

с самим собой, социумом, с миром. 

Работа над изучением трех языков уже начинается с приема детей. 
Мы здороваемся с детьми и с родителями, спрашиваем как у них дела. 

Дети по мере своей возможностей отвечают нам тоже на английском или 
казахском, русском языках 

Хорошо – жақсы – good 
В утренние часы мы с детьми играем в дидактические игры, проводим 

дежурство, играем в пальчиковые игры, рассматриваем картины, проводим 
беседы по лексической теме с использованием трехязычия. 

Например: словесная игра «Назови слово» ведущий бросает одному из 
игроков мяч и называет слова на русском. Игрок должен поймать мяч и 
перевести слова на английский или казахский язык: 

кошка – cat – мысық, собака – ит – dog, мяч – доп – ball и т.д. 
Если это слово новое для детей, тогда воспитатель переводит сам, а 

ребенок повторяет. Во второй половине дня или на прогулке мы играем в эту 
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же игру, для закрепления, только ребенок переводит слова самостоятельно. 
Во время дежурства в уголке природы ребенок вытирает листья и называет 

слова на английском или казахском языке, например: 
листок – sheet – жапырақ, вода – water – су и т.д. 
Накрывая на стол дежурный – ребенок называет предметы на трех языках: 
ложка – spoon – қасық, стакан - кесе – glass, тарелка – plate – тәрелке. 

Благодарит после еды на казахском или английском языке. 
Спасибо – рахмет – thank you 
В учебно-организованной деятельности мы используем валеоминутки, 

физминутки, аудиоминутки, музыкальные физминутки на трех языках. 
На прогулке во время наблюдения мы называем наблюдаемый объект на 

трех языках, например: 
солнце – күн – sun, небо – аспан – sky и т.д. 
Огромное значение для развития языка играют музыкальные занятия. На 

музыкальных занятиях в детском саду является обязательное наличие 
музыкальных игр, направленных на развитие разных видов детского 
творчества: двигательного, ритмического, песенного, словесно-языкового, 
театрально-игрового. А если в игре используются слова и песни на казахском и 
английском языке, то значение игровой деятельности увеличивается, так как 
дошкольник запоминает большое количество лексических единиц, не прилагая 
особенных усилий. У детей дошкольного возраста очень хорошо развита 
слуховая память. Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игра, 
главное для малышей – движение, важно, чтобы занятие ни в коем случае не 
превращалось в «сухое», неинтересное заучивание слов или движений с детьми 
в детском саду. Играя и с восторгом замечая свои успехи, ребенок развивается 
и стремится к следующим вершинам.  

Перечисляя средства, способствующие развитию интереса к иностранным 
языкам, нельзя не остановиться еще на одном – пении. Обращаясь на занятиях к 
пению, решаютсяследующие задачи: улучшается произношение; 
развиваетсяпамять; развивается эстетический вкус; приобщение к музыкальной 
культуре страны изучаемого языка; внесение в занятие разнообразия, снятие 
усталости. Игры с песнями и движениями – самый легкий и веселый способ 
отработать произношение и обогатить словарный запас детей. Совместное 
пение и движение превращают будни в праздники. Такую работуначинаем 
вести с детьми со 2-й младшей группы, обязательно учитывая степень 
готовности каждого ребенка к игре на казахском или английском языке с 
музыкой и движениями. На первых занятиях работа начинается с отдельных, 
наиболее простых песен-игр, таких как приветствие «Сәлем-Hello», «Сақина» 
(«Кольцо»), «Foxy» («Лисичка»), «The Blind Hunt» («Охота вслепую»). При 
этом обращается внимание на текст, четкое произношение и значение 
незнакомых слов. На занятиях специально не заучиваются тексты игр с детьми, 
так как они не очень сложны и сами довольно быстро и легко запоминаются. В 
этом и заключается главная задача игровой методики, ведь при специальном 
заучивании слов и фраз казахского и английского языков интерес к игре у детей 
может быстро утратиться. Это крайне нежелательно, потому как эти игры 
полезны именно при многократном их повторении. Если запланированные на 
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занятии игры окажутся сложными: «Тақия тастамақ» («Тюбетейка»), «Clap-
stamp», «Кеттік, кеттік орамал» – «Беги, беги платочек» (приложение 2) – 
всегда есть возможность повторить, закрепить их в кружковой работе во 2-й 
половине дня. Одной из ее задач является приобщение детей к казахской и 
английской речи через музыкальные игры, повторение и закрепление 
пройденного на занятиях материала.  

Для более эффективного результата в освоении дошкольниками языков 
необходимо создание языковой среды, которая способствовала бы постоянному 
слушанию и восприятию новых слов. Для этого в детском саду работают 
учителя по казахскому и английскому языку, которые проводят занятия и 
индивидуальную работу с детьми. 

В рамках реализации полиязычия мы не ограничиваемся только занятиями. 
Данный процесс находит свое отражение в воспитательных мероприятиях, где 
дети исполняют стихи, песни на государственном, русском и английском 
языках, инсценируют сказки. Традиционным в нашем детском саду стало 
проведение тематических занятий, посвященных Дню языков, а также участие 
дошкольников в конкурсе чтецов. 

Для реализации задач по триединству языка в детском саду созданы все 
условия развития активного и пассивного словаря детей дошкольного возраста 
по изучаемым языкам:  

- используем инновационные методики и технологии обучения языкам, 
входящих в состав триединства в процессе организованной учебной 
деятельности;  

- в процессе организованной учебной деятельности в образовательной 
области «Коммуникация» постоянно используются игры, произведения устного 
народного творчества, загадки, разминки, рифмовки на трех языках;  

- в ходе режимных моментов (умывание, прием пищи, укладывание на сон, 
прогулка, утренний прием и т.п.) обеспечивается общение с детьми на трех 
языках; 

- систематически обучаем детей иностранному языку через организацию 

занятий в кружках, студиях, самостоятельной деятельности во второй половине 

дня. 

Создана предметно-развивающая среда для погружения в языковое 

пространство, которая включает в себя:  

- аудиовизуальные материалы: аудио и видео материала в виде записей на 

кассетах, дисках и иных носителях;  

- словесные настольно-печатные игры, пособия, книги;  

- ситуативные, ролевые, театрализованные игры с лингвистическим 

содержанием;  

- организовываем развлечения, утренники и праздники, на которых дети 

могут показать свои достижения - инсценировать сказку, продекламировать 

стихотворение;  

Воспитанница нашего детского сада Мунир Дарья (национальность – 

пакистанка) в городском конкурсе «Мәңгілік елдің жарқын болашағымыз» на 

знание казахского языка заняла І место. Воспитанники старших групп 
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Турсумбаева Анеля, Мунир Дарья и Дегавцова Алина в городском форуме по 

полиязычию «Үштілділік – заман талабы, уақыт сұранысы» заняли І место. 

Неотъемлемой частью процесса реализации полиязычия в дошкольном 

учреждении является работа с родителями.  

В работе с родителями используем следующие формы работы: 

- папки-передвижки для родителей; 

- словарь в картинках; 

- индивидуальные и коллективные консультации по казахскому, русскому 

и английскому языкам;  

- открытые занятия;  

- совместные проекты, мероприятия и т.д. 

Педагог обеспечивает развитие, познание и самоутверждение каждого 

дошкольника на основе максимальной помощи и поддержки, сочетания 

разнообразных методов и подходов к обучению языкам. С педагогами 

постоянно проводятся индивидуальные и групповые консультации, семинары 

по данной теме, конкурсы и викторины на знание языков. Например, в октябре 

был проведен семинар «Полиязычие – основа формирования поликультурной 

личности», консультация «Использование элементов полиязычия на занятиях с 

использованием ИКТ» и т.д. 

17 сотрудников детского сада получили свидетельства об успешном 

окончании курса по изучению казахского языка ІІ уровня в КГУ «Школа 

возрождения языков и культуры народов Восточного Казахстана» акимата 

города Усть-Каменогорска. 

В марте 2017 года совместно с региональным центром «Шығыс» 

Управления образования ВКО на базе нашего детского сада был проведен 

областной семинар «Использование новых инновационных технологий для 

детей дошкольного возраста в условиях трехъязычного образования». 

Областной семинар организован с целью обобщения опыта работы дошкольной 

организации в использования новых инновационных технологий в обучении 

детей дошкольного возраста в условиях трехъязычного образования.  

На семинаре были проведены организованная учебная деятельность «В  

здоровым теле - здоровый дух» (русский язык в старшей группе «Ботақан»,  

преподаватель С.М. Ахметова), «Teddy Bear-мен виртуалды саяхат» 

(английский язык в средней группе «Қарлығаш», преподаватель Н. 

Сереканкызы), «Тапқыр достар» (интеллектуальная игра по казахскому языку в 

средней группе «Ульбиночка», преподаватель Н.Б. Копжасарова), «Happy 

birthday, Alice!» (английский язык в старшей группе «Непоседы», 

преподаватель Н.Н. Кизилова). Семинар завершился воспитательно-

развлекательным представлением «Под единым шаныраком» (музыкальный 

руководитель О.В. Богушевич, хореограф Г.С. Лаас). Участники семинара 

обсудили актуальные вопросы и проблемы, обменялись опытом. 

Результатом работы стало издание сборника материалов по полиязычному 

воспитанию старших дошкольников. Технологические карты интегрированных 

занятий по предмету «Казахский язык», разработанные преподавателями 
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казахского языка ФИО, подробно описывают задачи, этапы деятельности, 

действия педагога и действия детей, что позволяет коллегам по достоинству 

оценить качество занятий. Определяя содержание учебного материала в 

качестве основы организации учебного процесса, преподаватели предусматрели 

реализацию межпредметных связей, внутри предметное и внешне предметное 

интегрирование, наличие развивающих игр и упражнений, сюрпризных 

моментов как средств развития познавательного интереса к изучению 

казахского языка. 

Технологические карты интегрированных занятий по предмету 

«Английский язык», разработанные преподавателем английского языка ФИО, 

отличаются продуманностью отбора лексики, речевых конструкций 

английского и казахского языка, обилием иллюстративного материала, 

грамотным выбором достопримечательностей национальных культур, 

разнообразием игровых приёмов, развитием артистичности детей, широким 

знакомством с художественной литературой. 

Материал сборника отражает актуальные тенденции в методике 

преподавания языка: комплексное решение задач, интеграцию различных видов 

искусства, востребованные детьми информационные блоки; разнообразие тем, 

форм, дидактических игр; включение исследовательской деятельности, 

стремление формировать учебную инициативу, побуждать к сотрудничеству. 

Представленные сценарии народных и тематических праздников способны 

оказать педагогическому коллективу дошкольных учреждений действенную 

помощь в процессе формирования учебно-познавательных мотивов детей 

старшей возрастной группы, поскольку  соблюдаются следующие принципы 

выстраивания сценариев:  

1) вызывают интерес. Он достигается новизной выдвигаемых задач, 

необычностью их содержания, игровым, соревновательным характером 

исполнения, раскрытием практического значения, созвучностью потребностям 

детей; 

2) включают разные способы восприятия и усвоения информации: 

слушание музыки, говорение на трёх языках, исполнение песен, 

рассматривание картин, беседы об эмоциональности мира, разгадывание 

загадок, чтение стихов, тактильные ощущения; 

3) обеспечение между сценариями не только преемственных, но и 

перспективных связей по изучению различных тем; 

4) планомерное возрастание интеллектуальных нагрузок и 

последовательный переход к увеличению самостоятельности детей. 

К положительным сторонам пособия следует отнести показ логических 

связей между явлениями языка, удачный дидактический материал, включение 

проблемных, творческих, игровых заданий, что соответствует потребностям 

старших дошкольников, применение упражнений развивающего характера, 

требующих нестандартного подхода.  

Повсеместное внедрение трехъязычного обучения по вертикали – от 

детского сада до вуза – даст возможность молодому поколению казахстанцев 
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познакомиться с передовыми достижениями и тенденциями в науке и технике, 

быстрее социализироваться в обществе. Согласно ГОСО «Дошкольное 

воспитание и обучение» языковая компетентность ребенка к шести годам 

заключается в свободном владении родным языком в рамках требований к 

лексико-грамматическому и фонетическому уровню развития для своей 

возрастной группы и основами других языков. Чем раньше ребенок начинает 

изучение языка, тем легче ему усвоить язык. 

Владение казахским, русским и иностранным языками становится в 

современном обществе неотъемлемым компонентом личной и 

профессиональной деятельности человека. Все это в целом вызывает 

потребность в большом количестве граждан, практически и профессионально 

владеющих несколькими языками и получающих в связи с этим реальные 

шансы занять в обществе более престижное положение. Грамотное и 

правильное внедрение полиязычия даст возможность выпускникам детских 

садов быть коммуникативно-адаптированными в любой среде. 
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Рахымова Күлаш Абеновна 

Өскемен қаласы әкімдігінің №100 балабақша-бөбекжайы 

Қазақстан, Өскемен 

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ КӨРКЕМ 

ШЫҒАРМАМЕН ТАНЫСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 
Мақалада мектеп жасына дейінгі балаларды көркем шығармамен таныстырудың 

психологиялық – педагогикалық негіздері, қазіргі жағдайы мен мүмкіндіктері анықталды. 

 

Түйін сөздер: Қазақ фольклоры, ертегі, жанр, баланың жас ерекшелігі, оқу - тәрбие 

процесі. 
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262 

 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында мектепке дейінгі 

даярлық бірінші сыныпқа сәйкес болады деуі, мектепке дейінгі ұйымдар 

алдында үлкен міндеттер қойып, жұмысты жаңаша ұйымдастыруды қажет етіп 

отыр.  

Мектепке бару - бала өміріндегі маңызды оқиға. Мектепте оқу - баладан 

дайындықты талап ететін қиын еңбек. Мектеп болашақ бірінші сынып 

оқушысына өз мінез - құлқын, ерік - жігерін басқару, ережеге бағыну, ортаға 

бейімделу секілді көптеген талаптар қойылады. Сонымен қатар, бала мектепке 

психологиялық тұрғыдан да дайын болуы керек1.  

Балабақшада тәрбиеленбеген, ұжымдық қарым - қатынасқа үйренбеген, 

оқу ісіне дағдыланбаған балалардың мектеп өміріне қалыптасу уақыты ұзаққа 

созылатыны дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Тәрбие мен білімнің негізгі 

нәрі сәби шақтан, балабақшадан қалануы қажет екендігі белгілі. Осыған орай 

халқымыздың да мінез -құлқы бірте - бірте қалыптасып, ондай қасиеттер атадан 

– балаға, ұрпақтан - ұрпаққа асыл мұра ретінде жеткізіліп отырды. Жеке бастың 

мүмкіншіліктерін тәрбиелеу барысында ғана бір бағытта қалыптасады. 

Балаларға ұлтжандылық тәрбие беруде әр түрлі аспектілер ішінде 

педагогикалық элементтерінің алатын орны ерекше. Өйткені педагогикалық 

оқу - тәрбие жұмыстары арқылы ғана балалардың бойында Отанға деген 

сүйіспеншілік,оны қадірлеу, сақтау қасиеттерін қалыптастыруға болады.  

Балаларды ғылыми дүниетанымдылық көзқарастарға және адамгершілік, 

гумандық, ізгілік қарым - қатынастар сияқты жалпы адамзатқа тән қасиеттерге 

тәрбиелеу оқу - тәрбие процесіндегі үлкен міндеттің бірі деп түсінеміз Себебі, 

ұл - баланың сәби шақғынан білім нәрімен өз дәрежесінде сусындап, 

балабақшадан білім негізінің дұрыс қалануынан. Балаларды ғылыми 

дүниетанымдылық көзқарастарға және адамгершілік, гумандық, ізгілік қарым - 

қатынастар сияқты жалпы адамзатқа тән қасиеттерге тәрбиелеу оқу - тәрбие 

процесіндегі үлкен міндеттің бірі деп түсінеміз. Мектеп алды даярлық 

тобындағы балалары сәбилерге кітап жөндеуге көмектеседі. Жазушылар, 

ақындар шығармаларына арналған тақырыптық кештер, әдеби викториналар 

балаларға өте ұнайды.  

Егер балабақшалар көп болып, мектепке дейінгі жастан балалар оқу 

дағдыларына үйреніп, бастапқы мектепалды дайындықтан өткен болса, оның 

алдағы білім сапасының деңгейі неғұрлым жоғары деңгейді көрсетеді. Қытай 

мәтелі «Мен естимін және ұмытамын, мен көремін және түсінемін, мен 

жасаймын және есте сақтаймын», - деп айтады.Осы мәтелде айтылғандай, әр 

педагог - тәрбиеші бала тәрбиесінің мән - жайын түсініп, зерттеушіге 

айналғанда ғана жұмыс нәтижелі болмақ. Олай болса, бала - бақшада жұмысты 

ұйымдастыру, жұмыс пен кәсіби шеберлік деңгейін арттырудың қазіргі 

интерактивтік әдістері мектепке дейінгі тәрбиеде жақсы жетістіктер әкелері 

сөзсіз. 

Балабақша мен мектепте тәрбие мен білім берудің сабақтастығын 

қамтамасыз етудің бірден - бір жолы - балабақшалардың материалдық - 

техникалық базасын нығайту, оқу - әдістемелік - техникалық жабдықтау 
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қорларын барынша молайту керек. Балаға мектепке дейінгі білім берудің 

маңыздылығын ескере отырып, осы тәжірибе негізінде педагогикалық - 

психологиялық зертханалар құру қажеттілігі өмір талабы. Кезек күттірмейтін 

тағы бір басты мәселенің бірі - менктепке дейінгі тәрбие мен сәбилік топ 

балаларыныңта білім беру негізінің сабақтастығын дамыту жолдарын 

қарастыру.  

Ол үшін балабақшаларда ұлттық менталитетизмді сақтай отырып, оқыту 

мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын барынша енгізу керек. Алайда, 

мектепке дейінгі оқу ісіне дайындық жоқ деп айтуға болмайды.  

Бүгінгі күн талабы өскелең ұрпақтың бойындағы рухани байлығы мен 

мәдениеттілігінің, еркін ойлау қабілеті мен шығармашылығын жоғары қояды. 

Оған тек жас шыбықтай жайқалып өсіп келе жатқан ұрпақтың бойына шындық 

пен қайырымдылық, сенім мен сүйіспеншілік, кішіпейілділік пен адалдық, 

мейірімділік пен жанашырлық, адамдық - кісілік, имандылық пен ізгілікке, 

еңбек сүйгіштік пен ұлтжандылыққа, отаншылдыққа, адамгершілікке сияқты 

абзал, жақсы қасиеттерді сіңіріп, қоршаған ортамен өзара үйлесімділікті 

орнықтырған жағдайда ғана қол жеткізуге болады. Мектеп жасына дейінгі 

ересек топтағы балаларды осы жас кезеңінде белсенді бастамашыл болу 

мүмкіндіктері елеулі түрде арта түседі. Бұл жас кезеңінде баланың танымдық 

қажеттіліктерінің дамуы маңызды. Тұлғаның адамды адам ете түсетін 

қасиеттерін ашып көрсету, яғни руханишылығын дамыту заман талабы.  

«Ата мың жасамайды, бала мың жасамайды»- дейді қазақ. Ең ұзақ 

жасаған пенде - әулет атасы жүз жыл - ақ жасар. Ал оның ұрпағы «Толқыннан 

толқын туады» демекші, ара жігі үзілмей жалғаса береді, ұрпақ өседі, 

жаңарады, жалғасады. Бүгінгі жас ұрпаққа қамқорлық жасаған қоғам ертеңге 

еңбек сіңіреді. Бүгінгі берген тәрбие текті ме, асыл ма, сапасы қандай? Мәселе 

соған тіреледі! Олай болса ізгілікке, имандылыққа, адамгершілік, адалдыққа, 

еңбек сүйгіштікке, ұлтжандылыққа, отаншылдыққа тәрбиелесең ғана баланы 

дұрыс баулығаның.  

Ұрпақ тәрбиесінде кешігу дегеніміз мертігумен бірдей. Ертеңімізді бүгін 

ойлап, бүгінгімізді дұрыс жасап үйренуіміз керек.  

Мектеп жасына дейінгі баланың даму кезеңі, процесі оны қоршаған 

әлем, ата - анасы, тәрбиешісі, басқа да ересек адамдар, балалармен қарым - 

қатынас барысындағы барлық жағдайларда жүзеге асып жатады. Егер оқыту 

процесінде басты рөл бірлескен іс - әрекет және әр түрлі іс - әрекетті бірлесе 

орындау тәсілдеріне қатысты болса, онда тұлғалық даму процесіндегі басты рөл 

өзара әрекеттестікті ұйымдастыру және қарым - қатынас үлгілері, құралдары 

мен тәсілдеріне тиеді. Психологтардың пайымдауынша, мектепке дейінгі жас 

кезеңінде қалыптасатын маңызды психикалық жаңа түзілімдер қатары ретінде 

төмендегілерді көрсетуге болады: 

- бала сөздік қорында тұтастықтың пайда болуы; 

- алғашқы этикалық инстанциялардың пайда болуы; 

- мотивтерді бағындыра білудің пайда болуы; 

- ерікті мінез - құлықтың пайда болуы; 
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- ойлау әрекетінің ішкі жоспарға құрылуының пайда болуы; 

- жеке сананың тууы; 

- өз мінез -құлқын ерікті түрде басқара білуін бала бойына 

қалыптастыру. 

Мектепке жасына дейінгі баланың жаңа әрекет түрі: 

- оқу әрекетіне енуін анықтайтын негізгі даму желісі ретінде; 

- өз мінез- құлқын ерікті түрде басқара білуін бала бойына 

қалыптастыру; 

- танымдық іс - әрекеттердің құралдарын игеру; 

Мектеп жасына дейінгі баланы интеллектуалдық тұрғыда дамыту үшін 

сенсорлық тәрбие беру, тілін дамыту, ой - өрісін кеңейту және табиғат, 

қоғамдық өмір құбылыстары жөніндегі білімдерін жетілдіру басты назарда 

болуы қажет. Әсіресе, мектеп жасына дейінгі баланың психикалық процестері 

мен түрлі іс - әрекетін дамытудың бірден - бір шарты ретінде оларды біліммен 

қаруландыруға баса мән беріліп, баланың жалпы дамуы мен оны мақсатқа 

бағытталған оқыту процесінде басымдық білімдік компонентке түсуінде. Ал 

балалардың бойында демократиялық құндылықтар мен нормалар негізіндегі 

әлеуметтік мінез - құлықты қалыптастыруға бағытталған білім беру 

бағдарламасы болған емес [2].  

Барлық мектепке дейінгі мекемелерге арналған»Балабақшада оқыту мен 

тәрбиелеудің типтік бағдарламасының» «Мектеп жасына дейінгі балалардың 

адамгершілік түсініктерін қалыптастыру» бөлімі бойынша бала ерте сәби 

кезеңнен бастап - ақ топ - ұжымның мүддесіне орай әрекет етуге үйренуі тиіс 

болды. Мұнда негізгі құрал ретінде балалардың шындық өміріне көп жанаса 

бермейтін және олардың жан - дүниесі мен қарым - қатынасын бейнелеуден 

алыс жатқан фольклорлық шығармалар мен адамгершілік - патриоттық 

қасиеттерге баулуға арналған көркем шығармалар беріледі.  

Жеке тұлғалық қасиеттерді дамыту үшін баланың өз сезімін, пікір - 

талабын, өзгелерге түсінікті етіп жеткізу, өзгенің орнына өзін қойып, санаса 

білуге үйрету, кез - келген күрделі жағдайдан лайықты түрде шыға білуге 

үйрету міндеттерді қою. Сол себепті біз мектеп жасына дейінгі балалардың 

тұлғалық даму ерекшеліктеріне сүйене отырып, олардың бойында тұлғааралық 

қарым - қатынас, мінез - құлық мәдениеті, дербестік еркіндік және тағы сол 

сияқты сапаларды қамтитын әлеуметтік дағдылар тобын қалыптастыру мәселесі 

тұр.  

Әлеуметтік дағдылар дегеніміз - әр түрлі жағдайда қалыптасқан мінез - 

құлық нормаларына қайшы келместен, саналы әрекет ете алу, қалыпты 

нормаларды басқалардың да орындауына ықпал етуге машықтану. Әлеуметтік 

дағдылар - мазмұнына баланың қарым - қатынас дағдысы, мінез - құлық 

мәдениеті, еркін сөйлей және дербес әрекет ете білу дағдылары жатады. Бұл 

дағдыларға қол жеткізу үшін: 

- балаларды өз күшіне сене білуге үйрету; 

- өз көзқарас - сезімін, талап - тілегін өзгелерге анық және түсінікті етіп 

жеткізе білу; 
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- өзге адамның көзқарасын, пікірін тыңдай білу, құрметтей білу 

іскерлігін қалыптастыру; 

- әр түрлі талап - талғамға түсіністікпен, төзімділікпен қарауға үйрету; 

- қоғамдық ортақ тәртіп нормаларын сақтау, жауапкершілік сезімдерін 

дамыту; 

- туындаған мәселенің, келісімсіздіктің мәнін бірден түсініп оны 

шешудің жолдарын іздестіре білу іскерлігін   қалыптастыру; 

- адамдар арасындағы бір - біріне байланыстылық пен қажеттілікті 

түсінуге үйрету тағы да басқадай сапаларды дамыту қажет.  

Ол үшін ең алдымен әрбір жас кезеңдеріне сәйкес балалардың тұлғалық 

даму заңдылықтарын қарастыруға болады. Тұлғалық дамудың ең маңызды 

компоненті - балалардың өзін - өзі тануы 2 - 3 жаста өзін басқалармен қарым - 

қатынасқа түсетін тұлға ретінде сезінуі, дербестікке ұмтылатын 3 жастық 

кризистің пайда болуымен ерекшеленеді. Мінез - құлық мәдениеті мен қарым - 

қатынас ерекшеліктері бойынша, қарым - қатынастың жетекші түрі іскерлік 

жағдаяттарлық бола бастайды. Ересек адамды бірлесе әрекеттесетін әріптес 

ретінде қарайды. Өзімен жастылармен қарым - қатынас жасауды қажет етпейді, 

олармен ойында бірге емес, қатар ойнайды. Ал төрт жастан бастап және одан 

ары қарай айналасындағылардың мойындауы мен қолдауына ие болуға жаңа 

сапалық ұмтылыс туады. Үлкендердің өзін бағалауына үлкен мән береді. 

Сондай - ақ өзін өзгелермен салыстыру негізінде өзін - өзі бағалауы пайда 

болады [3].  

Қазақ фольклорындағы ертеден келе жатқан көне жанрлардың бірі - 

ертегілер. Ол ұрпақтан - ұрпаққа ауызша тараған мол мұра. Оның осы дәуірге 

дейін жетуі ертекшілермен тығыз байланысты, Халық арасында үлкен беделге 

ие болған ертекшілер ертегіні шебер орындаған. Жаңадан ертегілік сюжетті 

тудырып, толықтырып отырған.  

Ертегіден халқымыздың ертеңге деген сенімі мен арман - тілегін, 

қиялын, даналығын, ғасырлық өмір тәжірибесін көреміз. Ертегінің қай түрін 

алсақ та, ол баланың ой - қиял ұшқырлыығын күшейтеді, мінез - құлқын, ерік - 

жігерін қалыптастырады. Сондықтан да ертегіні оқытуда оның жанрлық 

ерекшелігін ескеріп, тәрбиелік мақсатына айрықша көңіл бөлгеніміз жөн. 

Дүниеге ғылыми көзқарастың қалыптасуы – ұзақ және күрделі үрдіс.  

Балалық шақтан балаларды қоршаған болмысқа дұрыс түсінікті 

тәрбиелеу қажет. Әрине, бала қоршаған ортамен өзі – ақ танысады. Дегенмен 

отбасы, балабақша және мектептің жұмысы балада болмысқа деген белсенді 

танымдық қатынасты оятуға бағытталуы керек. 

Болмысқа танымдық қатынасты ояту мен тәрбиелеудің бір жолы - өмірді 

тікелей бақылаудан басқа, танымдық әдебиеттерде жатыр. Бұған дәлел ретінде 

С. Ұзақбаеваның еңбектерін алуға болады.  

Бүгінгі күні оқытуға қойылып отырған талаптардың бірі - өмір 

шындығын балаларға халық ауызекі шығармашылығы арқылы көрсету оның 

негізінде балалардың ой - өрісін, қиялын, эстетикалық және адамгершілік 
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сезімдерін дамыта отырып, олардың халық шығармашылығына 

сүйіспеншілігін, еңбек сүйгіштікке деген көзқарастарын арттыру. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В статье отмечается, что главным показателем того, что студент достиг необходимого 

уровня профессиональной компетентности, является его умение работать самостоятельно, 

при этом особое внимание автором уделено изменениям, происходящим в процессе 

организации преподавателями самостоятельной работы студентов на современном этапе 

развития системы высшего образования.    

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, высшее образование, компетентность. 
 

Переход высшего образования к стандартам, предполагающим 

двухуровневое обучение, направлено на формирование у обучающихся 

различных компетенций и обусловливает переход современного образования к 

подготовке специалистов в контексте компетентностного подхода. 

Компетентностный подход в образовании обеспечивает не только приобретение 

знаний, но и подчеркивает умение их применять и эффективно использовать в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Понятие «компетентность» шире понятия «знание», или «умение», или 

«навык», поскольку структурно данные понятия составляют компетентность 

(речь не идет о компетентности, как о простой аддитивной сумме «знания – 

умения – навыки»). 

Компетентность чаще употребляется на уровне интуиции, как некая 

неосязаемая категория, но необходимая при характеристике современного 

специалиста как опытного и знающего профессионала. Часто данным термином 

определяют высокий уровень квалификации и профессионализма специалиста. 
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В уточнении М.Г. Яновой компетентность – это специфическое качество, 

характеризующее совокупность профессиональных знаний и умений, 

выражающихся в следующем:  

а) знания компетентного специалиста постоянно обновляются, являются 

оперативными и мобильными; 

б) компетентность отображает единство и взаимосвязь содержательного 

компонента – знаний и процессуального – умений; 

в) компетентность предполагает оптимальность выбора решения ситуаций 

в деятельности и его аргументации (критическое мышление) [1]. 

Современная система высшего образования должна не только вооружить 

студентов профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и 

сформировать у будущих специалистов постоянную потребность в 

самообразовании, самосовершенствовании, вооружить их умениями и 

навыками самостоятельной творческой деятельности, что продиктовано 

непрерывным и стремительным научно-техническим прогрессом, постоянно 

обновляющим сведения, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности специалиста. Все эти знания невозможно усвоить в период 

обучения в вузе, но можно научиться самостоятельно эти знания осваивать и 

применять их на практике. 

Психолого-дидактический анализ понятия «самостоятельная работа 

студентов» дан, в частности, в работах П.И. Пидкасистого. Под 

самостоятельной работой студентов он понимает разнообразие типов учебных, 

производственных или исследовательских заданий, выполняемых студентами 

под руководством преподавателя (или самоучителя) с целью усвоения 

различных знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности и выработки системы поведения [2].  

Особенно актуальным становится вопрос об организации самостоятельной 

деятельности студентов, получающих высшее образование с применением 

дистанционных технологий, которые чаще используются в системе 

непрерывного образования школа-колледж-вуз. Например, специалисты, уже 

имеющие среднее специальное образование, могут получать высшее 

образование без отрыва от профессиональной деятельности. Или студенты, 

имеющие степень бакалавра, могут продолжить дистанционно обучение в 

магистратуре. 

В социально-образовательной практике ключевое значение для 

непрерывного дистанционного образования имеет преемственность звеньев 

всей образовательной системы и разветвлённость каналов неформального 

образования за пределами базового. 

В системе непрерывного образования главным показателем того, что 

студент достиг необходимого уровня профессиональной компетентности, 

является его умение работать самостоятельно, осуществляя доступ к учебным, 

научным ресурсам и технологиям.  
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Обеспечение достижение этого уровня невозможно без качественного 

методического сопровождения, которое является неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса, обеспечивающим его эффективность.  

Учение студента – это не самообразование индивида по собственному 

произволу, а систематическая, управляемая преподавателем самостоятельная 

деятельность студента, которая становится доминантной. 

Для эффективного осуществления этого вида деятельности необходимы 

готовность профессорско-преподавательского состава. Под этим следует 

понимать способность преподавателя выделять наиболее важные и посильные 

для самостоятельной работы студента темы дисциплины (курса); 

стимулировать внутренние механизмы саморазвития личности, самоконтроля и 

самокоррекции. Преподаватель должен обладать организаторскими, 

прогностическими и конструктивными умениями. 

При этом функции педагога варьируются от информационно-

контролирующих до консультационно-координирующих. В связи с этим 

огромную роль играет организационно-методическая деятельность 

преподавателя по управлению учебным процессом с использованием 

информационных и коммуникационных технологий и деятельность по 

обеспечению процесса обучения учебно-методическими материалами, 

обеспечивающих самостоятельную учебную деятельность студентов. 

В качестве первостепенных А.В. Соловов выделяет следующие изменения 

в современном образовательном процессе [3]:  

 усложнение деятельности преподавателя по разработке курсов;  

 усиление требований к качеству учебных материалов;  

 возрастание роли студента в учебном процессе;  

 усиление функции поддержки студента;  

 возможность обратной связи преподавателя с каждым обучающимся. 

Т.е. в современных условиях преподаватель, организующий 

самостоятельную работу студентов, должен:  

а) разработать содержание учебной дисциплины и систему 

самостоятельных работ, учитывая особенности и возможности информационно-

коммуникационных технологий;  

б) организовать студенту помощь в ориентировании в большом 

информационном потоке по своему научному направлению;  

в) обеспечить активное сотрудничество между студентами и между 

студентом и преподавателем.  

При планировании самостоятельной работы студента необходимо также 

учитывать ее практическую ценность в будущей профессиональной 

деятельности специалиста. Студенту необходимо понять важность 

выполняемой работы через личную заинтересованность в плане его 

профессиональной подготовки.  

Г.Н. Диниц в исследовании «Самостоятельная работа как средство 

профессиональной подготовки студентов» выделяет следующие основные 

черты самостоятельной деятельности в высшей школе [4]:  
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 целенаправленность,т.е. такая активность, которая направлена на 

достижение сознательно поставленной цели; 

 продуманность.После того, как цель поставлена, человек анализирует 

ситуацию, в которой ему предстоит действовать, и выбирает способы и 

средства достижения цели, последовательность будущих действий; 

 осознанность, планирование и предвидение возможного результата, 

наличие логической схемы; 

 структурность, специфический набор действий; 

 результативность, когда деятельность свое завершение находит в 

результате. 

Процесс обучения, на взгляд Л.А. Бондарь, должен направляться, прежде 

всего, на развитие у студентов способности к многомерному моделированию 

учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, к их 

творческой самореализации и саморазвитию. Особое место здесь должна занять 

рефлексия как способность проанализировать, осмыслить противоречия и 

проблемы, возникшие в процессе этой деятельности, определить пути решения 

поставленной задачи. Известно, что чем выше уровень осознания студентом 

личной ответственности касательно качества учебно-познавательной 

деятельности, тем более развитой является его ценностная ориентация на 

творческую самореализацию и саморазвитие в ней и в будущей 

профессиональной деятельности [5]. 

При организации самостоятельной работы студентов необходима: 

 нацеленность процесса обучения на формирование и развитие у 

обучающихся активности и интереса к самостоятельной работе;  

 практическая направленность учебного материла, тесно связанного с 

жизнью и с профессиональной деятельностью выпускников;  

 относительная новизна и дидактическая привлекательность учебной 

информации, обеспечивающая формирование у обучающихся различных 

компетенций. 

Л.С. Пичкова уверена, что активная самостоятельная работа студентов 

возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Именно 

мотивационная иерархия лежит в основе познавательной самостоятельности, 

формирование которой должно стать сутью образовательного процесса. 

Способность к самообразованию у одних студентов носит генезисный характер, 

у других эти качества нужно формировать. Необходимо помочь студенту 

перейти от «формального» мотива (например, выучить материал, чтобы не 

получить неудовлетворительную оценку) до вполне осознанной 

самостоятельной познавательной деятельности (например, студент ставит цель 

совершенствования профессионально значимых знаний и умений с тем, чтобы 

обеспечить себе преимущества на высококонкурентном рынке труда) [6]. 

Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

Ю.А. Дубровская различает следующие виды мотиваций [7]: 
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а) внешнюю мотивацию – зависимость профессиональной карьеры от 

результатов учебы в вузе. К сожалению, этот фактор пока работает 

недостаточно эффективно, но в тенденции решение этого вопроса видится в 

недалеком будущем; 

б) внутреннюю мотивацию – склонности студента, его способности к 

учебе в вузе. Ею можно управлять в период довузовской подготовки путем 

использования тестов при выборе специальности, обоснованной рекомендации 

при определении направления образования; 

в) процессуальную (учебную) мотивацию. Проявляется в понимании 

студентом полезности выполняемой работы. Требуется психологическая 

настройка студента на важность выполняемой работы в плане как 

профессиональной подготовки, так и расширения кругозора, эрудиции 

специалиста. Необходимо убедительно доказать, что результаты 

самостоятельной работы помогут студенту лучше понять лекционный 

материал, освоить лабораторные работы и т.д. 

Г.Н. Диниц перечисляет внутренние факторы, способствующие 

активизации самостоятельной работы [4]: 

а) полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты 

его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, 

в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или в 

профессиональной деятельности, то отношение к выполнению задания 

существенно меняется в лучшую сторону, а качество выполняемой работы 

возрастает. При этом важно психологически настроить студента, показать ему, 

как необходима выполняемая работа; 

б) участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие 

в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической 

работе, проводимой на той или иной кафедре; 

в) важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. 

Она предполагает введение в учебный процесс активных методов обучения, в 

основе которых лежат инновационные и организационно-деятельностные 

методы обучения; 

г) использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 

процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать 

стремление к состязательности, что само по себе является сильным 

мотивационным фактором самосовершенствования студента; 

д) поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 

(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. 

Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную 

оценку, а в противном случае ее снижать; 

е) мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и в первую 

очередь самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель 

может быть примером для студента как профессионал, как творческая 
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личность. Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой 

творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста; 

ж) мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена 

при использовании такой формы организации учебного процесса, как цикловое 

обучение (метод погружения). Этот метод позволяет интенсифицировать 

изучение материала, так как сокращение интервала между занятиями по той 

или иной дисциплине уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого 

вида занятий является проведение многочасового практического занятия, 

охватывающего несколько тем курса и направленного на решение сквозных 

задач. 

Таким образом, по утверждению Т.В. Громовой, в настоящее время в 

образовании отчетливо проявляются следующие тенденции [8]: 

а) современные социокультурные условия диктуют самоценность идеи 

непрерывного образования, когда от студентов (и не только) требуется 

постоянное совершенствование собственных знаний; 

б) в условиях информационного общества требуется принципиальное 

изменение организации образовательного процесса: сокращение аудиторной 

нагрузки, замена пассивного слушания лекций возрастанием доли 

самостоятельной работы студентов; 

в) центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как 

самостоятельную деятельность студентов в образовании. 

Итак, самостоятельная работа студентов – это особая форма учебной 

деятельности, направленная на формирование самостоятельности у студентов и 

на усвоение ими совокупности знаний, умений, навыков, что в целом приводит 

к формированию профессиональной компетентности, осуществляемая при 

соблюдении условий системы организации образовательной деятельности.  

Она дает возможность приблизить учебную деятельность к будущей  

профессии через системы заданий по специальности и по конкретной 

дисциплине, то есть реализовать профессионализацию обучения. 

Преподавателю необходимо не формировать личность студента с заданными 

свойствами, а создавать условия для полноценного проявления и, 

соответственно, развития личностных функций субъектов образовательного 

процесса. Благодаря этому будет создаваться основа для формирования 

профессиональной компетентности. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

ПРОЕКТОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста на основе использования метода проектов. Залогом успешного 

развития творческих способностей детей, их фантазии, воображения является 

систематическая комплексная работа с использованием новых методик и общение с 

ребенком, раскрыть и развить потенциальные способности и задатки, заложенные в ребенке. 

К одной из продуктивных и оптимальных технологий развития художественно-творческих 

способностей можно отнести организацию проектной деятельности детей. 

 

Ключевые слова – творчество, творческие способности, художественно-творческие 

способности, метод проектов. 

 

Полноценное развитие личности современного человека возможно только 

в том случае, если в дошкольном возрасте в равной мере формируется 

познавательная активность и творческие способности ребенка в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Поэтому фундаментом для построения 

образовательного процесса служат адекватные возрасту формы работы с 

детьми: игра, наблюдение, беседа, разговор, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, чтение, коллекционирование, построенные по 

основополагающему принципу – принципу интеграции образовательных 

областей.  

Для достижения целей образовательного процесса первостепенное 

значение имеет использование инновационных технологий обучения 
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дошкольников. Поэтому наша задача - научить старших дошкольников 

ориентироваться в потоке информации, уметь целенаправленно искать её. 

Самостоятельно ребенок дошкольного возраста не всегда может найти ответы 

на все, интересующее его. Как показывает образовательная практика, что 

наряду с объяснительно-иллюстративным методом обучения должны 

использоваться дополнительные методы. Одним из эффективных методов 

работы с детьми старшего дошкольного возраста является метод проектной 

деятельности.  

Изобразительная деятельность является одной из самых любимых видов 

деятельности детьми в дошкольном возрасте. Еще Аристотель отмечал: занятия 

изобразительной деятельностью способствуют разностороннему развитию 

ребенка. Об этом писали и выдающиеся педагоги прошлого - А.Я Каменский, 

И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель и многие отечественные исследователи. Их 

работы свидетельствуют: занятия художественной деятельностью создают 

основу для всестороннего развития ребенка. Интенсивное изменение 

окружающей жизни, активное проникновение научно – технического прогресса 

во все сферы жизнедеятельности человека диктуют нам необходимость 

выбирать наиболее эффективные средства обучения и воспитания на основе 

современных методов и новых интегрированных технологий. Одним  из таких 

средств является метод проектов. Проектная деятельность является для 

дошкольников инновационной. Она направлена на развитие личности ребёнка, 

его познавательных и художественно-творческих способностей.      

Дошкольный возраст детей является наиболее оптимальным периодом для 

развития творческих способностей, это лучшее время для применения 

указанных методов. Воображение - то, чем богат мир ребенка, и именно оно 

является главным помощников в обучении. 

В дошкольной педагогике проблема развития художественно-творческих 

способностей продолжает оставаться актуальной. Это явление обусловлено 

сложностью и скрытостью своих механизмов. Природа человеческих 

способностей до сих пор вызывает неоднозначные споры среди ученых. 

Попытка определить содержание способностей предпринималась множество 

раз разными исследователями.  

Существует множество определений способностей. Так, Б.М. Теплов 

считал, что способности – это индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного человека от другого и имеющие отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности или многих видов деятельности [1].  

По мнению Л.Г. Ковалева под способностями следует понимать ансамбль 

свойств человеческой личности, обеспечивающий относительную легкость, 

высокое качество овладения определенной деятельностью и ее осуществления. 

По определению Н.С. Лейтеса, способности – это свойство личности, от 

которого зависит возможность осуществления и степень успешной 

деятельности [2].  

Художественно-творческие способности – это проявление индивидом 

художественно-творческой активности, направленной на создание прекрасного 
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в любом виде деятельности, выражающейся в стремлении как можно более 

ясно отразить задуманное содержание и передать образ, предметы и явления. 

Разные подходы и различия в структуре художественно-творческих 

способностей (В.И. Кириенко, В.С. Кузина, Т.С. Комарова) позволили 

выделить две группы способностей: способность к изображению и способность 

к художественно-творческому выражению. Они представляют собой сложное 

сочетание различных более частных способностей, свойств психики с 

конкретными операционными механизмами.  

Интеграция видов художественной деятельности у детей дошкольного 

возраста имеет естественный характер и играет важную роль в развитии 

художественно-творческих способностей детей. Залогом успешного развития 

творческих способностей детей, их фантазии, воображения является 

систематическая комплексная работа с использованием новых методик и 

общение с ребенком, раскрыть и развить потенциальные способности и 

задатки, заложенные в ребенке. Создание условий для самостоятельной 

деятельности и развития представлений о многообразии окружающего мира – 

непременное условие развития способностей у ребенка [3].  

Основные принципы развития творческих способностей:  

- принцип беглости мышления (предполагает стимулирование способности 

генерировать множество решений творческой задачи, осуществляется по 

методу «мозгового штурма»);  

- принцип сотрудничества и кооперации (позволяет выполнять каждое 

задание индивидуально, в паре или небольшой группе);  

- принцип благоприятного климата (обязывает взрослого поддерживать на 

занятиях благоприятную социально-психологическую среду, 

характеризующуюся психологической безопасностью и безусловным 

принятием ценностей каждого ребенка);  

- принцип неоцениваемой деятельности (предоставляет каждому 

участнику право делать ошибки) [4]. 

Формирование интереса у детей к проектной деятельности является одним 

из главных факторов и важнейшим условием развития творческого потенциала 

личности.  

Образовательная среда должна способствовать творческому становлению 

личности ребенка, раскрытию его индивидуальности, неповторимости и 

уникальности («Я таков: мой характер, моя раса, мое творчество»). Созидание 

творческого мышления личности способствует развитию позитивного 

отношения к жизни и пониманию ее как «живого потока бытия»; восприятию 

мира - непостоянного, изменяющегося, противоречивого; формированию 

особых умений выбирать способы творения, проектирования своей жизни, 

умений свободно выражать себя, ощущать собственную волю, собственный 

выбор и творчество - т.е. всего того, что требуется человеку для 

самостоятельного движения вперед. 

Творчество - неотъемлемая часть гармоничного развития любого ребенка, 

поскольку именно творческие навыки позволяют детям взглянуть на 
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привычные вещи шире. Отойти от обыденности, уметь принять нестандартное 

решение, заставить мышление работать иначе, по-новому - вот основная задача 

методов развития творческих способностей дошкольников. Нередко родители 

прикладывают все усилия для насыщения мозга ребенка энциклопедическими 

знаниями и совершенно напрасно исключают творческие навыки. Однако 

только гармоничное, всестороннее развитие позволяет достичь максимальных 

результатов.  

Творчеству, как и любой другой деятельности, можно научиться. Для этого 

нужно понять, в соответствии с какими механизмами оно разворачивается, и 

овладеть ими. Образовательной среде необходимо дидактическое обновление 

системы развития творческой личности дошкольника. «Погружение в 

творчество» должно быть обеспечено грамотным отбором и сочетанием форм, 

методов и приемов организации творческой деятельности дошкольников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, соблюдением 

принципов доступности и достаточности. При этом особую актуальность 

приобретает вопрос о развитии художественно-творческих способностей, 

развитии и воспитании подрастающего поколения. 

На наш взгляд, к одной из продуктивных и оптимальных технологий 

развития художественно-творческих способностей можно отнести организацию 

проектной деятельности детей. В настоящее время метод проектов как 

педагогическая технология успешно реализуется на всех ступенях образования; 

находит свое отражение в научных изысканиях многих педагогов 

(А.И.Бондаренко, Е.Н.Землянская, Н.В.Иванова, Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко и 

др.). 

Метод проектов рассматривается как способ организации педагогического 

процесса, обладающий рядом отличительных особенностей: 

- предполагает взаимодействие педагога, воспитанников и их родителей 

между собой и окружающей средой в процессе планирования и поэтапного 

выполнения, постепенно усложняющихся, практических заданий по 

достижению поставленной цели и получению продукта совместной 

деятельности; 

- обеспечивает единство и преемственность различных сторон 

образовательного процесса, межпредметную интеграцию знаний, умений и 

навыков; 

- предусматривает высокую степень самостоятельности, инициативности и 

познавательной мотивированности, приобретение детьми опыта 

исследовательско-творческой деятельности; 

- служит средством развития творческой активности, мышления, 

способности к анализу ситуаций, постановке задач и умений нестандартно 

решать проблему, воспитания таких качеств личности, как целенаправленность, 

изобретательность, настойчивость; 

- включает формирование у детей навыков по организации и 

использованию рабочего пространства и времени, умений оценивать свои 

возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор; 
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- ориентирован на развитие социальных навыков дошкольников в процессе 

групповых взаимодействий [5]. 

Метод проектов как педагогическая технология – это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. То есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, 

умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Недаром эту технологию относят к технологиям XXI века, которые 

основаны на умении адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям 

жизни  человека постиндустриального общества. 

Реализация проектной деятельности в образовательной практике связана с 

формированием определенной среды: 

- кардинальное изменение роли педагога, который должен  стать 

организатором проектной деятельности, руководителем проекта, 

консультантом; 

- наличие информации, обеспечивающей самостоятельность ребенка в 

выборе темы проекта и его выполнении; 

- создание условий для оформления результатов проектной деятельности и 

их обсуждения. 

Проект (от латинского projectus - брошенный вперед) - это прототип, 

идеальный образ предполагаемого или возможного объекта (состояния), в 

некоторых случаях - план, замысел какого-либо действия. Включение 

дошкольников в проектную деятельность учит их размышлять и 

прогнозировать, формирует адекватную самооценку. В качестве средства 

обучения проектная деятельность позволяет управлять как содержанием 

проекта, так и уровнем его сложности [6]. 

Проектная деятельность - это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, направленные на достижение результата - 

создание проекта. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие выработанных представлений о ее конечном продукте и, как следствие 

этого, об этапах проектирования и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности [7]. 

Этапы творческого процесса, выделенные П.Н.Андрияновым, имеют 

отчетливо выраженные промежуточные результаты [6]: 

- обоснование, осознание и принятие идеи (результат: принятая идея - 

задача), технологическая обработка идеи (результат: ее доведение до 

возможности практической реализации); 

- практическая работа над идеей (результат: практическая реализация); 

- апробирование объекта в работе доработка и самооценка творческого 

решения идеи (результат: анализ решения творческой задачи и обработка 

объекта творчества). 

В практике работы с детьми средней группы в нашем ДОУ в текущем 

учебном году были реализованы проекты «Осень в рисунке» и «Рисование 
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цветной солью», направленные на развитие творческого потенциала 

дошкольников. 

Итогом первого проекта была презентация детских работ, которые 

размещены ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате внедрения второго проекта для открытого просмотра 

родителями была организована выставка детских работ «Рисующая соль», 

среди которой особо выделены композиции «Фантазия», «Жизнь в воде», 

«Осеннее дерево»; натюрморты «Урожай», «Ваза с фруктами»; пейзажи 

«Закат», «Горы», «Осенняя степь», «Родной город». 

Работа над проектами показала, что дети изображают фантазийные, 

сказочные и бытовые сюжеты, рисуют по мотивам художественных и 

музыкальных произведений; устойчиво придерживаются изначального замысла 

работы; успешно смешивают краски и изображают предметы сходные с 

реальными; правильно передают форму и пропорции, а так же окраску.  

Таким образом, залогом успешного развития творческих способностей 

детей, их фантазии, воображения является систематическая комплексная работа 

с использованием новых методик и общение с ребенком, раскрыть и развить 

потенциальные способности и задатки, заложенные в ребенке. В 

педагогическом и креативном контексте проект - это реализация цели, 

принятой и осознанной детьми, актуальной и интересной для них. Он 

основывается на детской самодеятельности, поэтапном движении к цели, на 

конкретном творческом деле. Метод проектов включает в себя совокупность 

исследовательских и проблемно-поисковых методов, инструментально 

направленных на самостоятельное достижение детьми задуманного результата, 

получение продукта и его презентацию. Это метод педагогически 

организованного развития художественных творческих способностей ребенка в 

коллективе, с сохранением при этом своего «Я», своего позитивного отношения 

к жизни. 
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Садыкова Кымбат Кумарбековна 

№3 «Балбөбек» балабақшасының әдіскері 

Қазақстан, Өскемен 

 

 БАЛАБАҚШАДАҒЫ ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

 

Қоғам өмірінің барлық салаларында яғни экономикасы мен әлеуметтік 

қатынастарында көптеген өзгерістер туып отырған жағдайда білім беру ісінде 

де өзгерістің болуы заңды нәрсе. Себебі, халыққа білім беру немесе білім беру 

мекемелер ісін қоғамнан тыс алып қарауға болмайды. Бүкіл қоғам өмірінде бой 

көрсеткен келеңсіздіктің халыққа білім беру саласына да соқпай өтпегені мәлім. 

Сонымен, халыққа білім беру жүйесі қоғамдық әрекеттердің басқа салаларымен 

де қатарлас алға басуы керек. 

Ғылым мен халыққа білім берудің дамуы еліміздің техникалық прогресске 

жеткізері мәлім. Ал техникалық прогресс қоғамдық және жеке бастың өмір 

сүру деңгейін көтеруші еңбек өнімділігінің жоғарлауына әкеледі. Сонымен, 

білім беру жүйесін қоғамдық өмірдің өзге салаларының да негізі деп білуіміз 

керек. 

Инновациялық педагогикалық іс-әрекет белгілі оқытудың, тәрбие беру 

мен дамытудың стереотипіне қарама-қайшы, ол белгілі межеден шығып, жеке 

шығармашыл, өз бағытымен жұмыс істей алатын педагог қалыптастыруға 

бағытталады. 

Шынында, бұл мәселенің шешімі ұстаздың кәсіпкерлік шынайы іске асыруға 

тән сол бір ішкі объективті қайшылықты анықтаумен байланысты. 

Білім ізгілігі – педагогтар мен  балалардың өз шығармашылық даралығын 

дамыту субъектісі болатын, педагогикалық процестің мәні мен сипатына деген 

көзқарасты едәуір өзгертетін, педагогикалық ойлаудың басты бөлшегі. Білім 

берудің сапасын мәнді жоғарылату жолдарын іздестіруде, нақтырақ айтсақ, 
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http://www.labirint.ru/authors/88095/
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http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
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жоғары білімнің Н. Чебышев пен В.П. Коган пәнаралық байланыстың 

тұжырымдамасын негіздей отыра оны жоғары білім беру тәжірибесіне енгізудің 

нақты оқу-әдістемелік механизмін ұсынады. Бұл бағыттағы, инновациялық іс-

әрекет мәселесі жалпы білім беру мекемелерінде шешілуі қажет. 

Сондықтан, әр түрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны мен  балалардың жас 

және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қарауда 

педагог іс-әрекетінің маңызы зор.  

Педагог-инноватор – субьект, үнемі инновацияны жасаушы, өз іс-

әрекетін өзгертуге, жетілдіруге ұмтылушы. Инновациялық іс-әрекет 

субьектісінің басты мінездемесі – саналы түрде әрекет ете білу (өз 

инициативасының субъективті мүмкіндіктерімен қоғамдық тәжірибеге енгізу 

негіздерін өз әрекетінде көрсете білуі). 

Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибенің кеңейтілген құрылымын 

М.Ф. Харламов береді. Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе генезисін әр 

кезеңдердің бірлігіне байланысты сипаттайды:  

1 кезең  – педагогикалық іскерлік (теориялық, практикалық даярлығы); 

2 кезең  – педагогикалық шеберлік (мұғалімнің гуманистік бағыты, 

педагогикалық қабілеттері, педагогикалық техникасы); 

3 кезең –  педагогикалық шығармашылық (оқу-тәрбие жұмысының 

тәсілінің түр өзгерісі, олардың модернизациясы); 

4 кезең  – новаторлық кезеңі (оқыту процесіндегі жаңа прогрессивті 

идеяларды ұсыну мен жүзеге асыру). 

Осының бәрі білім беру мен тәрбиелеу процестерінің мазмұнын 

жаңартуды талап етеді. Барған сайын көбейіп келе жатқан білім мен оқу 

тәрбиелеу үрдістері арасындағы туындайтын дидактиканың негізгі мәселесін 

тудырады. Базалық білім беру және оның түйіні  – жеткілікті білім минимумы. 

Компьютерлік технологияларды енгізу жұмысы барысында компьютерлік 

қолдауы бар сабақ құрылымының алгоритмі құрылады. Оның келесі кезеңдері 

бар. 

1.Сценарий қалыптастыру (нақты көрсетілген компьютерлік 

тапсырмалары бар сабақ құрылымы: экран түрі, тәрбиеші әрекеті, 

тәрбиеленушілер әрекеті, нәтиже); 

2.Сабақтың әр кезеңіне уақытты есептеу; 

3.Сабақтың мақсатын міндеттерін, жүру барысын, практикалық 

тапсырмаларды және оларды орындау әдістерін құрастыру; қажет 

бағдарламалық құралдарды анықтау. 

Компьютерлік технологиялардың білім берудің гуманистік концепциясын 

іске асыруда үлкен мүмкіншіліктері бар, нақтырақ айтсақ: пәндік білім 

бағыттылығынан  балалардың танымдық іс-әрекеттерін игеруге ауысуы; 

шешімі шоғырландырып ойлауды қажет ететін, вербальды және бейнелі 

құрылымдық ойлаудың дамуын қалыптастыратын, кешенді мәселелерді 

шешуге бағыттау; балалардың  іс-әрекетін басқаруда оның нәтижелілігін 

оқудан тыс оперативті бағалау мониторингін жетілдіру; балалардың іс-

әрекетінің сабақтан тыс нәтижелілігін бақылау үшін дәстүрлі жүйені 
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толықтыратын әр баланың танымдық қызығушылықтарын және 

шығармашылық белсенділігін жоғарылататын рейтингтік жүйені қолдану. 

Бір ғана технология әр түрлі мұғалімдермен іске асуы мүмкін, бірақ оны іске 

асыру ерекшеліктерінде олардың осы педагогикалық шеберлігі және кәсіби 

іскерлігі көрінеді. 

Педагогикалық жаңалық – жаңа идеялар, әдістер, технологиялар ғана 

емес, педагогикалық процесс элементтерінің бірлігінің немесе жеке 

элементтерінің білім беру мен тәрбиелеудегі белгілі міндеттерді тиімді шешу 

жолы. 

Міне, осында педагогикалық технологияның оқыту әдістемесі және тәрбиелеу 

жұмысынан айырмашылығы байқалады. Егер “әдістеме” үғымы, оларды 

орындауға қатысты емес оқытудың әдістері және тәсілінің жиынтығын қолдану 

көпкейіпкерлік белгілерінде жинақтауын анықтайтынын жоғарыда айтып 

өткендей, осыдан келіп, яғни кез-келген педагогикалық тапсырма тек қана 

белгілі жетілдірілген педагог маманның іс-әрекеті мен негізгі 

технологиялардың көмегімен тиімді шешіледі. «Әдіс» деген мақсатқа жеткізер 

жол дегенді ескерсек, әр тәрбиеші өз мақсатына жету үшін қолданантын әдіс –

тәсілін дұрыс таңдауды білсе болғаны да. 

Балабақшадағы оққу процесінің инновациялық модельдің құрылымын 

былай көрсетуге болады: 

- жалпы инноватикадағы инновациялық процесс идеялары; 

- педагогикалық инноватиканың пайда болуы, таралуы, педагогикалық 

жаңалықтарды меңгеру; 

- оқу процесі кезінде теориялық талдау жасау немесе іс - әрекет ретінде. 

Инновациялық процесс оқу аймағында теориялық модельдің суреттелуі. 

Инноватиканың басталуы: инновациялық процесс – инновациялық іс-әрекет – 

инновациялық потенциал – инновациялық процестерді басқару. 

Инновациялық процеске байланысты инновациялық іс - әрекеттің үш 

кезеңін атап көрсетуге болды Бірінші кезеңде мұғалім жаңалықтың қажеттілігін 

дәлелдеу арқылы жаңалық туралы ақпарат жинайды, одан кейін әртүрлі 

жаңалықтың ішінен қажетті жаңалықты таңдап алып, оны қолдану туралы 

шешім қабылдайды. Содан кейін, мұғалім инновациялық іс-әрекеттің екінші 

кезеңіне көшеді, яғни іске асыру кезеңдеріне зерттеп, енгізу жоспарын құрып, 

жаңалықты қолданады. Бұл кезеңде мұғалім оқу-тәрбие процесіне, жаңалықты 

енгізуіне кедергі жасап отырған факторларды ескере отырып, өзгерістер 

енгізеді, жаңалықты қажет мерзіміне байланысты жұмыстарды 

өткізеді.Жаңалықты енгізу уақыты аяқталғаннан кейін инновациялық іс-әрекет 

үшінші кезеңіне өтеді. Бұл кезеңде мұғалім жаңашыл тұрғыда 

ұйымдастырылған оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін көтеруге жасаған 

ықпалын анықтайды, жаңалықтың оқу – тәрбие жұмысына нәтижелі енгізу 

шарттарын белгілеп, оны таратуға ұсынады. 

Инновациялық процесті болжау барысында қолданылатын инновациялық 

іс-әрекеттер тереңдетіліп, кеңейтіледі. Сонымен қатар, оқыту мен тәрбиелеу 

қорытындылары талданады. Алдыңғы қатарлы озық тәжірибені ғылыми талдау 
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негізінде оқып үйренуге, қазіргі кезеңдегі педагогикалық зерттеулер 

жетістіктерімен танысуға болады. Жаңа педагогикалық технологиялармен 

инновациялық іс-әрекеттің негізгі заңдылықтары мен қағидаларын дұрыс 

қолдана білуге, шығармашылық ойлауға, кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің 

құндылық қарым–қатынасын қалыптастыруға, ұстаз шеберлігіне жету жолдары 

мен шараларын жете түсінуге үйренеді. Сонымен қатар алдыңғы қатарлы озық 

тәжірибелер жөніндегі ағымдағы газет–журнал материалдар арқылы танысып 

педагогтар – новатордың әдістемелерін ғылыми тұрғыдан талдай білуге, 

инновациялық іс-әрекет ерекшеліктерін айқындап, өз беттерімен сурет, кесте 

құруға, хабарлама, аннотация, рецензия жазып, оқу–тәрбие қызметіне 

педагогикалық талдау жасауға үйренулері қажет. Оқытудың жаңашыл әдістері 

мен тәсілдерін сөз еткенде, оқылып отырған материалдың ерекшелігі мен 

құрамының нақты ерекшелігіне сәйкес әдістемелік құралдарды 

шығармашылықпен пайдалану қажет екеніне назар аударту көзделді. Сонымен 

қатар, оқытудың инновациялық жүйесі білім, оқыту процесінде жаңа 

технологияларды пайдалана білу іскерлігі қалыптасу керек. Ең негізігісі 

балабақшада инновациялық технологияны оқыту барысында қолданғанда, 

тәрбиеші санитарлық және техникалық қауіпсіздікті сақтап,ақпараттық 

сауаттылығы мен мәдениетін анықтап алуы міндетті болып есептеледі. 

Инновациялық технологиямен жұмыс істеу барысында баланың жеке 

дара,психологиялық және жас ерекшелігін ескере отырып,алғашқы 

медициналық көмек көрсетуге қажетті құралдарды дайындап қоюы тиіс. Бұл 

техникалық қауіпсіздік жағынан болса,тәрбиелік тұсындағы әдістемесіне 

тоқталатын болсақ, әрине, пайдаланатын техника баланың жас ерекшелігіне, 

техника арқылы жасалған көрнекілік эстетикалық талғамға сай болуы керек. 

Сабақ барысында баланың  оқуға деген ынтасы жоғалмас  үшін сабақ арасында 

көз және қол жаттығуларын, сергіту сәттерін ұйымдыстырылуы тиіс. Сабақ 

барысында мультимедиа қолданатын болсақ, баланың онымен жұмыс істеу 

әдістемесін тәрбиеші жетік меңгерген болуы тиіс. Ең маңызды артықшылығы 

инновациялық технологияны пайдалана отырып, өткен сабақта пайдаланған 

материалды сақтаулы тұрған жерден жаңа сабақта пайдалана аласың. Өзімен 

бірге қызмет жасайтын педагогтың материалымен  сабақ өтіп жатқан бөлмеден 

шықпай-ақ өзара алмасуға мүмкіндік туады. Мұның бәрі тәрбиешінің 

ақпараттық сауаттылығы мен біліміне тікелей байланысты. Экономика мен 

техника жеткілікті деңгейде дамыған заманда оқыту мен тәрбиелеудің осындай 

да үлгісін қолдануға болады.Бұнда елдің заман талабына дамығандығы өз 

әсерін тигізері сөзсіз. Қазақстан мемлекетінің дамығандығын  экономикасы мен 

техникалық базасынан көріп отырғанымыздай, біздің де білім беру жүйемізге 

инновациялық тұрғыдан келуіміз балабақшадан бастап жоғарғы оқу 

орындарына да мүмкіндігі бары анық.   

Қоғамның дамуын жалпы ұлттық дәрежеде алып қарасақ, қоғамды 

қалыптастыруда ауыл және қала қауымдастықтарын бір-бірімен тікелей қарым-

қатынасымен байланыстыруға болады. Қазақстанда мектепке дейінгі мекеменің 

қалыптасуын, оның халқының өміріндегі рөлі жөнінде жасалған талдаулардан 
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кенттену процестеріне, халықтың көшіп-қонуына, демографиялық процестерге 

қарамастан, жаңа мыңжылдықта мектепке дейінгі мекеме балаларын 

әлеуметтендіру институты, мәдениет ошағы болып табылады.  

Қарастырып отырған мәселенің теориялық алғышарттары мектепке дейінгі 

мекеме педагогын даярлаудағы ерекшеліктері, даярлаудағы тәрбие, 

педагогикалық процесті ұйымдастыру, балалардың мәдениетін, 

шығармашылық дербестігін қалыптастыруға, адамгершілікке, еңбекке 

тәрбиелеу, экономикалық тәрбие беру сияқты мәселелерінің педагогика 

ғылымында зерттеліп қарастырылуымен анықталады.  

Мектепке дейінгі мекемелерінде педагогикалық инновацияны пайдалануға 

даярлаудың әлеуметтік-педагогикалық алғышарттарының анықталуы мен 

бүгінгі күні маманның мектепке дейінгі мекемеде педагогикалық инновацияны 

пайдалануға даярлау мәселесі өзекті болып отырғандығын және оған 

даярлаудың ерекшеліктерін анықтап, қазіргі жағдайын сараптаудың 

маңыздылығын дәлелдеді 

Ғылыми еңбектерді талдауда мектепке дейінгі мекемелерінде 

педагогикалық инновацияны пайдалануға даярлаудың ерекшеліктері келесі 

мәселелермен байланысты (1-кесте).  

 

Кесте 1 – Мектепке дейінгі мекемелерінде педагогикалық инновацияны 

пайдалануға даярлаудың ерекшеліктері 

 
Педагогтарды 

даярлау  мәселесі 

педагогтарды 

даярлау мәселесі 

Мектепке дейінгі 

мекеменің 

педагогтарвын 

даярлау мәселесі 

Мектепке дейінгі 

мекемелерінде 

педагогикалық 

инновацияны 

пайдалануға даярлау 

мәселесі 

1 2 3 4 

Жеке тұлғаның 

кәсіби бағыттылығы 

Өз мамандығының 

маңыздылығын 

түсіну 

Мектепке дейінгі 

мекемендегі 

педагогтарын 

даярлаудың 

қажеттілігін сезіну 

Мектепке дейінгі 

мекемелерінде 

пединновацияны 

пайдаланудың 

қажеттілігіне сенімі, 

қызығушылықтың 

болуы 

Кәсіби білім беру 

мазмұны 

 

Педагогика, 

психология пәндері 

бойынша, балаларды 

оқытудың әдістемесі 

бойынша 

білімдерінің болуы 

Мектепке дейінгі 

мекеменің 

ерекшеліктерін, 

психологиясын, 

әлеуметтік 

аспектісін білуі 

Мектепке дейінгі 

мекемелерінде 

педагогикалық 

инновацияны 

пайдалану бойынша 

теориялық 

білімдерінің болуы 

Теориялық 

білімдерінің 

пайдалану 

іскерліктері 

Педагогика, 

психология, 

балаларды оқытудың 

әдістемесі бойынша 

алған білімдерін 

Мектепке дейінгі 

мекеменің 

ерекшеліктеріне 

сәйкес бастауыш 

оқытудың әдістемесі 

Мектепке дейінгі 

мекемелерінде 

педагогикалық 

инновацияны 

пайдалану 
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пайдалану іскерлігі бойынша алған 

білімдерін 

пайдалану іскерлігі 

іскерліктерінің 

болуы 

Диагностика жүргізу 

дағдылары 

Педагогикалық 

диагностика жасай 

білу 

Мектепке дейінгі 

мекемеде 

педагогикалық 

диагностика жасай 

білу 

Мектепке дейінгі 

мекемелерінде 

педагогикалық 

инновацияны 

пайдалану бойынша 

даярлық 

деңгейлеріне 

диагностика жүргізу 

 

 Мектепке дейінгі мекемелерінде педагогикалық инновацияны 

пайдаланудың қажеттілігіне сенуі, оларда қызығушылықтың болуын 

қамтамасыз ету, мектепке дейінгі мекемелерінде педагогикалық инновацияны 

пайдалану бойынша теориялық білімдерін қалыптастыру, мектепке дейінгі 

мекемелерінде педагогикалық инновацияны пайдалану іскерліктерін 

қалыптастыру, мектепке дейінгі мекемелерінде педагогикалық инновацияны 

пайдалану бойынша даярлық деңгейлеріне диагностика жүргізу ықшамдарын 

нығайту мәселелерімен тікелей байланысты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В статье описывается методика проведения прогулок в дошкольном учреждении. 

 

Ключевые слова: прогулка, дошкольник, развитие. 

 

Современные требования к обновлению образовательного процесса 

предполагают проведение в дошкольной образовательной организации 
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прогулок максимально разнообразных по содержанию и организации. Помимо 

традиционной, сложившейся годами структуры прогулки с детьми, могут 

проводиться тематические прогулки, выстроенные по принципу 

доминирования вида детской деятельности или являющиеся продолжением 

темы дня в образовательном процессе: прогулки-походы, развлекательные 

прогулки с персонажем, прогулки-события, спортивные прогулки, прогулки – 

трудовые акции. 

Виды организации тематических прогулок могут быть самые 

разнообразные, но их обязательными составляющими являются совместная 

деятельность взрослого с детьми, совместная деятельность со сверстниками и 

самостоятельная деятельность ребенка. Совместная деятельность взрослого с 

детьми в ходе проведения прогулки проявляется особенно ярко, т.к. именно 

здесь осуществляется тесное общение между ними во всех видах деятельности. 

При этом ведущей игровой деятельности ребенка на прогулке любого вида 

должна отводиться особая роль. 

Цель прогулки:укрепления здоровья, профилактика утомления, 

физическое и умственное развитие детей, восстановление сниженных в 

процессе деятельности функциональных ресурсов организма. Обеспечить 

дошкольнику высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым 

багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Решению этой цели подчинены 

многие задачи, которые решает педагог в процессе своей деятельности. 

Педагоги в детских садах учат детей культуре здоровья, как ухаживать за своим 

телом, то есть осознанному отношению к своему здоровью, безопасному 

поведению. 

Прогулка должна состоять из следующих структурных элементов: 

- наблюдение; 

- двигательная активность: подвижные, спортивные игры, спортивные 

упражнения; 

- индивидуальная работа по различным направлениям развития 

воспитанников; 

- трудовые поручения; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Организация индивидуальной работыв соответствии с календарным 

планированием воспитатель осуществляет индивидуальную работу по 

познавательно-речевому, социально-личностному, физическому или 

художественно-эстетическому развитию детей. С этой целью подготавливает 

все необходимые материалы и оборудование. 

В процессе исследования наиболее значимым на прогулках является 

требования к одежде. В любое время года одежда и обувь должны 

соответствовать погоде на данный момент и не должны способствовать 

перегреванию или переохлаждению детей; Одевать и раздевать детей при 

подготовке и возвращении с прогулки необходимо по подгруппам. 
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В уголок для родителей следует поместить рекомендации по 

закаливанию, соответствующие возрасту детей и времени года.  

Призывать родителей не перегревать ребенка, одевать детей в 

соответствии с погодными условиями. 

Организация двигательной активности; в двигательную деятельность 

детей на прогулке следует включать: подвижные игры и физические 

упражнения на утренней прогулке. 

Организация наблюдений: процесс наблюдения может быть организован 

за объектами и погодными явлениями. При планировании наблюдений 

воспитатель продумывает: оборудование и материалы, используемые по ходу 

наблюдения, размещение детей; приемы привлечения внимания детей к 

наблюдению (сюрпризные моменты, загадки, постановка познавательной 

задачи, проблемная ситуация); приемы активизации умственной деятельности 

(поисковые вопросы, действия, сравнение, использование детского опыта).  

Трудовые поручения: 

- воспитатель привлекает детей к сбору игрушек; 

- оказанию посильной помощи по наведению порядка на участке после 

прогулки; 

-уходу за растениями и т.д. 

Эффективное развитие физических качеств детей дошкольного возраста 

возможно, если разработана и используется на прогулке методика, 

включающая:   

 -  целенаправленное применение системных игр, ориентированная на 

развитие определённых физических качеств (быстроты, ловкости, 

скорости и т.д 

-  более расширенный объём подвижных игр. 

Задачи исследования на прогулке: охранять и укреплять здоровье детей; 

оказывать закаливающее воздействие на организм в естественных условиях. 

Способствовать повышению уровня физической подготовленности детей 

дошкольного возраста; оптимизировать двигательную активность детей. 

Способствовать познавательно-речевому, художественно-эстетическому, 

социально-личностному развитию детей.  

Плюсы прогулок  можно выделить в отдельный список: 

1. Солнечные лучи во время прогулок помогают выработке в организме 

витамина Д, который необходим для полноценного усвоения кальция в 

организме. Следовательно, прогулки также являются профилактикой рахита. 

2. Улучшают кровообращения в лёгких, способствуя, таким образом,  

лучшему снабжению кислородом тканей и органов. 

3. Если у ребёнка лёгкий насморк прохладный воздух будет 

способствовать разжижению слизи. 

4. Прогулки расширяют кругозор ребёнка. 

5. Способствует созданию и укреплению эмоциональной связи между 

ребёнком и родителями. 
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6. Развивают физические навыки. Если ваш ребёнок уже умеет ходить, 

поощряйте его к ходьбе и бегу. 

7.  Прогулка на свежем воздухе улучшает аппетит. 

8. Способствуют хорошему сну вашего ребёнка. 

9.  Помогают ребёнку социально адаптироваться. Ведь во время  

прогулки в парке, на детской игровой площадке вы можете встретить других 

маму и папу со своим чадом, которое будет не прочь поиграть с вашим 

ребёнком. 

10. Ребёнок получает положительные эмоции во время прогулок. 

Анализ диагностики физического развития показывает, что прогулка 

является надежным и действенным средством укрепления здоровья и 

профилактики утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно влияет 

на обмен веществ, способствует повышению аппетита, усвояемости 

питательных веществ, особенно белкового компонента пищи. Пребывание 

детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, особенно к простудным заболеваниям. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей 

на прогулке. Подготовительная группа. Учитель, 2017. – 335 с. 

2. Организация прогулки в ДОУ: методические рекомендации для воспитателей 

дошкольных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/сост. Е. А. Донченко. – Архангельск: изд-во АО ИППК 

РО, 2011. – 66 с. 

3. Торочкова Т. Ю. Играем на прогулке/Т. Ю. Торочкова// Медработник ДОУ. – 3 1. – 

с. 32-35. 

4. Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет/С. Н. Теплюк – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 144 с. 

 

 

Смирнова Светлана Сергеевна 

Научный руководитель – Иванова Надежда Ивановна 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова 

Казахстан, Усть-Каменогорск 

@mail.ru 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (3 КЛАСС) 

 
В статье рассматривается роль и значение рабочей тетради в процессе формирования эколого-

краеведческих знаний учащихся начальных классов.  

 

Ключевые слова: эколого-краеведческие знания, экологическое воспитание, рабочая тетрадь, 

самостоятельная работа. 
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В условиях изменения содержания образования одним из значимых 

направлений является переход от накопления знаний к воспитанию личности, 

способной к продуктивным решениям, от которых зависит будущее человека и 

общества. Поиск обновленных подходов в образовательных технологиях, 

способствующим успешному проектированию творческой и познавательной 

деятельности учащихся, становится важной проблемой современной дидактики. 

На основе анализа работ С.В. Алексеева, Е.Н. Дзятковской, А.Н. 

Захлебного, И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной, С.Т. Ермакова и других нами 

определены основные структурные элементы эколого-краеведческих знаний - 

умения, опыт практической деятельности, мотивации, ценностные смыслы и 

волевые качества. 

В результате изучения литературы, мы пришли к выводу, что необходимо 

разработать рабочую тетрадь по краеведению, способствующую 

формированию эколого-краеведческих знаний младших школьников. 

Рабочая тетрадь хороша тем, что облегчают работу учителя и ученика, 

экономит время, дает возможность выполнить большее количество заданий, за 

счёт чего происходит более прочное усвоение теоретических положений и 

приобретение практических умений и навыков. 

С помощью рабочих тетрадей легче организовать дифференцированное 

обучение, поскольку есть возможность варьировать выбор заданий. 

Кроме того, рабочие тетради вызывают у детей интерес, позволяют 

осуществить самоконтроль и оперативный контроль над работой учеников. 

Вопросы помогают детям повторить пройденный материал и закрепить знания. 

Рассмотрим теоретические основы обучения младших школьников при 

помощи рабочей тетради. 

Такое средство обучения как рабочая тетрадь предназначено для 

организации самостоятельной работы на этапе закрепления и повторения 

материала. Основная отличительная особенность тетради в том, что она 

позволяет более рационально использовать учебное время, так как ученики 

освобождаются от механического переписывания текста заданий. 

В рабочих тетрадях нет механического соединения учебника и обычной 

школьной тетрадки. В них умножаются достоинства того и другого. Такие 

тетради не только информативны, они организуют самостоятельную работу 

ученика. 

Рабочая тетрадь способна оказать учителю действенную помощь в 

процессе управления самостоятельной деятельностью в том случае, если 

соблюдаются следующие принципы выстраивания заданий: 

1) задания должны вызывать интерес. Он достигается новизной 

выдвигаемых задач, необычностью из содержания, раскрытием практического 

значения, созвучностью потребностям учащегося; 

2) наличие заданий разного уровня сложности; 

3) обеспечение между отдельными работами не только преемственных, но 

и перспективных связей; 

4) чёткая формулировка цели заданий; 
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5) предоставление учащимся возможности самостоятельного 

формулирования заданий к предлагаемому дидактическому материалу; 

6) планомерное возрастание интеллектуальных нагрузок и 

последовательный переход к более неточным и неполным указаниям по 

выполнению самостоятельной работы; 

7) переход от контроля учителя к взаимоконтролю и самоконтролю. 

Как известно, эффективность самостоятельной работы достигается, если 

она является одним из основных, органических элементов учебного процесса, и 

для неё предусматривается специальное время на каждом уроке, если она 

проводится планомерно и систематически. Этому в огромной степени 

способствует грамотно выстроенная рабочая тетрадь. 

Цель рабочей тетради - ознакомить детей с природой нашего региона, 

формировать представление о некоторых экологических проблема и путях их 

решения, понимание ценности природных объектов, необходимость бережного 

отношения к ним, тем самым, воспитывая экологически грамотную личность. 

Задачи: 

1) включение родителей в процесс формирования у ребенка эколого-

краеведческих знаний; 

2) подвести детей к пониманию самоценности природы, осознанию себя 

как части природы; 

3) формирование эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру, умения видеть его красоту и неповторимость; 

4) понимание того, что в природе (в частности нашего города) все 

взаимосвязано и нарушение одной из связей ведет за собой другие, зачастую 

отрицательные изменения, происходит как бы «цепная реакция»; 

5) формирование у детей желания сохранить окружающую городскую 

среду, осознание ими взаимосвязи между собственными действиями и 

состоянием окружающей среды (например: если я выброшу мусор в речку, вода 

загрязнится и рыбкам станет плохо жить); 

6) формирование навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Основными направлениями работы стали: 

- формирование системы элементарных научных экологических знаний 

об экологии города, доступных пониманию ребенка (прежде всего как средства 

становления осознанно-правильного отношения к природе); 

- развитие познавательного интереса к миру природы; формирование 

первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для 

природы и для самого ребенка поведения; 

- воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы города, развитие чувства симпатии к 

объектам природы; 

- формирование умений и навыков наблюдений за природными 

объектами и явлениями; 



289 

 

- формирование умения и желания сохранять природу нашего города и 

при необходимости оказывать ей посильную помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении; 

- формирование элементарных умений предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде. 

Задания следует направлять на формирование как общеучебных, так и 

предметных умений и навыков. Последовательность заданий такова, что 

позволяет осваивать материал в порядке усложнения. Задания предполагают 

проявление инициативы учащихся, как в выборе выполняемых заданий, так и в 

самостоятельной постановке дополнительных вопросов. 

Содержание разделов соотнесено с государственным образовательным 

стандартом начального образования. 

Разработанная нами рабочая тетрадь по краеведению основывается на 

следующих принципах: научность, доступность, регионализм, гуманизм, 

прогностичность, интеграция. 

Рабочая тетрадь по краеведению состоит из 5 разделов, каждый из 

которых включает в себя несколько занятий. 

Приведем конкретные примеры заданий. 

Задание 1.  

В реках и озерах Восточного Казахстана обитает большое количество 

рыб. С помощью взрослых узнай названия этих рыб. 

В левый столбик выпиши названия хищных рыб, в правый – травоядных. 

Задание 2.  

В озере Маркаколь обитает рыба, которая живет только здесь. Для 

сохранения ее численности создан Маркакольский заповедник. С помощью 

Интернета узнай название этой рыбы. 

Задание 3. Покажи участок на реке Иртыш, о котором говорится в 

стихотворении. 

Пахнет морем улыбчивым, синим.  

Бушуют в белых пожарах сады  

Кружит турбины Иртыш былинный,  

Где ходит солнце по гребню волны. 

Впишите названия рек нашего края. 

Задание 4. 

Решите кроссворд. 

       1 Б  К     

       3 У       

3 Г   М    Х       

 4 К  К    Т       

       5 А Л  Д    

       6 Р  Ы     

   7   Ч  М       

    8   Б А       
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Ответы: 1. Буконь. 2. Уба . 3. Громотуха .  4. Кокпекты. 5. Кальджир. 6. 

Иртыш. 7.  Курчум. 8. Ульба. 

Задание 5.  

О какой реке Восточного Казахстана говорится в стихотворении? 

Своенравный, сильный, величавый, 

Много светлых дней в твоей судьбе. 

Ведь не даром расцветает слава, 

Песенная слава о тебе. 

Задание 6.  

Перед тобой названия рек. Одна из них отличается от остальных. Чем? 

Ульба, Уба, Бухтарма, Нарым, Курчум, Уланка.  _____________________ 

Задание 7.  

Пользуясь картой, заполни таблицу 
Название реки Куда впадает 

Иртыш (Ертіс)  

Урал (Жайык)  

Сырдарья  

Или   

 

Задание 8.  

Ты знаешь, что прогноз погоды бывает долговременным и 

кратковременным. Перед тобой приметы долговременного и кратковременного 

прогноза погоды. Пронаблюдай и отметь, какие прогнозы подтвердились в 

текущем году. 

1. Зима морозная – лето жаркое. 

2. Лето сухое, жаркое – зима малоснежная, морозная. 

3. Коли весной воды в речках не прибавится – лето будет жарким. 

4. С большого грома – малый дождь. 

5. Всюду много бабочек  - дождя не ожидается. 

6. Ель опускает свои ветви вниз перед дождем и поднимает их вверх перед 

ясной погодой. 

Задание 9.  

Подчеркни названия деревьев, которые растут в нашей местности: 

таволга, барбарис, акация, бамбуковое дерево, жимолость, шиповник, 

береза,дуб, клен, пальма. 

Задание 10.  

Подчеркни птиц, обитающих в нашей местности: синицы, воробьи, 

жаворонки, чижи, гуси, орлы, фламинго, грифы, пеликаны, попугаи, страусы. 

Задание 11.  

Подчеркни, какие из этих животных нашего края  нуждаются в особой 

охране: степная дыбка, хомяк, дрофа, степной хорек, сайгак, ушастый еж, 

снежный барс. 

Задание 12.   

Напиши названия охраняемых животных в нашей местности. 
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Задание 13.  

С названием этой реки связана интересная легенда. 

Был у казахов когда-то злой и жадный хан Аблай. Понравилась ему эта 

речушка. «Но почему она несет свою воду неизвестно кому,- подумал он,- 

прикажу ее перегородить и тогда только я один, да мой скот будем пить ее 

чистую воду». И велел он своим воинам носить большие камни и бросать их в 

реку. Долго сопротивлялась она - ревела, бурлила, уносила камни в Иртыш. Но 

люди победили реку. И тогда взбежал хан на плотину из камней и стал кричать 

реке: «Видишь, какой я сильный! Теперь ты в моей власти. Захочу - один всю 

твою воду выпью!» Не вытерпела этого река, собрала свои последние силы и 

прорвала плотину. А вместе с камнями унесла в Иртыш и жадного хана. «Аблай 

кетты»,- закричали стоявшие на берегу люди. С тех пор и называют речку 

Аблакетка. Где протекает и куда впадает эта река? 

Задание 14. 

Разгадав ребусы, ты узнаешь названия крупнейших озер нашей 

республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 _______________________ 
2 _______________________ 
3 _______________________ 

 

Использование рабочей тетради по краеведению способствует более 

эффективному формированию экологической культуры у младших 

школьников, так как в образовательный процесс внедрена система занятий по 

ознакомлению с природой нашего региона, во время которых систематически 

использовался наглядный материал, система игр и заданий, направленных на 
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осознание детьми ценности природных объектов и необходимости бережного 

отношения к ним. 

Из опыта практической работы мы можем дать следующие рекомендации: 

1) уроки по познанию мира предпочтительней проводить с 

использованием рабочей тетради; 

2) они должны проводиться в благоприятной эмоциональной обстановке, 

вызывать не только интерес, но и радость; 

3) задания рабочей тетради следует применять, учитывая возрастные и 

психологические возможности ребенка и общие принципы экологического 

воспитания дошкольников; 

4) если к работе по экологическому просвещению дошкольников 

приобщить родителей, то можно добиться более успешных результатов в 

повышении их эколого-краеведческой грамотности. 

Рабочая тетрадь призвана совершенствовать методику обучения, 

технологию учебного процесса в школе. Поэтому она не заменит учебник. Это 

его дополнение, дидактический материал к нему, который является частью 

учебного комплекса. 

Учебный комплекс представляет собой систему дидактических средств 

обучения по конкретному предмету (при ведущей роли учебника), создаваемую 

в целях наиболее полной реализации воспитательных и образовательных задач, 

сформулированных программой по этому предмету и служащих развитию 

личности учащегося. 

Основное содержание образования, структуру его реализации даёт 

учебник, а конкретизацию, дифференциацию и индивидуализацию содержания 

образования и способов овладения им дают другие средства обучения, 

составляющие по этому признаку вместе с учебником определённую 

целостность - учебный комплекс. Именно через учебный комплекс, а в 

условиях общеобразовательной школы только через него, может быть успешно 

решена проблема индивидуального подхода, выведения содержания 

образования на уровень личности учащегося. 

Проблема создания системы учебных комплексов непроста. Она 

нуждается, прежде всего, в специальных педагогических исследованиях, 

которые должны будут установить объём учебной информации, содержащейся 

в учебнике и сопутствующих ему компонентах учебного комплекса; 

соотношения по количеству и дидактическому характеру видов учебных 

заданий учебника и других средств обучения. Необходимо чётко 

сформулировать дидактические цели и возможности каждого компонента 

учебного комплекса. 
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БАЛАЛАРДЫҢ ҚАРАПАЙЫМ МАТЕМАТИКАЛЫҚ 

ТҮСІНІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Бұл мақалада қарапайым математикалық түсініктер және олардың сипаттамасы 

қарастырылады.  Балаларда қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастырудың 

ерекшеліктері көрсетілген.    

 

Түйін сөздер: қарапайым математикалық түсінік, сан ұғымы, балабақша, математика сабағы 

 

Мектепке дейінгі педагогикадан бөлініп шыққан қарапайым 

математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі қазіргі кезде жеке ғылыми 

зерттеу облысына айналып отыр. Оның зерттеу объектісі жалпы қоғамдық 

тәрбиеде математикалық түсінікті қалыптастыру үдерісінің заңдылықтарын 

қарастырады. Бұл әдістеменің міндеттері біршама кең 1. 

- әрбір жастағы баланың математикалық түсінігін (мөлшерлік, сандық, 

көлемдік, уақыттық өлшем) қалыптастырудың бағдарламалық талаптарын 

анықтау; 

- балалардың мектепке математикадан қаншалықты дайын екенін 

анықтайтын материалдардың мазмұнын анықтау; 

- математикалық түсінікті қалыптастыру материалдарын жетілдіру; 

-  дидактикалық құралдар мен әдістерді, әртүрлі формаларды 

практикаға енгізу мен өңдеу; 
- неғұрлым тиімді әдістемені енгізу, тарату; 
- отбасы жағдайында балаға қарапайым математикалық түсінік 

қалыптастыруға берілген әдістемелік нұсқауларды шығару. 
Мектепке дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсінігін 

қалыптастыру әдістемесінің теориялық базасы тек жалпы философия, 
педагогика, психология заңдылықтарына сүйеніп қана қоймайды, олардың 
өзіндік теориясы мен өзіндік дереккөздері бар. 

   Мектепке дейінгі балада қарапайым математикалық алғашқы 
ұғымдармен таныстыруда мынадай міндеттер шешілуі тиіс: 

1. Кеңістікті бағдарлай білу, сан және санау, салыстырмалы заттардың 
қасиеттері туралы, көлем, пішін, салыстырмалы көлем және уақыт жайында 
алғашқы түсініктер беріледі. 

2.  Геометриялық пішіндермен таныстыру арифметикалық белгілерді 
игеріп, оны күнделікті іс-әрекетте қолдана білуге дағдыландырады. 

3.  Ауызша қарапайым есептер шығара алуға дағдыландырады.  
Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру мәселелерін 

психологиялық-педагогикалық тұрғыдан талдау 30-50 жылдары кеңес дәуірі 
психологиясы және педагогикасы негізінде жүргізілді. 
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Сан есептеу дағдыларының қалыптасу заңдылықтары зерттелді. 
Балаларды ерте кезден бастап санауға үйрету т.б. талданды. Бұл кезеңде 
әсіресе, К.Х.Лебединцевтің «Ерте сәбилік шақта баланың сан ұғымын 
қалыптастыру» (Киев, 1923) еңбегі маңызды болды [2]. 

30-50 жылдардағы зерттеулер мен қарапайым математикалык ұғымдарды 
қалыптастыру одан кейінгі математиканы дамытуға алғышарт бола алды. 
З.С.Пигулевская, Я.Ф.Чекморев т.б. еңбектерінде алдыңғы қатарлы педагогтың 
тәжірибе, эксперимент жұмыстарының нәтижесі баяндалды. Бүгінгі 
психологиялық зерттеулер баланың психологиялық ерекшеліктері мен 
заңдылықтары қарапайым математикалық ұғымдарды қабылдауға және шешуге 
мол мүмкіншіліктері барлығын анықтауда. 

Ф.Н.Блехер балабақшада балаларға математикалық білім беру 
методикасын жасауда үлкен роль атқарды. Оның ''балалар бақшасы мен нөлінші 
топтағы математика'' 1934 ж. деген кітабы есеп бойынша советтік 
балабақшасына арналған бірінші оқу құралы және бағдарлама болды. Ол жазған 
методикалық жазбалар (1938, 1943, 1945) сол жылдары балабақша үшін 
басшылық құжат ретінде қызмет етті. Шетел авторларына сүйене отырып, 
Блехер екі санын бала 3-4  жаста, 3 санын 4-4,5 жаста, 4 санын 5-5,5 жаста айыра 
біледі деп есептеді. Мысалы, кіші топта (3-4 жас) 4-ке дейінгі сандар,  Ересек 
тобында (5-6 жас) 10-ға дейінгі сандарды анықтай алады және жұп ұғымын 
меңгереді [3]. 

Ол балаларды жекелеген заттар мен топтарды санауға, қосу мен азайту 

әрекетіне өзгертуді, санның бірлігі ретінде ондықты түсіне білуін 

қалыптастыруға үйретуді ұсынды. 

  Ф.Н.Блехер балабақшада математикалық білім беру әдістемесін жасауда 

үлкен қызмет еткен. Оның «Балалар бақшасы мен нөлінші топтағы математика» 

атты кітабы 1934 жылы жарық көрген. Ол балалардың қарапайым 

математикалық түсініктерін қалыптастыру жұмыстарының жалпы жолдарын 

ұсынды. Балалармен жұмыс жасаудың екі негізгі жолдарын белгілеген: 

1)  Балалардың күнделікті өміріндегі және іс – әрекетіндегі балалар 

ұжымының элементтерін қолдану. 

2) Сан және санаумен байланысты ойындар мен жаттығуларды  

ұйымдастыру арқылы балалардың қарапайым математикалық түсініктерін 

қалыптастыру жұмыстарын жүргізу. 

Ол балаларды жекелеген заттар мен топтарды санауға, қосу мен азайту 

әрекетіне өзгертуді, санның бірлігі ретінде ондықты түсіне білуін 

қалыптастыруға үйретуді ұсынды. 

Бүгінгі психологиялық зерттеулер баланың психологиялық ерекшеліктері 

мен заңдылықтары қарапайым математикалық ұғымдарды қабылдауға және 

шешуге мол мүмкіншіліктері барлығын анықтауда. Осы әдіспен Е.И.Тихеева 

балаларды өмірде кездесетін: артық, кем, биік, аласа, кең, тар, қымбат-арзан, 

ауыр-жеңіл, қалың-жұқа, ірі-ұсақ сияқты ұғымдармен таныстырады. Е.И.Тихеева 

балалардың сан туралы ұғымдарының қалыптасуы олардың дамуы барысында 

табиғи түрде жүзеге асуы керек деп есептеген. Е.И.Тихеева баларға сан туралы 

түсініктерді үйрету үшін олардың ұжымын пайдалануды ұсынып, барлық 
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үдерісті ойын түрінде жүргізуді жөн деп санады. Өзінің «Современный детский 

сад», «Счет в жизни маленьких детей» еңбектерінде мектепке дейінгі 

балаларды оқытудың жүйелілігіне қарсы пікірлерін білдіреді. Оның пікірінше, 

бала 7 жасқа дейін өз бетінше санауды ойын барысында, табиғи түрде меңгеруі 

қажет. Сан туралы ұғымдарды бекіту мақсатында Е.И.Тихеева дидактикалық 

материалдар мен ойын-жаттығуларын ұсынған.  Балалардың сандарды 

меңгеруін жеңілдету үшін жұптық карточкалар мен лото ойындарын шығарды.  

Сонымен қатар, ғалым сан және кеңістік пен уақыт түсініктерін 

қалыптастыруға арналған 60-тан астам ойын-жаттығуларын жасады. Санау 

құралдары ретінде табиғи материалдарды – тастар, жаңғақтар, жапырақтар, 

ойыншықтар, түймелер сияқты ұсақ заттарды пайдалануды ұсынды [4]. 

 «Таным» білім беру саласының мақсаты танымдық іс-әрекет дағдыларын 

меңгерген, қоршаған ортаны тұтастай түсінетін және ақпаратты өмірлік 

маңызды мәселелерді шешу үшін қолдана білетін мектепке дейінгі мекемеде 

Ересек топ жастағы балалардың жеке тұлғасын қалыптастыру болып табылады.  

Мектепалды даярлықтағы балаларда қарапайым математикалық 

ұғымдарды қалыптастырудың маңыздылығы бірқатар себептерге байланысты: 

ақпараттың молдығы, компьютерге зейіннің жоғарылауы, оқыту процесінің 

қарқынын жоғарылату; ата-аналардың өз балаларына цифрларды тану, санау, 

есептер шығаруға үйретуді ерте бастауға ұмтылуы.  Ересек топта қарапайым 

математикалық ұғымдарды қалыптастыру бойынша ұйымдастырылған оқу іс-

әрекеті енжар баланың белсенділігін арттыратындай болу керек. 

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің түрін берілген тапсырмаларға байланысты 

өзгертіп отырған жөн. Оны өткізудің түрлі нұсқаларын іздестіру қажет. Жаңа 

материалды оқып-үйрену өткен материалды қайталаудан бастайды. Қайталау 

ойын жаттығулары түрінде ұйымдастырылады және 2-5 минут уақытты алады. 

Білімдерді бекітуге арналған ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін де ойын 

жаттығуларынан бастайды. 

Педагог-тәрбиеші балалардың қарапайым математикалық ұғымдарын 

қалыптастыра отырып, көрнекілік, ауызша және практикалық әдіс-тәсілдерді 

кешенді түрде қолданады. Педагог-тәрбиешінің осы жастағы балалардың 

танымдық сипаттағы тапсырмаларын түсінуге және олардың нұсқауларына сай 

әрекет жасауға мүмкіндіктері бар. Қойылған міндеттер балалардың танымдық 

белсенділігін оятуға мүмкіндік туғызады, сондықтан  Ересек тобындағы 

балалардың ақыл-ой операцияларын (талдау, жинақтау, салыстыру, жалпылау) 

дамытуға көп көңіл бөлінеді. Балалар аталған операцияларды көрнекіліктерге 

сүйене отырып орындайды. 

Ересек тобында көрнекі құралдардың түрлері көбейеді және сипаты 

біршама өзгереді. Иллюстративті материалдар ретінде ойыншықтар мен 

заттарды қолдану жалғастырылады. Қазір суреттермен, түрлі-түсті және 

бейнелі заттармен жұмыс жасау үлкен орын алады, заттардың суреттері сызба 

түрінде болуы да мүмкін. 

Ересек тобындағы балалардың қарапайым математикалық ұғымдарын 

қалыптастыруда оқытудың ауызша әдістерінің рөлі арта түседі. Педагог-
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тәрбиешінің нұсқауы мен түсініктемесі балалардың іс-әрекетін бағыттайды 

және жоспарлайды. Педагог нұсқау бергенде балалардың білім-біліктерін 

ескере отырып, жаңа тәсілдерді де қолданады. Түсіндіру барысында 

балалардың алдына шешілетін мәселені қою дербестік пен ұғымталдықтың 

пайда болуына және «Тағы қалай жасауға болады? Тексеру керек пе? Айту 

керек пе?» деген сұраулардың жауабын іздеуге ынталандырады. 

  Баланың жаңа құралмен әрекет жасауды түсіндіріп бере алуының 

маңызы бар. Сондықтан педагог-тәрбиеші үлестірмелі материалдармен жұмыс 

істеу барысында балалардан кезекпен «не, қалай, не үшін осылай жасады» деп 

сұрайды. Әрекеттерді сөздің көмегімен түсіндіру балалардың ұғынуына 

мүмкіндік береді. Кез келген тапсырмадан кейін сұрақ қойып отыру керек. 

Балалар не істеп, не қойғандары, нәтижесінде қалай болғаны туралы айтып 

береді. Мектепалды даярлық балаларға сан мен санау туралы түсініктер санға 

дейінгі сандық қатынасты қалыптастырудан басталады: заттардың көлемі 

бойынша теңдік − теңсіздік, заттардың топтық саны бойынша теңдік − 

теңсіздік. Бала «артық», «кем», «тең» деген математикалық қатынастарды 

түсіне бастайды. Осыдан кейін ғана оларды санауға үйретуді және 10-ға дейінгі 

сандар туралы, сандардың бірізділігінің ара қатынасы туралы, санның жеке 

бірліктен және кіші екі саннан тұратын сандық құрамы туралы түсінік бере 

бастайды. Балалардың «Қандай?» (заттың сапасы мен белгісі), «Қанша?» 

(заттардың саны), «Нешінші?» (басқа заттардың арасындағы орны) сұрақтарын 

саралап түсінуді үйрету маңызды.  

Балалар 10 көлеміндегі сандарды салыстыруды үйренеді. Жұмысты 1 мен 

2 сандарын емес 2 мен 3 сандарын салыстырудан бастайды, себебі 1 затты 2 

затпен салыстыруда 1 затты бала жиынтық ретінде қабылдамайды. Сонымен 

қатар тәрбиеші-педагог ашық түсті заттардың баланы алаңдататынын есте 

сақтаған жөн. Сандар арасындағы тұрақты байланысты көрсету түрлі заттар 

жиынтығына сүйене отырып, аралық сандарды бірнеше рет салыстыруға 

мүмкіндік береді. Мысалы, 4 қуыршақ пен 5 қоянды салыстыра отырып, 

қуыршақтың қояннан кем, ал қоянның қуыршақтан артық екенін анықтайды. 

Яғни 4 5-тен кем, ал 5 4-тен артық. Дұрыстығын тексереді. Ол үшін санау 

материалын 2-3 рет ауыстырады. 4-5 заттан тұратын басқа жиынтықтарды 

салыстырып, 5 әрқашан 4-тен артық, ал 4 5-тен кем деген қорытынды жасайды. 

«Артық», «кем» түсініктерінің бір-бірімен қатынасын анықтауда сандар 

арасындағы қатынастың өзара-кері сипаты туралы түсініктерді қалыптастыруға 

мүмкіндік туады (егер 4-ке 1-ді қоссақ, 5 болады, яғни 5 4-тен артық; 5-тен 1-ді 

алсақ, 4 болады, яғни 4 5-тен кем).  

Мөлшері, орналасу түрімен ерекшеленетін және т.б. заттардың 

жиынтығын салыстыруға, «тең», «тең емес», «артық», «кем» қатынастарын 

анықтау үшін балалардың назарын заттардың ара қатынасын біртіндеп белгілеу 

тәсілдеріне аударған жөн (үстіне, жанына қою және т.б.). Балалар бұл 

тәсілдерді 2 салыстырмалы санның қайсысы артық немесе кем екендігін 

анықтау тәсілі ретінде қолдана бастайды. 
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Мектеп жасына дейінгі балалардың жиынтықтарды теңестіру 

жаттығуларына тәрбиеші-педагог ерекше көңіл бөлгені жөн. Бала 

жиынтықтарды теңестіру арқылы аралас сандар арасындағы айырым 

қатынастарын орнатады. Мектеп жасына дейінгі балалар «теңдіктен 

теңсіздікті» алып қана қоймай, сонымен бірге, керісінше «теңсіздіктен теңдікті» 

алуды да үйренеді, яғни, жиынтықтарды салыстыру кезінде көру, есту, сипап 

сезу, бұлшық ет сезімдері арқылы қабылдай отырып, сандарды салыстырады. 

Бала тапсырманы орындай отырып, қанша зат қойғанын немесе қанша қимыл 

жасағанын айтып қана қоймайды, сонымен қатар не үшін сонша екенін айтады, 

яғни сандарды салыстырады. Кейбір балалар сандарды салыстырғанда олардың 

ішінен тек біреуін ғана «4 саны көп» немесе «3 саны аз» - деп айтады. Педагог-

тәрбиеші баладан толық жауап алу үшін жетекші сұрақтар қояды, мысалы: «4 

санын қандай санмен салыстырдық?», «Ол қай саннан артық (кем)?». Педагог-

тәрбиеші «артық», «кем» сөздерінің салыстырмалығына көңіл бөле отырып, 

балаға берілген санды алдыңғы немесе келесі санмен салыстыруды ұсынады 

(мысалы: «Сен 4 саны кем дедің. Ал егер мен 3 және 4 сандарын атасам, 4 саны 

туралы не айтасың?». Балалардың санның басқа санмен салыстырғанда артық 

немесе кем болатынына көздері жетеді. Сондықтан салыстыратын санның 

екеуін де айтып, қай сан қай саннан артық (кем) екенін көрсету керек. 

Көршілес сандарды салыстыру жұмысын тапсырмаларды түрлендіре 

отырып, заттардың көлемі және т.б. салыстыруда геометриялық пішіндер 

топтамасы жаттығуларымен үйлестіреді. Осылайша балаларда сандардың 

белгілі бірізділігі туралы ұғымдары қалыптасады және оларды көршілес 

сандардың арасындағы өзара кері қатынасты түсінуіне алып келеді. 

 Балаларға заттар көлемін дұрыс анықтау және ара қатынасын белгілей 

білу, заттардың ұзындық көрсеткіштерін ажырату біліктері − мектеп жасына 

дейінгі балаларды математикалық дамытудың қажетті шарты және іргетасы. 

Бала заттардың көлемін салыстырудан көп − аз, теңдік − теңсіздік есептік ара 

қатынастарын түсінуге дейін жетеді. Заттардың көлемі туралы түсініктерін 

қалыптастыру және «ұзынырақ − қысқарақ, жоғары − төмен, жалпақ − жіңішке, 

артық − кем» қатынастарын түсіну балаларға жасырын математикалық 

байланысты көрсетуге, сан туралы білімдерін тереңдетуге мүмкіндік береді. 

Балалар үнемі түрлі іс-әрекеттерде кездесетін заттарды қолданады 

(жалпақ бау, секіртпе, арқан, белдік, қорап және т.б.). Көлемді салыстыру 

бөлекше емес басқа заттардың қасиеттерін қарастыру жүйесінде (оның 

қолданылуы, бөліктері, түсі, материалы және т.б.) жүзеге асады. Оның 

балалардың ақыл-ойының дамытуда елеулі маңызы бар. 
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ОҚЫТУ  ҮРДІСІНДЕ  ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ    

ПАЙДАЛАНУ  -  БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ   

БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ    

ДАЙЫНДАУДЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ 

 
Мақалада оқытудың инновациялық технология бойынша әдістемелік жүйесі, осы 

мақсатта сапалы нәтижеге жеткізуге мүмкіндік беретін танымдық іс-әрекеттер түрлерінің 

мазмұнын ашады. Инновациялық әдіс-тәсілдерді оқыту үрдісіне енгізу барысы танымдық іс-

әрекеттер түрлерінің мазмұнын, белгілі деңгейде белсенділігін көздейді. Осы екі үрдістің 

өзара сапалы нәтижесінде оқушының өз ісіне сенімділігін, жауапкершілік сезімін, 

шығармашылық қабілеттігін қалыптастыру мақсатын жүзеге асыруға жағдай туғызантын 

оқытудың инновациялық негізгі түрлері анықтайды. 

 

Дәйек сөздер: білім, инновация, технология, теория, әдістеме. 

 

Қоғам  өмірінің  барлық  салаларында,  яғни  экономикасы  мен  әлеуметтік  

қатынастарында  көптеген  өзгерістер  туып  отырған  жағдайда  білім  беру  

ісінде  де  өзгерістердің  болуы  заңды  нәрсе.  Себебі,  білім  беру саласы  мен  

мектеп  ісін  қоғамнан  тыс  алып  қарауға  болмайды.  Бүкіл  қоғам  өмірінде  

бой  көрсеткен  жаңалықтардың  білім  беру  саласын  да  соқпай  өтпейтіні  

мәлім.   

  Дәстүрлі  оқыту  әдістемесінің  заман  талабына  сай  толық  білім  беруге, 

меңгеруге  кепілдік  бермейтінін  заман   талабы  көрсетіп  отыр.  Елімізде  

соңғы жылдары  оқытудың  жаңа  технологияларын  оқу  үрдісінде  пайдалану  

мәселесі  арнайы зерттеле  басталған  мәселелердің  бірі. 

Ғылым  мен  техниканың  дамуы  еліміздің  техникалық  прогресске  

жеткізері   мәлім.  Ал  техникалық  прогресс  қоғамның   және  бәсекеге  

қабілетті  мамандардың  жоғарғы  деңгейде  білім  алуларын  қажет  етеді.  

Сонымен,  білім  беру  жүйесін  қоғамдық  өмірдің  өзге  салаларының   да  

негізі  деп  білуіміз  керек.   

Жаңа технологиямен жұмыс істеу үшін төмендегідей алғы шарттар қажет: 

оқу үрдісін интенсивтендіруді жаппай қолға алу; оқушылардың 

сабақтастылығын болдырмау шараларын кешенді түрде қарастыру. Оның 

ғылыми-әдістемелік, оқыту-әдістемелік, ұйымдастырушылық себептеріне үнемі 

талдау жасап, назарда ұстау, жаңа буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп 
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білу, пәндік білім стандартымен жете танысу, білімді деңгейлеп беру 

технологиясын игеру арқылы оқушыларға білімді мемлекеттік стандар 

деңгейінде игертуге қол жеткізу, оқыту үрдісін ізгілендіру мен 

демократияландыруды үнемі басшылыққа алу. 

Сондықтан,  әртүрлі  оқыту  технологияларын  білім  беру    мазмұнында  

тиімді  пайдаланып,  бәсекеге  қабілетті  маман  дайындаудың  маңызы  зор. 

«Қазіргі  білім  беру  саласындағы  оқытудың  озық  технологияларын  меңгерту  

интелектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани,  азаматтық  және  де  басқа  

көптеген  адами  келбетінің  қалыптасуына  игі  әсерін  тигізеді,  өзін - өзі 

дамытып,  оқу – тәрбие  процесін  тиімді  ұйымдастыруына  көмектеседі», - деп 

көрсетеді  С.В.Селевко. 

Қоғамдық  -  тарихи  тәжірибені  игерудің  басты  әлеуметтік - қызметі  

білімді  жинақтауда емес, бар білімді  қайта  жаңғыртуда,  яғни  педагогикалық 

технологияларды  тиімді  игеру  мәселесі туып  отыр.  Сондықтан  қазіргі 

заманда бәсекеге  қабілетті  мамандардың  ойлау  белсенділігін  кеңінен  

дамытып,  білімді  өзіндік  жаңарту  мен  толықтыруға,  оларды  теориялық  

және  тәжірибелік  міндеттерді  шешкенде  алған  білімдерін тиімді пайдалана 

білуге үйретуге міндетті. Мұны  П.П.Блонскийдің,  Л.С.Выготскийдің, С. Л. 

Рубинштейннің, А.Л. Леонтьевтің,  В.Я.Гальпериннің,  Н.Ф. Талызинаның, 

Дж.Брунердің  және  т.б.  зерттеулері  дәлелдейді.   

Бүгінгі таңда Қазақстанда Ш. Қаланованың, Ж.Қараевтың, Ш. 

Таубаеваның, Қ.Қабдықайыровтың, С.Лактионованың, М. Жанпейісованың, Ә. 

Жүнісбек пен Қ. Нағымжанованың, С. Көшімбетованың, т.б. ғалымдардың 

зерттеулерінде оқытудың жаңа технологиялары жан-жақты қарастырылады. 

Білім  берудің  сапасын  мәнді  жоғарлату  жолдарын  іздестіруде,  

нақтырақ  айтсақ,  жоғары  білімнің  Н.Чабышев  пен  В.П.Коган  пәнаралық  

байланыстың  тұжырымдамасын  негіздей  отыра  оны  жоғары  білім  беру  

тәжірибесіне  енгізудің  нақты оқу - әдістемелік   механизмін  ұсынады.  Бұл  

бағыттағы  инновациялық іс-әрекет мәселесі білім беру мекемелерінде  шешілуі  

қажет. 

Қазіргі кезде әдебиеттен осы заманғы білім берудің даму бағыты мен 

тенденцияларын  қамтитын  технологиялардың  түрлері  баршылық.  Бүгінгі  

таңдағы өзекті мәселе  бәсекеге  қабілетті  мамандар  дайындап,  өз  бетімен  

жұмыс  істеу  қабілеттерін  дамыту жолдар  ең  алдымен  мектеп  қабырғасынан  

бастаған жөн. Себебі, білімнің  бастау  бұлағы  деп  мектеп  қабырғасын  

аламыз.   

Оқу-тәрбие үрдісінде қолданып, айтарлықтай нәтиже беріп жүрген жаңа 

педагогикалық технологиялар мыналар: дамыта отырып оқыту әдістемесі 

(Л.Занков, Д.Эльконин, В.Давыдов, В.Репин, В.Левин); оза отырып оқыту 

(С.Лысенкова); іс-әрекетті бағалау (Ш.Амонашвили, И.Волков); тірек және 

тірек конспектілері арқылы оқыту (В.Шаталов); саралап оқыту; 

шоғырландырып қарқынды оқыту жүйесі; деңгейлік тапсырмалар арқылы 

дамыта оқыту; жобалап оқыту технологиялары. 
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Жаңа технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: балаға ізгілік 

тұрғысынан қарау; оқыту мен тәрбиенің бірлігі; баланың танымдық күшін 

қалыптастыру және дамыту.  

Оқыту – тәрбиенің интеллектуалды түрі. Оқытудың инновациялық 

технология бойынша әдістемелік жүйесі, осы мақсатта сапалы нәтижеге 

жеткізуге мүмкіндік беретін танымдық іс-әрекеттер түрлерінің мазмұнымен 

тікелей байланысты. Сондықтан инновациялық әдіс-тәсілдерді оқыту үрдісіне 

енгізу барысы танымдық іс-әрекеттер түрлерінің мазмұнын, белгілі деңгейде 

белсенділігін көздейді. Осы екі үрдістің өзара сапалы нәтижесінде оқушының 

өз ісіне сенімділігін, жауапкершілік сезімін, шығармашылық қабілеттігін 

қалыптастыру мақсатын жүзеге асыруға жағдай туғызантын оқытудың 

инновациялық негізгі түрлері анықталады. 

  Ал соңғы жылдары оқытудың модульдік технологиясы мен 

В.Монаховтың, Дъяченконың оқытудың ұжымдық тәсілі, сондай-ақ, профессор 

Ж.Қараевтың оқытуды дербестендіру мен ізгілендіру ұстанымдарына 

негізделген жаңа педагогикалық компьютерлік технологиясы еліміздің 

көптеген мектептерінде қолданылып жүр. Мектептерде жүргізіліп жатқан 

қазіргі тәжірибелік-сынақ жұмыстардың басты міндеті жаңаша оқытудың 

педагогикалық технологиясын оқыту үрдісіне енгізу болып табылады. Мәселен, 

Л.Занков, Д.Эльконин, В.Давыдовтың бірлесе жасаған «Дамыта оқыту жүйесі» 

бір-бірімен тығыз байланысты әрі мынадай ұстанымдардан құралады. 

1. Жоғары деңгейдегі қиындықта оқыту. 

2. Теориялық білімнің жетекші рөлі. 

3. Оқу материалын жеделдете оқыту. 

4. Оқу үрдісін оқушының сезінуі. 

5. Барлық оқушылардың дамуы үшін жүйелі жұмыс істеу. 

Дамыта оқыту – күрделі құрылымды, біртұтас педагогикалық жүйе. Оның 

нәтижесінде әр оқушының өзін-өзі өзгертуші субъект дәрежесіне көтерілуі 

көзделіп, оқыту барысында оған лайық жағдайлар жасалады. 

Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан айырмашылығы: көздеген 

мақсатында, мәнінде, мазмұнында, дамытудың негізгі факторында, мұғалімнің 

рөлі мен атқаратын қызметінде, әдіс-тәсілдерінде, оқушының білім алу 

белсенділігінің түрінде, оқу үрдісі мүшелерінің әрекеттестің ерекшеліктерінде, 

олардың қарым-қатынас сипатында, танып-білу үрдісін ұйымдастыру 

түрлерінде, т.б. 

Л.Занковтың оқу жүйесінде оқушы өзін емін-еркін сезінеді, оның 

әлеуметтік мүмкіндігі мен дербестігінің дамуына жағдай жасалады. Осы 

жүйеде оқушы мен мұғалімнің арасындағы жаңаша қарым-қатынастың іргесі  

қаланады. Мұғалім түсіндіруші, оқытушы тұрғысында емес, оқушының оқу 

әрекетін ұйымдастырушы, бағыттаушы ретінде көрінеді.  

Д.Эльконин мен В.Давыдовтың зерттеулері оқу әрекеті және оның 

субъектісін қалыптастыруға бағытталған. Оның құрылымы төмендегідей: оқу 

танымдық мотивтер, оқу тапсырмалары, оқу амалдары, оқу операциялары. 

Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің міндеті жан-жақты 
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дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология бойынша 

әдістемелік жүйенің басты бөлігі оқыту мақсаты болып қалады. Сондықтан 

танымдық іс-әрекеті белгілі бір дәрежеде белсендірілуі керек. Бұл әдістемелік 

жүйенің басқа бөліктерінің де (мазмұн, әдіс, оқыту түрі мен құралдарының) 

өзара байланысы қалпында өзгертілуін талап етеді. Мұны орындау үшін 

төмендегідей ұстанымлар жүзеге асуы тиіс. 

1. Оқушылардың өзіндік ізденіс іс-әрекетінің әдістерін меңгеру талап 

етіледі. Өйткені бұл әдістердің күнделікті пайдаланып жүрген оқыту 

әдістерінен айырмашылығы бар. Яғни, жаңа жағдайдағы «Оқыту әдістемесі» 

деп отырғанымыз: «оқушы-мұғалім» ұстанымының өзара тығыз 

байланыстылығы. Демек, мұнда бірінші орында оқушы тұрады және оның өз 

бетімен білім алудағы белсенділігіне баса назар аударылады. 

2. Жаңаша оқытудың негізгі түрлері – оқытудың дербес және топтық 

түрлері болып табылады. Бұл жерде алға қойылатын басты мақсат – оқушыға 

деген сенім, оның өз ісіне жауап беру мүмкіндігіне сүйеніп беделі мен қадір-

қасиет сенімін дамыту. Ал оқытудың фронтальдылығы, көбінесе, бағыт беру, 

талқылау және түзету енгізуде ғана пайдаланылады. 

3. Жаңа технологияның мақсаты бойынша «оқытуды ізгілендіру» қажет. 

Бұл үшін оқу құралдары оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізе 

алатындай болуы керек. 

Әрбір педагогикалық технология жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның 

өзіндік және шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыруға және өзін-өзі дамытуға қолайлы жағдай жасауға 

қажетті объективті әдістемелік мүмкіндіктерін қамтиды. 

Жаңа ақпараттық технологияның ерекшелігі – мұғалімдер мен оқушыларға 

өз бетімен бірлесіп, шығармышылықпен жұмыс істеуге мүмкіншілік береді. 

Мектептердің оқу үрдісіне жаңа ақпараттық технологияны енгізу арқылы 

оқу сапасы жақсарып, дамыта оқыту жүзеге асырылып, сабақ қарқыны 

жеделдетіліп, жеке тұлғамен жұмыс істей отырып, саралап, даралап оқытуға 

мүмкіндік туады. Жаңа ақпараттық технологияны шағын жинақталған 

мектептерде де пайдалануға болады. Онда сабақты тиімді өткізуге, 

оқушылардың танымдық белсендігін арттыруға, әрбір оқушының өз бетінше 

ізденіп білім алуларына көмектесуге болады. Жаңа технология оқушының 

өзіндік жұмыс атқаруына және ең басты – оқушының білім жетістіктерін 

жақсартуға ықпал етеді. Қазіргі өмір талабына сай 1-сыныпқа арналған 

«Математика» электрондық оқулығы қазақ тілінде 2002 жылы даярланып, 

республика мектептеріне берілді. Бұл электрондық оқулық мектеп оқушыларын 

ақпараттық технологияны кіші жастан меңгеруге көмектесіп, оқушылардың өз 

бетімен білімдерін толықтыруларына мүмкіндік береді. 

Өйткені оқытудың  жаңа  технологияларын  пайдалану – ертеңгі  бәсекеге  

қабілетті  маман  дайындаудың   бастауы  болмақ .  
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МҮСІНДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА 

ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙНЕЛЕУ ІСКЕРЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ 

ЖОЛДАРЫ 

 
Мүсіндеу технологиясы арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың  бейнелеу 

іскерлігін дамытудың жолдары қарастырылады. 

 

Түйінді сөздер: іскерлік, мүсін, технология, дағды. 

 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы өсіп келе жатқан жеткіншек 

ұрпақтың мәдени өрісін көтеру, сұлулықты қабылдау қабілетін қалыптастыру 

арқылы төл мәдениеттің белсенді жасаушысы, иесі, жалғастырушысы болуына 

зор мән берілуде. Сонымен қатар балалардың өз елінің, халқының, соның 

ішінде өзі мекен ететін аймақтың мәдениетіне, дәстүрлеріне деген сезімдік-

эстетикалық қарым-қатынасын қалыптастыру – бейнелеу өнері, технология 

пәндерінің негізгі міндеттері болып отыр. 

Бүгінгі күнде мектепке дейінгі білім беруді дамытудың негізгі бағыты бала 

дамуына қажетті кеңістікті және баланың дара дамуына кешенді жетекшілік 

жағдайьн туғызумен байланысты болып отыр. Соған сәйкес баланың 

әлеуметтік ортада өзін-өзі танытып, дамытуына, сол ортадағы мәдени 

коммуникациясын қалыптастыруға бағытталған жүйелі жұмыстың алғашқы 

көшін бастауыш мектептен бастау керектігі белгілі. Қай жағынан болмасын өте 

тәрбиелі де, мәдениетті азаматтарды ертеңгі қоғам талабына сай етіп 

тәрбиелеу - мемлекет, білім беру -мекемелері және отбасы үшін жауапты 

міндет. [1]. 

Жаңа заман талабына сай енгізіліп жатқан жаңалықтар (автоматтандыру, 

компьютерлік жүйе) әрине қоғамның алға қарай қарыштап дамуына септігін 

тигізгенімен, бала дамуының кейбір жақтарына: оның айналасындағы әлемге 

деген көзқарасын өзгертіп, адамгершілік қасиеттері мен қарым-қатынасқа түсу 

қажеттіліктерін төмендетуге әсерін тигізуде. 

Бала өмірінің алғашқы жеті жылы - денсаулықтың, ақыл-ой, адамгершілік, 

еңбек жэне эстетикалық дамудың негіздері қаланатын өте маңызды кезең . 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин, Д.И. Фельдштейн, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская 

психологиялық еңбектерінде, еліміздегі М.Мұқанов, Т. Тәжібаев, А. 

Темірбеков, С. Балаубаев, Қ.Б. Жарықбаев, Ә. Алдамұратов, Х.Т. 

Шерьязданова, Ж.Ы. Намазбаева, С.М. Жақыпов және т.б. зерттеулерінде адам 

психологиясының аспектілері, ерекшелігі мен заңдылығына байланысты 

баланың іскерлігіндегі тәжірибесі тек оқу іс-әрекетін ұйымдастырудан ғана 

емес, өмірдегі барлық іс-әрекетінде жинақталады деп тұжырымдалған. 
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Балабақша балаларының іскерлігін тәжірибесін қалыптастыру туралы 

классикалық педагогика өкілдері Я.А.Коменский, И.Г. Пестолоцци, К.Д. 

Ушинский, Н.К. Крупская, қазақтың  ағартушылары Ш. Уәлиханов, А. 

Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ш. 

Құдайбердиев, Ж. Аймауытов  және т.б. тәлім-тәрбиелік мұраларында 

қарастырылады. Мектептегі шақ - қоршаған дүниені белсенді түрде танитын кез. 

Бастауыш мектептегі шақ дамудың бір-бірінен әжептәуір өзгеше 

кезеңдерін қамтиды. Бастауыш мектепте балалық шақтың әрбір кезеңі 

психофизиологиялық дамудың өзіне тән ерекшеліктерімен, ал әрбір бала - 

даралық ерекшеліктерімен сипатталады [2]. 

Бастауыш мектепте баланың психикалық үрдістері, тұлғалық 

қасиеттері дамып, кішкене сәби іс-әрекеттің түрлі де кең спектрін белсенді 

түрде игере бастайды. Дәл осы шақта баланы оның өзіндік санасы мен өзіне 

баға беру қабілеті қалыптасады, алғашқы әлеуметтену кезеңінің есігі ашылып, 

бала мәдениет әлеміне, жалпы адами құндылықтарға, адамдар әлемімен, 

заттармен, табиғатпен және өзіндік ішкі әлемімен қарапайым қатынасты 

орнатады. Белгілі бір іс-әрекетке қатыса отырып баланың жас ерекшелігіне 

сәйкес білімді, іскерліктер мен дағдыларды игеріп, өзіндік мінезінің ерекшелігін 

дамытады, психика мен мінез қүлықтың жеке белгілерін байқатады.  

Мектепке алғаш бару - бала өміріне үлкен жаңалық, өзгеріс енгізеді, 

қоғамдағы жаңа орынға көшуі мен өсіп-жетілуінің бір бастамасы. Баланы 

мектепке дайындау дегенде көптеген ата-аналар балаға әріптерді және санауды 

үйретумен ғана шектеледі. Әрине баланың оқуға дайындығын ақыл-ойының 

даярлығымен ғана шектеліп қоймай, оның оқуға психологиялық жағынан 

даярлауды қарастыру қажет. Яғни, бұл баланың мотивациялық-қажеттілік және 

психикалық үрдістерінің дамуы оқуда, қарым-қатынаста қиындыққа кезікпеуіне 

мүмкіндік береді. Бұл қауырт кезеңде мектеп бірінші күннен бастап оқушыға 

бірнеше талаптар қойып және баланы ұқыптылық пен зейінділікке тәрбиелейді. 

Сондықтан да балалар оқу ісіне машықтануға, қимыл-әрекетерінің ықтиярлы 

басқарылуы қабілетін, ақыл-ой еңбегін, мақсаткерлігін, дағдысын 

қалыптастыруға аса көңіл бөлінеді [3]. 

Бүгінгі күнде «мектептегі оқуға дайындық» ұғымы комплексті және 

баланың барлық өмірінің сферасын қамтиды. 

Мектепке дейінгі баланың өмірінде әлеуметтік, психологиялық жағынан 

және физиологиялық жағынан да қиын кезең. Бұл кезеңде мектеп өмірімен 

танысады, әлеуметтік ортасы өзгеріп және оқушының жаңа әлеуметтік рөлін 

меңгере бастайды. 

Белгілі орыс психологтары А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, А.А. 

Люблинская мектепке даярлау ұғымына баланың оқу тапсырмаларын түсінуін, 

әрекеттерді орындау тәсілдерін меңгеруін, ерік қасиеттерінің дамуын, өзін-өзі 

бақылау және өзін-өзі бағалау дағдыларын, мұғалімді тыңдау, материалды еске 

сақтау біліктілігін жатқызады. 

Е.Е. Кравцова мектептегі оқуға психологиялық даярлығы бұл баланың 

дамуында «қарым-қатынас» негізгі ролді атқарады деген тұжырымға келді. Ал 
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Л.И. Божович мектепке келетін баланың таным қызығушылықтары дамыған, 

әлеуметтік ортаға ене алу біліктілігі және оқуға деген ынтасы болу қажет деген 

пікірге келді.  

Р.В. Овчарова тұжырымдамасында, мектептегі оқуға дайын бала өзінің 

әрекеттерін жоспарлап және бақылай алады, қоршаған дүниенің 

заңдылықтарын,заттардың жасырын қасиетін бағдарлайды, оларды өз 

әрекеттерінде қолдана алады, басқа адамды тыңдай біледі және логикалық 

ойлау тәсілдерін орындай алу біліктілігін жатқызады. 

Мектепке психологиялық даярлықты жүзеге асыру ісін ғалымдар түрліше 

жіктейді. И. Шванцар, Л.И. Божович зерттеулеріне сүйене отырып, мектепке 

даярлықты жүзеге асыру ісін үш бағытта жүргізу қажет деп тұжырымдайды. Ал 

Е.Е. Кравцова мектепке даярлықтың төрт бағытын қарастырды: 

1 бағыт - балаларды мектептегі оқуға қажетті нақты іскерліктер мен 

дағдыларды қалыптастыру; 

2 бағыт – бастауыш мектепте байқалатын жаңа құрылымдар мен бала 

психикасындағы өзгерістерді зерттеу; 

3 бағыт - оқу әрекеттерінің алғы шарттары; 

4 бағыт - баланың берілген ережелер мен ересектер талабына саналы 

түрде бағыну іскерлігі. 

Бейнелеу өнері балалардың өмірге деген көзқарастарын өзгертеді. Өнер-

эстетикалық тәрбие берудің басты құралы. Себебі, өнер адамның рухани дамуы 

мен дүниетанымының қалыптасуына әсер етеді. 

Жас ұрпақтың азамат жас ұрпақтың азамат болып, дүниетанымдық өрісі  

қалыптасатын балабақша қабырғасында оларға рухани эстетикалық тәрбие 

беру, негізіне өнер пәндері көркем әдебиет, бейнелеу өнері, музыка пәндері 

арқылы жүзеге асырылатыны белгілі. «Бейнелеу өнері», «Көркемдік еңбек» 

пәндерін оқыту жүйесінде сәндік-қолданбалы өнерге баулу айрықша орын 

алады. 

Баланың мектепке келуімен оның жаңа ортаға бейімделу үрдісі жүзеге 

асады. Баланың мектепке келуімен кейбір жағдайларда көптеген мәселелер де 

туындап жатады. Бірақ мектеп мұғалімдерінің баланың жасерекшелігіне сәйкес 

ойын іс-әрекетін дұрыс ұйымдастырып, жетекшілік жасауы көптеген 

мәселелердің тиімді шешілуіне жағдай жасайды. Міне, осындай мәселелерді 

ескере отырып мүсіндеу технологиясы арқылы бастауыш сынып 

оқушыларының іскерлігін дамытудың жолдарын анықтау үшін, алдымен 

мүсіндеу технологиясын зерттеген ғалымдардың еңбегіне тоқталдық. 

Н.П. Сокулина, Т.С. Коморова мүсіндеу технологиясы-бейнелеу өнерінің 

бір түрі деп өз еңбектерінде көрсеткен. Кеңістікте жан-жақты бейнеленген, 

сомдалған көркем шығарма. Өнердің өзге салаларындағы сияқты суреттер 

мұнда да өзінің дүниетанымын, дәуірдің асқақ мұраттарын, өзгеше формадағы 

образдар жасау арқылы білдіреді. 

В.Б. Косминская, Е.И. Василева айтуынша мүсіндеу туындылары үнемі 

көлемді кеңістікті береді және ол өзінің осынау ерекше сипаты мен болмысын 

саз балшық, ермексаз тәрізді жұмсақ материалдар немесе ағаш, тас тәрізді 
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қатты материялдар бойынша да көрсете алады. Мүсіндеудің жұмсақ 

материялдардан жасалуын жалпы мүсіндеу, пластикасы деп, ал қатты 

материалдардан жасалуын қашау деп атайды. 

Мүсіндеу технологиясының өзіндік ерекшелігі оның мазмұнан және 

айтар ойын жеткізу құралдарынан айқын көрінеді. Оның негізгі мазмұны ең 

алдымен адамды бейнелеу болып табылады. Жануарлар әлемінде мүсіндеудің 

объектісі болуы мүмкін. 

П.И. Андрианов, А.К. Бешенков, П.А. Галагузова, В.А. Горский, С.Е. 

Дуриев, Л.В. Зайков, И.Ф.Иващенко, М.М.Конышев, С.И Маско, А.А. 

Михайлов, В.Т. Машинистов, Ю.С. Столяров ғалымдардың еңбектерінде 

балалардың іскерліктерін зерттеу объектісіне қарай шартты түрде екіге бөлуге 

болады: бірі еңбек іскерлігі және техникалық іскерлігі. 

Қазіргі заманғы психологияда тұлғаның дамуы әлеуметтендіру және даралау 

үдерістерінің диалектикалық бірлігі ретінде қарастырылады. Бірақ индивидтің аса 

әлеуметтендірілуі, американ психологы Л.Колбергтің пікірі бойынша, өзінің 

ерекшелігін жоғалтуға әкеліп соғады. Сондықтан еңбек іскерлігі баланы 

әлеуметтендіруде жас ерекшелігіне қарай дараландырумен, дербестікті меңгерумен, 

адамның өзін, өз қабілеттері мен ахуалын толық жүзеге асыру мүмкіндігімен, 

өзіндік шығармашылығын көрсетумен тығыз байланысты. 

Энциклопедиялық сөздіктерде: «іскерлік – адамның қоршаған әлемге 

белсенді қатынас формасы, мазмұны жағынан мақсатқа бағытталған өзгерту 

және қайта жасау. Адамның іскерлігі қарама-қарсы қойылған әрекеттің 

объектісі және субъектісі: адам өзіне іскерліктің объектісін материал ретінде 

қарама-қарсы қояды, адам оған әсер ету арқылы жаңа форма және сапа алып, 

материалдан іскерлігі өнімін алады. Кез келген іскерліктің мақсаты, құралы, 

нәтижесі әрекеттің саналы екендігін білдіреді».  

Психологиялық сөздікте «Іскерлік – адамның қоршаған шындықпен 

белсенді өзара әрекеттесуі, оның барысында адам субъекті ролін атқарып, 

объектіге мақсатқа бағытталған ықпал жасап және өзінің қажеттілігін 

қанағаттандыруы» деген түсініктеме берілген. Жоғарыдағы берілген қай 

анықтаманы алсақ та, адам әрекеттің субъектісі ретінде белсенді рөл 

атқаратындығын көреміз. 

Баланың мүсіндеу технологиясы арқылы шығармашылық іс-әрекеті 

іскерлік пен дағдының сәйкес жиынтығының көмегімен жүзеге асырылады:  

- іскерлік пен дағдыны тәжірибеде қолдану; 

- іскерлік пен дағдыны бір пәнді басқа пәндермен өзара байланыстыра 

білім алуда кешенді түрде қолдану; 

- іскерлік пен дағды еркін ойлауға, шығармашыл тұрғыда ойлауға 

мүмкіндік береді; 

- іскерлік пен дағды өз ойын еркін, анық және логикалық тұрғыда 

байқатуға мүмкіндік береді; 

- іскерлік пен дағды дербес ойлауға мүмкіндік береді; 

- іскерлік пен дағды мәселені табуға және оны шешуге мүмкіндік 

береді; 
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- іскерлік пен дағды шешім қабылдауда жаңа әдіс-тәсілдерді 

қарастыруға мүмкіндік береді; 

- іскерлік пен дағды шешім қабылдаудағы әртүрлі нұсқалардың соңын 

және нәижесін болжауға мүмкіндік береді; 

- іскерлік пен дағды талдау, синтез, салыстыру, жалпылау, жүйелеу; 

- іскерлік пен дағды өзіндік баға мен бағалауға мүмкіндік береді; 

- іскерлік пен дағды шығармашыл, өзбеттілік қасиеттерімен ғылыми 

ізденіс жасау; 

- Іскерлік пен дағды өзіндік шығармашылдық іс-әрекетіне рефлексия 

жасауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қорта келгенде бастауыш сынып оқушыларын мүсіндеуге 

үйретудің жалпы міндеттерін төмендегідей тұжырымдауға болады: балалардың 

қоршаған ортаға деген құштарлығын және сол қоршаған ортаны эстетикалық 

түрде қабылдауын дамыту, олардың заттар пішіндері туралы ұқсастықтары мен 

ерекшеліктері өзіне тән белгілерді, олардың кеңістікте орналасуы жөніндегі 

ұғымдарын барынша нақтыландара түсу қажет [4]. 

Сонымен бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық дербестігін 

ескере отырып, олардың мүсіндеу барысындағы алғырлықтарын, 

аңғарымпаздықтарын қостап отыру қажет екендігіне көз жеткіздік. Балалардың 

бейнелеу іс-әрекеттерін дамытуда заттың пішінін, құрылымын білу деңгейі 

қандай әсер етсе, сондай-ақ солардың мүсіндеу барысында техникалық 

дағдыларды және бейнелеу құралдарын меңгеру мүмкіндігін соншалықты әсер 

ететіні белгілі. 
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Тохтарова Асем Тұрсынбаевна 

Өскемен қаласы әкімдігінің №100 балабақша-бөбекжайы 

Қазақстан, Өскемен 

 

4-7 ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРМЕН КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТПЕН ЖҰМЫС 

ЖҮРГІЗУДІҢ  ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 
Мақалада мектепке дейінгі балалардың көркем әдебиетпен жұмыс істеу, эстетикалық 

сезімін, қиялын дамыту арқылы оқытудың мәнін ашу мәселесі ретінде қарастырылған. 

 

Түйін сөздер: көркем шығарма, ертегі, шағын әңгіме, өлең, әндер, мақал – мәтелдер, 

жұмбақтар. 
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Мектепке дейінгі жастағы балаларға көркем шығарманы оқудың 

ерекшелігінде көркем шығармадағы бейнеленген сезімдерді көрнекі құралдар 

арқылы – қуанышты, ренішті, ашу - ызаны, өкінішті, таңдануды, сыйлауды, 

қалжындауды тағы басқа эмоцияларды балаларға сезіне білуге үйрету және де, 

әр-түрлі жанрлардағы көркем шығармалардың сипатын, мазмұнын түсіне 

білуге үйрету керек. Сонымен қатар, көркем шығармалардың әр–түрлі 

тақырыптарына әңгіме құрап айтуға үйрету тәрбиешінің міндеті. 

Мектепке дейінгі мекемелерде көркем әдеби шығарманың көбі: өлең, 

жұмбақ, әңгіме, мысал, ертегілер, жаңылтпаштар, мақал – мәтелдер, айтыс және 

шешендік сөздер болып келеді. 

Ертегі, шағын әңгіме, өлең, әндер, мақал – мәтелдер, жұмбақтар сияқты 

балаларға лайықты көркем сөз шығармалардың ежелден – ақ тәрбие ісіне тиек 

болғаны белгілі. Ертеде балабақша болмаған кезде қазақ ауылдарында, 

отбасында бала тәрбиелеу, өмірдің қыры мен сырын жан – жақты балаға 

ұғындыру жұмысы көркем әдеби шығармалардың нұсқаулары арқылы жүзеге 

асырылып отырған. Мысалы: «Торғай», «Бақа – бақа балпақ», «Қарғалар», 

«Санамақ» халық өлеңдерін ойнақы тілімен, қайталама сөзімен, музыкалық 

үнімен бөбектерді баурап сөз өрнегіне баулиды. 

Сонымен, көркем шығармаларды оқып тыңдау, жаттап айтуға үйрету, 

оқыған шығарма мазмұнын айтқызу балаларда мектепке дейінгі кезден 

басталуы керек. Көркем шығарма тек тәрбие құралы ғана емес, ол тілді 

үйренудің үлгісі. Шындығында тілдің нағыз оқытушысы – көрнекілік арқылы 

оқылатын көркем әдебиет. Көркем әдебиетті оқи отырып, қалай әдемі сөйлеуге 

болатынын үйренуге болады. Өйткені, көркем шығарма дұрыс, әдемі сөйлеудің  

нақты үлгісі. 

Өте кішкентайлар мен кішірек жастағы балаларға тәрбиеші негізінен 

көркем шығарманың мынандай түрлерін: тақпақтарды, қысқа өлеңдерді, 

әңгімелерді, ертегілерді жатқа айтады. Ал, орта және ересек топтағы балаларға 

көлемі едәуір өлең түріндегі және прозалық ертегі, әңгіме повестерді кітаптан 

оқып береді. Тек прозалық шығармалар – ертегі, әңгіме, повестер ғана 

әңгімеленеді. Балаларға арналған  көркем шығармаларды жаттап алу оны 

мәнерлеп оқи білу – тәрбиешінің басты міндеттерінің бірі,- дейді К.М. 

Метербаева. 

Тәрбиешілер балаларға көркем шығармаларды таныстыру сабақтарын 

өткізу кезінде олардың жас ерекшеліктеріне сәйкес әр - түрлі ұйымдастырады: 

- өте кішкене балалардың әр қайсысымен – жеке – жеке немесе екі - 

алты адамнан тұратын топтарға бөліп өткізеді; 

- орта және ересек топтағы балалармен сабақ бір мезгілде әдеттегі 

орнында өткізіледі. 

Оқу үстінде керек болатын көрнекі-құралдарды яғни, ойыншықтарды, 

суреттерді, портреттерді, балаларға үлестіріп беретін суреттерді, кітапшаларды 

тәрбиеші сабақ басталмас бұрын әзірлеп қоюы қажет.  

Зерттеуші – ғалым А.С. Тілешованың айтуынша, тәрбиеші көркем 

шығарманы оқу және әңгімелеу кезінде үйрету сипатында болуы керек,- дейді. 
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Ол дегеніміз - кішкене жастағы балаларды сөйлеуге машықтандырған кезде 

қолданылатын ережелерді толық сақтауы: балалар тәрбиешінің дауысын 

естумен бірге оның жүзін,  бет қимылын, артикуляциясын көруі тиіс. 

Сонымен көркем шығармаларды оқуда тәрбиеші балаларға білімді 

жедел қабылдату мен меңгертуде әр алуан көрнекі құралдарды тиімді 

пайдалану арқылы іске асады. Оқу процесінде көрнекі құралдар әр түрлі 

мақсатпен пайдаланылады:  

- жаңа материалдармен таныстыру үшін; 

-  балалардың білімдерін; 

-  біліктерін;  

- дағдыларын бекіту үшін; 

- материалдың қаншалықты игерілгендігін де тексеру үшін маңызы зор. 

Бүгінгі күні балабақшада оқу пәндерінің мазмұны мен мақсаты, оқыту 

мен тәрбиелеудің жұмыс түрлерін ұштастыра отырып, одан әрі жетілдірудің, 

өмірмен байланыстыруды міндеттеп отыр. Бұл міндет сабақ барысында тиімді 

әдіс-тәсілдерді кеңінен қолдануды талап етеді. Сондай әдістің бірі – баланың 

байқау, көру, есте сақтау қабілетінің ерекшеліктерін ескеріп, дамытатын 

көрнекілік әдісі. 

Көркем шығарманы тәрбиеші оқу кезінде көрнекі құралдар арқылы 

түсіндіре отырып, балалардың сөздік қорын қалыптастырудың бір жолы – бала 

сөздік қоры туралы үнемі толық мағлұматы болуымен байланысты, ол өзі оқып 

жүрген топтағы балалардың (жеке баланың) қаншалықты сөздік қоры барлығын 

үнемі біліп отыруы керек. Әрине, тәрбиеші сабақ сайын өзі үйреткен сөзін 

білетіні белгілі. Бірақ, бала оның бәрін меңгермеуі де мүмкін. Міне сондықтан 

баланың сөздік қорының даму барысын тәрбиеші қадағалап отыруы өте қажет. 

Сонда ғана тәрбиеші бұл істе кемшілік болса, оны жоюдың жолдарын іздеп 

тауып, оны түзете алады. 

Сонымен бірге балалардың сөздік қорының сапасын баланың ол 

сөздерді қолдану дағдысына қарап, бақылап отырдық. Ол үшін балалармен 

белгілі тақырыптарда әңгімелеу, мазмұнын ауызша баяндатқызу, екі немесе 

одан да көп кісілердің сөйлесуі сияқты төмендегі тақырыптарға түрлі жұмыстар 

жүргізіледі. 

- Айналадағы қоршаған орта туралы; балабақша оқу құралдарының 

аттары; 

 - Киім-кешек, үй жиһаздары, ыдыс-аяқ атаулары; Отбасы мүшелері 

туралы түсінік;  

- Ата-анасының мамандығы, кәсібі туралы түсінік;  

- Қоғамдық өмірге байланысты атаулар (мереке, атаулы күндер, 

көліктер(транспорттар), көшелер, қала аттары, кинотеатр, мектептер, 

кітапханалар, т.б.);  

- Санай, ойын жүйелей алу түсініктерін байқау;  

- Табиғат құбылыстары туралы;  

- Жылдың төрт мезгілінің атаулары;  
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- Бау-бақша таулары;  

- Үй жануарлары, жабайы жануарлар, құстар, өсімдіктер, жәндіктер т.б 

атаулары. 

Осы аталған түсініктерді қабылдатуда түрлі дидактикалық ойындардың, 

диафильмдердің, кинофильмдер көрсету арқылы балалардың сөздік қорын 

анықтаудың мүмкіншілігі мол. 

Сонымен балалардың сөздік қорының үнемі толығып отыруы әр сабақта 

үйретілетін жаңа сөздерге байланысты. Сондықтан балабақшада көркем 

әдебиет сабағында балалардың сөздік қорын саналы түрде қалыптастыруда 

жаңа сөздермен жүргізілетін жұмыстардың маңызы өте зор. 

Көркем әдебиеттегі сабағындағы көркем шығармаларда балаларға жаңа 

сөздерді үйретуде мынадай әдістемелік талаптар ескеріледі: 

1. Жаңа сөздер жеке-дара алынбай, басқа сөздермен байланысты 

мәнінде алынып, қолданыстағы  жағдайда беріледі. 

2. Балалардың белсенді түрде меңгеретін жаңа сөздері 7-8 сабақ 

бойында еске түсіріліп, қайталанып отырады. 

3. Сондай-ақ жаңа сөздер балалардың түсінуіне ыңғайлы, жеңіл түрде 

беріледі. 

Балалар жаңа сөздерді тиянақтап еске сақтау үшін, сабақта түрлі 

тақырыпқа сай көрнекіліктер арқылы түсіндіру сияқты тәсілдер қолданылады. 

Л.А. Виноградова көркем әдебиет сабағында балаларға берілетін мәліметтердің 

тиянақты болуының басты бір жолы, қайталау және сабақтастыру әдістері 

екендігін айтқан. Автор жаңа сабақ, өткен сабақтың жалғасы ретінде өтілуі 

тиіс, - деген. 

 «Әсіресе, көркем шығармаларды оқыту кезінде балалардың тілін 

қалыптастыру үшін өткен сабақтарда үйренген сөздерін көрнекілікті пайдалана 

отырып қайталап, сол сөздерден ауызша сөйлем құратып, жаттықтыру керек 

және жаңадан үйретілетін сөздер сол бұроынғы өтілген сөздермен 

байланыстырыла үйретілуге тиіс. 

Көркем әдебиет сабағында сөздердің мағынасын үйретудің ең тиімді 

тәсілінің бірі – көркем суреттерді пайдалану. Бала табиғатында көрнекілікке өте 

бейім келеді. 

Мектепке дейінгі жастағы баланың сөздік қоры аз, әрі жаңа сөздің 

мағынасын білмегендіктен, көбінесе суретті сөздік, суреттер жиі қолданылады. 

Сондықтан, әрбір атаулы тақырыптарға орай сериялы суреттер пайдаланылады. 

Мысалы: «Оқу құралдары» тақырыбына байланысты: дәптер, кітап, қалам, 

қарындаш, сызғыш, сумканың суреттері, ал «Үй жануарлары мен жабайы 

жануарлар» тақырыбына орай: тауық, қаз, үйрек, ит, есек, сиыр, жылқы, ешкі, 

арыстан, жолбарыс, қасқыр, аю, түлкі, қоян, тағы басқа суреттерді көрсету 

арқылы үйретілетін сөз балалардың есінде берік сақталады.  

Тәжірибелі тәрбиешілер әр тақырыпқа байланысты арнайы картотека 

жасап, жыл сайын оларды жаңа сөздермен толықтырып отырады. Мұндай 

жұмыстың тиімділігі сонша, тәрбиеші өтілген тақырып бойынша балалардың 
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үйренген сөзін қалай меңгергенін тексеруге мүмкіншілігі мол. Мысалы: 

мектепке дейінгі дайындық топтарында «Ыдыстар» деген тақырып бойынша 

балалардың меңгерген сөздерін мынандай жолдармен тексереді. Балалар өткен 

сабақта «қасық, шәйнек, шанышқы, пышақ, кесе, пиала, құман, тәрелке тағы 

басқа сөздерді үйренген болатын. 

Тәрбиеші балаларға мынандай сұрақ қояды: - Кәне қасықты көрсетіңдер. 

Балалар карточка суретінен қасықты алып көрсетеді. Осы тәсілмен тақырыпқа 

байланысты ыдыстардың атын айтып, сурет көрсетіледі. Бұдан балалардың 

үйретілген сөздерін дұрыс түсініп, меңгергендігін көруге болады. Суреттермен 

жұмыс бірте-бірте күрделеніп баланы сөзбен сөзді байланыстырып, сөйлем 

құра алуға бағыт береді және балалардың өз ойларын жүйелі түрде айта алуға 

жағдай жасайды. 

Балаларға әдебиетті қабылдаттыру үшін істелген жұмыстардың негізгі 

мәселелері ерекше. Қазіргі заманда оқыту технологияларын меңгерту өте 

күрделіде ұзақ үрдіс. Балабақшада мектепке даярлық топтарында балалардың 

кітапқа деген қызығушылықтар және оған ұқыптылықпен қарауды 

қалыптастыру одан әрі жалғасады. Тәрбиеші мектеп жасына дейінгі балаларды 

көркем шығармамен таныстыра отырып, шығарманың басты идеясын түсініп, 

жанрын (түрін) айырып, ертегінің, әңгіменің ерекшеліктерін атауына қол 

жеткізеді. Балаларды кейіпкерлердің іс-әрекетін, автордың көзқарасын және 

оның өз кейіпкерлеріне қарым-қатынасын түсінуге үйретеді. Балалар кітап 

қалай дүниеге келеді, ол оқырманға жету үшін қаншама адамдар еңбектенетіні 

жөнінде тереңірек білім алады. Сондай-ақ, тәрбиеші иллюстрацияларды 

көрсете отырып, жазушылар мен суретшілер, арнайы машиналардың көмегімен 

кітаптарды басып және оларды қатты мұқабалармен қаптайтын баспахана 

жұмысшылары     жөнінде     әңгімелейді.     Кітаптарды     жасау    процесімен  

танысқаннан кейін, балалар кітаптарды сақтау және оған ұқыпты қарау 

керектігін, бұл көптеген адамдардың еңбегі екендігін түсіне бастайды.  

Тәрбиеші балалардың көңілін мұнда әртүрлі қызықты кітаптардың 

көптігіне, оларды үйге алып оқуға балатынына қөңіл аударады. Сондай-ақ, 

балалардың көркем шығармалардың жыртпай, дұрыс ұстау керектігін, өйткені 

оны басқа балалар да алып пайдалана алатындай етіп, ұқыптылықпен 

сақтайтынын атап көрсетеді. 

Балабақшада кітаптар мөйісін ұйымдастырудың да маңызы ерекше 

екендігіне көңіл бөлінеді. Мұнда мынадай кітаптар орналасады: 

1. «Балбөбек», «Зерек» бағдарламасында көрсетілген кітаптар; 

2.  Мазұнды ертегілер, әдеби шығармалар, мультфильмдердің 

тақырыптарына байланысты суреттер жинағы; 

3. балалардың тілін дамытатын ойындар: «Ертегіні аяқта», 

«Кейіпкерлердің таны», «Суреттерді лайықтап жина». 

4. Жазушылар мен ақындардың суреттері; 

5. Сүйікті шығармалар мазмұнына сәйкес балалардың салған суреттері; 

6. Балалардың өздері даярлаған кітапшалар; 

Балалардың әңгімелерінен кітап құрастыруға болады. Мысалы: «Көңілді 
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кітапшалар», «Біздің еліміз туралы кітаптар», «Қазақстан - республикам менің» 

атты тақырыптық көрмелер ұйымдастырудың да зор маңызы бар. Бұларды 

дайындауға балалар белсенді түрде араласады. «Менің сүйікті кітабым» атты 

көрмеге олар үйлерінен өз кітаптарын әкеледі. Балалардың алдына мынадай 

шарт қойылады: әр кім өзі әкелген кітаптардың атын, авторын жақсы біліп, 

және оны қысқаша мазмұның айтып бере алатындай болуы керек. Балалар 

басқа топ балаларына, ата-аналарға өз көмелерін көрсетіп, сүйікті шығармлары 

жөнінде әңгімелейді.  

Тәрбиеші балалармен әңгімені иллюстрациялар көрсету, қайталап оқу, 

ойын-драматизациялау ұйымдастырумен үйлестірген жөн. Бұрынғы оқылған 

кітаптарға қайтып оралған пайдалы, себебі балалар жасы өскен сайын оларды 

өзгеше қабылдап, саналы түсінеді. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ САБАҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУДА 

ЛОГИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Тақырыптың өзектілігі–Оқушылардың ойлау қабілетін дамыта отырып 

бәсекеге қабілеттілігін дамыту. 

  Жұмыстың мақсаты–Бастауыш сынып оқушыларының ойлау қабілетін 

дамыту. 

Жұмыстың міндеті-әр түрлі әдебиетті зертеу барысында: 

- ойлау деген ұғымға анықтама беру  

- ойлау қабілеттерін анықтап және дамытуға байланысты 

ғалымдардың ой пікірімен танысу 

- ойлау қабілеттерін анықтауға байланысты әдістемелермен танысу 

- жаңа технологияны оқып таныса отырып,ойлау қабілеттерін 

арттырудағы нәтижелі әдіс-тәсілдерді,технологияны іріктеп,оны қолдану 

шарттарын белгілеу. 

mailto:tolkn7676@mail.ru
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   Жұмыстың зерттеу нысанасы - Бастауыш сынып оқушылары. 

Жұмыстың зерттеу әдістері–салыстыру,талдау,анализ синтез 

педагогикалық эксперимент нәтижелерін қорытындылау. 

   Жұмыстың зерттеу кезеңі–3жыл 

   Жұмыстың ғылыми жаңалығы–мектептегі білім беру жүйесінде 

оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту. 

    Ғылыми болжам – Оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың жаңа формалары 

мен әдістерін, жаңа технологияларды тиімді пайдаланған жағдайда 

оқушылардың логикалық ойлау қабілеттері артып, олардың субъект- 

субъектілік тұлғасы қалыптасады. 

   Зерттеу жұмысының құрылымы–кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды 

бөлім, пайдаланған әдебиетер тізімі. 

   Қазіргі қоғам өзінің іс–әрекетіне өзі басшылық жасап, шұғыл шешім 

қабылдай алатын тұлғаны қажет етеді. Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2012 жылғы 27 

қаңтарында «Әлеуметтік-экономикалық жаңғыру-Қазақстан дамуының басты 

бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауында мектеп оқушыларының 

функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша бес жылдық ұлттық жоспарды 

қабылдау жөнінде нақты міндет қойды. Аталған міндет Қазақстанның әлемдегі 

бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру процесінде маңызды болып табылады. 

Еліміз үшін маңызды болып табылатын аталған стратегиялық міндетті шешу 

жағдайында тұлғаның ең басты функциялық сапалары белсенділік, 

шығармашыл тұрғыда ойлауға және шешім қабылдай алуға, кәсіби жолын 

таңдай алуға қабілеттілік, өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады. 

Бұл функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында қалыптасады. 

Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында анық көрсетілген. Функционалдық сауаттылық 

білім берудің көп жоспарлы адамзат қызметімен байланысын біріктіретін 

тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде түсіндіріледі. Қазіргі тез 

құбылмалы әлемде функционалдық сауаттылық адамдардың әлеуметтік, 

мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ 

өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторлардың біріне айналуда.[5] 

 

 
Кесте 1 Функционалдық сауаттылық 

 

Функционалдық сауаттылық ойлау дағдыларының және жалпы сипаттағы 

дағдыларының негізінде қалыптасады. Жаңа қоғамның тізгінін берік ұстайтын 

Функционалдық сауаттылық мазмұны 

 

                                                   Оқу және жазудағы сауаттылық 

                                                   Жаратылыстану ғылымдарындағы сауаттылық 

 Математикалық сауаттылық 

 Отбасылық өмір мәселелеріндегі сауаттылық 

 Денсаулық мәселесіндегі сауаттылық 

 Заң сауаттылығы 
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еркін елдің ертеңі кемеңгерлерін оқыту, тәрбиелеу бесіктен баланың нәрестелік 

шағынан басталып, ұдайы үздіксіз даму барысында қалыптасатыны белгілі. 

Баланы оқыту мен тәрбиелеуде мектепке дейінгі мекеме мен бастауыш 

буынның алар орны ерекше. Оқыту мен оқу әрекетінің тығыз байланыста 

болып, баланың ақыл ойының дамуында зор рол атқаратындығы белгілі. Ал 

оқыту барысында ақыл-ойдың дамуы, бүгінгі күннің басты талабы. Бастауыш 

сынып баланың логикалық ойлауын дамытудың негізгі кезеңі деп есептеледі. 

Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту оқу материалдарының 

мазмұны арқылы, оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру құралы мен 

тәсілдері арқылы жүзеге асырылады.  Логикалық ойлау дегеніміз не? 

Логикалық ойлау- ойлаудың негізінде қалыптасады, ауқымы кеңірек 

мәселелерді шешуге, ғылыми білімдерді меңгеруге мүмкіндік береді. 

Логикалық ойлау дегеніміз- логика заңдылықтарын пайдалана отырып, 

ұғымдарды ой- пікірлерді, тұжырымдарды қолдануға негізделген ойлаудың бір 

түрі.[1] Бастауыш сынып оқушыларының ойлауын дамытуда екі негізгі саты 

байқалады. Бірінші сатыда мектеп жасына дейінгі баланың ойлауын еске 

түсіреді. Бұл жерде оқу материалдарын талдау көрнекі құрал әсер ету 

жоспарында басым болады. Мұнда балалар нақты заттарға немесе оның дәл 

баламаларын бейнелеуге сүйенеді.  

Ойлауды дамытудың екінші сатысы мұғалім балаларға игерілетін 

мәліметтердің жекелеген элементтері арасындағы болатын байланысты көрсету 

үшін ерекше қам жасау керек. [4]Жыл өткен сайын осындай байланысты 

күрделі тапсырмалар көлемін ұлғайта беремін. 

Оқу материалдарын оқушылардың ойлау қабілеті жетерліктей жас 

ерекшеліктерін ескере ұйымдастырса ғана, оның ойлау қабілетінің дамуына 

мүмкіндік туады. Сондықтан мен оқушыларды үнемі ойланып оқуға 

бағыттаймын, бұған оқу үрдісін жүйелі ұйымдастыру, сабақта бала логикасын 

дұрыс дамыта алатын мүмкіндіктерді мол пайдалану арқылы жетуге болады. 

Логикалық тапсырмаларды  дұрыс пайдалану, орындату сабақ белсенділігін 

арттыруда да көп көмегін тигізеді Сабақ белсенділігі жоғары болса,  

нәтижелілігі де жоғары болмақ. 

Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытуда өзіндік жұмыстың 

алар орны ерекше. Өз бетінше жасаған ой операцияларының дұрыс-

бұрыстығын тексерткізу, бір нәрсенің өзін түрлі жолдармен шешуге үнемі 

бағыттап отыру, логикалық ойлауды қажет ететін мысалдар құрастыру, есептер 

шығарту, сурет бойынша әңгіме құрау, шығарма жаздырту- баланың логикалық 

ойлауын жетілдірудің тиімді жолдары. 

Оқушылардың өз бетімен жұмысын қалыптастыру оқушының пәнге деген 

қызығушылығынан және қажеттілігінен туады. Өз білімін көтеру жекелеген 

оқушылардың өз бетімен жұмыс істеу дағдысын дамытып, шығармашылық 

белсенділігін арттырады. Оқушылар  оқыту барысында білім алады, ал содан 

соң оны қолдану ары қарай шығармашылыққа үйлеседі. Оқытуда сабақтың 

нәтижелілігі мен оқушылардың ойлау белсенділігін арттыруда түрлі әдіс- 

тәсілдерді іздестіруге көп көңіл бөлу қажет. Қызықты жаттығу жұмыстарын 
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жүйелі түрде жүргізіп отыру- сол тиімді әдістердің бірі. Қызықты жаттығулар 

оқушылардың ойлау белсенділігін арттырып, олардың есептеуге деген 

қызығушылығын тудырады, осындай жұмыстар кезінде олардың есте сақтау 

қабілеті арта түседі, сөздік қорлары молаяды. Мұғалім қызықты  логикалық 

жаттығулар арқылы аз уақыт аралығында көлемі жағынан көп жұмыс 

тындырып, оқушылардың жаңа материалды меңгеруге дайындығын және 

қандай мәселелерге көбірек көңіл бөлу керектігін анықтай алады. Сабақтың 

басында өткізілетін логикалық тапсырмалар оқушыларды бірден жұмысқа 

жұмылдыратындай қызықты болуы тиіс. Сабақтың ортасында немесе соңында 

жазбаша не практикалық жұмыстан шаршаған кезде, берілетін логикалық 

тапсырмалар сергітетіндей және жұмыс қабілетін арттыратындай болса құба 

құп.Мысалы, математика пәнінен әзіл есептер мен сұрақтар зеректікке, 

тапқырлыққа баулиды. Ұшқыр ойлауға, тез шешім қабылдауға дайындайды. 

Әзіл есептер арқылы қарапайымнан күрделіге қарай көңіл аудару керек. Бірте-

бірте ақыл ойды жетілдіруге  көмектесетін есептерді шешуге әкеледі. Осы 

арқылы баланың өзіндік көзқарасы қалыптасып, өзіне деген сенімі артады. 

Оқытудың жаңа технологияларының бастауыш сынып оқушыларының 

ойлау қабілетін дамытуға үлесі зор. Жаңа технологияны жүзеге асыруда 

мұғалім белсенділігі, шығармашылық ізденісі, өз мамандығына деген 

сүйіспеншілігі ерекше орын алады. Мен өз тәжірибеме деңгейлеп саралап 

оқыту, ойын арқылы оқыту, дамыта оқыту технологияларын енгіздім. 

Мақсатым-өз бетімен дами алатын, әртүрлі өмірдің жағдайларына төзе 

алатын,белсенді,ой-өрісі дамыған білімді оқушы тәрбиелеу. Негізгі мақсатым–

баланың жеке қасиеттерін ашу арқылы тәрбиелей отырып, танымдық 

қабілеттерін қалыптастыру. Ой өрісін дамыту арқылы олардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда өзіндік жұмыс түрлерінің маңызын ашу. 

Выготский: «Әр баланың өзінің деңгейі болатындай әр балаға берілетін 

тапсырманың көлемі оның деңгейіне лайықталып беріледі.Әр баланы өзінің 

даму зонасында жетілдіру керек» деген екен.[3] Сондықтан мен әр баланың 

жан-дүниесіне үңілуден бастап, өзіндік ерекшеліктерін зерттеп, біліп алған соң, 

олардың қабылдау деңгейіне қарай іріктеп, талдап, қолданамын. 

Тапсырмаларды деңгейлеп беремін. 

Өз тәжірибемде оқушылардың сабақ белсенділігін арттыру және ойлау 

қабілеттерін  дамыту мақсатында төмендегідей тапсырмаларды да ұсынамын. 

    Бірінші сыныптан бастап қарапайымнан күрделіге қарай «Танграм» 

ойынын пайдаланамын. Алғашқыда топта одан кіші топтарда, жұппен жұмыс 

жасайды. Оқушылар топта, жұпта жұмыс жасауға бейімделеді және оқушының 

жан- жақты дамуына үлкен көмегін тигізеді. Осыған менің көзім анық жетті. 

Оқушылар ойынға қызығатыны соншалық күрделі тапсырмаларды орындауға 

ынталанып, соған ұмтылады. Танграм- «геометриялық конструкторлар» атты 

сериядағы ойындардың ішіндегі ең кең тарағаны. Ол жайында мынандай аңыз 

бар: «Өте ертеде, осыдан екі жарым жылдай бұрын болған деседі. 

Қартайыңқырап қалған Қытайдың императорының көптен күткен ұлы және тақ 

иесі дүниеге келеді. Жылдар өтіп жатады. 
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Ұл бала денсаулығы мықты және жастығына қарамастан өте зерек болып 

өседі. Қартайған императорды оның ұлы- үлкен елді болашақта билеушінің 

оқығысы келмейтіні қатты мазалайды. Ұл баланы күні бойы ойыншықтармен 

әуестену мейілінше қанағаттандырады. Император өзіне үш ақылды дана адам: 

бірі- әйгілі математик,екіншісі- белгілі суретші, ал үшіншісі- атақты философты 

шақырып алады да, ойын ойлап табуды тапсырады. Сонда сол ойынмен ұлы 

әуестенгенде математиканың бастамасын меңгеріп, қоршаған ортаға суретшінің 

көзімен қарап, нағыз философ сияқты шыдамды болып, күрделі заттардың өзі 

де көбінесе қарапайым заттардан тұратынын түсінетін болса екен дейді. Үш 

ақылды дана осындай ойынды ойлап табады.....»[8] 

Көрнекті педагог В.А.Сухомлинский: «Сабақ жасөспірімдердің 

интелектуалды өмірінде құр ғана сабақ болып қоймас үшін, ол қызықты болу 

керек. Осыған қол жеткенде ғана мектеп жасөспірімдер үшін рухани өмірді 

тілеген ошағына,мұғалім осы ошақтың құрметті иесі мен сақтаушысына, кітап-

мәдениеттің баға жетпес қазынасына айналады»-деп айтқан екен.[2] Олай 

болса, қызықты сабақтар–мұғалімнің ашқан жаңалығы, өзіндік қол таңбасы, 

әдістемелік ізденісі, көтерілген белесі, абырой атағы, мақсат–мұраты. 
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Қорыта келгенде, логикалық тапсырмаларды орындату оқушылардың 

ақыл-ойын, таным белсенділігін, сабаққа ынталарын, қызығушылығын және 

ешкімнің көмегінсіз дербес жұмыс істеу қабілеттерін дамытады.Сабақ 

белсенділігін арттырып, тақырыпты дұрыс меңгеруіне ықпалын тигізеді. 

Логикалық тапсырмалардың саны көбейгенде ғана, өз пікірін айта алатын, оны 

дәлелдей білетін, өмірге өзіндік көзқарасы қалыптасқан, үнемі ізденіс үстінде 

болатын, қоғам дамуына үлес қоса алатын, жан-жақты жетілген жас ұрпақ 

өкілдерін дайындай аламыз деп ойлаймын. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ 

РЕШЕНИЯ СОСТАВНЫХ ЗАДАЧ У УЧАЩИХСЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Статья посвящена роли текстовых задач в курсе математики начальной школы и важности 

формирования умения их решать у младших школьников. Сделан акцент на существующие 

проблемы в обучении решению составных задач в начальной школе. Раскрыты некоторые аспекты 

эффективности в подходе к обучению решения простых и составных задач.  

 
Ключевые слова: текстовая задача, простая задача, составная задача, этапы решения 

задачи, методика работы над задачей. 

 

Решение текстовых задач – важная составляющая курса математики 

начальной школы. Умение решать текстовые задачи является одним из 

основных показателей уровня математического развития младшего школьника. 

Математическая задача неизменно помогает ученику вырабатывать правильные 

математические понятия, глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в 

окружающей его жизни, дает возможность применять изучаемые теоретические 

положения. Решение задач способствует формированию у детей полноценных 

знаний, определяемых программой. Задачи дают возможность связать теорию с 
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практикой, обучение с жизнью. Через решение задач дети знакомятся с 

важными в познавательном и воспитательном отношении фактами. Давно не 

секрет, что математику любят в основном те ученики, которые умеют решать 

задачи. Следовательно, научив детей владеть умением решения задачи, можно 

оказать существенное влияние на их интерес к предмету, на развитие 

мышления и речи. Сам процесс решения задач при определенной методике 

оказывает положительное влияние на умственное развитие школьников, 

поскольку он требует выполнения умственных операций: анализа и синтеза, 

конкретизации и абстрагирования, сравнения и обобщения. 

Любая текстовая задача состоит из двух частей: условия и требования 

(вопроса). В условии соблюдаются сведения об объектах и некоторых 

величинах, характеризующих данные объекта, об известных и неизвестных 

значениях этих величин, об отношениях между ними. 

Требования задачи – это указание того, что нужно найти. Оно может быть 

выражено предложением в повелительной или вопросительной форме («Найти 

площадь треугольника» или «Чему равна площадь прямоугольника?»). 

Рассматривая задачу в узком смысле этого понятия, в ней можно выделить 

следующие составные элементы: 

1. Словесное изложение сюжета, в котором явно или в завуалированной 

форме указана функциональная зависимость между величинами, числовые 

значения которых входят в задачу. 

2. Числовые значения величин или числовые данные, о которых 

говорится в тексте задачи. 

3. Задание, обычно сформулированное в виде вопроса, в котором 

предлагается узнать неизвестные значения одной или нескольких величин. Эти 

значения называют искомыми. 

Задачи и их решение занимают в обучении школьников весьма 

существенное место и по времени, и по их влиянию на умственное развитие 

ребенка. Понимая роль задачи и её место в обучении и воспитании ученика, 

учитель должен обоснованно подходить к подбору задачи и выбору способов её 

решения и чётко знать, что должна дать ученику работа при решении данной 

им задачи. 

Для того чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в том, что 

собой они представляют, как они устроены, из каких составных частей они 

состоят, каковы инструменты, с помощью которых производится решение 

задач. Каждая задача - это единство условия и цели. Если нет одного из этих 

компонентов, то нет и задачи. Это очень важно иметь в виду, чтобы проводить 

анализ текста задачи с соблюдением такого единства. Это означает, что анализ 

условия задачи необходимо соотносить с вопросом задачи и, наоборот, вопрос 

задачи анализировать направленно с условием. Их нельзя разрывать, так как 

они составляют одно целое [1]. 

Все арифметические задачи по числу действий, выполняемых для их 

решения, делятся на простые и составные. Задача, для решения которой надо 

выполнить один раз арифметическое действие, называется простой. Задача, для 
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решения которой надо выполнить несколько действий называется составной. 

Простые задачи в системе обучения математике играют чрезвычайно важную 

роль. С помощью решения простых задач формируется одно из центральных 

понятий начального курса математики - понятие об арифметических действиях 

и ряд других понятий [2]. 

Умение решать простые задачи является подготовительной ступенью 

овладения учащимися умением решать составные задачи, так как решение 

составной задачи сводится к решению ряда простых задач. При решении 

простых задач происходит первое знакомство с задачей и её составными 

частями [3]. 

В решении составной задачи сравнительно с решением простой задачи 

появляется существенно новое: здесь устанавливается не одна связь, а 

несколько, в соответствии с которым вырабатываются арифметические 

действия. Поэтому должна проводится специальная работа по ознакомлению 

детей с составной задачей, а также по формированию у них умений решать 

составные задачи [4]. 

Практика показала, что существует несколько проблем в обучении 

решению задач младших школьников.  

1. Проблема классификации задач начальной школы. 

Существующие классификации задач не помогают выявлению их смысла, 

т. е. классификации типа: «в одно действие, в два действия, простые, составные, 

с косвенным вопросом и др.» не помогают детям решать эти задачи.  

2. Проблема записи условий задачи. 

Краткая запись условия не показывает структурные связи данных задачи, а 

отображение условия с помощью отрезков требует развитого абстрактного 

мышления и не воспринимается слабыми детьми. Отсюда возникают трудности 

в определении путей решения задачи.  

3. Проблема проверки правильности решения задачи. 

Обычно проверяют не решение задачи, а правильность математических 

действий в этой задаче, что далеко не одно и то же.  

Проверку необходимо производить до начала математических действий, 

путём проговаривания условия по записанной модели и сличения его с текстом 

задачи, решить другим способом, составлять и решать обратные задачи. 

4. Проблема последовательности действий ученика при решении задач. 

Таких правил, памяток, описаний, алгоритмов существует много, но они не 

работают без решения первых трех проблем.  

Общеизвестно, чтосуществует два подхода к решению задач: 

 частный подход – знакомство с алгоритмом и доведение его до 

автоматизма;  

 общий подход – заключается в знании, что такое задача, знании этапов 

решения задачи и умении выполнять эти этапы (таблица 1).  
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Таблица 1 – Этапы решения задач 
Этапы решения 

задач 

Цель этапа Приемы выполнения этапа 

1.Анализ 

содержания задачи. 

Понять условие задачи, вопрос 

задачи, выделить величины, 

отношения, зависимости. 

Разбиение на смысловые части, 

перефразировка (разъяснение 

слов, замена терминов, убрать 

несущественные слова).  

Моделирование, таблица. 

2.Поиск плана 

решения. 

Установить зависимость и 

связь между данными и 

искомыми. 

По модели. 

3.Выполнение 

плана решения 

задачи. 

Выполнение плана. По действиям, с вопросами, с 

пояснением, уравнением. 

4. Проверка. Связь с условием задачи. Составить и решить обратные 

задачи, решение другим 

способом, методом, прикидка 

определенного смысла 

составленного выражения по 

ходу решения. 

 

На опорном уровне решения задач учащиеся должны: выделять условие, 

вопрос, данные, искомое; устанавливать единичные отношения между данными 

и искомыми и моделировать их; решать простые (в одно действие) задачи; 

соотносить словесные, предметные, схематические модели с текстом задачи; 

использовать модель процесса решения задачи для составления плана ее 

решения; оформлять решение в соответствии с планом; проверять решение 

указанным способом. 

На повышенном уровне учащиеся должны: устанавливать характер 

каждого элемента задачи (известный - неизвестный, определенный - 

неопределенный, постоянный - переменный); вычленять из задачи все 

отношения (зависимости) и устанавливать комплекс взаимосвязей; 

моделировать задачную ситуацию; на основе анализа задачной ситуации 

строить план решения; моделировать процесс решения задачи; 

преобразовывать модель с целью нахождения другого способа решения; 

проверять решение задачи [2]. 

В соответствии с этими требованиями можно разработать оптимальные 

совокупности учебных действий. 

Общепризнанно, что для выработки у учащихся умения решать задачи, 

важна всесторонняя работа над одной задачей, в частности, решение её 

различными способами. Следует отметить, что решение задач различными 

способами позволяет убедиться в правильности решения задачи, даёт 

возможность глубже раскрыть зависимости между величинами, 

рассмотренными в задаче. Возможность решения некоторых задач разными 

способами основана на различных свойствах действий или вытекающих из них 

правил. При решении задач различными способами ученик выполняет выбор 

рассуждения, хода мысли из нескольких возможных; рассматривается один и 
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тот же вопрос с разных точек зрения. При этом полнее используется активность 

учащихся, прочнее и сознательнее запоминается материал. Как правило, 

различными способами решается те из задач, где этого требует вопрос, поэтому 

такая работа носит эпизодический характер. 

В начальных классах ведется работа над группами задач, решение которых 

основывается на одних и тех же связях между данными и искомым, а 

отличаются они конкретным содержанием и числовыми данными. Группы 

таких задач называются задачами одного вида. Работа над задачами не должна 

сводится к натаскиванию учащихся на решение задач сначала одного вида, а 

затем другого и т.д. Главная ее цель - научить детей осознано устанавливать 

определенные связи между данными и искомым в разных жизненных 

ситуациях, предусматривая постепенное их усложнение. Чтобы добиться этого, 

учитель должен предусмотреть в методике обучения решению задач каждого 

вида такие ступени: 

1. Подготовительную работу к решению задач. 

2. Ознакомление с решением задач. 

3. Закрепление умения решать задачи. 

При проведении подготовительной работы к решению задач того или 

другого вида должна быть создана у учащихся готовность к выбору 

арифметических действий при решении соответствующих задач: они должны 

усвоить знание тех связей, на основе которых выбираются арифметические 

действия, знание объектов и жизненных ситуаций, о которых говорится в 

задачах [1]. 

При ознакомлении с решением задач дети учатся устанавливать связи 

между данными и искомым и на этой основе выбирать арифметические 

действия, то есть они учатся переходить от конкретной ситуации, выраженной 

в задаче к выбору соответствующего арифметического действия. В результате 

такой работы учащиеся знакомятся со способом решения задач 

рассматриваемого вида. 

Для правильного обобщения способа решения задач определенного вида 

большое значение имеет система подбора и расположения задач. Система 

должна удовлетворять определенным требованиям. Прежде всего, задачи 

должны усложняться постепенно. Усложнение может идти как путем 

увеличения числа действий, которыми решается задача, так и путем включения 

новых связей между данными и искомым. 

Одним из важных условий для правильного обобщения младшими 

школьниками способа решения задач определенного вида является решение 

достаточного их числа. Однако, задачи рассматриваемого вида должны 

включаться не подряд, а рассредоточено: сначала включаются чаще, а потом 

все реже и реже, вместе с другими видами. Это необходимо для того, чтобы 

предупредить запоминание способа решения. 

Выработке умения решать задачи  помогают так называемые упражнения 

творческого характера. К ним относятся решение задач повышенной трудности, 

решение задач несколькими способами, решение задач с недостающими и 
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лишними данными, решение задач, имеющих несколько решений, а так же 

упражнения в составлении и преобразовании задач. 

Таким образом, научить детей решать задачи - значит научить их 

устанавливать связи между данными и искомым и в соответствии с этим 

выбрать, а затем и выполнить арифметические действия. Для того чтобы 

научиться решать задачи, надо разобраться в том, что собой они представляют, 

как они устроены, из каких составных частей они состоят, каковы 

инструменты, с помощью которых производится решение задач. 
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Нуртазина Еркежан Муратовна 

Шығыс Қазақстан облысының ББЖ БАҰО «Өрлеу» 

АҚ филиалы, Қазақстан, Өскемен 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Авторлар мақалада баланың білімді игеру кезінде ойлау қабілетін қалыптастыру, сол 

арқылы таным әрекетін белсендіріп, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеудің мүмкіндіктерін 

қарастырады. 

 

Түйін сөздер: логикалық ойлау, логикалық ойлауды дамыту, бейнелік ойлау, 

математикалық жаттығу, шығармашылық жаттығу. 

 

Қазіргі уақыттың  негізгі талаптарының бірі – білімді әлемнің бүтіндей 

бейнесін қабылдай алатын, логикалық ойлауы дамыған жаңаша, тәуелсіз ойлай 

алатын шығармашыл адамды қалыптастыру. 

Мектептегі оқыту үрдісінің негізгі  мақсаттары – баланың білімді игеру 

кезінде ойлау қабілетін қалыптастыру, сол арқылы таным әрекетін белсендіріп, 

жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеу. Оқытудың мақсаты оқушыларға білім беру 

ғана емес, сонымен бірге олардың ойлау қабілетін дамыту және белсендіру 
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оқушылардың білімді, дағдыны меңгеру үшін, болашақта танымдық және 

тәжірибелік іс-әрекетке оқушыларды дайындау қажетті шарт болып табылады. 

Ойлау дегеніміз – ақиқат дүниені өзара барлық байланыс 

қатынастарымен сәулелендіретін, миымызда жалпылай және жанама түрде сөз 

арқылы бейнеленетін процесс [1]. 

Балалардың ойлауын дамыту туралы М.Жұмабаевтың сөзімен алсақ: 

«Ойлау жанның өте бір қиын, терең ісі.Жас балаға ойлау тым ауыр, сондықтан 

басқыштап іс істеу керек. Оқулықтағы берілген тапсырмалар, суреттер баланың 

жанына дұрыс әсер ететіндей, оқушының оқуға, білімге деген ынта – ықыласы, 

құштарлығы болуы керек». 

Оқу материалын балалардың ойлау қабілеті жетерліктей  жас 

ерекшеліктерін ескере ұйымдастырса ғана, оның ойлау қабілетінің дамуына 

мүмкіндік туады.Сондықтан да мұғалім балаларды үнемі ойланып оқуға 

бағыттауы тиіс, бұған оқу үрдісін жүйелі ұйымдастыру, сабақта бала логикасын 

дұрыс дамыта алатын мүмкіндіктерді мол пайдалану арқылы жетуге болады. 

В.А.Крутецкий математикадағы ойлаудың құрылымын былай келтіреді:  

– мазмұнын түсінбей жатып, құрылымдық формасына қарай есепті қағып 

алу қабілеті; 

– сандық және сапалық логикалық ойлау қабілеті, математикалық 

символдармен ойлау қабілеті; 

– математикалық ойлау процесін жетілдіру қабілеті; 

– математикалық іс-әрекеттегі ойлау процесінің икемділігі; 

– есеп шығарудың анықтылығына, қарапайымдылығына, үнемділігіне, 

тиімділігіне ұмтылу; 

– ойлау процесін тез және еркін бұра алу қабілеті; 

– есте сақтау қабілеті (талдау және дәлелдеу кестелері, типтік 

сипаттамалар, есеп шығару әдістері); 

– ойдың математикалық бағыттылығы. 

Сонымен қатар, психолог В.А.Крутецкий математикалық ойлауға: ойлау 

процесінің шапшаңдығын, сандарды, цифрларды, формулаларды есте сақтауды, 

кеңістікті бағдарлау қабілетін жатқызады [2]. 

Дұрыс ойлаудың формалары мен заңдары туралы ғылым логика деп, ал 

ой қорытындыларының обьектив пікірлерге негізделетін процесі логикалық 

ойлау деп аталады. 

Логикалық ойлаудың ерекшелігі – қорытындылардың қисындылығында, 

олардың шындыққа сай келуінде. Логикаға түскен құбылыс түсіндіріледі, 

себептері мен салдарлары қатесіз анықталады. Ұғымдар арасындағы 

байланыстар мен қатынастар логикалық ойлау жолымен ашылады. Бұл 

байланыстар мен қатынастардың дұрыстығын теріске шығаруға болмайтыны 

пікірлерде көрсетіледі. 

Психолог – ғалымдар: Н.Н. Поспелов, Ю.А.Петров, А.Н.Леонтьев, 

«логикалық ойлау» ұғымына нақты анықтама берген. Олардың пікірінше 

«логикалық ойлау»  дегеніміз логика заңдылықтарын пайдалана отырып ой-

пікірлерді, тұжырымдарды қолдануға негізделген ойлаудың бір түрі. 



323 

 

Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту жөнінде 

А.В.Запорожец, Л.Н.Венгер, И.С. Якиманская еңбектері жарық көрді. 

Жоғарыдағы авторлардың  пікірлерінше «Логикалық ойлауды дамыту» 

дегеніміз: барлық логикалық ойлау операцияларын (талдау, жинақтау, 

салыстыру, жалпылау, саралау) арнайы жүйелі түрде қалыптастыру; ойлау 

белсенділігін, өзбеттілігін дамыту. 

«Логикалық ойлау – логикалық сөйлеудің негізі, ал мұны –логикалық 

сөйлеуді ұстаз дамытуға тиіс»,-  деп көрсетті К.Д.Ушинский. 

Бастауыш сынып баланың логикалық ойлауын дамытудың  негізгі кезеңі 

деп есептеледі. Өйткені логикалық ойлау кейінірек бейнелік ойлаудың негізінде 

қалыптасады, ауқымы кеңірек мәселелерді шешуге ғылыми білімдерді 

меңгеруге  мүмкіндік береді. Әйтседе бұл баланы қайткенде де, неғұрлым 

ертерек логикалық «жолға» шығару дегенді көрсетпейді. Біріншіден, ойлаудың 

логикалық формаларын игерудің  өзі ойлаудың логикалық жетілген бейнені 

формалары ретінде игерілмейінше, толық құнсыз күйде қалып отырады. 

Дамыған көрнекі схемалық ойлау  баланы логика табалдырығына жеткізеді. 

Екіншіден, логикалық ойлауды игеріп болғаннан  кейін, бейнелік ойлау өзінің 

мәнін ешбір жоғалтпайды. 

Тәжірибе барысында жасөспірімдерде ой тұтастығының сақталмауы 

байқалады. Мұндай қателерді болдырмау үшін оқушының  ой  жүйелігінің  

қажеттігін сезінуіне көз жеткізудің амал – тәсілдерін тауып, орнықты ой 

түйіндеуге жетелеу қажет. 

Ал оқушылардың ойлауын дамытып, дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, 

дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйрету – математика сабағының міндеті. 

Жаңа буын математика оқулығының  басты ерекшеліктерінің бірі – оның 

әрбір сабаққа  лайықталған  материалы, негізінен алғанда, төрт текті 

жаттығулардың тобынан  тұрады.  Солардың бірі — балалардың 

шығарамашылық іс-әрекетке бейімдеу мақсатын көздейтін, оқулықта жасыл 

түсті қоршауға алынған шығарамашылық жаттығулар. Бұрынғы оқулықтардың 

ешқайсысында жаттығулардың осындай тобы қарастырылмағандықтан, қазіргі 

мектеп тәжірибесінде шығармашылық жаттығуларды орындаумен байланысты  

оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруда үлкен қиындықтар туындап отыр. 

Оқушылардың шығарамашылық жаттығуларды орындау икемділігін 

бағдарлама талаптары деңгейінде қалыптастыруда айтарлықтай кемшіліктер 

мен олқылықтар орын алуда. 

Математиканы оқыту процесінде жаттығулардың алатын орны ерекше. 

Жаттығу дегеніміз не? Жалпы алғанда, ғылым мен тұрмыстың  әр алуан 

салаларында, «жаттығу» термині әр түрлі мәнде қолданылады. Ал, 

педагогикалық әдебиетте жаттығу ұғымы оқытудың әдісі жөніндегі дәстүрлі 

түсінікпен  іштей байланысты мағынада анықталады. Анықтамалардың 

көпшілігі, жаттығу дегеніміз білімді бекітудің және білік пен дағдыларды 

қалыптастырудың, сондай –ақ оқушылардың ойлау қабілетін дамытудың негігі 

әдістерінің бірі дегенге әкеп саяды [3]. 
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Математикалық білімді жаттығулар орындау негізінде игеру мәселесіне 

ғылым тарихында ұлы жаңалықтар ашқан атақты ғалымдар да жоғары баға 

берген.Мәселен, ұлы ағылшын ғалымы И.Ньютон  жаттығулардың теорияға 

қарағанда, көп нәрсеге үйрететіндігіне назар аударған. 

Жаттығулар алуан түрлі болады және олар, ең алдымен, оқу пәнінің 

ерекшелігіне байланысты ажыратылады. 

Кең мағынада алғанда,  математикалық жаттығу деп кез келген 

математикалық мазмұндағы тапсырмаларды түсінеміз. Басқаша айтқанда, 

математикалық жаттығуларды құрылысы жағынан мысалдар, есептер, 

логикалық жаттығулар, есеп құрастырумен байланысты жаттығулар, т.с.с. деп 

бөлуге болады. 

Қазақстан Республикасы бастауыш білімнің мемлекеттік стандартына 

сәйкес, математикалық білімнің жаңа мазмұны  біртекті емес және әр түрлі екі 

деңгейді қамтиды. Олар міндетті және мүмкін деңгейлер. 

«Міндетті  деңгейге бастауыш мектеп көлеміндегі берік игерілуі тиісті  

материалдар жатады. … 

Ал, мүмкін деңгейге, мазмұны тұрғысынан алғанда, негізгі мәселемен 

үйлесетін, алайда оқушының  математикалық  ой-өрісін кеңейтуге 

бағытталатын, үйреншікті емес   түрде ұсынылатын және де оны орындау 

шығармашылық іс-әрекетпен  ұштасатын  материалдар жатады. Мұның бәрі 

міндетті деңгейдің материалымен кеңейте және тереңдете түсуге қызмет етеді, 

математиканың жүйелі курстарының аса маңызды тарауларын ілгеріде  оқытып 

– үйретудің негізін қалайды. Сондай-ақ балалардың дамуына әсерін тигізеді 

және негізгі материалды терең меңгеріп  алуға көмектеседі». 

Жаңа буын оқулықтарында бастауыш математикалық білім мазмұнының 

мүмкін деңгейін қамтамасыз ету мақсатында ұсынылып отырған  жаттығулар 

ерекше назар аудартады. Олар бір сарынды іс-әрекеттер орындаудан бас тарта 

отырып, өзгермелі әр түрлі бағыттағы ізденістер тудыру арқылы оқушыны  

шығармашылық әрекет жағдайына  енгізуге мүмкіндік  жасайды. 

Шығарамашылық  жаттығулар ұсынылғанда, оқушының алдында  мақсатқа  

өзіне мәлім әрекет тәсілімен жете  алмайтын  проблемалық  жағдаят пайда 

болып, ол оқушының  интеллектуалдық қиналуын туғызуы мүмкін. Осының 

барысында  оқушы жаңа әрекет тәсілін іздестіру бағытындағы шығармашылық 

сипаттағы іс-әрекеттер  орындауға талпынады. [4]. 

Шығармашылық жаттығу – бұл нақты мәні берілмеген, есепті шартты 

математикалық заңдылықтар арқылы орындау. 

Шығармашылық тапсырмалар оқушылардың  жаңа бір нәрсені ашуы, 

яғни оқушы өзін белгілі бір жаңалықтардың авторы ретінде сезінеді. Бұл оған 

белгілі бір пән төңірегіндегі қызығушылығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Яғни, оқушыны өзіне тарта, баули түседі. 

Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға бағытталған 

стандартты емес тапсырмаларды шығармашылық жаттығулар деп атаймыз. 

Сондықтан шығармашылық жаттығуды ұдайы жүргізе отырып біз 
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оқушылардың тек пәнге деген қызығушылығын ғана емес, логикалық ойлауын 

да дамыта аламыз. 

Мектеп тәжірибесінде шығармашылық жаттығулар үздіксіз орындалмай 

жатқандығы белгілі. Кейбір мұғалімдер шығармашылық жаттығу міндетті 

деңгейге жатпайтындықтан оны орындамайды,  орындағанымен сабақ соңында 

асығыс шешуін  оқушыларға жалпылама айтқыза салады, яғни талдау 

жүргізілмейді. Балаларда ой операциялары толық жүргізілмегендіктен  

логикалық ойлаудың даму деңгейі төмен болады. Ал оқушылардың логикалық 

ойлауын дамытудың  бір жолы — шығармашылық жаттығуды жүйелі 

орындату. 

Сыныптағы  оқушылардың білім деңгейі бірдей емес. Олардың ішінде 

математиканы сүйіп оқитын, оған деген ынтасы зор оқушылар да бар. Оларды 

жеңіл, бірыңғай жаттығулар орындау жалықтырады. Сондықтан мұғалім  

оқушыларға  міндетті емес тапсырмаларды үнемі орындатып отыруы тиіс. 

Оқушылардың логикалық ойлауын  дамыту үшін: 

 есепті, жаттығуларды талдай білу іскерліктерін қалыптастыру; 

 сызба графиктік модель бойынша есеп объектілерінің арасындағы 

байланыстарды түсіндіру; 

 есептегі нақты затты ауыстыру;  

 пәнге деген қызығушылығын, сүйіспеншілігін арттыру; 

 сыныпқа дұрыс психологиялық жағдай орнатуға мүмкіндік туғызу. 

Оқу процесіндегі осындай іс-әрекеттердің арқасында  қоғам талап етіп 

отырған шығармашылық қабілеті жоғары, өз ойын жүйелі де ашық айта алатын, 

қоғамға еркін сіңетін, өндіріске белсене араласатын логикалық ойлау қабілеті 

дамыған азамат қалыптасады. 

Сыныптағы оқушылардың дайындық деңгейін ескере отырып, 

шығармашылық жаттығуларды орындатуға болады. Үлгі ретінде мына 

жаттығуларды беріп отырмыз: 

2-сынып оқушыларына 

1. Тік төртбұрыш пішіндес бақтың ұзындығы 8 метр, ал ені 4 метр. Осы 

бақты қоршау үшін ұзындығы неше метр темір тор керек? 

2. Қайсы сан қатары бөтен? Оны сызып таста. 

1, 3, 5, 7, 9, 11 

3, 5, 7, 9, 11, 13 

5, 7, 9, 11, 13, 15 

2, 5, 8, 11, 14, 17 

7, 9, 11, 13, 15, 17  

3. Катя, Айша және Нинаның етіктері болды. Біреуінікі – биік; 

екіншісінікі - аласа, көк түсті; ал үшіншісінікі - аласа. Катя мен Нинаныкі - 

аласа, ал Нина мен Айшаныкі - қызыл. Олардың етіктері қандай екенін анықта. 

4. 5 жыл бұрын Ержан 8 жаста болған. 6 жылдан кейін Ержан неше жаста 

болады? 

5. 1, 2, 3, 4, 5 цифрларын бір рет қана қолданып, мысалды қалпына 

келтір: 
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____ + ____ + ____ = 60  

 

3-сынып оқушыларына 

1. Тік төртбұрыштың ауданы 18 см
2
, ал периметрі 18 см. Тік 

төртбұрыштың қабырғаларын тап. 

2. Ыдыста 6 апельсин болды. Балалардың жартысы бір апельсиннен, ал 

екінші жартысы екі апельсиннен алды. Неше бала апельсин алды? 

3. 3 литр және 5 литрлік екі ыдысты қолданып, су ағатын шүмектен 1 

литр суды шелекке қалай құйып алуға болады?  

4. Әкеме 31 жас болғанда мен 8 жаста едім, ал қазір әкем менен екі есе 

үлкен. Қазір мен неше жастамын? 

 Сілеусін 600 кг етті 6 сағатта, ал жолбарыс одан 2 есе тез жеп бітіреді. Ол екеуі 

бірге етті қанша уақытта жеп бітіреді? 

 

4-сынып оқушыларына 

1. Жұлдызшаның орынына тиісті цифрларды тауып қой: 
54*7  *7 

**      2*1 

   *7 

    *7 

      0 

2. Екі рет нөлді, екі рет бірді қолданып, неше 4 таңбалы сандарды 

құрастыруға болады? 

3. Жұлдызшаның орынына тиісті цифрларды тауып қой: 
  68 

  ** 

  ** 

** 

7*8 

 

4. Бір шаршының периметрі 24 см, екінші шаршының периметрі 8 см. 

Олардың қиылысуында пайда болған кіші шаршының ауданын тап. Екінші 

шаршының қабырғасы бірінші шаршымен қиылысқанда қақ бөлінген.  

5. Бөлмедегі барлық орындықтар мен арқалы орындықтарда адамдар 

отыр. Орындықтардың 3 аяқтары бар, арқалы орындықтардың 4 аяқтары бар. 

Егер бөлмеде барлығы 39 аяқ бар болса, онда неше орындықтар және неше 

арқалы орындықтар бар? 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАМОТНОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ (НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТОГО УРОКА) 

 
В статье рассматривается актуальность понятия «функционально грамотная языковая личность 

младшего школьника», раскрывается его сущность через подготовку, проведение и анализа 

открытого урока. Также рассматриваются педагогические условия, направленные на формирование 

функционально грамотной языковой личности младшего школьника. 

 

Ключевые слова: функциональная грамотность, функционально грамотная языковая личность 

младшего школьника, открытый урок, ценность. 

 

Современная казахстанская школа ориентирована на развитие 

гуманистических тенденций образования, восстановление поликультурной 

функции языка [1]. Важная роль при этом отводится гуманитарному 

образованию. Гуманитарное образование младших школьников даётся в школе 

на уроках русского языка и литературного чтения. Важным аспектом в 

преподавании этих предметов в начальной школе является работа по развитию 

функциональной грамотности. 

А.А Леонтьев определяет понятие «функциональная грамотность» как 

«способность свободно использовать умения чтения информации из текста 

(понимание, компрессия, трансформация и т. д.) и для целей передачи этой 

информации в реальном общении» [2]. Функционально грамотная языковая 

личность младшего школьника - это личность, владеющая всеми видами речи 

(устной и письменной, монологической и диалогической), умеющая решать 

учебные и жизненные задачи на основе адекватного взаимодействия с другими 

людьми, способная понимать и принимать существование других. 

Воспитание и обучение функционально грамотных людей– одна из 

важнейших задач современной школы. Функциональная грамотность 

закладывается в начальных классах иосновывается на различных видах 

речевойдеятельности–чтении и письме, говорении и слушании [3]. Уроки 

развития речи позволяют развивать все виды речевой деятельности школьника. 

Развитие речи детей является одной из ведущих задач в современной 

начальной школе. Известно, что хорошо развитая речь младших школьников 

оказывает непосредственное влияние на обучение детей не только языку, но и 

всем учебным дисциплинам, являясь показателем интеллектуального развития. 

Трудно стать активным участником общественной жизни, интересным 

собеседником, не владея связной речью. 

Лучшим средством достижения высоких результатов педагогической 

деятельности является взаимообмен профессиональным опытом, 

взаимообучение. Одной из форм взаимообучения является открытый урок 



328 

 

(учебное занятие). Открытые уроки посвящаются только актуальным 

методическим проблемам. Они отражают решение методической проблемы, 

над которой работает педагог. 

На открытом уроке педагог может показать высокую эффективность 

новации. Поэтому важно выбирать тему, содержание которой позволит 

показать новые усовершенствованные приемы и методы обучения, 

направленные на формирование функциональной грамотности. 

Новые образовательные стандарты предлагают выделять четыре основных 

типа уроков в зависимости от поставленных целей: 

Виды уроков для каждого типа урока: 

1.Урок открытия нового знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, 

экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2.Урок рефлексии 

Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, 

комбинированный урок. 

3.Урок общеметодологической направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование. 

4.Урок развивающего контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий 

отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

В качестве примера предлагается открытый урок  развития речи, 

проведённый в 3 классе. Остановимся  на этапах его подготовки, 

проведения и анализа. 

Урок: развитие речи 

Тип урока: урок систематизации знаний (общеметодологической 

направленности) 

Форма проведения: деловая игра «Редакция журнала «Почемучка» 

Тема: редактирование текста 

Цель: 

 плодотворно сотрудничать с учителем и сверстниками в поиске и сборе 

информации; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Задачи: 

 формировать умения слаженно работать в  группе; 

 развивать зрительную и слуховую память, интерес к предмету, 

обогащать словарный запас детей; 

 воспитывать прилежность, аккуратность. 

Современная система работы по развитию связной речи учащихся 

выделяет в качестве основной задачу формирования умений воспринимать и 

воспроизводить текст и сознательно создавать собственное высказывание в 

устной и письменной форме. Для решения данной задачи рекомендуют 
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создавать речевые ситуации, которые максимально приближены к 

естественным условиям общения. В этом случае повышается речевая 

активность учащихся, обеспечивается высокая мотивация в обучении. 

«Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или 

вовсе не понимает его настоящего значения и не получило навык 

распоряжаться им свободно в изустной или письменной речи, всегда будет 

страдать от этого коренного недостатка при изучении всякого другого 

предмета»,- так считал К.Д.Ушинский.[4]  Прошло много времени с тех пор, 

как были написаны эти строчки, но актуальность их не вызывает сомнения: 

через изучение русского языка - к познанию других наук. 

В основу начального курса русского языка положено всестороннее 

развитие речи. Этой задаче подчинено изучение фонетики, морфологии, 

элементов лексики и синтаксиса. Развитие речи – это принцип в работе, как по 

чтению, так и по правописанию. Работа над правильным произношением и 

выразительностью устной речи, над обогащением словаря, над точностью и 

правильным употреблением слова, над словосочетанием, предложением и 

связной речью,– вот основное содержание уроков по развитию речи. 

Работу по развитию речи своих учеников выстраиваем  в системе так, 

чтобы приоритетными оставались следующие цели: 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- обучение выбору точных, выразительных, адекватных речевой ситуации 

языковых средств; 

- обучение нормам языка и целесообразному, уместному применению его в 

зависимости от речевой ситуации, от смысла и стиля высказывания; 

- совершенствование и развитие речевой деятельности учащихся, т.е. 

процессов порождения и восприятия речи, на всех уровнях языка - 

фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом; выработки 

основных качеств «хорошей» речи. 

Выбор формы проведения урока (деловая игра «Редакция журнала»), его 

темы (журнал «Почемучка») обусловили на подбор материала, который должен 

быть не только научно верным, познавательным, но и интересным детям. 

Кропотливая подготовка к уроку проводилась не только на уроках  русского 

языка, но и на уроках экономики, познания мира. На уроках экономики была  

изучена тема « Кто такие талантливые и успешные люди и как ими стать». Дети 

разработали ряд вопросов, которые они бы хотели задать успешным  людям. 

Вопросы: 

1. Мы все хотим стать талантливыми и успешными людьми. Надо ли 

мечтать  в детстве о своей взрослой жизни? 

2. Была ли у Вас в детстве заветная мечта? 

3. Сбылась ли она? 

4. Вы цените своё время? 

5. Как Вам удаётся везде успеть и всё сделать вовремя? 

6. Как часто Вы опаздываете на работу? 

7. За какое время до начала занятий Вы приходите на работу? 
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8. Влияет ли на успех то, как вы выглядите? 

9. Что Вам помогает выглядеть хорошо? И др. 

Младшие школьники учились составлять рекламу. К уроку они 

разработали собственную рекламу познавательных журналов, книг, 

телепередач. На уроках познания мира учащиеся подготовили мини сообщения 

к рубрике «Это интересно». 

Открытый урок проходил в рамках учебного курса развития устной и 

письменной речи на основе изучения строения текста и исправления 

стилистических ошибок в нём. 

Место и роль данного урока в курсе развития речи  определены правильно, 

урок находится в связи с предыдущими и последующими уроками. 

Весь класс был разделён на группы корректоров. Каждой группой  

руководил выпускающий редактор. Его обязанности: руководство всей работой 

группы и представление  готовой  страницы журнала. В каждой группе работал 

художник-дизайнер, который отвечал за внешнее оформление страницы и 

иллюстрации к статье, которая должна появиться на странице. Какие были 

подобраны статьи и что конкретно надо было сделать каждой группе? 

1-я группа статья о картофеле: « Как картофель попал в нашу страну?» 

Задание: исправить тавтологию. 

2-я группа статья об открытии древних астрономов. Задание: восстановить 

порядок частей текста. 

Астрономы-это ученые, которые наблюдают и изучают звёзды. 

Спустя много лет астроном Николай Коперник доказал, что Земля и другие 

планеты обращаются вокруг Солнца. 

В те далекие времена, когда люди еще не умели читать и писать, они с 

удивлением наблюдали за тем, что происходит на небе. Им казалось, что небо - 

хрустальный колпак, который накрывает Землю, а звезды прикреплены к 

небосводу для украшения. 

Другой ученый, Ньютон, понял, почему планеты вращаются вокруг 

Солнца и не падают; они взаимно притягиваются друг к другу и не позволяют 

друг другу отдаляться от себя или приближаться к себе. Поэтому они все летят 

вокруг Солнца каждая по своему пути. 

Так постепенно ученые открывали тайны космоса. 

Древние люди думали, что  Земля неподвижна, а Солнце, Луна и звезды 

вращаются вокруг Земли. 

3-я группа статья о пингвинах. Задание: восстановить порядок предложений. 

4-я группа статья о путешествии воды. Задание: подобрать точные слова 

для  текста. 

Каждая группа получила план работы. Например: 

План работы для первой группы 

1. Прочитайте. 

2. Найдите повторяющиеся слова. 

3. Замените другими, где это необходимо. 

4. Прочитайте. Нравится ли вам то, что получилось? 

5. Если нравится, то отработайте выразительность. 
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6. Озаглавьте и подпишите статью. 

7. Приготовьтесь к защите. 

- Желаю успеха. 

Выполнение заданий, развивающих связную речь учащихся, письменную 

или устную, способствует повышению  у детей уровня собственной речевой 

активности. Ребенок чувствует самостоятельность в речевой деятельности,  

перестает комплексовать, уходит боязнь быть не понятым окружающими. 

Были выбраны два корреспондента для выполнения особого задания 

редакции. Специальные корреспонденты брали интервью у успешных и 

талантливых людей школы (выбрали из присутствующих гостей). 

Первую и вторую страницы журнала оформляли все вместе: подбирали 

девиз  и выбирали  стихотворение, которые отражали суть нашего журнала. 

При представлении своей страницы  корректорская группа должна была её 

защитить. Высказывался каждый участник. 

Оценка результатов работы. Игра подошла к концу. Дети были 

работниками редакции журнала «Почемучка». 

Вопросы: Какое дело мы научились делать сообща? Где оно нам может 

пригодиться в жизни? Кто-нибудь из вас захотел стать работником журнала или 

газеты? Кем? Почему? 

Одним из главных требованием к уроку является ясность учебной цели, 

поэтому  важно точно сформулировать задачи, логически связать их между 

собой с темой и содержанием игры-урока. 

Отбирая материал к уроку,  стремились, чтобы задачи, реализуемые в ходе 

урока, прослеживались на всех этапах и были логически связаны между собой. 

Содержание урока имело познавательную направленность, что соответствовало 

возможностям учащихся. 

Урок достиг поставленных целей. Он носил обучающий, развивающий и 

воспитывающий характер. Материал, использованный на уроке, соответствовал 

возрастным особенностям детей, был им интересен. Для достижения целей 

урока, развития познавательной активности школьников использовалась 

эмоциональная мотивация - организация  игры. Выбранная структура урока 

была рациональна для решения поставленных задач. Этапы урока логически 

взаимосвязаны между собой. Все задания контролировались и оценивались не 

только учителем, но и детьми. 

На протяжении всего урока осуществлялась взаимосвязь поставленных 

задач через организацию мотивации в начале урока, создание сюжета действий 

для актуализации знаний учащихся, плавного перехода одного этапа урока в 

другой. 

Выбранный темп учебной работы на уроке позволил решить поставленные 

задачи. 

На каждом этапе урока учитывались индивидуальные особенности и 

интересы учащихся, уровень их подготовленности, осуществлялась 

индивидуализация обучения и дифференцированный подход. 

У школьников возникло чувство удовлетворения после окончания игры и 

подведения итогов. Реализованы все поставленные цели.  Урок прошёл на 
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высоком эмоциональном уровне: и учащиеся, и учитель получили огромное 

удовольствие от общения. 

Открытый урок поставил в позицию исследователя и актуализировал 

затруднения, испытываемые в собственной практике (выявление противоречий, 

формулирование концептуальных оснований опыта, самоанализ 

педагогической деятельности и пр.); формировал потребность  

преодолевать собственные затруднения; объективировал потребность 

самосовершенствования. И в этом его ценность. 
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РОЛЬ И МЕСТО СЮЖЕТНО-ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

В МАТЕМАТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматривается специфика сюжетно-дидактической игры в дошкольном 

возрасте, раскрывается роль игры в развитии ребенка. Сюжетно-ролевая игра – это игра, 

которая способствует усвоению важнейших социальных ролей, а также выработке навыков 

формального и неформального общения.  

 

Ключевые слова: игра, сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, развитие. 

 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – это игра. Игра – 

это потребность растущего детского организма. В игре развиваются физические 

силы ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются 

сообразительность, находчивость, инициатива. В игре вырабатываются у ребят 

организационные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать 

обстоятельства и пр., в процессе игры развиваются внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость и др.  

Сущность игры, по Л.С. Выготскому, заключается в том, что она 

http://www/altynsarin.Kostanay.gov.kz/ru
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представляет собой исполнение обобщенных желаний ребенка, основным 

содержанием которых является система отношений со взрослыми. Характерная 

черта игры в том, что она позволяет ребенку выполнять действие при 

отсутствии условий реального достижения его результатов, поскольку мотив 

каждого действия заключен не в получении результатов, а в самом процессе его 

выполнения [1]. 

В игре рождаются следующие новообразования: иерархия мотивов, 

воображение, начальные элементы произвольности, понимание норм и правил 

социальных взаимоотношений. В игре впервые открываются отношения, 

существующие между людьми. Ребенок начинает постигать, что участие в 

каждой деятельности требует от человека исполнения определенных 

обязанностей и дает ему ряд прав. Дети приучаются к дисциплине, соблюдая 

определенные правила игры. 

В совместной деятельности они учатся согласовывать свои действия. В 

игре ребенок постигает возможность замены реального предмета игрушкой или 

случайной вещью, а также может замещать предметы, животных и других 

людей своей собственной персоной. 

Большое влияние игра оказывает на интеллектуальное развитие: в игре 

ребенок обучается обобщать предметы и действия, использовать обобщенное 

значение слова. 

Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые 

создаются самими детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В них 

дети воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и 

деятельности взрослых. В ролевой игре начинает развиваться способность 

действовать в мыслительном плане. Ролевая игра имеет значение и для 

развития воображения.  

По определению, сюжетно-ролевая игра детей дошкольного возраста в 

развернутом виде представляет деятельность, в которой дети берут на себя 

роли (функции) взрослых людей и в обобщенной форме в специально 

создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними. Для этих условий характерно использование 

разнообразных игровых предметов, замещающих действительные предметы 

деятельности взрослых. Такую характеристику сюжетно-ролевой игре дает Д.Б. 

Эльконин[2]. 

В процессе игры дети усваивают смыслы и мотивы человеческой 

деятельности, воспроизводят социальные отношения взрослых. Через игру дети 

включаются в жизнь взрослых, удовлетворяя потребность в участии в ней. 

Постепенно детство становится периодом жизни, специально отведенным для 

общей ориентации в сложно организованной человеческой деятельности и 

социальных отношениях. Таким образом, ролевая игра является социальной по 

своему происхождению и содержанию. 

В игре ребенок осваивает не конкретные знания об окружающем мире, а 

систему общечеловеческих способностей – это общие способы действий с 

вещами, универсальные способы мышления и нравственного отношения к 
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миру. Таким образом, через игру возникают условия для творческого 

самоопределения детей в культуру. 

Игра в полной мере выполняет свои развивающие функции, когда является 

самостоятельной детской деятельностью. Именно в игре впервые начинает 

проявлять себя воображение – основа творческой деятельности человека. 

Развитию воображения могут способствовать разные виды игр, специальные 

игровые тренинги, но особенно благоприятные условия для развития 

воображения создают сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

В игре ребенок начинает осознавать себя как члена определенного 

коллектива, впервые появляется чувство единения, формируется понятие «мы». 

Дети начинают оценивать друг друга, появляется общественное мнение. 

Соответственно, благодаря игре детская группа развивается как коллектив. 

В игре активно формируется способность внимательно относиться к точке 

зрения другого, смотреть на мир с его позиции. Тем самым стимулируется 

преодоление детского эгоцентризма, переход на новую ступень 

интеллектуального развития. Так, например, в сюжетно-ролевой игре ребенку 

необходимо становиться на позицию партнера, учитывать ее в своих действиях. 

В режиссерской игре ребенок решает еще более сложную задачу. Он сам 

организует игровую ситуацию, регулирует отношения персонажей, мотивирует 

их поступки. При этом ребенок оказывается «над ситуацией», становится ее 

хозяином. Это качество значимо для дальнейшего обучения в школе. 

В игре у ребенка развивается символическая (знаковая) функция сознания, 

которая проявляется в использовании вместо реальных предметов–

заместителей (шишка вместо пирожка, листок – вместо тарелки и пр.). 

Использование предметов-заместителей постепенно приводит к появлению 

замещения во внутреннем плане – плане сознания. Это позволяет ребенку 

«действовать в уме», решать разные задачи, используя образы и речь.  

Основа сюжетно-ролевой игры – воображаемая ситуация, в ней наиболее 

явно выражено расщепление действительности на реальную и символическую. 

Воображаемая ситуация включает сюжет, роль, принимаемую ребенком на 

себя, и связанные с ней действия. 

Игровой сюжет – это предмет игрового изображения, последовательность 

и связь изображаемых событий, их совокупность. В сюжете раскрывается 

содержание игры – характер тех действий и отношений, которыми связаны 

игровые роли. Наиболее распространенные сюжеты детских игр – 

профессиональные («в доктора», «в школу», «в магазин»), приключенческие 

(путешествия, войны), сказочные и фантастические. 

Игровая роль – это образ, который ребенок принимает на себя добровольно 

или по договоренности с другими играющими. Основа роли – отношение 

ребенка к принимаемому образу, отождествление себя с ним. В дошкольном 

детстве ребенок овладевает целой гаммой отношений с людьми, которая и 

находит отражение в игровой деятельности. Ребенок выступаетв игре как 

родитель, который заботится о детях, через роль попадаетв отношения 

партнерства, уважения, лидерства, подчинения, равенства. Роль выражается в 
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речи, действиях, выполняемых ребенком, в мимике и пантомимике. Интерес 

ребенка к той ли иной роли связан с ее местомв сюжете (главная или 

второстепенная), привлекательностью образа для ребенка. 

В играх дети принимают либо роли конкретного взрослого человека или 

персонажа фильма, книги, либо обобщенные роли – профессии (учитель, врач), 

либо роли сказочных и фантастических персонажей (царевна, волшебник, 

Бэтмэн). 

Игровые действия – это действия игрового замещения. Замещение 

основано на расщеплении выполняемого действия и смысла, который в него 

вкладывается (кормление куклы игрушечной ложкой, использование вместо 

ложки палочки, жест, имитирующий кормление без использования предмета, – 

во всех примерах смысл один, а действия разные). 

Ребенок использует предметные игровые действия (сюжетная игрушка 

взамен реального предмета), действия с предметами-заместителями (например, 

палочка вместо ложки, градусника). Постепенно ребенок перестает нуждаться в 

опоре на предмет – и переходит к изобразительным действиям, которые 

сопровождаются вербальными комментариями-пояснениями («Мы как будто 

уже вымыли руки»). Существуют особые игровые действия по обозначению 

игрового пространства. Сначала это обозначение требует предметов-маркеров 

игрового пространства (корабль нужно выложить из кирпичиков на полу), а 

затем – только речи без каких-либо физических предметов («Здесь корабль, а 

там – море»). 

Вербальный комментарий обозначает роли, события. Речь позволяет игре 

становиться совместной, коллективной. Чем обобщеннее и короче  

игровые действия, тем глубже проникает ребенок в смысл человеческих 

отношений. 

Важно, чтобы в сюжетно-ролевой игре дети осваивали социальные 

отношения на привлекательном для современных дошкольников содержании, 

которое способствует развитию творческого воображения и положительно 

окрашенных отношений со сверстниками [3]. 

Сюжетно-ролевая игра может носить дидактический характер. Структура 

любой дидактической игры включает следующие компоненты: 

 Дидактическая задача. Задачи разнообразные, определяются целью 

учебно-воспитательного воздействия. Познавательное содержание черпается из 

программы. Это и ознакомление с окружающим, и развитие речи, и 

закрепление элементарных математических представлений и т.д. 

 Игровая задача. Дидактическая и игровая задачи отражают взаимосвязь 

обучения и игры. В отличие от непосредственной постановки дидактической 

задачи на занятиях в дидактической игре она осуществляется через игровую 

задачу, возбуждает желание решить её. 

 Игровые действия. Это проявления активности детей в игровых целях. 

 Правила игры. Они определяют, что и как нужно сделать. Правила 

воспитывают у детей умения сдерживаться, руководить своим поведением. 

Правила носят обучающий (что и как делать), организационный (последовать 
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действий) и дисциплинирующий характер. 

 Результат игры.Это определённый её итог, достижение дидактической 

задачи [4]. 

Особенность сюжетно-дидактических игр на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений состоит в том, что, принимая 

роль взрослого, ребенок действует согласно правилам, диктуемым данной 

ролью: воспроизводит профессиональные действия взрослых, учитывая 

количество, с которым необходимо оперировать, длительность и время 

совершаемых действий и т. п. В таких играх решаются следующие задачи: 

 формирование и закрепление количественных, геометрических, 

временных, пространственных и представлений, представлений о величинах; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 формирование умения ориентироваться на предложенную ситуацию 

(игровой образ, математическое содержание игры, временные рамки и т. п.); 

 обучение умению планировать и регулировать свою деятельность во 

времени в зависимости от действий партнера по игре; 

 развитие личностных качеств, эмоциональной сферы и т. п. 

Сюжет такой игры – развернутый. Он включает разнообразные роли. 

Основное содержание игры не обязательно математическое, но определенные 

игровые моменты предполагают усвоение детьми элементарных 

математических знаний и предлагаются в виде игровых правил. 

Подготовительная работа к сюжетно-дидактическим играм заключается в 

формировании элементарных математических представлений с использованием 

игрового материала, который затем вводится в игровое действие. Например, 

сначала дети обучаются решать арифметические задачи об овощах и фруктах, о 

школьных принадлежностях, в предметах быта и гигиены с применением 

наглядного материала. Эти математические навыки используются в сюжетно-

дидактических играх «Магазин», «Почта», «Аптека» и т.п. 

Проведению сюжетно-дидактических игр предшествует значительная 

работа по обучению детей дидактическим играм с математическим 

содержанием. Так, в процессе подготовки к сюжетно-дидактической игре 

«Магазин игрушек» дети играют в дидактические игры «Назови и сосчитай 

игрушки», «Найди столько игрушек, сколько нарисовано кружков», «Чудесный 

мешочек», «Привези столько игрушек, какую цифру я покажу» и т. п. 

Дидактические игры также способствуют закреплению знаний, полученных на 

экскурсиях. Например, после экскурсии в магазин можно предложить детям 

поиграть в игры «Что нужно продавцу (кассиру) для работы? Сосчитай, 

сколько вещей нужно каждому из них для работы?», «Какие отделы в 

магазине? Сколько их всего?». 

На этапе формирования игровых действий в сюжетно-ролевых играх 

проводится обучение игровым действиям с элементарным математическим 

содержанием. Дети учатся пользоваться определенным количеством предметов, 

соотносить их по форме, цвету, величине, пространственной расположенности 

в зависимости от целей игры. Затем они осиливают игровые действия с 
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предметами-заместителями, используя их в соответствии с заданными 

математическими признаками: величиной, формой, количеством, 

пространственной расположенностью и т. п. При использовании воображаемых 

предметов также учитываются вышеперечисленные особенности. 

Таким образом, для детей дошкольного возраста игра имеет 

исключительное значение: игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для 

них – серьезная форма воспитания. 
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В статье описывается опыт нравственно-духовного образования  детей с ОНР в 

процессе формирования коммуникативно-речевых умений, являющихся базовыми для 

формирования ключевых социальных компетентностей. Характеризуется система 

формирования навыков общения через специфические методы и приёмы. 

 

Ключевые слова: ОНР (Общее недоразвитие речи), социальная адаптация, 

коммуникативно-речевые умения, духовно-нравственное воспитание, нравственные 

ситуации. 

 

В 2009г. разработан и внедрён в практику работы дошкольного 

образования республики Казахстан новый Государственный стандарт. Главной 

идеей современного стандарта явилось развитие личности ребёнка, владеющего 

ключевыми компетентностями, личностной культурой, базирующейся на 

общечеловеческих и национальных ценностях. В психолого- педагогической 

литературе проблема нравственных чувств рассматривается как проблема 

духовного развития ребёнка, своеобразная форма его отношений к 

действительности, особый способ её познания. Нравственное воспитание детей 
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дошкольного возраста является одной из сложнейших задач воспитания в 

условиях современного дошкольного образовательного учреждения. По 

мнению многих педагогов (Л.С.Выготский; Д.Б.Эльконин; Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец; Я.З.Неверович и др.) периодом зарождения и формирования 

этических инстанций, норм нравственности и морали является именно 

дошкольный возраст. С дошкольным периодом (от 3—4 до 6—7 лет) связаны 

истоки нравственного развития детей, когда у них на фоне непосредственно 

мотивируемой деятельности впервые возникают ростки произвольного 

положительного направленного поведения. В связи с этим очевидна 

необходимость организации нравственного просвещения воспитанников 

детского сада, формирование у них норм нравственности и морали. Очевидна и 

необходимость организации специальной работы педагога над разъяснением 

сущности нравственных норм, нравственных отношений человека к обществу, 

коллективу, труду, к окружающим людям и самому себе. Поэтому в воспитании 

любого нравственного качества применяются различные средства и методы 

воспитания. В общей системе нравственного воспитания важное место 

занимает группа средств, направленных на формирование суждений, оценок, 

понятий, на воспитание нравственных убеждений. 

На нравственное становление личности ребенка большое влияние 

оказывают ситуации выбора, т. е. такие ситуации, в которых дошкольник 

должен совершить выбор поступка, руководствуясь известной ему моральной 

нормой. Ситуация должна быть доступной для ребенка, но требовать от него 

напряжения мысли, анализа личного опыта. Эффективным методом уточнения 

систематизации нравственных представлений дошкольников является – 

решение игровых  нравственных ситуаций. Но для успешного решения этих 

ситуаций необходим определённый уровень коммуникативно-речевых умений. 

Коммуникация в психологии и педагогике рассматривается как смысловой 

аспект взаимодействия, общение выступает как форма жизнедеятельности. 

Именно в общении ребенок получает возможность самопредъявления, а по его 

форме можно судить о коммуникативных умениях, свойствах и чертах 

личности.Проблема межличностных взаимоотношений детей достаточно 

подробно изучалась различными учёными (В.В. Абраменковым, И.В. 

Дубровиной, М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Я.Л. Коломинским, А.М. 

Прихожан, Д.И. Фельдштейн и др.). 

В ходе многочисленных исследований в этой области было доказано, что  

нарушения общения в совокупности порождают проблемы связанные с 

успешностью социальной адаптации. Затруднения в установлении контактов с 

людьми как в сфере делового, так и личного общения, становятся причиной 

неуверенности, беспокойства, неудовлетворенности индивида собой и 

окружающим миром. Дети с ОНР в большей мере, чем их сверстники с 

нормальным речевым развитием испытывают трудности в общении. При 

общем недоразвитии речи у детей наблюдается недостаточность собственно 

языковой способности - несовершенство речемыслительных процессов, 

проявляющееся на всех структурных уровнях языка одновременно: в лексике, 
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грамматике, фонетике и др. Очень часто они не понимают значения слов и 

затрудняются в подборе и правильном употреблении словообразовательных 

ассоциаций, нечётко произносят звуки и. В этой связи речь ребенка с ОНР не 

может качественно обеспечивать коммуникативную функцию, способствовать 

полноценному формированию навыков общения, что обедняет все виды его 

деятельности. Отсутствие речевой инициативы способствуют возникновению 

речевого негативизма, замкнутости, стереотипии и штампов в использовании 

одних и тех же речевых конструкций. Уровень самостоятельности при 

взаимодействии, как с взрослыми, так и со сверстниками, проявляется на 

неудовлетворительном уровне. Эти характеристики речи указывают на 

необходимость большего внимания к содержательной и понятийной стороне 

языковых явлений. У детей следует формировать не только речевые навыки, но 

и коммуникативно-речевые умения.  

Для детей с ОНР чрезвычайно важен не только сам процесс участия в 

общении, но и понимание ситуации, в которой осуществляются способы 

воздействия участников коммуникативного процесса. Без направленного 

создания ситуаций общения (только за счет формального усвоения основ 

языка) добиться успешных результатов в коммуникативных (ситуативных) 

умениях у детей с ОНР будет довольно сложно. Таким образом, очевидна 

необходимость обучения детей с ОНР новым технологиям общения и 

формирование у них коммуникативных умений и навыков с целью обеспечения 

их успешной социализации. В ходе реализации Государственного стандарта в 

рамках образовательной области «Коммуникация» в специальном дошкольном 

образовании необходимо формировать у детей с ОНР разнообразные средства 

устной коммуникации и учить применять их в практической деятельности. В 

связи с этим мы в своей работе стали активно разрабатывать и применять такой 

метод формирования коммуникативно-речевых умений как обсуждение и 

решение ситуаций. Эти занятия проводились во второй половине дня в 

свбодное время. В ходе решения любой проблемной игровой ситуации 

развивается навык общения. Дети учатся внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы в ходе диалога, программировать своё высказывание, 

участвовать в коллективном разговоре. Также формируется культура 

общения.Формирования уважения к окружающим, доброжелательности, 

волевых качеств, сдержанности происходит в коллективе сверстников. Дети 

учатся нормам речевого поведения: умению вступать в диалог, завершать 

разговор, применять элементарные формы вежливости при высказываниях, 

просьбах и благодарности.Всё это неразрывно связано с формированием 

нравственных качеств личности. Поэтому содержание игровых проблемных 

ситуаций включает духовно- нравственных аспект.В поведении старшего 

дошкольника ярче выступает связь нравственных качеств и свойств личности с 

интеллектом, познавательным и интересным, отношением к окружающему 

миру, к деятельности, к взрослым и сверстникам, к себе. Ребенок старшего 

дошкольного возраста в процессе общения уже может быть сдержанным, умеет 

действовать в интересах партнера или группы сверстников, проявляя при этом 
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волевые достаточные усилия. Эта система реализуется по этапам с учётом 

возрастных и речевых возможностей детей с ОНР. Она включает: создание 

мотивации на общение и приобретение коммуникативных умений; 

ознакомление со средствами и способами общения и формирование 

коммуникативных умений в репродуктивной деятельности; творческое 

применение коммуникативных умений. По содержанию данные ситуации 

объединяют в себе информационно-коммуникативные, регулятивно-

коммуникативные умения, и умения ориентироваться в условиях внешней 

ситуации общения, планировать содержание акта общения, реализовывать 

задуманное, подбирать вербальные и невербальные средства, оценивать 

результативность общения и отвечать адаптацией своего коммуникативного 

поведения. Их содержание  доступно и интересно детям. На таких занятиях 

дети имеют возможность высказывать свою точку зрения, проявлять 

творчество. Основная цель занятий - научить правилам вежливости, доброты, 

активизировать речевую активность, приучить к большей коммуникативной 

самостоятельности. Это отражается в заинтересованных вопросах, ярких 

эмоциях и  искренних оценках. Кроме этого  содержание различных ситуаций 

содержит моральную проблему. Очень важно, чтобы объектом общественного 

мнения были положительные поступки дошкольников. Развитие общественного 

мнения происходило за счет введения новых и корректировки имеющихся 

нравственных понятий, обучения детей правилам обсуждения и оценки 

событий коллективной жизни, поступков отдельных ребят. Выработанные 

правила жизни детского коллектива выступали в качестве критериев 

нравственной оценки. Также необходимо отметить повышение речевой 

активности и развитие навыков общения в процессе обсуждения той или иной 

ситуации. Речь детей стала более образной, развивалась диалогическая речь, и 

формировался навык связного речевого высказывания. Дети активнее вступали  

в диалог, используя  вопросы, выполняющие контактно-устанавливающую и 

познавательную функцию, лучше программировали своё речевое 

высказывание. Также обсуждение ситуаций способствовало формированию 

умения участвовать в коллективном  разговоре, обучению описывать действия 

других людей. В старшем дошкольном возрасте они чаще использовали  

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Заметно улучшилось  

использование грамматических конструкций.Также наблюдалось и воспитание 

культуры общения. В поступках и действиях ребят произошли изменения. В 

процессе формирования нравственности у детей появилось чувство 

собственного достоинства, гордости и угрызения совести — этот «внутренний 

судья», «контролер» мыслей, поступков и действий. Дети стали проявлять 

сопереживание, сочувствие и сострадание, научились обращать внимание на 

изменение ситуации общения. Таким образом, проведенная работа по 

формированию коммуникативных умений при решении нравственных 

ситуаций, позволила повысить её уровень, что позволяет говорить об 

эффективности этой работы. 
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