
 1 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ     

МИНИСТРЛІГІ 

ТАРАЗ  МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Ботамқҧлова Айгҥл Батырбекқызы 

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ  ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

                                      Оқу- әдістемелік қҧрал 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                          

                                                                Тараз  

                                                                  2015 

       



 2 

           УДК  

ББҚ  

        Баспаға Тараз  мемлекеттік педагогикалық институтының ғылыми және оқу-

әдістемелік кеңесі ұсынған. 

С.   Ботамқұлова А.Б.  Қазіргі кездегі оқытудың педагогикалық технологиялары. 

Оқу-әдістемелік  құрал. – Тараз, 2015. – 90 бет. 

 

Оқу-әдістемелік құралының авторы: 

Ботамқҧлова А.Б. – Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының «Жалпы 

педагогика және психология» кафедрасының аға оқытушысы. 

ISBN  

Оқу-әдістемелік құралда педагогикалық  процесте инновациялық қазіргі кездегі оқытудың 

технологияларын қолданудың  теориялық негіздері ашылып, оқу- тәрбие үрдісінде 

технологияларды қолданудың әдістемесі беріледі. 

        Оқу-әдістемелік құрал мектеп мұғалімдеріне, педагогикалық арнаулы және жоғары оқу 

орны білімгерлеріне, магистранттарына, педагог кадрлардың біліктілігін кӛтеру және қайта 

даярлау институтының қызметкерлеріне арналады.   

                                                                                                                                                УДК  

                                                                                                                             ББҚ  

Рецензенттер:  

Жұмабаева Ә.Е                                              - Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық  

                                                                           Университетінің п.ғ.д., профессор. 

Сарыбекова Қ.Н.                                            - Тараз Инновациялық Гуманитарлық   

                                                                        Университетінің    п.ғ.к, доцент. 

Ізбасарова Ж.Ж.                                            -   Облыстық «Ӛрлеу» педагогтердің біліктілігін   

                                                                     арттыру ұлттық орталығының бас маманы, RWСT  

                                                                           орталығының  директоры. 

ISBN 

                                         Ботамқҧлова А.Б. 

                                                                                                                                  ТарМПИ, 2015 



 3 

КІРІСПЕ 

 

 Қазіргі кезде білм беру саласында әлемдік білім кеңестігіне бағытталған қайта құру 

қалыптасуда.  Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 6 тарауы 40 бабында  білім 

беру қызметінің субъектілері қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістерге 

сәйкес  инновациялық  білімдер мен дағдылардың заманауи кӛлемін алуға, Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік 

бағдарламасында  ӛмір бойы білім алу қажеттіліктерді қанағаттандыруда қазіргі кезге сай 

оқытудың технологияларын бағыттау атап кӛрсетіледі. Инновациялық  білім алу үрдісі 

тұлға дамуының басты тұжырымдамасы болып табылатын үздіксіз білім беру идеясынан 

туындайды. Үздіксіз білім бұл мемлекеттің стратегиялық идеясы.                       

       Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  «Қазақстан- 2050» 

стратегиясы «Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты қазақстан халқына  

Жолдауының  2. 4 тармағында «Білім және кәсіби машық – заманауи білім беру жүйесінің 

кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары» талаптарына сүйенсек, қазіргі 

кездегі оқытудың  технологияларын ЖОО меңгеру заманауи қажеттілік болып табылады. 

      Курс болашақ жоғары оқу орны, ғылыми-педагогикалық мамандарға, инновациялық  

білімін ұйымдастырушыларға, біліктілікті арттыру және қосымша білім беру саласының 

қызметкерлеріне шығармашылық кӛмек ретінде танымдық кӛкжиегін кеңейтуге, ӛз білімін 

толықтыруға және басқалардың білім алуын ұйымдастыруға, инновациялық  білім алуы 

мәселесімен тереңірек танысып, зерттеулер жүргізуге кӛмек береді. 

Білім беру жүйесі білім мазмұнын ұйымдастыруды, қарым-қатынас және құрылымн 

түбегейлі ӛзгертуді, жаңартуды талап етуде. 

- Білім беру жүйесі жаңаша кӛзқараспен іскерлікпен, ақпараттарды қабылдау мен 

ӛңдеу қабілеттілігін дамытуды,білім беру мәселелерін шығармашылдықпен шешуді, білім 

бағдарламаларындербес ӛзгешіліктермен толықтыруды ұсынады. 

Қалыптасқан дәстүрлі оқыту әдістері, компьютерлік оқыту құралдарымен орын алмасуда. 

- Педагогикалық дамуда оқытушы мен оқытушының қарым-қатынасының барысы ең 

басты негіз болып табылуда. 

Жеке тұлғаны имандылыққа тәрбиелеу, адамгершілік қасиетін қалыптастыруға ерекше 

кӛңіл бӛлінуде. 
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- Педагогикалық дамуда оқытушы мен оқытушының қарым-қатынасының барысы ең 

басты негіз болып табылуда. 

Жеке тұлғаны имандылыққа тәрбиелеу, адамгершілік қасиетін қалыптастыруға ерекше 

кӛңіл бӛлінуде. 

Педагогикалық технологиялардың жетілдіруде ғылымның ролі артуда. Педагогика-

психология тұрғысында білім беру технологияларын жетілдірудегі негізгі тенденцияның 

сипаттары: 

- білім алуда есте сақтау қызметінен ақыл-ой даму қызметіне кӛшу; 

- таза құрамдық, сандық білімнен жүйелі құрылымды ақыл-ой әрекетіне кӛшу; 

- «орташа» білімі бар оқушымен салыстыра отырып топтық және жекелеп оқыту 

бағдарламасына кӛшу; 

- таза құрамдық, сандық білімнен жүйелі құрылымды ақыл-ой әрекетіне кӛшу; 

- білім беруде сыртқы себептерден ішкі адамгершілік-ерікке кӛшу. 

Бүгінгі күні оқу жоспарларының түрлі болуы- білім беру мекемелерінің 

педагогикалық процесінде- оқыту таңдау және құрастыру модельдерін, оның ішінде 

авторлық бағдарламаларды пайдалануға қол жеткізді. 

 Бұл бағытта қазіргі дидактика қағидаларын білім беруде пайдалану, жаңа ойлар мен 

технологияларды ғылыми тұрғыда даярлау және іс жүзінде дәлелдеу жұмыстары 

жүргізілуде. 

 Осы орайда түрлі педагогикалық жүйелер мен оқыту технологияларын 

салыстырмалы түрде мектептерде сынақтан ӛткізудің маңызы зор. Сондықтан қазіргі таңда 

мұғалімге, басшыларға кең кӛлемді жаңа инновациялық технологиялар, ойлар, мектептер 

мен бағыттарға бейімделу керек. Жаңа оқыту технологияларын үйреніп білусіз- бүгінгі күні 

сауатты педагог маман бола алмайды. 

 Авторлық мектептер, дамыта оқыту технологиясы, балама технологиялар, 

ӛзгертілген технологиялар және дәстүрлі технология бағыттарында кӛлемді және бай 

мәліметтер, озық педагогикалық тәжірибелер, инновациялық ұсыныстар және ғылыми 

даярламалар баршылық. 
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                         ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР  (Г.К.СЕЛЕВКО)                 

 Оқыту технологиялары, кӛптеген педагогикалық инновациялық іс-тәжірибелер, 

авторлық мектептер және жаңашыл- мұғалімдердің проблемалары жан-жақты талдауды 

және жүйелеуді талап етеді. 

 Негіз ретінде педагогикада жаңа «технология» ұғымын және педагогика дамуына 

сараптама жасау және құру үшін жаңа «технологиялық» қадам жасалынуда. 

Педагогикалық технологиялар ҧғымы 

 Қазіргі кезде педагогика сӛз қотрына «педагогикалық технология» ұғымы кіріп отыр. 

 Енді «технология» сӛзіне бірнеше анықтама берейік. 

1. Технология- бір істегі шеберліктеп, ӛнердігі әдіс жиынтығы, (Түсіндірме сӛздік). 

2. Технология- бұл ӛнер, шеберлік, біліктілік, жағдайды ӛзгерту, ӛңдеу әдістерінің 

жиынтығы. (В.М.Шепель). 

3. Педагогикалық технология -  оқыту түрін, тәсілдерін, әдістерін, жолдарын арнайы 

анықтайтын психологиялық-педагогикалық  нұсқау жиынтығы. Ол -  педагогикалық даму 

барысын ұйымдастыратын әдістеме құралы (Б.Т.Лихачев). 

4. Педагогикалық технология-  мұғалімдер мен оқушылар үшін жұмыс 

орныдайындалған, жан-жақты ескерілген, оқу процесін, педагогикалық қызметті 

жобалауды, ұйымдастыру мен ӛткізуге арналған үлгі. (В.М.Монахов). 

5. Педагогикалық технология- жүйелі әдіс. Оқыту мен білімді меңгеру, пайдалану және 

анықтау, адам және техника ресурсын ескере отырып ӛзара іс-әрекетінің формасын 

ӛзгертуді, оңайлы етуді ӛзінің міндеті деп есептейді. (ЮНЕСКО) 

6. Педагогикалық технология- оқу процесін мазсұнды қызметке асыру құралы. 

(В.П.Беспалько). 

7. Оқыту технологиясы- дидактикалық, жүйенің даму құрамының бӛлімі. (М.Чошанов). 

8. Педагогикалық технология- ғылыми-әдістеме құралдары және жеке тұлғамен жұмыс 

істеу ретінің педагогикалық мақсаттарға жету үшін пайдаланылатын жүйелі жиынтығын 

білдіреді. (М.В.Кларин). 

9. Біздің түсінігімізде педагогикалық технологиямазмұндық жиынтық болып 

есептелінеді, ол ӛзіне әр автордың мағыналы анықтамаларын жинақтаған. (Г.К.Селевко). 

«Педагогикалық технология» ұғымы үш түрлі деректермен беріліу мүмкін (Г.К.Селевко): 

1. ғылыми; 

2. даму барысын жүйелеп баяндау; 

3. әрекетті-даму барысы. 

 

Сонымен «педагогикалық технология» ұғымы білім беру тәжірибесінде үш деңгейде 

қолданылады: 

1. Жалпыпедагогикалық деңгей. 

2. Жеке әдістемелік деңгей. 

3. Жергілікті деңгей. 

 

Педагогикалық технологияның қҧрылымы 

 Жоғары айтылған анықтамалардан технология оқу барысымен тығыз байланысты: 

оқытушы мен оқушының қызметі, оның құрылымы, құралы, әдістері мен түрлері. 

 Сондықтан педагогикалық технологияның құрылымына: 

 а) тұжырымдама негізі; 

 б) оқыту бӛлімінің мазмұны: 

 - жалпы және нақты оқыту мақсаты; 

 - оқыту жағдайлары (материалдары); 

 в) дамыту бӛлімінің технологиялық барысы: 

 - оқу барысын ұйымдастыру; 

 - оқушылардың білім алудағы әдістері мен түрлері; 

 - оқытушының қызметіндегі әдістері мен түрлері; 
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- оқу материалдарын меңгеру барысын басқарудағы мұғалімнің қызметі; 

- білім беру үрдісін анықтау (диагностика) кіреді. 

 

Технологиялық бағалау жҥйесі 

1. Тұжырымдамалылығы. 

2. Жүйелілігі. 

3. Басқарушылығы. 

4. Тиімділігі. 

5. Қайталандылымығы. 

 

 

Жаңа педагогикалық технологиялардың дерекнамалары мен қҧрамды бӛлімдері: 

- әлеуметтік ӛзгерістер және жаңа педагогикалық ойлар; 

- педагогикалық, психологиялық, қоғамдық ғылымдар; 

- озық педагогикалық тәжірибе; 

- еліміздің және шетелдерінің тәжірибелері; 

- халықтық педагогика (этнопедагогика). 

 

       Бүгінгі педагогика ғылымының лексиконында педагогикалық (оқыту) технология 

ұғымы терең тамыр жайды. Дегенмен де, осы ұғымды түсіну мен пайдалануда әртүрлілік 

басым. 

        Технология- Tehne- искусство, ремесло, мастерство, учение- деген мағынаны білдіретін  

грек сӛзі. 

         «Технология -  ӛндірістік процесті жүргізудің әдістері мен тәсілдері жайлы білім 

жиынтығы»,- деп шетел  сӛздерінің қысқаша сӛздігінде анықтама берілген. 

Сонда педагогикалық технология дегеніміз не?  Белгілі практик ғылымдардың осы 

сұраққа берген жауаптарын келтірейік. 

Педагогикалық технология-педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланылатын 

барлық дара, инструменталдық және методологиялық құралдардың қолдану реті мен 

жиынтығының  жүйесін  білдіреді. /Кларин М.В/. 

Технология - оқушы мен ұстазға бірдей қолайлы жағдай тудырушы оқу процесін 

ұйымдастыру және жүргізу, бірлескен педагогикалық әрекетті жобалаудың жан-жақты 

ойластырылған үлгісі. (Монахов В.М.). 

Технология- дидактикалық жүйенің процессуалды бӛлігі. /Чошанов М./. 

Педагогикалық технология-практикада іске асырылатын педагогикалық жүйенің 

жобасы. /Беспалько В.П./. 

Ал, педагогикалық жүйе дегеніміз-белгілі бір қабілеті бар дара тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталған педагогикалық әсерді ұйымдастыруға қажет құралдар, әдістер 

мен тәсілдердің ӛзара байланысқан бірлігі. 

          Оқыту технологиясы- оқытудың тиімді жолдарын зерттейді, ғылымда оқыту 

процесінде қолданылатын әдістер, тәсілдермен қағидалар. Ол оқыту процесінде нақты жүйе 

қызметін атқарады. /Селевко Г./. 
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         Педагогикалық технология ұғымы үш деңгейде қолданылады. 

Жалпы педагогикалық- педагогикалық жүйе ұғымының синонимі. Оған: мақсат, мазмұн, 

оқытудың құралдары мен әдістері, оқыту процесінің субъектілері мен объектілерінің әрекет 

алгоритмі кіреді. 

Салалық /пәндік/- бір пән шеңберіндегі оқыту, тәрбие мазмұнын жүзегеа сырауға 

негізділген әдістер мен құралдар жиынтығы. 

Локальдік /модульдік/- жеке әрекеттер технологиясы, ұғымды қалыптастыру; дара 

қасиеттерді қалыптастыру және дамыту сабағының технологиясы; жаңа материалды 

меңгерту технологиясы; қайталау және бақылауды ұйымдастыру технологиясы; жеке 

жұмысты ұйымдастыру технологиясы. 

Салалық /пәндік/ және локальдық /модульдік/ деңгейлеп оқыту әдісмен үндес, тек 

айырмашылық технологияда процессуалды, ӛлшемдік, сапалық және вариативтік- 

бағдарлық компоненттерге басым кӛңіл бӛледі. 

Технология әдістемеден оқыту әрекеттерінің ӛңдеуге болатындығы мен 

ерекшеленеді. 

                                                 Педагогикалық технология құрылымы: 

Концептуалдық негізі. 

1. Мазмұндық бӛлігі: 

 Жалпы оқыту мақсаты; 

 Нақты оқыту материалының мазмұны; 

2. Проессуалды бӛлігі- технологиялық процесс: 

 Оқыту процесін ұйымдастыру; 

 Оқушының оқу әрекетінің әдістері мен түрлері; 

 Ұстаздың оқу материалын меңгеру процесін басқару әрекеті; 

 Оқу процесін диагностикалау. 

Сонымен бірге, кез-келген педагогикалық  технология негізгі матодологиялық 

талаптарды қанағаттандыруы керек. 

Методологиялық талаптар: 

1. Концептуалдық негізінің болуы. Қандай технология болса да философиялық, 

педагогикалық ғылыми тұжырымдамаға негізделуі тиіс. 

2. Жҥйелілігі. Педагогикалық жүйенің барлық бӛліктерінің логикалық байланыста 

болуы шарт. 

3. Басқаруға оңтайлығы. Диагностикалық болжау жасауға, жоспарлауға, нәтижені 

ӛңдеу, ӛзгеріс енгізу мақсатында әдіс-тәсілдерді кезектеп пайдалану мүмкіндігі 

болуы керек. 

4. Тиімділігі. Білім беру стандартын қанағаттандыруы тиіс. 

5. Қайталауға жарымдылығы. Басқа ұжымға дәл сол күйде қолдануға мүмкіндік 

болуы. 
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Педагогикалық технологияның даму кӛзі мен қҧрамдас бӛліктері болып: 

- әлеуметтік ӛзгеріс және педагогикалық жаңаша ойлау; 

- педагогика, психология, қоғамдық ғылымдар; 

- отандық, шетелдік тәжірибелер, ескі мен жаңа; 

- этнопедагогика болып табылады. 

Әлемдік білім беру кеңестігінде педагогикалық технологиялардың ғылыми 

философиялық негізін мыналар қҧрайды: 

Сциентизм- адамзат қоғамының мәдениет жүйесінде ғылым мен техника рӛлін даралап 

бағалау. 

Табиғат тәнділік-  адамның табиғи мүмкіндіктерін ескеруді уағыздаушы кӛзқарас, адам 

мен табиғаттың үйлестігін басшылыққа алу. 

Гуманизм /ізгіліктік/- әлеуметтік құбылыстарды бағалау ӛлшемі, адамның жағдайы,қоғам 

қағидасы- теңдік, әділеттілік. 

Теософия- діни бағыттағы мектептердің негізі. Ол ұлттық педагогикадын терең терең тамыр 

алады, жастарды жақсылық пен жамандық аражігін ашуға тәрбиелейді. 

Антропософия- адамның рухани құндылығын зерттеуші бағыт. 

Прагматизм- тұлғаның интеллектуалды және адамгершілік сапалары, оның табиғи 

жаратылысы. Оның кӛрінуі тек даралық ерекшеліктеріне байланысты. Олар адамгершілік 

сапаларды қалыптастыру емес, дамытуды ӛзін-ӛзі реттеу жағдайының алғы шарты деп 

есептейді. 

Эксизтенциализм- адам ӛзін-ӛзі жасаушы деген ойды басшылыққа алу. 

Педагогикалық технологияларды мынадай топтарға жинақтауға болады. 

1. Педагогикалық қарым-қатынасты демократиялық және ізгілік негізінде құру 

педагогикалық технологиясы: 

- ынтымақтастық педагогикасы; 

- ізгілікті-тұлғалы оқыту технологиясы; 

- адамгершілікті қалыптастыруға негізделген әдебиетті оқыту жүйесі /Е.Н.Ильин/. 

2. Оқушы әрекетін жангдандыру және жетілдіру негізіндегі оқыту технологиясы: 

- ойын-сабақ технологиясы, 

- проблемалық оқыту, 

- модульдік оқыту технологиясы /М.М. Жанпейісова/ 

- Шаталовтың тірек конспектісі негізінде оқыту технологиясы; 

3. Оқу процесін ұйымдастыру және басқару тиімділігіне негізделген оқыту 

технологиясы: 

- бағдарламалап; 

- /программалап/ оқыту; 

- Дифференциалдап оқыту; 

- Даралап оқыту; 
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- Ұжымдық және топтық оқыту тәсілдері; 

- Компьютерлік технология. 

4. Әдістемелік жетілдіру және дидактикалық қайта ӛңдеу негізіне қарай құрылған 

оқыту технологиясы: 

- ірілендірілген дидактикалық бірліктер /Эрдниев П.М/; 

- «Мәдениет диалогы», /В.С.Библер, С.Ю.Курганов/. 

- «Экология және диалектика» жүйесі, /Л.В.Тарасов/; 

- ақыл-ой әрекетін сатылып дамыту теориясын жүзеге асыру технологиясы 

/М.В.Волович/. 

5. Табиғаттәнділік, ұлттық педагогика әдістерін пайдалануға негізделген оқыту 

технологиясы: 

- «Сауаттылыққа тәрбиелеу»- Кушнир технологиясы: 

- М.Монтессори технологиясы: 

6. Альтернативті оқыту технологиясы: 

- Вальдорф педагогикасы /Р.Штейнер/; 

- Еркін еңбек технологиясы /С.Френе/. 

7. Кешенді политехнологиялар: 

- «Школа самоопределения»/А.Н.Тубельский/; 

- «Школа для всех» /Е.А.Ямбург/; 

- «Школа парк» /М.Балабин/. 

«Мект

еп» 

Мектеп

тің 

мақсат

ы 

Ғылыми 

негізі 

Философ

иялық 

негізі 

Психолог

иялық  

негізі  

Педагоги

калық 

негізі 

Мұғалімні

ң ролі 

Оқушының 

ролі 

Оқыту 

технология

лары 

Дәстү

рлі 

мекте

п 

«Білім 

мекте

бі» 

Бала 

дағды

ны 

игеру

ші 

Ӛзіндік 

ерекші

лік 

қасиетт

ері бар 

тұлған

ы 

тәрбие

леу 

ББД+О

ІӘД 

ББД+-

білім, 

білік, 

дағды 

ОІӘД- 

оқу іс-

әрекеті

«Классик

алық 

механика

» 

Д.Ж.Лок

к «Бала 

тақтайда

й таза 

жанмен 

туылады

» 

Ассоциат

ивті-

рефлектор

лық 

теория 

И.М.сечен

ов, 

И.П.Павл

ов, 

Б.С.Блум 

Я.А.Коме

нский 

педагогик

асы 

ХVIIғ./ 

қағидалаы

: 

оқытудағ

ы 

ғылымил

ық, 

кӛрнекілі

к, 

табиғат-

тәнділік, 

кезектілік 

саналылы

қ, 

белсенділі

Шебер 

«үлкендер

дің қалай 

ойлап, 

қалай 

орындайты

ғына» 

еліктеп 

солай 

орындауға 

тырысады, 

қайталайд

ы 

Оқушы 

«үлкендерді

ң қалай 

ойлап, 

орындайтын

дығына» 

еліктеп 

солай 

орындауға 

тырысады, 

қайталайды. 

1.Иллюстра

циялы- 

түсіндірмелі 

оқыту 

технологияс

ы. 

2.Лекция- 

семинар-  

сынақ 

жүйесі. 

3.Ірі блокпен 

оқыту 

технологияс

ы /Эрдниев/. 

4.Перспектив

ті дамыта 

оқыту 
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нің 

тәсілі 

к технологияс

ы 

/Лысенкова/. 

5.Сабақтың 

тиімділігі 

негізінде 

оқыту 

технологияс

ы/А.Окунев, 

К.Махова/хи

мия/,Т.Гонча

рова/, 

В.Гербутов, 

Н.Палтышев 

/физика/. 

Оқушы әрекетін жандандыру және қарқындату негізіндегі оқыту технологиялары 

 ББД+ОІ

ӘД 

Танымд

ық және 

шығарм

а-

шылық 

қабілетт

ер 

      6.Проблема

лық оқыту 

технологияс

ы. 

7.Ойын 

арқылы 

оқыту 

технологияс

ы. 

 /ББД/+ 

ОІӘД 

  Ассоцияция

+ іс-әрекет 

/қабылдау-

түсіну-есте 

сақтау-

қолдану-

қорыту 

жүйелеу 

және іс-

әрекет/. 

   8.Оқу 

материалын 

сызбалар 

мен арнайы 

таңбалар 

негізінде 

қарқынды 

оқыту 

технологияс

ы. 

Саралап- деңгейлеп оқыту технологиялары 

 ББД+ 

/ОІӘД/ 

 Бейімдел

у 

 Әр 

баланы 

қабілеті 

мен 

мүмкіндіг

Репититор  

Кіші 

топтар 

+репитито

Ӛзін-ӛзі 

басқару, 

бағалау 

9.Сынып 

ішіндегі 

деңгейлеп-

саралап 

оқыту 
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іне қарай 

оқыту 

р технологияс

ы 

/Н.П.Гузик/. 

10.Міндетті 

нәтижелер 

негізіндегі 

саралап 

оқыту 

технологияс

ы 

/В.ВФирсов/

. 

11.Физикан

ы кезеңдеп 

оқыту 

технологияс

ы 

/Н.Н.Палты

шев/. 

12.Саралап 

деңгейлеу 

технологияс

ы 

/В.В.Пикан/. 

13.Кіріктіріл

ген 

технология 

/В.В.Гузеев/

. 

Дербес оқыту технологиялары 

 Білім 

Білік 

Дағды+

Оқу 

Ісәреке

тінің 

дәрежес

і 

 Ізгіліктік Ассоциатив

ті-

рефлокторл

ық теория 

И.М.Сечено

в, 

И.П.Павлов, 

Б.С.Блум 

 Репититор 

Альтернат

ивті, 

академиял

ық+ 

клубтық, 

жеке 

топтар 

Ӛзін-ӛзі 

дамыту, 

шығармашы

лық 

14.Оқытуды 

бейімдеу 

жүйесі 

/А.С.Границ

кая/. 

15.Дербес 

оқыту 

технологияс

ы /Инге 
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 Уит/. 

16.Жеке 

бағытталған 

оқу 

жоспары 

негізінде 

оқыту 

технологияс

ы 

/В.Д.Шадри

ков/. 

17.Жобалап 

оқыту 

технологияс

ы. 

19.Ақпаратт

ық оқыту 

технологияс

ы. 

20.Ұжымды

қ тәсілмен 

оқыту 

технологияс

ы 

/В.Дяченко/. 

21.Модульді

к оқыту 

технологияс

ы 

/М.Жанпейі

сова/. 

22.Проблем

алық-

модульдік 

оқыту 

технологияс

ы. 

23.В.М.Мон

аховтың 
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технологияс

ы. 

Даму 

мекте

бі 

Оқушы

ның 

дамуы. 

Оқу іс-

әрекеті

нің 

дәрежес

і- 

психика

лық 

процесс

тердің 

дамуы. 

Жалпы 

даму.Ш

ығарма

шылық 

қабілетт

ер. 

Релятиви

стік 

физика 

Гегель, 

Э.Ильен

ков 

Іс-әрекет 

теориясы 

Ассоциатив

тік даму+іс-

әрекет 

Песталоц

ии И., 

Дистерве

рг А., 

К.Д.Ушин

ский 

Оқушымен 

қарым-

қатынасты 

және оқу іс 

әрекетін 

қалыптасты

рады, 

орнықтырад

ы. Мұғалім 

мақсат 

қояды, 

оқушы оны 

қабылдайды

. 

Бала оқу іс-

әрекетінің 

субъектісі 

/толығымен 

емес/манипу

ляция 

24.Д.Б.Эльк

онин 

В.В:Давыдо

втың 

дамыта 

оқыту 

технологияс

ы. 

25.В.Занков

тың дамыта 

оқыту 

жүйесі. 

26.Техникал

ық 

шығармашы

лық 

технологияс

ы 

/Альтшулле

р/. 

27.Шығарма

шылықпен 

даиыта 

білім беру 

технологияс

ы 

/И.П.Волков

/. 

28. 

Қоғамдық 

шығармашы

лықты 

тәрбиелеу 

технологияс

ы 

/И.П.Иванов

/. 

29.Музыкал

ды 
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шығармашы

лықты  

дамыту 

жүйесі 

/Д.Ковалевс

кий/. 

30.Әсемдікк

е баулу 

жүйесі 

/Неменский/

. 

31.Әдеби 

шығармашы

лықты 

қалыптасты

ру жүйесі 

/В.Левин/. 

Әлеуметтік мектебі 

Әлеум

еттенд

іру 

мекте

бі 

Қоғам 

мәдение

тін білу, 

қоғамға 

бейімде

у 

Толстой 

Л., 

Бахтин 

М. 

Ассоциат

ивті 

рефлокто

рлық іс-

әрекет 

Жан Пиаже  Автор 

Автор 

Автор 

Автор 

32.Коммуни

кативтік 

оқыту 

технологияс

ы 

/Е.И.Пассов/

. 

33. 

«Мәдениет 

диалогы»  

технологияс

ы 

/В.С.Библер,

С.Ю.Курган

ов/. 

34.М.Монте

ссори 

технологияс

ы. 

35.Жеке 

тұлғаны 

әлеуметтенд
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іруге 

бағытталған 

ойын 

технологияс

ы. 

36.Еркін 

еңбек 

технологияс

ы /С.Френе/. 

37.Шеберха

налар 

технологияс

ы. 

38.Ізгілікті-

тұлғалы 

оқыту 

технологияс

ы 

/Ш.Амонаш

вили/. 

39. 

Адамгершіл

ікті 

қалыптасты

руға 

негізделген 

әдебиетті 

иоқыту 

жүйесі 

/Е.П.Ильин/. 

40.Вальдор

ф 

педагогикас

ы. 

 

Оқу процесін технологияландыру дегеніміз- білім беру бағыттарына сай оқыыту 

процесін құрастыру. Педагогикалық технологияның ӛзіндік ерекшелігі- қойылған мақсатқа 

жету мүмкіндігі кепілдік беретін оқыту процесінқұрастыру және оны жүзеге асыру. 

Оқытылатын пән мазмұны, мұғалім мен оқушының ӛзара байланысты іс-әрекеті, оқушының 
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ішкі даму порцесі негізінде анықталған нақты мақсат қана педагогикалық технология 

құрылымын түсіну кілті бола алады. 

В.Л.Беспалько: «технология- практикада іске асатын нақты педагогикалық жүйе, 

жоба»-десе, Монахлв: «педагогикалық технология- оқыту үрдісін жобалау, ұйымдастыру 

және ӛткізудің ойластырылған моделі»-деген анықтама бергені мәлім. Ендеше, оқыту 

үрдісін жобалаудағы мұғалім іс-әрекетін мына үлгіде ұсынып отырмыз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Деңгейлеп оқыту технологиясы 

Оқыту практикасында деңгейлеп оқыту технологиясын енгізуне оқу ақпараттары 

кӛлемінің ұлғаюы, оқушыларға түсетін «салмақтың» артуы басты себеп болды. 

Деңгейлеп оқыту- оқылатын ақпараттың азаюы арқылы емес, оқушыларға 

қойылатын талаптардың әртүрлілігі арқылы жүзеге асырылады. 

Деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты. 

әрбір оқушы ӛзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгеруін қамтамасыз етуі. 

БАСТАПҚЫ ҒЫЛЫМИ ИДЕЯЛАР: 

1. Деңгейлеп оқыту әр оқушыға ӛз мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып білім 

алуына жадай  жасап, мүмкіндік береді. 

Білім беру бағыттары 

Мемлекеттік білім беру стандартында, оқу жоспары мен 

бағдарламаларда анықталған оқу мазмҧны 

Басым бағыттар мен оқыту мүмкіндіктері 

Оқыту технологиясын таңдау және құрастыру 

Оқу 

материалын 

ұйымдастыру 

Оқу материалын 

ұйымдастыруды 

таңдау 

 Жалпы 
сыныптық; 

 Топтық; 

 Жеке даралай; 

 Ӛзіндік жұмыс; 

 Дербес білім алу; 

 

Оқыту әдістерін 

таңдау 

 Ақпараттық 
дамыту; 

 Проблемалық 
іздестіру; 

 Репродуктивті; 

 Шығармашылық; 

 Зерттеушілік. 

Оқыту құралын 

таңдау 

Оқулықтар: 

 Кӛрнекі құралдар; 

 Ақпараттық 
материалдар; 

 Оқу жабдықтары; 

 Техникалық оқу 

құралдары; 

 Аудио-бейне 

материалдар. 

Технологияны енгізу 

Түзету 

Бағалау 

Түзету 
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2. Деңгейлеп оқыту әртүрлі категориядағы балаларға бірдейзейін аударып, олармен 

саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

3. Деңгейлеп-саралап оқыту құрылымында білімді игерудің негізгі үш деңгейі 

қарастырылады: ең тӛменгі деңгей/минималды базалық/, бағдарламалық, 

күрделенген деңгей. 

Базалық деңгей- мемлекеттік стнадарт бойынша анықталған ең тӛменгі шет. 

Сондықтан оны әрбір оқушы меңгеріу тиіс. Бұл деңгей оқушыға ӛзінің 

қызығушылығы мен қабілетін ескере отырып, уақыты мен күшін дұрыс пайлануына 

мүмкіндік береді. 

4. Оқушының жеке тәжірибесінде негізделген деңгейлеп оқыту технологиясы тиімді 

де нәтижелі болу үшін: 

- жеке тұлға ерекшеліктеріне; 

- психикалық даму ерекшеліктеріне /есте сақтау қабілетінің ерекшелігіне, ойлау, 

қабылдау, зейін ерекшелігіне, ӛзінің эмоциясын басқара білуіне/; 

- пән бойынша білімді игеру деңгейіне /оқушыныңбілімімен іс-әрекет тәсіліне назар 

аударып, кӛңіл бӛлу керек./ 

 

Кезеңдер Мҧғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті 

Дайындық кезең. Оқушылардың оқу 

материалын базалық, 

бағдарламалық, күрделенген 

деңгейлер бойынша 

меңгеруін анықтау. 

 

Диагностикалық кезең Білімді меңгеру деңгейін 

анықтайтын тапсырмаларды 

дайындау. Оқушылардың 

білімді меңгеру деңгейін 

диагностикалау. 

Оқушылардан сауалнама алу, 

сынып жетекшілерімен, 

оқушылар және олардың ата-

аналармен әңгімелесу. 

Диагностика нәтижелері мен ӛз 

қызығушылықтары негізінде пәнді оқу 

деңгейі таңдалады. Оқушы ӛзіндік 

таңдау жасайды. 

қушыларды топтарға бӛлу 

кезеңі. 

Оқушыларды топқа бӛлуді 

ұйымдастыру: Әр топ үшін 

оқу мазмұнын анықтау. Әр 

деңгейде оқытуға қойылатын 

нақты талаптарды дайындау. 

Дайындалған талаптарды 

оқушыларға ұсыну. 

Белгілі топты оқушының таңдауы. 

Топтарға оқыту талаптарының жобасын 

талқылауға қатысу. 

Деңгейлеп оқытуды жүзеге Оқушылардың топтардағы Таңдалған топта ӛзінің оқу іс-әрекетін 
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асыру кезеңі. жұмысын ұйымдастыру. ұйымдастыруы. 

Деңгейлеп оқыту 

жағдайында білімді 

меңгерту нәтижелерін 

бағалау кезеңі. 

Атқарылған жұмыстар 

нәтижесі бойынша 

оқушыларды бағалау/ Кері 

байланыстың дұрыс орнауы, 

жүзеге асуы 

Жеткен нәтижелер бойынша ӛзара 

бағалауды жүзеге асыру. 

Шектеулер: 

1. Мектептің деңгейлеп оқытуды ұйымдастырудағы мүмкіндігі/оқу кабинеттерінің, 

оқушылар топтарында бір пән бойынша параллель жұмыс жүргізетін мұғалімдердің 

жеткілікті болуы/. 

2. Әрбір топтар үшін талаптардың нақты болуы. 

3. Мұғалімнің бір деңгейдегі оқушылармен жұмыс жүргізуі барысында топтың даму 

динамикасын меңгеруі. 

 

                                             Деңгейлеп оқыту технологиясы 

Сыныпішілік (деңгейлік) саралау /Н.П.ГУЗИК бойынша/ 

 

Автор ӛз жүйесінің айрықша екі тұсын:деңгейгеқарап сыныпішілік саралап оқыту 

және дамытушы сабақтар циклі бар «қиыстырылған оқыту жүйесі» деп атаған. 

Әрбір тақырып бойынша ӛткізілетін сабақтар кезектесіп келетін бес типтен 

қҧралады. 

Бірінші- тақырыптыжалпы талдау сабақтары/ оларды лекциялар деп атайды. 

Екінші- қиыстырылған семинар сабақтарда оқушылардың ӛзіндік жұмысының 

процесінде оқу материалдарының тереңдей талдануы. /Әрбір тақырып бойынша мұндай 

сабақтар бірнеше рет 3-5-ке дейін ӛткізіледі/. 

Үшінші- қорытындылау және білімді жүйелеу сабақтары /олар тақырыпты, 

тапсырмаларды қорғау сабақтары деп аталады/. 

Тӛртінші- материалды пәнаралық қорытындылау сабақтары /олар тақырыпты, 

тапсырмаларды қорғау сабақтары деп аталады/. 

Бесінші – практикум сабақтар. 

Балалардың даму деңгейінің бірыңғай болмауына, жеке қабілеттеріндегі 

айырмашылықтар мен басқа да себептерге байланысты сыныпта оқу үздіктері мен 

үлгермеушілер пайда болатыны белігілі. Сондықтан да мұғалім сабақтың барлық 

кезеңдерінде : жаңа материалды беру, бекіту, қайталау, білім, білік, дағдыны бағалау 

кезінде деңгейлеп-саралап оқытуды ұйымдастырады. 
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Онда әр тҥрлі қиындық жәрежесіндегі ҥш типті «А», «В», «С» деңгейлеу 

бағдарламасы алынады. Деңгейлеу бағдарламалары /деңгейлік тапсырмалар емес, тек 

бағдарламалар ғана/ маңызды екі аспектіні, екі тұсты қарастырады. 

а) белгілі деңгейдегі білім, білік, дағдының меңгерілуін қамтамасыз етеді. 

/репродуктивті деңгейден шығармашылыққа дейін/; 

ә) балалардың белгілі деңгейде ӛз бетімен оқуына, білім алуынажағдай жасалады 

/мұғалім тарапынан кӛрсетілген тұрақты кӛмек, үлгі бойынша жұмыс, кеңес беруден бастап, 

ӛз бетінше толық жұмыс істеуге дейін/. 

«А», «В», «С» бағдарламаларының арасында қатаң сабақтастық бар. Олардың 

баяндау логикасында үздіксізӛдікті, жартылай болса да негізгі ұғымның бүтін суретін 

кӛрсететін әр тақырыптың міндетті минимумы беріледі. 

«С»  бағдарламасындағы тапсырмалар базалық стандарт түрінде белгіленеді. Оларды 

орындай отырып, оқушы пән бойынша қайталау деңгейінде нақты материалды меңгереді. 

Материалды алғаш меңгеру жұмыстарының бұл деңгейінде ӛзіндің ерекшеліктері бар. Ол 

материалдың сан рет қайталануын, мағыналық топтарды бӛлу, негізгі ойды табу білігін, 

есте сақтау тәсілдерін білуді т.с.с талап етеді. Сондықтан «С» бағдарламасының мазмұнына 

қалай оқыту керек, неге назар аудару керек, бұдан қандай қорытынды жасау керектігі 

туралы нұсқаулар енгізіледі. 

Күрделенген тапсырмаларды /бұл бағдарламадан кейінгі бағдарлама десе де болады/ 

орындауға кіріспес бұрын «С» бағдарламасындағы тапсырмаларды әрбір оқушы лоындауға 

міндетті. 

«В» бағдарламасы қолдануға арналған есептерді орындау үшін қажет, ол 

оқушылардың оқу, ой әрекетінің арнайы тәсілдерін меңгеруін қамтамасыз етеді. 

Сондықтан бұл бағдарламаға нақты тапсырмалармен қатар бірінші деңгейдегі- 

материалды кеңейтетін, негізгі білімді дәлелдейтін, суреттейтін, нақтылайтын ұғымның 

қолданылуы мен жұмыс істеуін кӛрсететін қосымша – мәліметтер кіргізіледі. Бұл деңгей 

мәліметтер кӛлемін кеңейтіп, негізгі материалды терең түсінуге кӛмектеседі. 

«А» бағдарламасыныңорындалуы оқушыларды алған білімді шығармашылықпен 

қолданатын деңгейде кӛтереді. 

Бұл бағдарлама оқу жұмысы мен ой әрекетінің тәсілдерін және деректі оқу 

материалын еркін игеруді кӛздейді. 

Оқушыға мектепте алған білім негізінде шешуге болатын мәселе түйініне жетуде 

материалмен оның логикалық негізін тереңдете түсетін дамытушылық мәліметтер беріп, 

оны шығармашылықпен қолдану перспективасын ашады. 

Сондай-ақ, бұл деңгей балаға ӛзін қосымша жұмыста кӛрсетуге де мүмкіндік береді. 

Материалды қайталауда әр деңгейдегі тапсырмаларды еркін таңдау әдістемесі кеңінен 

қолданылады.  
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Ӛзіндік жұмыс, есептер шығару, зертханалық және сарамандық жұмыс 

тапсырмалары үшін дайындалатын дидактикалық материалдардың деңгейлік нұсқасын 

бӛлуге болады. 

Бірінші /С/ нҧсқасы оқытудың міндетті нәтижесіне сәйкес. 

Екінші /В/ нҧсқасы оқулықтан қосымша есептер мен жаттығулардың енгізілуін 

кӛздейді. 

Ҥшінші /А/ нҧсқасы қосымша оқу-әдістемелік әдебиеттерден алынған 

тапсырмалардан тҧрады. 

Әр пәндегі оқу бағдарламасын таңдау оқушының ӛзіне ұсынылады. Осылай ортақ 

базалық білім минимумы қамтамасыз етілуімен қатар әр жеке тұлғаның шығармашылық 

дамуына да кеңістік ашылады. 

Білімді бақылау кезінде деңгейлеу тереңдей түсіп, әрбір оқушының жетістігі есепке 

жеке алынады. 

Пәнішілік деңгейлеу әдістемесінің қағидалары мен мазмұны «толық меңгеру» 

әдістемесімен ұқсас. Барлық оқушы білім стандарты деңгейін толық игергеннен кейін ғана 

жаңа материалға ауысу жүзеге асырылады. Жалпы сыныптық, топтық және жеке жұмыстар 

арасындағы үйлесушілік базалық стандарт деңгейінде оқушылардың біліміндегі 

алшақтықты анықтауға мүмкіндік береді. 

Ол үшін келесі сабақ түрлері қолданылады: топтармен жұмыс /столдар бойынша, 

қатар бойынша/; ой толғау; сұхбаттасу /тұрақты жұптар, динамикалық жұптар/; модульдік 

оқыту; семниарлық-сынақ жүйесі; сыныптан тыс қосымша жеке сабақтар; жеке кӛмек; 

кеңес. 

ЖОБАЛАП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

        Бұл жүйенің негізіне Дьюи, Торндайка, Лай сынды американдық ғалымдардың 

идеялары алынған. 

Негізгі идеялар: 

- бала ӛзі таңдаған іс-әрекетті жоғарғы қызығушылықпен орындайды; 

- іс-әрекет тек оқу пәнінің саласында ғана ұқұрылмайды; 

- балады қызығушылықтың пайда болған сәтін қалт жібермеу, соған сүйену; 

- шынайы оқыту ешқашанда біржақты болмайды, қосымша берілетін мәліметтер де 

ӛте маңызды. 

- Жобалап оқыту жүйесін қалаушылардың негізгі ұраны: «Барлығы ӛмірден, 

барлығы ӛмір ҥшін». Сондықтан олар танымдық процестер жүретін қоршаған 

ортаны бастапқы зертхана ретінде қарастырады. Карл Фрей ӛзінің «Жобалау әдісі»- 

деген кітабында / «Бельц», Германия,1977ж/жобалау әдісінің 17 айрықша белгілерін 

атап кӛрсетеді. 

Олардың бірнешеуін атап ӛтейік: 

- жобаға қатысушылар ӛмірде әйтеуір бір адамның жобалау бастамасын іліп әкетеді, 

- жобаға қатысушылар оқыту түрі туралы бір-бірімен келіседі, 
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- жобаға қатысушылар жобалау бастамасын дамыта отырыпғ оны басқалардың 

назарына алуын қамтамасыз етеді, 

- жобаға қатысушылар бір-біріне жұмыс барысытуралы ақпараттар беріп 

отырады,жобаға қатысушылар пікірталастарға қатысады. 

Бұдан жобалау әдісін автор «жоба жасаудағы оқушы мен мұғалім әрекетінің жүйесі»- 

деп қарастыратыны байқалады Әйтсе де, бұл жобалап оқыту технологиясына берілген 

біршама кеңейтілген түсінік. 

 Қазіргі кезеңде жобалап оқытудың негізі қаланғандығы туралы айтуға болады. 

 Н.Г.Чернилова жобалап оқытуды : «Базалық теориялық білімді меңгеру үшін 

кешенді оқу жобаларын ақпараттық үзілістермен кезектестіріп орындауға негізделген 

дамыта оқыту»- деп анықтама берді. 

 / «Система проектного обучения-как инструмент развития самостоятельности 

старшелкассников». Саратов 1997г./ Мұнда автор жобалап оқытуды дамыта оқыту түрі 

ретінде қарастырады. 

 Оқыту процесін толығымен жобалап оқытуға кӛшіру мүмкін емес екені мәлім. 

Алайда, білім жүйесінің қазіргі даму кезеңіндепедагогикалық практиканы жеке тұлғаға 

бағытталған оқыту технологиялармен байыта түсу маңызды. Сондықтан,жобалап оқыту 

технологиясын- жеке тұлғаға дербес бағытталған технологиялардың бірі деп есептеуге 

болады. 

Жобалап оқытуды мақсаты: 

Жеткіліксіз білімді әртүрлі ақпарат кӛздерінен оқушылардың ӛз бетінше және ықыласпен 

оқып үйренуіне; 

1. Танымдық және практикалық міндеттерді шешуге алған білімді пайдалануына; 

2. Әртүрлі топтарда жұмыс істей отырып коммуникативтік біліктерді игеруге; 

3. Зерттеу біліктерін /проблеманы анықтау, ақпарат жинау, бақылау, тәжірибе жүргізу, 

талдау, жорамал жасау, қорытындылау/ дамытуға; 

4. Жүйелі ойлауды дамытуға жағдай жасау болып табылады. 

                   Жобалап оқытудың бастапқы теориялық ҧстанымдары: 

- Бастапқы назар- оқушыда, оның шығармашылық қабілетінің дамуына ықпал ету.ъ 

- Оқыту процесі оқу пәнінің логикасына сай емес, оқушы үшін жеке мәні бар іс-әрекет 

логикасына сай құрылады, бұл оның оқуға деген ынтасын арттырады. 

- Жоба жасаудағы жеке жұмыс қарқыны әр оқушының ӛз даму деңгейіне шығуын 

қамтамасыз етеді. 

- Оқу жобасын кешенді жасау оқушының негізгі физиологиялық және психологиялық 

қызметтерінің тепе-тең дамуына септігін тигізеді. 

- Базалық білімнің терең де саналы меңгерілуі оның әртүрлі жағдайларда әмбебап 

қолданылуы есебінен қамтамасыз етіледі. 

Сонымен жобалап оқытудың негізгі мәні не? Оқу жобасын жасау процесінде 

оқушының нақты жағдайларды бастан ӛткізуі процестердің, құбылыстардың мәніне терең 

бойлауы, жаңа нысандарды жобалауы- технологияның негізгі мәні десе болады. 
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Ал, мұндай жетістіктерге жету үшін оқытудың ерекше түрі керек. Сондай  оқыту түріне 

- /имитациялық/ еліктеу ойындары жатады. 

Ойын- адамның нақты /немесе қиялдағы/ жағдайға еркін ену түрі. Ойынға қатысушылар 

ойын барысында жеке «менін» жүзеге асырып, ӛз шығармашылығы мен белсенділігіне, ӛз 

мүмкіндіктеріне кӛз жеткізеді. Ойынға қатысушылардың әрбірі ӛзі қалаған рӛлін таңдайды, 

оның танымдық әрекеті ӛзіне мағыналы әрекеттер құрылымында жүзеге асырылады. 

Сондықтан да мектептегі еліктеу ойындары- жеке тұлғаға бағытталған оқытудың негізін 

қалайды- деп айтуға болады. 

                                              Ойынның негізгі қызметтері: 

1. Психологиялық, қобалжауды басып, кӛңіл- күйдің кӛтерілуіне әсер етеді; 

2. Психотерапивтік, баланың ӛзіне және  басқаларға деген қарым-қатынасын ӛзгертуге 

кӛмектесе отырып, қатынас тәсілін ӛзгертеді, психикалық кӛңіл-күйді реттейді. 

3. Психологиялық, ойлауды рационалды қалыптан шығарып, нақты жағдайды 

түрлендіре түсетін фантазияға ауыстыруға мүмкінждік береді. Ойын кезінде бала 

дамуы үшін қажетті қауіпсіз жағдайда ӛзін ыңғайлы әрі психологиялық еркіндікте 

ұстайды. 

Оқушы мен мҧғалімнің іс-әрекетінің жҥйесі 

 Оқушы мен мұғалімнің іс-әрекеттер жүйесін анықтамас бұрын жобаны құру 

кезеңдерін анықтап алған дұрыс. 

 Қазіргі кезде жобаны мынандай кезеңдерден құру кеңінен орын алған: жобалық 

тапсырманы дайындау, жобаны ӛзін құру; нәтижелерді шығару; қоғамдық /презентация/ 

таныстыру; рефлексия. 

 

Кезеңдер Мҧғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті 

1. Жобалық 

тапсырманы қҧрастыру. 

  

1.1. Жобаның 

тақырыбын таңдау. 

Мҧғалім тақырыпты 

таңдап, оларды 

оқушыларға ҧсынады. 

Оқушылар талқылып, 

ьтақырып бойынша бір 

шешім қабылдайды. 

/2 нҧсқа/ Мҧғалім оқушыларға 

тақырыпты бірге таңдауға 

ҧсынады. 

Оқушылар тобы 

мҧғаліммен тақырып 

таңдап, оны сыныптың 

талқысына ҧсынады. 

/3 нҧсқа/ Мҧғалім оқушылар 

ҧсынған тақырыптарды 

талдауға қатысады. 

Оқушылар тақырыпты 

жеке таңдап, оны талдау 

ҥшін сыныпқа ҧсынады 

1.2.Жоба тақырыбының 

тақырыпшаларын таңдау. 

Мҧғалім тақырыпты 

алдын-ала 

тақырыпшаларға бӛледі 

де, оларды таңдаулы 

оқушыларға ҧсынады. 

Әрбір оқушы ӛзіне 

тақырыпша таңдайды 

немес жаңа тақырыпша 

ҧсынады 



 23 

 Мҧғалім оқушылармен 

бірге тақырыпшаларды 

талдауға қатысады. 

Оқушылар 

тақырыпшыларды 

талдауға белсенді тҥрде 

қатысып, тақырыпшылар 

ҧсынады. Олардың бірін 

ӛздері таңдап алады, 

яғкни ӛзіне роль 

таңдайды. 

1.3.Шығармашылық 

топтарды қҧру. 

Нақты тақырыпшлар мен 

іс-әрекет тҥрін таңдаған 

оқушыларды біріктіру 

ҥшін мҧғалім 

ҧйымдастыру жҧмысын 

жҥргізеді 

Оқушылар ӛздері таңдаған 

рольдерге сәйкес кіші 

командаларға топтасады. 

1.4.Зерттеу жҧмысына 

материалдар дайындау: 

жауап берілуі тиіс 

сҧрақтарды 

тҧжырымдау,командаларға 

тапсырмалар, қажетті 

әдебиеттерді таңдау. 

Егер жоба кӛлемдірек 

болса, зерттеу 

жҧмысының 

тапсырмалары сҧрақтар 

мен қажетті әдебиеттерді 

алдын-ала дайындайды. 

Кейбір жоғарғы сынып 

оқушылары 

тапсырмаларды 

дайындауға кӛмектеседі. 

Жауап берілуі тиіс 

сҧрақтар командаларда 

қҧрастырылып, сыныпта 

талқыланады. 

1.5. Жобалау іс-әрекетінің 

қорытындысын шығару, 

жариялау тҥрін анықтау. 

Мҧғалім талдау 

жҧмысына қатысады. 

Оқушылар зерттеу 

нәтижесін қандай тҥрде 

кӛрсететін алдымен  

топтарда, содан соң 

сыныпта 

талқылайды./бейнефильм, 

альбом, әдебимҥшайра. 

т.с.с./ 

2.Жобаны қҧрастыру. Мҧғалім оқушылар 

жҧмысын ҥйлестірдеі, 

кеңестер береді, олардың 

іс-әрекетін кӛтермелеп 

отырады. 

Оқушылар іздеу, таны 

жҧмыстарын жҥзеге 

асырады. 

3.Нәтижелерді шығару Мҧғалім оқушылар 

жҧмысын ҥйлестіреді, 

кеңестер береді, олардың 

іс-әрекетін кӛтермелеп 

отырады. 

Оқушылар іздеу, тану 

жҧмыстарын жҥзеге 

асырады. 

4.Таныстыру 

/Презентация/ 

Мҧғалім экспертизалық 

жҧмысты ҧйымдастырды. 

/Мысалы, эксперт ретінде 

жоғарғы сынып 

оқушыларын, ата-

Ӛздерінің жҧмыс 

нәтижелероін баяндайды. 
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аналарды, параллель 

сыныпты басқа да 

кісілерді шақырады/ 

5.Ӛзінің жҧмысын талдау, 

бағалау 

/рефлексия/1.Жобалық 

тапсырманы қҧрастыру. 

Балалардың іс-әрекетіне 

педагогикалқ басшылық 

жасауын бағалайды, 

балалардың бағасын 

ескереді. 

Процеске, басқалардың 

бағаларын ескере отырып 

ӛзінің жҧмысына талдау 

жасайды. Топтық 

рефлексия жҥргізген 

дҧрыс. 

 

Уақытқа байланысты оқу жобасынүш түрге бӛлуге болады: 

*Қысқа мерзімді /2-6 сағат/ 

* Орташа мерзімді /12-15 сағат/ 

*Ұзақ мерзімді. 

 Біздің ойымызша, мектепте әртүрлі оқу жобасы болу керек. Бір жобаны әрбір сынып 

үшін кешенді қарастыруға болса, әртүрлі жастағы ұжымдары бар мектеп үшінбір оқу 

жылына 2-3 жоба да алуға болады. 

                      Технологияны пайдаланудағы шектеулер: 

*Мұғалімнің аталған технологияны пайдалануға деген ықыласының тӛмендігі. 

*Оқушылардың жобалауға қатысуға деген ықыласының тӛмендігі. 

*Оқушылардың зерттеу қабілетінің жеткілікті қалыптаспауы. 

*Жоба бойынша жұмыс нәтижелерін бақылаудағы баға кӛрсеткіштерінің дәл анықталмауы. 

 Бірінші шектеуга байланысты оқушылардың жобалауға деген қызығушылығын 

оятатын бірнеше әдістерді атап ӛтейік. 

1. Жобалау технологиясының мән-мағынасын түсіндіру. 

Әртүрлі жобаларды мысалға келтіре отырып, мұндай жұмыстың маңыздылығын, 

жобаны жасаушылардың жұмысын сипаттауға  болады. Мұнда «жоба» ұғымына кеңінен 

тоқталған жӛн. 

2. Жобалардың мүмкін 10-15 тақырыбының тізбесіне аннотация беру. 

«Ал мен болсам былай істер едім...» деген мүмкін нәтижелерді, күтілетін жобалық 

шешімді ойша ұсыну. 

3. Орындалған жобалардың нұсқаларын ұсыну. Нұсқаларды ұсынғанда оқушыларға 

жоба мазмұны мен кӛлемі, оны жазуға қойылған талаптар, жобаның мықты және әлсіз 

тұстары, оны бағалау кӛрсеткіштері туралы айтқан жӛн. 

 

ЖОБАЛАП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЖҤЗЕГЕ АСЫРЫЛУ ҤЛГІСІН 

ҦСЫНАЙЫҚ. 

Жоба тақырыбы: «Комсомол тоғаны» 
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Зерттелетін тақырыпқа жақын оқу пәндері: экология, география, экономика, сызу, әдебиет. 

Оқушылардың жасы: 14-15 жас /9-сынып/. 

Жабдықтар: бейнеаппаратура, фотоаппарат, компьютер, принтер,сканер. 

Жоба мақсаты: 

1. Тараз қаласының тұрғындары үшін «Комсомол тоғанының» маңызын анықтау. 

2. Тоғанды қалпына келтіру мүмкіндіктерін қарастыруы. 

3. Кӛтерілген проблемаға ел назарын аудару, оны шешуде кӛмек алу. 

Жоба міндеттері: 

1. Қажет ақпараттардытүрлі ақпарат кӛздерін пайдалана отырып ӛз бетінше іздеуге 

оқушыларды үйрету. 

2. Социалогиялық сұраулар жүргізу. 

3. Экономикалық талдау жүргізу. 

4. Тоғанның және оған жақын аймақтың картасын жасау және оны трансформациялау, 

ӛзгерту. 

5. Жобаның тақырыбы бойынша экологиялық проблемаға талдау жасау. 

6. Оқушыларды ақпараттармен алмасуға, әңгіме желісінен ауытқымауға, ӛз тақырыбы 

бойынша баяндауға, ӛз кӛзқарасын жеткізуге,  оны негізді қорғауға үйрету. 

7. Жоба тақырыбы бойынша балаларды жеке, жұпта, топта жұмыс істеуге үйрету. 

8. Болжау әдісін меңгерту. 

9. Қоршағаг ортаға, туған ӛлкеге қамқорлықпен қарау, пікірін қалыптастыру. 

10. Тапсырылған іске деген жауапкершілікті дамыту. 

11. Ӛздерінің шығармашылық және іскерлік мүмкіндіктерін талдауға және бағалауға 

үйрету. 

Аннотация 

        Бұл жобаның тақырыбы тек мектеп оқушылары ғана емес, Тараз қаласының 

тұрғындары үшін де маңызды болып табылады. Жоба экономика, география, математика, 

информатика, социология сынды ғылым салаларын қамтиды. Балалардың талқылауына 

тақырып ретінде Тараз қаласында, тұрғын үйлер арасында орналасқан «тоған» проблемасы 

ұсынылады. Республика кӛлемінде бұл проблемаға кіші ӛзендер проблемасындай қарауға 

болады. 

        Тарихта тоғанның тараздықтар үшін эстетикалық маңызы ғана емес, экологиялық және 

шаруашылық маңызы да үлкен болған.Соңғы жылдары тоған ӛзінің бұрынға кейпін 

жоғалтып, кӛлемі кішірейді, күл-қоқыстың тасталу орнына айналды. Бұл жобаны дер 

кезінде жасалып отырғандығы, тараздықтар үшін маңызы бар үлкен іс екенін дәлелдейді. 

       Жоба тақырыбы бойынша жүргізілетін жұмыс оқушыларға кӛптеген сұрақтар бойынша 

ізденуге,  проблеманы шешудегі шешімдерге ӛздерінше талдау жасауға имүмкіндік береді. 

 Жоба келесі бағыттарда жұмыс істейтін 6 эксперт тобын құруды қарастырады. 
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1. Тоғанның пайда болуы, оның тараздықтар үшін маңызы /қаланың бұрынғы 

тұрғындарының естеіктері//тарихшылар тобы/. 

2. Социологиялық зерттеу /социологиялық сұрау жүргізу, сауалнама нәтижелерін 

талдау/ /социологиялық топ/ 

3. Экологиялық зерттеу /топыраққа, суға анализ жасау, жақын аймақтың ластану 

дәрежесін анықтау/ /экологиялық топ/. 

4. Тоғанды қалпына келтіру мүмкіндіктерін қарастыра отырып шағын ауданды  

кӛріктендіру  үлгілерін  компьютерде жасау /компьютерлік графика тобы/ 

5. Тоғанның және оған жақын аймақтардың сызба-архитектуралық безендірілуі. 

/сәулетшілер тобы/ 
6. Жобаны альтернативті  қаржыландыру, қайта қалпына келтіру, кӛріктендіру 

шараларына қажет қаражат мӛлшері./экономисттер тобы/ 

Жоба бойынша жұмыс барысында оқушылар эксперттер ретінде проблеманы ашады 

және зерттеу әдістерін қолданады. 

Нәтиже: 

1. Тоғанның траихы туралы бейнематериал. 

2. Социологиялық сұрау, сауалнама жүргізу, тоғанның қазіргі жайы туралы 

тараздықтардың пікірі /бейнематериалдар/ оқушылар арасында жүргізілетін 

сауалнамалар қорытындысын шығару, талдау. 

3. Тоғанның және оның айналасының ластану дәрежесін анықтау, тоған суының, 

топырақтың құрамын зерттеу нәтижелері, тоғанның экологиялық жағдайы. 

4. Тоғанды кӛркейту есебімен жасалған шағын- ауданның  компьютерлік  моделі. 

5. Тоғанды және сол аймақты сәулеттендіру сызбалары мен макеттері. 

6. Тоған және оған жақын аймақты тазалауға, кӛріктендіруге қажет қаражат кӛздерін 

анықтау және қаражат кӛздерін анықтау және қаражат сметасын жасау. 

 

ЖОБАНЫҢ ЖҤРГІЗІЛУ ТӘРТІБІ 

1. Болашақ жоба тақырыптарының презентациясы. 

2. Топтардың санын және әр топта жұмыс істейтін топ мүшелерін /2-7/ анықтау. 

3. Ақпарат кӛздері мен іс-әрекет жоспарын талқылау. 

4. Жоба тақырыбы бойынша топтардағы жұмыс: 

- ақпараттарды жинау; 

- ӛздерінің жекуе материалдарына талдау жасау; 

- мұғалім кеңесі; 

- түзетулер енгізу; 

- ақпараттарды іздей түсу; 

- жаңа деректерді талдау; 

- топ мүшелерін қанағаттандыратын мәліметтерді жинақтау, талқылау; 

- қорытынды материалды жазу; 

5. Жобаны қорғау. 

6. Қорытынды жасау, рейтінгілік бағалау. 

7. Рефлексия. 
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МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

 Модульдік оқыту технологиясы- оқушы ӛзінше мақсатты жеке бағдарламамен /толық 

немесе бӛлімдермен/ оқитындай етіп оқыту процесін ӛзгертеді, қайта құрады. 

 Модульдік оқытудың «ӛзегі»- оқу модулі. 

Ол: 

- Ақпараттардың аяқталған блогынан; 

- Оқушы іс-әрекетінің мақсатты бағдарламасынан; 

- Бағдарламаны табысты жүзеге асыру бойынша берілген мұғалімнің нұсқауларынан 

тұрады. 

Модульдік  оқыту білім мазмұны, білімді игеру қарқыны, ӛз бетінше жұмыс істей алу 

мүмкіндігі, оқудың әдісі мен тәсілдері бойынша оқытудың дербестігін қамтамасыз етеді. 

Модульдік оқытудың басқа оқыту жүйелерінен ерекшелігі мен айырмашылығы: 

1. Оқу мазмұнының меңгерілуі қойылған мақсатқа сәйкес жүзеге асатын жекеленген 

кешендер түрінде ұсынылады. Мақсат оқушы үшін қойылып, онда тек қойылатын мазмұн 

кӛлемі ғана кӛрсетіліп қоймай,оның меңігеру деңгейі де анықталады. Сонымен қатар оқушы 

мұғалімнен жұмыс істеудің тиімді жолдары кӛрсетілген жазбаша нұсқау алады. 

2. Мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынас түрі ӛзгереді. Ол модульдер арқылы, 

басқаруыш мен бағынушы арасындағы жеке қарым-ӛатынас процесі арқыла жүзеге асады. 

3. Оқушы кӛп уақыт ӛз бетінше жұмыс атқарады, ол мақсат қоюға, ӛзін жоспарлауға, 

ӛзін ұйымдастыруға, ӛзін бағалауға үйренеді. 

 

Модульдік оқытудағы мақсат: 

Оқушының ӛз бетінше жұмыс істей алу мүмкіндігін дамыту, оқу материалын ӛңдеудің 

жекеленген тәсілдері арқылы жұмыс істей білуге үйрену. Оқушының ӛзбетінше жұмыс 

істей алу мүмкіндігін дамыту, оқу материалын ӛңдеудің жекеленген тәсілдері арқылы 

жұмыс  істей білуге үйрену. 

                                                 Бастапқы ғылыми идеялары: 

1. Модульдік оқыту іс-әрекетпринципіне негізделген: оқушының кейде ғана емес, 

жүйелі түрде белсенді іс-әрекеті болғанда ғана білім мазмұны саналы меңгеріледі. 

Сондықтан мұғалім тапсырмаларды дайындағанда оқушыларды оқу мақсатына 

бағыттайды, оның қабылдауына жағдай жасайды, балалардың ӛзін-ӛзі бақылау және 

бағалау жүйесін анықтайды, сол арқылы ӛзін-ӛзі басқаратын рефлексивті оқыту 

процесін қамтамасыз етеді. 

2. Модульдік технология дамыта оқыту идеясына негізделген: 

егер оқушы тапсырманы мұғалімнің немесе сыныптастарының кӛмегімен орындайтын 

болса, /дем беру, бағыт кӛрсету/, онда ол ьӛзінің жақын даму аймағында деп есептеледі. Бұл 

баланың психикалық функциясының жетілуін септігін тигізеді, ӛйткені ол бүгін 

басқалардың кӛмегімен орындаған тапсырманы ертең ӛзі орындай алады, яғни бір цикл 



 28 

аяқталады да, оқушы актуальды даму аймағына енеді. Осылай жаңа деңгейде келесі цикл 

бастау алады. 

 Модульдік оқытуда бұл цикл мұғалімнің оқушыға беретін кӛмегінің мӛлшері мен 

мазмұнын саралап, оқу әрекетін әртүрлі формада /жеке, топтық, тұрақты жұптың және 

ауыспалы құрамда/ ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады. 

3. Модульдік технологияның қарқындылығы, интенсивтілігі оқыту процесін 

оңтайландыруды, яғни аз күш, аз уақыт, аз құрал жұмсай отырып жоғары нәтижеге жетуді 

талап етеді. 

 

Мҧғалім мен мен оқушы іс-әрекетінің жҥйесі. 

 Модульдік бағдарлама жасаудағы мұғалім іс-әрекетінің жүйесі. 

 Бірінші қадам-оқу курсын жүйе деп қарастыру, оқу мазмұнының алғашқы 

құрылымын анықтау. 

- Мұғалім алдымен ӛзі, сонан соң әдістемелік бірлестікпен бірлесе отырып оқу пәнінің  

негізгі бағытын, ӛзегін анықтайды. 

- Келесі әрекет- әрбір ӛзекті бағыт бойынша әр сынып үшін оқу мазмұны таңдалады. 

- Таңдалған материал кесте түрінде кӛрсетіледі. 

Мұғалім осылайша  әр сынып бойынша, сыныптан-сыныпқа ілгерілеуде ӛз пәнінің 

мазмұнын кӛрнектітүрде елестете алады. 

Екінші қадам- әрбір сынып үшін технологиялық карта жасалады. Мүмкін нұсқасын 

мысалға келтірейік /кесте 1/. 

Осы картаны жасау арқыла оқытудағы ерекшеліктер мен қиындықтар тұрғысынан 

мұғалім оқу мазмұнын толық кӛое алады. 

Үшінші қадам- модульдік бағдарламаны құру. Оның негізгі құрамдас бӛлімдері- 

дидактикалық мақсат және бағдарламаның жинағы болып табылады. 

- әрбір модульдік бағдарламаға ат беріледі, ол таңдалған үлкен тақырып немесе 

бӛлімнің мазмұнын ашуы керек. 

Содан соң үш деңгейдегі кешенді дидактикалық мақсат білімнің тұлғаның рухани 

дамуына, ӛмірлік тәжірибесі мен ӛзінің кәсіп таңдауына әсері, білімі, біліктілігі. 

Тӛртінші қадам: Кешенді дидактикалықмақсаттан /интеграцияланған/ кіріктірілген 

дидактикалық мақсат бӛліп алынады. Мұнда ақпараттардың аяқталған блогын кӛрсететін 

мазмұны іріктеліп, анықталған әрбір модуль үшін үш деңгейде мақсат анықталады, сӛйтіп 

модульдеор жүйесі қалыптасады. 

Бесінші қадам: Кіріктірілген дидактикалық мақсатты жеке дидактикалық мақсаттарға 

жіктеу және модульді құрайтын оқу элементтерінің мазмұнын қалыптастыру. 

 

Әрбір параллель сыныптар бойынша қҧрастырылған технологиялық карта /кесте 1/ 

Негізгі Жетекші Екінші Тақырыпқа Қиынмеңгері Пәнішілі Пәнаралы Қиыншыл
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ӛзекті 

бағыт 

білім кезектігі 

білім 

сәйкес 

қатар 

жүргізілетін 

қайталаулар 

летін 

тақырыптар 

к 

байланы

с 

қ 

байланыс 

ықтарды 

жою 

жодлары 

 

Осының нәтижесінде мақсаттар «ағашы ӛседі», /КДМ-кешенді дидактикалық мақсат, 

КИДМ-кіріктірілген, интеграциялық дидактикалық мақсат, ЖДМ-жеке дидактикалық 

мақсат. 

Алтыншы қадам: Модульдің ӛзін құру. 

- Модульді құру әрқашан кіріктірілген мақсатты анықтаудан басталады. Оны кестеде 

оқу элементі ретінде «О» деп белгілейміз. 

- Оқушылардың жұмысқа дайындығын анықтайтын алдыңғы бақылау тапсырмалары 

беріледі. 

- Барлық жеке дидактикалық мақсаттар анықталып, оқу элементтері құрылады. Оқу 

элементтеріне мақсат қою, оқушылардың іс-әрекет алгоритмі, білім мен дағдына 

меңгеру деңгейін анықтайтын бақылау және түзету тапсырмалары кіреді. 

- Тапсырмалардың орындалу барысын қорытындылайтын модул элементі- резюме 

мазмұнын меңгеру деңгейін анықтайды. 

- Соңғы бақылау тапсырмалары құрастырылады. Ол модуль мазмұнын меңгеру 

деңгейін анықтайды. 

- Модуль материалын жинақтаудың құрылымдық-логикалық сызбасы мен 

құрастыруда оқушылардың жіберуі мүмкін қателері ойластырылады. 

 

Модульді қҧрастырудағы мҧғалім іс-әрекетінің жҥйесі. 

 Модульді құрастыруда белгіліұстанымдарды басшылыққа алу қажет. 

- Жеке дидактикалық мақсаттар жиынтығы модульдің кіріктірілген мақсаттарын 

жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Барлық модульдегі кіріктірілген мақсаттардың 

жүзеге асуы модульдік бағдарламаның кешенді дидактикалық мақсатына әкеледі. 

- Жүзеге асырылған кері байланыс-білімді меңгеру процесін бақылау және басқаур 

негізі. 

Мұнда алдыңғы  және соңғы бақылау мұғаліммен  анағұрлым қатар жүргізілсе, 

ағымдағы және аралық бақылау /оқу эелементтерінің тоғысуында/ жұмасақ, ӛзіндік және 

оқушылардың ӛзара бақылауытүрінде ӛтеді. 

- Оқу және дидактикалық материал жеңіл, түсінікті, нақты, мәнерлі, диалогты түрде 

түсіндіріледі. 

Модульдік бағдарламасының сызба тҥріндегі кӛрініс /кесте2/ 

Модульдік бағдарламасының қҧрылымы 
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                                                          Оқу элементі /кесте 3/ 

 

ОЭ № Тапсырмаларда кӛрсетілген оқу 

материалы 

Мұғалім кеңесі 

 

- Модульді тұрғызуда оқушылардың білімді меңгеру- қабылдау, түсіну, есте сақтау, 

қолдану, жинақтау, және жүйелеу сияқты логикасы қатаң сақталады. 

- Модульқұрылымы- сабақтың типіне сәйкес болады. 

Бірінші қадам- Модульдің кіріктірілген  мақсатын анықтау. 

Екінші қадам- Сабақтың типіне қарай оқу эелементтеріне бӛлу. 

Үшінші қадам-  Әрбір оқу элементтерінің мақсатын анықтау. 

Тӛртінші қадам- Әрбір оқу элементінің мазмұнын анықтау. 

Бесінші қадам- Оқушыларға берілетін кеңестер мен нұсқауларды анықтау. 

 Оқу элементінің /ОЭ/ келесі түрі ӛте тиімді екенін тәжірибе дәлелдеген /кесте 3/. 

 Оқу модельдерінің құру- тапсырмаларға, мұғалім мен оқушы әрекеттеріне 

қойылатын талаптар жүйесіне бағынышты. 

 

 

КДМ 

 

 

 

 

КИДМ 

 

 

 

 

 

 

КДМ 

МБ 

М-1 М-2 М-3 М-4 М-п 

ОЭ-0 ОЭ-1 ОЭ-2 ОЭ-п 
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 Тапсырмалар пәнішілік және пәнаралық байланыстың үздіксіздігін қамтамасыз етеді, 

олар: мазмұны мен танымдық деңгейі сараланған; проблемалы, проблеманы қою және 

онышешуге бағыттайтын; білімді игеру механизмін кӛрсететін және қайталау материалын  

қосатын /таблица құрастыру, салыстырмалы мінзедем беру/ болуы керек және ол модуль 

мақсатымен кіріктіріледі. Оқушының іс-әрекеті оның жақын даму аймағында ӛтеді де, 

баланың ӛзін-ӛзі басқаруына бағыттайды, қарым-қатынас дағдысын қалыптастырады, 

уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, әр сабақта оқушының рефлексивті қабілетін 

жүзеге асырады. 

Мұғалімнің іс-әрекеті түбегейлі ӛзгереді. Оның  негізгі мақсаты- модульдік 

бағдарламаны, модульдерді құру. Сабақта ол ұйымдастырады, үйлестіреді, кеңес береді, 

бақылайды, модульдік оқытудыңмүмкіндіктерін пайдалана отырып,оқытуды рефлексивті 

басқарады. 

Шектеулер: 

1. Оқушылардың оқу әрекетін ӛздерінше атқаруға дайындық деңгейі. 

2. Мектептің материалдық мүмкіндіктері. 

3. Уақыт тапшылығын туғызатын іс-әрекеттің кең ауқымды мазмұнын модульге енгізу. 

Модульдік оқыту технологиясын оқыту процесіне біртіндеп енгізу қажет. Дәстүрлі 

сыныптық-сабақ жүйесін модульдік оқытумен үйлестіруге де болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ /М.ЖАНПЕЙІСОВА БОЙЫНША/ 

Ақтӛбе қаласы мен Ақтӛбе облысының бірқатар мектептерінде сыннан ӛткізілген 

педагогикалық технология мазмұны: 

1. Жалпы оқу мақсатын қою; 

2. Жалпы тұжырымдалған  мақсатты нақтылау. 

3. Оқушыларрдың деңгейін алдан-ала анықтау. 

4. Жедел кері әсер негізінде оқыту үрдісіндетүзнтулер енгізу. 

5. Нәтижені бағалау. 

Осындай құрылыстағы әртүрлі мазмұнды, бірақ құрылымы бірдей жекеленген 

блоктардан тұратын оқу процесі «модульдік» сипат алады. 

«Модуль»-бір жүйенің ажыратылатын, ӛзінше дербес бӛлігі/Ожегов С.И. Орыс тілінің 

сӛздігі/. 

 

Дифференциация- латынның «difference» сӛзінен аударғанда бүтіннің түрлі 

бӛлшектерге, түрлерге, сатыларға бӛлінуі, жіктелуі- деген мағынаны білдіреді. 

 

«Рефлексия»- терминді ағылшын философы, табиғаттәнді педагогиканың негізін 

салушы Джон Локк енгізді. Ол «рефлексия - ақылдың ӛз әрекетіне бақылау жасауы»- 

деп анықтама берген. 
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 «Модульдік оқыту технологиясы» деп аталған педагогикалық технология нұсқасын 

жасағанда «толық меңгеру» әдістемесінің негізгі қағидалары ұстанылған. «Толық меңгеру» 

әдістемесінің негізгі идеяларын 1960- жылдарда американ психологтары Д.Ж.Кэррол және 

Б.Блум ұсынған. Олардың пайымдауынша, бала қабілеті қолайлы жағдай жасалған кезде 

оның оқу темпімен анықталады. 

 Оқу нәтижесін тұрақты тіркеліп отыратын параметрге айналдыруды ұсынған. 

 Сонымен қатар жобаланатын педагогикалық технологиялардың негізгі қағидаларын 

негізге ала отырып, қазіргі дидактикаолық талаптарға сай бірқатар ӛзгерістер енгізілген. 

Онда балаларды оқытуға ұмтылдыру емес, жеке танымдық әрекеттерін ұйымдастыру, оқу 

процесін диалогтік қатынас негізінде құру кӛзделген. 

 Осыдан оқу процесін құруда, мұғалім жұмысында бірқатар ӛзгерістер пайда болады. 

 «Толық меңгеру»- әдістемесіне сай мұғалімнің әрбір оқу бірлігіндегі жұмысы мына 

кезектілікте жүзеге асады: 

1. Балаларды оқу мақсатымен таныстыру. 

2. Берілген тарау /оқу бірлігі/ бойынша сыныпты жалпы оқу жоспарымен таныстыру. 

3. Мұғалімнің материалды кӛбіне баяндау түрінде оқытуы. 

4. Диагностикалық тест бойынша ағымдағы тексеруді жүргізу. 

5. Тексеру нәтижесін бағалау, тарау мазмұнын  толық меңгерген оқушыларды анықтау. 

6. Тарауды толық меңгермеген оқушылармен «түзету» оқуларын жүргізу. 

7. Диагностикалық тетс жүргізу, оқу бірлігінің мазмұнын толық меңгерген 

оқушыларды анықтау. 

Ал, М.Жанпейісова ұсынғаннұсқауда мұғалім әрекетінің кезектілігі сәл ӛзгеше: 

1. Оқушыларды оқу мақсатымен таныстыру. 

2. Мазмұны жағынан маңызды тақырыппен және тарау бойынша құрылған блоктарды 

оқыту модулімен сыныпты таныстыру. 

3. Мұғалім таңбалар жүйесімен берілген- сызба, кесте, таблицалар т.с.с. қолдана 

отырып материалды қысқаша баяндайды. Оқушыларды зерттеуге, іздеуге жетелейді. 

4. Диалогтық қарым-қатынасқа негізделген оқушылардыңтанымдық іс-әрекетін 

ұйымдастыра отырып, әр сабақтағы әр оқушының іс-әрекет нәтижесін бағалау. 

5. Оқу материалына 4-7 рет қайта орала отырып, жалпы тақырыпқа, тарауға жету. 

6. Ӛтілген тақырып бойынша тестілеу жүргізу. 

7. 3-деңгейлік жүйемен дайындалған билеттер бойынша зачет, бақылаужұмысы, сын 

жұмысын ӛткізу. 

                          Модульдік оқыту технологиясының қҧрылымы 

        Оқу циклі ретінде ұдайы қайталанатын оқу модулінің ӛз құрылымы бар. Ол үш 

бӛлімнен тұрады: 

1.Кіріспе. 

2. Диалогиялық , сұхбат бӛлімі. 

3. Қорытынды бӛлім. 
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Оқу модулін кестеде былай кӛрстеуге болады: 

Кіріспе бӛлім 

/модульге, тақырыпқа ену/ 

Диалогтық, сҧхбат бӛлімі 

 

Кӛбіне сҧхбаттасу, диалогты қарым-қатынас арқылы 

оқушылардың танымдық іс-әрекетін ҧйымдастыру 

 

Қорытынды бӛлім 

 

бақылау 

 

 Әр модульдегі сағаттар саны әртүрлі. Бұл бағдарлама бойынша тараулар 

таықырыптар берілген сағат санына байланысты. 

 М.Жанпейісова жүргізген зерттеулер 7-12 сағаттан тұратын, оқу модулін ӛте тиімді 

деп тапты. Дегенмен, эксперимент жүргізген мұғалімдердің модульдегі сағаты 4-тен 

/Қазақстан тарихы курсы» бойынша/. 

 22 сағатқа дейін / «Математика» бойынша/ ауытқыды. Сағаттар санына қарамай, 

кіріспе бӛліміне 1-2 сағат /сабақ/ жұмсау- оқу модулінің ерекшелігі. Қорытынды бӛлімге де 

2-3 сағаттан кӛп берілмейді. 

 Мысалы, мұғалім 9 сағатқа арнап оқу модулін құрса, 1 сағат- кіріспе бӛліміне, 2 сағат 

қорытынды бӛліміне, 6 сағат- сұхбат бӛліміне арнап бӛлінеді. 

 Бұл әрбір оқушының білімді  меңгеру, дайындық деңгейіне қарай оқу материалын 3 

деңгейде қарастыру қажеттілігін туындаған. 

 Жаңа меңгерілген білімнің, біліктің ӛңін ӛзгертпей қайталау деңгейінде материалды 

оқыту тақырып бойы, тарау бойы, оқу модулінің мазмұны бойы жүргізіледі. 

 Мазмұнды ілгерілей отырып, бірнеше дүркін оралу- қарапайымнан күрделігі, 

репродуктивті білімнен шығармашылық ізденске/ кейде зерттеу элементіне дейін жетуге, 

әрбір оқушыға оқу материалын «түсіну»  деңгейінен «білімді тасымалдау, кӛшіру» 

деңгейіне дейін меңгеруге мүмкіндік береді. Диалогтық, сұхбат бӛлімінде танымдық  

процесс сыныпты- 4-7  баладан тұратын топқа бӛліп, оқушылардың ӛзара әрекетін 

ұйымдастыру негізінде, бұл бӛлімге түрлі ойын технологияларын кіргізу арқылы 
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оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынасы негізінде жүргізіледі. Мұғалім осылайша 

«ынталандырушы» рӛліне ауысады. 

 Оқу моделін құрастырудағы екінші ерекшелік- мұғалімнің модуль құруға дайындық 

жүйесі. Мұғалім бір оқу модулі үшін сағат санын анықтап, оны құрастыруға кіріседі: 

мақсатын, мазмұны мен нәтижесін анықтайды, сонымен қатар, берілген модульдегі 

сабақтарды ұйымдастыру түрін ойластырады. 

 Мұғалімнің дайындық жұмысы келесі қадам- әрекеттерден тұрады. 

1-қадам: Берілген курс бағдарламасында анықталған тарау, тақырыптар блогы немесе 

тақырып бойынша меңгерілуі тиіс міндетті білім, білік, дағддыны, мақсат пен міндетті 

анықтау. 

2-қадам:Модульдегі бүкіл оқу материалының мазмұнын зерттеу, пысықтау. 

3-қадам: Модульдегі мағыналық «жүкті кӛтеретін» негізгі ұғымды бӛлу, тақырыптағы 

негізгі ақпарата «жасырынған» рельевті сӛздерді табу.Олардың ӛзара байланысы мен ӛзара 

тәуелділігін анықтау. 

4-қадам: Тақырып бойынша тірек-сызбаларды салу /анықталған негізгі ұғымдар бойынша/. 

5-қадам: Оқу модулінің бүкіл мазмұны бойынша 15-20 тапсырмадан тұратын тест 

құрастыру. 

6-қадам: Зачет немесе ерекшелігіне қарай алынатын бақылау жұмысы бойынша сұрақтар 

мен тапсырмалар блогын құрастыру. 

7-қадам: Диалогтық, сұхбат бӛлімі. Сабақтарды ӛткәзу түрі ойластырылады. Оқылатын оқу 

материалының мазмұнына қарай  жеңіл деңгейдегі тапсырмалар, орта деңгейдегі, қиын 

деігейдегі- зерттеу элементтері бар күрделенген тапсырмаларды әр оқушы үшін дайындау. 

Модульдің әрбір қҧрылымдық бӛлімінде пайдаланылатын әдістемелер мен жқмыс 

жҥйелерінің жинағын ҧсынамыз. 

КІРІСПЕ БӚЛІМДЕ Л.Фридман келесі оқу әс-ірекеттерін ұсынады: 

- Проблемалық ситуиция тудыру; 

- Негізгі оқу міндетін анықтау; 

- Ӛзін-ӛзі бақылау және алдағы тақырыпта, тарауды оқуға дайындағын оқушылардың 

ӛздерінің бағалауы; 

- Алдағы жұмыс жоспарын жасау және оны талқылау. 

Оқу модулінің кіріспе бӛлімінде белгілі американдық биолог әрі педагог Д.Ж.Шваб 

ұмынған нұсқа жиі қолданылады. Нұсқа негізінде зерттеу әдістері мен тәсілдері жатыр. 

Мұнда пән ғылыми-зерттеу объектісі ретінде ұсынылады да, зерттеу жұмысы оқытудың 

үлгісі ретінде қарастырылады. 

Жж. Шваба нҧсқасының қҧрылымы. 

 /зерттеуге шақыру/ 
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«Зерттеуге үйрету» нұсқасы 

Нұсқаны Дж.Зухманның жетекшілігімен американдық психологтар мен педагогтар тобы 

құрастырған. Нұсқа 5 кезеінен тұрады, ол жүйелі зерттеу жүргізу тәжірибесін меңгеруге 

бағытталған. 

«Зерттеуге ҥйрету» нҧсқасының қҧрылымы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нұсқаның 2,3,4 кезеңдеріндегі жұмыс 7-9 адамнан тұратын топтармен жүргізіледі. 

                    Диалогтік, сҧхбат бӛліміндегі пікірталас тҥрлері 

 Кӛтерілген мәселе бойынша пікір алмасуды ұйымдастыру тәсілдері әлемдік 

педагогикалық тәжірибеде кең ӛріс алған. Олардың қатарында «Дӛңгелек стол», «Форум», 

«Симпозиум», «Британдық дебат», «Аквариум техникасы» сынды пікірталас түрлері бар. 

Назарларыңызға «Аквариум техникасы» құрылымын ұсынамыз. 

Қадам 1. Оқушы алдағы зерттеу жұмысының мазмұны және таным әдістерімен 

танысады. 

Қадам 2. Зерттеу жұмысындағы негізгі ойды оқушылар өзінше пайымдайды. 

Қадам 3. Ғылыми танымдағы қиындықтарды оқушылар өзінің зерттеу 

проблемасы ретінде анықтайды. 

Қадам 4. Зерттеу жүргізуде оқушылар өз тәсілін анықтайды және жүзеге 

асырады. 

1. Проблемамен «соқтығысу» 

2. Деректер жинау- «верификация»/деректі мәліметтерді бекіту/ 

3. Деректер жинау- эксперимент жасау 

Зерттелетін факторларды бөлу 

Гипотеза қою, себеп-салдар байланысын тексеру 

 
4. Түсіндіру. 

Оқушылардың өз түсініктерін тұжырымдауы, ұсынуы. 

 5. Зерттеу барысына талдау жасау. 

жүргізілген зерттеуге сынып бойынша оралу, 

жүргізілу барысын талдау. 
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 Бұл пікірталас түрі- проблемалық материал қарама-қайшы кӛзқарастарға толы, даулы 

болған жағдайда қодланылады. М.В.Кларин бойынша: 

 

«Аквариум техникасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                               Оқу модулінің қорытынды, бақылау бӛлімі 

          Оқу модулінің қорытынды бӛлімінде бірінші міндетте- тест, екінші- мұғалімнің 

қалауы бойынша бақылау жұмысы /зачет/, сынақ,  диктант алынады. 

 Екі немесе үш бақылау жұмысын қатар алу қажеттілігі оқушының материалды 

меңгеру деңгейін бір ғана тест алу арқылы анықтау мүмкін емес екендігінен туындаған. 

Алайда дұрыс, сауатты құрастырылған тест мұғалімдерге оқушының материалды игеру 

деңгейі туралы кӛп ақпарата береді. 

Оқушылардың білімін тексеруге арналған қорытынды тест тапсырмаларын құрастыруға 

қойылатын талаптар 

№ Тараулар 

тақырыбы 

Сағат саны, /к/ Жалпы сағат 

санының 

проценттік 

бӛлігі, % 

Тарау бойынша 

алынатын 

тапсырмалар саны, 

/к/2/ 

     

1. Мҧғалімнің мәселені кӛтеруі, қоюы 

2. Сыныпты тортарға бӛлу./оларды дӛңгелектетіп орналастырады/ 

3. Топтың кӛзқарасын алдында қорғайтын «делегатты» сайлау 

4. Мәселенің әрбір топта талқылануын ҧйымдастыру және ортақ 

кӛзқарасты анықтау. 

5. Әр топ мҥшелерінің пікірін қорғау ҥшін делегаттар ортаға жиналады. 

Топ мҥшелері жазбаша тҥрде ӛздерінің  нҧсқауларын беруге қҧқылы. 

6. Топ пікірін айту, оны дәлелдеу, қорғау, кеңес алу ҥшін ӛз тобына 

жақындап, тайм-аут алуға болады. 

7. Сынып болып болған талқылауға сын, талдау жасалады. 
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  Берілген кестенінегізге ала отырып, тест құрамындағы тапсырмалар келесі 

дидактикалық мақсаттарды орындайтындай болуы керек: 

 А- анықтамалар мен түсініктемелерді білуі; 

 Б- формулаларды, қасиеттерді және олардың алғашқы қолданылуы; 

 В- стандартты жағдайларда формулаларды, қасиеттерді, заңдылықтарды қолдана  білуі; 

 Г- стандартты емес, жағдайларда оқушы ӛзінің білім, білік дағдыларын қолдануы. 

 Осы қойылатын мақсаттарға байланысты %-тік қатынастағы тапсырмалардың саны: 

 А-12%, В-20%, В- 50%, Г-18%. 

Мысалы, барлық тапсырмалар -30 болса, онда А-4, Б-6, В-15,Г-5 болуы керек. /тапсырмалар 

саны/=/барлық тапсырмалар саны х%:100/. 

 

Оқытудың модульдік технологиясын таңдаған мҧғалім оқушылардың жалпы оқу 

білігі жӛнінде нені білуі керек? 

       Оқыту- жалпы табиғаты жағынан және оны ұйымдастыру ерешеліктері жағынан алып 

қарағанда күрделі процесс. Бір жағынан ол алған білімін кез келген ситуацияда жеңіл әрі 

саналы түрде қолдана алуға үйретеді. Осы оқытумен параллель, әрі тығыз байланыста 

жүретін маңызды процесс бар. Ол білік, яғни оқушылардың білімді жеңіл меңгеруін, 

сонымен қоса оны ӛз бетінше ала белуін қамтамасыз ететін оқу еңбегінің тәсілдері. 

 Сондықтан, бұл процестердің біреуін екіншісінен маңыздырақ деп бӛліп қарауға 

болмайды. Оқушының алатын білім қорын оқу білігін қалыптастыратын материал есебінде 

қабылдасақ, онда оқу кезінде қалыптасқан білікті осы қорды жаңа біліммен толықтыруға 

мүмкіндік жасайды деп айтуға болады. 

 Оқу бӛлігінің екі түрі болатынын естеріңізге салып ӛтейік: жалпы оқу білігі кез келген 

пәнді оқытуда қажет болса, арнайы білік және пәнді оқытуда қажет. 

 Біз жалпы оқу білігіне тоқталып ӛтуді мақсат етіп қойдық. Себебі, ол барлық арнайы 

біліктердің фундаменті болып табылады. 

 Сонымен, әрбір оқушыда оқу кезінде қалыптасуға тиіс жалпы оқу білігі дегеніміз не? 

 Олар: 

 *Оқу- ұйымдастырушылық; 

 *Оқу-интеллектуалдық; 

 *Оқу- ақпараттық; 

 *Оқу- коммуникативтік деп 4-ке бӛлінеді. 

 Осы аталған тәртіппен әрқайсысына қысқаша тоқталып ӛтейік. 
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І. Оқу-ҧйымдастырушылық білік. 

 Оқу еңбегінде әр оқушы ӛзін-ӛзі ұйымдастыра алмаса, білімді меңгеруде үлкен 

жетістікке жетуі мүмкін емес. Сондықтан да оқу-ұйымдастыру білігінің маңызы зор. 

 Бұлардың кӛпшілігі білім сатысының алғашқы басқыштарында-ақ қалыптасады. 

 Атап айтсақ: 

 *ӛз жұмыс орнын ұйымдастыра білу; 

 *ағымдағы жұмысты жоспарлай алу; 

 *қойылған міндетті орындауға ӛзін-ӛзі бағыттай білу; 

 *оқу іс-әрекетінде ӛзін-ӛзі тексеру білу, ӛз жұмысын талдай білу; 

 *ұжымда танымдық іс-әрекет жүргізу, оқу, тапсырмалараны орындауды бірігіп атқара 

білу/түсіндіре білу, кӛмек кӛрсете білу, берген кӛмекті ала білу т.б./ 

ІІ. Оқу-инетеллектуалды немесе жалпылогикалық білік. 

 Бұл білік, ең бастысы, әрі ең қиыны болып табылады. Себебі, осы білік ғана ақыл-ойдың 

тереңдігін, икемділігін, тұрақтылығын қалыптастыруға жағдай жасайды. 

 Оқушының интеллектуалдық даму деңгейі келесі біліктердің дұрыс қалыптасқандығы 

бойынша анықталады: 

*Оқу немесе кез келген материалды дидактикалық тұрғыдан талдау білу; 

*Объектілерді /нысандарды/, фактілерді, құбылыстарды салыстыра білу; 

*Материалды топотай білу; 

*Жалпылай, қорытындылай білу, түйінін табу; 

*Абстракциялай білу; 

*Ең негізгісі мен маңыздысын ажырата білу; 

*Материалды синтездей білу; 

*Себебі мен садлыр арасындағы байланысты анықтау; 

*Оқығаннан логикалық ойдың аяқталған бӛлігін таба білу, байланыс құрып, ол 

байланыстардың ӛзара тәуелділігін таба білу; 

*Берілген тақырыпқа шығарма жаза білу; 

*Зерттеушілік мүмкіндіктерді пайдалану /міндет қоя білу, гипотеза жасай білу, шешу, 

дәлелдеу, текғсеру әдістерін таңдай білу/. 
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ІІІ. Оқу ақпараттық білік 

 Білімнің кез келген саласын меңгеру білімді толықтыра түсетін әртүрлі ақпарат кӛздерін 

пайдалана білумен тікелей байланысты екені даусыз. Бұл білікке жататындар: 

*Каталогты, компьютерлік ақпарат кӛздерін пайдалана білу; 

*Сӛздік, энциклопедия, анықтамалықтармен, алғы сӛздермен, комментариялармен 

/түсіндірме/ жұмыс жүргізе білу; 

*Картотека құрастыра білу; 

*Баспа және жалпыға бірдей ақпарат- техникалық құралдарды пайдалана білу, /үнтаспа, 

теледидар, компьютер, т.б./ 

*Жоспар, тезис, конспект, реферат, аннотация құра білу. 

IV. Оқу-коммуникативтік /қарым-қатынас/ білік 

 Оқу-коммникативті білік дегеніміз- оқу жұмысы кезінде адамдардың бір-бірімен қарым-

қатынас процесінде қалыптасып, пайдаланатын білік. 

 Соған қоса жетілген оқу-коммуникативтік білік қарым-қатынастың ӛзіне кӛмектеседі, 

оны мазмұнды, қызықты етіп, мақсатқа бағыттай түседі. 

 Ол біліктер: 

 *Ең негізгісі- тыңдай білу білігі. Оқу кезінде тыңдай білу- ойды бір жерге жинақтауды, 

біршама ұзақ мерзімге біркелкі зейін қоя білуді талап етеді. Сондықтан арнайы жұмысты 

қажет ететін нерв жүйесі мен психикасының тұрақтылығына байланысты болып келетін 

қиын біліктің бірі. 

 Біршама қиын біліктерқатары: 

*мұғалімді тыңдай отырып, сол мезгілде оның айтқанының мазмұнын жаза білу; 

*мәтінді оқи отырып мұғалімнің нұсқауын тыңдай білу; 

*ӛз ойын әдеби тілмен жеткізе білу, оқу пәнінің негізін құрайтын ғылым сӛздерін 

пайдалану; 

*аудитория алдына шығып сӛйлеу; 

*шығып сӛйлейтін сӛзінің жоспарын жасау; 

Тезисті айта білу; 

Нақтылайтын сұрақ қоя білу; 

Нақты дәлел келтіріп, тыңдаушының кӛзін жеткізе білу. 
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Жоғарыдағы аталған біліктер адамға жаңа білімді игеруге ғана кӛмектесіп қоймайды, 

сонымен бірге ол нағыз білімділіктің маңызды құрамдас бӛлігі болып табылады. 

             ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ КЕЗІНДЕ 

         Мұғалім нені білу керек? Не істей алу керек? Қандай іс-әрекетті дұрысм ұйымдастыра 

алуы керектігін әрбір технология туралы баяндағанда айтқан болатынбыз. Әйтсе де, оқу 

процесінде жаңа оқыту технологиясын енгізу кезінде мұғалімдердің даярлығы жӛнінде, 

оларды жаңаға оқыту мазмұны жайында білгені жӛн деп таптық. 

 

Мұғалім нені білуі 

керек? 

Мұғалім не істей алуы керек? Мұғалім қандай іс-

әрекетті дұрыс 

ұйымдастыруы қажет? 

1) Жаңа технология 

кӛмегімен 

шешілетін 

мәселелерді; 

2) Жаңа 

технологияны 

қолдану арқылы 

алынатын 

нәтижелерді; 

3) Жаңа технология 

мәнін, алынатын 

нәтижелердің 

теориялық негізін; 

4) Жаңа 

технологияда 

мұғалім қолданатын 

әдіс-тәсілдерді; 

5) Оқушылардың 

жұмыс-әдісін; 

6) Оқушыларды 

жаңа технологияда 

жұмыс істеуге 

үйрету әдісін; 

7) Мұғалім мен 

оқушылардың жаңа 

технологияны 

меңгеру кезеңдерін. 

8) Мұғалім мен 

оқушылардың жаңа 

технологияны 

меңгеру кезеңдерін. 

1. Оқу бағдарламасының 

түрлендірілген нұсқаларын құрастыру: 

- дамыта оқыту бағытында; 

- модульдік курс үшін; 

- әлеуметтендіру бағытында; 

- ұжымдық жүйедегі оқыту; 

- басқа да технологиялар үшін. 

2. Күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарлау. 

3. Әр сабақты жоспарлау. 

4. Жаңа технология бойынша 

жүргізілетін әртүрлі типтегі сабақ 

жоспарларын жасау. 

5. Оқу модулін құрастыру. 

6. Модуль бойынша оқушылардың 

ӛзіндік жұмыстары үшін таратпалы 

материалдарда дайындау. 

7. Модульдерге  бойынша 

оқушылардың ӛзіндік жұмыстары 

үшін таратпалы материалды дайындау. 

8. Оқушылардың топтық жұмысы 

үшін берілетін тапсырмаларды 

дайындау. 

9. Оқу жобаларының мазмұнын 

анықтау. 

10. Оқу жобалары бойынша 

оқушыларға арнлағна тапсырмаларды 

құрастыру. 

11. Оқушылардың жаңа 

материалды меңгеруі бойынша ӛз 

бетінше орындайтын деңгейленген 

жаттығулар жүйесін жасау. 

12. Ағымды және қорытынды 

бақылау алу үшін тапсырмалардың 

1. Жаңа технологияда 

пайдаланылатын жекелеген 

әдістер мен тәсілдерді 

қолдану. 

2. Әртүрлі типтегі 

сабақтарды ӛткізу. 

3. Ӛткізілген сабақтарға 

талдау жасау, жіберілген 

кемшіліктердің жасырын 

себептерін анықтау. 

4. Жаңа технологияда оқу 

әрекеттерінің әдістерін 

оқушыларға үйрету. 

5. Педагогикалық 

диагностиканың қарапайым 

әдістерін қолдана отырып, 

жаңа технологияны 

пайдалану тиімділігін 

бағалау. 
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жаңа мәтінін құрастыру. 

13. Оқу әрекеттерін сӛзбен бағалау 

кӛрсеткіштерін анықтау. 

14. Тетсілік бақылау 

тапсырмаларын дайындау. 

15. Компьютерлік бақылау үшін 

тапсырмалар дайындау т.б. 

 

Мҧғалімдерге жаңа технологияларды ҥйрету әдістері туралы 

Жаңағы ҥйрету процесінде кешенді міндеттер шешіледі: 

1. Педагогикалық қызметьтің ӛзекті мәселелері. 

2. Жаңа технологияны меңгеруге ынталандыру. 

3. Жаңа технология туралы жаңа білім беру. 

4. Технологияны практикада қолдану дағдысын қалыптастыру. 

5. Жетіспейтін дидактикалық құралдарды жасау дағдысын қалыптастыру. 

6. Жаңа технологияны сынақтан ӛткізуді үйрету. 

7. Жаңа технологияны қолдану нәтижелерін бағалауға үйрету. 

МҦҒАЛІМДЕРДІ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА ҤЙРЕТУ ӘДІСТЕРІНІҢ 

ПОТЕНЦИАЛЫ 

Жаңаны  ҥйрету, оқыту тҥрлері мен әдістері Оқыту міндеттері 

 1 2 3 4 5 6 7 

Мектепішілік бақылау процесінде оқыту, үйрету. + +      

Теңді теңмен бағалау + +      

Проблемалық-іскерлік ойын. + +      

Рефлексті- рольдік ойын + + + +    

Сынақ /стажировка/ мерзімін ӛткізу   + +    

Педагогикалық шеберханалар   + +   + 

Мастер-класс     + + + 

Жұмысшы топ құрамындағы жұмыс        

Панорамалық сабақ        

Лекция   +     

Семинар   +     

Практикалық сабақтар    + + + + 
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Педагогикалық оқулықтар   +     

Оқылған кітаптарды талқылау + +      

Педагогикалық ринг + +    +  

Педагогикалық идеялар аукционы  + +     

Бейнетаспаға түсірілген сабақтарды кӛру +  +   +  

Жеке және топтық кеңестер беру     +   

Ашық сабақтарға кіру + + +   + + 

Ӛзінің ашық сабақтарында үйрену  +  +  +  

 

 

                                                      ҚАЗІРГІ ДӘСТҤРЛІ ОҚЫТУ 

 Мақсатты бағыттары. 

 Кеңес педагогикасында оқыту мақсаттары тӛмендегідей қалыптасқан: 

- ғылым негіздерін меңгеру, білім алу жүйесін қалыптастыру; 

- ғылыми дүниетану негіздерін қалыптастыру; 

- әр оқушының жан-жақты және үйлесімді дамуын  жетілдіру; 

- коммунизм үшін, барлық адамзаттың жарқын болашағы үшін саналы күрескерді тәрбиелеу; 

- дене және ой еңбегі қабілеті жоғары білімді, саналы адамдарды тәрбиелеу; 

Қазір мақсатты ӛзгерістер енгізілді. Олар: идеология алынып тасталынды, жан-жақты 

үйлесімді даму лозунгісі түскен, адамгершілік тәрбиесі құрамында ӛзгерістер болды. 

 

Ҥйлесімділіктік ережелер 

 Дәстүрлі оқыту (ДО) негіздерін тӛмендегі педагогика кӛзқарастары құрайды 

(Я.Коменский): 

- ғылымилығы; 

- табиғилығы; 

- түсініктілігі; 

- жүйелілігі мен реттілігі; 

- белсенділігі мен саналылығы; 

- кӛрнекілігі; 

- білім мен тәжірибенің байланысы; 

- жеке және жас ерекшеліктерін ескеру; 

- оқыту. 

Мазмҧнының ерекшеліктері 

- адамгершілікке, руханилыққа емес-  ақылға салуға бағытталған; 

- бірсарында- (жоспарлау- орталықтық, жоспарлар -  бір стандартты, оқыту тәрбиеден басым, 

байланысы жоқ, тәрбие тек қана - шаралар). 

Әдістеме ерекшеліктері 

- авторлық, талап қою педагогикасы (оқушыдан тек қана сұрау); 

- оқушының ұстаған бағыты (бағынышты бала); 

- мұғалімнің ұстаған бағыты (командир); 

- білімді қабылдау әдісі (1. дайын білімді беру; 

2. үлгімен оқыту; 

3. жекеден жалпыға); 

- дербестігі жоқ; 
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- оқушылардың қызметін бағалау (5 балл жүйе); 

- оқытудың дәстүрлі түрі (класс-сабақ, оның жақсы және кемшілік жақтары бар); 

- оқыту жүйесі: лекция, семинар, сынақ. 

 

                                     ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫ 

 Ынтымақтастық педагогикасы 80-ші жылдардағы ең бір кең кӛлемді педагогиканың 

жиынтығы болып табылады. 

 Сол кездерде білім беру саласында кӛптеген инновациялық дамулар шықты. 

 Бір топ жаңашыл -  педагогтар технологияның атын шығарып, - кеңес мектептерінің 

ең алдыңғы қатардағы қорытылған тәжірибесін,  дәстүрлерін, орыс және шет елдердің 

педагогика-психологиялық тәжірибесі мен ғылымның жетістіктерін қосты. 

 Бірақ бір қалыпты, нақты технология үлгісі ретінде  енгізілмеді. Сондықтан 

ынтымақтастық педагогикасын «ӛткізгіш» технологиясы ретінде қарау керек. 

Мақсатты бағыттары: 

- Талап ету педагогикасынан ӛзара қарым-қатынас педагогикасына ӛту. 

- Балаға адамгершілік-азаматтық ықпал жасау. 

- Оқыту мен тәрбиелеудің бірлігін қалыптастыру; 

 

Ынтымақтастық тҧжырымдамасы 

- Улкендер мен балалардың бірге даму қызметі. 

- «Мұғалім-оқушы» қарым-қатынасы, тепе-теңдік. 

- Мұғалімдер мен әкімшілік, оқушылар мен мқғалімдер және әлеуметтік орта 

(ата-аналар, отбасы, қоғамдық ұйымдар) арасындағы ынтымақтастық. 

Әдістеме және мазмҧнының ерекшеліктері 

 Ынтымақтастық педагогикасында тӛрт бағыт кӛрсетілген: 

1. Балаға адамгершілік-азаматтық ықпал жасау. 

2. Насихаттық белсенділік және дамыту кешендері. 

3. Тәрбие тұжырымдамасы. 

4. Қоршаған ортаны педагогикаландыру. 

 

Ізгілікті ықпал 

 Тӛмендегі ұғымдарды біріктіреді: 

- жеке тұлғаға жаңаша кӛзқарас – білім беру мақсаты; 

- адамгершілікті және демократиялы педагогикалық қарым-қатынас; 

- қазіргі жағдайда нәтиже бермейтін кӛндіру әдісінен бас тарту; 

- жеке ықпал жасауға жаңаша түсініктеме беру; 

 

Жеке тҧлғаға жаңаша кӛзқарас 

- мектептегі бала- жеке тұлға ретінде ерте жастан кӛрінеді; 

- педагогикалық дамуда жеке тұлға зат емес, ол – адам; 

- әр бала қабілетті, кӛбі- дарынды; 

- сапалылық жағынан жоғары этикалық жеке тұлға; 

- қайырымды, сүйіспеншілді, еңбекқор, қадірлі, ұятшыл, адамгершіл және т.б. 

 

Адамгершілікті және демократиялы педагогикалық қарым-қатынас 

Балаға адамгершілікпен қарау: 

- балаға деген сүйіспеншілік, олардық тағдырын ойлау; 

- балаға сенімдік білдіру; 

- қарым-қатынастағы ынтымақтастық, шеберлік; 

- кӛндірудің жоқтығы; 

- дұрыс ынталандыру басымдылығы; 

- баланың жағымсыз қылықтарына тӛзушілік. 
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Қарым-қатынасты демократияландыру: 

- оқушы және оқытушы құқығын теңестіру; 

- баланың еркін тандау құқығы; 

- қателесу құқы; 

- ӛз кӛзқарасын қорғау құқығы; 

- оқушы және оқытушының қарым-қатынасы: тиым салу емес, бағыт беру; басқару емес, 

бірге басқару; кӛндіру емес, сендіру; басшылық емес, ұйымдастыру; шектеу емес, еркін 

таңдауды қолдау. 

Мәжбҥрліксіз оқу: 

- сенімділікке негізделген мәжбүрліксіз талап қою; 

- қызықты оқытудан туындаған қызығушылық; 

- мәжбүрлікті ықпалмен алмастыру; 

- ӛз бетінше жұмыс жасауға бағыттау; 

- ұжым арқылы жанама талап қоюды пайдалану; 

 

Жеке ықпал жасаудың жаңа жолдары: 

- орташа оқитын оқушы деңгейімен салыстырудан бас тарту; 

- жеке тұлғаның сапалық жағын іздеу; 

- жеке тұлғаның психологиялық-педагогикалық таным әдістерін қолдау (қызығушылығы; 

қабілеттілігі; бағыты, мінезі, ойлау қабілеті); 

- оқу-тәрбие процесінде жеке тұлғаның ерекшеліктерін ескеру; 

- жеке тұлғаның  дамуын болжау; 

- жеке даму бағдарламасын құрастыру, оны түзету; 

 

Жандандыру және дамыту дидактикалық кешендер 

 Бүгінгі күні баланы «қалай» және «неге» оқыту керек: 

- жеке тұлғаның мектептің мақсаты емес оқыту мазмұнының құралы ретінде қарау; 

- оқытуды оқушы білім, біліктілігі, дағдысы және ойлау тәсілдері жинағы түрінде жүргізу; 

- мектеп пәндерін біріктіру, талдау жүргізу; 

- оқытудың әртүрлілігі және құрамдылығы; 

- оқытудың жақсы жақтарын пайдалануға ынталандыру. 

 

Тәрбие тҧжырымдамасы 

- Білім  мектебін тәрбие мектебіне айналдыру; 

- оқушы бүкіл тәрбие жүйесінің ортасында; 

- жалпы адамдық құндылықты, адамгершіліктіқалыптастыру; 

- ұлттық және мәдени дәстүрлерді жандандыру; 

- жеке және ұжымдық тәрбиеніүйлестіру; 

- күрделітапсырма беру. 

 

Қоршаган ортаны педагогикаландыру: 

-  
- жетік біліктілік басқару; 

- ата-аналармен ынтымақтастық; 

- мемлекеттік және қоғамдық балаларды қорғау институттарына 

әсер ету; 

- ӛскелең ұрпаққа  жалпы  қамқорлық. 

 

                                    

 

 

                                   БІЛІМ БЕРУД1 ІЗГІЛЕНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
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                                                   (Ш.А.АМОНАШВИЛИ) 
Ӛзінің эксперименттік мектебінде ынтымақтастық педагогика, жеке ықпал, тіл және 

математика пәндері оқытудың әдістерін жасап, ендірді. 

 

Мақсатты бағыттары 

- Баланың, жеке қасиеттерін аша отырып, азамат етіп тәрбиелеу. 

- Баланың жанымен жүрегіне жылылық ұялату. 

- Танымдық күшін қалыптастыру және дамыту. 

- Алған білімін кеңейтуге, терендетуге жағдай жасау. 

 

 

Тҧжырымдама  ережелер 

- Ынтымақтастық педагогикасытұжырымдалады. 

- Рухани жетілдіру. 

- Балапсихологиясын  дамытуға, есейтуге және еркіндік  құштарлығына қалыптастыру; 

- Әсемдікті, әдемілікті сезіну, қабылдау. 

 

Мазмҧнының ерекшеліктері 
Біліктілікке жене қабілеттілікке сай пәндер немесе сабақтар: танымдықоқу; жазу-

тілқызметі; тілсабақтары; математикалықелестету; әсемдікті қабылдау(табиғат сабақтары); 

кызметті жосларлау; шет тілдері; рухани ӛмір; қоршаған орта әсемдігінсезіну (музыка, 

бейнелеу ӛнері, балет, театр және т.б.). 

 

Әдістеме ерекшеліктері 

- адамгершілік; 

- жеке ықпал, 

- қарым - қатынасшеберлігі; 

- ата-ана педагогикасыньң қайнар кӛзі 

- оқу қызметі. 

 

Балалар қызметін бағалау 

Сандық бағалаудың орнынасапалықбағалау: мінездеме беру, қортындыжасау, 

талдаужасауға үйрету, ӛз ісінбағалау. 

Сабақ- бала ӛмірініңнегізгітүрі. Күн сабағы, қуанышсабағы, достықсабағы, 

шығармашылықсабағы, еңбек сабағы, ойынсабағы, кездесусабағы, ӛмір сабағы. 

 

 

                   МОДУЛЬД1К ОКЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ (М.М.ЖАНПЕИСОВА) 
 

 Оқыту модулі (М.М.Жанпеисова) үш құрамды бӛлімнен тұрады: 

1. Кіріспе бӛлімі (модульге кіру). 

2. Пікір алысу (сӛйлесу) бӛлімі (оқушалардың танымдық қызметін негізінен пікір алысу 

арқылы ұйымдастыру). 

3. Қортынды бӛлім (бақылау). 

Әр оқу модуль сағат саны әртүрлі. Ол оқу бағдарламасына сәйкес тақырыпқа, бӛлімдерге 

байланысты бӛлінеді. 

Оқу модуль ерекшелігі 1-2 сағат (сабақ) кіріспе бӛліміне, 2-3 сағат (сабақ) қортынды 

бӛліміне, ал қалған сағаттар негізгі пікір алысу бӛліміне бӛлінеді. 

Мҧғалімнің алдын-ала жҧмысы: 

1. Бағдарламаға сәйкес оқушының білімін, біліктілігін, дағдыларын, сонымен қатар 

оқытудың мақсат ымен міндеттерін анықтау. 

2. Модуль бойынша оқыту материалын оқып білу. 
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3. Оқушыларға таныс емес ұғымдарды, сӛздерді шығарып алу. 

4. Тақырып бойынша тірек схемасын жасау. 

5. Тест сұрақтарын дайындау.(15-20 сұрақ) 

6. Сық алу үшін сұрақтар мен тапсырмалар құрастыру. 

7. Пікір алысу бӛлімін даярлау. 

Оқытудың тиімді түрін таңдау. Әр оқушы үшін оқу материалының мазмұнына сәйкес 

жеңіл, орта, күрделі дәрежелі іздену (зерттеу) тапсырмаларын дайындау. 

Оқыту бӛлімінің кіріспе бӛлімі 

Мұғалім: 

а) оқу модулінің жалпы құрылым және мазмұнын таныстырады; 

б) оқушылардың танымдық қызметінің мақсат ымен міндеттерін анықтайды; 

в) 

 модуль бойынша қысқаша оқу материалын түсіндіреді. 

 

Оқыту модулініің пікір алысу бӛлімі 

 Пікір алысу бӛлімін дайындау: 

1. Оқыту материалының негізгі мазмұнын шығарып алу. 

2. Оқыту материалын толық, жинақты ,  жүйелі «ӛсу» бағытымен беру. 

3. Тақырып бойынша тапсырманы жеңіл деңгейде және стандарт талабына сай 

дайындау; 

4. Оқушылардың қызғушылығын арттыруға арналған шығармашылық тапсырмалар 

даярлау; 

5. Осы бӛлімнің сабақтарында пікір алысуды қамтамасыз ету. 

Пікір алысу бӛлімінің ҧстанымдары 

а) дамытушы; 

б) даярлаушы (ынталандырушы); 

2. Оқытудың ойлау (елестету) ерекшеліктері проблемалық, іздену, зерттеу түрлерімен 

үйлестіріледі. 

3. Негізінен оқытудың тиімді түрлері қолданылып, оқушылар бір-бірімен алысу түрінде 

ӛткізіледі. 

 

Қорытынды (бақылау) бӛлімі 

 Бұл бӛлім барлық оқыту бӛлімі (модуль) мен тақырыпты қортындалау болып 

табылады. 

 Ол оқушылардың білімін, біліктілігін, дағдыларын бақылауға арналған. 

 Бақылау тҥрлері: 

 Біріншісі- міндетті – тест алу. 

 Екіншісі- сынақ бақылау жұмысы, диктант. 

 Бақылау мақсаты: 

 а) оқушы білімін  әділ бағалау; 

 б) жақсы баға алу үшін мүмкіншілік беру; (жоғары балл) 

 Негізгі екі бақылаудан басқа да түрін қолдануға болады: 

- Бақылау жұмысы, диктант, семинар, оқу (пән) конференциясы 

Негізінен осы бағалары білімін бағалауда ескеріліп, тақырып (бӛлім, тарау) бойынша 

жалпы бағасы шығарылады. 

 

Оқыту модуль технололгиясын дайындау 

І-кезең- модульді дайындау. 

ІІ-кезең- пікір алысу құрылымын даярлау. 

3-деңгей тапсырмалары «жеңіл» білімді қабылдау мен түсінуге арналған. 

2-деңгей тапсырмалары мемлекеттік стандарт талаптарына сай. 

1-деңгей тапсырмалары жоғары дәрежедегі қиындықта болуы керек. 
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ІІІ-кезең- қорытынды бӛлімі. 

 Оқушы білімін әділ бағалау үшін бақылаудың 2-3 тьүрін дайындау, сол арқылы 

оқушылардың жақсы баға алуына мүмкіншілік беру. 

Бақылау тҥрлері 

Тесттер: 

- Қосымша жауабымен; 

- Тест-еске алу; 

- Тест- балама жауаптарымен; 

- Таңдау тесті; 

- Сәйкестік тесті; 

- Аралас тесттер. 

Мұғалім таңдауына қарай: сынақ; бақылау жұмысы; диктант; шығарма; мазмұндама; 

оқу (пән) конференциясы; семинар ӛткізеді 

 

                ПРОБЛЕМАЛЫ- МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

                                                                (М.А.ЧОШАНОВ) 

  

         Проблемалы- модульдік оқытудың ерекшеліктері; 

1. Материалды аяқталған бӛліктерге (модульдер) бӛлу. Әр бӛлімнің ӛзііндік 

мағынасы бар. 

2. Оқыту барысында мейлінше ӛз бетінше дайындық жұмыстарын жүргізу. 

М.Чошанов модульді оқу бӛлігін «стандарт құрамы» ретінде қарастырып, ол тӛмендегі 

құрамдардан тұрады: 

- Оқыту мақсаты нақты тұжырымдалған; 

- Тиісті жабдықтар мен құралдар тізімі; 

- Оқу бӛлімдерінің құрамдас бӛліктер тізімі; 

- Қысқа нақты мәтін ретінде берілген; 

- Тиісті дағдыларды қалыптастыруға арналған тәжірибелік тапсырмаларды орындау; 

- Оқыту мақсатындағы тапсырмаларды қортындылауға арналған бақылау (тексеру) 

жұмыстары. 

Модульдік оқыту маңыздылығы 

  Модульмен жұмыс істеу барысында оқушы ӛз бетінше (не болмаса) мұғалім кӛмегімен 

тану, білу қызметінде тиісті мақсаттарға жетеді. 

 Модуль- жоғарғы деңгейде келтірілген жаңа технологияны, оқу материалын меңгеруді 

жүзеге асырады. 

 Модуль құрамы: 

1. мақсатты жұмыс жоспары; 

2. ақпарат банкі; 

3. дидактикалық мақсатқа жетуге арналған әдістемелік қызметке басшылық жасау. 

Басқа оқыту жүйелерімен салыстырғанда проблемалы – модульдік оқытудың 

артықшылығы: 

1. Оқытудың мазмұны жеке аяқталған кешен түрінде беріліп, оны меңгеру 

оқытумақсатына сай болуы керек. 

Әр оқушы мұғалімнен тиісті мағлұматтарды алады: тапсырманы қалай орындау 

керек, қажет материалды қайтан табуға болады т.б. 

2. Модульдік оқыту мұғалімнің оқушымен қарым-қатынасының түрлерін 

ӛзгертуді туғызады. Ол оқушылармен модуль арқылы және жеке қарым-

қатынас жасай алады. 

3. Әр оқушы жеке жұмыс жасай отырып мақсатты, жоспарлы, ӛз қызметін 

ұйымдастыруды бақылау және бағалауға үйренеді. Сонымен, әр оқушы ӛз 

білімін деңгейін анықтап, кемшіоіктерін кӛреді.  Ал, мұғалім оқушының оқу-

таным қызметін модуль арқылы басқарады. 
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Проблемалы модуль құрылымы оқытуды үш түрмен жүргізеді: толық, қысқарталған 

және тереңдетілген тапсырма түрлері күшті, орташа және нашар оқушыларға арналып 

беріледі. 

«Кіру» блогі 

Мақсаты: оқушылардың алғашқы білім деңгейін, олардың жаңа тақырыпты меңгеру ынтасын 

анықтау. 

Тапсырма: тақырып бойынша тест сұрақтарын беріп, оны орындату. 

 

«Анықтауыш» блогі 

Мақсаты: оқушылар назарын тақырыптың маңыздылығына аудару, жаңа тақырып мазмұнын 

меңгеру жолдарын және шешу тәсілдерін кӛрсету.ъ 

«Анықтама» блогі 

Мақсаты: ұғымдарды түсіндіре білу, негізгі орындау  заңдылықтарын білу; тиісті 

материалды, құралдарды пайдалана білу; ӛткен тапсырманы жинақтау және қортынды жасай 

білу; ӛздігінен жұмыс жасау және нақты тапсырмаларды орындау. 

 

«Генерализация» блогі 

Мақсаты: алған білімдерін бекіту, жинақтау, жүйелеу. Берілген тапсырма сұрақтарына жауап 

қайтару. 

 

«Қолдану» блогі 

Мақсаты:берілген тапсырманы орындауда алған білімдерін іс-тәжірибеде қолдану. 

 

«Қателер» блогі 

Мақсаты: тапсырманың шешімдерін шығару тәсілдерін дәлелдеуге үйрену. 

 

«Проблема» блогі 

Мақсаты: ӛткен материалды меңгеруін тексеру. 

Тапсырма: тест сұрақтарына жауап беру. 

 

                                                  ОЙЫНДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

  

            Ойын- қоғам тәжірибесін қайта құруға және қабылдауға бағытталған, бір шартты 

жағдайдағы қызметтің түрі. Сол бойынша ӛзін-ӛзі басқарады, тәрбиелеу жетіліп қалыптасады. 

 Мектепке дейінге және мектептен тыс оқу мекемелерінде ойын- оқыту әдісі ретінде 

халық педагогикасында кеңінен қолданылады. 

 Қазіргі мектептердеойын- қызмет ретінде тӛмендегі жағдайларда қолданылады: 

- жеке технология ретінде; 

- оқу пәнінің бӛлімін, тақырыбын ұғып меңгеру ұшін; 

- кең кӛлемді технология бӛлігі ретінде; 

- сабақ ретінде, не болмаса оның кезеңдері (кіріспе, түсіндіру, бекіту, жаттығу, 

орындау, бақылау); 

- кластан тыс жұмыстар технологиясы («Зарница», «Орленок», КВН, т.б.). 

Ойын түрлері оқу кезінде сабақтарда ойын тәсілдері мен жағдайлар туғызу арқылы 

құрылып, оқушылардың оқуға деген қызметін ынталандырып талаптануына тәсіл 

ретінде қолданылады. 

 Ойын тәсілдері мен мен жағдайларын сабақ кезінде ӛткізу мына негізгі бағыттарда 

жүргізіледі: 

- дидактикалық мақсат оқушыларға ойын түрінде беріледі; 

- оқу қызметін оның құралдары ретінде қолданылады, оқыту қызметіне жарыс ретінде 

кіргізіліп, дидактикалық міндеттерді ойынға айналдырады; 

- дидактикалық тапсырмаларды орындау ойын қортындысымен байланыстырылады. 
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Ойындарды дене (қозғалыс), ой-ӛрісі (ақыл-ой), еңбек, әлеуметтік және психологиялық 

қызметтік түрлеріне бӛлу керек. 

 Ойын ерекшеліктеріне қарай мына топтарға бӛлінеді: 

а) оқыту, жаттығу, бақылау және қортындылау; 

б)  таным, тәрбие, даму; 

в) еске алу, ӛнімділік, шығармашылық; 

г) коммуникативтік, таным әдісі, кәсіпке бағдарлау және т.б. 

 Ойын эәістемесі: пән боәынша, сюжеттік, рольдік, іскерлік, еліктеушілік және 

драмалық ойындар. 

 Пәндер бойынша ойындар барлық оқу пәндері саласына бӛлінеді. Ойын ортасы 

ойындар технологиясының ерекшелігін анықтайды: затпен және затсыз ойындар, стол үстінде, 

кӛшеде, бӛлмеде, компьютерді, оқу техникалық құралдармен және түрлі жүру техникасымен. 

 

                      ДАМЫТУ ОЙЫНДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ (Б.П.НИКИТКИН) 

 

 Ойындар қызметінің бағдарламасы түрлі дамыту ойындарынан тұрады. Олар ортақ 

ойлардан шығады және сипаттамалық ерекшеліктерін игереді. 

 Әр ойын кӛптеген мақсаттардан тұрады, оларды балалар кубтар, кввадраттар, ою-

ӛрнектер, бұйым бӛлшектері арқылы шешеді. 

 Пәндер бойынша  дамыту ойындарына құрылыс, еңбек және техникалық ойындар 

жатады. 

 Тапсырмалар әр түрлі түрлерде беріледі: үлгілер түрінде, изометриядағы жайпақ сурет, 

сызба, жазбаша немесе ауызша нұсқаулар және т.б., сонымен  оларды түрлі мәлімет беру 

әдістерімен таныстырады. 

 Тапсырмалардың қиындығы ӛте кӛлемді: олар тӛменгі сынып оқушыларына 

лайықтыдан жоғары сынып оқушыларының шамасынан жоғары болып келеді. Сондықтан 

ойындар оқушының тұрақты қызығушылығын туғызады. Ойындардағы тапсырмалардың 

бірте-бірте ӛсу қиындығы балалардың алға ұмтылуына кӛмектеседі, сол арқылы 

шығармашылық қабілетін дамытады. 

 Оқушыларға тапсырмаларды шешу дерексіз түрдегі жауап сияқты емес, олар сурет, ою-

ӛрнек, геометриялық денелер, бұйым бӛлшектерікӛрінетін және сезінетін заттар түрінде 

беріледі. 

 Дамыту ойындарының негізгі ерекшелігі мынады: жеңілден ауырға деген ең бір негізгі 

кӛзқараспен қабілетіне  қарай ӛз бетінше шығармашылықпен қызмет жасау кӛзқарасы 

біріктірілген, сонда ғана бала ӛз мүмкіндігін пайдалана алады. 

 Бұл ойын кезінде бірнеше мәселелерді, шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

байланысты шешуді қамтамасыз етеді: 

- жас кезден бастап дамыту ойындары шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

байланысты шешуді қамтамасыз етеді; 

- ойынның барлық кезеңдерінде баланың қабілеттерін дамытудың алдын алуға жағдай 

жасайды; 

- ӛз деңгейіне ӛзінше кӛтеріле отырып, бала одан ары нәтижелі дамиды; 

- мазмұнына қарай дамыту ойындары әртүрлі, олар мәжбүрлікті кӛтермейді, 

бостандықтық және қуаныштықтық шығармашылыққа жағдай туғызады. 

 

Іскерлік ойыны 

 Жаңа материалды меңгеру, қортындылау кешенді мәселелерін шешу, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту, жалпы оқу іскерлігін қалыптастыру үшін іскерлік ойыны 

пайдаланылады. Оқу материалдарын әр-түрлі жағдайларда түсінуге мүмкіндік береді. 

 Оқыту барысында түрлі ойындардың үлгілері қолданылады: еліктеу, әрекеттік 

жылдамдық, рольдік ойындар; іскер театр, психологиялық және әлеуметтік драма. 

 Іскерлік ойынның әдіс-тәсілдері тӛмендегі кезеңдерден тұрады. 
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 Дайындық кезеңі. Дайындық кезеңі ойынды жоспарлаудан басталады: 

 сценарий дайындау; іскерлік ойынның жоспары; ойынды жүйелеп баяндау; нұсқау 

мазмұны; мәліметтермен қамтамасыз етуді дайындау. 

 Ойынға кіру: мақсат, міндеттерін қою, жағдайы, нұсқауы; уақыт тәртібі, ережесі; 

рольдерді бӛлу; топтарды қалыптастыр; кеңес беру. 

 Ӛткізу кезеңі: топтардың тапсырмамен жұмысы: дерекнамамен жұмыс; тренинг, миға 

шабуыл; ойын құрал-жабдықтармен жұмыс. 

 Топтар арасындағы пікірталас: топтардың кӛрсетулері, нәтижелерді қорғау; 

пікірталас ережесі, сарапшылар жұмысы. 

 Талдау және қорыту кезеңі: ойыннан шығу; талдау; баға беру және ӛзіндік баға беру 

жұмысы; қорытындылау және талдап қорыту; нұсқаулар. 

                                                          

                                                        ПРОБЛЕМАЛАП ОҚЫТУ 

 

 Проблемалап оқыту дегеніміз мұғалімнің басшылығымен келелі жағдайлар туғызу 

және оны оқушылардың шешу жолындағы, ӛзіндің қызметінің нәтьижесінде 

шығармашылдығын, кәсіптік білімін, дағдысын, іскерлігін, ойлау қабілетін жетілдіруді туғызу. 

(Г.К.Селевко). 

           Тҧжырымдамалық ережелері (Д.Дьюи) 

 Бала берілген тапсырмаларды тек тыңдап, не болмаса сезім мүшелерімен қабылдап 

қана қоймай білімді меңгеру нәтижесінде ол белсенді адам болады. 

 Оқудағы жетістіктердің шарттары: 

- оқу материалының проблемасы; 

- оқушының белсенділігі; 

- бала оқуының ӛмірмен, ойынмен, еңбекпен байланысы. 

 

Әдістеме ерекшеліктері 

 Проблемалап оқытудың қазіргі ілімінде екі проблемалық жағдайлары бар; 

психологиялық және педагогикалық. 

 Біріншісі оқушылардың қызметіне байланысты, екіншісі- оқыту барысынұйымдастыру. 

 Педагогикалық проблемалық жағдай белсенділік қимылмен мұғалімнің сұрақтары және 

де басқа таным ортасымен үйлесімді. 

 Оқыту барысындағы кезеңдерде проблемалық жағдайлар құрылуы мүмкін: түсіндіруде, 

бекітуде, бақылауда. 

 Мұғалім проблемалық жағдай туғыза отырып, оқушыларды оны шешуге бағыттап 

шешімін табуды ұйымдастырады. Сонымен оқушыда жаңа білім пайда болады, жаңа әрекет 

тәсілдерін меңгереді. Проблемалық оқытуды басқарудың қиындығы мынады: проблемалық 

жағдай- жеке жұмыс, сондыӛтан мұғалімнен бӛліктеп және жекелеп ыңғайлауды пайдалану 

талап етіледі. 

 Проблемалық жағдайларды туғызу әдістемелік тәсілдері: 

- мұғалім оқушыларды қарсы әрекетке жақындатады және оны шешу жолдарын табыду 

ұсынады; 

- қарсы әрекетті іскерлік қызметіне қарай итеред; 

- бір сұрақтың ӛзін бірнеше түрлермен беред; 

- құбылыстарды жан-жақты жолдармен кӛрсетежі; 

- әр жағдайларда салыстыруға  жинақтауға, қортындылауға, деректерді салыстыруға 

талаптандырады; 

- нақты сұрақтар қояды (жинақтауға, дәделдеуге, нақтылауға); 

- ілім және тәжірибелік проблемалы тапсырмаларды анықтайды (мыс: зерттеулер); 

- проблемалы тапсырмалар береді (мыс.: жеткілікті, не болмаса жеткіліксіз мәліметтер, 

қатесі бар, қысқа шешімді тапсырмалар т.б.). 
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Проблемалық технологияны іске асыру ҥшін: 

- ең маңызды тапсырмаларды таңдау; 

- оқу барысында проблемалық оқытудың ерекшеліктерін анықтау;ъ 

- проблемалық оқытудың қолайлы жүйесін құру, оқулықтар және әдістемелік құралдар 

мен нұсқаулар шығару; 

- мұғалімнің шеберлігі және жеке кӛзқарасы керек. 

 

ТИІМДІ САБАҚТАР НЕГІЗІ ЖҤЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 

(А.А.ОКУНЕВ) 

  

Жақсы сабақ- ол сұрақ; күмән, қауныш, жаңашыл ашу сабақтары. Оның шарттары: 

- теориялық тапсырмалар жоғары деңгейде берілуі керек, ал жауабы- қабілетіне қарай; 

- оқытудағы ілім мен тәжірибенің байланысы; 

- алған ілімін түрлі жағдайларда пайдалану; 

- білімді түсіну оңайлылығы; 

- оқушы ӛзінің мүмкіншілігіне қарай жұмыс істеуі; 

- мұғалім дарындылығы- сол мүмкіншілігін кӛру, қиындық дәрежесін дұрыс анықтау; 

- оқытудың саналылығы: оқушы нені оқығанын білу; 

- жатқа білу емес, мазмұнының мағынасын білу; оқушының білім меңгерудегі нақтылы 

есте сақтау негіздерін беру; 

- ойлау қабілеті есте сақтау қабілетінен жоғары болуы керек; 

- оқыту материалдары үлкен тарауларға бӛлініп, аз мӛлшермен беріледі; 

- оқытудың кӛрнектілігі; 

- оқытудың қолайлығы. 

Әдістеме ерекшеліктері 

 Сабақ технологиясының негізгі ерекшеліктері: 

- оқушылардың ӛзіндік ойлау белсенділігі мен танымдық қызығушылығын құру және 

қолдау; 

- сабақ уақытын үнемді және мақсатты пайдалану; 

- оқушылардың ой-жүгірту әрекетін тренинг ойын тәсілдерін қалыптастыру; 

- оқушылардың жеке азаматтығындамыту және қалыптастырудағы ӛзін-ӛзі басқару 

құралы; 

- мұғалімдердің және оқушылардың жоғары деңгейдегі азаматтық қарым-қатынасы; 

- оқушылардың сабақта алған білімі, іскерлігі және дағдыларының кӛлемі мен беріктегі. 

Сабақтың басталуын ұйымдастыру тәсілдері (міндеті: назарларын аудару, сабаққа 

бейімделу, ынталандыру жүйесін қамтамасыз ету): 

- берілген тапсырманың шешуі тек қана балалардың ӛмірден алған тәжірибесі, іскерлілігі 

арқылы шешіледі; 

- тапсырмаларды есте сақтауға, байқағыштыққа, заңдылықтарын ізденугебағытталады; 

- ішінде дұрыс, дұрыс емес жауаптары бар тапсырмаларды шешу; 

- жауабы дайын тапсырмалар беріліп, балама шешімдерін табу; 

- берілгені бойынша ізденіс жұмыстарын жүргізу, түрлі тәсілдермен шығару жолдарын 

талқылау; 

- жаңа келелі мәселе қарастырылып, оның шешімін табу жоспарын жасау; 

- тақтаға үй тапсырмасы бойынша сызбасы орындалады. Сол бойынша оның шешу 

жолдары талқыланады; 

- сабақты «күшті» оқушылар бастап, қалғандары тапсырманың шешімін қорғайды. 

 

 

Мҧғалімнің негізгі міндеті- оқушылардың ӛз күшіне ӛздерінің сенуін тәрбиелеу, 

жолдастарымен, оқытушылармен қарым-қатынас жасауда қуануға үйрету, оқушының 
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ӛздігінен жұмыс жасауға назарын, тырысыуын тәрбиелеуде сабақтың қазіргі түрлі әдіс-

тәсілдерінқолдану. 

 

 

САБАҚТАР ЖҤЙЕСІ (А.А.ОКУНЕВ) 

- алған мәліметтерін есте сақтауға үйрету сабақтары; 

- тиімді шешімдерін іздеу сабақтары; 

- тапсырмалардың қорытындысын салыстыру арқылы шешу сабақтары; 

- бір тапсырмасы бар сабақтар; 

- шығармашылықпен ӛз-бетінше орындайтын сабақтар; 

- түсіндірілмеген тапсырмаларды ӛз бетінше орындайтын сабақтар; 

- зертханалық жұмыстар; 

- сабақ-бақылау жұмысы; 

- сынақ сабағы (тақырыптық және қорытынды). 

 

Дәстҥрлі емес технологиялық сабақтар: 

- пәнаралық байланыс негізінде біріктірілген сабақтар; 

- жарыс және ойын түрінде ӛтетін сабақтар: байқау, жарыс, рольдік және іскерлік 

ойындар, сӛзжұмбақ, сұрақ-жауап және т.б.; 

- белгілі қоғамдық жұмыс түрлеріне, әдістеріне негізделген сабақтар: зерттеу, 

басылымдарды талдау, түсініктеме, интервью, жариялама және т.б.; 

- оқу материалын дәстүрлі емес түрі негізінде ұйымдастыру сабақтары: даналық сабағы, 

ашылу сабағы, таныстыру сабағы және т.б.; 

- кӛпшілік қарым-қатынас түрін қайталау сабақтары: ақпарат-конференция, аукцион, 

кӛрініс, бенефис, шеру, ауызша журнал т.б.; 

- қиял-ертегілерді қолдану сабақтары: ертегі сабағы, сиқыршы, басқа планетадан 

келушілер және т.б.; 

- мекемелер мен ұйымдар қызметіәне еліктеу сабақтары: сот, іс жүргізу, перламенттегі 

талқылау, цирк, ғылыми кеңес; 

- дәстүрлі кластан тыс жұмыстар саба,ы: КВН, «Не?Қайда?Қашан?», таңертеңгілік, 

спектакль, конверт, пікірталас, білгірлер клубы;ъ 

- қоғамдық-мәднеи шараларға еліктеу сабақтары: саяхат, сапар шегу, қонақ бӛлмесі, 

сұхбат, репортаж және т.б.; 

 

 

ҦЖЫМДЫҚ ТОПТАП ОҚЫТУ ӘДІСІ 

(А.Г.РИВИН, В.К.ДЬЯЧЕНКО) 

 

 Топтап оқыту әдісі дегеніміз оқытуды жұбымен қарым-қатынас жолдары арқылы 

орындап, оқушылар бірін-бірі үйретеді. 

 Әдістеме ерекшеліктері (В.К.Дьяченко) 

1. Ұйымдастыру: 

- анықтық, реттілік-жоқ; 

- барлығы сӛйлейді; 

- бір-бірімен қарым-қатынастықта; 

- жұмыс ахуалы; 

- жұмыс орнын ауыстырады. 

2. Дидактикалық: 

- оқушылар оқытады; 

- әр-түрлі қарқын мен деректер; 

- толық ӛз бетінше жұмыс; 

- оқыту негізі- ынтымақтастықта; 
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- қабылдау мен қолдану жақындыстырылған. 

3. Дамыту: 

- оқушы- адам+зат; 

- жеке ерекшеліктеріне қарай теңдеу; 

- оқытудың ӛзіндің ерекшелігі; 

- сӛйлеуге, ой жүгіртуге, дәлелдеуге үйренеді; 

- педагогикалық қабілеттілігін дамыту; 

4. Тәрбиелік: 

- әркім ӛзі үшін және басқаға жұмыс істейді; 

- ұжымдық қарым-*қатынас. 

Барлық оқу материалы оқушы үшін содан кейін мұғалім үшін жүйелі істелінеді. 

 

Технологиялық ҥлгісі 

1. Қызмет мақсатын анықтау. 

2. Мұғалімнің нұсқаулары (қызмет ережелерін түсіндіру) 

3. Міндеттерін реттеу, топқа, жұпқа бӛлу. 

4. Кезектегі құрамда жұппен жұмыс істеу. 

5. Мұғалім мен оның кӛмекшілері жағынан ағымды бақылау, 

6. Кӛмек керек оқушыларға жеке кӛмек кӛрсету. 

7. Қортындысын шығару, тақырыптық сынақ. 

 

Қорытынды бақылаудың тҥрлері: 

- «тікелей» сынақ (бірнеше оқушы барлығынан сынақ алады); 

- «жалпы» сынақ (бір класс екіншісінен сынақ алады); 

- мұғалім кӛмекші оқушылармен сынақ қабылдайды; 

- сабаққа қатысушы мұғалім, сынақ алуға қатысады; 

- тест алу. 

Ұжымдық оқыту технологиясының бір артықшылығы- ол, мұғалім жалпы сыныппен 

жұмыс жасаудан сәл босатылады, соның арқасында жеке оқушымен жұмыс жасауға 

уақыты кӛбейеді. 

 

ҒААБбТ (Ғаламдық Ақпараттар Ауқымындағы Білім беру Технологиясы) 

В.В.ГУЗЕЕВ 
 

Оқушыға жеткілікті мәліметтер беретін қазіргі уақыттағы қолданылатын бірінші 

технология. Оның негізгі мақсаты- әлеммен қарым-қатынаста болу,  әдісчтерін меңгеру және 

бағыт жүйелерін құру. ИНТЕРНЕТ білім саласына кіру шағында, жаңашыл- педагогтар 

арасында бүкіл білім жүйесін ӛзгерту мәселесі қойылып отыр. 

 Әлемдегі ӛзгерістер туралы жинақталған ілім, жаңа педагогикалық 

технологияның кӛлемі, мазмұны жағынан ӛсуі кеңінен іс-тәжірибеде қолдануды талап етуде. 

ҒААБбТ технологиясы бойынша тапсырманы шешу білімділік пен біліктілік 

қортындысы болып есептелінеді. 

Соның ішінде кейбір тапсырмалардың ерекше мағынасы бар бір ғана шешіммен емес, 

бірнеше талас туғызатын шешімдері бар тапсырмалар. 

ҒААБбТ технологиясында оқыту мазмұнын шешу емес, қандай тәсілдерді қолдану 

керектігі айтылады. 

Оқыту тапсырмаларына: 

- танымдық; 

- ақпараттық; 

- қорытындылау жатады. 

Тапсырмалардың түрлері тӛмендегідей болады: 

- тапсырма шартының мәтіні; 
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- тапсырманың талаптары: 

а) іздену ақпаратындағы негізгі сӛздерді шығарып алу; 

б) керекті мәліметтерді табу және жинақтау; 

в) жинақтаған мәліметтерді  талқылау және талдау; 

г) қорытындылау; 

д) ӛз қорытындысын басқалардың нәтижесімен салыстыру. 

Керекті ақпарат құралдары: кітаптар, компкт дискілер; Web- сайттар. Қосымша 

нәтижелер: ақпараттармен жұмыс істеу машықтылығы, білімділігі,  ӛз бағытын қорғай білу, 

ӛз ойының туындысын шығару, оны басқа нәтижелермен салыстыру. 

Мҧғалімнің қызметі: 

1. Оқушыларды тапсырмамен қамтамасыз ету. 

2. Сабақтармен құрылымын жүйелі түрде ұйымдастыру және құрастыру. 

3. Оқушылардың танымдық және бағалау қызметін, тапсырманы орындау, 

сараптау жұмысын басқару. 

4. Жұмыс барысының қорытындысын талдау, сабақтар жүйесін реттеу және озық 

тәжірибені анықтау. 

Оқушыларға берілетін тапсырма сабақ мақсатына сай болуы керек. Тапсырма кластың 

ұжымдық түрінде жұмыс істеуіне, топтық талқылау, не болмаса ӛз бетінше орындауға 

арналған болуы мүмкін. Оқушылар толық талқылау жұмысына қатыстырылады. 

 Мысалы: бір топ- шығарма  жұмыстарын іздеу жұмысымен, екінші топо- сӛздік 

жұмысымен, үшінші топ- музыкасымен, тӛртіншісі- басқа деректерді жинақтау 

жұмыстарымен шұғылданады. 

 Оқушылардың қызметі: 

- терминдік сӛздерді іздеу; 

- жаңа сӛздерді іздеу; 

- мәтінмен жұмыс; 

- мәліметтерді талдау; 

- қорытындыны тұжырымдау; 

- қорытындыны басқа нәтижелермен салыстыру; 

- нәтижелерін керек жағдайларда түзету және одан қортынды жасау. 

Осылай тапсырмаларды жүйелі орындай отырып оқушылар алға қойған мақсаттарына 

жетеді. 

 

В.Ф.ШАТАЛОВ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

  

             Мақсатты бағыттары: 

- Оқушының ББД қалыптастыру. 

- Балалардың барлығын оқыту; 

- Жеделдете оқыту; 

Принциптері 

- үздіксіз қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, ірі блоктар бойынша оқыту, тірек 

сигналдарын пайдалану; 

- жекелей әрекет жасау; 

- ізгіліктік (барлық балалар дарынды); 

- мәжбүрсіз оқыту; 

- түзетуге, ӛсуге, жетістікке жетелеу, жетістігін жариялау, шиелініссіз оқыту; 

- тәрбие мен оқытуды байланыстыру. 

Мазмҧндық ерекшелігі 

- оқу материалы ірілендіріп беріледі; 

- блоктық түрде беріледі; 

- оқу материалы тірек үлгі-коспекті түрінде беріледі; 
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Тірек сигналы-  мән, мағынаны (белгі, сӛз, үлгі, сурет және т.б.), , лдіретін- құрамды 

бейне. 

Тірек коспекті- қысқа коспект түрінде берілетін тірек сигнал (оқу материалы сигнал, 

кӛрнекі құлба ретінде беріледі). 

 

Әдістеме ерекшелігі 

Оқытудың технологиялық ҥлгісі (В.Ф.Шаталов) 

Теориялық блогі- Бағыттылған негізі (БН)- ақпаратқа кіріспе (түсіндіру)- айту- үйде 

ӛзіндік жұмыс орындау – І- қайталау (тірек сигналы конспектісін жаппай қабылдау) ІІ- 

қайталау (түсінгенін сұрау)- ІІІ- қайталау (ӛзара бақылау). 

Тәжірибе блогі- тәжірибелік жұмыс, (жаттығу)- есеп шығару (жаттығу)- қорытынды: 

оқушылар ББД және ойлау қызметінің әдісін жүйелі қолдану. 

 

Тәсілдері 

1. Теориялық білімді класта беру:  түсіндіру, тірек коспектісі арқылы карта түсіндіру, 

ӛзіндік жұмыс, жалпы және коспект блогімен жалпы бекіту. 

2. Ҥйдегі ӛзіндік жҧмыс: тірек конспектісі+ оқулық+атан-аналардың кӛмегі. 

3. Бірінші қайталау: оқушылар коспектідегіні жатқа айтады, жұмыстары тексеріледі, бір 

мезгілде «ақырын» және қатты дауыстап жауап береді. 

4. Тірек конспектіден ауызша сҧрау. 

5. Екінші қайталау: жинақтау және жүйелеу, ӛзара бақылау сабағы, сынақ сұрақтары, 

бақылаудың барлық түрі, ӛзара сұрау, үйде бақылау. 

Әр оқушы кез келген уақытта тӛмен бағасын жоғары бағаға түзете алады. 

Әдістеме тәсілдері: жалпы қайталау, бақылау жұмыстары, қатені кітаптан іздеу, таңдап 

есеп шығару, кӛмекті мадақтау, тәжірибе сабағы, ашық ой сабағы, алтыншы баға, 

шығармашылық конспектісі, кӛңіл-күйді кӛтеру (музыка, жарық,ғ үзіліс және т.б.). 

Тәрбиелік мәні 

- еңбекке қатыстырылады; 

- еңбек сүйгіштікке тәрбиеленеді; 

- оқушының еркі дамытылады; 

- ӛзіндік танымдылығы, жауапкершілік, адалдық, жолдастық қасиеттері қалыптасады. 

 

СЫНЫПІШІЛІК (ПӘНАРАЛЫҚ) САРАЛАП 

ОҚЫТУ (Н.П.ГУЗИК) 

 

Н.П.Гузик ӛзінің «Оқыту жүйесінің үйлесімділігін» атты оқыту жүйесіндегі екі ерекшелігін 

атап кӛрсетеді: сыныпішілік саралап оқыту деңгейі және тақырып бойынша сабақтарды 

дамыта оқыту жиынтығы. 

 Әр тақырып бес түрлі сабақтардан тұрады: 

 Бірінші сабақ-  жалпы тақырыпты ашу сабақтары; 

 Екіншісі- оқушылардың ӛз бетінше оқу материалын анықтау үшін арнлаған үйлестіру 

семинар сабақтары (3-тен 5 сабаққа дейін); 

 Ҥшіншісі- оқушылардың білімін жүйелеу және жалпы талдау (тақырыптық сынақтар); 

 Тӛртіншісі- пәнаралық оқу материалдарын жинақтау сабақтары (тақырыптық 

тапсырмаларды қорғау); 

 Бесіншісі- жаттығу сабақтары. 

 Даму барысы біркелік болмауына байланысты сыныптарда үлгерімі нашар, жақсы, 

үздік оқушылар болады. 

 Сондықтан мұғалім сабақ барысындағы кезеңдерге саралау деңгейлерін 

ұйымдастырады: жаңа сабақты түсіндіру, қортындылау және қайталау, оқушылардың білімін, 

біліктілігін дағдысын қадағалау. Үш түрлі дәрежедегі қиындығы бар «А», «В», «С» саралау 

бағдарламаларын бӛліп шығару керек. 
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 Саралау бағдарламалары (ол «бағдарлама», «тапсырма» емес) екі ерекше құбылысты 

қарастырады: 

 а) оқушылардың нақты деңгейдегі білімді, білктілікті, дағдыны меңгеруі; 

б) білім алуда оқушылардың нақты деңгейдегі ӛз бетінше жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету (мұғалімнің кӛмек беруінен бастап ӛз бетінше жұмыс істеуіне дейін). «А», «В», «С» 

бағдарламалары ӛзара тығыз байланысты. 

«С» бағдарлама тапсырмалары негізгі нұсқа болып есептелінеді. Оларды орындай  

отырып оқушы пән бойынша нақты алған білімін еске түсіре алады. Бірнеше қайталау арқылы 

оқушы оқу материалыноның ішінде мазмұнының негізгі мағынасын айқындайды, есте сақтау 

әдістерін меңгереді және әр оқушы осы бағдарламаның тапсырмаларын орындауы қажет. 

«В» бағдарламасы оқушылардың  жалпы және арнайы оқу және ақыл-ой қызметінің 

тәсілдерін қабылдауды қамтамасыз етеді. 

Ол тапсырмаларды шешу барысында қолдануға болады. Сондықтан бұл бағдарламаға 

қосымша мәліметтер енгізіледі. 

Олар бірінші деңгейдегі материалды кеңейтіп, дәлелдеп, мағлұматтарды нақтылап, 

негізгі материалды терең түсінуге кӛмектеседі. 

«А» бағдарламасы оқушыларды алған білімін саналы түрде, шығармашылдық 

деңгейіне кӛтереді. 

Нақты материалды еркін қабылдауды алдын-ала қарастыра отырып, оқушыны алға 

қойған мақсатына жетелеп, дамыту мағлұматтарын береді. Бұл деңгей балаға қосымша ӛз 

бетімен жұмыс жасауға, ӛзін кӛрсетуге бағытталған. 

 

Қайталау барысында 

 Әр деңгейдегі тапсырмаларды ерікті талдау  тәсілдері қолданылады. 

 Оның үш түрі бар: ӛз бетінше жұмыс жасауға арналған кӛрнекі материал, берілген 

тапсырмаларды орындау тәжірибелік және зертхана жұмыстары. 

 Бірінші түрі (С) нақты оқыту нәтижесіне сәйкес. Екінші түрі (В) қосымша тапсырмалар 

мен жаттығуларды қолдану, үшіншісі (А)- қосымша оқу-әдістемелік  әдебиеттерді пайдалану. 

 Әр оқушының жеке білім деңгейін бақылауды саралау тереңдетіліп, жеке жетістігі 

терең зерттеледі. 

 Жаңа материалды қабылдаукезеңі тек қана оқушылардың стандарт деңгейінде білімді 

меңгеруінен кейін орындалады. 

 Оқушылардың жалпысыныптық, топтық және жеке жұмыстарын анықтауды үйлестіру, 

олардың білім деңгейін анықтауға кӛмектеседі. Ол үшін тӛмендегі сабақ түрлері қолданылады: 

топпен жұмыс, пікірталас, сынақ- семинар  сабақтары, модульдік оқыту, сабақтан тыс 

қосымша жеке жұмыс сабағы, сабақта кӛмектесу және кеңес беру. 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ  ЖАЛПЫ ОҚЫТУ БІЛІКТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ (В.Н. ЗАЙЦЕВ) 

 

   Негізгі бағыттары 

-Мектепке дейінгі және бірінші сынып оқушыларын тіл дамыту психологиясына дайындау. 

- 2-3-ші сынып оқушыларының ең жақсы жылдам оқу деңгейін жетілдіру (минутына 120 сӛз). 

- 3ші сынып оқушыларының жазу жылдамдығын арттыру (минутына 60 әріп). 

- Екі  есе орофографиялық сауаттылығын арттыру (1-3,5-7 класстар). 

- Оқығанын қайта айтуға үйрету (90%  нашар оқитын оқушыларды  орташа оқитындар 

қатарына қосу). 

- Минутына 30-ға дейінгі сандарды есептеу дағдысын жетілдіру (3,5 сыныптар) 

- Демалыс кезеңдерінде жылдам оқу іскерліктерін (3,5 сыныптар) сақтау (90% ) 

 

Тҧжырымдамалық ережелері 

- Мектепте оқушының үлегрмеушілігі – оның тіл дамуының жетіспеуі. 
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- Балалардың тіл дамыту және есепте қабілеттерінің тӛменділігі. 

- Жалпы оқу біліктілігінің негізгі дамутехнологиясы- анықтау және ӛзін-ӛзі тану әдістері 

болып есептелінеді. 

- Оқушының біліктілігін дамытуды жеткілікті деңгейде тұрақты ұстап тұру 

сабақтастығы. 

Іс-әрекет сипаттамасы 

 Алға қойған мақсаттарға жаңа технологиялық құрамды бӛліктері (жаттығулар, 

тренингтер, т.б.) тӛмендегі топтраға біріктіру қажет: 

 Оқушылардың тілін дамытуға мұғалімнің бағыт беруі бойынша жұмыс жасауға үйрету, 

суреттердік кӛшіріп салу, мағынасы бір сӛздерді іріктеу, кӛрсетілген заттарды есте сақтау, 

мәтін мазмұнын тыңда, оны баяндап беру. 

Оңтайлап оқыту 

- Ол сӛйлеу жылдамдығына сәйкес мәнін түсіне оқу (минутына 120-150 сӛз): сабақ 

сайын бес минуттық оқу; И.Т.Федоренко тәсіліне сәйкес еске сақтау диктанты 

(күнделікті); ызыңдап оқу; артикуляциялық жаттығулар; мазмұнын қайта айту; мәтін 

мазмұнына сұрақтар құрау; ұйқтау алдында оқу. 

Жазу жыдамдылығын дамыту: әріптердің биіктігін 2,5 мм дейін кішірейтіп жазу. 

 Емлелік сауаттылықты кӛтеру: анықтау диктанты; ойын сӛздіктерін қолдану, 

оқығанды қайта айтуға үйрету. 

 Есептеу біліктілігін дамыту: кӛбейту кестесін меңгеру; жаттығулар аралығын 

кӛбейту; кӛрнекі карточкалармен жаттығулар орындау; ой-ӛрісті дамыту  жаттығуларына 

арналған карточкалар. 

 Оқу білімділіктерін демалыс уақытында сақтау: жазба дәптерлерін қолдану; 

күнделікті қысқа жаттығуларды пайдалану; 4 сыныпта сабақтастық жазғы тапсырмаларды 

беру. 

 Жалпы ҧйымдастыру ҧсыныстары: 

- Ӛзін-ӛзі тексеру, қарама-қарсы тексеру, жалып тексеру арқылы оқушы білімі мен 

деңгейін анықтау; 

- Оқу жылын үш  тоқсанға бӛлу; 

- Сынып арасындағы сабақтастықты ұйымдастыру-5 сыныпқа кӛшкенде тиісті мӛлшерде 

білім алмағандарға тӛртінші оқу жылын қайта оқыту; 

- Оңтайлы бағалау: 1-2 сыныптар оқушыларын тек қана «жақсы» және «ӛте жақсы» 

бағаларын қолдану; 

- Жасаған қызметіне қанағаттану және үнамды сезімталдығын ынталандыру. 

(Г.К.Селевко. Частнопредметные педагогические технологии. М. «Народное 

образование»-1998.). 

 

ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ НЕГІЗІНДЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ (Р.Г.ХАЗАНКИН) 

 

Бағытты мақсаттары 

- Оқу стандартына сәйкес бәрін оқыту; 

- Балаларды математика пәніне қызықтыру. 

- Талантты балаларды ӛсіру. 

Тҧжырымдамалық ережелері 

- Ынтымақтастық педагогикасы, нәтижелік педагогика, жеке ықпал жасау. 

- Математиканы оқыту –есеп шығартуға үйрету. 

- Есеп шығартуға үйрету- үлгілендіру біліктілігіне оқыту+ типтік есептерді шығартуға 

іскерлігін дамыту. 

- «Дарынды» және «Қиын» балаларды  жекелеп оқыту. 

- Жеке және ұжымдық қызметтерінің табиғи байланысы. 

- Жоғары және тӛменгі класс оқушыларының қарым-қатынасын басқару. 
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- Сабақ және сабақтан тыс жұмыс түрлерін үйлестіру. 

 

Әдістемелік ерекшеліктері 

 Сабақ беруу жүйесәнде  негізгі дәстүрлі емес құрылған сабақтар бар. Олар: лекция 

сабағы, «тірек есептерді» шығару сабақтарығ кеңес беру сабақтары, сынақ сабақтары. 

1. Лекция сабақтары жаңа тақырыпты ірі блокпен ашуға арналған. Олардың құрылым 

бӛліктері: 

- тақырыпты оқытудың қажеттілігіне дәлелдеу; 

- проблемалық жағдайлар туғызу және оған талдау жасау; 

- нақты үлгі бойынша деректермен жұмыс; 

- тақырыпқа жақын сұрақтарды талқылау және онымен ӛз бетінше жұмыс істеуді ұсыну; 

- сынаққа тиісті оқу материалын, пайдаланылатын әдебиеттерді, ӛтетін уақытын 

хабарлау; 

- тақырыпқа байланысты тірек есептердің шешімдерін талдау. 

2. «Тірек есептерді» шығару сабақтары. Есепті шығару түрлері: 

- түрлі тәсілдермен есептерді шығару; 

- жүйелі есептер тобын шығару; 

- есептердің шешімдерін жолдастары тексеру; 

- ӛз бетінше есептер құрастыру: балама, қарсы мағыналы, қорытылған, қолдануға 

арналған; 

- олимпиадалар мен байқауларға қатысу. 

3. Кеңес беру сабақтары-  арнайы дайындалған карточкалар арқылы сұрақты оқушылар 

береді. Кеңес беру кезінде карточкамен жҧмыс тӛмендегідей жүргізіледі: 

тапсырмалар мазмұнына, әдістемелік шешімдеріне, қиындығына сәйкес жинақталады; 

жаңа тапсырма беріледі, не болмаса жаңаша қалыптастырылып, ол тірек тапсырма болып 

есептелінеді; 

карточкалар сұрақтарына сәйкес тірек тапсырмалар іріктелінеді; кейбір есептердің 

шешімдерінің мазмұнына сәйкес дерекнамалар анықталады; қосымша тапсырмалар 

беріледі (мұғалімнің пікірі бойынша). 

Сынақ сабақтарының мақсаты- оқушылармен жеке жұмысты ұйымдастыру, 

үлкендердің кішілерге кӛмек беруі, жеңілден бастап күрделі есептерді шығару. 

Сынақ сабақтары – ол жекелеп жұмыс жүргізу сабақтары. Әр оқушының жоғарғы 

сыныптан жетекшісі, ал тӛменгі сыныпта қамқорлыққа алған оқушысы болады. 

Жоғары сынып оқушылары тӛмендегілерден сынақ алады. 

 Р.Г.Хазанкин технологиясының бағыттары: 

1. Әр баланың теориялық білімі терең болуы керек. 

2. Математика пәнінің басқа пәндермен байланысы. 

3. Есептерді шығаруға теориялық білімін пайдалану: дәлелдеу әдісі және есептерді шығару 

әдістері. 

4. Түрлі жағдайларда жалпы әдістермен толықтыру жүйелеу, іздену жұмыстарын жүргізу. 

5. Тапқырлыққа үйрету. 

6. Шешімі болған жұмысты жалғастыру. 

7. Математика пәнінің әдемілігін кӛру. 

8. Ӛз бетінше есептерді құрастыру. 

9. Оқу, ғылыми әдңбиеттермен жұмыс. 

10. Сабақта және сабақтан тыс «математикалық» қарым-қатынасты ұйымдастыру. 

 

 

 

 

Пән бойынша кластан тыс жҧмыстарды ҧйымдастыру- 
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Р.Г.Хазанкин технологиясының ерекше бӛлімі. Жекелп жұмыс жасау тәсілінен басқа; 

математикалық ұрыс; олимпиадалар; КТК; кештер; жазғы математикалық мектептер; 

оқушылар ғылыми қоғамдарының жұмысы жүргізіледі. 

 

ФИЗИКАНЫ КЕЗЕҢДЕП ОҚЫТУ ЖҤЙЕСІ 

(Н.Н.ПАЛТЫШЕВ) 

 

Бағытты мақсаттары 

- Оқушылардың білімін, білктілігін, дағдысын қалыптастыру. 

- Оқу іскерлігіне үйрету. 

- Ӛнеркәсіппен, ӛнермен, ӛмірмен байланыстыру. 

 

Тҧжырымдамалық нҧсқаулары 

- Педагогика жүйесінде оқушының тұлға ретіндегі басымдылығы. 

- Білімді адамгершіліктендіру (музыка, поэзия, живопись элементтерін) сабақта 

қолдану); 

- Ӛмір-негізгі кӛрнекі құрал. 

- Тірегің- оқитвн мамандығың. 

- Қызмет пен ойдың әртүрлілігі. 

- Физика сабағында тәрбие беру. 

 

Мазмҧнының ерекшелігі 

Пәнге оқыту (2 жыл) 4 кезеңге бӛлінеді. 

Бірінші кезең- білімдегі кемшіліктерді аныықтау және жою. Кезең аяғында оқушылар 

үш топқа бӛлінеді. Оларға түрлі ықпал жасалынады. 

Екінші кезең- әр топқа психологиялық қолайлы жағдай жасау. 

Ҥшінші кезең- жаңа материалды оқыту кезінде оқу қызметінің тәсілдерін қолдану, 

шығармашылдыққа баулу, сабақ барысында тәрбиелеу. 

Тӛртінші кезең- қалыптасқан дәстүр негізінде оқыту және оқушыларды мектеп бітіру 

емтиханына дайындау. 

 

Әдістемелік ерекшеліктері 

- Бағдарлама материалды тірек және қабылдайтын тақырыптарға бӛлінген, және керекті 

мамандыққа бейімделген 

- Тақырыпты мағынасына сәйкес блоктарға бӛлу. 

- Авторлық тілек анықтама және үлгі материалдарын пайдалану. 

- Бірнеше рет қайталап айту. 

- Оқытудан шығармашылық ерекшеліктері (шығармашылдыққа бейімдеу). 

- Ойын қызметін пайдалану. 

- Есептерді шығару. 

- Физика сабағына арналған үлестірмелі материалды пайдалану. 

- Әр тақырып бойынша сынақ алу- балалардың білімін, біліктілігін, дағдыларын есепке 

алу. 

- Білім деңгейлеріне қарай, ретіне сай, саралау. 

 

ШЕТ ТІЛДЕР МӘДЕНИЕТІНЕ КОММУНИКАТИВТІК ОҚЫТУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ (Е.И.ПАССОВ) 

 Жалпы мектеп жағдайында шет тілді ортаға бейімді оқушыны дайындауда тиімді 

әдістеме болған жоқү 

 Коммуникативтік оқыту қарым-қатынас негізінде оқыту, шет тілді ортаға бейім адамды 

даярлау. 
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Мақсатты бағыттары 

- Қарым-қатынас арқылы шет тілінде қарым-қатынасқа оқыту. 

- Шет тілдер мәдениетін меңгеру 

 

Тҧжырымдамалық ережелері 

- Шет тілі- оқытудың мақсаты да, құралы да болып есептелінеді. 

- Тіл жеке тұлға үшін мәден  байлықтын әлеуметтік қарым-қатынастың құралы. 

Ӛз тілін меңгерудің айырмашылығы: 

- меңгеру әдістері; 

- қарым қатынас ақпаратының тығыздығы; 

- коммуникативті қызметке тілдің араласуы; 

- іске асыру қызметінің жиынтығы; 

- бала тілінің даму кезеңімен байланыстығы 

Мазмҧнының қҧрылым принциптері 

1. Тіл бағыты- шет тіліне қарым—қатынас арқылы оқыту. 

2. Міндеттілігі. 

3. Жағдайлылығы. 

4. Жаңашылдығы. 

5. Жеке қарым-қатынас бағдары. 

6. Ұжымдық әсер етуі. 

7. Үлгілігі. 

 

Әдістемелік ерекшеліктері 

Жаттығулар 

Е.И.Пассовт коммуникативтік оқытуда 2 түрлі жаттығуларды ұсынады: шартты – сқйлеу және 

сӛйлеу. 

 Шартты-сӛйлеу жаттығулары- сӛйлеу дағдысын қалыптастыратын жаттығулар. 

 Сӛйлеу жаттығулары- ол ӛз сӛзімен мәтін мазмұнын айтып беру, суретті, бейнені, затты 

суреттеп айту. 

 Қателер. Фонетикалық қателерді бірден түзетпей, бір ғана дыбысты 1-2 апта қайталау 

ұсынылады, содан кейін 2-ші, 3-ші дыбыстар да солай қайталанады. Грамматикалық қателерге 

барлық сынып оқушыларының назарын аудару қажет. Тек ақана түсінуге кедергі жасайтын 

қателерді  керек. 

 

Қарым қатынас кеңістігі 

 Оның әдістемесі дәстүрлі оқытуды ұйымдастыру кеңістігінен бӛлек. Оқушылар 

дӛңгелене, не болмаса ерін отырады. Ол оқушылардың бір бірімен қарымқатынасына қолайлы, 

сыныптың ресми ахуалы, оқуға деген ынтасы қалыптасады. Лозановтың айтуынша бұл 

кеңістік осы тіл ортасына  «батуға» еліктетеді. (Г.К.Селевко. Педагогические технологии на 

основе активизации и интенсификации деятельности учащихся). 

 

ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛІ (КЛАРИН М.В.) 

  

        Қазіргі кезде қандай да болмасын білім беруде бағыттар шығарылып, мектептер, 

лицейлер, гимназиялар ӛз бағдарламаларын жариялағанымен, барлық ұстаздарды, пән 

мұғалімдерін, әдіскерлерді дәстүрлі оқыту шеберінен шығу ұмтылысы, оқу процесінде жаңа 

ізденіс біріктіруде. 

 Оқыту моделі материалды баяндау негізі болып табылады (оқу процесінің моделі), 

оның негізгі белгісі- ол оқушылардың қызметі, ал оны мұғалім ұйымдастырады. Оқыту моделі 

ұғымы дидактикалық даярламалрды қорытады, біріктіреді және дидактикалық ізденісті 

сипаттауға кӛмектеседі. 
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 Оқыту моделінің қосымша сипаттамасына: уақыт кеңістігіндегі кезең жүйелілігі; ӛзара 

іс-әрекетінің сипаты (мұғалім- оқушы) және қи 

Мыл принциптері (оқушы қызметіне мұғалімнің кӛзқарасы); күтілетін нәтижесі (модельдің 

педагогикалық бағыты) жатады. 

 Дәстүрлі сабақ- ол барлық сынып оқушыларымен толық сабақӛ ӛткізу. Дәстүрлі 

сабақта мұғалім жаңа сабақ материалына сүйене отырып, оны түсіндіреді, біліктілігі мен 

дағдыларын қалыптастырады, білім береді, оқушылар оны қайталайды және оның нәтижесін 

бағалайды. Сондықтан дәстүрлі оқыту репродуктивтік сипаттама алады, білім беру мен іс-

әрекет әдістері оқушыларға дайын түрінде беріледі. 

 Жалпы оқытудың дамыту әдістерін екі бағытқа бӛлуге болады: 

1. Үлгілі ӛлшеулі тапсырмаларға жету, берілген үлгілерді тиімді қабылдауды 

ұйымдастырудағы дәстүрлі оқытуды жаңашыландыру. 

Оқу процесінің жаңарту-  дәстүрлі дидактикалық тапсырмаларына бағытталған 

репродуктивтік оқытуды «технологиялық»  процесс деп ұғыну, толық жүйелі баяндалған 

күтілетін нәтиже. 

2. Оқушыларды бірмақсаттық қалыптасқан  шығармашылыққа ойлау, іс-тәжірибе, рольдік 

және еліктеу үлгілері мен жаңа тәжірибені меңгеру қабілеттерін дамыту арқылы оқу 

процесіне инновациялық ықпал жасалынады. Осы бағытпен оқу моделдерін дайындау 

байланысты: 

- оқыту- оқу- ізденіс, зерттеу қызметтерін ұйымдастыру; 

- оқыту- оқу- ойын, үлгілеу қызметтерін ұйымдастыру; 

Оқыту- белсенді пікір алмасу, шығармашылық пікірталасты ұйымдастыру. 

 Инновациялық дидактикалық ізденістердегі оқыту деңгейінде ұстаз- басшы, режиссер, 

ұйымдастырушы, оқу процесіне қатысушы- оқушылардың танымал шындықпен, басқа 

адамдармен пікір алмасу ретінде құрылады. 

 «Инновациялық оқыту» -ол оқу және оқыту қызметтерінің процесі, әлеуметтік және 

мәдени ортады инновациялық ӛзгерістерді ынталандырады. Осындай білім беру процесі бар 

дәстүрлі қолдай отырып, жеке адам және қоғам алдындағы проблемалық жағдайларды шешуді 

ынталандыру. (Кларин М.В). 

 Инновациялық оқыту- білім берудің  ерекше түрі, дәстүрлі  оқытудың баламасы. Ол 

екеуінің арасындағы негізгі айырмашылығы: болашаққа деген кӛзқарастары әртүрлі. 

 Дәстүрлі оқыту «қайталанатын жағдайларда ережелрді қабылдауға бағытталған», ал 

инновациялық оқыту «жаңа жағдайларда  даму қабілеттілігін бірлесе шешуді ойластырады» 

(Таубаева Ш.Т., Лактинова С.Н.). 

 ЮНЕСКО-ның  «Жаңа технология мен еңбекті жаңаша ұйымдастырудағы  білім беру 

талаптары» жобасын талдағанда, ғылыми болжам жұмысында келешекте жеке тұлға мектепте 

тӛмендегі біліктілік пен дағдыны алуы керек. 

 Іскерлігі. Қозғалысы және шығармашылдығы, ойлау және іс-әрекет дербестігі. 

 Ынтымақтастығы. Құрамды және мақсатты басқалармен қарым-қатынасы. 

 Ҧжымдағы жҧмысы. Жұмыс тобындағы ӛзара қатынас, пікірталас және жеке, топтық 

жұмыстар түрінің орнына  кеңінен пайдалану- ол қазіргі мектепке тән сипат. 

 Ӛзара оқыту. Жалған және шын тәлімгерлік кеңес беру. 

 Бағалау. Оқушының ӛз жҧмысына және кластасына баға берудегі біліктілік 

тәжірибесін кеңейту талап етіледі. 

 Қабілеттілігі. Ауызшаны, жазбашаны, компьютерді жақсы меңгеру және оқи, тыңдай 

білу, алған мәліметтерінің мағынасын дұрыс түсініп айтып беру. 

 Қисынды ойлай білу. Қисынды дәлелдерді пайдалана отырып жалқыдан жалпыға, 

жалпыдан жалқыға әдістемелерін ұсыну және бағалау. Қазіргі мектепте есте сақтау мен жатқа 

айту мағынасы талап етіледі. 

 Келелі мәселені шешу. Келелі мәселені қарқынды шешу, басқа да шешімдерін іздеу 

және қортындысына талдау жасау. 
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 Шешім қабылдау. Келелі  мәселені шешу барысында балама шешімдерді таңдаудағы 

үзіліссіз тәжірибені қажет етеді. 

 Мәліметтерді қабылдау және пайдалану. Керекті мәліметтерді таңдау, олардың шығу 

негізін білу, шешім қабылдарда оны мақсатты пайдалану. 

 Жоспарлау. Мақсатын қою, жоспар мерзімін белгілеу, жұмысты орындаудың негізін 

анықтау. 

 Оқу іскерлігі. Жаңа білімді меңгерудегі когнитивті және қобалжу дағды қабілеттілігі. 

 Кӛпмәдениетті дағдылары. Тілі, қабілеттілігі және бағалау жүйесінің 

айырмашылығына қарамай түрлі мәдениет ӛкілдерімен жұмыс істеуді білу. 

 Педагогикалық дамуда бірнеше оқыту түрлері бар, олар: дәстүрлі инновациялық және 

болжамды. 

 Бірінші түріне қазіргі жағдайда оқушының нақты қызметінің құрылымы тән. 

 Екіншісіне- іздену-оқу, зерттеу, ойнау-оқу, қызмет үлгісі, оқыту ортасымен пікір 

алысуды ұйымдастыру модельдері кіреді. Үшіншісі- дидактикалық жоспарда дайындалған 

оқыту модель түрлері берілген: сезімталдық, түрлі мәдениет саласымен кӛпдеңгейлі және 

кӛпрӛлді пікір алысу. 

  Іс тәжірибе барысында инновациялық оқыту-инновациялық оқыту 

технологиясы, инновациялық білім беру құрылымдары арқылы іске асырылады және олар 

жүйелі, терең ғылыми негізінде дайындалуы керек. 

 Әртүрлі оқыту сипаттамасы ұшін оқыту шарттары беріледі: 

1. Уақыт кӛлемінде жүйелі оқыту. 

2. Таным себептерін ынталандыру. 

3. Даму мазмұны. 

4. Оқыту ортасының сипаттамасы. 

5. Оқытуды «жалғастырушы» оқушы мен оқытушының рольдік қарым қатынасы. 

6. Қамтамасыз ету техникасы және қамтамасыз ету технологиясы. 

7. Қортындысы 

Ұтымды білу беру барысы оқыту процесінде тәрбиелік бағыт- бағдар беру мақсатын 

қалыптастыруды болжайды. 

 М.Кларин тӛмендегі қызмет кезеңдерін кӛрсетеді: 

- Бірінші кезең- оқушылардың анықтау қызметінің бір жиынтығы арқылы және тілеген 

мӛлшерде оқушылардың білімін анықтауды жоспарлау. 

- Екінші кезең- анықтап білу- ол оқушының алдағы уақыттағы тынымдылық қысиетін, 

қабылдау іргеліліуін анықтау. Оның ішінде әр оқушы жуықтау емес ӛте нақты айқындықты 

білуі керек. 

- Үшінші кезең- дайындық бӛлімі: оның кӛлемінде оқытудың тиісті нәтижесін «бағдарлау» 

және тәрбие берудегі керекті әсерді жинақтауды қамтамасыз етуді таңдау. 

- Тӛртінші кезең- белгіленген жоспарыд іске асыру: оқыту шарттарын ұйымдастыруды 

қамтамасыз ету; оқыту жағдайларындағы тәрбиелік мәні бар тренинг технологиясы қызметіне 

кіру. 

- Қорытынды, бесінші кезең- алдыңғы белгіленген мӛлшердегі ӛлшеммен нәтижелерін, 

салыстыра бағалау, тапсырманы біртіндеп қиындату арқылы жүйелі, кезең деп тест алу. 

 (Кларин М.В., Педагогическая технологияв учебном процессе. Анализ зарубежного 

опыта- М.:Знание, 1989-80с.) 

 «Әдістемелік жүйе тӛмендегі бағыттағы мәселелерді шешуге арнлаған: 

1. Неге оқыту керек? 

2. Қалай оқыту керек? 

3. Не үшін оқыту керек? Болса, қазіргі оқыту технологиясы бір ғана қосымша сұраққа 

жауап береді: 

4. Қалай нәтижелі оқыту керек»- деп М.Чошанов атап кӛрсетеді. (Ш.Т.Таубаева, 

С.Н.Лактионова. Педагогическая инноватика как теория и практика нововведений в 

системе образования,- Алматы. «Ғылым», 2001.) 



 63 

 

 

Е.И.ИЛЬИННІҢ ОҚЫТУ ЖҤЙЕСІ: ӘДЕБИЕТТІ ОҚЫТУ-АДАМДЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ПӘНІ 

 

Бағытты мақсаттары 

- Жеке тұғаны адамгершілікке және сезімталдыққа тәрбиелеу процесінде тиісті оқыту 

орындалады. 

- Әдебиетті оқыту- ӛнерді оқыту. 

Тҧжырымдамалық ережелері мен болжамы 

- ғылым негіздерін меңгеру, оқушылардың ғылыми дүниетану кӛзқарастарын және 

нанымдарын қалыптастыру; 

- адамгершіліктік принциптері: кітаптың ӛнегелік мағынасы ерекше адамгершілдік 

білімді- нанымды тудырады; 

- кӛркемдіолігі: әдебиет пәні үш кӛркем- ӛнер заңдылықтарынан тұрады (кӛркем 

әдебиетті кӛркемдеп талдау), ол заңдылықтар: кітаппен тамасандыру, кейіпкермен 

қанаттандыру, жазушысымен қызықтыру; 

- оқыта тәрбиелеу принциптері: оқыту басым емес, ол тәрбие беру бағдарламасының 

құрамды бӛлігі; 

- жеке тұлға тәрбиесінің сапасы- ол патриоттық тәрбиелеу, танымдық қажеттілігі, сезім 

әрекетін сезіну, эстетикалық талғамы, адамгершілік негіздері, еңбекке даярлығы және 

оны қастерлеу; 

- балаларға тек қана сабақ тақырыбымен емес, ӛткір келелі мәселемен келу; 

- кітаппен адамгершіліктік қарым-қатынас дәрежесі; 

- қарым-қатынас арқылы білім беру және білім арқылы қарым-қатынас жасау; 

- оқушы тұлғасын қалыптастырудағы ұстаздардың әсері; 

- тілші педагогикасы- мәнерлі педагогика: «сӛз+сезім»; 

- жеке ықпал тұжырымы: сүю+түсіну+қабылдау+күйіну+кӛмектесу; 

- рухани жақындау әдісі; 

- қарым-қатынасты бұқараландыру; 

- мұғалім: пән мұғалімі, суретші, дәрігер; 

Мазмҧнының ерекшеліктері 

 Сабақ тірегі болатын сұрақ- пролеманы Ильин тӛмендегідей кӛрсетеді: 

- сұрақ ӛткір, күнделікті қажет ететін, жеке тиісті мағыналы болуы керек; 

- сұрақ осы сынып оқушыларына, не болмаса жеке оқушыға арналуы қажет; 

- сұрақ жауаб шығарма тарихы мен автордың ӛмірбаянымен танысудыталап етуі керек. 

 

Әдістеме ерекшеліктері 

- пәнге оқыту барысы тӛмендегідей: 

жеке тұлға тәжірибесінен кӛркемәдебиет шығармасын талдауға және одан – Кітапқа дейін; 

- оқушыны материал құрылымына «зат»- «сұрақ»- «пролблема» арқылы енгізу әдісі. 

Әдебиет сабағы- ол: 

- адам  

- қалыптастырушы процесс; сабақ – қарым-қатынас, тек жұмыс емес, ол ӛнер, жай сабақ 

емес- ӛмір, сабақ кестесіндегі сағатсаны емес; 

- жазушы және мұғалімарасындағы бір актілі спектакль; 

- мұғалім және оқушының бірлескен шығармашылық қызметі. 

Әр оқушы екі бағдарлама бойынша оқиды. Оның бірін мектеп, екіншісін ӛмір ұсынады. 

«екінші бағдарлама» Ильин бойынша, әр сабақта пайдаланылады: түрлі тақырыптарға 

шығарма жазу, жеке әсер ету, «адамгершілік» тақырыбына берілетін үй тапсырмалары, 

сабақта және сабақтан тыс уақыттағы «шын ниетті» әңгімелер және тағы басқалары. 
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Әр уақытта Ильин баланың ӛз кҥшіне сенуіне тҧлға бойындағы ең жақсы саналарын 

оятуға, азаматтық және адамгершілік биіктігіне кӛтеруді ӛзінің мақсаты деп есептейді. 

(Г.К.Селевко.Современные образовательные технологии.-М.,1998) 

 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖИНАҚТАП ҚОРЫТУ 

(Ш.Т.ТАУБАЕВА, С.Н. ЛАКТИОНОВА) 

 

Проблемалап оқыту 

 Мақсаты: Оқыту қызметінде танымдық белсенділігін, ӛзіндік шығармашылығын 

дамыту. 

 Мағынасы: Оқушылар алдына жүйелі және бір бағыттағы танымдық мәселелері қою, 

оны шеше отырып оқушылар білімді белсенді қабылдайды. 

 Іске асыру қҧралы: Іздену әдістері, танымды мәселерді қою. 

Шоғырланыдырып оқыту 

 Мақсаты: Оқу процесі құрылымының психологиялық табиғи ерекшеліктерін 

қабылдауға жағдай туғызу. 

 Мағынасы: Сабақтарды блокқа біріктіру арқасында пәндерді терең үйрену. 

 Іске асыру қҧралы: Оқушылардың оқу қызмет қабілеттерінің дамуын ескеру әдістері. 

Модульдік оқыту 

 Мақсаты: Жеке тұлғаның қабілеттілігіне  ыңғайлау икемділігін қамтамасыз ету, оның 

базалық деңгейін дайындау. 

 Мағынасы: Оқушылар жеке оқу бағдарламаларымен ӛзіндік жұмысы. 

Іске асыру қҧралы: Түрлі қызметтерге оқушыларды қамту. 

Дамыта оқыту 

Мақсаты: Жеке тұлғаны және оның қабілеттілігін дамыту. 

Мағынасы: Оқу процесін адамның мүмкіншілік шамасына бағыттау және оны іске 

асыру. 

Іске асыру қҧралы: Жекелеп оқыту әдістері 

Саралап оқыту 

 Мақсаты: Талаптарын анықтау үшін үйлесімді жағдай туғызу, қызығушылығы мен 

қабілеттілігін дамыту. 

 Мағынасы: Түрлі жоспарланған бағдарламалық материалды стандарт талаптарына сай 

меңгеру. 

 Іске асыру қҧралы: Жекелеп оқыту әдістері. 

Белсенді (кешенді) оқыту 

 Мақсаты:  Оқушылардың белсенділігін ҧйымдастыру. 

 Мағынасы: Болашақ кәсіптік қызметінің пәндік және әлеуметтік мазмұнын модельдеу. 

 Іске асыру қҧралы: Белсенді оқыту әдістері. 

Ойын тҥрінде оқыту 

 Мақсаты: Жеке – қызмет түрінде білімді, біліктілікті, дағдыны меңгеруді қамтамасыз 

ету. 

 Мағынасы: Оқу материалын ізденуге, ӛңдеуге, меңгеруге бағытталған танымдық жеке 

қызметтер. 

 Іске асыру қҧралы: Оқушыларды шығармашылық қызметіне ойын әдістері арқылы 

қызықтыру.  

 

 

С.Н.Лысенкованың технологиясы: келешектегі алдын ала оқытудың 

тҥсініктемелі басқарудағы тірек жҥйесін қолдану. 
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С.Н.Лысенкова шешімі қиын мақсаттардың әр түрлі даму деңгейіндегі балаларды 

қосымша сабаұсыз, түрлі «түзетусіз», ата-аналардың кӛмегінсіз бір уақытта оқытудың 

шешімін тапты. 

 

Мақсатты бағыттары 

- ББД меңгеру; білім стандартын бағдарлау. 

- Барлығын табысты оқыту. 

 

Тҧжырымдама ережелері 

- Ынтымақттатық педагогикасының жеке ықпалы (ынтымақтастық педагогикасы). 

- Жетістікке жету- оқытудағы балалардың даму жағдайының негізі. 

- Сыныптағы жайлылық: мейірімділік, ӛзара кӛмек, егер баланың бір нарсесі келіспей жатса, 

ӛзін ыңғайсыз сезінбеу, еркін жауап беруі, қателесуден қорықпауы. 

- Қатемен жұмыс жүргізбеу, тек ескерту. 

- Оқу материалы мазмұнының жүйелілігі, дәйектілігі. 

- Зерделеу, әр оқушыға- қолайлы тапсырма. 

- Біртіндеп толық дербестікке кӛшу 

- Білімді оқушы арқылы білім нашар оқушына оқыту. 

 

Мазмҧнының ерекшеліктері 

С.Н.Лысенкова тамаша жаңалық ашты: бағдарламаның кейбір күрделі сұрақтарын азайту 

үшін, олард бекіту процесіне ендірудің алдын алу керек. 

 

С.Н. Лысенкованың технологиясы 

 

 

 

 

Түсініктеме беру 
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Нәтиже:қысқа мерзімде 
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Күрделі тақырыптарды С.Н.Лысенкова бағдарламада берілген сабақтардан бұрын 

бастайды. Әр тақыоып алдын-ала жоспарланған бағдарламадан оқудан басталады. Болашақ 

 

 

Жаттығулар жүйесі 

 

 

Адамгершілік- азаматтық 

ықпал 

Тірек жүйесі 

 

Еш қоспасыз 
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тақырып әр сабақта аз мӛлшерден (5-6 минут) беріледі. Тақырып жай, жүйелі, барлық 

қисынды ауысулармен ашылады. Тақырыпты талдауға ең үздік оқушылар, содан кейін 

орташа, соңынан нашар үлгеретін оқушылар тартылады. Нәтижесінде оқушылар бір-бірін 

оқытып шығады. Оқытушы да, оқушылар да ӛздерін ӛзгеше еркін сезінеді. 

Содан кейін (А сызығы) -  алған білімдері негізінде тақырыпты қорытындылау 

жұмысы жүргізілдеі. 

Сонымен материалды меңгеру үш кезеңде ӛткізіледі: 

1. Келешекте алатын білімнің алдыңғы (аз) мӛлшерін алдын-ала енгізу. 

2. Жаңа түсініктерді анықтау, оларды қорытындылау, пайдалану. 

3. Ойлау әдістерінің жылдамдығы мен оқыту әрекеттерін дамыту(В сызығы). Сондықтан оқу 

материалдарын меігеруде алған білімді ұзақ уақыт есте сақтауды қамтамасыз етеді. 

Оқу- жылдарының арасын байланыстыратын болашақтағы үлкен жұмыс (тӛртінші кезең), 

онымен әр оқу жылы басталады және аяқталады.(Г сызығы) 

 

Әдістеме ерекшеліктері 

С.Н.Лысенкованың технологиясы негізделген екінші «кит», ол түсініктемелі басқару. 

Бұл әдістемелік тәсіл мұғалім орнында отырып, оқушының не істеп жатқанын, барлық 

оқушылардың жұмысқа тиімді тартылуын, сыныппен үздіксіз кері байланыс жасалуына 

кӛмектеседі (әріп, сан элементтерін жазу, дауыстап оқу, есеп шығару және т.б) 

Лысенкова түсініктеменің үш қызметін біріктірген: «ойлаймын, айтамын, жазамын». 

Оқушы қазіргі кезеңде не істеп жатқанын дауыстап хабарлайды; сонымен қатар жалпы 

сынып қызметін басқару жұмысы жүргізілдеі. 

Түсініктемелі басқарудың кӛмегімен: 

- Күшті оқушының артынан орташа және нашар оқитын оқушылар ілеседі; 

- Дәлелдеу, ӛз бетінше ойлау, ойлау қисыны дамиды; 

- Сыныпты басқарушы мұғалім мен оқушы құқығы тең. 

С.Н.Лысенкова жүйесінің үшінші «киті» - ол, тірек схемалары немесе түсіндіру 

барысында оқушылардыңкӛз алдында туған қорытындылар және олар кесте, карточка, 

сызба, сурет түрінде кӛрсетіледі. 

Тірек  схемасымен жұмыс жасаудың ең қажетті шарты: олар жай ілініп тұрмай, 

жұмыста тұрақты пайдаланылуы керек, сонда ғана ол мұғалімге оқытуға, оқушы оқуға 

кӛмектеседі. 

Бірінші сынып оқушылары бейнелі, нақты ойлайды. Олар үшін тірекк схемасы-  

тапсырманы шешуге арналған ойыншық сияқты ашық сурет, кӛрнекі-бейнелі есеп 

элементтерін елестету, дерексіздіктен нақты затқа кӛшу. Тіректі пайдалан отырып, оқушы 

мұғалім сұрағына жауап бергеннен кейін , (жауабын оқиды), оның қате жіберу қорқынышы 

тарайды. Схема ойлау және дәлелдеу алгоритм болып қалады, ол тапссырманы есте сақтау 

немес қайталап беруге емес, оның байланыс және тәуелді себеп-салдарын, мәнін түсінуге 

бағытталады. 

Лысенкованың «киттері» соңынан әдістемелік тәсілдерді тартады (педагогикалық 

мың «ұсақ» әдістер), мысалы: 

- бірінші сыныпта үй тапсырмасы берілмейді; 

- ӛз бетінше тапсырманы орындау жеңіл болғанда ғана үй тапсырмасы беріледі; 

- ережені жаттап алу жоқ; 

- жекелеп сұрау: әр оқушының дайындығына қарай; 

- оқушылардың жинақтылығын тәрбиелеу; 

- ата-аналарымен қарым-қатынас; 

- оқу жылдарының байланысы; 

- барлық аталған «киттер» және әдістердің қарым-қатынаста қолданылуы; 
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Деңгейлік саралау технологиясы 

Саралап оқыту 
 

 

«Саралау» латын тілінен аударғанда, бүтінді бӛлңктерге, түрге, сатыға бӛлу дегенді 

білдіреді. 

Саралап оқыту- ол: 

1. Мұғалімнің оқу процесіне сай бір  топ оқушымен ұйымдастырылған жұмыс істеу 

түрі. 

2. Жалпы дидактикалық жүйенің бӛлігі, әр түрлі топқа мамандандырлыған оқу процесі. 

Саралай оқыту (оқытудағы саралау ыңғайы) – ол: 

1. Түрлі мектеп, сынып, топтар құрамының ерекшеліктерін ескере отырып, әр түрлі 

оқыту жағдайларын жасау. 

2. Біржыныстық топтарда оқытудағы әдістемелік, педагогика-психологиялық және 

ұйымдастыру- басқару шараларын қамтамасыз ету. 

Саралап оқытудың қағидалары, ол-  педагогикалық процесі ретінде құрылған ереже. 

Саралап оқытудың негізгі түрінің бірі- жекелеп оқыту. Балалардың жеке психологиялық 

ерекшеліктеріне қарай саралау түрлері бар: 

1. жас ерекшеліктеріне қарай (мектеп сыныптары, параллель жастағылар, бір 

жастағытоптар); 

2. жыныс айырмашылығы бойынша (ерлер, аелдер, аралас сыныптар, командалар, 

мектептер); 

3. ақыл-ойдың даму  деңгейіне қарай (жетістік деңгейі); 

4. жеке психолгиясын қарай (ойлау, мінез, темперамент түрлері); 

5. денсаулығы деңгейлігіне қарай (дене шынықтыру тобы, кӛру, есту деңгейлері тӛмен 

топтар). 

 

Мақсатты бағыттары 

- Әрқайсысының қабілетіне және мүмкіндігіне қарай оқыту. 

- Әр түрлі топ оқушыларының ерекшеліктеріне қарай оқыту. 

 

Деңгейді саралау ерекшеліктері 

Қазіргі педагогикада ақыл-ойдың дамуын деңгейлеп саралау бірыңғай баға алмай жатыр: 

оның ішінде ұнамды  жақтарымен қатар кейбір ұнамсыз құбылыстары да кездеседі. 

 

Ҧйымдастыру деңгейі бойынша бір жыныстық топтарды саралау: 

- аймақтық мек мептердің түрлері бойынша (арнаулы мектептер, гимназиялар, 

лицейлер, колледждер, жекеменшік мектептер); 

- әр деңгейдегі сыныптар мен топтар: (гимназиялар ж.т.б); 

- сыныпішілік немесе пәнішілік (сынып ішіндегі топтар); 

- сыныпаралық (факультативтік, қосылған, жасыаралас топтар) 

 

Ҧйымдастыру деңгейі бойынша бір жыныстық топтарды саралау: 

- аймақтық мектептердің түрлері бойынша (арнаулы мектептер, гимназиялар, 

лицейлер, колледждер, жекеменшік мектептер); 

- мектепішілік (деңгейлер, бағдарламалар, бӛлімдер, тереңдетілген бағыттар); 

- әр деңгейдегі сыныптар мен топтар; (гимназиялар жіне т.б.); 

- сыныпішілік және пәнішілік (сынып ішіндегі топтар); 

- сыныпаралық (факультативтік, қосылған, жасыаралас топтар); 
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Міндетті нәтижелі оқыту негізіндегі деңгейлік саралау (В.В.Фирсов) 
 

       Бұл технологияда екі стандартты енгізу ұсынылады: оқыту үшін (қызығатын, қабілетті  

және еңбекқор мектеп бітірушілерге беретін білім деңгейі) және міндетті жалпы білім 

беретін стандарт (әркім жетуге тиісті деңгей). 

 

Мақсатты бағыттары 

- ББД меңгеру; білім стандартына бағытталу. 

- Бәрін табысты оқыту. 

 

Тҧжырымдамалық ережелері 

- Мектепте арнаулы оқу негізінің деңгейін «білім қосындысы» түрінде қарамау керек. 

Алынған  білімнің тек оқылып шыққаны маңызды емес, оның нақты мегерілуі маңызды. 

- Барлық оқушыны адамгершілік тұрғыда оқыту жағдайында, оқыту нітижесінің 

міндетті жиынтығы нақты орындалған  жағдайда ғана, білім беру кӛпшілік оқушының 

шамасынаа сай және жеңіл болады. 

- Оқу барысын ұйымдастыру кезінде негізгі оқыту деңгейінің міндеттілігі оушыға 

алдын-ала түсінікті және белгілі болуы тиіс. 

- Негізгі деңгей мүмкіншілігіне мағыналы, жанжақты білім беретін, нақты мағынаны 

білдіретін тапсырмала болуы тиіс. 

- Негізгі деңгей оқушының бейімделуін, ӛрісініңдаму мүмкіншілігін қамтамасыз ету 

тиіс. Оны әлдебір әдістемелік жүйемен қатаң белгілеп, тығыз байланыстырудың қажеті жоқ. 

- Оқушының оқу деңгейін таңдау құқын мойындау. 

- Оқушының білім деңгейінің тӛмендігін ескеру. 

- Мұғалімнің бұрынғы психологиялық нұсқауы: «мұғалімнің берген тапсырманы 

оқушы толық орындауы қажет» міндетін қалыптастыру, оқушыға  жаңа психологиялық 

нұсқау беру: «ӛзіңе тиістісін ал». 

- Оқушы оқу жетістігін сезінуі қажет. 

 

Мазмҧнның ерекшеліктері 

Екі деңгейден тұратын негізгі білім стандартының талаптары: 

1. Оқушыға мектеп беретін міндетті білім мазмұны; 

2. Мектептің оқушыдан талап ететін және оқушы меңгеретін міндетті білім мазмұны. 

Сонымен бірге деңгейлік саралау тӛмендегіні қарастырады: 

- жалпы білім алуда оқушы білімнің міндтті негізгі деңгейін меңгеруі тиіс; 

- оқушыға талап қоюда саралай және жекелей  оқыту негізгі деігейдің негізі болып 

табылады; 

- негізгі деңгей барлық оқушыға нақты меңгерілетін міндет болуы тиіс; 

- оқушы жететін қорытынды жүйесі ашық болуы тиіс (оқушы ӛзінен не талап 

ететінін біледі); 

- негізгі деңгеймен қатар оқушыға жоғары дайындық мүмкіндігі беріледі, ол оқу 

пәні мазмұнын терең меңгеруді анықтайды. 

 

Әдістеме ерекшеліктері 

Оқытудың әдістемелік ерекшеліктері: 

- оқу материалын блокпен беру; 

- аз топпен бірнеше меңгеру деңгейімен жұмыс жүргізу; 

- қолда бар оқу-әдістемелік кешендерді пайдалану: міндетті деңгейдегі 

тапсырмалар жинағы, арнаулы дидактикалық материалдар жүйесі, оқулықтағы тиісті 

материалды белгілеп қою, есептер жинағындағы міндетті деңгейдегі тапсырмаларды 

орындау. 
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Фирсов бойынша деңгейлік саралаудың негізгі талабы: күнделікті және жүйелі түрде 

сынақ тапсыруды ұйымдастыру арқылы, кемшіліктерді ескерту және жою. 

 

Білімді бағалау 

Бұл технологияның маңызды ерекшеліктері, ол-оқу барысының қорытындысын бақылау 

жүйесі мен оқушылар жетістіктерін бағалау жүйесінің тығыз байланысы. «Алу» тәсілімен 

дәстүрлі бағалауға балама «қосу» бағалау әдісі болып табылады, оның негізінде жалпы 

білімнің тӛменгі дайындық деңгейі жатыр, ал сапалы дайындыққа жету әр оқушыдан талап 

етіледі. Жеткен жетістіктер негізі мен сынақтар жүйесі негізі жоғарғы  дайындық деңгейіне 

негіізделеді және мына мәселелер қаратсырылады: 

- тақырыптық бақылау; 

- міндетті дайындық деңгейін тексеру толықтылығы; 

- міндетті деңгейлі тексеру тапсырмалар түрлерінің ашықтылығы; 

- қосу әдісі бойынша бағалау (жалпы сынақ-жеке сынақтар қосындысы); 

- міндетті деңгейлікті бағалаудағы екіжақтылық (сынақ- сынақ емес). 

- кемшіліктерді толықтыру (алдын-ала тапсыру, қайта тапсыру емес); 

- негізгі деңгейден жоғары кӛрсеткіштерге жеткендерге кӛтеріңкі баға қойылады; 

- сынақты «бӛліп» тапсыру мүмкіндігі беріледі; 

- қорынытнды  бағаның нәтижесі (жылдық баға жыл бойы алған барлық баға 

нәтижесінен шығады). 

Сынақ оқу уақытында ӛткізіледі, сондықтан: 

- толықтыру үшін қосымша уақыт қарастырылады; 

- сынақ кезінде мұғалім кӛмектесуі мүмкін; 

- білімді тексеру үшін, оқушыларға «кілт» беріледі; 

- әр қайсысына есеп және жауап парағы жүргізіледі; 

- егер, оқушы «4» және «5» бағасына үміткер болса, онда барлық материал 

бойынша «қорғау» емтиханы ӛткізіледі. 

 

 

Дамыта оқыту жҥйесі (Л.В.Занков) 

 
Мақсатты бағыттары 

- Жеке тұлғаның жалпы дамуы; 

- Жан-жақты үйлесімді дамуға негіз жасау; 

 

Л.В.Занковтың ғылыми болжамдары 

Л.В.Занковтың, даму дегеніміз бала психикасындағы тікелей оқытудың салдарынан 

пайда болған ӛзгерістер емес, баланың терең ішкі даму процестерінің бірігуі деп біледі. 

Оқыту барысында білім, дағды, біліктілік пайда болмайды, оның психологиялық баламасы- 

когнитвті (таным) құрылымдары пайда болады. 

Конгтивтік құрылым, ол-ақыл-ой дамуының сұлбасы, сол арқылы адам дүниені таниды. 

Когнитивтік құрылым ойды дамытады. Ол- тұрақты, жинақы, кең мағыналы білім жүйесі, 

ұзақ мерзімдегі есте сақталған білімді пайдаланудың әдіс-тәсілі. Когнитивтік құрылым 

оқыту барсында баланың ӛсу жасымен бірге дамиды. Оның нәтижесі психикалық 

қызметінің ерекшеліктерінде кӛрінеді: ойлауы, тілі, тәрбиесі, есіне сақтауы, білімділігі, 

біліктілігі. 

Күрделі құрылымдар жай бӛліктерден тұрады, бірақ олар еш уақытта құрылымдарыдң 

негізі бола алмайды, әр кезде жаңа сапаның құрамы пайда болады. Даму процесінің мәні 

осында. (Г.К.Селевко) 

 

Дидактикалық тҧжырымдама ережелері 
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Оқушылардың жалпы дамуы тиімді болуы үшін, Л.В.Занков дамыта оқытудың 

дидактикалық кағидаларын даярлайды: 

- кешенді дамыту жүйесі негізінде мақсаттық даму; 

- мазмұнының жүйелілігі және тұтастығы; 

- теориялық білімнің басқарушы ролі; 

- жоғарғы қиындық деңгейінде оқыту; 

- материалды меңгеруде қарқынды оқыту; 

- оқушының оқу процесін сезінуі; 

- оқу процесіне ұтымды үрдісті кіргізуімен бірге, сезім әрекеттерін де ұмытпау 

керек (тәжірибелік жұмыс пен бақылаудың ролі); 

- оқу мазмұнын проблемалау; 

- оқыту процесінің баламалылығы, жеке оқыту; 

- барлық оқушыны (жақсы және нашар) бірдей дамыта оқыту. 

 

Мазмҧнының  ерекшеліктері 

Бастапқы кезеңде оқыту мазмұны жан-жақты дамыту мақсатына сәйкестендірілген: онда 

ғылымға негізделген жалпы дүниенің , әлемнің байлығы, әдебиет пен ӛнердің түрлері 

кӛрсетіледі. Бірінші сыныпта жаратылыстанудың басы, екіншіде- география, үшіншіде-  

тарихтан әңгімелер беріледі. Кӛркем әдебиетті олқуға, музыкаға, бейнелеу ӛнеріне, еңбекке 

ерекше кӛңіл бӛлінеді. Балалардың сыныптағы ӛмірімен қатар сыныптан тыс жұмысы да 

ескеріледі. 

 

Л.В.Занковтың теориялық білім негізі ролінің принциптері 

Оқыту бағдарламасының тұтас құрылымы кӛпжақты түрге және кезеңдерден бӛлуден 

тұрады. 

Зат және құбылысты зерттеуде олардың бір-бірінен айырмашылығын айыра білуге  басты 

назар аударылады. Бір-бірінен ажырату жұмысы жүйелі және тұтастық принциптеріне 

сәйкес жүргізіледі. Әр оқу элементі басқалармен байланыста және ішкі тұтастықтан алынып 

меңгеріледі. 

Салыстыру процесіне ерекше орын беріледі, салыстыруды жақсы ұйымдастыру арқылы 

заттар мен құбылыстардың бір-бірімен ұқсастығы және айырмашылығын, олардың 

қасиеттерін, жақтарын, қарым-қатынасын саралап анықытайды. 

Әсіресе, талдай отырып бақылауды дамытуға, құбылыстың қасиеттері мен әр түрлі 

жақтарын бӛліп алып, оны нақты тілмен жеткізуге дағдыландырады. 

 

Әдістеме ерекшеліктері 

Оқу жұмысынң негізгі себеп жүйесі- танымдық қызығушылық. Үйлестіру ұғымы 

ұтымдылықты, сезімділікті, нақтылықты және қорытындылауды, жекелей және кӛпшілік, 

ақпараттық және проблемалық, түсіндірмелі және ізденушілік әдіс-тәсілдерді 

байланыстыруды талап етеді. 

Л.В.Занковтың әдістемесі оқушыларды әр түрлі қызмет түрлеріне қатыстыруды ұсынады, 

оқыту кезінде дидактикалық ойындарды, пікірсайыс, елестету және ойлау, есте сақтау, тіл 

байлығын дамытуға бағытталған оқыту әдістерін пайдалануды ұсынады. 

 

Дамыта оқыту жҥйесіндегі сабақ 

Сабақбілім беру процесінде негізгі элемент болып қалады, бірақ Л.В.Занковтың жүйесінде 

оның міндеттері, ұйымдастыру әдістері түрлендіріп отыруы мүмкін. Оның негізгі әртүрлілік 

қасиеттері: 

- мақсаты тек хабарлау мен ББД тексеру емес, жеке тұүлғаның басқа да 

қасиеттеріне бағынады; 

- сыныпта еркін сӛйлеу баланың ӛзіндік ойлау қабілетіне  негізделеді; 

- мұғалім мен оқушының ынтымақтастығы; 
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Әдістемелік мақсаты- сабақта оқушылардың танымдық белсенділігін кӛрсетуге 

жағдай туғызу. Бұл мақсатқа жету жолдары: 

- мұғалім проблемалықжағдайлар туғызды; 

- оқыту жұмысын ұйымдастыруда әр түрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланады; 

- оқушылармен бірге сабақ жоспарын құрайды және талдайды; 

- сыныптағы жұмыстағы әр оқушының қызығушылығын арттыруға жағдай 

туғызады; 

- тапсырманы орындауды қателесуден, қате жауап алудан қорықпай, түрлі 

әдістерді қолданып, оқушының еркін сӛйлеуін ынталандырады; 

- оқушы ӛзіне тиісті оқу материалдарының түрлерін таңдайды, кӛмекші 

дидактикалық материалдарды сабақ барысында пайдаланады; 

- оқушының жұмысы барысын және соңғы нәтижесін (дұрыс-дұрыс емес) 

бағалайды; 

- оқушының ӛз бетінше тапсырманы  шешу ұмтылысының әдісін және басқа 

оқушылардың жұмыс әдістерін талдап, ең ұтымдысын мен тиімдісін таңдайды. 

 

Сабақ ерекшеліктері 

- Таным барысы- «оқушыдан». 

- Оқушы жұмысының ӛзгермелі сипаттамасы: бақылайды, салыстырады, 

топтастырады, жүйелейді, қорытындылайды, заңдылықтарын анықтайды. Осыдан  

шығатын басқа ӛзгешілігі: тек қана кӛшіріп немесе бос орынғатиісті әріпті жазу 

емес,оны жоспарлы шешу үшін, ойлау қабілетін оятады. 

- Оқушының ӛзіндік қарқынды жұмысы, оның ішкі сезім уайымына байланысты 

тапсырманың әсер ктуі мұғалімнің кӛмегі мен ынталандыруына байланысты. 

- Мұғалімнің бағыт беруімен орындалаиын ұжымдық ізденіс алдынала 

оқушылардың ӛздігінен ойлауын оятады үй тапсырмасын берумен жасалады. 

- Сабақта ӛзара қарым-қатынас жасауға, оқушы ӛзінің қабілеттілігін кӛрсетуге 

ӛздігінен таңдау жасауға жағдай туғызады. 

- Дамыта оқыту технологиясында сабақтың жалпы мақсаты мен ұйымдастыру 

тәсілдерін мұғалім сабақтың мақсаты мен мазмұнына сай тыянақтайды. 

 

Дамытуды бақылау 

Оқушыны оқу жұмысына тарта отырып, мұғалім оның қандай жұмыс әдістерін 

меңгергенін,  осы процестің  психологиялық ерекшеліктерін және оқушының ӛз ісін 

қаншалықты түсінетінін білуі керек. 

Жалпы баланы даму деңгейін айқындау және бақылау үшін, Л.В.Занков тӛмендегі 

кӛрсеткіштерді ұсынады: 

- байқағыштық- кӛптеген маңызды психологиялық қызметтерді дамыту негізі; 

- дерексіз ойлау-  талдау, жинақтау, қорытындылау; 

- тәжірибелік әрекет- материалдық нысан жасай алу біліктілігі. 

Ең күрделі мәселелерді табысты шешуді қуаттандыру жүйесін дұрыс қосумен 

аяқталады. 

 

Жеке тҧлғаның шығармашылық сапасын дамытуға бағытталған 

дамыта оқыту жҥйелері 

(И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов) 
 

   Волков И.П.- жаңашыл педагог, шығармашылдықпен дамыта оқыту технологиясын 

даярлап іске асырды, соған лайықты баланың сабақтан тыс қызметіндегі ӛз еркімен талдау 

негізінде қабілеті қалыптасады. 

Альтшуллер Г.С.-  ТЕШТ авторы- тапқырлық есептерді шығару теориясы. 
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Иванов И.П.- коммунарлық тәрбие әдістемесі мен ұжымдық шығармашыл жұмысы 

әдістемесінің авторы. 

Қазіргі педагогика-психологиялық ғылымында шығармашылдық-шартты ұғым, ол 

бұрын болмаған жаңа бір нәрсені ашу немесе сол сәйкестікті кӛрсете білу ұғымын білдіреді 

(нақты сала үшін, нақты мерзім, нақты жер, субхекттің ӛзі үшін). (Г.К.Селевко) 

Жеке тұлғаның жинақталған шығармашыл қабілеттері: 

- проблеманы ӛз тұрғысынан кӛру, аналитикалық ойлау; 

- ББД және ОӘӘ жаңа жағдайға ауыстыру іскерлігі; 

- Таныс заттың жаңа жақтарын кӛре білу (балама ойлау); 

- Бұрын меңгерілген қызмет әдістерін жаңаға ауыстыру, жинақтау. 

Барлық педагогикалық технологияларда жеке тұлғаның шығармашылық даму 

деңгейіне жету- ең жоғарғы нәтиже болып есептелінеді. Кейбір технологияларда 

шығармашылық қабілетті дамыту негізгі мақсат болып саналады, олар: 

- И.П.Волковтың  шығармашылық қабілеттерін анықтау және дамыту; 

- Г.С.Альтшуллердің техникалық шығармашылдық технологиясы (тапқырлық 

есептерді шығару теориясы). 

- И.П.Ивановтың қоғамдық шығармашылдық тәрбие беру технологиясы. 

Олар жеке тұлғаны дамытуда түрлі ӛрістерге бағытталған және жалпы ӛзіне тән 

ерекшеліктері бар. 

Мақсатты бағыттары 

И.П.Волков бойынша: 

- шығармашылық қабілеттерін анықтау, ескеру және дамыту; 

- оқушыларды жаппай түрлі шығармашылдық жұмысқа қатыстыруда нақты нәтижеге 

жету. 

Г.С.Альтшуллер бойынша: 

- шығармашылыққа үйрету; 

Шығармашылықты кӛз алдына елестету әдістерімен таныстыру; тапқырлық 

есептерді шығаруға үйрету. 

И.П.Иванов бойынша: 

- құқықтық-демократиялық қоғам құруға үлес қосатын қоғамдық белсенді 

шығармашыл тұлға тәрбиелеу. 

 

Тҧжырымдамалық ережелері 

Ғылыми болжамы: шығармашылық қабілет жеке және салыстырмалы, жалпы және 

арнайы қабілеттерімен бірге жүреді. (Я.А.Пономорев). 

 

И.П.Волковтың шығармашылық мектебі 

- оқытуды компьютерлендіру: оқушыларға бірден шығармашылық есептер беріледі, 

оны орындауға ақпараттық және атқару мәліметтері қоса беріледі; 

- екі тең бағытта оқыту: 

 бірдей негізгі бағдарлама; 

 шығармашылық жұмыс. 

- оқу материалының блогтық-салыстырмалы құрылымы; 

- жеке шығармашылық қабілеттерін айқындау, есепке алу және дамыту 

(шығармашылық кітапшалар мен күнделіктер); 

- жалпы орта білім беретін мектептерде дарындылықтың бастапқы негізін 

қалыптастыру; 

- бұл салаға маңызды ғылым әдістемелері мен осы проблеманы шешетін әдіс-

тәсілдерді енгізу. 

 

Тапқырлық есептерді шығару теориясы (Альтшуллер Г.С) 

- бұл теория – проблеманы шығармашылықпен шешу катализаторы; 



 73 

- білім- шығармашылық, сезімталдылық негізінің құралы; 

- әр адамда шығармашылық  қабілеттілік бар (әр адам ӛнертапқыш); 

- шығармашылыққа үйренуге болады; 

- осы ғылым саласына немесе тәжірибе жүргізілетін оқушыларға негізгі және 

қолайлы мәселелер түрлерін енгізу. 

 

И.П.Ивановтың ҧжымдық шығармашылық тәжірибесі 

- туындайтын кӛзқарастардың ӛзара пікір алысуы; 

- баланы, оның ӛмірден алған орнын сыйлау; 

- қызметтің әлеуметтілік бағыты; 

- ұжымдық жұмыс-шығармашылық алаң құру туралы; 

- тұлғаның жеке қабілеттілігіне ұжымдық әсер ету ерекшелігін пайдалану; 

- шығармашылық жұмыстың негізгі бет әлпетін айқындау мен қалыптастыруға 

жағдай туғызу. 

 

И.П.Волков бойынша мазмҧнының ерекшеліктері: 

Оқу материалдарының дидактикалық құрылымы және блоктық салыстырмалы оқыту 

жүйесі пәнішілік және пәнаралық байланыстарға негізделген. Пәндер, бӛлімдер 

жүйелілігінің орнына сұрақтарды біріктіруұсынылып, оған бӛлім, пән немесе бірнеше 

пәндер енгізіледі. Бұл сұрақтар оқу бастала салысымен тез мерзімде енгізіледі және осы 

блокпен қатар ӛзара байланысты тәжірибелік жұмыстарды орындаумен бірге оқытылады. 

Осындай блоктар бірнеше болуы мүмкін. 

 

Г.С.Альтшуллер бойынша: 

Іздену, ойлап табуқызмет процесі негізгі оқыту мазмұны болып табылады. Тапқырлық 

есептерді шығару теориясының негізгі ұғымы- ол қарамақайшылық. Қарамақайшылық 

пайда болған жағдайда оны шешудің екі жолы болуы мүмкін: 

1. бір қарамақайшылықты ортақ шешімге келтіру; 

2. сапалы жаңа ойды немес пікірді алға жылжыту; 

Г.С.Альтшуллер 40 шақты техникалық принцип түрлерін жоюды ұсынады: ұсақтау, 

ығыстыру, жергілікті сапа, біріктіру, жан-жақтылық және т.б. 

 

И.П.Иванов бойынша: 

Ұжымды шығармашылық жұмыс, ол адамға қызмет етуге, тұлғаны қалыптастыруға 

бағытталған әлеуметтік шығармашылдық. Оның мазмұны- ӛзіне, жолдасына, ұжымына, 

нақты әлеуметтік жағдайдағы алыс және жақын адамдарға қамқорлық жасау. 

Дамыту мазмұны жақындағыдан ортаңғы, одан кейін келешектегі мақсаттарға ауысудан 

тұрады. 

Ұжымдық шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыру мен ӛткізу мына кезеңдерден 

тұрады: іздену, ұйымдастыру және мақсаттылығы, болжау және жоспарлау, ендіру, талдау 

қызметі. 

Міндеттері, мазмұны, қамтамасыз ету→Жинақтауға дайындық- старт→Жинақтау- 

старт→Жұмыс кеңесін сайлау→Дайындық жоспары→Шағын ұжымның 

жұмысы→Жұмысты ӛткізу→Ұжым талдауына дайындық→Жинақтау 

(талдау)→Шешімдерін іске асыру. 

 

Әдістемелік ерекшеліктері: 

Технологияның қарастырылатын жалпы ерекшеліктері: 

- еркін сезінетін топтар, онда оқушы ӛзін еркін ұстайды, мұғалімге бағынуды 

сезінбейді; 

- ынтымақтастық педагогикасы, мұғалім және оқушы шығармашылдығы; 
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- ұжымдық жұмыс әдістерін қодлану; миға шабуыл, ұйымдасқан қызмет ойыны, 

еркін шығармашыл пікірталас; 

- ойындар әдістері; 

- себеп жүйесі:  шығармашылыққа, ӛзін-ӛзі кӛрсетуге, ӛзін-ӛзі мақұлдауға, ӛзін-ӛзі 

іске асыруға талпыну. 

 

Технологияның кезеңдері 

Бастауыш мектеп: 

- шығармашылық жұмыстың ойын түрлері; 

- адамдардың қарым-қатынас үлгі ӛлшеуімен, техникалық құрылысымен, ӛнер 

шығармаларымен танысу (қарым-қатынас); 

- тәжірибелік қызметте шығармашылық элементтерін меңгеру (педагогикалық 

сынақ); 

- шығармашылық туынды жасауға қабілеттілігін, ӛзінің туындыгерлігін сезіну; 

- адамдардың шығармашылық туындыларына, ӛзінің нәтижесіне ұжымдық- 

бағалау кӛз-қарасын қалыптастыру. 

Ортаңғы буын: 

- қолданбалы салалар бойынша техникалық шығармашылдық (модельдеу, 

радиосүйгіштік, құрастыру және т.б.); 

- әдеби, театр, музыкалық шараларға қатысу; 

- бейнелеу шығармашылдығы. 

 

Жоғарғы буын: 

- қоршаған ортаны жақсартуға бағытталған шығармашылдық жобаларды орындау; 

- ғылыми зерттеу жұмысы; 

- әдеби, ӛнер және музыкалық шығармалары. 

 

И.П.Волков  бойынша: 

Бастауыш сынып оқушыларына  арналған шығармашылық сбақтар. Оқытуды жоспарлау 

және материал мазмұны балалардың қабілеттілігін айқындау және мақсатты бағытта 

дамытуға, әр есте шығармашылық қабілетін кӛрсетуге дағдыландырады. 

Оқушыларды ӛз бетінше және шығармашылық ықзметке баулуда сыныптан тыс 

жұмыстардың барлық түрлері қолданылады, бірақ-та бір шартпен- ол жұмыс нақты туынды 

жасауға бағытталынып, шығармашылық кітапшасында кӛрсетілуі тиіс (бұйым, модель, 

макет, құрылыс, шығарма, әдеби және музыкалық туындылар, зерттеулер, ӛнертапқыштық 

және т.б.) 

Класстан тыс жұмыстың түрлеріне (әдеби, дене, химия, биологияжәне т.б.) оқушылар 

жасына қарамай, бастапқы кәсіби дайындықтан ӛтеді. Мысалы, әдебиет бӛлмесінде 

оқушылар әр жанрда әеби шығармалар жазуға үйренеді; биология бӛлмесінде- зерттеу, 

тәжірибе жүргізеді; техникалық бӛлмеде- танокта, құралдармен кәсіптік жұмыс жасау 

дағдыларын меңгереді және де құрастыру, ӛнертапқыштық және т.б. 

 

Г.С.Альтшуллер бойынша: 

Әдістемеде жеке және ұжымдық әдіс-тәсілдер қолданылады. Ұжымдық әдіске: миға 

шабуыл, ұжымдық ізденіс, эврикалық ойын жатады. 

Миға шабуылды ұжымдық шығармашылық тапсырманы шешу әдісі ретінде А.Ф.Осборн 

ұсынған. Бұл әдістеменің негізгі мақсаты бойынша , ой-пікірлерді кӛбірек жинақтау, 

шығармашылық есептерді шешуде  дағдылы ойлау әдісінен арылуу, әдетте екпінінен 

босану. 

Бұл әдістеменің негізгі қағидасы және қатысушылардың ой-пікірін сынауға болмайды, бірақ 

орнында тұрып сӛйлеу, әзіл қолданылады. Әдісті табысты қолдану кӛбінесе пікірсайысты 
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шебер жүргізіп, ынталандыру сұрақтарын сәтті қоып, кӛмекті қолдап, әзіл сӛздерді 

пайдаланады. 

Ең оңтайлысы 7-15 адамнан құрылған топ болып саналады. Ең үлкен топ шағын топтарға 

бӛлінеді. Қолайлысы, қатысушылардың білім деңгейі әртүрлі, түрлі мамандар болуы керек, 

бірақ қатысушылар арасында белсенділігі, мінезі мен сыртқы әсерді сезіну деңгейлерінің 

тепе-теңдігін сақтау ұсынылады. 

Ой-пікірлерді таңдауды маман-эксперттер ӛткізе отырып, оларды екі кезеңнен бағалайды. 

Бастапқысында ең ӛзіндік және ұтымдысын, сонан соң ең оңтайлы шығармашылық есептер 

мен оның шығару мақсатын ескере отырып таңдайды. 

 

И.П.Иванов бойынша. 

Оқушылардың ұжымдық-шығармашылық жұмысындағы қызмет себебі болып, олардың 

ӛзін-ӛзі кӛрсету, ӛзін-ӛзі мақұлдау, жұмыс істеуі, талпынысы саналады. Ойын, жарыс 

кеңінен қолданылады. 

Үлкендер мен балалардың біріккен барлық қатысушы топ мүшелерінің жоспарлау мен 

талдауға қатысып, әлеуметтік туынды жасауға үлес қосады. 

Ұжымдық шығаомашылық жұмысының негізгі әдістемелік ерекшелігі жеке тұлғаның 

ұстанымы болып табылады. 

 

Бағалау 

Шығармашылық нәтижесін бағалау: ықыласын мадақтау, жұмысын баспадан шығару; 

жұмыстарын кӛрмеге қою; диплом мен мақтау қағаздарымен мадақтау, дәреже беру. 

И.П.Волков жүйесінде оқушыныі шығармашылық кітапшасы даярланған. Ол құжатта 

барлық ӛзіндік жұмыстар оқу бағдарламасынан тыс мӛлшерге сай орындалғаны кӛрсетіледі. 

 

Жеке  бағдарлы дамыта оқыту. 
Мақсатты бағдары 

- әрбаланың жеке танымдық қабілетін дамыту. 

- Баланың жеке тәжірибесін айқындау, пайдалану, «мәдениеттендіру». 

- Ерте берілген қасиеттерін қалыптастыру емес, адамға ӛзін тануға, ӛзін ӛзі 

анықтау, ісін танытуға кӛметесу. 

 

Болжамы 

- оқушы оқытуды субъектісі бола қалмайды, ол басынан субъект тәжірибесін 

сақтаушы. 

- Оқу тікелей оқытудың нәтижесі емес, ол ӛз бетінше жеке, жеке мағыналы, 

сондықтан ол дамуға ӛте әсерлі дерекнама. 

- «Даму векторы» оқушының дамуына мүмкіндік бере отырып оқушыдан жеке 

педагогикалық әсер етуді анықтауға бағытталады. 

- Оқушы қоғамның ӛсіруінен гӛрі,  ӛзінің жеке тәжірибесі және дамуымен бағалы. 

 

Мазмҧнының ерекшеліктері 

Жеке бағдарлы дамыта оқыту технологиясы оқыту мен оқу байланысын құрастырады. 

Оның мазмұны, әдісі, тәсілдері әр оқушының тәжірибесін ашуға, жеке пайдалануға 

бағытталған, оқу (танымдық) қызметінен толығымен ұйымдастыру арқылы, таным 

әдістерінің жеке мағынасын қалыптастыруға кӛмектеседі. 

Білім беру процесінде адамның негізгі қызметін айналысуын (ғылым, ӛнер,кәсіп), ортасын 

кӛрсетуге болады: жеке ерекшеліктерін ескеру (ой-ӛрісі, даму деңгейі), қалай меңгеру, 

баяндау және ескеру талабына негізделген. 

Әр оқушыға білім бағдарламасы құрылады, оның оқу бағдарламасынан ерекшелігі және 

айырмашылығы бар, ол адамның ӛзіне тән ерекшеліктерін білуге негізделген. Бағдарлама 
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оқушының мүмкіншілігіне, оқытудың әсерлілігі оның даму барысына арналған болуы 

керек. 

 

Әдістеме ерекшеліктері 

 Оқыту барысы оқушы мен мұғалімнің пікір алысуына негізделіп, бағдарламалық 

қызметі бірігіп жұмыс жасауға бағытталған. Сондықтан, міндетті түрде оқушының оқу 

материалының мазмұнына, түріне жеке тапқыштығы, оның себептігі, ӛз бетінше алған 

білімін пайдалануға ұмтылысы ескеріледі. 

БІД. Оқушы сырт дүниеден қабылдағанды таңдайды. Оқушылар барлық ұғымдарды емес, 

тек қана оның ӛз тәжірибесіне кіретіндерді меңгереді. Сондықтан, оқытуды 

ұйымдастырудың бастапқы нүктесі болып, адам тәжірибесінің маңыздылығы, байланыс 

ізденісіғ жақындағы дамуды анықтау болып саналады. 

ОҚӘ. Оқыту жұмысының әдіс-тәсілі тек қана білім алу немесе жеке ой іскерлігі емес, ол- 

жеке білім алу, онда қажеттілік, сезімтал және шапшаңдық құрамдар біріктірілген. ОҚӘ 

білімділік, әдіс және тәсіл танымдылығы қарастырылады. 

Бұл технологияда білім беру жүйесінің ортасы болып, баланың жеке жұмысы саналады, 

сондықтан, оқу процесінің әдістемелік негізі жекелей және саралай оқыту болып табылады. 

Әр пән әдістемесінің шығу нүктесі оқушының жеке ерекшелігі мен мүмкіншілігін ашу 

болып табылады. 

Басынан бастап, әр оқушыға жан-жақты мектеп ортасын туғыза отырып, ӛзін кӛрсетуге 

мүмкіндік беру керек. Бұл мүмкіндік айқындалғанкезде ғана, оның дамуына саралап оқыту 

түрін ұсынуға  болады. 

Әр оқушыны тұрақты бақылай отырып, оқытушы оның ӛсуң туралы мәлімет жинақтайды, 

бірақ ол сыныптан сыныпқа ӛзгеріп отырады. Оның барлық танымдық  (психологиялық) 

дамуы жеке карточкаға жазылады. 

Жеке бағытты оқыту технологиясы арнайы жобаланған оқу мәтінін, дидактикалық 

материалдарды, әдістемелік нұсқауларды пайдалану, пікір алысу, оқушының жамуын 

бақылау түрлерін пайдалану болжанады. Тек қана дидактикалық материалмен қамтамасыз 

еткен жағдайда, жеке бағытты процесс құрылады деп айтуға болады. 

Жеке бағытталған процесті дидактикалық материалмен қамтамасыз етуді дайындауды 

негізгі талаптары: 

- оқу материалы оқушының жеке тәжірбесінің мазмұнын анықтауды қамтамасыз 

етуі қажет; 

- мұғалімнің оқулықтағы түсіндіретін оқулық материалының кӛлемі, мазмұны, әр 

оқушының жеке тәжірибесін кеңейтуге бағытталуы керек; 

- берілетін тапсырманың ғылыми мазмұны оқыту барысында оқушының 

тәжірибесімен келісімді болуы керек; 

- оқытушыны оқу қызметіне белсенді ынталандыруды, оған білім алу барысында 

ӛз білімін кӛтеруге, ӛз бетінше дамуына, ӛзін-ӛзі кӛрсетуіне мүмкіндік жасауды 

қамтамасыз етуі тиіс; 

- оқу материалын таңдау кезінде, оқушыға таңдаған тапсырманы орындауға, есепті 

шығаруға мүмкіншілік беру керек; 

- оқушының оқу материалын ӛңдеудегі ең қолайлы әдістерін ӛз бетінше таңдауды 

және пайдалануды ынталандыру қажет; 

- тек қана нәтиженә емес, негізінен барлық оқу процесін бақылау мен бағалауды 

қамтамасыз ету қажет; 

- оқу материалы оқытудың құрылымын енгізуді, бағалауды  қамтамасыз етуі 

қажет. 

Мҧғалімнің ҧстанған бағыты: 

- оқудағы субъекті тәжірибесінің басшылығы; 

- әр баланың дербестігін дамыту; 

- әр адамның ӛзіндік құндылығын, ӛзіндік ерекшелігін мақұлдау. 
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Оқушының ҧстаған бағыты: 

- оқу-тәрбие процесінің элементтерін еркін таңдау; 

- ӛзін-ӛзі тану, ӛзін-ӛзі анықтау, ӛзін-ӛзі іске асыру. 

 

Жекелеп оқыту технологиясы 

(Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков) 
 

Жекелеп оқыту- оқу процесінің ұйымдастыру түрі, үлгісі, онда: 

1. мұғалімнің тек бір оқушымен ғана іс-әрекеті; 

2. оқушының оқыту құралдарымен іс-әрекеті (кітаптар, компьютер және т.б.). Жекелеп 

оқытудың негізгі қасиеті, ол оқушының  оқу қызметінде оның мазсұнына, әдістеріне 

және қарқынына бейімделуіне толық кӛмектесуге, нақты тапсырмаларды орындауда 

оның қызметі мен әрекеттерін қадағалауға, білімді қабылдау барысын қадағалауға, 

оқушының және мұғалімнің жұмысы барысында дер кезінде түзетулер енгізуге, 

бақылау және ӛзгерістер кезінде оған бейімделуіне ықпал жасайды. Осының 

барлығы оқушыға үнемді жұмыс жасауына , ӛз күшіне бақылау жұмысына, ӛз 

уақытын үнемдеу арқылы жоғарғы жетістіктерге жетуіне себепкер болады. Жекелеп 

оқыту осы «таза» күйінде жалпы білім беретін мектепке шектеулі пайланылады. 

 

Жекелеп ықпал жасау – ол: 

1. педагогиканы принципі бойынша, мұғалім оқу-тәрбие процесінде жеке оқушылармен 

олардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, ӛзінің жеке үлгі жоспары арқылы 

ӛзара іс-әрекет жасайды; 

2. оқушының жеке ерекшеліктеріне қарай қарым-қатынас жасайды; 

3. оқыту процессінде баланың жеке ерекшеліктерін ескереді. 

4. жеке оқушының және барлық оқушылардың дамуына бірдей психологиялық-

педагогикалық жағдай туғызады. 

 

Жекелей оқыту – ол: 

1. Оқу процесінің әдістерін, тәсілдерән, қарқынын оқушылардың жее 

ерекшеліктеріне қарай ұйымдастыру. 

2. Жекелей ықпал жасауды қамтамасыз етуге арналған түрлі оқу-әдістемелік 

педагогикалық-психологиялық және ұйымдастыру- басқару шаралары. 

Жекелей оқыту технологиясы, ол- жекелеп ықпал жасау және жекелей оқыту 

кезеңіндегі оқу процесін ұйымдастырудың басыңқы түрі. 

Жекелеп ықпал жасау қазіргі барлық технологияларда іске асырылады, сондықтан, 

жекелей оқытуды «бойлау технологиясы» деп есептеуге болады. Бірақ, жекелеуді 

басшылыққа алған технологиялар оны оқытудың негізгі мақсаты ретінде пайдалануын жеке 

жүйе ретінде қарауға болады және ол барлық педагогикалық технологиялардың сапалық 

және толықтық белгілерінен жинақталған. 

Қазіргі жаңа педагогикалық тәжірибеде және теориясында сыныпішілік жекелеп 

оқыту технологиясы ерекше аталынады: 

- Инге Унттың жекелеп оқыту технологиясы; 

- А.С.Границкийдің бейімдеп оқыту жүйесі; 

- В.Д.Шадриковтың жеке бағытталған оқу жоспары негізінде оқыту. 

Жекелеп оқыту технологиясы – барлық оқыту процесінің: мақсаты, мазмұны, әдіс-

құралдарын қамтитын динамикалық жүйесі. 

 

Мақсатты бағыттары 

- Баланың ерекшелігін сақтау, оның мүскіншілдік (қабілеттілік) шамасын дамыту. 

- Жеке оқушыға  оқу бағдарламасын орындауда  жеке құралдармен кӛмектесу, 

оқушының үлгермеушілігін ескерту. 
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- Әр оқушының ажлпы білім алу біліктілігі мен дағдыларының дамуын 

қалыптастыру. 

- Оқыту себептерін жақсарту және танымдық қызығушылығын дамыту. 

- Жеке сапалық қасиеттерін дамыту: дербестігі, еңбек сүйгіштігі, шығармашлдығы; 

 

Жекелеп оқыту тҧжырымдамасы 

Инге Унт болжамы: оқушының мектепте және үйде ӛз бетінше жұмыс жасау қазіргі кезде 

жекелеп оқытудың негізгі түрі. 

А.С.Границкийдің тҧжырымдамасы:сынып-сабақ жүйесінде сыныппен жұмысты 

ұйымдастыруда мұғалім  60-80% уақытын оқушымен жеке жұмысын бӛллуіне болады. 

В.Д.Шадриковтың болжамы:қабілеттілікті тиімді дамыту,  оқушыға күрделі 

тапсырма беру кезінде оқу процесін дәлелдеу, бірақ оқушыға сол деңгеййде жұмыс 

істеуіне мүмкіншілікь жасау. 

 

Жалпы кӛзқарастары 

- Жекелей оқыту, ол- оқыту процесінің қимыл-ӛнері. 

- Жекелей оқыту- жеке тұлғаны қалыптастырудың керекті факторы. 

- Барлық пәндерді оқытуда жекелей оқытуды пайдалану. 

- Оқыту қызметінің басқа түрлерінде жекелеп оқытуды байланыстыру. 

- Жеке қарқында, тәсілде білім алу. 

- Жекелей оқытудың басы оқушылардың ерекшелігі зерттеу, ең бірінші ескеретін 

мәселелер: оқуға бейімділігі, біліктілігі, танымдық қызығушылығы. 

- Жеке жұмыс жалпы оқу біліктілігі мен дағдылардың парапар даму деңгейін талап 

етеді. 

 

Мазмҧны мен әдістеме ерекшеліктері 

Инге Унт:ӛзіндік жұмысқа арналған жеке оқу тапсырмаларығ баспа негізіндегі жұмс 

дәптері, ӛзіндік жұмысқа арналған нұсқаулар. Оқу әдебиетіне арналған қосымшалар. 

А.С.Границкая: ерекше құрылымды сабақ: бірінші бӛлімі- бәрін оқыту, екінші 

бӛлімі- екі папаллельді процесс: оқушылардың ӛзіндік жұмысы және мұғалімнің әр 

оқушымен жекелей жұмысы. Қорытындылау схемасын пайдалану (Шаталов), жұбымен 

қарым-қатынас жұмысы (Дьяченко), бейімделген кӛпдеңгейлік тапсырмалар (Границкая 

карточкалары). 

В.Д.Шадриков: алты деңгейге арналған оқу жоспары, бағдарламалар және 

әдістемеләк құралдар, әр оқушының қабілетіне қарай оқыту. Әр пәннің қиындық деңгейіне 

қарай оқушылардың құрамын ауыстыру арқылы, сыныпқа бӛлу. Оқу пәнінің кӛлемі мен 

мазмұнына сәйкес, оқушылар оқу бағдарламасын бірдей меңгеруге тырысады. Сондықтан, 

қиындық деігейін таңдап алу ӛззгерп отырады, ол әрқашан оқушылардың бүгінгі күнгі 

қабілеттілігіне сай болады. 

Алты деңгейлік қиындығы бар тапсырма барлық оқушыны қамтиды, нашар үлгеретін 

оқушылардан назардан тыс қалмайды, оқу процесін ұйымдастыруда барлық тапсырма 

бәрінің бірдей дамуына қолайлы. 

 

Жекелеп оқыту технологиясының жалпы ерекшеліктері 

- Оқушылардың үлгермеушілік факторларын есепке алу (біліміндегі ақаулар, 

ойлау қабілетінің тӛмендігі, оқу жұмысындағы дағдылары, жұмыс істеу 

деңгейінің тӛмендігі ж.т.б.). 

- Ойлау процесіндегі, біліміндегі, біліктілігіндегі және дағдысындағы жеке 

жетіспеушіліктерін жою әдістері. 

- Семья тәрбиесіндегі кешіліктерді есепке алу және жою, даму себептерінің 

жеткіліксіздігі, жігерсіздігін жою. 
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- Дарынды және қабілетті оқушыларға оу процесін оңтайлы ету (шығармашылық 

жұмыс, сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстарды үйлестіру). 

- Оқыту процесінде кейбір элементтерді таңдауға жол беру. 

- Жалпы оқу іскерлігі мен дағдысын қалыптастыру 

- Оқытуда техникалық құралдарды пайдалану. 

 

Топтап оқыту технологиясы 
 

       В.К.Дьяченко технологиясы  бойынша топтап оқыту әдісі құрамалы болуы мүмкін, 

олардың түрлері: топтап оқыту (бір адам кӛп адамды оқытады), қостап және жеке. Бұл 

жерде топтап қарым-қатынас оқыту әдісі басым болады. Топтап оқыту әдісіне тӛмендегіні 

жатқызуға болады: 

- сынып сабақтары ұйымдастыру; 

- лекция-тәжірибелік сабақ жүйесі; 

- оқу процесін бӛлектеп оқыту түрлері; 

- дидактикалық ойындар; 

- зертханалық әдістер; 

- жобалау әдісі; 

- Трамп әдісі. 

Қазіргі мектептегі білім беру деңгейі сынып-сабақ жұйесінде түрлі ұжымдық 

танымдық қызметті жаппай және сыныпішілік топтап оқыту түрлерімен сипатталады. 

И.Б.Первин ұжымдық оқу-танымдылық қызметінің бес деңгейін атап кӛрсетеді: 

1. Жалпы мақсатқа жетуге бағытталған сыныптағы жаппай жұмыс. 

2. Қостап оқыту жұмысы 

3. Топпен жұмыс (бӛлектеп оқыту принциптері). 

4. Топ ішіндегі жұмыс (жалпы мақсатты әр топтың ӛзіндік тапсырмалары бар) 

5. Барлық оқушылардың белсенді қатысуымен жаппай-ұжымдық қызметі. 

Дұрыс педагогикалық басқару мен басшылық жасауда ұжымның негізгі шартынәске 

асыруға мүмкіндік туғызады: жалпы мақсатты түсіну; міндеттердің мақсатқа сәйкес болуы 

және тексеру. 

Тәжірибеде топтап оқыту технологиясы деп сыныптағы оқу жұмысын ұйымдастыруда 

тек үшінші және тӛртінші деңгейлерді атайды. Оқушыларға тапсырманы талқылау 

ұсынылады, оның шешу жолдарын белгілейді, іс-тәжірибеде енгізеді, содан соң бірігіп 

табылған қорытындысын кӛрсетіледі. 

Бұл түрі, жаппай оқыту түріне қарағанда, оқушылардың жеке ерекшеліктерін есепке 

алуды қамтамасыз етеді, орталықпен жұмыс істеу мүмкіншілігіне жол ашады, ұжымдық 

танымдық қызметінің пайда болуына кӛмектеседі. 

Мақсаттары 

- Оқу процесінің белсенділігін қамтамасыз ету. 

- Мазмұнын қабылдаудың жоғарғы деңгейіне жету. 

 

Концептуалдық ҧстанымы 

Тҧспалауы: балалардың қызметін ұйымдастыру әдісі бірігіп (ұжымдық) қызмет  жасау 

факторы болып табылады, ол бала дамуын ынталандыру үшін ӛте әсер етеді. Топтап оқыту 

технологиясы ұжымдық қызмет ретінде болжамдалады: 

- топтағы оқушылардың ӛзара дамуы; 

- жұмысты бірлесіп ұйымдастыру, ол оқу-танымдық процесітің белсенділігін 

кӛтереді; 

- алғашқы қызметті және әрекетті бӛледі; 

- арақатынас, араласы арқыла бӛлісу алысу және ӛзара түсініксіз қарым-қатынас 

болмайды және соның арқасында әрекет әдістерін таңдау және оқу қызметінің 

шарттары жоспарланады; 
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- әрекет әдістерімен алмасу қызметінің бірлескен шешімін табу, түрлі әдістерді 

құру проблемасын шешу жолы; 

- ӛзара түсінушілік оқушылардың біріккен жұмысынан туындайды; 

- қалыптастыру арқылы қатысушының ӛз қызметіне қарым-қатынасы және сол 

қызметке ӛзіндік түзетулер енгізіледі. 

 

Ҧйымдастыру ерекшеліктері 

Топтағы  оқушылардың сабақтағы жұмысын ұйымдастырудың  негізгі ерекшеліктері: 

- нақты оқу тапсырмаларын шешу үшін оқушылар топқа бӛлінеді; 

- әр топ нақты тапсырма алып, мұғалімнің немесе топ жетекшісінің 

басшылығымен оны бірлесе орындайды; 

- тапсырманы орындау барысында топтағы әр оқушының жеке үлесін ескеру және 

бағалау қарастырылады; 

- топ құрамы тұрақты емес, топтың әр мүшесінің мүмкіншілігін ұжым үшін 

барынша тиімді пайдалануға, алдағы жұмыс мазмұны мен ерекшелігіне қарай 

таңдалынып алынады. 

Топ жетекшілері және оның құрамы әр деңгейдегі білімі, сол пән бойынша 

дайындығы, оқушының бірлесіп жұмыс істеуі бойынша таңдалынып алынады, ол 

бір-бірін толықтыруға және байытуға мүмкіндік береді. 

Бірыңғай топтағы жұмыс бәріне бірдей тапсырманы кіші топпен орындауды шамалайды, ол 

деңгейлеп оқытуда- түрлі топ әртүрлі  тапсырманы орынадайды. Жұмыс барысы және 

қорытындысын бірлесе талқылап, бірімен-бірі келісе жұмыс жасаған оқушыларды 

ынталандырады. 

Сабақта оқушылармен топпен жұмыс түрі барысында мұғалімнің және жолдастырының 

жеке кӛмегі ӛте зор. Кӛмек беруші нашар оқушымен салыстырғанда ӛзі кӛп кӛмек алады, 

неге десеңңіз оның білімі маңыздалынады, нақтыланады, әсерленіп, жолдасына кӛмек 

бергенде беітілідеі. 

Топпен жұмыс тхенологиялық процесі тӛмендегі құрамды бӛліктерден тұрады: 

1. Топтық тапсырманы орындауға дайындық 
а) танымдық мақсатты қою (проблемалық жағдай) 

б) Жұмыс орындау ретін түсіндіру. 

в) Топтарға дидактикалық материалды тарату. 

2. Топтар жҧмысы 
г) Материалмен танысу, топтағы жұмысты жоспарлау. 

д) Топ ішінде тапсырманы бӛлу. 

е) Тапсырманы жеке орындау. 

ж) Топтағы жеке жұмыс қорытындысын талдау. 

з) Топтың жалпы тапсырмасын талқылау (ескертулер, қосымшалар, анықтаулар, 

жинақтаулар). 

и) Топтық тапсырманың қорытындысын шығару. 

3. Қорытынды бӛлім 
к) Топ жұмысының қорытындысын хабарлау. 

л)Танымдық тапсырмаларды талдау, қалыптастыру. 

м) Топ жұмысынң жалпы қорытындысы және қойылған мақсатқа жету. 

Топ жұмысына мұғалімнің қосыимша ақпараты. Топ жұмысы барысында мұғалім түрлі 

қызметті орындайды: топ жұмысынң барысын қадағалайды, сұрақтарға жауап береді, 

жұмыс барысын, таласты реттейді және қажет кезінде жалпы топқа немесе жеке оқушыға 

кӛмек кӛрсетеді. 

Негізгі дидактикалық тапсырмаларды орындауда сабақта топтық жұмыстарды 

пайдалануға болады. 

Оны жаратылыстану пәндері сабақтарында тәжірибелік, зертханалық жұмыстарды 

орындау кезінде қолдану ӛте орынды және тиімді: шет тілі сабақтарында техникалық-
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құрастыру тапсырмаларын орындауда; мәтінді оқу барысында ж.т.б. Осы жұмыстарды 

орындау барысында ұжымдық жұмыс қорытындысы, бір-біріне кеңес беру кеңінен 

пайдаланылады. 

 

                                      Топтап оқыту технологиясының тҥрлері 

Топтық сҧрау. Топтық сұрау топтық сабақтардың ӛзіндік бір түрі болып саналады, ол 

материалды қайталау және текіту кезінде ӛткізіледі. Ол сабақ кезінде немесе сабақтан соң 

ұйымдастырылуы мүмкін. Топтық сұрау кезінде кеңес беруші  сұрақтар тізімі бойынша әр 

оқушыдан жауап алады. Осы кезде оқушы жауаптарына түсініктеме беріледі, 

толықтырылады және оны топ мүшелері белсенді бағалайды. Сұрақтар тізімін мұғалім 

құрастырады. 

Топтық сұрау құрылымы топтық сабақтар құрылымына сәйкес, бірақ кіріспе, негізгі 

(топтағы оқушылардан сұрау) және қорытынды бӛлімі:1:8:2 пропорция қатынасын құрайды. 

Осындау сұрау барлық топта бірдей жүргізіледі. 

Бұл ұжымдық қызметті ұйымдастыру түрі оқушылардың оқуға деген ӛзара талап қоюын 

және жауапкершілікпен қарауын тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды. 

 

Қоғамдық білім байқауы. 

Топтық танымдық қызметі жүйесінде қоғамдық білім байқауы ерекше  орын алады. Оны 

ұйымдастыруда дайындық кезеңін  дұрыс ӛткізу ӛте маңызды. 

Дайындық мерзімі байқаудың мазмұнына, оның күрделілігіне, оқушылардың білімі, 

біліктілігіне  байланысты. Дайындық кезеңінде сынып 4-6 оқушыдан тұратын жетекшісі бар 

топтарға бӛлінеді. 

Дайындық толық болу үшін мұғалім күні бұрын сұрақтарды, есептерді, тәжірибелік, 

графикалық және басқа тапсырмаларды дайындайды, оқушылар оны сабақтан тыс кезінде 

топ ішінде қайталауы тиіс. Дайындық кезінде мұғалім негізінен жетекшілермен жұмыс 

істейді, солар арқылы топ жұмысын басқарады. 

Қоғамдық білім байқауын қазылар алқасының тӛрағасы ашып, тбайқауға салтанатты, 

кӛтеріңкі ерекшелік беріледі. Оқушылар байқауға мерекелік киіммен келуі керек. 

Ӛткізілетін орын безендіріліп, оқу-әдістемелік материалдар мен оқушылар жұмыстарынан 

кӛрме ұйымдастырылады. Салтанатты ашылудан соң байқауды жүргізушісі ӛз міндетін 

атқаралы, оның қолында барлық ӛткізілетін жұмыс жоспары (жазбаша, ауызша, 

графикалық, есептер, тапқырлық тапсырмалар ж.т.б.) және оқушылар тізімі болады. 

Оқушылардың бір тобы тақт алдында, бір тобы жеке столда, тағы бір тобы орындарынан 

жауап береді. 

Әр оқушының жауабы соңынан, егерде ол толық болмаса, басқа оқушылар орнынан оны 

толықтырып және түсініктеме береді. Барлық жауаптар мен түзетулер ескеріледі. Қазылар 

алқасы мүшелері, тиісті деп есептесе, сұрақтар қоюы мүмкін. (құсқа диктант, тестілеу, 

перфокарталар немес оңай есептер ж.т.б.). Байқау бағдарламасына үйден дайындалған, 

қызықты тапсырмаларды да енгізуге болады. (КТК тәрізді). 

Қазылар алқасының тӛрағасы сынып оқушылар алдында қоғамдық білім байқауының 

қорытындысын жариялайды. Жеке оқушылардың алған бағасымен қоса, топтардың 

жұмысына да сипаттама беріледі. Байқау қорытындысы мсектеп педагогикалық ұжымында 

талқыланып, ақпарат құралдарында жарық кӛреді. 

 

 

Кездесу оқулары 

Негізінде сабақта немесе сабақтан тыс оқу материалдарын қайталау кезінде ӛткізілдеі. 

Кездесу оқулары екі параллель сынып немесе бір сынып командалары арасында 

ұйымдастырылып ӛткізілуі мүмкін. Кездесудің тақырыбын мұғалім немесе сыныптың 

белсенді бӛлігі таңдайды. Қоғамдық білім байқауы сиякқты кездесу оқуларын ұйымдастыру 

дайындық және кездесудің ӛзі бӛлімдерінен тұрады. Кездесу оқуларын мұғалім жүргізеді. 
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Кездесуді ӛткізу барысы 

Жүргізуші бірінші топқа сұрақ береді. Жауапты бірінші қол кӛтерген оқушы береді. Сол 

топтағы басқа оқушылар оны толықтыра алады. Егерде жауаптары толық болмаса, екінші 

жақ жауап береді. Жүргізуші және қазылар алқасының мүшелері қосымша сұрақ беруі 

мүмкін. Бірден тақатаға немесе столға жазбаша (графикалық) жұмысты орындауға 

шақырылады. Кездесу оқулары қоғамдық білім байқауынан  ӛзінің жұмыс сипаттамасымен 

ерекшеленеді. Бұл кәдімгі қарапайым білімді ағымды бақылау, онда топтық әсер тиімділігі 

пайдаланылады. 

Пікірталас (диспут)- кездесу оқуларының бір түрі. Түрлі пікір қақтығысы негізінде 

пікірталас ұйымдастырылады, ол- күрделі және жауапты іс. Ең аз дегенде екі түрлі 

ұстанымды ӛзіне тұжырымдаған пікір талас табысы кӛбінесе тақырыбымен анықталады. 

Мұғалім пікірталас мақсатын терең ойластырады, оның мақсатты ағысын, болашақ 

әртүрлілігін және талқылау барысында оқушылардың қандай нәтижеге жететінін 

қарастырады. Пікірталас кезінде ол пікір сайысты жүргізуші ережсін сақтауды бақылайды: 

- Мен адамды емес, пікірін сынаймын. 

- Менің мақсатым, «жеңу» емес, ұтымды шешімге келу. 

- Пікірсайысқа қатысу үшін емес, мен әр қатысушыны талаптандыруға 

тырысамын. 

- Онымен мен келіспесем де , оның пікірін тыңдаймын. 

- Мен алдымен екі жақтың да барлық ой-пікірлері мен деректерін анықтаймын. 

- Мен екі жақтың келесі мәселеген кӛзқарастарының мәнін түсінуге тапсырамын. 

- Мен ӛз кӛзқарасымды нанарлық дәделдер мен фактілердің әсерінен ӛзгертемін. 

Жүргізушінің пікір таласта ролі ӛте зор.Ол сӛйлеуге тілек білдіргендерге сӛз беруге 

міндетті, регламнтті сақтауды бақылайды, сӛйлеушілердің кезегін реттейді, және ең 

бастысы, аяғына дейін пікір талас қызуы басылмауының қамын ойлайды. 

Пікірталас бағалауды, не шешімін қабылдауды талап етпейді. Сондықтан, оның 

мақсаты- ӛзінің кӛзқарасын қисынды, дәлелді, ашық таласта оқушы ӛзінің шындық 

ұстанымын қорғауға үйрету. 

 

Дәстҥрлі емес сабақтар 

Топтап оқыту технологиясын кӛптеген дәстүрлі емес сабақтар технологиясын 

жатқызуға болады, онда топтарға бӛлінетін сыныптар болуы мүмкін. 

Мысалы: сабақ-конференция, сабақ-сот, сабақ-саяхат, біріктірілген саьбақ ж.б. 

Топтап оқыту технологиясын сабақта және сабақтан тыс пайдалануда оқушылардың оқу 

белсенділігі артады, әр пән бойынша онвң негізгі ұйытқысы кеңесші болып саналады. Кеңес 

берушілер- үлгерімі жақсы, пәнге қызығатын оқушылар, олар оқуда ӛзінің жолдастыраныа 

кӛмек беруге тілек білдірушілер. 

Топтық сабақтарды тиімді ӛткізу үшін мұғалім сынып оқушыларын ӛте жақсы білуі 

және олармен тұрақты жұмыс жасауы қажет (олардың білім сапасын тексеру, әдістемелік 

кеңес беру ж.т.б.). Дайындық жұмысына жіберілген кейбір қосымша  уақыт толығымен 

үлкен педагогикалық жеңіспен қайтарылады. 

 

ТТШТ-технологиясы 

(ТТШТ- тапқырлық тапсырмаларды шешу теориясы. Тургунбаева Б.А.) 
Бұл технология (Тургунбаева Б.А. бойынша) еңбек нарығында түрлі кәсіп 

мамандарының қажеттілігінен туындап отыр. (М:дизайнер). Адамның ӛмірге деген 

кӛзқарасынан жаңа шығармашылдық туындайды, ол ӛмірдегші ӛзгерістерді, дамуды 

қабылдауына байланысты болады. 

Адам үшін шығармашыл тәжірибенің бағалылыға мынады (Тургунбаева Б.А.): 

- «осындағы және қазіргі» жағдайдың  тұрақтылығы, дәл осы күнге енуі; 

- аңқаулық, табиғилық, ашықтықтық; 
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- шығармашылдық кедергілерден бас тарту; 

- қорқақтықтан бас тарту; 

- күш пен батырлық; 

- ӛмірді абстрактілік танымнан гӛрі шығармашылдықпен тану; 

- ішкі қалыптастылық және үйлесімділік; 

- шығармашылдық уақытында басқаны түсіну және ӛзіндік ерекшелігін сезіну. 

Тургунбаева Б.А. мұғалімнің ӛз таңдауында барлығының тәуелді екенін атап 

кӛрсетеді. Әрбір материал сол бір кӛлемде, әр түрлі түрде берілуі мүмкін: репродуктивтік, 

шығармашылдылық, зерттеушілік, толық ма,ыналылық. Сондықтан, оқушының да алған 

тәжірибесі әр-түрлі болады. 

Оқыту шығармашылығының негізгі ерекшеліктері: 

- жаңа келелі мәселені таныс жағдайда кӛру; 

- заттың құрылымын және оның жаңа міндетін толық кӛру; 

- танымал әдістер қимылын ӛз бетінше құрамалау, оны жаңа әдіс қимылына 

айналдыру; 

- келелі мәселенің және балама дәлелдердің түрлі шешу жолдарын табу; 

- білімі мен біліктілігін жаңа жағдайға ӛз бетінше ауыстыру. 

 

ТТШТ- технологиясында келесі шығармашылық тапсырмаларды атап кӛрсетуге 

болады: 

- берілген тапсырмадан керектісін таңдау; 

- қателерін түзету;бір-бірімен байланысын- заңдылықтарын орнату; 

- біріктіру (жүйелеу); 

- салыстыру; 

- дәлелдеу және сынау; 

- жұмыс жоспарын жасау; 

- үлгілеу; 

- себептерін анықтау; 

- болашағын анықтау; 

- жаңа міндеттерін анықтау; 

- қарамақайшылықтарын шешу; 

- келелі мәселелерді іздеу; 

- ғылыми заңдылықтарын және теориясын талдау. 

 

Шығармашылдық тапсырмалардың бірінші алты түрі оқулықта бар ақпарат арқылы 

шешіледі. Басқа тапсырмаларды шешу үшін, түрлі ойды жандандыру әдістерін қолдануды 

ұсынады. Олар: миға шабуыл, синтетика, фокальдық әдіс, морфологиялық әдіс, 

шығармашылдыққа айналдыру әдісі. 

Шығармашыл тапсырмаларды орындауда барлық кезеңдерде пайдалануға болады 

және де керек. Репродуктивтік шығармашыл тапсырмаларды оқу материалын бекіту 

кезеңінде пайдаланған ӛте лайықты және де жеке шығармашылық сабақтарын ӛткізу қажет. 

 

 

Ойлау шығармашылдығын жандандыру алгоритмі. 
 

1. Миға шабуыл. Бұл әдіс «Жеке тұлғаның шығармашылдығын дамытуға 

бағытталған дамыта оқыту жүйесі» (Селевко Г.В.) тақырыбында қарастырылған. 

Миға шабуыл алгоритмі: 

1. Тапсырманы мұқият оқып шығып, оның ғылыми шешу болжамын және де 

мағынасыз шешімдерін ұсыныңыз. 

2.Ұсынылған болжамдарға талдау жасап, оның ішінен ықтимал жауабын таңдаңыз. 
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2. Синтетика. Миға шабуыл әдісін ғылыми жетілдірудің талпынысы ретінде 

синтетиканы есептеуге болады. Синтетика грек тілінен аударғанда «әртүрлі бӛліктерді 

біріктіру» түсінігін береді. Бұл әдісті 50-ші жылдары американдық У.Гордон даярлаған. 

Оның ойынша, шығармашылдық процесі және жетілдіруге кӛнеді. Ол, шығармашылық 

процесте дағдылына дағдылықсызға және керісінше ауыстыру ӛте тиімді деп есептейді. Бұл 

жерде жаңа жағдайда келелі мәселені таныс, белгілі әдістермен шешуді кӛруге болады. 

Бҧл шығармашыл тапсырманы шешу әдісі тӛмендегі алгоритммен 

орындалады: 

Тапсырманы мұқият оқып шығып, оның түрлі шешу жолдарын ұсыныңыз. Ол үшін 

түрлі шешім ұқсастығын табуға тырысыңыз. 

1. Тікелей ұқсастық- табиғаттағы тірі немесе ӛлі процесстер жүйесі (су айналымы, 

сембиоз және т.б.). 

2. Жеке ұқсастық- ӛзіңді келелі мәселесі бар бір жүйе бейнесі ретінде сезіну. Нені 

ӛзгерте алар едің? 

3. Бейнелемелі ұқсастық тапсырма сурет, схема түрінде беріледі. 

4. Қияли ұқсастық тапсырма ертегі түрінде беріледі және қияли жағдайларды жауап 

ретінде пайдаланады. 

 

3. Фокальдық әдіс 

Ӛткен ғасырдың 20-жылдары Берлин университетінің профессоры Ф.Кунце каталог 

әдісін ұсынған: онда кез-келген каталогты (сӛздік, кітап, журнал) ашып, одан бір 

сӛзді алып, оны балама сӛзбен «біріктіру» қажет (мағынасы ұқсас). 

Сонымен, фокальды әдіс мақсаты- аяқ асты сезімді ояту және сонымен затқа басқа 

кӛзқараспен қарағанда ол тӛмендегі алгоритммен жүргізіледі: 

1. Затты таңдап, оны кемеліне келтіру. 

2. Кітаптан, журналдардан бірнеше кез-келген заттарды алып, оның белгілі 

сипаттарын жазу. 

3. Сол таңдаған заттардың белгілерін жетілдіретін затқа кӛшіру. 

Бұл әдіс ӛте оңай, бір-екі жаттығудан  кейін тез меңгеріледі және елестетуді 

дамытуға тиімді пайдалануға болшады. 

 

4. Шығармашылдыққа айналдыру әдісі. 

Сол бір құбылыстарды оқып-үйренуде болатын айналдыруларды пайдалануда 

болатын ӛзгерістерді сипаттау ұсынылады. Мысалдар: 

1. Баламалы қолдану. Берілген затты басқаша қалай қолдануға болады? 

2. Ӛзгерістер. Қандай аяқасты ӛзгерістерді ойлап таба аласыз? 

3. Азайту. Сол затты кіші, қысқа, жеңіл, жіңішке, нашар жасауға бола ма? 

4. Кӛбейту. Осы затты улкен, ұзын, ауыр, жуан, күшті жасауға бола ма? 

5. Ӛзгерту. Атын ӛзгертуге бола ма? Осының орнына нені пайдалануға болады? 

6. Ауыстыру. Мына адамдар ӛздерінің жұмысын, орнын ауыстыруға бола ма? 

 

Морфологиялық талдау әдісі 

Морфологиялық талдау жасау үшін: 

- келелі мәселені нақты қою; 

- керекті балама жүйені; 

- осы жүйелерді баяндауда ең қажетті белгілерін анықтау; 

- әр белгілері арқылы оның мағынасын қарастыру; 

- ең қызықты мағыналарын талдап алу керек. 

Бастауыш сынып оқушыларға сабағында осы әдісті қолдану мысалын келтіреміз. 

Балаларға әр түрлі ертегі кейіакерлерін бір сюжетке біріктіріп жаңа ертегі құру 

ұсынылады. 

Мысалы: 
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Ертегі аты Ертегі кейіпкерлері 

Ақсақ құлан Аңшы Құлан Хан Домбыра Тау 

      

 

Ж.б. Соңында біз кейіпкерлердің ойша раласуын кӛреміз. Кейіпкерлерді ерікті таңдау да 

солай болады. Ең керектісі, бала мазмұнын біуі қажет. 

Белгілі педагогикалық жүйенің ішінде ТТШТ технологиясы ең тиімдісі, ол 

шығармашылыққа оқытып, дарындық шамасын анықтайды. Оның ішінде, шығармашылық 

дарындылығын. 

Сондықтан ТТШТ технологиясының орта білім беруде және барлық пәндерді оқытуда жеке 

шығармашыл тұлғаны қалыптастырудағы маңызы ерекше. 

Сонымен бірге ТТШТ технологиясында Б.А.Тургунбаева тәжірибелік және валеологиялық 

мағыналырын атап кӛрсетеді. 

 

Тәрбиелік мағынасы екі аспектіде кӛрсетілді: 

1. Оқушы ӛз ойлаған ойын іске асыру үшін мақсатты, әлеуметтік бағытқа талпынады. 

2. Оқушыны белсенді құрушы қатарына қойып, оның дүние туралы ұғымды тану және 

оны қолдануын қалыптастырады. 

Тіршілік жүйесіндегі заңдылықтар табиғаттағы мейірімділікті және қатігездікті түсінуді 

қалыптастырады. 

ТТШТ технологиясының валеологиялық мағынасы тӛмендегіден тҧрады: 

шығармашылық, оң иэмоциялар ойлау жеңісінің қуанышы жаңа ойларды туғызады, дәл 

солар оқушыларға жетіспейді. Осылар денсаулықты жақсартады, есірткіге және бсақа 

жағымсыз әдеттерге еліктеуін азайтады. 

Бұл технология басқа да пәндерді оқытуда пайдаланылады. Осы кезде оқыту процесі- 

шығармашылық процесі ретінде, шығармашылық қабілетінің және ойлау жүйесінің 

қорытындысы ретінде ойлау дағдысын да айтады. 

Осындай дағдыларға проблемаларға сезімталдықты, сабақтағы проблемалар мен 

жетіспеушіліктерді, жаңа ақпараттарды, қоршаған ортаға қарым-қатынасты жатқызуға 

болады. 

 

Пікірсайыс-Дебат    К.Поппер 
Пікірсайыс- ең бір тиімді жаңашылдық, білім алу, методолгиялық шешім. 

Бүгінгі күні білім беру жүйесінде пікірсайыс: бағдарлама ретінде, жеке тұлғаның 

әлеуметтік ӛсу маңыздылығы; оқу процесінің жаңашыл түрі ретінде, білім беру мәселесіне 

сай; оқыту әдісі ретінде, танымдық қызметін ұйымдастыру әдісін қамтамасыз ету; оқыту 

үлгісі ретінде,  алға қойған мақсатты орындауда шығармашылдық ізденіс ӛте қажет; білім 

беру технологиясы ретінде, оқытуда ең тиімді әдістері кӛзқарасы және қорытындылары бар 

жол. 

Инновациялық «Пікірсайыс» педагогикалық технологиясы бала дамуына, оның жеке 

шамасын ашуға бағытталған. Пікірсайыстың негізгі мақсаты интелектік қабілеті дамыған 

еркін азаматты, ӛмірге деген шығармашылдық қабілетін, жеке сезімтал жауапкершілігі мен 

адамгершілігін тәрбиелеу. 

Пікірсайыс тӛмендегі мәселелерді шешеді: 

- білімділік: ол оқушынаң ой-ӛрісін кеңетуге, алған білімдерін бекітуге, жаңа 

білімді, біліктілік және дағдыларын меңгеруге мүмкіндік жасайды. 

- дамытушылық: интелекттік, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік 

жасау; қисынды, сындарлы ойлауды дамыту,; мақсатты жүйелі кӛруді, оқиғалар 

мен құбылыс байланысын қалыптастыру. 

- тәрбиелік: адамгершілдік-дүниетанымдық кӛзқарасын, демократиялық 

қоғамдағы азаматтық және ӛмір сүргіштік дағдыларын қалыптастыру. 
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- тәрбиелік: адамгершілдік-дүниетанымдық кӛзқарасын, демократиялық 

қоғамдағы азаматтық және ӛмір сүргіштік дағдыларын қалыптастыру; 

- әлеуметтілік: азаматтық қоғамдағы мінез-құлқы мен құндылыққа қатыстыру, 

қазіргі қоғам жағдайына бейімдеу, ттүрлі кӛзқарас пен пікірлерге тӛзімділікті, 

мәднеи қарым-қатынасты қалыптастыруға мүмкіндік жасау. 

Пікірсайыс барысының кезеңдері: Пікірсайысқа дайындық, пікірсайысты ӛткізу және 

қалыптастыру. 

Кезеңдердің арақатысы және мазмұны оқу тәрбие барысындағы мақсаты мен 

міндеттерімен, тақырыбы мен мақсат ерекшеліктерімен, жеке және жас ерекшеліктерімен, 

оқушының даму деңгейімен анықталады. 

Пікірсайыс барысында, мұғалім мен оқушылар арасындағы жұмыс кезінде тиіста материал 

ӛз бетінше тапқан ақпараттармен толықтырылады, ал оқыту түрлері бос уақытпен 

ұйымдастырылады. 

 

Пікірсайыстың әр кезеңі нақты бӛлімдерден тҧрады. Пікірсайыс технологиялық 

схемасы 

1. Бағдарлау кезеңі: 

- мақсаты мен міндеттерін қою; 

- тақырыптың маңызыдылығы; 

- кілтті сӛздерді анықтау; 

- келелі мәселені анықтау; 

- тақырыпты  зерттеу жоспарын құру (нені және қайдан іздеу). 

2. Пікірсайысты дайындау кезеңдері: 
- ақпаратты жинау; 

- ақпаратты талдау; 

- пікірді нақтылау және келіспеу жолдарын құру үшін ақпаратты талдау; 

- пікірді нақтылау және келіспеу жоспарын құру; 

- спикерлер сӛзін құру; 

- бастапқы сӛзді сынақтан ӛткізу және түзетулер енгізу; 

- психологиялық дайындық (тренинг және жаттығулар). 

3. Ӛткізу кезеңі- пікірсайыстың ӛзі: 
- қатысушылардың кӛзқарастарын анықтау; 

- спикерлердің сӛзі; 

- қарама-қайшы сұрауды жүргізу; 

- топтардың бірлескен пікірлерге келіспеу және келісу жоспарын құру; 

- қазылар алқасының талдауы және шешімін шығару. 

4. Пікірсайысты қалыптастыру кезеңі: 

- ойын барысын қайта қалпына келтіру; 

- ӛткізген пікірсайысты суреттеу; 

- оқушылардың жеке ӛзгерістерін белгілеу; 

- тақырып бойынша ӛз кӛзқарасын қалыптастыру; 

- ұсыныстар; 

5. Ойын соңындағы кезең: 

- Белсенді кӛзқарас-ӛткізілген пікірталас қорытындысы. 

 

Пікірсайысты оқытудың тағы бір әдісі- қатысушыға қойылатын талап: ол әр жақтың 

бәсекеге қатысушысының мақсатына нашар пікірді немесе нашар бағалауды қолдау-

келіспеу кірмейді, оның мақсаты екі жақтың пікірлерін мұқият қарауды және терең 

талдауды талап етеді. Сіздің жаққа қарсы пікір айтылуы мүмкін, немесе кӛзқарасты 

айтылуы мүмкін, немесе кӛзқарасты жоққа шығарса, онда пікірсайыстың негізін жоққа 

шығару. Сондықтан пікірталасудың қажеті қанша, егерде сіздің дәлеліңіз дұрыс болып 

шықса. Басқа да тамаша интелектті дағдының дамуының себеп: екі жақтың дәлелін тыңдап 
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болмайынша, ӛз пікіріңізді айтпаңыз. Екі жақтың кезекпе-кезек шығып сӛйлеуі соңғы 

шешімді дұрыс шығаруды талап етеді. Қарама-қайшы кӛзқарасты кезекпен қорғау оқыту 

мәселесіне сай : бұл тәжірибе кейбір қиындықты дұрыс бағалауға және терең түсінуге 

мүмкіндік туғызады, онымен ӛте маңызды талас кезінде кездесуге болады, ал қарама-қайшы 

кӛзқарасты қорғауда екі жақтың дәлелдерін тыңдап болмай және назарға алмай, асығыс 

қорытынды жасатқызбайды. 

 

Қорытынды 
       

    Пікірсайыс инновациялық педагогикалық технологияның мақсаты жеке тұлғаны дамыту; 

Пікірсайыс педагогикалық процесте оқушылардың белсенділігін қалыптастыруға жағдай 

туғыза отырып, пікір алысу мәдениетін тәрбиелейді, тек ғылыми білім, ықпал жасау тәсілін 

олар оқу-танымдық қызметінде қабылдап қоймай, қоғамдық бағалы тәжірибені де 

меңгереді. 

Пікірсайыс технологиясы білім беру саласының ең бір негізгі міндетін шешуге 

мүмкіндік туғызады, демократиялық қоғамда интелектуальды жастарды: білімпаз, 

жоғарғы мәдениетті икемді, мақсаткерлі, сенімшіл, таптаурыннан алшақ азаматтарды 

дайындау. Пікірсайыс кешенді, жүйелі қатынасты қамтамасыз етіп, оқыту мен 

тәрбиелеу міндеттерін шешуге мүмкіндік туғызады. Пікірсайыс технологиясы тек 

білім алуға емес кӛбінесе ӛзбетінше жұмыс тәжірибесін қабылдауға бағытталған. 

Пікірсайысты ӛткізудің әдіс-тәсілдерін меңгеру түрлі жағдайларға еркін бейімделуге 

және тиімді шешімдерді және шығу жолдарын табуға кӛмектеседі. Зерттеу 

қызығушылығы шығармашылдықпен тығыз байланыста жүргізіледі, таным барысы 

таптаурын пікір мен істен алшақтатады. 

Пікірсайыс оқыту технологиясы ретінде нарық экономикасы жағдайында адамды 

ӛмірге саяси  идиологиялық плюрализмге, азаматтық құқық және бостандыққа 

дайындауға бағытталған. Сондықтан пікірсайыс тек оқушылар үшін емес, 

мұғалімдер мен басшыларға да қажет. Пікірсайыс біліктілікті кӛтеру жүйесінде де 

пайдаланылады, ол жерде лекторларға талқылауға тӛмендегі тақырыптарды беруге 

болады: 

- ӛзгерістерге оқушылардың әлеуметтік бейімделуі – білім беру мекемелерінің 

тәрбие берудегі негізгі мақсаты; 

- шығармашыл тапсырма жүйесіндегі түрлдеңгейлік дайындық- оқыту 

барысындағы ең негізгі нәтиже шарты; 

- деңгейлі саралап оқыту технологиясы- БМТ қорытындысын қамтамасыз ететін 

маңызды факторы; 

- мұғалімнің кәсіптік құзіреттілігі- білім беру сапасын кӛтерудің негізгі шарты оқу 

бағдарламасының жаңарған мазмұны- 12 жылдық білім беруге кӛшу негізі; 

- интерактивті әдістер- оқытудың негізгі себебін ынталандыру; шет тілдерін ерте 

оқыту- тіл дағдылығын дамыту жағдайы; 

- дарынды балалар- мұғалімге бақ па немесе «жазалау» ма; 

- білім беру мекемесінің басшысы- педагог немесе чиновник ж.т.б. 

Пікірсайыс технологиясы жеке тұлғаның қисынды және сындарлы ойлау қабілетін ӛз 

ойын топтастыру дағдысын, сӛйлеу дағдысын, щеберлігін, ӛзіне сенушілігін, топпен 

бірге жұмыс істеу, келелі мәселені шешу қабілеттілігін, кӛпшілік ортада шығып 

сӛйлеу үлгісін қалыптастыруға жағдай туғызады. 

Пікірсайыс технологиясының мағынасы мынада: 

1. бейімділік мәдениетін қалыптастыру құралы болады; 

2. жеке тұлғаның дамуына жағдай туғызады; 

3. ашық қоғам құндылығы рухында баланы тиімді тәрбиелеу құралы болып 

табылады; 

4. оқушыны әлеуметтендірудің тиімді құралы болып табылады. 
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