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ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 
Бейсенова Сандугаш Аяпбергенқызы, 

Тарих пəні мұғалімі, директордың  
əдістемілік жұмыс жөніндегі орынбасары 

С.Мəуленов атындағы гимназия  
Қостанай қ. 

  
Аннотация 

Қоғамдағы өзгерістерге байланысты бүгінгі білім беру жүйесінде оқытудың жаңа 
əдістеріне көшу қажеттілігі туып отырғаны белгілі. Осыны ескеріп, алдыма қойған 
мақсатым: жаңа технологиялық əдістерді қолдана отырып, оқушыларға сапалы да терең білім 
бері, олардың ойлауы мен есте сақтау қабілеттерін жетілдіре отырып, еркін сөйлеу 
дəрежесіне жеткізу.  

Яғни қазіргі ұстаз оқытушы ғана емес, жасампаз зерттеуші, ізденімпаз үйлестіруші, 
рухани демеуші, шығармашылққы бағыттаушы болуы тиіс. Биоинформатика жəне 
синергетика технологиясы білім сапасы мен қазіргі заман талабына сай субъект 
қалыптастыру арасындағы қайшылықты жоюды ұсынады. 

Зерттеудің мақсаты – тарих сабағында есте сақтау қабілеттері мен өзін – өзі дамыта 
білу қабілеттерін дамыта отырып, сапа көрсеткіші арқылы бəсекеге қабілеттілігін арттыру. 

Аннотация 
В связи с изменениями в обществе, необходимо перейти к новым методам обучения в 

современной системе образования. Исходя из этого, моя цель состоит в том, чтобы достичь 
уровня свободы слова, улучшая способность учиников получать качественное и глубокое 
образование, развивать свое мышление и память, используя новейшие технологии. 

То есть современный учитель должен быть не только учителем, но и креативным 
исследователем, исследователем, координатором, духовным спонсором, креативным гидом. 
Технология биоинформатики и синергетики рекомендует устранить противоречие между 
качеством образования и формированием современного предмета. 

Целью исследования является повышение конкурентоспособности через качественные 
показатели, развитие навыков саморазвития и памяти процессе обучение истории. 

Аbstract 
In connection with changes in society, it is necessary to switch to new teaching methods in the 

modern education system. Based on this, my goal is to achieve a level of freedom of speech, improving 
the ability of students to receive high-quality and deep education, to develop their thinking and memory, 
using the latest technology. 

That is, a modern teacher should be not only a teacher, but also a creative researcher, researcher, 
coordinator, spiritual sponsor, creative guide. The technology of bioinformatics and synergetics 
recommends eliminating the contradiction between the quality of education and the formation of a 
modern subject. 

The aim of the study is to increase competitiveness through quality indicators, the development 
of skills for self-development in the memory of history. 
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Жаңа инновациялық технологияның бірі ретінде Ф. Я. Вассерманның 
«Биоақпарат жəне синергетика» технологиясы 1999-2000 оқу жылынан бастап 
сабақтарды Қазақстанда бірнеше мектеп осы технология бойынша өткізіп келеді. 
Биоақпарат дегеніміз- биологиялық кеңістіктегі бірнеше ақпараттың алмасу заңдары 
мен принциптері.  

Синергетика дегеніміз- күрделі ( бір қалыпты емес) жүйелердің өзін-өзі басқаруы.  
Бүгінгі таңда білім беру саласында əртүрлі сипаттағы жəне бағыттағы 

инновациялар енгізілуде. Азды-көпті мемлекеттік жүргізіліп, мазмұнға, ұйымдастыруға 
оқыту əдістері мен технологияларына жаңалықтар кіруде. Білім беру саласына енген 
жаңалықтарға мына өзгерістерді жатқызамыз: 

- оқу тəрбие мекемелерінің жаңашыл басқарылуы; 
- білімнің қоғамдағы орны жəне сол жүйені қаржыландыру деңгейін арттыру; 
Білім сапасын арттырудың бір жолы ол жаңа инновациялық технологияларды 

енгізу.  
Осы технологиямен өткізілген сабақты дəстүрлі сабақпен салыстыратын болсақ: 
 

«БжС» технологиясымен  Дəстүрлі сабақ 
Даму  
Оқу 
Тəрбиелеу 

Бір жақты 
 

Өлшемдер болады Өлшемдер нақты болмайды 
Сабақтың əр бөлімінің сапасын 
анықтауға болады 

Əр сабақ бөлімінің сапасы анықталмайды 

 
Жалпы тарих сабағын ұйымдастыру барысында бұл технологияны қолданудағы 

басты артықшылық, уақытты тиімді əрі ұтымды пайдалана отырып, мəліметтерді 
оқушыларға толық жеткізу жəне олардың есте сақтау мүмкіндіктерін арттыру. 

Бұл технологияны өз сабақтарымда жəне жұмыс жүйеме енгізбес бұрын, жоба 
жетекшісі профессор Вассерман Ф.Я. ұйымдастыруымен өткен 2018 жылдың 15 
сəуіріндегі арнайы курстан өткеннен кейін, 3 жылдық мерзімде жұмыс жасауға құқық 
беретін сертификатқа ие болдым. Содан бастап осы салада өз зерттеу жұмыстарымды 
жүргізе отырып, жұмыс жүйемді осы бағытқа бағыттадым. Қазіргі таңда, БжС 
технологиясының қыр сырларына зерттеулер жасап, гуманитарлық пəндерде қолдануға 
ыңғайлы бөлімдерін алып, сіздерге ұсынып отырмын.  

Қандай да бір сабақ əрқашанда сергіту сəттерінен бастау алары баршамызға белгілі. 
Сол себептіде мен Осы процесстерді жалпы өзім, мына төмендегідей сергіту сəттерінен 
бастаймын.  

Сергітулер түрлері: 
Жылдамдық – Бұл сергіту барлығы 9 жылдамдықтан тұрады. Мұғалім кез-келген 

100-ге дейінгі санды айтады, мысалы 16, балалар хормен 17 деп жауап беру керек. Егер 
бүкіл сынып бірдей айтса онда екінші жылдамдыққа көшуге болады.  

Талаптар: балалар жауабы өте тез жəне бірдей болуы керек. Балалардың үш рет 
қателесуі немесе бірдей жауап бермеуі, осы сыныптың жылдамдығын қайта анықтауына 
себеп болады.  
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Тақ немесе жұп сандармен өткізуге болады. Мысалы: 2,4,6,8,. . т. б. немесе 
керісінше 98,96,94,. . т. б.  

Күрделендіру: Жылдамдық сергітуде операциялық символдарды тез ауыстырып 
өткізуге болады, плюс жəне минус. Мысалы: 1-жылдамдық мұғалім 12+ дейді, жауап 13, 
немесе 17- дейді, жауап 16.  

Сергітулер үнемі ауыстырылып тұрғаны жөн. Ондай болмаған жағдайда сергітулер 
қызығушылықты немесе мəселенің мəнін жоғалтуы мүмкін. Сергіту уақыты- 5минут.  

Есте сақтау- жылдамдық параметрі 9-жылдамдық. Көлемі-7. Мысалы: мұғалім 7 
дейді, оқушылар хормен 7 дейді.  

Күрделендіру: мысалы: мұғалім 1268 дейді, оқушылар хормен 1269 дейді.  
Есте сақтаудың көріністі дамуы. Қолдануы: тақтаға 7-14-21 тірек сөздер жазылады. 

Тақтадағы тірек сөздердің 3-4 өшіреміз. Оқушылар жетпей тұрған сөзді есіне түсіріп 
орнына қояды. Жаттауға 30 секунд уақыт беріледі.  

Арнайы психологиялық сергітулер.  
1. Босаңсыту сергітулері: 
А) сол қолмен жазу, синхронды жазу(екі қолмен), сандар, əріптер, геометриялық 

фигуралар.  
Б) дауыссыз дыбыстарды əндетіп айту,хормен жақсы əндетіп айту деңгейіне дейін.  
2. Ауыстырғыш сергітулер.  
А) өткен сабақтан алған əсер сақталып, зейіні төмендеген жағдайда көңілді өтіп 

жатқан сабаққа бұру үшін.  
Б) еңбек, дене шынықтыру сабақтарынан кейінгі сабақтарға зейінін аудару үшін.  
Қолдану тəртібі:  
А) көзді жауып қойып өткізеді. Керемет адамдардың өмірі туралы тарихтар, 

аңыздар, мифтер айтылады. Балалар тақырыпты көз алдына келтіріп, сабаққа деген 
қызығушылығын сезінеді.  

Б) вирусқа қарсы- алгоритмикалық түрде жазбаша тапсырмалар беріледі. Мысалы: 
100-ге дейінгі жұп сандарды жазу. Мұғалім тапсырманы орындауда кедергілер жасайды. 
Осы кедергілерге қарамастан тапсырмаларды дұрыс орындаған балаларды мұғалім 
марапаттайды.  

3. Ұйымдастыру сергітулері.  
Ережелерді,түсінікті, терминді хормен айту. Дұрыс амалдарды ұжым болып айту. 

Қиын сөздерді, сөз тіркестерін ұжым болып айту.  
4. Құрылымды сергітулер.  
Осы жоғарыда келтірілген сергіту топтамалары, алдағы жоспарланған сабақтың 

ұйымдасқан түрде өтуіне тікелей байланысты. Себебі басқа технологияларға қарағанда, 
БжС саласында сергіту сəтінің алатын орны ерекше. Ол жұмыс жүйесінің басты тірегі 
əрі қозғағышы болып есептелінеді. 

Технология – бұл қажетті сапаны қаматамасыз ететін, іс-əрекет бұйрығы мен 
жоспарын орындайтын технологиялық регламентпен шектелген, іс-шаралар мен 
үрдістен тұратын жүйе. Бұл стандарттың философиясы, барлық оқушылар оқу үрдісінде 
сапаны жетілдіруге қатысатын сапа саясатына сай стандартты анықтайды. Осыған орай 
технологиялық карта бойынша жұмыс жасау барысында оқушыларды мұғаліммен бірге 
жалпы мақсатқа, нəтижеге жетуге жетелейтіндей баулуды қажет етеді. Карта бойынша 
жұмыс жасау ережесімен оқушыларды таныстыруды, жəне де пəнді меңгеруде сабақ 
барысында олардың ойларын дамытуға мақсатталғаны жайында хабардар етуді қажет 
етеді.  

Сапалы технологиялық нəтиже алу үшін, сабақтың əр кезеңі мен бүкіл сабақ 
барысы өлшенеді. Бүл үшін сабақтың технологиялық кезеңі бойынша негізгі 5 
көрсеткіші жасалған, ол мұғалім тарапынан ООМ арқылы қойылатын алу жəне қосу 
белгілерімен көрінетін белгілер.  
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1. Өткен тақырып бойынша қарама-қарсы сұрақ қою.  
2. Тірек сөздерді есте сақтау бойынша жадысына. Бақылау – (оқушылардың бір-

бірін өздері тексеруі).  
3. Сөздік қоры бойынша сөз саны үшін.  
4. Қарама-қарсы сұрақтар үшін.  
5. Сыни көзқараспен сұрақ қойғаны үшін.  
Осы жоғарыда аталған нəтижеге бағытталған технологияларға кеңінен тоқталатын 

болсақ: 
Мəтінмен жұмыс жасау 
Оқушылар берілген мəтінмен тірек сөздерді тауып, тақырыптағы сөздің мəнін 

ашады. Сондай-ақ, мұғалім қарама-қарсы жəне сын тұрғысынан сұрақ қою барысында 
баланың көңілін əрбір ұсақ бөлшекке назар аударылатыны жайында ескертіп, балалар, 
мəтінге аса назар аударып оқулары қажеттілігі жөнінде мұғалім тарапынан нұсқаулық 
алады. Картаның негізгі мақсатын есте сақтау қажет, ол: оперативті ойлау қабілетін 
дамыта отырып, оқу материалын сапалы меңгеру жəне берілген тақырып бойынша 
сыныптың барлық күш-жігерін ақпаратты өңдеуге біріктіру.  

Қарама-қарсы сұрақ қою 
Жұмыс соңында мұғалім мəтіндегі тірек сөздермен жұмыстың нəтижесі бойынша 

бүкіл сыныптан сұра-жауап алады. Сонымен қатар, мұғалім оқушылардың тақырыптағы 
əрбір ұсақ бөлшектерін, ең негізгілерді баса нақты табу біліктілігін дұрыс жолға қою 
мақсатында тақырып бойынша сұрақтар қояды. Мұғалім осы аталған карта бойынша 
оқыту сапасының ең негізгі ұстанымдарын дұрыс қолданғаны жөн: - сандық құрылуы - 
сыныппен жұмыс жасауда анықталған ақпарат көлемін нақтылы өңдеу білігі. – сапа 
құрылуы – сол жəне басқа да тақырып негізінде жатқан нақты ақпараттар көлемін 
сыныппен біргелесе отырып жұмыс жасау білігі. – оқытудағы синергизм – сынып оқуға 
ену барысында жəне білімді алу нəтижесінде ақпараттарды өңдейтін жүйе – үрдіскер, 
бірыңғай ағза болып құрылады. Бұл оқу кеңістігінде тұрақты сапаны алу үшін, оқу 
аймағы қорын тиімді, əсерлі бөлшектеп пайдалануға мүмкіндік береді. Ескерту. 
Оқушыларды мынадай тұрғыда белсендіру қажет: ұсынылып отырған білімнің барлығын 
бірден бір оқушының меңгеруі мүмкін емес, бірақ жалпы сынып болып біріккен 
жағдайда берілген жүктемені əрбірі теңдей етіп бөліп алу барысында білімнің үлкен 
көлемін меңгеруге жəне денсаулық пен танымдық қуанышын сақтау мүмкіндік туады.  

Сын тұрғысынан сұрақ қою 
Мұғалім оқушыларға əдейі дұрыс емес сұрақтар қояды. Мəтінде көрсетілген сол 

тақырыптардың барлық мəліметтері тексеріледі. Сын тұрғысынан сұрақ қою кезеңі 
диагностикалық болып табылады, те осы кезеңде ғана мəтінмен жұмыс сапасын 
анықтауға болады. Осы кезеңдегі режимде балаларрдың мəтінмен мұқият жəне терең 
жұмыс жасауға мүмкіндік беріп, қажетті түйсіну деңгейінің мүмкіндігі туады. Сын 
тұрғысынан сұрақ қою сабақты бекіту фазасы болып табылады. осы кезең оқушының 
ойлау қабілетін тиімді қалыптастырады, мектепте жəне мектептен тыс күйзеліс 
жағдайларын қалыпқа келтіретін бейімдеу факторы болып табылады.  

Өз тəжірибемде, тарих сабағында жие қолданылатын жəне өзінің оң нəтижесін 
беріп жүрген технология түрі «БАЖ» жəне «Əмбебеп» картасы деп аталады. Соған 
толық тоқталып өтейін. 

«БАЖ» КАРТАСЫ «БЕЛГІЛІ», «АРНАЙЫ», «ЖАҢА» 
Мақсаты: оқылатын тақырыптың оқыту сапасының нормативті көрсеткішне жету. 

Кірісте ақпаратты реттеу білігін қалыптастыру. Ақпараттық құзыреттілігін дамыту. 
Оқушылар үшін - индукция жəне дедукция, зейін, қабылдау, жадыны жаттықтыру жəне 
толығымен ойлау түрлерін түйінді қалыптастыру. Дұрыс жазу шапшаңдығы мен 
техникасын дамыту. Міндеті: Карта регламентін орындау. ұяшықтарды дұрыс толтыра 
отырып, кілтті сөздер арқылы ақпараттың белгілі көлемін арттыру. Жоспарланған 



113 
 

нəтиде: Алға қойылған мақсатқа жету. Оқу үрдісіне деген жоғарғы мотивация. Кестені 
толтыру əдістемесі: кесте үш бағанды бөлікке бөлінеді: белгілі, арнайы, жаңа.  

1. Əр баған лекциялық материалдың берілген шегіне байланысты 
толтырылады. Арнайы мағынасына қарай, белгілі пəннің тілін көрсететін арнайы - 
сөздер бөлек жазылып көрсетіледі. Мысалы, тарих: эпохалар, күндер, сандар, тарихи 
тұлғалар, тарихи терминдер. «Белгілі» бағанына оқушыға таныс тірек сөздер жазылады, 
ал «Жаңа» бағанына – белгісіз. Оқушыларға конспектілеу рухсат етілмейді. Кестенің үш 
бағанын толтыру, мұғалімнің сабаққа дейін əр бағанға жеке таңдалып нақтыланған 
түсінікке негізделінген болуы тиіс. «Белгілі, арнайы, жаңа» кестесі 

Əмбебеп картасы 
Жұмыс ережесі. Карта бойынша мақсат: Оқытылып жатқан тақырып бойынша 

оқытудың сапалы көрсеткіш нормативіне жету. Мұғалімнің пəндік жəне педагогикалық 
кұзыреттілігін, оның шығармашыл потенциалын арттыру. Технологиялық карталау 
формасының көп түрлілігін дамыту. Оқушылардың оқуға деген ынталарын арттыру. 
Міндеті: қолданыста бар карталар негізінде сабақ құрылымын құрастыру. Күтілетін 
нəтиже: сабақтың мақсатын орындау.  

Əмбебап картасы мұғалімнің өз бетінше сабақты құрастыруы үшін негізделген. 
Сабаққа сай келетін, осыға дейінгі үйренген кез-келген технологиялық карталардың 
элементін таңдап алуына мұғалімнің құқығы бар. Картада «БжС» технологиясы 
бойынша анағұрлым кең шығармашыл түрде сабақ өткізуге мүмкіндік беретін 
элементтердің барлығы да картада жинақталып, қамтылған. Негізгі шарт – 
технологиялық кезеңдердің дұрыс жүзеге асу ережесін сақтау жəне 4 базалық бағалау 
критерийлерінің негізінде сынып жұмысын ООМ бойынша жұмыс жасау мониторингісі:  

1. Тірек сөздерді есте сақтау бойынша жады үшін.  
2. СҚ сөздер саны үшін.  
3. Қарама-қарсы сұрақ үшін.  
4. Сын тұрғысынан сұрақ қою үшін (оның ішінде бір-бірін тестілеу де жатады). .  

Аталған технологиялық карталарды сабақтың типтеріне қарай қалай таңдауға болады? 
Биоинформатика жəне синергетика технологиясымен танысып, саралай келе 

төмендегідей артықшылықтарды бөліп алуға болады: 
 нақты нəтижеге, сапа көрсеткішіне бағытталуы; 
 оқыту формасының белсенділігі; 
 жекелей , даралап оқытуды қамтамасыз етеді; 
 деңгейлеп оқытуды жүзеге асырады; 
 түзету, коррекция жəне рефлексия жұмыстарын сабақтың əрбір кезеңінде іске 

асыруға болады; 
 зерттеу- ізденушілік дағдыларын дамытуға ықпал етеді.  

Ағымдағы тексеру жұмыстары тек бақылау ғана емес диагностикалық сипатта да 
қызмет атқарады. Оның мақсаты- түзету жұмыстарының қажеттілік деңгейін анықтау.  

Оқушылардың біріккен жұмыстарын топта, шағын топтарда ұйымдастыру олардың 
бойында субъектіліктің алғы шарты болатын төмендегідей дағдыларды қалыптастыруға 
бағытталған: 

 жаңа материалды өз беттерінше игеру; 
 шығармашылық тұрғыда ойлау, талдау, қорытынды жасау; 
 -өз ойларын басқа оқушыларға толықтай жеткізу; 
 мəселе қою; 
 ұйымдастыру, басқару іскерлігін жүзеге асыру; 
 өзін- өзі тексеру, бағалау.  

Сол арқылы оқушыларда пəннің мазмұнын білумен қатар белсенділік, 
жауапкершілік, бастамашылдық сияқты құнды тұлғалық қасиеттер қалыптасады, яғни 
субъект ретінде дамиды. 
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Аннотация 
Заманауи технологиялар мен жаңартылған мазмұнынды білім беру бағдарламсы арқылы 

оқушыларды бəсекеге қабілетті болашақта отыз елдің қатарына енетіндей білімді тұлға 
ретінде тəрбиелеу. 

Аннотация 
Воспитание учащихся как образованной личности, способной войти в тридцатку 

конкурентоспособных стран в будущем через современные технологии и обновленное 
содержание образовательной программы. 

Аbstract 
Education of students as an educated person, able to enter the thirty competitive countries in the 

future through modern technology and updated content of the educational program. 
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Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үстінде пайдалану үшін, əр бір мұғалім 

өзінің алдында отырған оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтың 
мақсат- мүдесіне байланысты, өзінің шеберлігіне байланысты таңдап алады.  

Жаңа əдістерді жүзеге асыруда мұғалім белсенділігі, шығармашылық ізденісі, өз 
мамандығына деген сүйіспеншілігі, алдындағы шəкірттерін бағалау ерекше орын алады 
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