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подвержены изменениям в процессе онтогенеза, то это может иметь решающее значение 
при разработке программ обучения или модификации существующих учебных программ 
в образовательной среде для разной возрастной категории 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ЕКІНШІ ТІЛ РЕТІНДЕ (ОРЫС ТІЛДІ СЫНЫПТАРЫ ҮШІН) 
ОҚЫТУДАҒЫ СӨЙЛЕУ ƏРЕКЕТІНІҢ БІРІ –АЙТЫЛЫМ ДАҒДЫСЫНЫҢ 

РОЛІ 
 

Смашова Сауле Жаксибековна, 
№ 1 Затобол орта мектебі,  

қазақ тілі мен əдебиеті мұғалімдері 
 

Аннотация 
Орта білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу аясында қазақ тілінен оқу 

бағдарламасы бойыншақазақ тілін екінші тіл ретінде (орыс сыныптары үшін) оқытудағы 
сөйлеу əрекетінің бірі айтылым дағдысының маңыздылығы жайлы айтылған. Айтылым 
дағдысын тақырыптар бойынша жүзеге асырудың  бірнеше түрлері мен əдістері берілген. 

Аннотация 
В рамках внедрения обновленного содержания среднего образования по учебной программе 

казахского языка было сказано о важности речевых навыков в обучении казахскому языку как 
второму языку (для русских классов). Представлены несколько видов и методов реализации 
навыков произношения по темам. 

Аbstract 
We are talking about the importance of pronunciation skills, one of the speech activities in 

teaching the Kazakh language as a second (for Russian classes). Several types and methods of 
pronunciation by themes are proposed. 
 

Түйінді сөз:тапсырма,тəжірибе,қалыптастырушы бағалау 
Ключевые слова:задание,опыт, формативное оценивание 
Keywords:task, experience, formative assessment 

 
Сөйлеу тек бірліктерінің көмегімен сыртқа шығады. Оған Ф.Оразбаеваның мына 

бір пікірі дəлел: «Сөйлеу,əдетте, тіл дыбыстарынсыз жəне олардың айтылуы,қабылдау 
үдерістерінен тыс блолуы мүмкін емес».Соныменайтылған пікірлерден шығатын 
қорыты:сөйлеу дегеніміз-іштегі ойдың тілдік құралдар арқылы сыртқа шығуы. 

Айтылым əрекеті- адамдардың бір-бірімен тіл арқылы  белгілі бір ақпаратпен пікір 
алысу. Айтылым əрекетіне тəн ең басты көрсеткіш:ол –түсіну. 
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Айтылым дағдыларына: 
1.Сөз қорының алуандығы 
2.Сөз мəнері мен сөйлеу этикеті 
3.Орфоэпиялық нормаларды сақтау 
4.Мəтіннің негізгі аспектілерін анықтау 
5.Сенімді жəне еркін жауап беру 
6. Визуалды материалдар арқылы  тілді дамыту.(кесте ,диаграмма,шартты белгілер, 

суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттау) 
1 «Попс» формуласын қолданып,мəтіндегі ақпараттар бойынша өз пікіріңді 

дəлелде. 
2.Тірек сөздерді пайдаланып,астроном ғалымға хат жаз. Онда өзің білетін жұлдыз 

туралы айт. 
Тірек сөздер : аспан алемі,қызықтырады,жұлдыздар,құпия жетіқарақшы. 
3. «Уақыт –əркімнің капиталы» тақырыбында пікірталас жүргізу. 
4.Тұрақты тірекстерді пайдаланып айта білу. 
Мұрнына су жетпеді (уакыты болмады) 
Ақ саусақ (қолынан ештеңе келмеу) 
Бел шешпеді (тоқтамай жұмыс істедк) 
Бел жазды (сəл демалды) 
Өкпесі өшті (шаршады) 
5.Өлең бойынша бірнеше сұрақтар қойып ,сұхбат құрастырып айту. 
6.Берілген тақырып бойынша сұрақтарға жауап беру 
6.Адамның көңіл күйіне байланысты төмендегі сөздерді пайдаланып,ғаламтордың 

қызметіне қатысты сөйлем құрастыр. 
Ух,пах,мəссаған,əттең,түу,ойпырмай,алақай 
7.Тірек сөздерді пайдаланып досыңмен сұхбат құрастыр. Диалогта жалпы,жалқы 

есімдерді қолданыңдар. 
Тірек сөздер:құрмет,сыпайылық,əдеп,тəрбие.алғыс айту,үлгі. 
8.Аңдар не істейді? 
Жолбарыс- 
Аю- 
Қасқыр-  
Түлкі- 
9.Əр сұраққа дұрыс нұсқаның ішінен дұрыс жауапт тауып айт 

кесте 1 

Бүркіт қандай сайыс өткізді? 

Бүркіт «Қазақстан барысы» сайысын өткізді 

Бүркіт «Кім күшті?» сайысын өткізді 
Бүркіт «Кім тапқыр?» сайысын өткізді 
Əкесі Барысты жарысқа дайындады. 

Барысты жарысқа кім дайындады? 
Əкесі Барысты жарысқа дайындады. 
Атасы Барысты жарысқа дайындады. 
Ағасы Барысты жарысқа дайындады. 

Барыс қандай сайысқа қатысты? 
Барыс жүзу сайысына қатысты. 
Барыс жүгіру сайысына қатысты. 
Барыс дзюдо сайысына қатысты. 

кесте 2 

Көмек сөзіне ассоциация құрастырып 
айт 
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10.Ақпаратпен келісесің бе,əлде келіспейсің бе? 
1.Тауда қасқырлар мен құнулар да бар. 
2.Бұл жақта түлкі жоқ. 
3.Тауда сұр қасқыр мен қызыл қасқыр да кездеседі. 
4.Сусар тұқымдастарға жататын аң түрлері көп. 
5.Тауда Барыстар көп кездеседі. 
5.Сондықтан Барыстар « Қазақстанның Қызыл кітабына» енгізілмеген. 
11.Сұрақтарға жауап бер 
1.Сен достарыңмен киноға барасың ба? 
2.Қандай кино қызықтырады? 
3.Киноны кімдермен бірге отырып қарағанды ұнатасың? 
4.Кино оқиғасын достарыңмен талқылайсың ба? 
12.Сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай сəйкестендір. 
Аспан əлемінің                                     сүтке ұқсас 
Жұлдызды                                              құпиясы 
Жұлдыздар қозғалысын                     шексіз 
Күн мен жұлдыздар                             бақылайды 
Галактика                                                аспан денесі 
Көлденең жатқан                                Құс жолы 
Шашырап төгілген                               аспан 
Ақшыл жолақ                                       жұлдыздар шоғыры 
13.Сұрақ қою арқылы досыңның келбетін сыйпатта.  
-Сенің досың бар ма? 
- Сенің досыңның бойы қандай? 
-Сенің досыңның бет-əлпеті қандай?(қыр мұрынды,улкен көзді,оймақ ауыз) 
-Сенің досыңның шашы ұзын ба? 
-Сенің досыңның шашының түсі қандай? 
-Сенің досыңның қасы қиғаш қасты ма? 
14.«Сандар сөйлейді» тапсырмасы бойынша мəтінде берілген жыл атауларын қай 

жылда қандай оқиға болғандығы жайлы тез жауап беру. 
15.Мəтіндегі ақпаратты «Төрт сөйлем» тəсілі бойынша айт. 
Пікір.Өз ойыңды бір сөйлеммен жаз. 
Дəлəл.Өз ойыңды бір сөйлеммен дəлелде. 
Мысал.Өз ойыңды өмірмен байланыстырып бір мысалмен келтір 
Қорытынды.Тақырып бойынша бір сөйлеммен қорытынды жаса. 
Топтық жұмыста айтылым дағдысын қалыптастыруда «Пирамидалық талқылау» 

белсенді айтылымына өте тиімді. Топ мүшелері өз пікірін жеке жазып,ортада талқылап 
ортақ пікір қалыптастырады.Топ мүшелерінің саны 4 оқушыдан болуы керек.Əр топ 
таратылған флипчарт қағазға тапсырмаға байланысты  өз ойларын жазады.Қағазды бұру 
арқылы өз ойларын жазады жəне танысады.Жауаптармен танысып ортақ пікірлерді 
ортаға салады. 

Айтылым дағдысын қалыптастыруда қалыптастырушы бағалаудың сапасын 
анықтайтын негізгі сұрақтар. 

Оқушы айтылымының қай сатысында тұр ? 
Мəтінге қатысты ақпаратты анықтауда сұрақтар құрастыруда, сөйлемдерді 

сауатты айтуда қателіктер жібермеу. 
Оқушылар айтылым дағдысы бойынша неге талпынады? 
Мəтінге қатысты ақпаратты анықтауда,сұрақтар құрастыруда,жолдарын сақтай 

отырып орындайды,сөйлемдерді сауатты айтады. 
Бұған жетуге көмектесу үшін не істеу керек? 
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Мəтінге қатысты ақпарартты анықтай алуы,сұрақтар құрастыруға дағдыдланудың 
жолдарын ұсыну, сөйлемдерді сауатты айту дағдысын қалыптастыру. 

Орыс тілді мектептердегі қазақ  тілі  қазақ əдебиеті бірге жүргізілетіндіктен беріліп 
отырған тапсырма əрекеттері оқушы дағдысы мен жас ерекшелігіне қарай күрделендіре 
отырып нəтижеге жетуге болады. 
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Аннотация 

Мақала ақпараттық қоғамда маңызды болып табылатын ақпараттық мəдениет 
түсінігінің мəні мен мазмұнын зерттеуге арналған. Ақпараттық мəдениет түсінігіне шетелдік 
жəне отандық ғалымдар тарапынан берілген анықтамаларға талдау жасалып, ақпараттық 
мəдениетті қалыптастырудың маңыздылығы нақтыланған.  

Аннотация 
Статья посвящена исследованию сущности и содержания концепции информационной 

культуры, которая важна в информационном обществе. Понятие информационной культуры 
анализируется зарубежными и отечественными учеными, а также выясняется важность 
формирования информационной культуры. 

Аbstract 
The article is devoted to researching the essence and content of the concept of information 

culture, which is important in the information society. The concept of information culture is analyzed 
by the foreign and domestic scientists, and the importance of forming information culture has been 
clarified. 
 

Түйінді сөздер: ақпараттық қоғам, ақпараттық мəдениет, бұқаралық ақпарат 
құралдары, медиамəтін, медиабілім.  

Ключевые слова: информационное общество, средства массовой информации, 
информационнаякультура, медиатекст, медиаобразование.  

Keywords: information society,mass media, information culture, media text, media education. 
 
Қазіргі уақытта ақпаратқа қол жеткізу мен əлемдік жаңалықтармен жан-жақты 

хабардар болудың кең мүмкіндіктері қалыптасты. Медиа адам өмірінде, адамдар 
арасындағы мəдени алмасуда, өскелең ұрпақтың тəрбиесі мен білімінде, сондай-ақ 
əлеуметтік-мəдени сала мен басқару үдерістерінде маңызды рөл атқарып келеді.  Масс-
медиа баспасөз, теле, радио, видео, кинобағдарламалармен қатар компьютерлік базадағы 
жаңа телебайланыс құралдарынан жəне ғаламтордан тұрады. Осыған орай, ғаламтор мен 
бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктерін қолдануда болашақ маманның 
іскерлігі мен дағдысын қалыптастырудың қажеттігі туындады. Бұл міндетті жүзеге 
асыруға ықпал етуші шешуші факторлардың бірі болашақ маманның ақпараттық 
мəдениетін қалыптастыру болып табылады.  

Ғылыми-педагогикалық еңбектерді шолу қазіргі қоғамда мəдениеттің жаңа түрі –  
ақпараттық мəдениет пайда болғандығын көрсетті. Мəдениет адамзатқа тəн қарым-
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