
1 
 

 111111111111



2 
 

ƏОЖ 37.0 (063) 
КБЖ 74.00 

Б 94 
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 Əбіл Еркін Аманжолұлы, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінің ректоры,  тарих ғылымдарының докторы, профессор; 
 Медетов Нурлан Амирович,  Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінің ғылыми жұмыс жəне стратегиялық даму жөніндегі проректоры, физика-
математикалық ғылымдар докторы;  

 Мусабекова Гульвира Айдархановна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университетінің академиялық жұмыс жəне əлеуметтік  мəселелер жөніндегі проректор, 
педагогика ғылымдарының кандидаты;  

 Ахметов Тлеген Альмуханович, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университеті ректорының кеңесшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, 
профессор; 

 Бережнова Елена Викторовна, педагогика ғылымдарының докторы, Мəскеу мемлекеттік халық 
аралық қатынастар институтының профессоры (Ресей, Москва қ.); 

 Бектурганова Римма Чингисовна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университеті ректорының кеңесшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, 
профессор; 

 Оспанов Серикбай, филология ғылымдарының кандидаты, Ы.Алтынсарин орталығының маманы;  
 Айдналиева Назгуль Аманжоловна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университетінің психологиялық-педагогикалық факультетінің деканы, педагогика 
ғылымдарының кандидаты;  

 Утегенова Бибигуль Мазановна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университетнің педагогика кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент;  

 Мнайдарова Светлана Сейтжановна Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университетініңпедагогика кафедрасының аға оқытушысы, педагогика 
ғылымдарының кандидаты; 

 Калиев Дастан Дуйсенулы Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университетініңпедагогика кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистры.  

 
 
Б 94 

БІЛІМ БЕРУ  ПРАКТИКАСЫ САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУДЫҢ ӨЗЕКТІ 
МƏСЕЛЕЛЕРІ =АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. – Қостанай, 2019. -  257 б. 

 
ISBN 978-601-7934-67-5 
 

«Білім беру  практикасының сапасын жоғарылатудың өзекті мəселелері» тақырыбындағы  Алтынсарин 
оқуларының Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары осы жинаққа енгізілген.    

Мақала авторлары:  жоғары оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп  мұғалімдері мен ғылыми-
ізденушілер білім беру үрдісінің сапасын жоғарылату жəне білім беруді жаңғырту мəселелері бойынша халықаралық 
кəсіби қауымдастықтың өзекті мəселелерін талқылауға алған.   

Аталған жинақ жоғары оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп  мұғалімдері мен ғылыми-
ізденушілерге  арналаған. 

В сборник включены материалы Международной научно-практической конференции «Алтынсаринские 
чтения «Актуальные проблемы повышения качества образовательной практики».  

Авторы статей: преподаватели вузов и колледжей, учителя школ и научные сотрудники обсудили актуальные 
проблемы повышения качества образовательного процесса, модернизации образования. 

Настоящий сборник предназначен для преподавателей вузов и колледжей, учителей школ, научных 
сотрудников. 

ƏОЖ 37.0 (063) 
КБЖ 74.00     

 
ISBN 978-601-7934-67-5 
 

©Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университеті, 2019 
©Костанайский государственный педагогический университет 
имени У.Султангазина, 2019 



134 
 

из представленных (7-8 классы), так как они значительно облегчают организацию 
процесса оценивания, а также способствуют формированию навыков оценочной 
деятельности. Во-вторых, мы пришли к выводу о необходимости совершенствования 
данных листов оценивания для более взрослых учащихся, в особенности для 10 классов. 
В ходе уроков мы отметили, что для комплексных заданий сложно составить 
стандартизированные утверждения, так как невозможно учесть все возможные нюансы. 
Поэтому как вариант решения этой проблемы мы приняли следущее: добавить пустые 
графы в листы для самостоятельного заполнения учащимися. Второй вариант решения  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что формативное 
оценивание всегда должно находится в центре внимания учителя при планировании и 
проведении уроков, потому как оно, являясь неотъемлемой составляющей процесса 
преподавания и обучения, при условии правильной организации положительно 
содействует обучению. В этой связи, оценивание, как и подбираемые учителем формы, 
методы и приемы обучения, также должно постоянно совершенствоваться и 
соответствовать образовательным целям и задачам. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМ САЛАСЫНЫҢ ЖАҢА КӨКЖИЕГІ 

 
Хасенова Зайгуль Рашитовна, 

мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу пəні мұғалімі 
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Н.Құлжанова атындағы Торғай  
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Аннотация 

«Рухани жаңғыру – білім саласының жаңа көкжиегі». Елбасының бағдарламалық 
мақаласындағы сананы жаңғырту, ұлттық болмысты жүзеге асыру мақсатында білім мен 
ғылымға, тəрбие саласынада үлкен мəн беріп отыр. Соның ішінде білім сапасын заманауи 
инновациялық технологиялар мен əдістерді қолдану арқылы сапалы болашақ қалыптастырады. 

Аннотация 
«Духовная модернизация - это новые горизонты знаний». В программной статье Главы 

государства большое значение играет модернизация образования и науки, образования. В 
частности, качество образования формирует качественное будущее с использованием 
современных инновационных технологий и методов 

Abstract 
"Spiritual modernization is new horizons of knowledge." In the programmatic article of the Head 

of State, the modernization of education and science and education plays an important role. In 
particular, the quality of education forms a qualitative future using modern innovative technologies and 
methods 

 
Түйінсөздер:Рухани жаңғыру, заманауи технология, ұстаз, болашақ 
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XXI ғасыр — озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде жаңа 

технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Əсіресе шет тілін үйрену, білім мұның 
пайдасы өте зор. Себебі тіл үйрену арқылы адам бүкіл бір ұлттың мəдениеті мен 
əлеуметін қатар үйренеді. Адам көру, есту арқылы тіл қолданушылардың мəдениетін 
тезірек сезінеді. Яғни өзінің де сол тілді меңгергендердің қатарына қосылуы жеңілдей 
түседі. 

Елбасы Н.Ə.Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп 
оқушылары, мұғалім оларды қалай тəрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. 
Сондықтан да ұстазға жүктелетін міндет өте ауыр», – деп мұғалімнің ұлт пен ел 
болашағында алатын орнын ерекше атап өткен болатын. Сондықтан, педагог білімі мен 
білігі өте жоғары, əрдайым жаңалыққа дайын, жаңа асуларды бағындыруға жаны құмар, 
өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын мықты шебер болуы тиіс. Басқа мамандықтың біреуі 
де мұғалім мамандығымен тең келмейді, себебі, басқа мамандықтың барлығы осы 
мұғалім мамандығынан бастау алады. 

Заман талабына сай, жаппай технологияландыру, білім мазмұнын байыту, əлемдік 
білім кеңістігіне ену мақсатында жұмыстар жүргізілуде. Міне, сондықтан, оқытудың 
жаңа технологияларын жете меңгеріп, оны оқушылардың технологиялық жас 
ерекшеліктеріне орай орынды қолданудың мəні ерекше. Жаңа технологияларды 
пайдалану оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін ұйымдастыруда тигізетін пайдасы 
зор. Осының нəтижесінде оқушылар өздігінен бақылауды үйренеді, оларда тапсырылған 
істі орындаудағы жауапкершілік сезім, еңбексүйгіштік, табандылық, ұйымшылдық, бір-
біріне деген жолдастық көмек қалыптасады. 

Сол себепті мұғалімдердің əдістемелік шығармашылығын дамытуды педагог – 
мамандардың біліктілігін жетілдіру жүйесінде ұйымдастыруды, оларды кəсіби 
құзыреттілігі негізінде жүзеге асыру қажеттілігі туындайды. Бұл тəсіл білім берудің 
нəтижесіне басты орын береді. Оның сапасы алған білімнің көптігімен емес, сол білімді 
қолдана білумен маңызды. Оқыту барысында біз идеяларды дайын күйінде бермей, 
оқушылардың өз идеяларын ұсынатындай етіп ұйымдастыруымыз керек. Басты мəселе – 
қажетті ақпаратты игеру жолдары мен əдістерінде. Білім алушыны айналаны танып 
біліп, одан өзіне қажеттісін таңдай алу, өз бетінше ізденіп, білімін тəжірибесін молайту 
жағдайына қоя білуге үйрету керек. Ең бастысы осындай жұмыстар арқылы оқушы 
ақпаратты қабылдап қана қоймай, сол ақпаратты талдап, бағалауға үйренеді. Əр 
оқушының жеке басының өсуін, білімін, жетістігін көруге мүмкіндік туғызыды. 

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасының маңыздылығы, жүйенің 
кейбір ерекшеліктерінде, «тек қана есте сақтауымен емес, өзінің терең ойлануымен 
игеріп алған білім ғана білім» — деп, əйгілі орыс жазушысы Толстой айтқандай, бұл 
жүйенің бір ерекшелігі, кез келген ақпараттың жан-жақты ой елегінен өткізіп барып 
қабылданатындығы. Екінші бір ерекшелігі, білім көбіне, «өзгенің ақыл-ойымен 
шыңдалмаған білім білім емес» деп француз ғалымдары айтқандай, жеке емес, топтық 
не ұжымдық талқылаулар түрінде игерілетіні. Дамыта оқыту жүйесі сияқты, «Сын 
тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасының тиімділігі негізгі қағидалары мен 
мақсат-міндеттері дамыта-тəрбиелей отырып, шығармашыл тұлға қалыптастыруға 
бағытталған. 

Мұның бəрі олардың табысқа жиі жетіп, өз күшіне сенуінің арқасында болып 
жатқан өзгерістер. Оқушылар жүргізілген сауалнамаларға (шығу парақтарында) берген 
өз жауаптарында жұмысты жоспарлау, жағдайға бейімделу нəтижені нақты бағалау 
сияқты қабілеттерді, табандылық, сынға төзімділік сияқты қасиеттерді жиі көрсете 
бастады. 
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Білім беру жүйесі тиімділігінің басты көрсеткіштерінің бірі — білім сапасы. Осы 
жобаның пəн мұғалімдері ретінде білім сапасын көтеруге қызығушылықтарын арттыруға 
тигізген əсері туралы нақты мысалдар келтіріп тоқталғымыз келеді. Ағылшын тілі пəні 
мұғалімдері есебінде анық байқағанымыз — «Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 
бағдарламасының стратегияларымен өткен сабақтарда оқушының пəнге деген 
қызығушылығының артуы. Қызықты болған жерде белсенділік те артады. 2010–2011 оқу 
жылынан осы жұмыс нəтижесін байқау барысында бұл бағдарламамен 8–10-сыныптарда 
жүргізіп келеміз. Бұл сыныптарда стратегияларды (ассоциация, кластер құру, инсерт 
əдісі, Венн диаграммасы, пікірталас, ЖИГСО, эссе жазу т.б.) күнделікті сабақта 
қолданамыз. ағылшын тілі сабағында екі топқа бөлініп оқылады. 

Ақпараттық технология — ақпараттарды жинау, сақтау жəне өңдеу үшін бір 
технологиялық тізбекте біріктірілген əдістер — технологиялық құралдардың жиынтығы. 
Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны қолдану білім сапасын жақсартуға 
көмектеседі. Сонымен бірге кейде қол жетпейтін көрнекіліктерді пайдалануға, білім мен 
мəліметтерді əр түрлі формада ұйымдастыруға, қажетті модульге тез арада қол жеткізуге 
көмектесе алады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бап 7-
тармағында: «Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» міндеті қойылған. Қазіргі 
ғылым мен техниканың шарықтаған шағында шетел тілі сабақтарында көрнекіліктердің 
қай түрі болсын молынан пайдалану мүмкіндігі бар. Яғни, оқытудың мұндай жүйесінің 
құралы компьютер болып табылады. Мектепте компьютермен жұмыс істеу өте пайдалы. 
Өйткені нашар оқитын оқушының өзі компьютермен жұмыс істеуге қызығады, себебі 
балаға компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді. Заман талабына сай 
техникалық құралдарды ағылшын тілі сабақтарында қолдану — мұғалім жетістігіне 
апаратын тиімді жол. 

Компьютер арқылы оқыту мынадай міндеттерді қамтиды: 
 оқушылардың компьютерлік сауаттылығын ашу; 
 оқыту-тəрбиелеу үрдісіндегі ақпараттық алмасу сипатын айқындау; 
 дайын бағадарламаларды қолдана білу шеберлігін арттыру; 
 ойлау қабілетін дамыту; 
 ЭЕМ-нің мүмкіндіктерін пəндік материалда меңгеруді қолдана білуге үйрету. 

Осыған орай, оқытудың жаңаша əдіс-тəсілдерінің ең күрделі түрі — 
«Мультимедиалық кабинетте компьютер жəне интерактивті тақта арқылы ағылшын 
тілінде сабақтар өткізу». Бұл оқушылардың пəнге деген танымдық қызығуын арттырады, 
тиянақты білім алуына жағдай туғызады. Сабақ үстінде өз бетінше берілген 
тапсырмаларды орындау барысында оқушының оған қызығуы арта түседі. Сабақ 
барысында компьютерді қолданудың жақсы жақтары: түрлі-түсті иллюстрациялар, 
аннимациялар есте сақтау процесі үшін тиімді. 

Ағылшын тілі сабағында оқытудың жаңа компьютерлік жүйесін пайдаланудың 
мынадай ұтымды жақтарын атап көрсетуге болады: 

1. оқушылардың ойлану дəрежесіне, материалдық қабылдау ерекшелігіне 
байланысты əрбір оқушы үшін жеке-жеке компьютерда бағдарлама құрып, 
оқушылармен дербес жұмыс жасауға болады; 

2. компьютер арқылы нашар оқитын оқушыларды оқытудың тиімділігі артады; 
3. компьютерді сабақта пайдалану уақытты үнемдейді; 
4. оқушының сабаққа деген қызығуын арттырады; 
5. Əр сабақта сөз əрекетінің төрт түрі де қолданылады: тыңдалым, сөйлесім, 

оқылым, жазылым. Əр сабақ төмендегілерді қамтиды; 
6. компьютермен үзіліссіз тілдік қарым-қатынас; 
7. компьютер оқушының өзіндік жұмысын ұйымдастырады; 
8. оқушымен жекелей жұмысты іске асырады; 
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9. компьютер оқытудың аудио- жəне бейнеқұралдардың мүмкіндіктерін табысты 
байланысты- рады. 

Компьютерде мəтінмен жұмыс жасау барысында тапсырмалар мынадай 
бөлімдерден болуы мүмкін. 

1. Берілген мəтіннің тақырыбын ашу. 
2. Мəтіндегі кейіпкер тобын ажырату. 
3. Мəтін мазмұнында кездесетін қанатты сөздерді жазу. 
4. Мəтін мазмұны бойынша сұрақтар қою. 
5. Мəтіннің əрбір бөліктеріне тақырып қою. 
6. Ұнаған тақырыбына қысқаша өз ойын жазу. 
Өз жұмысында компьютерді қолданған мұғалім өзінің өткізетін сабағының 

сапасын арттырып, оқушылардың танымдылық қызметін ұйымдастыруды белсенді 
түрде жүргізеді. Бұл жағдайда ағылшын тілі пəні мұғалімінің міндеті оқушыларға əр 
түрлі жаттығуларды орын дауда компьютер көмегі мен мүмкіндігін көрсету өз бетімен 
компьютерді қолдануды үйрету болып табылады. Сондай- ақ ағылшын тілін меңгерту 
барысында компьютерлік ойындардың да тигізер пайдасы зор. 

Компьютерлік ойындар жаттықтыру, оқыту жəне дамыту сипаттарын ескере 
отырып жасалынса, олардың əрбір оқушының білім сапасын арттыруға тигізер пайдасы 
зор. Сабақ арасында ойын элементтерін тиімді пайдалану олардың сабаққа деген 
қызығушылығын арттыра түседі, əрі баланың бойындағы қабілеттерді, ойлау 
мүмкіндіктерін анықтауға мүмкіндік береді, мұғалім мен оқушының арасындағы 
психологиялық кедергіні бұзып, теңдік сезіледі. Ұялшақ, жасқаншақ оқушылар ойын 
барысында белсенді серік болуға мүмкіндік алады. Ағылшын тілі сабағында ойын 
формаларын енгізу барысында интерактивті тақтаны да қолданудың маңызы өте зор. 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
тақырыбындағы мақаласы – бүкіл ел мəдениетінің тарихын, рухани мəдениетінің 
тарихын əлемге танытудың алғышарты. Бұл арада рухани жаңғырудың ең басты шарты 
– ұлттық кодымызды сақтау екенін əрдайым есте сақтап, əлемдік өзгерістерге сай 
жаңаша ойлау жүйесін қалыптастыру. 

Қазіргі таңда оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, 
жаңашыл көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың əдіс– 
тəсілдерін үнемі жаңартып отыр жəне технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана 
білу міндеті тұр. 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы 
- заман талабына сай келешек сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. Қай елдің 
болсын өсіп – өркендеуі ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім 
жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. Жас ұрпаққа сапалы, мəн – мағынасы 
өнегелі, тəрбие мен білім беру бүгінгі күннің басты талабы. 

«Педагог – көп əдісті білуі керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс есебінде қолдануы 
керек», - деп, А. Байтұрсынов айтқандай қазіргі заман талабына сай білім беру мəселесі 
сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. 

Осыған орай, бүгінгі таңда біздің «Алтын сақа» бөбекжай – бақшасында 
инновациялық технологиялар іс – тəжірибеде кеңінен қолданылуда. Бөбекжай – бақша – 
2014 жылы 1 қыркүйектен «Балапан» бағдарламасы аясында қолданысқа берілген. Жаңа 
типті жобада салынған бөбекжай – бақшада 280 бала тəрбиеленуде. Оларға ағылшын, 
орыс тілі, логопед, психолог маман, хореогроф, музыка, бейнелеу өнері жетекшісі, дене 
шынықтыру жетекшісі дəріс береді. Заманға сай жаңа технологияларды пайдалана 
отырып, балалардың белсенділігін, қызығушылығын арттырып, шығармашылыққа 
жетелеудің жолдары көп. Сол жолдардың негізгісі – дамытушы орта бар. Дұрыс 
ұйымдастырылған ортада балалар заттармен қарым – қатынаста болып, зерттеуге, 
бақылау жасауға мүмкіндік алады. 
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«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасын дер 
кезінде қолға алынған, уақыт талабына сай көтерілген іс-шара деп есептейміз. Кез келген 
ата – ана баласының жақсы тəрбиеленіп, өмір сүруіне ықпал жасайды. Ол үшін баланы 
шамалары жеткенше мектепке дейінгі мекемеге, яғни, балабақшаға беруге тырысады. 
Балабақшада арнайы білімдері бар мамандандырылған тəрбиешілер жұмыс жасайды. 
Отбасындағы тəрбие мен балабақшадағы тəрбиенің айырмашылығы да осында. 
Балабақшада берілетін білім, оқу тəрбие үдерісі барлығы ойын арқылы жүзеге асады. 

Жас буын – болашақтың тірегі. Келер ұрпақ келер істердің көшбасшысы болмақ. 
Елдің өркендеуіне үлес қосар саналы да ақылды, білгір де білімді жас буынды 
тəрбиелеуде аянбай еңбек етейік дегім келеді. 

Қорыта айтқанда, кəсіби құзыреттілік,ең алдымен педагогтың функционалдық 
сауаттылығы мен ке келген мəселені шеше білу қасиетінен көрініс табады. Қоғам 
талабына сай өзін – өзі үздіксіз жетілдіріп отыратын, кəсіби білімді, жаңа 
технологияларды меңгеріп, ортамен қарым – қатынасқа тез бейімделе алатын, 
ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, тəжірибесі мол, т.б қасиеттерді жинақтағанда ғана 
мұғалім кəсіби құзыретті маман бола алады. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Мақсаты. Бұл мақалада бастауыш сынып сабақтарында инновациялық 

технологиялар берілген. Авторлардың жұмысында жаңа технологияны енгізу білім беру 
деңгейін дамытуға жəне оқушылардың білімге деген ұмтылысын дамытуға ықпал етеді, 
сондай-ақ дербестікті, бастамашылық пен толеранттылықты тəрбиелейді.. 

Аннотация 
Актуальность. Цель.В данной статье даны инновационные технологии на уроках в 

начальной школе. В работе авторами отмечено, что внедрение новой технологии способствует 
развитию уровня образования и стремлению учащихся к знаниям, а также воспитывает 
самостоятельность, инициативность и толерантность.. 

Abstract 
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