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Студент стимулирует себя сам – он на каждом этапе проверяет собственные силы, 
способности, возможности. 

 Слабые звенья этой методики:  
- преподаватель должен быть готов ко всяким неожиданностям, даже к тому, что он 

может что-то не знать;  
- студент должен испытывать доверие к преподавателю, чтобы раскрыть в процессе 

обучения свои «слабые стороны».  
Оптимальной данная методика будет:  
- в условиях нестабильного общества; 
- при постоянно меняющихся потребностях практики;  
- для подготовки бакалавров (условия этой подготовки требуют постоянного 

соотнесения знаний с реальностью).  
Таким образом, выбор оптимального варианта методики проведения семинарского 

занятия определяется многими факторами: спецификой предмета, потребностями 
подготовки конкретных специалистов, возможностями преподавателя и готовностью 
студента. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Қазіргі жаһандану заманында 30 дамыған ел қатарына кіру Елбасынның 
жолдауында ұсынылған стратегиялық бағытын пайдалана отырып, инновациялық білім 
беруде дамушы оқушыларды қалыптастыруда өз себептігімізді тигізу болмақ. Заман 
талабына сай бəселестікке қабілетті тұлғаны қалыптастыру барысында инновациялық 
технологияларды пайдалану.  

Мақсаты. Үздіксіз білім беру үдерісінде инновациялық өзгерістерге жылдам 
бейімделу, лезде шешімдер қабылдау, проблемалық сұрақтарды нақты, əрі тиімді шешу. 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының инновациялық оқыту технологиясының 
қолдану деңгейі зерттелген. Дамушы оқушыны қалыптастыру бағытын үздіксіз білім 
берудегі нəтижелердің бірі болуы, яғни, жүйелілік, нақтылық, бəсекелестікке қабілеттілік.  

Ұсынылған мақала екі негізгі бөлімнен тұрады. Инновациялық ұғымының пайда 
болуы жəне оның маңызы. Келесі бөлімінде инновациялық əдіс-тəсілдерді қолдану туралы 
қарастырылған.  

Талдау негізіне тоқталатын болсақ, инновациялық оқыту технологиялықтары 
дамыған ұстаздардың дамушы оқушыларға негізгі бағыт көрсету тиімді əдісі болмақ, 
алайда тек қана əдіс қана емес, білімді бекіту ретінде қосымша тəсілдерді жəне құралдарды 
қолдануымыз жөн. Дамушы оқушыларды тұлға ретінде қалыптастыруымыз оңтайлы 
нəтижелерге қол жеткіземіз. 
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Аннотация 
Актуальность. В эпоху глобализации,  исходя из стратегических направлений, 

представленных в послании Президента в связи с вхождением в 30-ку развитых стран, мы 
стремимся к  развитию  и формированию инновационных знаний у учащихся, а также 
использованию современных инновационных технологий для  конкурентноспособной 
личности. 

Цель. В процессе неперерывного иновационного образования адаптировать к 
изменениям, мгновенно принимать решение и находить эффективные и конкретные 
решения в проблемных вопросах. 

В данной статье исследован уровень применения инновационных технологиий 
обучения в Республике Казахстана. Одним из результатов формирования развития ученика 
является непрерывное обучение, а это значит системность, точность, 
конкурентоспособность. Представленная статья состоит из двух основных разделов. 
Возникновение понятия «инновация» и его значение. В следующем разделе представлены 
инновационные методы и их применение. 

Аbstract 
Relevance. In the era of globalization, based on the strategic directions presented in the 

message of the President in connection with the entry into 30 developed countries, we strive to 
develop and generate innovative knowledge of students, as well as the use of modern innovative 
technologies for a competitive personality. 

Goal. In the process of continuous innovation education, adapt to changes, instantly make 
a decision and find effective and concrete solutions to problem issues. 

This article explores the level of application of innovative learning technologies in the 
Republic of Kazakhstan. One of the results of the formation of the development of the student is 
continuous learning, and this means consistency, accuracy, competitiveness. The presented article 
consists of two main sections. The emergence of the concept of "innovation" and its meaning. The 
following section presents innovative methods and their application. 

Түйінді сөздер: Инновациялық оқыту технологиялары, педагогикалық əдіс-тəсілдер, 
бəсекелесттікке қабілетті оқушы 

Ключевые слова: Преподавания инновационных технологии, педагогические 
методы и приемы, конкупентно-способный ученик 

Key words: Innovative teaching technologies, pedagogical methods and techniques, 
konkurentno-apt pupil 

 
Қазақстан Республикасының білім беру саласында алдына қойып отырған мақсаты - 

инновациялық оқыту технологиясы арқылы оқу мен тəрбие жұмысын дамыту, еліміздің 
əлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту бағытында оқушыларға жүйелі, нақты білім 
беру. Əлемнің жетекші елдерінің көпшілігі білім беру жүйесін, білім берудің мақсатын, 
мазмұны мен технологияларын оның нəтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім берудің 
қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды, іскерлікке қол жеткізу ғана емес, 
солардың негізінде дербес, əлеуметтік жəне кəсіби біліктілікке - ақпаратты өзі іздеп тауып 
жəне оны талдап, ұтымды пайдалана алатын жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан бүгінгі 
дүниедегі бəсекелестікке қабілетті, саналы ұрпақ даярлау болып табылады.  

Осы мақсат негізінде білім беру саласындағы қызметкерлердің алдына қойылып 
отырған міндеттердің бірі – оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жетілдіріп отыру жəне қазіргі 
заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар 
инновациялық жəне интерактивтік əдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып, 
сабақтың сапалы əрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. 

“Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған əртүрлі анықтамалар 
берген. Мысалы, Э.Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: “Инновация- нақтылы бір 
адамға жаңа болып табылатын идея”. Майлс “Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан 
жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз», – дейді. 
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Инновациялық құбылыстар білім беру саласында ХХ ғасырдың 80-ші жылдары 
кеңінен тарала бастады. Əдетте инновация бірнеше өзекті мəселелердің түйіскен жерінде 
пайда болады да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық 
құбылысты үздіксіз жаңғыртуға жетелейді. Масырова Р. Линчевская Т – “Жаңару” 
дегенімізді былай деп түсіндіреді: “Жаңару – белгілі бір адам үшін əділ түрде жаңа ма, əлде 
ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған уақытымен 
анықталатын жаңа идея. [1, 4-6б]. 

Қазіргі инновациялық технологиялар педагогика ғылымы мен практикасының 
жетістіктерін, дəстүрлі тəжірибедегі құнды дүниені, əлеуметтік прогрестің жетістіктерін, 
қоғамдағы гуманизация мен демократия жемісін жинақтаушы қызметін атқарады. 
Инновациялық процесті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші жаңа жағдайға 
көшуі жəне жаңалықты енгізу процесіне басшылық жасау мəселелерін зерттеу 
маңыздылығы Н. В. Горбунова, М. В. Кларин, А. В. Лоренсов, М. М. Поташник, П. И. 
Пидкасистый, Л. И. Романова, В. И. Загвязинский, А. Я. Найн, Т. И. Шамова, О. Г. 
Хомерики, Н. Р. Юсуфбекова жəне т. б. зерттеулерінде қарастырылған. Қазақстанда білім 
беру саласындағы инновациялық технологиялар арқылы оқытудың мəселелерін Ш. Т. 
Таубаева, Н. Н. Нұрахметов, С. Н. Лактионова, Е. З. Батталханов, Қ.Қ.Қадашева, Т. О. 
Балықбаев, Ж.А.Қараев, Г. К. Нұрғалиева, К.Бұзаубақова, С. Д. Мұқанова, Н. И. Хван, Л. Е. 
Румянцева, З. У. Имжарова, М. М. Мұқаметқалиқызы жəне т. б. педагог-ғалымдар 
зерттеген. Педагогтардың кəсіби сапасын арттыру, олардың педагогикалық білігін 
қалыптастыру О. А. Абдуллина, С. И. Архангельский, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, Г. 
А. Уманов, Н. Д. Хмель зерттеулерінде; мұғалімнің инновациялық жəне психологиялық-
педагогикалық даярлығын жетілдіру М. И. Дьяченко, Г.Қ.Нұрғалиева, К.Бұзаубақова 
еңбектерінде, мұғалімдердің ғылыми-əдістемелік дайындығын жетілдіру А. 
Е.Əбілқасымова, Б. Б. Баймұханов, Е. Ы. Бидайбеков, К. К. Закирьянов, М.Ə.Құдайқұлов, 
Қ.Қ.Қабдықайыров, Е.Ө.Медеуов, Д.Рахымбек, С. Е. Шəкілікова, Б.А.Əлмұханбетов 
еңбектерінде зерттелген. Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде 
анықтама берген ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп 
отырғанымыз – білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану жəне 
таратуға байланысты бір бөлек қызметі” деген анықтаманы ұсынады. Н.Нұрахметов 
“Инновация” білімнің мазмұнында, əдістемеде, технологияда, оқу-тəрбие жұмысын 
ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады деп қарастырып, өзінің 
жіктемесінде инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке 
– дара, бір-бірімен байланыспаған); модульдік түрі (жеке – дара кешені, бір-бірімен 
байланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын). [2, 224б]. Ал Ростов мемлекеттiк 
университетiнiң оқытушысы В.Т.Фоменко педтехнологияларды өзгеше топтастырады. Ол 
технологияларды қолдану деңгейiне қарай, философиялық негiзiне қарай, жетекшi 
факторына қарай топтастырады. Ал тəжiрибенi меңгертудiң ғылыми негiздемеciне сай 
педтех-нологиялар ассоциациялық – рефлекторлық, бихевиористикалық-гештальдық, 
дамытушылық деп те жiктеледi. Ал осы педтехнологияны түбегейлi зерттеген ғалым 
Г.К.Селевко оны былайша топтайды:  

- қолдану өрiсiне қарай: жалпы педагогикалық, жеке пəндiк, модульдiк, əдiстемелiк; 
- мазмұны мен құрылымына қарай: оқыту (тəрбиелеу), зайырлы (дiни), 

жалпыбiлiмдiк (бағдарлы), гуманитарлық (технократиялық), монотехнологиялық, 
политехнологиялық, аралық;  

- ұйымдастыру түрiне қарай: сыныптық-сабақтық (альтернативтiк), академиялық 
(клубтық), жеке (топтық), ұжымдық оқыту тəсiлi, саралап оқыту. [3, 10б]. 

Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кəсіптік қызметтің ерекше түрі болып 
табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор 
тəжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке 
басының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында əрбір 
педагог жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады жəне 
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өзін-өзі қалыптастырады. XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кəсіби 
бейімделуін қалыптастыру мəселелері – кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. 

Əдіскер С.Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу-тəрбие үрдісінде оқытудың 
инновациялық əдіс-тəсілдерін қолданудың мынадай ерекшеліктерін атап көрсеткен: 

– дербес оқыту технологиясы оқу-тəрбие үрдісінде ғылымның негіздерін игерту 
үшін ізгілік, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, жеке тұлғаның əлеуметтік-
психологиялық жауапкершілін арттырады. 

– қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі; 
– оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген жаңа қабілет; 
– саралап деңгейлел оқыту технологиясында оқытудың мазмұны мен əдістері 

шығармашылық ізденіс іс-əрекет жасау негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің 
қалыптасуына бағытталады. 

– ақпараттық бағдарламалап оқыту – оқытудың мазмұнын пəнаралық байланыс 
тұрғысынан ұйымдастыру; 

– иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда «адам-қоғам-табиғат” үйлесімдік бағыттағы 
дүниетанымында жүйелі саналы мəдениет қалыптасады; 

– ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының алдыңғы қатарлы ғылыми 
жаңалықтарды тəжірибеде «бала–субъект», «бала–объект» тұрғысынан енгізіле бастайды 
да, ал ғылыми білімдер «оныңтұрмысының əлеуметтік жағдайы мен іс-əрекетінің 
əлеуметтік нəтижесінің бірлігінде қарастырады; [4]. 

Қазақстан Республикасының “Бiлiм туралы” Заңында оқыту формасын, əдiстерiн, 
технологияларын таңдауда көпнұсқалылық қағида бекiтiлген, бұл бiлiм мекемелерiнiң 
мұғалiмдерiне, педагогтарына өзiне оңтайлы нұсқаны қолдануға, педагогикалық үрдiстi 
кез-келген үлгiмен, тiптi авторлық үлгiмен құруға мүмкiндiк беретiндiктен оқу үрдiсiн 
қайта жаңғырту идеясы педагогикалық технологияның негiзгi тiрегi болып табылады. Ол 
идея мынадай мазмұндық бiрлiктерден құралады:  

- оқытудың жалпы мақсаты; 
- жалпы мақсатытың нақтыландырылуы; 
- оқушылардың бiлiм деңгейiн алдын-ала (диагностикалық бағалау); 
- оқу əрекетiнiң жиынтығы; 
- нəтиженi бағалау. 
Мұғалімнің шеберлігін арттыруда, бiлiм сапасының күшейуі берiлетiн бiлiмнiң түпкi 

нəтижеге бағытталуы мен жəне оқытуда тиiмдi технологияларды пайдалануымен 
айқындалады. 

Қазiргi бiлiм беру жүйесiне лайық технологияларды iрiктеудiң критериийлерi 
оқытудың жаңа талаптарымен сəйкес анықталды. Зерттеу нəтижесiнде оқыту 
технологияларын iрiктеу мен жүйелеудiң мынадай критерийлерi айқындалды: 

- технологиялардың нəтижеге бағдарланған бiлiм моделi талаптарына үндес болуы; 
- технологиялардың оқушының мүддесiне басымдылық беруге бейiмдiлiгi; 
- технологиялардың оқытудың əдiстемелiк жүйесi компоненттерiн өзара бiрлiкте 

қамту мүмкiндiгiнiң болуы; 
- технологиялардың оқу сатыларының кез-келгенiнне қолдануға қолайлылығы;  
- технологиялардың бiлiм сапасын арттыруға ықпалының айқын болуы; 
- технологияның оқушы бiлiмiн объективтi бағалауда тиiмдiлiгi, т.б. 
Сөйтiп, педагогикалық технологиялар бiлiм сапасын арттырудың маңызды шартары 

ретiнде бүгiнгi қоғамдық-əлеуметтiк сұранымға сай жетiлдiрiлiп отырылуы тиiс. Бұл орайда 
оқытуда қоғам мен оқушы мүддесiн қатар қамтитын, мұғалiм шеберлiгiн шыңдайтын, оның 
нəтижелi жұмыс жүргiзуiне оң əсерiн тигiзетiн технологиялардың көбеюi мұғалiмнiң 
таңдау мүмкiндiгiн кеңейтiп отыр. Ол оқу процесiндегi кездей соқтық пен жүйесiздiктен 
арылуға, оқу материалын тиiстi деңгейде меңгеруге, оқушы бiлiмiн объективтi бағалауға 
жол ашады. Сондықтан да педагогикалық технологиялар бiлiм сапасын жетiлдiрудiң 
маңызды компоненті екендігін көрсетуіміз керек.  
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Көргенді ұрпақтан, көреген дана халық тарайды. Баланы 
жастайынан барымызды бағалай білуге, жақсымызды өнеге тұтып, одан сабақ алып, нəтиже 
шығаруға баулысақ, еңбегіміздің жемісті болары анық. 

Аннотация 
Актуальность. Цель. Молодое поколение должно учиться с детства разделять добро 

и зло, извлекать хорошее, делать выводы правильно, и тогда наша работа будет 
плодотворна. 

Аbstract 
Relevance. Goal. If we educate well-educated person, our nation will be in high level. We 

need to educate students to study properly, our work will be effectively. 
Түйінді сөздер:Ұрпақ,тəрбие,мақсат,рух, студент. 
Ключевые слова: Поколения, воспитание, цель, дух, студент. 
Key words: generation, education, aim, soul, student. 

 
Мағжан Жұмабаевтың өскелең ұрпақты тəрбиелеуге қосқан үлесі. 

 «Ұлттық мəдениеттен жұрдай рухта тəрбиеленген ұрпақтан халқымыздың қажеті 
мен мүддесін жоқтайтын пайдалы азамат шықпайды» 

М.Шоқай. 
 
Мырзатай Жолдасбеков: «Ғасыр ауысты,мыңжылдық алмасты,осылардың 

тоғысында тəуелсіздік, егемендік келді. Заман өзгеруде, қоғам өзгеруде,адам өзгеруде. 
Келешекке ой жіберіп, өткен күннің кеселін кесіп, шалдыққан дертінен айығып, 
құндылықтарымызды қайта қалыптастыратын, өскелең ұрпаққа ие болатын уақыт келді» 
деген болатын. Енді сол ұрпақтан саналы да тəрбиелі, білімді, интеллектісі жоғары, 
креативті ойлай алатын нағыз көшбасшы шығару – біздің міндетіміз. Ата жолынан тайып, 
ұлттың тілінен, дінінен безіп, өзге дінді дəріптеп жүрген жастар көбейіп барады. 
Еркіндіктің шексіздігі соншалық, жұрттың көбі осы күндері ұлына да, қызына да ие бола 
алмай қалды. Мұны бəріміз де білеміз. Көкейімізде мұның арты неге апарып соғар екен 
деген сұрақ тұрғаны белгілі. Бір-бірімізді көріп, тəжірибе алмасып, ой-пікірімізді тыңдап, 
тың ойларымызды қосып, соның ең қажеттісін мектептегі тəрбие процесіне енгізу. Себебі 
өзектен кетпейтін, ойдан шықпайтын, абай болатын мəселе - бала тəрбиесі. Біз одан 
айырылсақ, бəрінен де айырылып қаламыз. Бүгін сен түзелсең, ертең ел түзеледі. Ұлы дала, 
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