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бойынша талқыланады. 
 
Жалпы қорыта айтқанда, аталған əдіс-тəсілдерді сабақта тиімді қолданысқа 

енгізсеңіз, баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуға, 
шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылар оқудың қызықты жеңіл 
өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, əрі 
тиянақтылығы артатындығын баяндайды. Яғни,білім алушы өз ой-пікірін ашық еркін 
айтады, бір-бірін тыңдауға үйренеді ұжымда ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. 
Сондықтан басқа кез-келген пəндер  осындай əдістерді пайдаланса, тиімді болатындығын 
айтуға болады. Осыдан кейін ғана жан-жақты дамыған, болашағы айқын, бағдары анық, 
бəсекеге қабілетті рухани бай тұлға қалыптастыра алатынымызға сеніміміз мол. 
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Аннотация  

Өзектілігі. Мақсаты. Мақала мектеп оқушыларына топтық жұмысты дұрыс 
ұйымдастыру арқылы, топтық жұмыстың педагогикалық – психологиялық шарттарын 
негізге ала отырып, оқушылар бойында сабаққа деген қызығушылығын арттыру. Топтық 
жұмыстарды ұйымдастыруда заманауи оқыту технологиялары мен инновациялық түрлі 
сабақ формаларын пайдалану арқылы, оқушылар бойынан көріне бермейтін жасырын 
қабілеттерді ашып, оқушының сабаққа деген ынта-жігерін арттырамыз. 

 
Аннотация  

Актуальность. Цель. Целью статьи является повышение интереса учащихся к 
занятиям, с учетом педагогических и психологических условий групповой работы, путем 
правильной организации групповой работы. Используя современные технологии обучения 
и инновационные формы обучения в организации командной работы, мы раскрываем 
скрытые способности, о которых ученики не знают, и повышаем мотивацию ученика к 
уроку. 

 
Аbstract 

Relevance. Goal. The article aims to increase students' interest in the classroom, taking into 
account the pedagogical and psychological conditions of group work, by organizing group work 
correctly. By using modern teaching technologies and innovative forms of teaching in organizing 
teamwork, we reveal the hidden abilities that pupils are not aware of, and increase the student's 
motivation for the lesson. 
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Мектепте топтық-ұжымдық жұмыстарды ұйымдастыруды оқытудағы тəсілдер 

педагогикалық жəне тəжірибеде нақты жағдайлардағы оқу əдістерінің жүзеге асырылуы 
деп қарастырылады. Əдіс – оқытуға арналған бағыт, яғни, ол сөйлеу əрекетін тудыратын 
оқыту стратегиясы. Жалпы дидактикадағы əдістерді сабақтың түріне, қойылатын 
мақсаттарына сай алуға болады. Оларды оқытуды ынталандыру, уəждемелеу əдістері, оқу 
қызметтерін ұйымдастыру, бақылау жəне өзін-өзі бақылау əдістері деп алып, олардың 
ішінара жеке əдістерін былай қарастыруға болады: əңгімелесу, көрнекілік, аудиовизуалды, 
практикалық-мəселелік іздеу, оқу қызметін өз бетінше басқару, бақылау əдістері. 
Практиаклық əдістер түрлі тапсырмалар мен жаттығулар орындау арқылы іске 
асырылады. Əңгімелесу əдісінде тақырыптық сұрақтар дайындап, солар бойынша 
əңгімелесу, мəселелік сұрақтарға жауап беру, т.с.с. арқылы жүзеге асырылады.Көрнекілік 
əдісте түрлі сюжеттік суреттер,, кинофильмдер, бейнефильмдер көрсетіледі. 
Аудиовизуалды əдіс мультимедиялық сабақтарда толығымен қолданылады. Мəселелік 
іздестіру əдістері коммуникативтік, жобалау, рольдік ойындарда іске асырылады. Ал оқу 
қызметін өз бетімен басқару əдісі тіл үйренушілердің коммуникативтік, жобалау, рольдік 
ойындардағы орындалатын тапсырмалар жүйесімен көрінеді. Бақылау жəне өзін-өзі 
бақылау əдісі, сауалнама жұмыстарын орындауда іске асырылады. Қазақ тілін игерудің 
сапасын арттыруда ерекше рөл атқаратын оқыту тəсілдері. Олар: сөздерді 
семантизациялау тəсілдері, жаңа лексиканы бекіту тəсілдері, грамматикалық материалды 
түсіндіру, грамматикалық материалды бекіту, сөйлеуді тыңдау арқылы дамыту, дайын 
жəне дайын мес сөйлеуді (монологтық, сұхбаттық сөйлесу) дамыту тəсілдері, оқыған 
мəтінді түсінуді тексеру тəсілдері. Бұл тəсілдердің барлығын əр мұғалім өзінің біліктілігі 
мен мүмкіндігіне қарай дамытуға болады. Дегенмен де қандай иновациялық əдістер 
енгізілгенімен , тек қана сабақта, жүздеген жəне мыңдаған жылдар  бойы келе жатқандай 
оқу үдерісінің  қатысушылары болады: мұғалім жəне оқушы. Бұл кездесудің қалай 
болуынан  көп нəрсе байланысты. Қазіргі заманның мектептерінің мақсаты – тұлғаның  
өзінің  білімділігі, қызығушылығы  мен  мүмкіндіктеріне сай, зерделік шығармашылық 
еңбекке дайын, өз ісін жүзеге асыруға жағдай жасайтын,  білім қажеттілігін қамтамасыз 
ететін білім жүйесін жасау. Жаңа уақыт талабы бойынша, қарама-қарсы қатынас жасай 
алатын, бірлесе отырып  істер атқаратын,  басқаға қол ұшын бере алатын адамдар қажет. 
Яғни, қоғамның сұранысына сай, сабақтарда топтық жұмыстарды енгізу қажет 
болды. Яғни, білім беру жүйесінің рөлі өзгертіле бастады. Əлемдік деңгейдегі 
бағдарламалардың жаңа əдіс-тəсілдеріне көше бастағанымыз баршамызға аян. 

Кембридж бағдарламасы - орта білім беру жүйесінде əлемдік жоғарғы деңгейге қол 
жеткізген, жеті модуль негізіне құрылған бағдарламалардың бірі. Бұл бағдарлама 
оқытудың жаңа əдіс-тəсілдеріне негізделе отырып, сындарлы оқыту теориясына құрылған. 
Осы сындарлы оқыту теориясын тəжірибеде жүзеге асыруда топтық жұмыстың алатын 
орны ерекше. Ағылшын ғалымы Мерсер құрдастар тобыңдағы өзара қарым-қатынас оқуда 
маңызды рөл атқаратынын көрсетеді. Оқушылардың бір-бірімен қарым- қатынас, 
сыйластық, ұйымшылдық, бір-біріне көмек көрсету сияқты дағдыларын дамыту 
барысында ғана топтық жұмыс тиімді ұйымдастырылады. Яғни, ағылшын ғалымы 
Ж.Пиаже айтқандай, «Адамның санасы тек басқа адамдармен қарым- қатынаста ғана 
дамиды, тек қарым- қатынас əрекеттері ғана бізді жаңа түсінікке əкеледі». Ал қарым - 
қатынас дегеніміз өзімізді басқаларға бейімдеу деген сөз.  
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Шағын топтық, жұптық жұмыстар оқушыларда бірлік, бірегейлік сезімдерін 
қалыптастырып, сол арқылы өздерінің ұжымға тікелей қатысы бар екендігін аңғартады. 
«Бірлесе көтерген жүк жеңіл» екендігі баршаға аян. Топ болып қандай да болмасын 
тапсырманы орындау қызық та тартымды шаруаға айналып, оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылықтары мен белсенділіктерінің артатынын байқауға болады. Жыл басында 
мұғалім əр сыныпта жұмысын топ ережесін құрудан бастайды. Топ ережесі оқушылармен 
бірлесе отырып құрылады. Дəстүрлі сабақтарда оқушыларды жұмысқа жұмылдыру ұстаз 
тарапынан қатаң талап қою арқылы жүзеге асырылса, ал топтық жұмыста кеңесу, сұраныс, 
ұсыныс арқылы жүзеге асады. Дəстүрлі сабақта ұстаздар əр оқушыны өзі бақылауға алса, 
топтық жұмыста бақылауды топ мүшелерінің өздері жүргізеді.  

Топтық жұмыс оқушыларда ұжымдық сезім қалыптастырып, бірлескен жұмыстың 
қызықты əрі тартымды əрекет екендігін көрсетеді, сабаққа деген ынталары артады. Яғни 
«Мен» деген қағидадан гөрі «Біз» деген тұжырымның анағұрлым пайдалы екенін 
аңғарады. Өзін-өзі тану сабақтарында топтық жұмысты ұйымдастыруда диалогтік қарым- 
қатынастың алатын орны ерекше. Оқушылар диалог əдісін қолдана отырып, мəселен, 
талқылау, дебат, ынтымақтастық, білімді бірлесіп құру арқылы түсінік пен дағдыларды 
қалыптастыру арқылы білім алады. Топтық жұмыс барысында білім деңгейлері, танымдық 
қабілеттері жоғары оқушылар теориялық жағынан өз идеяларын айтса, қабілеті төмен 
оқушылар жазуда, рəсімдеуде өз үлестерін қосып жатады. Жұмыс барысында белсенді, 
жақсы оқитын оқушылар өз топтарында кеңес беріп, тапсырмаларды бөліп, барлық 
оқушылардың сабаққа қатысуларын қадағалап отырады. Сонымен қатар осы қазақ тілі 
жəне əдебиет сабақтарында топтық жұмыстағы белсенділік əр түрлі ситуациялық 
жағдаяттарды шешуде, көркем шығармалар бойынша көріністер көрсету сияқты 
жұмыстарда өте жақсы көрініс табады.  

Топтық жұмыстардың тиімділігін мəтінмен жұмыс жүргізу кезінде де көруге 
болады. Мазмұны көлемді мəтіндерді оқытуда СТО стратегияларының бірі «ДЖИКСО» 
əдісін қолдану тиімді деп ойлаймын. Əрі бұл əдісті қолдана отырып оқушылардың 
бірнеше топқа ауысып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Оқушылар əр топта жұмыс 
істей отырып өз мүмкіндіктерін, білімдерін көрсете алады. Топтық жұмыстарда 
оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойын элементтерін қолдану да тиімді 
əдістердің бірі. Ойын барысында топтың əр мүшесі өз тобы үшін жоғары ұпайларды 
жинауға тырысады жəне белсенділіктері артып, қызығушылықтары оянады.  

Əр оқушының таланты мен қабілеті бар. Сол қабілет пен мүмкіндіктерін  біз, 
мұғалімдер, дер кезінде байқап, қолайлы жағдай жасап, ашуымыз керек. Бұл - біздің 
міндетіміз.  

Психолог Ю.Н.Кулюткин былай деп жазады: «Топқа бір біріне деген достық сезімі 
бар оқушылар жиналуы тиіс. Сол кезде ғана ынтымақтастық атмосферасы туындайды. 
Қорқыныш пен үрей болмайды» Топтық жұмысты тиімді ұйымдастыруының 
шарттарының бірі-топты дұрыс іріктеу болып табылады. Топты іріктеуде екі белгіні 
негізге алуымыз керек: оқушылар арсындағы оңтайлы қарым қатынастары мен оқушының 
оқу жетістіктерінің деңгейі.Гомогенді жəне гетерогенді топтар болуы мүмкін. Гомогенді 
топ дегеніміз бірыңғай жақсы оқитын немесе білім деңгейі бірыңғай төмен оқитын 
оқушылардан тұрады. Ал гетерогенді топта білім сапасын əртүрлі деңгейде меңгерген 
оқушылардан тұратын балалар болады. Мен зерттеген сыныпта мен дəл осы гетерогенді 
топ жасауға тырыстым. Себебі: зерттеу нəтижесі көрсеткендей оқыту жəне тəрбиелеу 
мақсаттары осы гетерогенді топтарда жақсы жүзеге асады. Себебі ол жерде 
ынтымақтастық, бір біріне өзара көмек көрініс береді. Оқушылар жақсы оқитын 
оқушылардың көлеңкесінде қалуға тырысып сыныпқа кірген кезде солардың қасына 
отыруға асығады. Бірақ топқа бөлудің əртүрлі стратегияларын пайдаланып бөлгеннен 
кейін олар қарсылық көрсете алмайды. Оқушы санына байланысты топқа 5-6 оқушыдан 
іріктеледі. Топтық жұмысты бастамастан бұрын оқушылармен бірге топ ережелерін жасау 
керек. Үнемі өзгеріп тұратын топтың үлгісі келесі кестеде белгіленген. 
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Кесте 1.  Топтық жұмыс сатылары 
1саты: Əр топ 

мүшелері өзінің 
болжамын, идеясын 
ортаға салуы. Топ 

мүшесі сөйлеп 
жатқанда 

қалғандары 
шыдамдылықпен 

тыңдау 
қажет.Басқаның 

идеясына 
құрметпен қарау 

керек. Қағазға 
айтылған болжам, 

идеялар жазылғаны 
дұрыс. 

2 саты: Əр 
топта айтылған 

болжам, 
идеялардың 

талқылануы. Бұл 
жерде бірін бірі 
тыңдау, болжам, 

идеяларды қорғау 
оған келтірілетін 

дəлел мен 
дəйектер болу 

керек. 

3 саты: Топтық 
шешімнің 

талқылануы.Топтық 
шешім сыни бағалау 

үрдісінде пайда 
болады. Тиімді шешім 

таңдалады. 

4 саты: Топ 
жұмысының 

қорытындысы 
талқыланады 

Мектеп жұмысы 
мен оқушы 

жетістіктерін 
өрістетудегі негізгі 

тұлға–мұғалім» 

Сурет 4 Топтық жұмыстың талқылау, талдау жұмысы 
 

Бұл бірнеше сатылардан тұрады. Белгілі маман психологтардың мəлімдеуінше 
оқушының белсенділігі оның тапсырмаға деген көзқарасынан туындайды. Егер тапсырма 
қызықтыра білсе оқушы белсенділігінің де жоғары болуы мүмкін. Осы жерде тағы да айта 
кететін жағдай оқушының белсенділігіне əсер ететін нəрсе сабақтағы еркіндік 
атмосферасы.Білім деңгейі төмен оқушы үшін бұл ауадай қажет. Достық ынтымақтастық 
оқушының қорқынышын жояды, тығыз қарым қатынасты орнатады. Оқушы белсенділігін 
арттыру үшін мұғалім ашық сұрақтарды қою арқылы оның дұрыс шешімге келуіне 
бағыттайды, түзейді. Бұл жерде эмоция,түрткі басты рол атқаруы мүмкін. Ынтымақтастық 
дегеніміз тек көмек қана емес ол оқушының тəуелсіздігі мен белсенділігін қамтамасыз 
ететін атмосфера құру. Оқу үрдісінде кейде дарынды жəне талантты оқушылар жағымсыз 
тəртіп көрсетуі мүмкін, бұл олардың ерекше қабілеттеріне тікелей байланысты, мəселен: 

Практикада қолданылатын, есте қалған кең ауқымды  білімді талқылау кезінде 
басымдылық көрсетуі мүмкін; Зияткерлік ойнақылық, пайымдау мен қиялын көрсететін 
балалар үнемі тапсырмаға қызығушылық танытпауы, болмаса оны орындауға ниетінің 
жоқтығын білдіруі мүмкін; Проблемаларды нақты шешуге жəне есепті дұрыс шығаруға 
ұмтылатын балалар басқа оқушылар мен оқытушыларды жиі түзете беруі мүмкін; Нəзік 
əзілі басқа біреулерге жақпай, оның салдарынан түсініспеушілік орын алуы мүмкін; Өз 
бетімен жұмыс істегісі келетіндер басқалармен бірлесе жұмыс істеуге қызу қарсылық 
көрсетуі мүмкін.  

Оқыту үшін бағалау- бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында 
тұрғанын, қандай бағытта даму керек жəне қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін 
анықтау үшін оқушылар мен олардың мұғалімдері қолданатын мəліметтерді іздеу жəне 
түсіндіру үдерісі. Сабақта табыс критерийлері жазылып жəне дескрипторлары көрсетілуі 
тиіс. Сол кезде ғана оқушылар өз топтарын жəне өзге топтарды бағалаған кезде нақты, 
шын баллдарды  қояды. Балл қоюға, топты бағалаған кезде оқушылар белсенділігі жоғары 
болады. Топтар бірін бірі бағалаған кезде реніш болмайды себебі дескрипторлармен 
бағалау баллдың ақиқатты қойылғанын көрсетеді. Қорыта келе, топқа бөліп оқытқанда 
оқушылардың талпынысы артады, əр оқушы өзін жеке керекті тұлға ретінде сезінеді жəне 
өз үлесін қосуға талпынады. Бір адамның айтқанынан гөрі бірнеше адамның айтқаны 
есінде тез жатталады. Топтық жұмыс оқушы белсенділігін арттыруда үлкен жетістікке 
жеткізеді. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Ақпараттық коммуникативтік технологияның бірі онлайн 
түрде жүзеге асатын ойын платформалары.Ойын платформасы арқылы оқушыларға 
жаңа сабақты түсіндіруге,үй тапсырмасын сұрауға немесе өтілген материалды 
бекітуге өте тиімді. Мысалы, Kahoot - онлайн викториналар, тесттер жəне 
сауалнамалар жасау бойынша салыстырмалы түрде жаңа бағдарлама болып табылады. 
Оқушыларға жаңа сабақ түсіндіргенде өте қолайлы бағдарламаның бірі Prezzi.com 
интернет сервисі.Сонымен қатар, Quizizz.com, Socrative.com, Nearpod.com əртүрлі ойын 
платфармаларының сабақ өткізуде маңызы зор. Жобаның өзектілігі интернет 
сервистері арқылы оқушылардың сабаққа, белгілі бір пəнге деген  қызуғушылығын 
арттыру. 

 
Аннотация 

Актуальность. Цель. Одна из информационно-коммуникативных технологий-
игровые платформы, реализуемые в онлайн режиме.С помощью игровой платформы 
учащимся очень полезно объяснить новый урок,спросить  домашнее задание или 
закрепить пройденный материал. Например, Kahoot-это сравнительно новое приложение 
по созданию онлайн-викторин, тестов и опросов. Интернет сервис Prezzi.com это одна 
из наиболее приемлемых программ для учеников, которые объясняют новый урок. Кроме 
того, Quizizz.com, Socrative.com,Nearpod.com разнообразные игровые платформы имеют 
большое значение для проведения занятий.Актуальность проекта заключается в 
повышении интереса учащихся к урокам, определенному предмету через интернет 
сервисы. 

 
Аbstract 

Relevance. Goal.One of the information and communication technologies is online gaming 
platforms.With the help of the game platform, it is very useful for students to explain a new 
lesson,ask for homework or consolidate the material. For example, Kahoot is a relatively new 
application for creating online quizzes, tests and surveys. Internet service Prezzi.com this is one 
of the most appropriate programs for students to explain a new lesson. In addition, Quizizz.com, 
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