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представления учебной информации. Более того, смартфоны возможно использовать на 
всех этапах урока: при проверке домашнего задания, актуализации знаний, освоении нового 
материала, закреплении.  

Тем не менее, организации образования остаются крайне консервативным 
институтом. Система образования нечувствительна к быстро меняющимся технологиям, 
использование только традиционных методик и игнорирование новых существенно 
тормозит процесс модернизации. Отказ от полезных возможностей мобильных устройств 
влияет на три важнейших аспекта жизни обучающихся: 

-страдают отношения обучающихся и педагогов, студенты меньше хотят учиться. 
Запреты на смартфоны, по сути, демонстрируют отрыв организации образования от 
реальности, нежелание вести диалог с обучающимися. Студенты, со своей стороны, 
привыкают игнорировать правила внутреннего распорядка колледжа.  

- инновации в образовании пробуксовывают.  
- образование медленнее меняется к лучшему [5, с.1]. 
В XXI веке, по словам Президента Н. Назарбаева, ключевым приоритетом 

образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к 
изменениям и усвоению новых знаний [1], а содержательность обучения должна 
гармонично дополняться современным техническим сопровождением. Использование 
мобильных приложений согласовывается с принципом доступности обучения, выдвинутым 
казахстанским педагогом М. Жумабаевым почти сто лет назад.  
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«Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек» деген қазақтың кемел 

талантты ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов. 
ХХІ ғасыр-жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Өскелең елдің айбынды 

болашағы үшін – ең əуелі сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім саясатындағы ғылым-
техникалық əлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым бағыттарын дамыту жолындағы 
ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың 
негізгі көзі. Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты- білім 
беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Бұл тұрғыда ел Президенті 
Н.Ə.Назарбаев еліміздің əлемдегі бəсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуы туралы 
міндет қойғаны мəлім. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды 
рөл атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай 
білім қажет. Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың биылғы «Қазақстандық жол – 2050: Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында еліміз дамуының барлық Стратегиялық 
бағыттарын жүзеге асыратын міндеттер қойылды. Республика болашағына бағдар беретін 
бұл жолдауда «XXI ғасырдағы дамыған ел дегеніміз - белсенді, білімді жəне денсаулығы 
мықты азаматтар»- деген.Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан 
да, əлемдегі дамыған елдер сияқты тəуелсіз елімізде білім жүйесі сапасын жетілдіру ең 
негізгі өзекті мəселелердің бірі болып отырғаны белгілі. Осыған орай, білім беру жүйесінде 
жастарға сапалы білім беріп, олардың үйлесімді дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуында 
ұстаздың кəсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі - жалпы педагогикалық, ғылыми- 
теориялық, əдістемелік жаңалықтар мен озық тəжірибені жетік меңгерудің маңызы зор.Қай 
кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Білім 
саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен 
білім алатын, жан-жақты ізденетін, алдағы өмір жолын өзі болжай алатын тұлға тəрбиелеу-
ұстаздың қолында. Жаңа бағдарлама мұғалімдерге қазіргі заманға оқыту əдістерін жеті 
модуль арқылы ұсынады. 

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тəсілдер. 
 2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.  
3. Білім беру үшін бағалау жəне оқуды бағалау.  
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. 5. 

Талантты жəне дарынды балаларды оқыту. 
 6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай білім беру жəне оқыту.  
7. Білім берудегі басқарушы жəне көшбасшылық 
Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру 

курсында оқып, алған əсерлерім өте көп. Ондағы жүргізілген тиімді əдіс-тəсілдер - 
педагогтардың оқытудың жаңаша үлгісін жəне тиімді əдістер жүйесін қолданып, сыни 
тұрғыдан ойлауға, оқуға жауапкершілікпен жəне шығармашылықпен қарауына 
көмектесетін сыни тұрғыдан ойлауға бағытталған. 
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Жаңартылған білім беру бағдарламасы - озық технологиялардың барлық қыр-
сырларын білуге жетелейді. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз мамандығын шексіз сүйетін, бала 
үшін өзінің ұстаздық ғұмырын арнайтын мамандар ғана сапалы да, жемісті еңбек ете алады 
деп ойлаймын. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының сөйлеу əрекетінің төрт түрін: 
тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бұл сөйлеу əрекетінің 
түрлері бойынша түйінді дағдылар оқу жоспарында «спиральді» тəсілмен берілген. 
Қарапайымнан күрделіге қарай, бірте-бірте білім, білік пен дағдылары кеңейтіліп 
қалыптасады. Оқу мақсаттары оқушылардың зерттеу дағдыларын, қарапайым бақылауға 
тəжірибе арқылы білімі қалыптасуына, алған білімін қайта өмірде қолдана білуіне 
бағытталған. Оқушы бойында əлеуметтік дағдылар, жалпы білімнің іргетасы, танымдық 
белсенділігі, жүйелі оқу əрекетінің қалыптасуына бастауыш сынып оқу бағдарламаларында 
көңіл бөлінген. 

Бастауыш сынып пəндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 
оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді.      

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы 
білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, 
тəжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды 
сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді жəне оны тиімді жүзеге асыру үшін 
қажетті тиімді оқыту əдіс-тəсілдерді (бірлескен оқу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді 
стратегиялары) қолдана білу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі – 
спиральді қағидатпен берілуі. 

Жаңа оқулықтарда берілген тапсырмалар мəтінді оқу, оның мазмұнын айтумен ғана 
шектелмей, мəтінге қатысты өзі сұрақтар құрастыруына, себебін анықтауына, болжам 
жасауға, өзіндік бағалауына, сұраққа жауап болатын ақпаратты дереккөздерден табу ретін 
білуіне, жаман мен жақсыны айыра білуіне жетелейді. Мəтіндегі негізгі ойды табуға, 
кейіпкерлердің көңіл-күйін анықтау, рөлге бөліп оқу, диалог құрастыру, сұхбат алу 
оқушылардың қызығушылығын тудырды. Таңқаларлығы, коммуникативтік тəсілдеме 
негізінде оқушылардың оқуға деген қызығушылығы артып, сөйлеу туралы, сөйлемнің 
сөзден, сөздің буыннан, буынның дыбыстан құралатынын, сөзге дыбыстық-буындық 
талдау жасауды жеңіл игеріп алуы. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалдық бағалау жүйесіне 
өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген 
критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пəн бойынша үлгерімі екі 
тəсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау жəне жиынтық бағалау. Бұл бағалау 
жүйесінің артықшылығы – баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына 
ықыласын туғызады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің 
ажырамас бөлігі болып табылады жəне тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. 
Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы 
кері байланысты қамтамасыз етеді жəне балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп 
отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ 
тақырыптарын жəне белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 
оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл жəне баға қою арқылы өткізіледі. 
Қалыптастырушы бағалау жəне жиынтық бағалау барлық пəндер бойынша қолданылады. 

Жаңартылған бағдарлама негізінде оқушыларды өз бетімен білім алу дағдыларын 
қалыптастыру бағытында қолданылатын əдіс-тəсілдерді жетілдіру үшін тəжірибе алмасу 
мақсатында қала мұғалімдеріне панорамалық сабақтар, тренингтер өткізілді. Атап айтқанда 
дөңгелек үстел барысында қаланың əр мектептерінен ұстаздар келіп, жаңартылған білім 
беру бағдарламасы бойынша тартымды ықшам-сабақтар көрсетіп өзара тəжірибе алмастық. 
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Қазіргі пəн мұғалімдерінен оқыту процесінде тек өз пəнін жетік білу ғана емес, 
педагогикалық-психологиялық біліктілік, тарихи жəне саяси-экономикалық білімділік жəне 
ақпараттық сауаттылық та талап етуде. 

Сөзімнің соңын қорытындылай келе, бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы 
бойынша менің ой түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында 
шəкірттердің жүрегіне жол тауып, əрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек, егемен елдің ұл-
қыздары білімді де білікті болып шықпақ. Ертеңінен үміт күткен Мəңгілік еліміздің ұрпағы 
білімді, білікті болуы үшін нақты жоспарлармен нақты қадамдар жасап, əр мұғалімнің 
шеберлігін шыңдайтын, жас ұрпақтың білімін дамытуға негізделген жаңа жүйенің берері 
көп.Соның арқасында біз бəсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. Ұстаздықтың ұлы 
жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме пайдамды тигізіп жатсам, бұл ғаламда 
одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын.  
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсат. Құзырдың ара өзінің елінің шығармашылық азаматының 
тəрбиесінде қамалады,адамның бол баста негізде бірліктің ойдың, сөздің жəне іс, қабылда 
ел тағдыр сияқты өз дербес, мойындаушы жауапкершілік үшін настоящее жəне өз ел 
келешек, ара көп ұлтты халық рухани жəне мəдениетті жөн-жоралғы 
жергіліктендір.Мұғалімнің адамдығы білімнің басты мақсатын мектепте жүзеге асыру 
қояды. Бала-шағаның рухани-адамдық тəрбиесі бір қазіргі қоғамның бұлақты 
мəселелерінен болып табылады. Мақалада адамгершіліктің дəстүрлі бастаулары 
қарастырылады. 

Аннотация 
Актуальность. Цель.Заключается в воспитании высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина своей страны, становление человека на основе единства мысли, 
слова и дела, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа. Гуманность учителя позволяет 
реализовать главную цель образования в школе. Духовно-нравственное воспитание детей 
является одной из ключевых проблем современного общества. В статье рассматриваются 
традиционные источники нравственности.  
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