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гиревому спорту, бальным и спортивным танцам с самого раннего возраста с созданием 
ситуации успеха для каждого ребенка. 

Успешная реализация такого инновационного подхода в контексте культурно-
нравственных идей Рухани Жангыру на сегодняшний день возможна в городе Костанае, 
поскольку именно здесь сосредоточены квалифицированные тренерские кадры, 
образовательные учреждения с лучшей материально-технической базой с высоким 
уровнем наполняемости учащимися. Он может включить в себя следующее: 

1.Внедрение обязательных программ обучения бальным и спортивным танцам с 1-
5 класс, с 5-11 класс на добровольной основе с учетом занятости детей в других 
спортивных секциях с привлечением тренеров областной федерации этого вида спорта . 

2. Организация бесплатного спортивного питания для учащихся-спортсменов на 
базе нескольких школ г Костаная. 

3.Сооружение открытых летних школьных кинозалов на территории 
образовательных учреждений с подбором соответствующего кинорепертуара. 

4..Организация и проведение на постоянной основе на базе Костанайского 
педагогического университета им. Султангазина Республиканской специализированной 
конференции учителей физической культуры. Тренеров ДЮСШ, профессиональных 
спортсменов, преподавательского состава ВУЗОВ, представителей отдела и управления 
спорта Костанайской области с целью определения задач стоящих перед спортивным 
сообществом. 

5. Открытие на базе КГПУ им. Султангазина обучающей программы степени 
Магистратуры по специальности Физическая культура и спорт , которая позволит 
учителям физической культуры повышать уровень своего образования с меньшими 
финансовыми затаратами. 

Процесс подготовки творческого ученика, способного самостоятельно определять 
приоритеты своего обучения как конечную цель процесса обучения невозможен без 
наличия творческого преподавателя, когда процесс обучения , при котором возможность 
и мотивацию к саморазвитию будет создаваться не только для ученика , но и для педагога 
очевидно и станет краеугольным камнем современнной системы образования Республик 
Казахстан.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ФУНКЦИОНАЛДЫ САУАТТЫЛЫҚТЫ 
ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ  

 
Камалова Гулжанат Мирашовна, 

Қарабалық ауданы М.Горький атындағы  
№1 Қарабалық орта мектебінің  

қазақ тілі мен əдебиет пəні мұғалімі 
 

Аннотация 
Өзектілігі:мектеп педагогтары қазіргі əлемде тез бейімделе алатын, функционалдық 

сауаттылық дағдыларын меңгерген дербес тұлғаны тəрбиелеуі. 
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Мақсаты: жеке оқушыларды өмірге дайындау емес, қажет болған жағдайда 
мамандықты тез өзгертуге, жаңа əлеуметтік рөлдер мен функцияларды меңгеруге, бəсекеге 
қабілетті болуға қабілетті ұтқыр тұлғаны оқыту. 

Қазіргі қоғамда ақпаратпен жұмыс істей білу табыстылықтың міндетті шарты. 
Функционалдық сауаттылықтың басты түсінігі-қарым-қатынас мəдениетін қамтамасыз 
ететін мейірімді жəне достық рухты адамды тəрбиелеу. Əрине, əлеуметтік қатынастар 
саласындағы функционалдық сауаттылық білім берудің жалғыз мақсаты бола алмайды. Бірақ 
ол шығармашылық тəжірибе мен қабілеттілікті қалыптастыруға мүмкіндік береді.Мемлекет 
басшысы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру мен дамытуды басым 
міндет етіп қойды. 

Аннотация 
Актуальность: педагоги школы должны воспитывать независимую личность, умеющую 

быстро адаптироваться в существующем мире, владеющую навыками функциональной 
грамотности. 

Цель: подготовить не отдельных учащихся к жизни, а обучить мобильную личность, 
способную при необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные роли и 
функции, быть конкурентоспособным. 

Главное же понятие функциональной грамотности заключается в воспитании человека в 
духе вежливости и дружелюбия, что обеспечивает культуру отношений. Разумеется, 
функциональная грамотность в сфере социальных отношений ни в коей мере не может стать 
единственной целью образования. Но она дает возможности для формирования творческого 
опыта и способностей. Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся 
поставлено главой государства приоритетной задачей. 

Аbstract 
Relevance: elementary school teachers should educate an independent person, can quickly adapt 

to the modern world and have the skills of functional literacy 
Objective: to prepare not individual students for life, but to train a mobile person who, if 

necessary, can quickly change his profession, master new social roles and functions, and be competitive. 
The main concept of functional literacy is to educate a person in the spirit of goodwill and 

friendliness, which provides a culture of communication. Of course, functional literacy in the field of 
social relations can by no means be the sole purpose of education. But it provides opportunities for the 
formation of creative experience and abilities. The formation and development of functional literacy of 
students is set by the Head of State a priority task. 

 
Кілт сөз: функционалды сауаттылық, базалық дағды, шығармашылық тəжірибе, 

дамыту, белсенділік. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, базовым навык, творческого опыт, 

развития, активность. 
Keywords: functional literacy, basic skill, creativeexperience, development, activity. 

 
Оқушылардының функционалдық сауаттылығын жетілдіру – қазіргі уақыттағы 

өзекті мəселелердің бірі. Ұстаздар өз шеберліктерін шыңдап, шығармашыл тұрғыда 
заманауи сабақ ұйымдастыра білуі міндет. 

Функционалдық сауаттылық – жеке тұлғаның өмір бойы ізденуі мен қазіргі жаңару 
уақытының талабына сай ілесіп отыру. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамытуды мектептен бастаған дұрыс.Функционалдық сауаттылық-адамның ортамен 
тығыз қарым-қатынаста болуы, оған бейімделуі жəне қызмет ету қабілеті. 

Функционалдық сауаттылық– оқушының пəнді терең ұғынуы жеке қабілетін 
дамытуы, алған білімін кез – келген мəселе туындағанда тиімді қолдана алуы.[1,б122] 

Білім мазмұнын жаңарту бағдарламасында сай оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын барлық пəндердің ерекшеліктері бар. Сол пəндердің ең маңыздысының 
бірі - қазақ тілі пəні. 

Барлық зерттеушілердің айтуы бойынша адамдардың сауатсыздық деңгейінің 
төмендеуі, оларға дұрыс білім берілмей, тиянақты оқытпаудан, оқырман болуға 
үйретпеуден деп тұжырым болжайды. 
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Қазақ тіліндегі грамматиканыоқыту– негізгі міндеті болып тұр. Себебі, қазақ 
тілінің грамматикасын терең білетін оқушы, қоғамдағы кез келген саладакедергісіз 
жұмыс істеп, өзінің функционалды сауаттылығын көрсете алады. 

Қазақ тілі сабағында «оқыту үшін бағалау жəне оқуды бағалау» модулді жиі 
қолдану оқушылардың білім алуына, алға жылжуына өте көп септігін тигізеді. 
Сабағымда оқушылардың сұраққа жауап беруінде «керемет» сөзі жазылған стикерлерді, 
«бас бармақ» арқылы оқушылардың өздерін бағалауын қолдану нəтижесінде 
оқушылардың оқуға ынталарының артқанын жəне білім алуға қызығушылықтарының 
оянғанын байқадым.  

Сол себепті,ең бірінші оқушыларды ынталандыру үшін «Мен саған сенемін!», «Өте 
тамаша», «Құнды пікір» ынталандыру сөздерін жиі қолдану керек. Сонда сол оқушы 
қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруінде белсенді болады.  

Ғылым мен техниканың дамыған заманында білімге жүктелген міндеттерде 
күшеюде.Функционалдық сауаттылықты тек сабақта ғана дамытпай, сабақтан тыс 
уақытта да білімдерін жетілдіру керек. 

Функционалдық сауаттылықтың екі түрі бар: Олар: сырттай жəне іштей бағалау. 
Іштей бағалау- пəн бойынша оқыту сапасын саралау. Ал сырттай бағалау деген - əрбір 
деңгейді аяқтау бойынша білім алушының оқу жетістіктерінің нəтижелері.[3,б 42] 

Бағалау жүйесіндегі кездесетін кемшіліктер: педагог əр оқушының жетістігін жеке 
өлшеулер негізінде емес, жалпы сыныптың орташа білім деңгейіне қарай бағалауы; 
оқыту жүйесінде мұғалім мен оқушы арасында тығыз байланыс болмауы; осылардың 
барлығы оқушының білім алуға деген белсенділігін төмендейді. 

Қазақ тілі сабағында оқушыларының функционалдық сауаттылығын жетілдіру ол 
оқу сауаттылығы – оқушылардың мəтін мазмұнын түсіне білуі жəне өз ойларын еркін 
жеткізе алуы. Қазақ тілі пəнінде мəтін бойынша оқушыларға қойылатын ашық сұрақтар 
оқу сауаттылығын арттыралы, мұғалімнің дайындығын талап етеді. Сұрақтарды 
құрастырғанда оқушылардың белсенді ойлауын, білімі мен білік дағдысын дамыта 
алатындай құрастырылуы керек. Мысалы: «Мəтіннің авторы кім? Мəтін не туралы 
жазылған? сұрақтарды беруге болады. Функционалдық сауаттылықты дамытудың 
негіздері: білім стандарттары, оқу бағдарламалар мен оқыту əдіс-тəсілдері, ақпараттық 
технологиялары оқушыларды бағалау.Қазіргі уақытта функционалдық сауаттылықты 
қалыптастыру оқыту жүйесімен тығыз байланыста болып отыр.Қазақ тілін сабағын 
оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда оқушылардың жүйелі 
ойлауына көп мүмкіндік береді. 

Қазақ тілі пəнінде оқытуда функционалды сауаттылықты дамытуда мынадай 
нəтижелер күтіледі:  

-Сауатсыздықтыжою; 
-өмірдегі күнделікті мəселені шеше алу; 
Қазақ тілін оқыту кезінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру – ол психологиялық қырынан даму мəселесін қарастырады. Оқушының 
дамуы деген –оның өмірлік күш – қуаты мүмкіндіктерін жүзеге асыруы. Мұғалім 
оқушының қазақ тілінде жатық сөйлеуін, сауатты жазуын қадағалауға міндетті. 
Сонымен қатар оқушылардың танымдық қабілеттерін дамуын ескерген жөн.  

Қазақ тілі сабағында оқушылардың сауаттылығын қалыптастыруда тіл үйрену 
қабілеттерін жетілдіру үшін интернет-технологиясын қолдану керек болашақ үшін 
маңызы өтезор. Қазақ тілі пəнің функционалдық-коммуникативтік грамматикасы — 
оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырады. Жеке тұлға 
қалыптастыруда қазақ тілін оқыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту басты мақсат. 

Жоғары деңгейде білім алып, функционалды сауаттылығы жоғары оқушы – өмірде 
өз жолын адаспай табады, рухани құндылығы жоғары азамат болыпөседі.  
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Бұл ұстаз үшін – зор абырой, əрбір мұғалім функционалды сауаттылығы жоғары 
тұлғаны қалыптастыруға ұмтылса еңбегінің ақталғаны. 
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Аннотация 
Көптеген мұғалімдер бойынша математика сабақтарында оқушылардың коммуникация 

дағдылары төмен деген пікірлерін білдіреді. Мақалада осы мəселені шешу жолдарының бірі 
ретінде зерттеушілік əңгіменің коммуникация дағдыларын дамытуға əсерін бақылау бойынша 
өткізілген зерттеу нəтижелері берілген. 

Аннотация 
Многие учителя высказывают мнение о том, что у учащихся слабо развиты навыки 

коммуникации на уроках математики. В статье приведены результаты исследования влияния 
исследовательской беседы на развитие коммуникативных навыков как одного из путей решения 
данной проблемы  

Аbstract 
Many teachers express the opinion that students have poorly developed communication skills in 

mathematics lessons. The article presents the results of a study of the influence of an exploratory talk 
on the development of communication skills as one of the ways to solve this problem. 

 
Түйінді сөздер: зерттеушілік əңгіме, математика, сабақ, коммуникация.. 
Ключевые слова: исследовательская беседа, математика, урок, коммуникация. 
Keywords: exploratory talk, mathematics, lesson, communication.  

 
Математиканың мектепте оқытылатын басқа пəндерден басты айырмашылығы 

болып қоршаған ортаны құрайтын заттарды емес, ол заттарға тəн сандық қатынастарды 
жəне кеңістіктік пішіндерді зерттейді. Математика пəнінің мұғалімдерінің алдында 
оқушылардың санасындағы бұл пəннің өмір мен күнделікті тəжірибеден алшақтығы, 
формалдығы туралы ойларын өзгерту деген күрделі мəселе тұр. Алайда, математика 
пəнінің мұғалімдері оқушыларды тəрбиелеу үдерісінде математикалық сауаттылықтың 
бір компоненті болып табылатын «аргументтерді келтіру дағдысына» көңіл аударады. 
Математиканы оқи отырып, оқушылар өз өмірлерінде алғашқы рет жауаптарын толық 
түсіндіру жəне дəлелдеу талаптарымен кездеседі. Алғашқы кезеңде бұл талап 
оқушыларды таң қалдырады, қорқытады, қажет емес деп көрінеді. Бірақ уақыт өте келе 
олар оған де үйренеді. Біз үшін ең бастысы болып – оқушылардың бір-бірінің 
жауаптарын сыни қабылдауға үйрету. Яғни, сыныптың немесе топта жұмыс жасағанда 
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