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Қостанай қаласы 

                                                                                     

    Бүгінгі таңда білім беруді дамыту тұжырымдамасының  негізгі мақсаты – білім 
беру жүйесінің барлық деңгейінде қоғамның талаптарына сәйкес келетін білімді, кәсіби 
біліктілігі жоғары тұлғаны тәрбиелейтін, бәсекеге қабілетті білім негізін қалыптастыру. 
Бұл жаңа кезеңде адамды өмір сүруге баулу үшін бұрынғыдан да мол деңгейде білім беру 
деген сөз. Тұлғаны қалыптастыру, оның шығармашылдық даралығын дамыту, баланың 
мүмкіншілігін ашып, оны жүзеге асыру-бүгінгі білім жүйесінің басты мақсаты. 
Білімділіктің, адамгершіліктің, кәсіби шеберліктің және іс-әрекетке икемділіктің жаңаша 
түсінігі жастарымыздың әрекеттері мен өз орнын анықтау, өзін-өзі жетілдіру,адамның 
табиғи мүмкіндіктерін ашу ойлау қабілетін жетілдіру, сөйлеу, әрекет ету сияқты 
қасиеттерін ашу нәтижесінде өмірдегі өз орнын  табуға көмектеседі. Бүгінгі таңда жүріп 
жатқан іс-әрекеттер, жаңа ізденістер, жаңа істер, әдіс-тәсілдер өз орнын тауып, 
қоғамымыздың  қажеттілігіне сай дами береді. Еліміз  жылдар  бойы аңсаған 
тәуелсіздікке қол жеткізісімен, қазақ тілі де мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болды.  Ендігі 
кезекте дағарадай мәртебе ғана беріп қоймай, ана тіліміздің қолданылу аясын кеңейту 
кезек күттірмес мәселенің бірі болды.  Осы орайда оқу орыс тілінде жүргізілетін 
колледждерде    қазақ тілі пәніне көңіл де, ықылас та жылдан жылға артып, оны 
оқытудың тиімді әдіс- тәсілдері, технологиялары бойынша зерттеу жұмыстары, оларды 
тәжірибеге енгізу шаралары қолға алынды.  Мемлекеттік тілді саналы меңгерту, оны өз 
деңгейінде қажеттілікке айналдыру, бір жылғы мәселе емес, сондықтан мемелекеттік 
тілді оқыту ісімен шұғылданатын мамандар арасында туындайтын бір сұрақ: қазақ тілінде 
өз ойын ауызша және жазбаша еркін жеткізе алуға қалай үйрету керек? Оқушыны 
ынталандыру үшін қандай әдіс-тәсілдерді, технологияларды қолданған жөн?  Оқыту тілі 
өзге тілде жүргізілетін  колледждерде  тіл үйрету туралы жазылған әдістемелік және 
ғылыми материалдарды зерделей келе, коммуникативтік   технологияны  пайдалану 
туралы мәселеге тоқталуды жөн деп санап, осы тақырыпта жинақтаған іс-тәжірибемді 
ортаға салмақпын.  Білім беру саласында түрлі технологиялар енгізілуде, бірақ олардың 
ішінен қажеттісін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану басты талап.  Мәселе 
технологияларды кеңінен пайдалану емес, мәселе - тұлғаны нәтижеге бағыттай білім 
беруде.  Қазіргі таңда айтар болсақ, көрнекілік әдісі мен техникалық құралдарды қолдану 
әдісін  және  коммуникативтік технологияның бір өзі атқара алады.  Қазіргі кезде сабақта 
коммуникативтік  технологияларды бәріміз кеңінен қолданамыз. Қазақ әдебиетінің 
классигі, ұлы атамыз  Абай Құнанбайұлы: «Шәкірттерің жақсы оқу үшін, оның оқуға 
деген ынтасы және қызығушылығы зор болу керек», - деген.  Расында да, тек ғана 
жігерлі, әр нәрсені үнемі білгісі келген, табандылығын, шыдамдылығын көрсеткен адам 
ғана мақсатына жетеді. Қазақ тілі сабағы әрі тартымды, әрі қызықты, әрі сапалы болуы әр 
оқытушының өзіне, білім деңгейіне, кәсіби шеберлігіне байланысты. Оқу-тәрбие негізі-
сабақ.  Сондықтан сабақ тартымды, әсерлі, мақсаты айқын, қызықты және, оқушыларды 
қазақ пәніне  қызығушылығын   арттыру  үшін  толық мәнді болуы тиіс.  Ол - сонымен 
бірге басқа ұлт студенттеріне  қазақтың әдебиеті мен мәдениетін, ғылымын, өнерін 
насихаттайтын пән.  Оқытушы сабақты дұрыс жоспарлап, мақсатын нақты белгілеп 
алмайынша көздегеніне жете алмайды.   Сабақтың мазмұнын, құрылысын, дәлдігін, 
жұмыс жүргізу тәсілін мұқият ойластыруы қажет.  Сабақта жаңа технология ретінде 
коммуникативтік технологияны    пайдалануда  өткізілетін сабақтарды  жоспарлаудың 
негізгі талаптары: 



 - жағымды психологиялық орта жасау; 
 - студенттердің тіл үйренуге деген қызығушылығын (уәж, ынта, ұмтылыс) тудыру; 
 - коммуникативтік технолгиялармен жұмыс істей білуге үйрету; 
- кез-келген проблеманы шығармашылық тұрғыдан  шешуге бейімдеу; 
 - өзіндік пікір, идеялар, тұжырым, түсінік келтіру;  
  Жоғарыда айтылған мақсатқа жету үшін оқытушының әрекеті: 
 - сабақтың тақырыбына сай мақсаттың айқын болуы;  
 - негізгі мәселені бөле көрсетуі; 
 - материалдардың өмірмен байланыстылығы әрі тәрбиелік мәнінің маңызды болуы; 
 - студенттермен тең құқылы түрде қарым-қатынас жасай білу; 
 - өз талаптарын бұйрық түрінде емес, кеңес түрінде ұсыну; 
 - әр пікірді, идеяны тыңдай білу, оны сыйлау және онымен санасу; 
 - ерекше идеяларға қолдау жасап отыру; 
 - жағымды (позитивті) және конструктивті көзқарас ұстану; 
 - сабақта  коммуникативтік технолгияларды қолдану арқылы үнемі жаңалықтар енгізіп 
отыру; 
 - студенттермен жеке жұмыстар жүргізу үйге берілетін  тапсырманың  уақтылы және  
нақтылы берілуі; 
 - бағалау нормалары сақталып, әділ бағалануы; 
 - осы нәтижеге жеткізетін –сабақтың жүйелігі. 
Коммуникативтік  технологияның   жүргізілетін сабақтарда – студент өзін белсенді және 
еркін, оқытушымен тең дәрежеде ұстай алады.  Тіл үйрену қабілеті төмен студенттердің 
өзі де  берілген тапсырмалар  арқылы сөйлеуге, ойын  қазақша жеткізуге тырысады. 
Мысалы өзім өткізетін  сабақтарда   қазақ тілін үйрету барысында, сөйлеу әрекетінің төрт 
түрін  (оқылым,  
айтылым, тыңдалым, жазылым)  пайдаланып  жүремін.  
Мысалы,    осы  сабақта  коммуникативтік технологияны  және  әртүрлі әдіс-тәсілдер 
арқылы   өткіздім:  
Бірінші курс  ТМ-5 тобы     
Сабақтың тақырыбы: Етістіктен өткенді қайталау. «Ұлттық тағамдар» 
 Кіріспе-жолашар девизі: «Бәсекеге қабілетті елге-бәсекеге  қабілетті  жастар»  
Топты екі ауылға бөліп  сабақ  сайыс  ретінде  өтіледі. 
Оқытушының сөзі: 
Халықтың ғасырлар бойы жинаған бай тәжірибесі салт-дәстүрі,таным-білімі үлкенге де, 
кішіге  де, үлгі,өнеге.Қазақ халқының ырымдары,тиым  сөздері   өте көп.Сонын ішінен 
мына сөйлемдерге қарап,түсініп  етістіктің  түрлерін (болымды,болымсыз; 
көсемше,есімше; рай  категорияларын)  табыңыздар: 
 
II.   Интерактивтік  тақтада грамматикалық  тапсымалар  көрсетіледі.   Қазақ  
халқының  тиым  сөздері  оқушылар сол тапсырмаларды  ауызша орындайды.                                                                                                                                        
 
III.  Мәтінмен жұмыс                     «Ақ дастарқан» 
                                                «Қымыз жасау жолдары» 
Оқушылар  мәтін  тапсырмаларын бергенде,сөздікпен жұмыс жасап,мазмұның  ашып,бір-
біріне сұрақтар дайындап  диалог  арқылы  қарым-қатынасқа түседі. Оқушылардың сөйлеу 
тілін дамытуда диалогтың да берері мол. Диалог – сөйлесудің ең негізгі түрі болып 
саналады. Адамдар арасындағы қарым-қатынас амандасудан басталады. Мұғалім сабаққа 
кіргеннен оқушылармен диалогта болады. Оқушыларға мәтін  бойынша   тапсырмалар 
беру арқылы сұхбаттар құрылады. Диалогтік сөйлесуді естіп-тыңдаумен бір тұтас та, 
жекелей де пайдалануға болады. Мақсатты ұйымдастырылған жағдаяттар  арқылы ауызекі 
сөйлесуге үйрету - оқушыларды қызықтырады. Диалогтік сөйлеу коммуникативтік 



оқытудың негізгі ұстанымына сәйкес келеді. Коммуникативтіліктің жауап алынған 
жағдайда  ғана жүзеге асуы  оның ұстанымы  болып есептеледі.  
Жазуды оқыту 

IV. Венн диаграммасын толтыру. Келе жатқан  Наурыз  мерекесі   туралы әңгімелесу.                       
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т.б. 

Жұмыстың бұл түрі сауатты жазу дағдыларымен, есте сақтау қабілеттерін 
дамытады, әрі венн  диаграмманы  толтыру  септігін тигізеді. Тыңдау, сауатты жазу, 
салыстыру,өмірлік  өмірмен  байланыстыру  секілді төрт іс-әрекетті бір уақытта 
біріктіреді. Коммуникативтік сөйлеу әрекетінің қай түрі болса да лексикалық-
грамматикалық дайындық деңгейіне сүйенеді. Белсенді сөйлеу әрекетін ұйымдастыруда 
ауызекі жауаптасу мен мәтін бойынша жұмыс негізгі құрал болып табылады. Ауызекі 
сөйлеу тілін қалыптастыруда сөздер мен сөз тіркестерінің қолданылуын, сөйлем 
құрастыруды, тұрақты сөз тіркестерін қолдануды, сұрақ қоюдың барлық түрлерін үйрену 
тиімді. Оқушылардың сөйлеу дағдылары ауызекі сөйлеу жүйесінен, сұраққа қысқа да 
толық жауап қарастыра алуынан, оқығандарын ауызша да, жазбаша да мазмұндап 
беретіндей дағды-машықтарынан, шығарма, хат жазу дағдыларынан құралады. Қазақ тілін 
оқытуда ең алдымен тәжірибелік мақсат қойылады, оған оқушылардың сөздік қорларын 
байыту, қазақша ауызекі сөйлесуге, сауатты жазуға үйрету, сөйлесуге, көргендерін, 
естігендерін әңгімелеп беруге үйрету қажет. Ал бұл іс-әрекеттерді сауатты да дұрыс 
жүзеге асыру үшін оқушыларға  үлестірмелі қағаздар, етістікті  қайталау  грамматикалық 
тапсырмалар беріледі.Оқушыларға  тапсырмаларды  орындау  үшін уақыт  беріледі. Бұл  
кезеңде оқушылар бәрі –бірі үшін,бірі-бәрі  үшін   болып,коммуникативтік  қарым-
қатыстары жақсарып,  оқушы өзінің  ғана емес  басқаның  да  еңбегіне  жауапкершілікпен  
қарайды.   

Сабақтың  келесі  кезеңі  «Шығармашылық  ой» , «Смак» телехабары-бойынша 
сұхбаттасу, оқушылар бесбармақ  пісіру  үшін   сөз тіркестерін  дұрыс  қою  керек, бұл  
кезеңде  оқушылар  интелектуалдық, шығармашылық және коммуникативтік  істерін 
дамыта алады, оқушының оқу белсенділігі артады, сабақтың негізгі кезендерінің бәрінде 
оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады.  

Қазіргі заманда ғылымсыз жан-жақты дамыған өркениетті елдердің қатарына 
қосылу мүмкін емес. Ал колледж  мұғалімдерінің бүгінгі заманға сай берілген сабақтары 
осы мәселелерді шешуші күш болып отыр. Аталған мәселені өзіміздің тәжірибемізге 
жүгіне отырып шешкіміз келеді. Әр баланың аз болсын, көп болсын өмірлік тәжірибесі 
болады. Баланың тамырын басып, сол тәжірибелерін анықтап, өмірдегі білімдерін туған 
жерін сүйіп, сыйлауға баулыса, меніңше әр оқушы іркіліп қалмайды. «Өз аулының тасын 
сыйламаған, өзгенің тауын да сыйламас», деп «жабылған қазанды жауып тастасақ» 
айналадағы әсемдікті сақтай алмаймыз. Қоршаған орта, әсемдік, туған жер туралы тек 
қана жағрапия сабағында емес, басқа сабақтарда да үнемі айта беру керек, тақырыпқа 



байланысты бір-екі сабақты табиғат аясында өткізсе тіпті тамаша болмай ма? Туған 
жерінің табиғатының көркемдігін көре біліп, сол сұлулыққа табына білмеген, әсемдікті 
қорғай білмеген балаға айналадағы осынау кереметті көрсетіп, күштеп емес, жүрегіне 
жеткізе білетін біз, мұғалімдер меңзеуші болуымыз керек. Пән мұғалімдері арасында да 
үнемі үзілмес байланыс болуы керек деймін. Мысалы: қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын 
тілі мұғалімдері бір тақырыпты бір уақытта бастап, пәндер арасында тым құрығанда 
атауларын бала үш тілде біліп, байланыстыра отырып тіркес, сөйлем, қысқа әңгіме құра 
білсе бір оқу жылы ішінде біршама жетістікке жетер еді демекпін. Әрине, барлығын 
байланыстыру, жүйелеу оңай жұмыс емес, бірақ белгілі бір жетістікке жету үшін, 
«тілдердің үш тұғырлылығының» болуы үшін, нәтижесін көруге болатын сияқты. Үш 
тілді болу - қазіргі заман талабы. Өркениет көшінен қалмай, соған сәйкес қадам жасауға, 
толыққанды білім алуға қол жеткізуге үлесімізді қосуымыз керек. Экономикадағы 
табыстар мамандардың біліміне, біліктілігіне байланысты екендігін білеміз. Сондықтан 
біз тек Қазақстанның ішінде ғана емес, әлем деңгейінде бәсекеге қабілетті жаңа 
мамандарды дайындай білуіміз керек. Қазіргі заман сабағы мұғалімсіз болмайды. Ұлы 
ағартушы  Ы.Алтынсарин: «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені жақсы 
мұғалім - мектептің жүрегі» деген екен. Өзім колледж маманы  болғаннан  кейін, онда 
«колледж жүрегі» болумен қатар, жаңа егемен еліміздің ұрпағын жаңа білім нәрін 
сусындатып, саналы тәрбие, сапалы білім беретін білімді, білікті ұстаз болайық!  
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