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Аннотация 
Өзектілігі. Мақсаты. Жаңа педагогикалық технология - мұғалімнің кəсіби қызметін 

жаңартушы жəне сатыланып жоспарланған нəтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс-
əрекеттер жиынтығы. Заманауи технологиялар арқылы білімалушының оқу-танымдық 
əрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатына толықтай жетуіне ықпал етеді. 

Аннотация 
Актуальность. Цель. Новая педагогическая технология представляет собой комплекс 

мероприятий, которые позволят учителю улучшить свою профессиональную деятельность и 
достичь запланированных результатов. Благодаря использованию современных технологий 
учебная и познавательная деятельность студента поможет достичь поставленных целей. 

Abstract 
Relevance. Goal. The new teaching technology is a set of activities that will allow the teacher to 

improve their professional activities and achieve the planned results. Through the use of modern 
technology, educational and cognitive activity of the student will help to achievetheir goals. 

 
Түйінді сөздер:  жаңашыл, білім, мұғалім, 
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Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар,Рухани жаңғыру»атты 

мақаласына сүйене отырып жас ұрпақты тəрбиелеуде инновациялық технологияның 
маңызы зор деп атап көрсетілген. Қазақстан халқына арналған  «Біздің жас мемлекетіміз 
өсіп, жетіліп, кемелденеді, біздің балаларымыз бен немерелеріміз онымен  бірге ер 
жетеді. Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезде 
Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл процесс педагогика теориясы мен оқу 
- тəрбие процесіне нақты өзгерістер енгізумен қатар, елімізде болып жатқан түрлі 
бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен 
бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық əлеуметін дамытудың, мұғалім 
іс-əрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді». 

Тəуелсіз ел тірегі - білімді ұрпақ десек, жаңа дəуірдің күн тəртібінде тұрған мəселе 
- білім беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі, ғылым, тəрбие екендігіне 
ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда білім ордасы – мектеп, ал мектептің жаны – 
мұғалімдердің басты міндеті – өз ұлтының тарихын, мəдениетін, тілін қастерлей жəне 
оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға ұштастыра білетін тұлға 
тəрбиелеу. 

Мұғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі - оқытудың əдіс-
тəсілдерін үнемі жетілдіріп отыру жəне заманауи педагогикалық технологияны меңгеру. 
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Осыған орай, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру 
жүйесінің басым міндеттерінің бірі- оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 
беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп 
атап көрсетілген. Жаңа педагогикалық технология - мұғалімнің кəсіби қызметін 
жаңартушы жəне сатыланып жоспарланған нəтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс-
əрекеттер жиынтығы. Заманауи технологияларда басты міндет - оқушының оқу-
танымдық əрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету.Оқыту 
үрдісін жандандыру оқушылардың оқу материалының теориялық мазмұнын игеру 
жөніндегі еңбекті тиімді ұйымдастыру жəне олардың тəжірибелік іскерлігі мен 
дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқу үрдісінің тиімділігі мен сапасы 
мұғалімнің əдістемелік дайындығы жəне сабақ жүргізу тəсілдері мен əдістеріне, жаңа 
педагогикалық технологиялық технологияларды игерулеріне тікелей байланысты 
болады. Үздіксіз білім беруге көшу, компетенцияға негізделген білім, жаңа ақпараттық 
технологияны пайдалану,білім берудің ашықтығы, көкейкестілігі, іргелі білім беру, 
білімді ізгілендіру; білім берудегі инновациялық əдістер.«Инновация» термині ғылымға 
XIX ғасырда енді. Ағылшын тілінен аударғанда «жаңалық енгізу», «жаңашылдық» деген 
ұғымды білдіреді. XX ғасырдың 30 жылдары И.Шумпетер, Г.Менш «инновация» 
терминін ғылымға енгізді. Осы кезден бастап, «инновация», «инновациялық процесс», 
«инновациялық потенциал» терминдері  жалпы ғылымдардың терминологиялық жүйесін 
байытты. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 
міндеті- ұлттық жəне жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен тəжірибе жетістіктері 
негізінде жеке адамды қалыптастыруға жəне кəсіби шыңдауға бағытталған білім алу 
үшін қажетті жағдайлар; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім 
беру жүйесін одан əрі дамыту міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, 
мектепке дейінгі ұжымдарының, əр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық 
жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа  тəжірибеге, жаңа 
қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды.Сондықтан да қазіргі кезде əр мұғалім өз іс-
əрекетінде қажетті өзгерістерді əртүрлі тəжірибелер жөніндегі мағлұматтарды жаңа əдіс-
тəсілдерді дер кезінде қабылдап, дұрыс пайдалана білуі керек. 

Заманауи технологиялардың басты міндеті - оқушының оқу-танымдық əрекетін 
жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету болып табылса, 
педагогикалық технология кəсіптік қызметтің ерекше түрі болып есептеледі. Оқытудың 
жаңа технологияларын меңгеру мұғалімнен орасан зор іскерлік пен шығармашылыққа 
негізделген ізденістерді қажет етеді. Осындай мақсат көздеген жүйелі ізденістер 
мұғалімнің жаңа технологияны меңгеріп, инновациялық жетілуіне əкеледі. 

Педагогикалық технологиямен жұмыс істеу үшін төмендегідей алғышарттар керек: 
оқу үрдісін интенсивтендіруді жаппай қолға алу, оқушылардың сабақтастығын  
ұштастыру  шараларын кешенді түрде қарастыру, оның ғылыми-əдістемелік, оқыту-
əдістемелік, ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау, жаңа 
буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, пəндік білім стандартымен жете танысу, 
білімді деңгейлеп беру технологиясын игеру арқылы оқушыларға білімді мемлекеттік 
стандарт деңгейінде игертуге қол жеткізу, оқу үрдісін ізгілендіру мен 
демократияландыруды үнемі басшылыққа алу. 

Заманауи технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: 
- балаға ізгілік тұрғысынан қарау; 
- оқыту мен тəрбиенің бірлігі; 
- баланың танымдық күшін қалыптастыру жəне дамыту; 
- баланың өз бетімен əрекеттену əдістерін меңгерту; 
- баланың танымдық жəне шығармашылық икемділігін дамыту; 
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- əр оқушыны оның қабілеті мен мүмкіндігіне орай оқыту; 
- барлық оқушылардың дамуы үшін жүйелі жұмыс істеу; 
- оқу үрдісін оқушының сезінуі.                                                                                
Заманауи педагогикалық технологияны меңгеру барысында оқыту міндеттері 

жаңаша сипат алады. Олар: педагогикалық қызметтің өзекті мəселелерін білу, оқу 
бағдарламасының түрлендірілген нұсқауларын қарастыру, оқу модулін құрастыру, оқу 
жобаларының мазмұнын анықтау, əр оқушыға арналған тапсырмалар құрастыру, 
оқушылардың жаңа материалдарды меңгеруі бойынша деңгейленген жаттығулар 
жүйесін жасау, оқу əрекетінің бағалау көрсеткіштерін анықтау.Педагогикалық 
технологияны игеруге қойылатын жаңа міндеттерді меңгеру оқытудың ең жоғары 
нəтижесіне жетуге мүмкіндік беретін оқу-тəрбие үрдісін ұтымды əрі үйлесімді жобалап, 
ұйымдастырып басқаруды жүзеге асыруға тікелей байланысты. 

Қазіргі кезеңгі қоғам талабына сай оқытуда заманауи технологияны пайдалана 
отырып, оқушылардың оқу- танымдық іс-əрекетін белсендірудің шығармашыл əлеуетін 
көтерудің маңызы зор. 

Жаңа педагогикалық технология арқылы оқыту барысында оқушыларды тұлға 
ретінде қалыптастыруға бірден- бір əсер етеді. Мұғалім мен оқушылар бірлесіп оқи 
отырып,  субъект ретінде болады. Мұғалімнің рөлі көбінесе оқу үрдісін ұйымдастырушы 
топ басшысы, оқушылардың ынта- ықыласын белсенді етуші қалпында көрінеді. Жаңа 
технология оқушылардың өз өмір тəжірибесіне, біліміне сүйенулеріне негізделген. 
Сондықтанда олар ынтымақтастық педагогикасының жүзеге асуына, бірлесіп «əрекет 
етуге», сабақта жайлы да жағымды психологиялық жағдай орнауына мүмкіндік жасайды. 
Оқыту нəтижесі оқушылардың бір-бірімен байланыс бірлігінен көрініп, оқушылар оқу 
нəтижесінде бір-бірінің жауаптылығын сезінеді. 

Заманауи технология қолдануда тəжірибелік  тұрғысында зерттеуші қажет ететін 
дидактика міндеттерінің бірінен саналады. Жаңа технологияны пайдалану мұғалім мен 
оқушының қарым-қатынас жағдайын аса шеберлік, білімділік, демократиялық бағытта 
уақыт талабына сай таңдауды қалайды. Педагогикалық үрдісте жаңа технологияны 
енгізіп, пайдалану мұғалімдерді шеберлік жағынан шыңдайды. 

Еліміз егемендік алып, қоғамдық өмірдің барлық саласында, соның ішінде, білім 
беруде жүріп жатқан демократияландыру мен ізгілендіру, осы кезге дейінгі дағдарыстан 
шығаратын қуатты талпыныстарға жол ашты. Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесі 
жасалып, əлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алады. Осыған орай, қазіргі 
мектептерде оқу-тəрбие үрдісіне енгізген жаңа педагогикалық технологиялар 
оқушыларды тиімді білім алу жолдарымен жəне тұлғаның жеке қалыптасуындағы іс-
əрекеттеріне кең түрде қолданылуда. 

Инновациялық технологияларды меңгеру – мұғалімнің  шығармашылық іс-
əрекетінің арқасында тұтас педагогикалық үрдісті тиімді ұйымдастыруы үшін қазіргі 
қолданыстағы жаңашыл технологияларды толық меңгеруі тиіс. Жаңа инновациялық 
технологияларды ғылыми ізденіс пен тəжірибеге енгізуде өз үлесін қосуы қажет. 

 
Əдебиеттер тізімі: 

1.«Ақылдың көзі» Алматы, «Жазушы» 1990ж 
2. Бұзаубақова Қ. Ж. Жаңа педагогикалық технология.-Тараз, 2003 
3.«ХХ ғасырдағы қазақ мектебі: даму болашағы» аттыреспубликалық ғылыми – 

практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2006  
4. Назарбаев Н.Ə. Нұр Отанның дамуында жаңа белес басталды. Мемлекет басшысы Н.Ə. 

Назарбаевтің «НұрОтан» партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі // 
Егемен Қазақстан.- № 21- 18қаңтар. - 2008. 

5. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру//Егемен Қазақстан.2017. 12 сəуір. 
 
 



255 
 

Юлдашева М. У., Педагогические инновации в методологии преподавания языков.. 168 
Ярочкина Е. В., Джаикова М. К., Использование критического мышления на уроке... 174 
Яхновец В. Н., Опыт применения инновационных технологий и методов в практике 
современного образования................................................................................................. 178 

 
 

СЕКЦИЯ 4. БІЛІМ БЕРУДІ САНДЫҚ ЖҮЙЕГЕ КӨШІРУ ЖАҒДАЙЫНДА  
ТƏРБИЕ ƏЛЕУЕТІН АРТТЫРУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
СЕКЦИЯ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Абдилдина К. С., Назарова Г. К., Заманауи технологияларды білім беруде 
пайдаланудың маңыздылығы............................................................................................ 183 
Абдиркенова А. К., Жоғары оқу орындарында медиабілім беруде қолданылатын 
əдістер.................................................................................................................................. 186 
Альшанова Б. Х., Суфизм: его природа и путь духовного совершенства...................... 190 
Байжанова С. А., Балгабаева Г. З., Формирование информационной 
компетентности у детей старшегодошкольного возраста.............................................. 195 
Бекенова А. К., Кожамбердиев С. А., Применение информационных технологий на 
учебных занятиях по педагогическим дисциплинам...................................................... 198 
Бөлтірік Н. Ж., Нугманов С. М., Шығармашылық – жеке тұлғаны дамытудың 
негізі..................................................................................................................................... 204 
Буренко Е. Ю., Тапал У. Б., Ахметжанова Б. Ж., Активные методы обучения – как 
эффективное средство повышение качество образования.............................................. 206 
Ермағамбетова Ұ. Т., Білімнің келешегі жəне xxi ғасыр дағдыларын дамыту,  ел 
болашығы............................................................................................................................. 209 
Ермаганбетова А. Ж., Ойын платформалары білім беру технологиясы ретінде......... 212 
Есенова К. А., Айгужина Ж. С., Казахский язык в  рамках обновления содержания..  215 
Иванова Е. Н., Особенности направлений организации воспитательного потенциала 
будущих педагогов в условиях цифровизации образования........................................... 218 
Исенова Г. Б., Жаңаша білім беру: педагогтардың кəсіби шеберлігін жетілдіру......... 222 
Остапенко Л. Г., Повышение мотивации к обучению музыки посредством 
внедрения ИКТ.................................................................................................................... 226 
Сатыбалды М. Н., Балаканова А. Е., Основные направления цифровизации в 
воспитательном процессе................................................................................................... 229 
Тулебаева Ж. Ш., Қазақ жəне ағылшын ертегілеріндегі адамгершілік тақырыбы....... 232 
Утегенова Г. М., Колледж студенттерінің əлеуметтік белсенділігіне қолдау көрсету  
жолдары................................................................................................................................ 235 
Шалапина О. Б., Калинина А. А., Театральное мастерство как один из способов 
повышения воспитательного потенциала студентов педагогических колледжей....... 238 
Шевченко А. Ж., Организация работы по повышению воспитательного потенциала 
в условиях цифровизации образования............................................................................ 241 
Шужебаева А. И., Мнайдарова С. С., Теоретические основы застенчивости как 
научного феномена............................................................................................................. 244 

 
Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы  Қостанай мемлекеттік  педагогикалық 
университетінің  80 жылдығына орай  «Білім беру  практикасы сапасын 
жоғарылатудың өзекті мəселелері» атты Халықаралық Алтынсарин оқулары 
ғылыми-практикалық конференциясының тұжырымдамасы......................................... 249 


