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САПАЛЫ БІЛІМ АЛУ – ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ҮДЕРІСІНДЕ 

 

Жандос Абдазимович Байзаков  

Ташкент облыстық Шыршық мемлекеттік педагогика институты Қазақ тілі мен 

әдебиеті бӛлімінің оқытушысы 

 

АННОТАЦИЯ 

Жаңа технологиялардың дамуы кезеңінде болашақ ұрпақтың тәрбиесі мен 

білім алуында ұстаздардың атқаратын рӛлі. 

Кілтті сөздер: технология, инновация, ұлттық білім, орта мектеп, 

мұғалім. 

 

ABSTRACT 

The role of teachers in the upbringing fnd education of fture generations in the 

development of new technologies. 

Keywords. technology, innovation, national education, universitiy, teacher. 

 

КІРІСПЕ 

XXI ғасыр - ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, 

айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият 

қарайтын дәуір. Бүгінгі білім мазмұны мұғалім мен оқушының арасындағы 

байланысты субъективті деңгейде кӛтерудегі демократиялық бастамалардың 

барлығы мұғалімдер арқылы жүзеге асады. Егемендік алған тәуелсіз 

Ӛзбекстанның әлемдік ӛркениетке жетудегі бірден-бір дара жолы - білім жүйесі. 

Орта мектеп - білім жүйесінің ең басты буыны. Орта мектепте қаланған білім 

негізі оқушының болашағына жол ашады. Қазіргі кезеңдегі басты мәселенің бірі 

жаңа технологиялардың дамуы кезеңінде болашақ ұрпақтың тәрбиесі мен білім 

алуында ұстаздардың атқаратын рӛлі ерекше. Егемен еліміздің болашағы, оның 

әлемдік ӛркениеттегі ӛз орны, ең алдымен білім мен тәрбиенің бастауы – ұстаз 

қолында. 

 

ӘДЕБИ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК 

Ӛзбекстан Республикасының білім беру стратегиясындағы басты концепция 

– ұлттық білім моделін жасау. Ұлттық білім үлгісінің негізгі мақсаты адамды ең 

негізгі құндылық ретінде мойындау және сол тұрғыда қалыптастыру, оның 
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қоғамдағы орны мен роліне әлеуметтік жағдайына, мәдени – рухани дамуына 

ерекше мән беріп, сол арқылы оның рухани жан дүниесінің жетілуіне, әлеуметтік – 

саяси кӛзқарастарының, шығармашылық еркіндігі мен белсенділігінің, әлеуметтік 

мәдениетінің, кәсіп-іскерлігінің қалыптасуына жағдай туғызу. Яғни келешек 

маман білікті әрі білімді, ең алдымен рухани тұрғыда кемелденген, ұлттық діні 

мықты, әлеуметтік мәдениеті қалыптасқан, халық, ұлт алдындағы жауапкершілік 

сезімі жоғары дара тұлға болуы тиіс. 

Елбасымыз Ш.М.Мирзияев ӛзінің Әрекеттер стратегиясының бес аса 

маңызды бастамасында болашақ, келесі ғасырда, жаңа мыңжылдыққа ӛткен 

құндылықтар туралы айтқандай: «Біз ӛзіміздің болашағымызды және 

жастарымызды қандай күйде кӛргіміз келеді, осыны айқындап алатын уақыт жетті. 

Біз ненің іргесін тұрғызғымыз келетінін, таңдап алған мақсатымызға алып келетін 

ӛз дамуымыздың траекториясы, даңғылы қандай болуға тиіс екенін анық білуге 

және ұғынуға тиіспіз»? – деген болатын.  

Міне сондықтан еліміздің даму бағыты айқындалған уақытта білім берудің 

маңыздылығы мен оның мәнділігіне кӛңіл бӛлініп, сапалы білімге қол жеткізуде 

нақты міндеттер қойылып, болашақтағы атқарылар іс – шаралар айшықтауы 

қажет. Білім беруді қоғамның әлеуметтік – экономикалық құрылымынан, мәдени 

құндылықтарынан, ұлттық дәстүр, рухани негізден бӛле - жара қарауға болмайды. 

 

ТАЛҚЫУ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕР 

Ұстаз үшін ең басты мәселе - оқыту әдісін дұрыс таңдау. Жаңа 

педагогикалық технологиялар оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, 

шығармашылық ойының дамуында басты рӛл аткарады. Жаңа технологияларды 

меңгеру мұғалімнің зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және 

басқа да кӛптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, ӛзін - ӛзі 

дамытып, оқу – тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына кӛмектеседі. 

«Ӛз еңбегін талдай білген адам ғана тәжірибелі ұстаз бола алады»,- деген В. 

Сухомлинский сӛзін оқытушының талмай ізденген еңбегінің нәтижесінде ғана 

кӛрінетіні белгілі. Қазіргі кезде ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір 

оқушыға сапалы және терең білім беруіне жағдай жасап отыр. Ұстаз баяндайды, 

әңгімелейді, түсіндіреді, ал оқушы тыңдайды, қабылдайды ойлайды, т. б. таным 

әрекеттерін жасайды. «Жүз рет естігеннен, бір рет кӛрген артық» деген сӛздерді 

ескере отырып, сабақтарымызда мүмкіншілігімізге қарай мультимедиялық 

проекторды пайдаланып отырсақ оқытушының ұтары мол деп ойлаймын. Тек 

оларды тиімді, жүйелі түрде қолдану оқытушының шеберлігіне байланысты 

әрқилы жүзеге асырылуы мүмкін. Яғни әр сабақты слайдтар қолдану арқылы 
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ӛткізсек, әр сабағымыздың ӛзінде оқушыларды тілге деген қызығушылығымызбен 

баурап алатынымыз сӛзсіз. 

Солай екен, инновациялық педагогикалық технологияларды пайдаланудан 

алдын инновация сӛзінің мағынасын ашып алайық: «Инновация» - (латын тілінен 

алғанда - жаңа) аударғанда жаңалау, жаңа өзгеру - деген мағыналарды 

кӛрсетеді. Инновация дегеніміз - жаңа мазмұнды ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу 

дегеніміз - тек қана жаңалық енгізу, ұйымдастыру, яғни инновациялық үрдісті 

мазмұнды дамыту, ал «жаңаша» деп жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдіс - тәсілі 

мен технологияларын қамтитын құбылысты айтады. 

Бүгінгі күн бәсекелестік пен жоғары технологиялардың, ғылым мен білімнің 

заманы. Болашақта ӛркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына 

сай білім қажет. Ӛзбекстанда дамыған бәсекеге қабілетті елдің қатарына 

жеткізетін, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру 

жүйесінің алдында оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. 

Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс - 

тәжірибесі зерттеліп мектеп ӛміріне енуде жаңа технологияны меңгеруде 

мұғалімнің жан-жақтылығы, білімі қажет. 

Қазіргі мұғалім: 

Педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс істей алатын; 

Педагогикалық ӛзгерістерге тез тӛселгіш; 

Жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын; 

Білімді, шебер, іскер болуы тиіс. 

Жаңаша педагогикалық технологияның ерекшелігі ӛсіп келе жатқан жеке 

тұлғаны жан – жақты дамыту, инновациялық білімді дамыту, ӛзгеріс енгізу, жаңа 

идеялар мен жаңалықтарды ӛмірге әкелу. 

Бұрынғы оқушы: 

Тыңдаушы Орындаушы Қазіргі оқушы: ӛздігінен білім іздейтін, жеке тұлға 

ӛнертапқыш дүниетанымы, қабілеті жоғары талапты, ізденімпаз, ӛз алдына мақсат 

қоя біледі. Оқушы ӛз процесінің басты ӛзегі, сондықтан назардың барлығы 

оқушының дамуына, оның ойлау қабілетіне аударылады. Мұғалім оқушыға білім 

беріп қана қоймай, оқушыны ізденіске сыни ойлауға, зерттеуге, ӛз бетінше білім 

алуға тартып, тұлға тәрбиелеу керек. 

«Мектеп жаны - мұғалім» деп тіл білімінің атасы Ахмет Байтұрсынұлы 

айтқандай мемлекеттік тілден сабақ беретін мұғалім әр сабаққа 

шығармашылықпен дайындауға тиіс. Кӛп іздену, дайындалу, кӛрнекілер, 

қосымшалар, қосымша әдебиеттерді орынды қолдана білу – негізгі мақсат. Қазақ 

тілі мамандарының іскерлігі, білім мен біліктілігі, ой ұшқырлығы ӛте қажет. 
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Қазіргі кезеңде білім беру саласында әлемдік білім кеңістігіне ұмтылуға 

байланысты жасалынып жатқан талпыныстар мектеп оқушыларының дербестігін, 

ізденімпаздығын, белсенділігін дамытып, білімі мен біліктерін ӛмірдің жаңа 

жағдайына пайдалана білуге үйрету қажеттілігі туындайды. Шығармашылықпен 

айналыса отырып мұғалім оқу сапасын арттырады, оқушының тӛмендегі жеке дара 

қасиетін кеңейтеді. Ол зеректігін, ізденімпаздығын, еңбекқорлығын, шабытын, 

белсенділігін, қызығушылығын, ұстанымын күшейтеді. Жақсы тіл маманы 

білімінің құрамы мен құрылымын, білім сапасын қамтамасыз ету жолдарын 

анықтайды. 

Білім сапасын қамтамасыз ету жолдарының ерекшелігі неде? Мәселе «Не 

үшін оқытамыз?» деген сұраққа жауап алудан басталады. Бұл сұраққа жауап 

ретінде алынатын соңғы нәтижелер нақтыланады. Бұдан кейін шешілетін мәселе 

«Оқушыны оқуға қалай үйрету?» деген сұрақпен байланысты. Демек мұғалім 

негізінен оқушыларға жүйеленіп ӛңделген оқу материалын дайын күйінде 

ұсынбайды, баланы ӛз бетімен ізденуге, ӛзіне қажет білімді іздестіруге керекті 

қасиеттермен қаруландырады. Оқыушылардың білім сапасын қамтамасыз ету 

тікелей мұғалімнің теориялық білім деңгейіне байланысты. Сондықтан қазіргі 

мұғалімге ұсыныс: ӛздігінен білім жетілдіруге бағыт алу; зерттеушілік жұмыспен 

айналысу; оқушылармен зерттеушілік жұмыс жүргізу. 

Ағартушы ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсынұлы «Ӛз алдына ел болуға ӛзіндік 

тілі, әдебиеті бар ел ғана жарай алады» деген екен. Халқымыздың ғасырлар бойы 

аңсаған тәуелсіздігін нығайтудың, ұлтымыздың тұтастығын сақтап қалудың негізгі 

алғы шарттарының бірі – ана тіліміздің мерейін кӛтеру, пайдалану аясын кеңейту. 

Осы ізгі парызды орындауға білім ошақтарының, ұстаздарының, әсіресе қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің орны ерекше екені дау тудырмас мәселе. Ана 

тіліміздің ғажайып әуездігін сезінуге, керемет шұрайлылығын тұшынуға баулуға 

мұғалімнің сабақ беру шеберлігінің атқаратын қызмет ауқымы да күрделі. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Қорыта келгенде, кез келген педагогикалық технология философиялық 

негізде қаралады. Сондықтан, бірінші кезекте, білім әлеміне еніп жатқан 

инновациялық технологияларды реттеу, жүйелеу және сұрыптау қажет. Білім беру 

жүйесіндегі инновациялық педагогикалық технологияларды пайдалану арқылы 

оқу материалдарын оқытуды бір жүйелікпен үздіксіз жүргізу, оқу-тәрбие үрдісінде 

оқытуда пәнаралық байланыстардың болуын қарастыру. Педагог жаңа 

инновациялық педагогикалық технологияларды пайдалану барысында ӛзін-ӛзі 

дамытады және қалыптастырады. Қазіргі таңда әлемдік оқу үрдісінің ӛзегі – жаңа 
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технологиялар екені мәлім. Сӛз соңында бүгінгі күн талабына сай нақты, терең 

білім беруде жаңа технологиялар бірден-бір ұстаз сүйенер тұтқа дегім келеді. 
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