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-адекватной самооценкой своей деятельности в информационной среде. 
Формируются качества педагогической цифровой культуры личности: прогноз, 
самоанализ, коррекция информационной деятельности, практико-ориентированная 
направленность, сформированная субъектность.  

Следовательно, специально организованный процесс повышения воспитательного 
потенциала процесса цифровизации будущих педагогов в вузе будет способствовать 
внедрению и использованию современных цифровых технологий (от виртуальной 
реальности и робототехники, до умных вещей в профессиональной деятельности и в 
обычной жизни). Такой подход также способствует реализации направления 
профессионального образования: организация равных возможностей и доступности 
профессионального обучения. 
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С. Мəуленов атындағы гимназияның 

тарих пəні мұғалімі, 
Қостанай қаласы 

 
Аннотация 

Өзектілігі. Мақсаты. Мақалада автор жаңашылдық заман  талабына сай, мектепте 
тарих пəнін оқытудың жаңа технологиясы туралы өзінің əдістемелік тəжірибелерімен 
бөліседі.  

Аннотация 
Актуальность. Цель.  В статье автор делится своим методическим опытом о новейших 

технологиях преподавания истории в школе, отвечающих современным требованиям. В 
частности внедрения обновленной программы обучения в школе. 

Abstract 
Relevance. Goal.In the article the author shares his methodological experience about the latest 

technologies of teaching history at school that meet modern requirements. In particular, the introduction 
of an updated curriculum at school. 
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Білім беру жүйесі- əр елдің даму болашағын айқындайтын əлемдік өркениетке 

жетуде негізгі бағыттарын көрсететін біртұтас құрылым.Экономикадағы жаһандану 
білім беруге жаңа сапалық талаптар қойып, халықаралық стандарттарға сəйкескелетін 
саплы оқыту мен тəрбиелеуге қол жеткізу мəселелері басты орын алып отыр. 
Қазақстанның əлемдік үрдістерге кірігуі дамыған елдердің  стандарттарына деген 
ұмтылысы еліміздің жаңа сапалық деңгейге жылдам өтуі  қажеттілігін туындатуда. 
Осыған орай қазіргі кезде білім беру реформалары жасалуда. Мақсат-келешек ұрпаққа 
өз елінің мақсат міндетімен ұштасқан, халқының рухани байлығымен сусындаған, елдің 
ертеңіне саналы еңбек ететін ұрпақ тəрбиелеп, оған озық білім беру. Бəсеке нарық 
экономикасының негігі құралы болып саналады. Сондықтан да оның негізінде ең 
алдымен, ел экономикасының қарқынды дамуын қамтамасыз ету міндеті қойылса, 
Елбасы жолдауында «ұлттық бəсекелестік  қабілеті бірінші кезекте оның білімділік 
деңгейімен айқындалады» деп атап көрсетті. Əлемдік бəсекелестік заманда əрбір 
адамның білім сапасын, қабілеттік деңгейін, іскерлік мүмкіндігін анықтайтын адам 
ресурстарын дамыту мəселелері күн тəртібіне өткір қойылып отыр, яғни адамның білім 
мен біліктілігі қазіргі кезде мемлекеттердің бəсекеге қабілеттерінің ең маңызды 
көрсеткішіне айналды. Білім – адамның сапаларын өзгеруін басқаратын үрдіс 
болғандықтан біздің жағдайымызда ол педагогикалық мамандардың кəсіби біліктілік 
қабілеттерін дамытуға бағытталады. Елімізде білім беру жүйесін халықаралық деңгейге 
көтеру үшін жоғары сауаттылық жəне нəтижелі іс-əрекет керек.  

Біліміміздің мазмұны əлемдік стандартқа сай келуі үшін оқу- тəрбие үрдісін заман 
талабына сəйкес жаңаша құра білу, педагогтердің  кəсіптік деңгейін көтеру жəне 
берілетін білімнің мазмұнын жаңа қоғамның талабына жауап бере алатындай дəрежеге 
жеткізуге жұмыстанудамыз. Қазіргі білім беру жағдайы өткен жылдармен 
салыстырғанда мүлдем өзгеше сипатқа ие болды.Бүгінгі уақыт- қарыштап алға 
басқанғаламдық білім мен ғылымның уақыты, жаһандану уақыты.Бізде осы көштен 
қалып қоймаудың барлық жағдайын жасауымыз керек. Білім беру жүйесідегі 
реформалаудың басты бағыттарының бірі де осы. Осыған орай жалпы білім беретін 
мектептердің оқу бағдарламаларын өңдеу мен қолдануда оң өзгерістер болып жатыр, 
оқытудың мазмұны жаңаруда, жаңа технологиялық əдістер өмірге енуде. Ертеңгі 
ұрпақты тəрбиелейтін мамандардың біліктілігін арттырып, қайта даярлауда 
инновациялық технологияларды пайдалану арқылы мұғалімдердің шығармашылық 
шеберлігін шыңдаудағы əдістемелік жұмыстарды жетілдіру басты назарда болып отыр. 

 Мұғалімнің шығармашылық шеберліктерін шыңдауда педагогикалық оқулар, 
ғылыми-əдістемелік семинарлар, байқаулар,олимпиадалар, шығармашылық есеп, өз ара 
тəжірибе алмасу, іскерлік ойындардың берері көп.бүгігі күн мұғалімі өз бетінше 
шығармашылықпен ізденіп, кəсіби шеберлігін дамыту білім сапасын арттыруда жаңа 
ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін педагогикалық технологияларды жəне 
инновациялық əдістерді жан-жақты пайдалану білу қажет. Бүгінгікүні мұғалімнен 
шығармашылық ізденістер жəне білім саласының құзырлы тұлғасының зерттеушілік 
білігі мен шығармашылық қабілеттерінің үйлесімділігі талар етіледі. Осы үдеден 
шыққанда ғана бүгінгі ұстаз-заман талабына жауап беретін , жаңаша ойлай біліп, өзінің 
де, өзгенің де жан-жақты дамуына үлес қоса отрып, жұртшылықпен ынтымақтастық 
орнатуға икемді, шығармашыл тұлға болып қалыптасады.Жаңашыл бағдарламамен 
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қалай оқыту керек деген сауалға жауапты тек мұғалімнің кəсіптік даярлығынан іздеу 
керек екені белгілі. Сонымен қатар заман талабына лайықталған қазіргі мұғалім- кəсіптік 
даярлығы жоғары, озық техникаларды меңгерген, оны нақты сабақ үстінде тиімді 
пайдалана білетін , жан-жақты дамыған шығармашылық тұлға болады. 

Қазіргі кезде көптеген педагогикалық технологиялар оқу-тəрбие үрдісінде 
пайдаланып келеді. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнен асқан кəсіби шеберлікті, 
арнайы дайындық пен ізденісті, сауаттылықты талап етеді. Шəкіртті оқу əрекетіне 
жетелеп, оқуға деген ынтасын оятады. Білім беру реформасының талаптарын жаңа 
техника мен технологиялық инновациялық əдістерді қолданбай іске асыру мүмкін емес. 
Тарих сабағында 5-6 сыныптарда жаңартылған бағдарлама бойынша  жаңартылған 
педагогикалық технологияны қолданып жүрмін. Оның мақсаты: оқушылардың ойлау 
қабілетін дамыту, өздігінен жұмыс істеуге баулу, өз ойын тұжырымдауға дағдыландыру, 
білім сапасын жақсарту, деңгейлеп, дамыта оқытудың əр түрлі əдісін тиімді пайдалана 
білу. 

Жаңаша оқыту дегеніміз оқушылар бір сыныпта бір бағдарлама жəне бір оқулық 
бойынша оқи отырып, материалды əр түрлі деңгейде игере алуы. Жаңартылған  
технологияның ерекшелігі  деңгейлік тапсырмалардың берілуі.  

 «Оқытудың жаңа педтехнологиясында төмендегідей əдістер қолданылады: жеке, 
жұптық, топтық, ұжымдық. Ал нəтижесінде оқушылардың ойлау қабілеті жоғарылайды, 
шығармашылығы артады, жан-жақты дамиды, білім сапасы көтеріледі. Оқушы мен 
мұғалімнің іс-əрекеті төмендегідей болатынына көз жеткіздім:  

Оқушының іс-əрекеті: Оқушы өз кемшілігін байқайды, өз қатарластарынан қалмау 
үшін не істеу керектігін аңғарады; Ойланып оқуға дағдыланады; Білім алуда жоспар, 
тезис құруға үйренеді; Əр тақырып бойынша қорытынды бағасы оның жинап алған 
ұпайына сəйкес қойылады.Оқушы өз жұмысына баға береді;  

Мұғалімнің іс-əрекеті: Оқушының оқуындағы кемшіліктерді анықтап, түзетудің 
əдістері мен тəсілдерін алдын-ала белгілі жүйеге келтіруге мүмкіндігі бар; Сабақ үрдісін 
тиімді ұйымдастыру мен оған түзету жасау тəсілдерін меңгертеді; Бағалау парағы 
бойынша оқушылардың тақырыпты қаншалықты меңгергенін біліп, қорытынды 
жасайды. 

Қазақстан тарихы бойынша деңгейлік тапсырмалар құрастырылып, сабақ 
үдерісінде пайдаландым. Технология бойынша сабақты өту барысы төмендегідей.  

І кезең. Оның мақсаттары: а) Ұйымдастыру. ə) Үй жұмыстарын тексеру. Өткен 
тақырып бойынша деңгейлік тапсырмаларды кім қаншалықты аяқтап келгенін тексеру.  

ІІ кезең. Өз бетімен жаңа тақырыпты меңгеру.  
Негізгі мақсат – ой ояту, оқушыға өзіндік ой-пікір, қорытынды шығаруға мүмкіндік 

беру. Оқушыларға жаңа тақырып бойынша тапсырмалар беріледі. Тапсырмаларды 
орындау үшін оқушылар алдымен өз бетінше мəтінді оқиды, жауап табады. Əр топқа 
əртүрлі тапсырмалар беріледі. Оқушылардың өздері күш салып, қаншалықты 
меңгергендерін қадағалайды. Мұғалім тек көмектеседі, қосымша фактілер береді, қажет 
болса өзі түсіндіреді, бағыт-бағдар береді.  

ІІІ кезең (кері байланыс) технология бойынша нəтижеге бағытталған бөлім (минут 
+ минут қорытынды шығаруға арналады).  

Бұл кезеңнің негізгі мақсаты: деңгейлік тапсырмаларды орындау барысында алған 
білімдерін дəлелдеп, қабілетіне қарай тереңдету жəне оқу жетістіктерін 5-10 ұпайлық 
рейтинг жүйесі бойынша əділ бағалау.  

Берілген тапсырмалар көп ойлануды, ізденуді талап етпейді, оқушылар жедел 
түрде тапсырманы орындай алады. Мысалы «Монғол шапқыншылығының салдары» 
деген тақырып бойынша төмендегідей тапсырмалар беріледі.  

1-ші топ. 1-тапсырма. Отырар опаты туралы  пікірлері.  
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2-тапсырма. Төменде Шапқыншылық туралы кесте берілген. Сұрақ белгісі тұрған 
жерлерге жауап жаз.  

 
1 Себебі  ? 
2 Мақсаты ? 
3 Сипаты ? 
4 Аумағы ? 
5 Қозғаушы күші ? 

 
1-ші топ             Қосжазба күнделігі 
Шыңғысханның жаулап алу соғысын қалай бағалауға болады. 
Жаулаушылық соғыстың басталуына саудагерлердің өлтірілуі себеп болды ма? 
Шыңғысхан мен Жамұханың ара қатынасының үзілу себептері. 
Дескриптор: Жаулап алу сғысын не үшін жүргізгенін жазады. Саудагерлерді 

Қайырханның не үшін өлтіргенін жазады. Жамұқа не үшін қарсы шыққанын айтады. 
Өз білімдерін түрлі жағдайда қолдана білуі, оқу материалын талдау іскерлігі. 

Тапсырмалар күрделене түседі. Оқушының бойында ойлау, таным дағдылары қалыптаса 
бастайды.  

2-ші топ 
Ашық хат  
Шыңғысханға хат жазу 
Отырар халқына хат жазу 
Дескриптор:Хатты тақырыпқа сəйкес жазады. Сөйлемдерін бір-бірімен 

байланыстырады. Өз ойларын толық жаза алады. 
Бір сөзбен.........Қуандым, ренжідім, ұнады,қиналдым, қызықтым, шаршадым, 

білдім, көмектестім, ренжідім, таңқалдым, білдім, мақтанамын, ойландым 
Дескриптор: Тақырып бойынша қандай көңіл күйде болғанын айтады. 

Шыңғысханға неге ренжігенін, қандай жағдайға таңқалғанын, неге шаршағанын, неге 
мақтанғанын. т.б сол сияқты жағдайларын айтады.  

Үш шындық, бір жалған 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дескриптор: Артық сөздерді табады. Тақырып бойынша кездескен есімдерді 

табады, айтады, жалған сөзді неге жалған екенін түсіндіреді. жылдарда қандай оқиға 
болғанын айтады, қалалардың артығын тауып монғол шапқыншылығына жатпайтын 
қаланы табады. 

Оқушылар танымдық-ізденушілік сипаттағы, білімнің тереңделуіне, 
қорытындылауына бағытталған тапсырмаларды орындайды. Яғни, логикалық ойлау 
дəрежесінің жоғары болуымен, жеке басының белсенділігімен, өз ісіне болуымен, 
білімді салыстыру сияқты танымдық жұмыстар жүргізеді  

Деңгейлік тапсырма бойынша топ басшылары өз тобындағы балалардың 
жұмыстарына талдау жасайды.  Сонымен қатар төмендегідей іс-əрекеттер байқалады.  
Бала тарихи оқиғаға талдау жасап, салыстырады, мұғалім нұсқауына сай бағдарға қарап, 
бақылау объектісіндегі өзгерістерді аңғарады; бала тарихи оқиғалардың арасындағы 

Тоғырыл  
Жамұқа, 
Есугей 
,Бумын 

1202ж, 
1218ж, 
1155ж, 
552ж 

Отырар, 
Баласағұн, 
Сығанақ 
Балықты 
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ұқсастық, айырмашылықты анықтайды, мұғалім көмегімен оқу əрекетінің өте бір мəнді 
сипаттарын анықтайды; бала оқиғаның барысын айтуда логикалық кезектестікті 
анықтайды, мысалы, сурет бойынша əңгіме сюжетін (желісін) құрайды; бала 
объектілерді түрлі сипаттарына қарап салыстырады, объектілердің логикалық топтасуын 
орындайды, себеп-салдарлы байланыстарды анықтайды, салыстыру, ұқсастық 
операцияларын қолдану негізінде өз бетімен дербес қорытындыға келеді, оқылған 
материалды жүйелейді, топтастырады, шығармашылық міндетті сапалы орындайды. 
Оқушылар деңгейлік тапсырманы орындай отырып өздерін бағалай алады. Деңгейлік 
тапсырмалар бойынша бағалау «ұпайлық» жүйемен жүзеге асырылады.  

Технология негізінде оқушылардың ойлау қабілетін тарих сабағында дамыту 
арқылы білім сапасын көтеруге болады. Аталған технологияның пайдасы да, жетістігі де 
бар. Тиімді жақтары: Əр оқушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады; Оқушылар 
деңгейлік тапсырманы орындап болған соң, жинаған ұпайы бойынша əр баланың 
деңгейіне, қабілетіне қарай бағаланады. Баланың деңгейін біліп отырасыз. Өз 
балаңыздың жетістігін жəне өзіңіздің балаға берген деңгейлік тапсырма арқылы өз 
жетістігіңізді көресіз; Талпынысы, ұмтылысы байқалады; Əр сабақты қорытуға, 
жинақтауға немесе бағалауға арналған кесте көрсетілген, сол кестеге əр бала деңгейді 
орындаған болса белгі қойып жинаған ұпай санын өздері жазып, сол бойынша 
бағаланады.  

Қорыта келе, қазіргі білім беру жүйесінде педагогикалық технологиялардың 
алатын орны ерекше, себебі əрбір мұғалім жаңа технологияларды ұтымды пайдалана 
отырып, жақсы жетістіктерге жетуге мүмкіндік алады. Өзінің кəсіби білім деңгейін 
көтереді жəне шəкірттерінің білім сапаларын арттыра түседі.  
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