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Кіріспе

Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын
қалыптастыру үшін оның теориялық-әдіснамалық негіздері анықталуы
керектігі белгілі. Ол теориялық-әдіснамалық негіздер  алға қойылып отырған
келелі мәселенің бастау көздерін танытады.

Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын
қалыптастыруда мынадай мәселелердің басы ашық болуы тиіс:

- бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын жүйе
ретінде танысақ, онда ол жүйенің құраушы бөлшектерін анықтау керек;

- бастауыш мектепте оқылатын әрбір жеке пән бойынша  еліміздегі және
осы бағытта қарастырылған шетелдік тәжірибені талдап-тану керек;

- бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы
қалыптасуының межелерін, белгілері мен шарттарын айқын анықтап алу керек.

Негізінде, берілген мәселе бойынша  осы кезге дейін жарық көрген
әдебиеттерді талдау барысында, көп ретте, «функционалдық сауаттылық»,
«функционалдық сауатты тұлға», «негізгі құзыреттер», «жалпыбілімдік
біліктер» сияқты ұғымдардың көбірек талдауға түсірілетіні байқалады.

Негізінде, «функционалдық сауаттылық» термині өзінің 1957 жылы
ЮНЕСКО енізген уақытынан бастап «сауаттылық» және «минималды
сауаттылық» ұғымдарымен қатар қолданысқа түсіп келеді.

Осылардың әрқайсысына жеке-жеке түсініктеме беріп тоқталып кету жөн
болмақ.

1) Сауаттылық дегеніміз – оқу, жазу, санау және құжаттармен жұмыс
жасай алу дағдылары.

2) Минималды сауаттылық дегеніміз – қарапайым хабарламаларды
оқу және жазу дағдылары.

3) Функционалдық сауаттылық дегеніміз – адам өзінің оқу және жазу
дағдыларын әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасауда қолдана білу қабілеті,
яғни  адамға өзін қоршаған әлеуметтік ортамен қарым-қатынасқа түсуге
мүмкіндік беретін және сол ортаға барынша тез әрі жайлылықпен бейімделуіне
жағдай туғыза алатын сауаттылық деңгейі. Бұл деңгейде адам мәтіндерден
өзіне қажетті ақпаратты, мәлім іріктеп алуы үшін және сондай ақпаратты
басқаларға жеткізе алуы үшін қажетті болатын қабілеттер қалыптасады.

Қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт талаптарына сай
оқыту үдерісінің орталық тұлғасы білім алушы субъект, ал ол субьектінің алған
білімінің түпкі нәтижесі құзыреттіліктер болып белгіленуі білім беру жүйесінде
«функционалдық сауаттылықты» қалыптастыру мәселесін негізге алудың
өзектілігін арттырып отыр.

Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа
түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-
қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық
сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп
саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін
білім, білік, дағдылардың жиынтығынан құралады. Ал кең мағынасында ол тек
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білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе
жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. Осындай
сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда функционалдық сауаттылық жеке
адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады.

«Функционалдық сауаттылық» ұғымына қатысты мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі
2012 - 2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын (ҚР Үкіметінің
2012 жылғы 25 маусымдағы №832 қаулысы), Қазақстан Республикасында
білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын, пәндік сауаттылық, функционалды сауаттылық, оқытудың
түпкі нәтижесі ретінде оқушылардың игерген құзіреттіліктеріне байланысты
ғалымдар, В.В. Давыдов, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,  В.А. Болотов,
О.Е.Лебедев, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, С.Г. Молчанов, Г.К. Селевко,
В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, М.Ж.Жадрина, С.Д.Мұқанова,
И.И.Бим, Ф.Ш.Оразбаева, Е.И.Пассов, В.Л.Ляховицкий, Н.Сауранбаев,
С.Кеңесбаев, С.Жиенбаев, Т.Ахметов, Ғ.Бегалиев, А.Айдаров, Ж.Д.Адамбаева,
Б.Б.Құлмағамбетова, К.Ы.Сариева, М.М.Артықова, жүргізілген зерттеулерді
қарастыра келе, бүгінгі таңда отандық және шетелдік ғалымдардың
еңбектерінде «функционалдық сауаттылық» ұғымын қолдануда бірізділік жоқ
екені байқалды.

Білім берудегі сауаттылық мәселесі, біріншіден, нақты бір елдегі
халықтың әлеуметтік жағдайына, екіншіден, мемлекеттің экономикалық
дамуына, үшіншіден, елдегі мәдени ахуалға тәуелді болатындығы айқын.
Бүгінгі өркениеттің даму деңгейі білімділік пен сауаттылық ұғымдарының
мазмұны мен оны түсінудің сара жолдарын іздестіруді қажет етіп отыр.
Ғылыми еңбектерде сауаттылық ұғымының белгілі бір деңгейде ана тілінің
грамматикалық нормаларына сай оқу, дұрыс жаза алу дағдыларын игеру екені
байқалады. Әйтсе де адамның өмір сүруіне қажетті деп танылып, меңгеруге
ұсынылған бастауыш мектеп деңгейіндегі белгілі бір білім, білік пен
дағдылардың жиынтығы (оқу, жазу, санау, сурет салу және т.б.) ретіндегі
тілдік сауаттылық қазіргі кездегі әлеуметтік сұраным талаптарымен сәйкес
келе бермейді.

Сауаттылық тұлғаның тұрақты қасиеті болып табылатындықтан,
функционалдық сауаттылық сол тұлға меңгерген белгілі бір білім-біліктерден
көрініс табады. Өйткені функционалдық сауаттылыққа адам нақты білім алу
кезеңдерінен өткеннен кейін қол жеткізеді. Бұл орайда білім белгілі бір
сауаттылық деңгейін қамтамасыз ететін құрал және нақты іс-әрекеттердің
нәтижесі ретінде қарастырылады. Ендеше, мемлекеттік тілді оқытуда білімнің
түпкі нәтижесі деп саналатын құзыреттіліктердің біртұтас бірлігі ретіндегі
функционалдық сауаттылықтың мәнін, рөлін айқындаудың, оны мектеп
тәжірибесіне ендірудің уақыт талабымен толық сай келуі де зерттеу
тақырыбының өзектілігін дәлелдей түседі.

Функционалдық сауаттылық оқушылардың сыртқы ортамен қарым-
қатынасжасау қабілеті, оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуінің шарты,
оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамытудың тетігі, оқушылардың
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әлеуметтік дағдыларын дамытудың негізі, әлеуметтік-мәдени  дамуының
өлшемі, білім, білік, дағдыларының құзыреттілікке ұласу жолы. Ол
оқушылардың қатысымдық, ақпараттық, проблемалардың шешімін табу
құзыреттіліктерінің бірлігінен құралады.

Оқушылардың функционалдық сауаттылық мазмұны келесі
құзыреттіліктерден көрінеді:

‒ оқу, жазу сауаттылығынан;
‒ жаратылыстану ғылымындағы сауаттылығынан;
‒ математикалық сауаттылығынан;
‒ компьютерлік сауаттылықтан;
‒ денсаулық мәселесіндегі сауаттылықтан;
‒ құқықтық сауаттылығынан.
Сонымен, педагогикалық-психологиялықжәне ғылыми-әдістемелік

әдебиеттерді талдау негізінде бұл ғылыми-зерттеу жұмысының
тақырыбын«Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру»
(бастауыш сыныптар)деп атаумызғатура келді.

Әдістемелік құралды жазу мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының
функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың психологиялық-
педагогикалық және әдістемелік негіздерін әзірлеу.

Әдістемелік құралды жазудың міндеттері:
 бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын

қалыптастыру жөніндегі шетелдік тәжірибені зерделеу және талдау;
 бастауыш мектепті бітірушінің функционалдық сауаттылығының

моделін құрастыру.
Кіріспе зерттеуге алынған мәселенің көкейтестілігінен, қарама-

қайшылығы, проблемасы, мақсаты, объектісі, міндеттері, әдіснамалық және
теориялық негіздерінен тұрады.

Бірінші тарау: «Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық
сауаттылығын қалыптастырудың психологиялық негізі» деп аталса, екінші
тарау «Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын
қалыптастырудың педагогикалық негізі», ал үшінші тарауда «Бастауыш сынып
оқушыларына функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың әдістемесі»
деп аталады.

Қорытынды: бастауыш сынып оқушыларының функционалдық
сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған теориялық қортындылар мен
әдістемелік ұсынымдардан тұрады.
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1 Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын
қалыптастырудың психологиялық негізі

Сауаттылық ұғымы – дәстүрлі түрде  жеке тұлғаның грамматикалық
нормаларға сай оқу, мен жазу дағдыларын игеру дәрежесі. Ұлттың мінез -
құлқына сай – бірден - бір базалық көрсеткіштер мен әлеуметтік - мәдени
дамуының бет - бейнесі болып табылады.  Сауаттылық ұғымының мазмұны
тарихи тұрғыда қоғамдық талаптар мен индивидке қойылатын талаптардың ең
төменгі шектік деңгейінің өзгеруіне байланысты өзгеріске ұшырады.

1969 жылы қыркүйек айында Тегеран қаласында өткен сауатсыздықты
жою бойынша ағарту саласы министрлерінің Дүниежүзілік конгресінде
«функционалдық сауаттылық» термині енгізілген болатын, ал 1978 жылы БҰҰ
ұсынысы бойынша конгресс шешімі қайта қаралып, «Білім беру саласы
статистикасын халықаралық стандартизациялау» туралы құжатқа өзгерістер
енгізілді. Термин мазмұнының қайта редакциялануына орай функционалды
топтардың тиімді әрекет етуіне қажетті барлық іс - әрекет саласына еркін енуі
функционалдық сауаттылықтың жаңа көрсеткіші болып табылады.

Қазіргі кезеңде «функционалдық сауаттылық» ұғымы  мағынасы жан-
жақты зерттеліп, қоғам дамуын тежеуші сауатсыздықты жою мағынасында
ғана емес, ұғымдық мағынасы іс- әрекеттің нәтижесі тұрғысында
сауатсыздықты жою механизімдері мен тәсілдерін іздеу мәселесі ретінде де
қарастырылады. Қазіргі ақпараттанған жаңа қоғамда функционалдық
сауаттылық барлық қоғамдық деңгейлердің әрекет нәтижесінің жетістік түйіні
болмақ. Жаңа сипатта «функционалдық сауаттылық» мағыналық тұрғыда
кеңейіп, мәдениеттілік атрибуты дәрежесіне дейін көтерілді.

Функционалдық сауаттылық ұғымы ғылыми - техникалық талаптар мен
әлеуметтік прогресс нәтижесінде пайда болып, мағыналық тұрғыда әмбебап
сипатта ғана емес, мәдени – тарихи сипатта да қолданылады. Себебі Кеңестік
кезеңнің алғашқы 10 жылдығында азататтың оқи білуі, жаза білуі,
арифметикалық төрт амалды білуі қызметтік әрекетті игеріп кетудің негізгі
көрсеткіші болды. Қазіргі кезеңде сауаттылық ұғымының ауқымы кеңейіп,
оның көрсеткіштері түрліше сипатталады.

И.А.Мещеряков функционалдық сауаттылық - (ағылшын тілінде functional
literacy) - дағды мен білімді қамтамасыз ететін жеке тұлғаны дамытуға, жаңа
білім алу мен мәдениет жетістіктерін игеруге бағытталған білім нәтижесі, жаңа
техниканы қолдануды игеру, кәсіби міндеттерді жетік меңгеру, жанұялық
өмірдегі сәтті үйлесімділік құра білу, өмірлік түрлі жағдаяттарды шеше алу деп
анықтама берді.

Бастауыш білім беру деңгейінде өздік ерекшелігіне сай біртұтас орта білім
беру жүйесінде оқу әрекетінің негізгі білігін игертуді қамтамасыз ету маңызды
шарты болып табылады. Бастауыш сынып оқушысы орындайтын оқу әрекеті
мен басқа (ойын, спорттық, бейнелеу, еңбек) әрекеттер кешені тұлғлық
дамуында басты роль атқарады. Мектеп оқушысында пайда болған
субъектівтілік қасиеттерінің көрсеткіштері оның функционалдық сауаттылығын
қалыптасуының көрсеткіші болып табылады. Бастауыш мектеп оқушысында
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оқу - әрекеті арқылы қалыптасатын сауаттылық оқу әрекетінен тыс жағдайда
қалыптасуы мүмкін емес. Сондықтан бастауыш мектепте кез - келген пәнге
оқытудың мақсатты функциясы оқушыда өздігінен әрекет ету білігін
қалыптастыру болып табылады. Бастауыш  сынып оқушысы мектепке келгенде
оқуға, мұғалімменен ынтымақтасуға талпынысы мол болады. Ал келесі
деңгейде мұғалімнің басшылығымен  шағын топтарда оқу ынтымақтастығын
ұйымдастыруымен өздігінен әрекет етуі күшейеді. Ал келесі деңгейде ең
жоғарғы шектік мөлшерде өздігінен оқу әрекетін орындауға, құрдастарымен
және білімін толықтыру бағытында мұғалімдермен әрекет құруға, жеке оқу
белсенділігінің арту қабілеті байқалады. Соңғы деңгейде оқушы мұғалім
позициясын игереді.

Н.Г.Калашникова «Идеал мектеп оқушысының портретін» қалыптастыру
үшін оқушыда келесі қарым - қатынас сферасы қалыптасуы керек деп атап өтті:

‒ оқушысы тұлғасының мотивациялық - бағалау сферасы;
‒ рухани - көркем- бейнелік сферасы;
‒ қарым - қатынас сферасы арқылы;
‒ білімді игеру әрекеті сферасы.
Кіші мектеп оқушысы тұлғасының мотивациялық - бағалау сферасын

қалыптастыруда бастауыш мектеп оқушысында білім алумен қатар білім
мазмұнын игеру, оқыту процесіне, білімін жетілдіруге, оқыту барысында
ынтымақтасуға мотивтер пайда болады.

Қоршаған дүние құбылыстары мен тіршілік ортасы туралы түсініктер
пайда болып, көркем бейнелеу арқылы арқылы өз қарым- қатынасын білдіру
(қуану, көмек көрсету, әрекеттену, құрметтеу, өзін - өзі бағалау) тәжірибесі
пайда болады.

Оқушы өз - өзіне, Отанына, басқа адамдарға, қоршаған әлемге, еңбекке,
оның ішінде оқу - еңбегіне жағымды қарым - қатынас орната алады. Сонымен
қоса денсаулықтың құнын түсінеді, салауатты өмір сүру салтын мен өмір
қауіпсіздігін сақтау керектігін түсінеді. Өз әректін сынау, пікірі мен әрекетін
өмір жағдайларға байланысты өзгерту, сараптауға рефлексиялық қабілеттерін
игереді. Өзін - өзі тануға, өзі туралы жеткілікті дәрежеде мағұлматар бере
алады. Сонымен қоса өзін-өзі бағалауы дифференциациялық және рефлексивті
сипатта болады.

Рухани - көркем бейнелік сферасы қалыптасқанда оқушы өзге адамдар
мен өз табиғаты мен ішкі әлемі, көркем шығарма туралы пайымдай алады.

Шығарма мазмұнының өрбіуін, кейіпкерлердің жан дүниесін, мінез -
құлқындағы өзгерісті, табиғат құбылыстарын түсініп қабылдайды.

Адам сөзінің әсерін, әдеби шығарманың тілін ұғына отырып, сипаттай
алады.

Мұғаліммен басшылығымен әдеби шығармалардағы адам қарым-
қатынасының эмоционалды - эстетикалық мәнін түсіне отырып, шығарманың
рухани мәнін қабылдайды.

Көркем шығарма кейіпкерлерін өз қиялындағы идеал бейнеге қосып алады.
Әдеби шығармаларды эмоционалды қабылдайды. Көркем шығарма

мазмұны талдай отырып, шығарма мазмұны бойынша өмірлік жағдаяттардың
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шешу жолдарын біледі.  Шығармадағы оқиғаға байланысты өз көзқарасын
білдіре алады. Мәтінді талдау кезінде автор сөзін дәлел ретінде келтіре алады.
Кейіпкердің шығармалардағы іс-әрекетіне сәйкес кейіпкерлерге мінездеме бере
алады.

Ғылыми-танымдық және публистикалық мәтіндерден өзіне қажетті
мәліметті табуды және оны берілген үлгіге (кестеге, сызбаға т.б.) Сай өңдеп,
жүйелеуді.

Көркем шығармада суреттелген оқиға, кейіпкерлер іс-әрекеті мен қарым
қатынасының нақты өмірмен байланысын көрсетуді.

Мәтін туралы ауызша және жазбаша пікір білдіруді.
Әдеби кейіпкерге, туысқандарына, достарына хат, құттықтау жазуды.
Көркем шығармадан алған әсерін жазбаша түрде (8-10 сөйлем) орындауды.
Ауызша, жазбаша сөйлеуде мақал-мәтелдерді орынды қолдануды.
Сөйлегенде, жазғанда көркем сөз, шешендік сөз үлгілерін қолдануды.
Тақырыбы бір-біріне үндес шығармалардың кейіпкерлерін, оқиғаларын

салыстыруды.
Көркем шығармада суреттелген оқиға, кейіпкерлер іс-әрекеті мен қарым-

қатынасының нақты өмірмен байланысын көрсетуді.
Қарым - қатынас сферасы
Бастауыш сынып оқушысының мұғаліммен, сыныптастарымен, басқа

балалармен ынтымақтасуға жеке белсендік танытуы. Адамдармен диолог
құруды әңгімелесудің ерекше формасы ретінде қалыпты мінез - құлық
танытуды қажет етіп, диалог мақсатын ұғынуы.

Мектепте оқу еңбегін, қоғамдық тәртіпті сақтау, табиғатқа қатынасты,
даулы жағдайды мәдениетті шеше білу қарым- қатынас нормаларын игеруі.

Әңгімелеу жағдайына бағдары бар: әңгімелесуші сөзін тыңдай алады,
әңгімелесушінің коммуникативті еміренуін түсіне алады, әңгімелесуде өзгенің
реакциясын бағалай алады, сөзін дұрыс құра біледі, қажетінше өзгертіп, түзете
алады.

Әртүрлі топтардың әрекетіне (ұйымдастырады, орындайды, сынайды,
топтың позициясы жақтап сөйлейді, бақылай) кірісе алады, ым- ишыра, белгіні
диалогке түскенде, сабақ барысындағы пікірталаста көрсете біледі.

Кебір жағдайларды анықтау үшін сұрақ қоя алады,  тыңдай, түсіне, өз
түсінгенін тексере алады.

Автор шығармасын сынай алады, автордың негізгі ойын, идеясын түсініп,
өзге шығармалармен ұқсастығын анықтайды, ойды өрбітеді, қарама-
қайшылықты анықтайды, кемшіліктерді көреді.

Сыныптастарымен шағын топтардың жұмыстарын сараптай алады.
Хат, құттықтау, хабарландыру жаза алады. Біріккен іс- әрекетте өзі үшін,

өзге үшін жауапкершілік алады.
Білімді игеру әрекеті сферасы арқылы
Оқушы өзін - өзі реттеу мен өз іс – әрекетін ұйымдастыру тәсілдерін

меңгерген, оқу әрекеті тек өзіне қатысты екенін түсінеді, өзін- өзі
ұйымдастыру қабілеті келесі функционалдық әрекетінде байқалады:
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1. Дене жаттығуларын жұмыс қабілетін жақсарту, зейінін шоғырландыру,
ой – еңбегі арқылы, сөз, дене шаршауын басуда қолдану.

2. Әңгімеге тарта алады, әңгімені көзқарасымен, ым - ишрасымен,
сұрақтарымен қолдай алады.

3. Өз жұмыс орнын, уақытын ұйымдастыра алады.
4. Оқу- әрекетінде белсенділік танытады, өздігінен пікір, байлам жасайды,

түсінбеген тақырыптарды анықтауға талпынады, оқу әрекетінің құралдары мен
тәсілдерін біледі, қажет болған жағдайда көмек сұрай алады.

5. Есте сақтаудың рационалды тәсілдерін біледі.

Оқудың мұғалім анықтаған мақсаттарын түсінеді, өз бетімен мақсат
келесі жұмыстарда анықталады:

1. Мұғалімнің басшылығы, сыныптастарымен бірге оқу жағдаятын талдай
алады, өз мүмкіндіктерін бағалау мен ондағы мәселелерді көре алады.

2. Біліміндегі кемшіліктерді өздігінен түсінеді, жаңа міндеттерді шеше
алады.

3. Сыныптастарымен бірге сызбаға қажетті сұрақты, жетімсіз немесе қажет
амалдың мақсат міндетін түсінеді, өздігінен оқу тапсырмасы мақсатын
анықтай алады.

4. Мұғалім басшылығымен әртүрлі оқу мақсаттарының ара- қатынасын
топтық жұмыста анықтайды, талдайды.

Оқу мақсатына жету үшін, оқу міндетін шешу үшін іс - әрекет
ұйымдастыра алады:

1. Ойластыра отырып, міндеттерді шешу үшін өздігінен бірнеше әрекет
түрін жоспарлайды.

2. Бір мақсатты шешуде әртүрлі жоспарды салыстырады, таңдау жасай
алады.

3. Оқу міндетін шешу үшін ең тиімді құралды таңдай алады.
4. Үлкендердің көмегімен уақытқа тапсырманы бағдарлай алды.

Оқу міндеттерін орындауда қолдану шегін, шешу тәсілі мен шарттарын
нақтылай алады:

1. Мемлекеттік стандартта көрсетілген талаптардан төмен емес деңгейде
таныс өмірлік жағдаяттарды өздігінен тапсырмалық тұрғыда орындайды.

2. Сыныптастарымен бірге жаңа шарттардың белгілі тәсілдердегі өзгерісі
мен ерекшелігін анықтай алады.

3. Өздігінен немесе өзімен жастылармен қолданылатын тапсырмалар
іріктейді, тапсырманы орындау тәсілдерін түсінеді, игерген, игермеген білім
шегін кіші жастағылармен анықтай алады.

4. Шапшаң, мәнерлеп, дұрыс оқи алады, оқыту барысындағы графикалық
тілді қолданады, кесте, сызба, модельдермен жұмыс істей алады.

5. Қолданыс жағдайында пайда болған, іс - әрекет нәтижесіне жету үшін,
кедергілерді жеңу бағытында, шешуге қатысты  мәліметтер мен туындаған
сұрақтарды жинақтайды, тіркейді.
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6. Заттарды сөзбен, ғылыми тұрғыда, бейнелік тұрғыда сипаттай алады,
шынайы түрде бір - бірне байланысы мен қатынасын түсінеді.

Оқу ақпаратымен (оқу білігі) жұмыс атқаруға қажет қарапайым
ептіліктерді игеруі

Бағдарлық (нысаналық) ептіліктер:
1. Қажеттілігіне орай мұғалім, кітапханашы ұсынған әдебиеттерді

өздігінен таңдай алады.
2. Оқу мәтінінің тақырыбымен, оқу мазмұны жайлы ақпаратпен,

мұқабамен, алғы сөзбен жұмыстар жасай алады.
3. Автордың негізі ойын, мәтін тақырыбында тұрған сөздің тұру

мақсатын анықтап, мәтіннің сезіміне қалай әсер ететінін сипаттай  алады.
4. Қандай жаңа ақпарат алатынын, оқудың барысында қандай

мақсатқа жететінін, аталған ақпаратты алудың қажеттігін түсінеді.

Ақпарат құрылымы мен  оны оқып- танысу тәсілін игеруі
1. Мәтінмен жұмыс істеу мақсатын анықтап, мақсатқа жету жолын

жоспарлап, өзбетінше мәтінмен танысып, мазмұнын түсініп, мәтінді мағыналық
бөлімдерге бөледі, мәтінді автордың жазу мақсатына сай негізгі ойды
анықтайды, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоя алады, логикалық және
мағыналық байланыстарды көре алады, мәтінді қорытындылап, жалпылай
алады.

2. Мәтін барысында анықталған оқиға желісіне байланысты мағынанық
ойларды анықтап, оларды бір бөлімге біріктіре алады.

3. Мұғалім басшылығымен анықталған ақпараттың маңыздылығына баға
бере алады.

4. Мәтін тақырыбының мақсаты, тақырып бойынша сұрақтардың, оқу
нәтижесімен, басқа зерттеу көздерінен түскен ақпаратпен ара - қатынасын
сыныптастырымен бірге ақпаратты синтездей алады.

Мәтінмен жұмыс нәтижесіне байланысты қорытынды ойды жазба
түрінде жаза алу тәсілдерін игеруі

1. Өздігінен жазбаша түрде мәтіннің қарапайым не күрделі жоспарын құра
алуы.

2. Сыныптастарымен бірге оқыған мәтін мазмұнына байланысты
графикалық кескін немесе сурет, сызба түрінде сипаттай білуі.

3. Мұғалім басшылығымен мәтінді игеру алгоритімін құра алуы.
4. Негізгі мәтін мазмұнымен  графикалық кескін немесе сурет, сызбаның

ара - қатынасын анықтай алады.
5. Мұғалім басшылығымен бір тақырыппен жазылған әртүрлі мәтіндерді

салыстыра алады.мәтін мазмұнына орай сұрақтарды құрай алуы.

Таныс мәтінді еске түсіре отырып,  талдай алу білігі
1. Ауызша  мәтін бойынша сұрақтар жүйесін, негізгі ойды қысқаша

сипаттап, баяндай алуы.
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2. Мәтін мазмұнын, оқылған ақпаратты жоспар, сызба бойынша кең
көлемде баяндай алуы.

3. Сыныптастарымен бірге мәтін мазмұнының кейіпкерлері бейнесінде,
мұғалім немесе сыншы көзқарасымен шығармашылық тұрғыда мазмұнын
баяндай алуы.

4. Тақырыптары ұқсас мәтін мазмұндары бойынша оқытылған мәтін
кейіпкерлер бейнесін салыстыра отырып, өздігінен мысалдар келтіре алуы,
жалпы тақырып құрылымына қолдана алуы.

Оқу әрекеті нәтижесі мен оқу үдерісін бақылау, баға беру тәсілдерін
игеруі

1. Атқарылған әрекетті үлгіге сай өздігінен бақылай алады.
2. Өздігінен шамасы келмейтін іс- әрекетті анықтап, көрсете алады.
3. Іс- әрекеттегі қателіктерді таба алады.
4. Сыныптастарымен бірге бақылауды қажет ететін әрекет түрлерін жұмыс

жоспарына ұсына алады.
5. Сыныптастарымен бірге шағын мәтіндерді түсінгенін тексеру үшін

қажет тапсырмалар мен сұрақтарды құра алады.
6. Сыныптастарымен бірге мақсат, міндет, жоспарға сай оқу әрекетінің

сәйкестігін анықтай алады.
7. Тапсырмалар нәтежиесіне жету үшін алдын ала  бақылау тәсілдерін

қолдана алады.
8. Бақылау нәтижелеріне орай оқу – әрекетіне деген өз қатынасын өзгерту.
9. Мұғалім, сыныптастарымен бірге өзін қызықтыратын зерттеу

тақырыптарын құру.
10. Өздігінен оқу тапсырмаларын орындау мақсатына жету үшін жағдайы

мен өлшемін бағалай алады.
11. Әртүрлі тапсырмаларды бағалау түрін анықтауға қатысады.
12. Өз ойы мен әрекетін сырттай бақылай алады.
13. Еске сақтай алуын бағалай алады.
М.А. Холодная зертеуінде жалпы білім беру процесін реформалауда екі

базалық ұғымды анықтауға болатындығын, олар «түйінді құзіреттіліктер» мен
«функционалдық сауаттылық» ұғымдары екені атап өтті. Аталған ұғымдар
оқытудың нәтижесі және білім мазмұны бағдары ретінде қарастырылады. Ол
нәтижелер оқу әрекетінде, ақпараттық қолдануда, шығармашылық іс -әрекетте,
спорттық жетістікте, еңбек әрекеттері нәтижелерінде көрініс табатынын
қарастырды.

«Түйінді құзіреттілік» ұғымына терминдік тұрғыда үңілсек  ағылшын
тілінен еніп, competencе «құзыреттілік», «құзырлылық» деген екі мағына
береді. Ал құзыреттілік ұғымы қабілеттілік, біліктілік деген мағына берсе, ал
құзырлылық ұғымы іс- әрекет барысындағы құзіреттілік мағынасын береді. Ал
заңдық термин ретінде «құқықты» деген мағына береді. Түсіндірмелік сөздікте
«құзыреттілік», «құзырлылық» ұғымдары жетістікке, немесе жетістікке
жетемін, сәйкес келемін, сай келемін деген мағына береді.
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Сонымен қоса М.А. Холоднаяның пайымдауынша «функционалдық
сауаттылық» пен «түйінді құзіреттілік» ұғымдары табысты өмір сүріп, білім
алуды жалғастыру үшін оқушы игеруі тиіс сапалық қасиеттер ретінде
қарастырылады. Себебі адам өмірлік, кәсіби қызметтегі, жанұялық өмірдегі,
әлеуметтік саладағы  түрлі  жетістіктерге жету үшін оқушы бойында келесі
түйінді құзіреттіліктер қалыптасуы тиіс деп есептейді: «автономдық әрекет»
(өзбетінше әрекет ету мен жеке белсенділік), «құрал қолдану» ( физикалық,
әлеуметтік, тіл, техникалық т.б.), «Әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік топтарда
әрекет ету» (толеранттық таныту, адамдармен біріккен әрекетке дайын болу).

Сонымен қоса М.А. Холодная «функционалдық сауаттылық» ұғымының
оқу нәтижесі ретінде қолданылуымен қоса  келесі айырмашылықтарын атап
өтті. Олар: 1) тұрмыстық мәселелерді шешу бағытында; 2) жеке тұлғаның
әлеуметтік жағдайдағы өзін ұстауының сипаттамасы; 3) дәстүрлі, стериотиптік
міндеттерді шешудің байланысы;  4) оқу және жазу дағдысы деңгейінің
элементарлық базалық деңгейі; 6) сауаттысыздық мәселесін  аз уақыт бірлігінде
шешу  мағынасында қолдануы.

С.Г. Вершилинский мен М.Д. Матюшкина «функционалдық сауаттылық»
ұғымын мектеп түлектерінің сауаттылық көрсеткіштері ретінде қарастырады:
Жалпы сауаттылық (шығарма, реферат жазу; калькуляторсыз санау, анкета,
бланк толтыра алуы), ақпараттық сауаттылық (желіден қажетті мәліметті таба
алуы, электрондық поштамен хат алысу, мәтін теру мен шығару),

Жоғарыдағы ойларды түйіндей келе бастауыш білім беру сатысы
қарапайым функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға бағытталған.
Бастауыш саты кіші мектеп жасындағы оқушының функционалдық сауаттылық
пен әлеуметтік құзіреттіліктің қарапайым дағдылары мен қабілеттерін
қалыптастырудың негізін салады. Осыған орай қарапайым сауаттылық оқу мен
санаудың ауызша және жазбаша тілін, әлеуметтік әрекеттерді (адамдармен
қарым-қатынасқа түсу дағдысы, біріккен әрекетті жүзеге асыру, қоғамның
талаптарына сай өзін - өзі ұстау) дағдылары қалыптасады.

Қоғам бастауыш сынып мұғалімі алдына кіші мектеп оқушысы тұлғасын
дамытуды қамтамасыз ету шартын қояды. Ондай міндеттерді шешудің құралы
болып оқу әрекеті жатады. Оқушының функционалдық сауаттылық пен
әлеуметтік құзіреттіліктің қарапайым дағдылары мен қабілеттерін
қалыптастыруда бастауыш білім беру сатысының мақсат пен міндеттерінің
басымдығын анықтау шарты - осы жастық кезеңнің психологиялық даму
заңдылығын есепке алынуы, қойылған мақсаттың қол жетімді болуын
қамтамасыз етеді. Осыған орай бастауыш сынып оқушыларының
функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда олардың жастық
ерекшеліктеріне мән берілуі керек.

Бірінші сынып оқушысының ерекшелігі. Алғаш мектеп табалдырығын
аттап, бірінші сыныпқа қабылдану – бала өміріне күрт өзгеріс әкелетін кезең.
Мектепке дейінгі жастағы балаларға тән бейқамдылық пен ойынға шектеу
қойылып, жаңа талаптар мен міндеттер жүктеледі: ендігі уақытта бала
күнделікті ұйқысынан ерте тұрып, мектепке бару, күн тәртібіне, мектеп
өмірінің нормалары мен ережелеріне бағыну, мұғалімнің талабын орындау,
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сабақта оқу материалдарымен жұмыс істеу, бар күш-жігерін салып еңбек ету,
үй тапсырмасын тиянақты орындау, т.с.с. толып жатқан талаптарға бағынуы
тиіс.

Осы кезеңде 1-сыныпқа келген баланың дүниетанымы күннен күнге артып,
ойлау қабілетінің мүмкіндігі ашыла түседі, эмоционалдық сезімдері (қуану,
ренжу және т.б.), қарым-қатынас шеңбері өзгереді. Бала мектеп табалдырығын
аттай отырып, білім алу қажеттілігін сезіне бастайды және білімге деген
құштарлығы оянады.

Бала өзінің жаңа жағдайын жете түсіне алмағанымен, оны сезеді: үлкен
болғанына қуанады, оған өзінің «жаңа жағдайы» ұнайды. Бала өзінің «жаңа
әлеуметтік статусқа», яғни «оқушының ішкі позициясы» – «Мен – оқушымын»
мәртебесіне көтерілгенін, есейгенін сезінеді (Л.И. Божович).

1-сынып оқушысы үшін «оқушының ішкі позициясы» болуының мәні өте
зор. Соның өзі кішкентай оқушыға мектеп өмірінің қиындығын жеңуге, жаңа
міндеттерді орындауға көмектеседі.

Сол себепті де кез келген ата-ана 1-сынып оқушысы атанған баласының
«ішкі позициясын» қолдаудың маңызын түсіне және қолдай білуі тиіс. Олар өз
балаларының мектеп өміріне үйренісіп кетуіне ықпал етіп, сабақтағы табысы
мен сәтсіздігіне шын көңілімен, шыдамдылықпен төзе біліп, ыждағаттылығы
мен ынтасын міндетті түрде мадақтап, эмоционалдық тұрғыдан көмек беріп
отырса, соның өзі баланың білімнің маңыздылығын сезінуіне, өзін-өзі
бағалауына және өзіне сенімділікпен қарауына көмектеседі.

Екінші сынып оқушысының ерекшелігі. Оқушы 2-сыныпқа «көп білетін»
бала ретінде келеді. Ол үшін өз құрдастарымен, сондай-ақ үлкен адамдармен
жаңа қарым-қатынас орнату кезеңі аяқталады. Бұл уақытта бала жүйелі оқуға
бейімделеді, оқу, жазу, санау біліктіліктері мен дағдылары қалыптасады, күн
тәртібіне төселіп, мектептің ережелерін орындауға машықтанады. Енді
кішкентай оқушы келесі сыныптарда өзін не күтіп тұрғанын біледі.

Бастауыш мектеп жасындағы бала үшін өзін-өзі бағалауы басты рөл
атқарады. Өзін-өзі бағалауда 2-сынып оқушылары мен 1-сынып оқушылары
арасында елеулі айырмашылық бар. 1-сынып оқушылары өзін-өзі жоғары
деңгейде бағалайды. 2-сынып оқушыларының көпшілігінде оқу іс-әрекетіне
деген өзіндік бағалауы күрт төмендеп кетеді. Ал 3-сыныпта өзін-өзі бағалау
деңгейі қайтадан көтеріледі. Бұл құбылыс «екінші сынып феномені» деген атау
алған.

2-сынып оқушыларында өзіндік бағалаудың төмендеуі өзіне сын көзбен
қарауының және өзінің оқудағы сапалық нәтижесін бағдарлау мүмкіндігінің
өсуімен байланысты. Бірақ өзінің еңбек нәтижесін бағалау мүмкіндігі әлі де
болса шектеулі. Осыдан келіп өзіне деген сенімсіздігі, өзін-өзі төмен бағалауы
пайда болады.

Үшінші сынып оқушысының ерекшелігі.Кіші жастағы мектеп оқушысының
өмірінде 3-сынып өзгеріс әкелетін кезең болып табылады. Көптеген мұғалімдер
«Үшінші сыныптан бастап оқушылар оқуға саналы түрде қарай бастайды,
сонымен қатар білімге деген қызығушылығы жоғары болады» деген пікірде
болады. Мұның барлығы осы кезеңде баланың жалпы және интеллектуалдық
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дамуында орын алатын жаңа түзілімдермен байланысты. Педагогикалық-
психологиялық зерттеулер екінші және үшінші сынып оқушыларының
интеллектуалдық дамуында осындай күрт өзгерістер болатынын көрсетіп отыр.
Оқытудың осы кезеңінде ойлау қабілетінің қалыптасуы және оқу материалын
белсенді меңгеруі, вербалды ақыл-ойдың дамуы, яғни түсініктерге сүйене
отырып ойлау мүмкіндігі жүзеге асырылады.

Ойлаудың жаңа мүмкіндіктері басқа да танымдық үдерістерді: қабылдау,
зейін, жадыны одан әрі дамыту үшін негіз болады. Белгілі психолог Д.Б.
Эльконин кіші жастағы оқушылардың даму ерекшеліктері туралы былай деп
жазған: «Память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие –
думающим». Балада өзінің психикалық үдерістерін өзі ерікті түрде басқару
қабілеті де белсенді бола бастайды, ол зейінін, жадын, назарын ерікті түрде
бағындыра білуге үйренеді.

3-сынып оқушыларының интеллектуалдық дамуындағы осы түзілімдерді
шығармашылық, дамытушылық жұмыстарда белсенді қолдану оң нәтижелер
беретінін ұстаздар естерінде ұстағаны дұрыс.

Төртінші сынып оқушысының ерекшелігі. Оқудың төртінші жылы
бастауыш сыныптың оқушысы үшін мектеп өміріндегі бірінші кезең аяқталады.
4-сынып оқушылары – бұл бастауыш мектептің түлектері. Бұл – баланың төрт
жыл бойы қол жеткізген білім, білік, дағдыларының қорытындысын
шығаратын, психикалық, физиологиялық дамуының деңгейін анықтайтын
жауапты кезең. Сондықтан да бұған ата-аналар мен мұғалімдер, ең алдымен,
4-сынып бітіруші бала келесі деңгейге көшкенде күрделі сабақтарды алып кете
ала ма, жоқ па, қажетті білім, білік, дағдылар жиынтығымен қаруланды ма және
оларды әрі қарайғы өмірінде қолдана ала ма, т.с.с. мәселелерге назар аударып,
жыл бойы қадағалап, үлкен дайындықпен, жауапкершілікпен келуі тиіс. Ол
үшін әр баланың өзіндік ерекшеліктері мен мүмкіншіліктері, қабілеттері мен
дүниеге өзіндік көзқарастары, яғни әркімнің тек өзіне ғана тән дара ерекшелігі
немесе өзіндік мәнері (стилі) болатынын да естен шығармаған жөн.

Көп жылғы зерттеулер көрсеткендей, 4-сыныпты аяқтаған оқушылардың
көпшілігінде оқу әрекетін орындаудағы өзіндік жеке стилі қалыптасады. Бұл
бала үй жұмысына дайындалған кезде немесе сабақ үстінде, т.б. жағдайларда
байқалады. Мысалы, бір бала сабаққа дайындау жұмысын мектептен келісімен
бастаса, ал басқа бала демалғанды (әртүрлі ұзақтықтағы) қажет етеді. Біреу
жұмысқа тез әрі жеңіл кіріссе, екіншілері дайындық кезеңді керек етеді. Бір
бала үй жұмысын орындауды күрделі оқу пәндерінен бастаса, ал басқа бала
жеңіл пәндерден бастайды. Сондай-ақ материалдарды графикалық бейнелерге
(суреттер, кестелер және т.б.) сүйене отырып меңгеретін немесе, керісінше,
ауызша түсіндіруді қажет ететін балалар да бар. Оқу жұмысын орындаудың
жалпы айырмашылығы балалардың жеке-типологиялық ерекшеліктеріне,
олардың жұмыс істеу қабілеттеріне, танымдық даму өзгешелігіне, ақпаратты
қабылдауына және оны қайта өңдеуіне, әртүрлі оқу пәндеріне деген
қызығушылықтың бірдей еместігіне және т.б. байланысты.

Оқу жұмысының жеке стилі оқу тапсырмаларын орындаудың жалпы
тәсілінде ғана емес, оқушылардың әртүрлі оқу білігі мен дағдысын қолдануда
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да көрініс табады. Оқу жұмысының нәтижелі тәсілдерін меңгеру оқушыда оқу
біліктілігі қалыптасқандығын білдіреді: яғни ол ұсынылып отырған білімді
сапалы игеруге қабілетті және қажет болған жағдайда өздігінен меңгеруге
дайын.

Бастауыш мектепті тәмамдаған оқушының келесі сыныптарда, яғни негізгі
орта білім беру деңгейінде оқуын жалғастыру барысында жоғары жетістіктерге
жетуі үшін жалпы қандай білік-дағдылар қалыптасуы тиіс? Мысал ретінде
солардың ішінен кейбіреулерін атап көрсетейік:

– мұғалімді тыңдау;
– мәлімдемеден басты ойды бөлу;
– мәтін мазмұнын байланыстырып айтып беру;
– мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру;
– мәтінге сұрақтар қою;
– алған ақпараттар негізінде қорытынды жасау;
– өз ойын жазбаша білдіру;
– қосымша ақпараттар көздерін қолдану, анықтамалық әдебиеттерді

пайдалану (сөздіктер, энциклопедиялар және т.б.);
– өз жұмысының нәтижесін дәл бағалау.
Осы білік-дағдылардың көпшілігі ойлау қабілеттеріне сүйенеді: заттың,

құбылыстың, т.б. жалпы және дара сипатын салыстыру және таба білу; бастыны
айырып көрсету, маңыздыны болмашыдан айыру, логикалық қорытынды мен
тұжырымдама жасай алу біліктері, т.с.с.

4-сыныптың көптеген оқушыларында оқуға деген қызығушылықтың
дифференциациясы байқалып, оқу пәндеріне деген әртүрлі көзқарас пайда
болады.
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2 Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын
қалыптастырудың педагогикалық негізі

Бастауыш сынып оқушылардың фукционалдық сауаттылық мазмұны
келесі мағынада сипатталады (1-сурет):

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ МАЗМҰНЫ

1-сурет – Функционалдық сауаттылық мазмұны

Білім берудегі сауаттылық мәселесі, біріншіден, нақты бір елдегі
халықтың әлеуметтік жағдайына, екіншіден, мемлекеттің экономикалық
дамуына, үшіншіден, елдегі мәдени ахуалға тәуелді болатындығы айқын.
Бүгінгі өркениеттің даму деңгейі білімділік пен сауаттылық ұғымдарының
мазмұны мен оны түсінудің сара жолдарын іздестіруді қажет етіп отыр.
Ғылыми еңбектерде сауаттылық ұғымының белгілі бір деңгейде ана тілінің
грамматикалық нормаларына сай оқу, дұрыс жаза алу дағдыларын игеру екені
байқалады. Әйтсе де адамның өмір сүруіне қажетті деп танылып, меңгеруге
ұсынылған бастауыш мектеп деңгейіндегі белгілі бір білім, білік пен
дағдылардың жиынтығы (оқу, жазу, санау, сурет салу және т.б.) ретіндегі
тілдік сауаттылық қазіргі кездегі әлеуметтік сұраным талаптарымен сәйкес
келе бермейді.

Сауаттылық ұғымының нақты мазмұны дара тұлғаның дамуына
қойылатын қоғамдық талаптарға байланысты құбылмалы сипатқа ие болады.
Ол қарапайым оқу, жазу, санау біліктіліктерінен бастап адамның әлеуметтік

Функционалдықсауатт
ылыққакіреді

Ойлаудағдылар
ының
(интелектуалды
қептілігініңнегі
зінде)

Өмірлікдағд
ылар

Жалпысипатта
ғыіс-
әрекетдағдылар
ы мен
білімдікқұзіретт
іліктернегізінде

оқу мен жазудағысауаттылық

жаратылысғылымдарындағысауаттылық

математикалықсауаттылық

компьютерліксауаттылық

құқықтықсауаттылық

денсаулықмәселесіндегісауаттылы
ққалыптасады



17

үдерістерге саналы түрде қатысуына мүмкіндік беретін, қоғамдық қажеттігі
айқын кешенді білімдер мен біліктерден құралатын функционалдық
сауаттылықты меңгеруді де қамтиды. С.И.Ожеговтың сөздігінде «функция»
сөзінің мәні «Вызванный функционированием чего-нибудь, зависящий от
деятельности, а не от структуры, строения чего-нибудь (книжн)» – деп
анықталса, Қазақ тілінің түсіндерме сөздігінде: «фукционалдық ұғымы бір
нәрсенің құрылысы, құрамынан емес, қызметінен болатын, соның әрекетіне
байланысты болады» – деп сипаттама беріледі. Бұдан «функция» ұғымы
белгілі бір заттың атқаратын қызметіне немесе іс-әрекетіне қатысты
айтылатыны танылады. Мысалы, техникалық құрал-жабдықтарды алар болсақ
(компьютер, сканер, принтер, т.б.), олардың өз функциялары бар. Ал
«функция» ұғымы адамға қатысты айтылғанда, оның іс-әрекетіне байланысты
қарастырылады. Кез келген маманның атқаратын белгілі бір функциясы
немесе қызметі болады, ол соның дұрыс атқарылуына жауап береді. Айталық,
мектеп директорының, оқу ісі немесе тәрбие жөніндегі орынбасарларының
әрқайсысының өз функциясы бар және әрқайсысы өз бағыты бойынша жауап
береді.

Жалпы, сауаттылық адамның білімділігіне қатысты ұғым екені белгілі.
Яғни, сауатты деген сөздің түпкі мағынасы оқу, жазу, санау біліктіліктері
қалыптасқан, грамматикалық тұрғыда таза, қатесіз жаза, сөйлей, оқи алатын,
сондай-ақ дұрыс есептей білетін адам сауатты ретінде танылады. Ал
«функционалдық сауаттылық» белгілі бір кезеңге сай субьектінің алған білімі
мен білігі негізінде сауатты іс-әрекет ете алуы деген мағынаны білдіреді.

Қоғамның дамуына байланысты сауаттылық ұғымының мәні тарихи
тұрғыдан өзгергенін, тұлғаға қойылатын талаптарда оқу, жазу, санай білу
қабілеттерінен гөрі белгілі бір қоғамда өмір сүруге қажетті білім мен
біліктердің жиынтығын игеру, яғни функционалдық сауаттылыққа жету деген
сипатта ұғынылады. Қазіргі әлемдегі, еліміздегі өріс алып отырған түрлі
бағыттағы дамулардың әсерінен қоғамның адамға қоятын талаптарының
өзгеруі нәтижесінде функционалдық сауаттылық ұғымы кең тарала бастады.

Сауаттылық ұғымы оны білім берудің әрекеттік аспектісімен бірлікте
алғанда ғана кеңейе түседі. Функционалдық сауаттылық – тұлғаның пәндік
білім, білік, дағдыларын әлеуметтік-қоғамдық ортада кез келген жағдаятқа
сәйкес еркін қолдана алу мүмкіндіктерінің қалыптасқан жүйесі.

Қазіргі таңда функционалдық сауаттылық ұғымы білім кеңістігіндегі
білімді құзыреттілікке бағыттау парадигмасына байланысты туындап отыр.
Қазіргідей пәндік білімге ғана негізделіп отырған оқу үдерісінде баланың
жалпы дүниетанымының қалыптасуы, өміртанымдық дағдыларының
жетілдірілуі, білімнің күтілетін нәтижеге бағытталуы қоғамдық-гуманитарлық
пәндердің жаңарған мақсат-міндеттерінен бастап оқытудың әдістемелік
жүйесінің әр бөлігінің (білім мазмұны, оқыту түрлері, оқыту әдістері, білім
нәтижелері) түбегейлі өзгертілу деңгейіне қатысты екені сөзсіз. Мектептік
білім беру жүйесін жаңа уақыт талабына орай жетілдіру білім беру жүйесін
өзіміздің ұлттық болмысымызға, негізге алынған ұстанымдарымызға сай
құруды қажет етеді. Осыған орай мектептегі берілетін білімді шынайы
өмірмен ұштастырып, бастауыш мектепті бітіруші түлектерді үлкен өмірге
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дайындау қажеттігі туындайды. Сондықтан бастауыш мектеп оқушыларының
меңгеруі тиіс білім, білік, дағдыларының жиынтығы ретінде, яғни оқытудың
түпкі нәтижесі ретінде оқушылардың бойында қалыптасатын құзыреттіліктер
алынады.

Білім берудің нәтижесі ретіндегі құзыреттілікті ғалымдар (А.Хуторской,
М.Ж.Жадрина, Н.Н.Нұрахметов, Ж.Т.Дәулетбекова) белгілі бір пәнге қатысты
оқушының игерген іс-әрекет тәсілдерінің жиынтығы ретінде анықтады.
Сондықтан қазіргі кезеңде Қазақстандағы білім беруде жаңа нәтижеге жетудің
басым бағыттарының бірі ретінде білімділік бағыттан оқушылардың бойында
құзыреттерді қалыптастыру бағытына өту мәселесі қарастырылуда.
Құзыреттілік бағыт – межелеген мақсаттарға жету үшін оқушының ішкі
(білім, білік, дағды, құндылық, психологиялық ерекшеліктер және т.б.) және
сыртқы (ақпараттық, адами, материалдық және т.б.) ресурстарды тиімді
ұйымдастырудағы дайындығының қалыптасуын көздейді. Мектепте берілетін
білім, ендігі жерде, негізгі мақсатқа жетудің құралы болуы керек деп
тұжырымдалды. Дәстүрлі мектепте білім баланың білімді болуы үшін ғана
беріліп, сол берілген білімнің болашақта бала өміріне қаншалықты қажет
екендігі қарастырылмады. Педагогикалық мақсат нәтижесінде бала
түсініктерді, мәліметтерді, ережелерді, заңдылықтарды, біліктіліктерді және
т.б. меңгеруі тиіс, ал мұғалім сол білімді меңгертуі тиіс болды. Егер оқу
нәтижесі құзыреттілік деп анықталса, онда пәнді меңгертуден күтілетін
нәтижелер оқушының өмірлік дағдыларымен сабақтастырылуы қажет болып
саналады.

Сонымен, функционалдық сауаттылық – жеке тұлғаның  әлеуметтік,
мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы және өмір
бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторы, яғни бүгінгі жаһандану
дәуіріндегі заман ағымына қарай ілесе отырып, меңгерген білімді тұрмыс
тіршілікте қолдана алуы мен жетілдіре отыруы. Сонда, функционалдық
сауаттылық ұғымына келесі анықтаманы беруге болады: адамның
мамандығына, жасына қарамастан меңгерген білімді сауатты қолдана алуы
мен үнемі білімін жетілдіріп отыру процесі. Мұндағы басшылыққа алынатын
функционалдық сапалар: белсенділік, шығармашылық тұрғыда ойлау, шешім
қабылдай алу, өз кәсібін дұрыс таңдай алуға қабілеттілік, т.б. Яғни, жалпы
білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және
рухани тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның өзгермелі әлемде
әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін
қанағаттандыру болып табылады.

Осыған орай, Ұлттық жоспарда функционалдық сауаттылықтың
төмендегідей негізгі механизмдерін бөліп көрсетеді. Ұлттық жоспардың
жоғарыда аталған мақсат, міндеттерін жүзеге асыруда төмендегідей тетіктері
нақтыланып,  мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту
үшін білім беру жүйесінде басшылыққа алынады.

Олар:
• білім беру мазмұны (ұлттық стандарттар, оқу бағдарламалары);
• оқыту нысандары мен әдістері;
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• білім алушылардың оқудағы жетістіктерін диагностикалау мен бағалау
жүйесі;

• мектептен тыс қосымша білім беру бағдарламалары;
• мектепті басқару моделі (қоғамдық-мемлекеттік нысан, мектептердің

оқу  жоспарын реттеудегі дербестігінің жоғары деңгейі);
• барлық мүдделі тараптармен әріптестікке негізделген достық қалыптағы

білім беру ортасының болуы;
• ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесіндегі белсенді

рөлі.
Оның алғашқысы – оқыту әдіснамасы мен мазмұнын түбегейлі

жаңарту. Яғни мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын
дамыту  жалпы білім беретін орта мектептің Мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандартын (МЖБС) жаңартудан бастау алуға тиіс. Ол үшін
мұғалім білім алушының бойына алған білімін практикалық жағдайда тиімді
және әлеуметтік бейімделу үдерісінде пайдалана алатындай негізгі
құзыреттіліктерді  сіңіруі керек. Олар:

 басқарушылық (проблеманы шешу қабілеті);
 ақпараттық (өз бетінше ақпарат көздері арқылы үнемі білімін

көтеріп отыруы, сол арқылы танымдық қабілетін ұштау);
 коммуникативтік (үш тілде: қазақ, орыс, ағылшын (шет) ауызша,

жазбаша қарым-қатынас жасау);
 әлеуметтік (қоғамда, өзі өмір сүрген ортада іс-әрекет жасай алу

қабілеті);
 тұлғалық ( өзін жеке тұлға ретінде қалыптастыруға қажетті білім,

білік, дағдыларды игеру, болашақ өзі таңдаған кәсібін өзі анықтау, оның
қиыншылығы мен күрделілігіне төзімді болу);

 азаматтық  (қазақ халқының салт-дәстүрі, тарихы, мәдениеті, ділі,
тілін терең меңгеріп, Қазақстанның  өсіп-өркендеуі жолындағы азаматтық
парызын түсінуі);

 технологиялық (әр азамат өз мамндығына қарай ақпараттық
технологияларды, сандық технологияны, білім беру технологияларын сауатты
пайдалануы).

Білім алушы осы аталған негізгі құзыреттіліктермен қатар пәндік
құзыреттіліктерді (әр пәннің мазмұны арқылы) меңгеруі тиіс. Елбасы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы:
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты еңбегінде оқулық
мәселесіне ерекше тоқталған болатын.

Жалпы оқулық жазу мәселесі күн тәртібінен түспеген, өзекті
мәселелердің бастысы екендігі алаш арыстарының ой-пікірлерінен анық
аңғарылады. Атап айтар болсақ, Ж.Аймауытов: «...Тегінде оқу кітаптарын
кеңседе отырып одан-бұдан құрастырылып ойдан шығарылып, долбармен
жазу керек емес, мектептердің программасына жанастырылып, сондағы оқыту
тәсілдеріне сүйеніп жазылуы керек. Бұлай болмағандықтан кітаптардың көбі
мектептерде қолдануға жарамсыз болып қалады. Кітап жазушылар ауылдағы
мұғалімдер арасынан шықпай, немесе кітап жазам деген кісі, сол бастауыш
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мектепте бала оқытып көрмей тұрып, мектептердің мүддесіне, мақсатына тап
ете түскендей кітап шығуы қиын».

Елбасы Н. Назарбаев «...Мектептердің пән сөздерін кеңседе жасау дұрыс
емес. Пән сөзін пән маманы, кітап жазушы шығару керек. Ешбір ғалым пән
сөздерін кеңседе шешкізіп, жасамайды. Кітап жазушы өзі табады. Бір
ғалымның шығарған кітабында кейбір сөздер қолайсыз болса, екінші жазушы
ол сөздерін түзеп, өзгертіп, жаңа сөз кіргізеді. Сөзді пән иесі ғана шығармаса,
бөгде кісілердің шығаруы мүмкін емес. Өйткені, әр пәнге жетік адамдар білім
кеңесінде болмайды. Пән иесі көп ойланып, көп еңбекпен тапса, кеңес сөзге
көп ойланып отыра алмайды. Білім кеңестерінің жиналысында болғанымыз
бар, онда сөздер жете тексерілмей, үстірт қаралатындығы, көп отырса
жалығып, қолайсыз сөздерді де ала салатындығы байқалады», – деп оқулық
жазудың үстірт қарайтын, жеңіл дүние еместігіне баса назар аударады»,-
дейді. Елбасының жоғарыдағы тұжырымы осы алаш ойшылдарының пікірімен
үндесіп жатыр.

Яғни, жоғарыдағы пікірлерде айтылғандай, оқулықтың мақсаты, міндеті,
мазмұны, құрылымы  функционалдық сауаттылықтың құзыреттіліктеріне  сай
жазылуы тиіс. Оқулықты жаңа мазмұнда жазу барысында оның негізін салған
авторлар ұмыт қалмауға тиіс. Себебі кез келген оқулықты жазудың негізін
қалаған - сол алғашқы авторлар. Олардың атын оқулықта сақтап қалу біздің
азаматтық борышымыз болуымен қатар, болашақ ұрпаққа берер тәлім-тәрбие
болмақ. Себебі, қазақ халқының тәрбиесіндегі адамгершілік, үлкенге құрмет,
кішіге ізет т.б сапалық қасиеттер мен құндылықтар кез- келген оқулықтың
ұстанымы болмақ.

Жалпы білім беретін орта мектеп стандарты негізінде жазылатын
мектептердегі оқулық жоғарыдағы айтылған құзыреттіліктерді  басшылыққа
ала отырып дайындалуы тиіс.

Функционалдық сауаттылықты жүзеге асырудың екінші тетігі – оқыту
нысандары мен әдістері. Тәуелсіз қазақ елінің оқулықтарының мазмұны
ұлттық құндылықтарды басшылыққа ала отырып жазылып, оны оқыту мен
жүзеге асырудың жаңа әдістері, яғни аралық белсенді әдістер арқылы жүзеге
асуы тиіс. Осы негізде білім алған мектеп оқушылары теориялық білімдерін
практикалық тұрғыда қолданумен қатар ана тілінің келешегіне үлкен
жауапкершілікпен қарауға тәрбиеленеді.

Ұлттық жоспарда көрсетілген функционалдық сауаттылықтың үшінші
тетігі – оқу нәтижелерінің бағалау жүйесін өзгерту. Яғни бағалау жүйесі
функционалдық сауаттылықта  сырттай бағалау және іштей бағалау болып
бөлінеді.  Іштей бағалау – оқу пәні бойынша оқыту сапасын диагностикалау
және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты өлшеміне сәйкес
жүзеге асырылуы тиіс. Ал сырттай бағалау – әрбір деңгейді аяқтау бойынша
білім алушының оқу жетістіктерінің нәтижелеріне сәйкес (ҰБТ, ОЖСБ және
т.б.), сондай-ақ халықаралық зерттеулерге (ТIMSS, PISA және PIRLS) қатысуы
арқылы жүзеге асырылады.  Нақтырақ айтар болсақ, сыртқы бағалау белгілі
бір мамандық иелеріне қатысты болса, іштей бағалау көбіне білім алушыларға
қатысты. Сонымен қатар білім алушылардың өзін-өзі бағалауы,
ұйымдастыруы, жетілдіруі және жеке жетістіктерін бағалау арқылы жүзеге
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асырылады.  Біздің тәжірибемізде, осы аталған білім алушының бағалау
жүйесі ұлттық төл технологиямыз «Сатылай кешенді талдауда» қолданылып
келеді. Бұл жоғарыдағы аталған басқарушылық, ақпараттық,
коммуникативтік, әлеуметтік, тұлғалық, азаматтық, пәндік құзыреттіліктерді
білім алушы бойына  дарытады. Оның дәлелі - «Сатылай кешенді талдау»
технологиясымен білім алып отырған оқушылар мен оларға білім беруші
мектеп мұғалімдерінің жыл сайынғы жетіп отырған жетістіктері, яғни мектеп
бітіруші түлектердің ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары пайыздық
көрсеткішке жетуі және Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының
республикалық ауызша командалық олимпиадасына республикамыздың әр
өңірінен бастауыш сыныптан бастап, орта, жоғары буын сыныптарынан
оқушылардың қатысып, жүлделі орындарға ие болуы. Бұл туралы әр өңірдегі
баспасөз құралдарында жарияланып отырады.

Ал функционалдық сауаттылықтың төртінші тетігіне тоқталар
болсақ, оған қосымша біліммен және мектептен тыс сабақтармен қамтуды
жатқызады. Шынтуайтына келгенде, бұл мәселе бізде толыққанды жүзеге
асып отырмағандығы белгілі.  Себебі, әлі күнге дейін стандарт пен
оқулықтарға  айтылған сын түзелмей отырған кезеңде мұндай қосымша
біліммен функционалдық сауаттылық өз деңгейінде жүзеге асып отыр дегенді
айта алмаймыз. Бұл тұрғыда да біз, алаш арыстарының бірі Ж.Аймауытовтың
мына бір қағидасын басшылыққа алсақ, функционалдық сауаттылықтың
төртінші тетігі жүзеге асқан болар еді. Ағартушы: « Балаға ең қымбат, ең
жылы, жақын нәрсе – туған жері, туған жерінің құбылыстарын білу балаға өте
қызық. Мұндай оқыту жүйесі жергілікті өмірге, табиғатқа терең мазмұн беріп,
оларды баланың санасында жандандырып, оларға баланың махаббатын
арттырады, бала әлеумет тұрмысына, төңіректегі әлемге терең көзбен қарап
үйреніп, жолығатын қиын мәселелерді оңай шешетін болады, бұрынғыдай
мектептен шыққан соң, бала үйренген білімін ұмытып қалмайды, қайта
білгенін өмір жүзінде пайдаланатын болады.

Балаларға туған жердің табиғатын, туған елдің әдет-ғұрпын, мінезін
үйреніп, хәкімшілік, әлеумет мекемелерімен, олардың қызметтерімен, сауда
кәсібімен, қатынасу жолдарымен таныстырып, жергілікті тарихи
ескерткіштердің қатынасын түсіндіріп, балаларды бұрын білмейтін, жат
нәрсемен яғни әлеумет ғылымымен таныс қыламыз»,–деп  бүгінгі заманауи
білім беру талабына сай  функционалдық сауаттылық мәселесіне, дәл осы
терминмен айтпаса да,  терең талдау жасау керек. Егер, біз қосымша білім
беру және мектептен тыс сабақтарда осы қағидаларды басшылыққа ала
отырып, бағдарламалар түзіп, қосымша әдебиеттер ұсынатын болсақ, онда
функционалдық сауаттылықтың төртінші тетігі өз дәрежесінде жүзеге асады.

Ұлттық жоспарды жүзеге асырудың бесінші тетігі –мектепті басқару
моделі (қоғамдық-мемлекеттік нысан, мектептердің оқу жоспарын
реттеудегі дербестігінің жоғары деңгейі). Бүгінгі білім беру жүйесінде
қазақстандық мынадай мектептер бар. Олар: жалпы білім беретін орта мектеп,
гимназия, лицей, дарынды балаларға арналған мектептер, Назарбаевтың
зияткерлік мектебі (НЗМ) т.б. Осы мектептердің басқару жүйесі, оқу
бағдарламалары, оларда оқытылатын пәндердің оқулықтары, онда оқитын
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оқушылардың білім сайыстары бір-бірінен ерекшеленіп, бүгінгі қоғам талап
етіп отырған үрдістен шығуы тиіс.

Алтыншы тетігі– барлық мүдделі тараптармен әріптестікке
негізделген достық қалыптағы білім беру ортасының болуы. Бұл мәселедегі
жүзеге асырылатын жұмыс – мектеп пен жоғары оқу орындары, түрлі ғылыми
зерттеу орталықтары мақсатты түрде келісімшартқа отырып, мектеп
оқушыларының мамандық таңдауда, ғылыми жұмыстар, жобалар жасауда
әріптестік қарым-қатынас орнатып отыру екі жаққа да тиімді болмақ. Жоғары
оқу орындары білім сапасын арттыруда өзі дайындайтын маманның деңгейін,
қабілетін, дарынын алдын-ала анықтап, болашақта жүргізілетін жұмыстарын
жоспарлап, білім алушыларға кредиттік жүйенің ерекшеліктерін, мақсат-
міндеттерін алдын-ала түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, мектеп оқушыларына
мамандық таңдауда дұрыс бағыт беру.

Функционалдық сауаттылықтың жетінші  тетігі – ата-аналардың
балаларды оқыту мен тәрбиелеуге белсенді қатысуын қамтамасыз ету. Ата-
ана бала бойына  жас кезінен адами құндылықтарын дарытып, саналы өмір
сүруге баулуға  борышты.  Ата-ананың бала тәрбиелеуде  функциональдық
сауаттылығын көтеру мектеп мұғалімдерімен олардың тығыз байланыс жасап,
екі жақты әріптестік әрекетінің негізінде қалыптасады.  Яғни  ата-ананың
баласының ерекше қасиетін тануы, оны түрлі жағдаятта түсініп, қол ұшын
беруі, олардың қабілетін дамытуға,  бойына рухани құндылықтарды
қалыптастыруға, жағымсыз мінез-құлық, әдеттерден арылтуға көмек беретін
функционалдық сауаттылық ата-ана бойында да болуға тиіс. Бұдан
байқалатын нәрсе, білім мен тәрбиенің екіжақты мәселе екендігін көрсетеді.

Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылықтарын
қалыптастырудың психологиялық және педагогикалық негіздеріне келер
болсақ, бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктері
ескерілуі керек. Оқу, жазу сауаттылықтарын қалыптастыруда, ең алдымен,
кіші мектеп жасындағы балалардың ойлау мен сөйлеуі маңызды орын алады.
Бұл орайда Ж.Аймауытов, Б.В.Беляев, Е.И.Пассов, Н.И.Жинкиндердің ойлау
мен сөйлеу секілді күрделі психикалық құбылыстар туралы ой-пікірлері
талданады. Ой ұйымдасқан сөйлесім үдерісіне айналуы үшін адам өзіне
қажетті үлгіні, ойды дәл бейнелейтін сөзді таңдап алатын іштей сөйлеудің
кезеңдерінен өтуі тиіс. Сөйлесім – айтылған не жазылған хабардың
қабылданып, оған жауап қайтарылуды талап ететін, адамдар арасындағы
тілдік қарым-қатынас негізінде іске асатын ортақ құбылыс. Оқушылардың
функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда іштей сөйлеу мен сөйлесімнің
мәнін назарға алу олар орындайтын жаттығулар мен тапсырмаларды іріктеуде
маңызды рөл атқарады.

Оқыту үдерісінің нәтижелілігі бастауыш сынып оқушысының
физиологиялық, психологиялық негіздерін терең білу мен барлық оқу әрекетін
соған негіздеуге байланысты болады. М.Жұмабаев:«Сыртқы дүниемен,
адамзат тұрмысымен жаңа таныс болып келе жатқан адам бар нәрсені білуге,
бар білгенін есте ұстауға ұмтылады. Естің қатынасуын қатты керек қылатын
ғылымдарды үйретуге қолайлы шақ осы. Бұл жаста баланың міндеті ой
жүгіртіп білімді іске асыру емес, білімді молайта беру; даярлай беру, бар
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нәрсені еске ала беру»,- деп, балаларда жасынан білуге, тануға ерекше
талпыныс пайда болатынына тоқталады.

Оқыту үдерісінде пәндік білім, білік, дағдыларды, яғни құзыреттіліктерді
меңгертуде балалардың жас кезеңдеріне сәйкес пайда болатын жетекші
әрекеттерге назар аударылды. Бастауыш сыныптан мектептің орта сатысына
өту кезеңінде балалардың өзін қоршаған адамдармен қарым-қатынасы жаңа
арнаға түседі: даралық сезімдері бас көтеріп, өзін-өзі тани бастайды. Білім
беруде бұл мәселелер ескеріліп отыруы тиіс. Бастауыш мектеп кезеңі
оқушылардың оқу, қарым-қатынас, еңбек секілді жетекші әрекеттер негізінде
жалпы және ерекше қабілеттерінің дамуымен сипатталады. Оқу әрекетінде
олардың жалпы интеллектуалдық қабілеттері қалыптаса бастайды.

Олардың оқу әрекетінің өзіндік ерекшеліктері жөнінде Л.В.Выготский:
«Бұл әрекеттің басты мақсаты мен нәтижесі, яғни, баланың үлкендермен,
сондай-ақ, өзінің құрдастарымен әлеуметтік қатынасын қалыптастыру, әрі бұл
уақытта өзіне дейінгінің тәжірибелерін, оның ішінде әлеуметтік қатынастың
құралы болып саналатын сөйлеу тәжірибесін де меңгеруі қатар жүреді», – деп
тұжырымдайды.

Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын
қалыптастырудың педагогикалық негіздеріне алынатын дидактикалық
ұстанымдар екі бағытта белгіленді.

1.Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың дәстүрлі
ұстанымдары.

2. Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың арнайы
ұстанымдары.

Дара тұлғаға бағдарлап оқыту ұстанымы бойынша барлық оқыту жүйесі
оқу әрекетінің субьектісі – оқушының даралық сипатына, мотивіне, шынайы
өмірлік қажеттілігіне, мүмкіндігіне, бейімділігіне, әлеуметтік-мәдени дамуына
орай құрастырылады.

Қатысымдық (коммуникативтік) тұрғыдан оқыту ұстанымы білім
мазмұнындағы басшылыққа алынатын барлық ұстанымдардың негізіне
салынады. Себебі тілді меңгертуде грамматикалық білімді ғана игеріп қана,
оны тәжірибелік іс- әрекетте қолдана алмаудан арылуға бірден бір мүмкіндік
беретін жүйе тілді оқушының сөйлеу, тіл мәдениетімен бірлікте қарастыру
болып табылады.

Тұтастық ұстанымы «сөйлесім әрекетіне қатысты бірнеше жұмысты қатар
қамтиды. Олар: оқу, жазу, ауызша сөйлеу, тыңдау, қайталау, жауап беру. Бұл
ұстанымның ерекшелігі: бір сабақтың үстінде осы жұмыстардың барлығын
жүйелі түрде қолдана отырып, олардың арасынан ең басты біреуін таңдап алу
және қалған жұмыстың түрлерін осыған бағындыра білуден көрінеді. Сонда
бір сабақтың өзінде ортақ (өзек) пайда болады да, қалған бағыттар сол басты
орталыққа жұмыс істеу мақсатында жүргізіледі, сөйтіп, сабақта тұтастық,
бүтіндік пайда болады».

Пәндік білім, білік, дағдыларды меңгертудегі шығармашылық ұстаным
сабақты шығармашылық үдеріс ретінде құруды мақсат етеді. Оқу үдерісінде
жұптық, топтық жұмыс түрлеріне, біріккен шығармашылық тапсырмалар мен
жобаларды орындауға үлкен мән берілді. Белгілі бір қатысымдық міндеттерді
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шешу барысында оқушылардың өз тілек-емеуріндерін іске асыруға мүмкіндігі
болады. Оқу үдерісінде оқушылардың алдыңғы сабақтарда алған білім, дағды,
біліктерін жаңа жағдаятта қолдана алуына қажетті дағдылары дамытылады.
Пәнді интеллектуалдық және шығармашылық тұрғыда түсініп меңгертуге ден
қойылады.

Оқыту үдерісінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын
(жаратылыстану, математика, оқу және жазу, т.б.) қалыптастыруда, ең
бастысы, оқушыларды ғылыми біліммен қаруландыру міндеті аса маңызды.
Осы орайда оқытудың ғылымилығы ұстанымы жетекші рөл атқарады. Бұл
ұстаным бойынша оқушыларға берілетін білімнің мазмұнының ғылымның
қазіргі даму деңгейіне сәйкестігі, оларға заттар мен құбылыстардың
заңдылықтарын ұғындыру және олардың арасындағы себеп-салдарлық
байланысты ашу ескеріледі. Бастауыш мектепте кез келген пәнді оқытуда
оқушылардың қарапайым ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыру, заттар
мен құбылыстардың негізгі және жанама белгілерін ажырату, қоршаған
әлемде және табиғатта болып жатқан құбылыстарды түсіну, салыстыру,
талдау, жіктеу, жүйелеу, жалпылау білік, дағдыларын меңгерту мақсаттары
көзделгенде ғана оқушылардың функционалдық сауаттылығын
қалыптастыруға болады.

Оқушыларды ғылыми біліммен қаруландыруды көздесек, оның жүйелілігі
мен сабақтастығы, бірізділігі де ескерілуі міндетті. Бұл орайда дидактиканың
оқытудың жүйелілігі мен бірізділігі ұстанымы жүзеге асырылады. Аталған
ұстаным оқытудың ғылымилығы ұстанымымен тығыз байланыста жүреді.
Оқытудың жүйелілігі мен сабақтастығын, бірізділігін қамтамасыз ету үшін
әрбір пән бойынша берілетін білімнің мазмұны мен көлемін анықтағанда
ұғымдық-ақпараттық материалдардың белгілі бір жүйемен берілуін,
сабақтастығын, біртіндеп тереңдетілуін және кеңейтілуін, сондай-ақ
оқушылардың білімді меңгеру әрекеті белгілі бір сатымен (мысалы:
ынталандыру, алғаш көру – байқау, қабылдау – түсіну, ұғым құру, есте сақтау,
қорытынды шығару немесе тұжырым жасау, т.б.) іске асырылуын ескеріп
отыру керек.

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын (жаратылыстанулық,
математикалық, оқу және жазу, т.б.) қалыптастыруда басты рөл атқаратын,
басты орында тұратын ұстаным – теория мен практиканың байланыста
болуы ұстанымы. Оның мәні – оқушыларға теориялық білім беріп қана
қоймай, сол білім, білік, дағдыларын күнделікті жаңарып, өзгеріп жатқан
өмірде, кез келген жағдаятта емін-еркін қолдана білуін қамтамасыз ету. Ол
үшін күнделікті оқыту үдерісінде әрбір пәннен берілетін теориялық білімді
өмірдегі жағдайлармен байланыстырып, практикалық жағына бағыттап отыру
керек.

Сондықтан теория мен практиканың байланыста болуын қамтамасыз ету
үшін әрбір пән бойынша берілетін білімнің мазмұны мен көлемін анықтағанда
теориялық қағидалардың, заңдылықтар мен ережелердің, яғни ұғымдық-
ақпараттық материалдардың бала өмірінде кездесетін түрлі проблемалық
мәселелерді шешуге көмегі тиетіндей, бала оны қолдана алатындай
практикалық маңызы ескерілуі тиіс. Сондай-ақ оқушылардың оқу материалын
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тек жаттап қана алмай, оның мән-мағынасын терең түсінуін қамтамасыз ету
міндетті боп саналады.

Бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану ғылымындағы
сауаттылығын қалыптастыруда ерекше орын алатын ұстанымдардың бірі –
кiрiктiру ұстанымы. Бұл ұстанымның мәні – ғылыми жаратылыстанулық
бiлiм мен адам әрекетiнiң түрлерi және қоғам туралы ұғымдар кiрiктiрiлiп
бiртұтастықта берiлуi. Яғни, адам, табиғат, қоғам бөлек қаралмай, адамның iс-
әрекетi үнемi табиғи ортада, қоғамда (отбасында, мектепте, қоғамда,
табиғатта, т.б.) бiр-бiрiмен байланыста қарастырылады.

Заттар, нысандар, құбылыстар туралы мағлұматтар беру кезiнде де адам
әрекетi солармен бiрлiкте, байланыста беріледі. Жаратылыстанулық бiлiм,
білік, дағды қалыптастыру бастауыш мектепте «Дүниетану» пәні арқылы
жүзеге асырылады. «Дүниетану» пәнінде кiрiктiру ұстанымы «адам – табиғат
– қоғам» ретiнде ғана емес, «адам – заттар», «адам – қоғам», «адам – табиғат
әлемі», «адам – адамдар», «адам – отбасы», «адам – оның шығармашылық
әрекеттерi», «адам – туған елінің тарихы», т. б. арқылы да жүзеге асады.

«Дүниетану» пәнін оқыту үдерісі кiрiктiру ұстанымына негізделсе,
бастауыш сынып оқушысы «адам – табиғат – қоғам» жүйесіндегі өзара
байланысты ұғынады, экологиялық мәдениеттің қарапайым білік, дағдыларын
игереді, өзінің табиғаттағы әлеуметтік өмірдегі, қоғамдық ортадағы орнын
түсініп, жеке тұлға ретінде өзін-өзі, өзінің мүмкіндіктері мен қабілеттерін
сезінетін болады.

Психологиялық зерттеулерде анықталғандай, балаларға берілетін білімнің
көлемі мен мазмұны олардың өмірден жинаған тәжірибесіне, таным деңгейіне
және психикалық тұрғыдан дамуына лайықталуы тиіс. Сондай-ақ олардың
сұраныстары мен қабілеттері де ескерілуі керек. Өйткені бала ақпараттар
ағынынан өзіне қажеттісін әрі түсініктісін ғана қабылдай алады.

Сондықтан бастауыш сынып үшін оқушылардың жас ерекшелiктерiн
ескеру ұстанымы басшылыққа алыну қажет. Бұл ұстанымның мәні – бастауыш
сынып оқушыларының ұғымына жеңiл, психологиялық ерекшелiктерiне сай
келетін, бiлiм деңгейлерiне лайықталған және олардың өмiр тәжiрибесiн
есепке алатын материалдардың қамтылуы.

Білім беруді оқушылардың жас ерекшелiктерiне бағдарлау ұстанымымен
үндес келетін бiлiмнiң жеңiлден ауырға, қарапайымнан күрделіге,
нақтыдан белгiсiзге қарай берiлуі ұстанымын да ескерудің маңызы зор. Осы
орайда ұлы ұстаз Абайдың: «Адам ата-анадан туғанда есті болып тумайды:
естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы,
сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады» деген дана
сөздерінен адам табиғатының, болмысы мен танымының қалыптасуының өзі
осы ізбен жүретінін байқауға болады. Егер оқу үдерісі, балаларға білім, білік,
дағдыларды игерту осы ұстанымға негізделсе, нәтижелі болатыны анық. Бұл
оқушылардың келешекте негізгі білім беру сатысында ғылым негіздерін
(жаратылыстану, математика, физика, химия пәндерiн) меңгеруге дайындық
жасауға да септігін тигізеді.

Оқытудың нәтижелілігін арттырып, оқушылардың функционалдық
сауаттылығын (жаратылыстанулық, математикалық, оқу және жазу, т.б.)
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қалыптастыруда басшылыққа алынатын негізгі ұстанымның бірі – білімнің
беріктігі ұстанымы. Бұл ұстанымның мәні – оқушылардың меңгерген
білімдерінің берік әрі тиянақты болуы. Ол жоғарыда аталған ұстанымдардың
өзара байланысын қамтамасыз еткен жағдайда ғана іске асады, яғни аталған
ұстанымдардың барлығына тәуелді болып келеді. Оқушылардың алған білімі
жүйелі, берік, тиянақты, терең болуы үшін мынадай мәселелер ескерілуі тиіс:

 өтілген тарауларды, тақырыптарды үнемі қайталап отыру: а) күнделікті
сабақ барысында; ә) белгілі бір тақырыпты немесе тарауды, бөлімді аяқтаған
уақытта; б) тоқсан аяғында; в) оқу жылының басында және соңында;

 өтілген тақырыпты практикалық жаттығулармен (ауызша, жазбаша
тапсырмалар, жаттығулар, тәжірибелік-бақылау жұмыстары, т.б.)
байланыстырып отыру;

 оқушылардың білім сапасын есепке алып отыру (тексеру және бағалау),
кемшіліктерін анықтап, тиісті жұмыс жүргізу;

 өтілген оқу материалындағы өзекті мәселелерді, негізгі ережелер мен
ұғымдарды есте сақтауларын қамтамасыз ету.

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісінде мәдениеттендiру және ізгілендіру
ұстанымының алар орны айрықша. Бүгінгі оқушы – оқу-тәрбие үдерісіндегі
орталық тұлға, ертеңгі Қазақстан Республикасының азаматы, еліміздің саяси,
экономикалық, әлеуметтік дамуына өз үлесін қосатын қызметкер немесе
жұмысшы.

Сондықтан да олардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырумен
қатар, мәдени-рухани дамуына, яғни оқушылардың жалпы мәдениетiн
көтеруге баса көңiл бөлiнiп, жеке бас гигиенасынан бастап, жалпы халықтық
мәдениет туралы мәлiметтер беруге дейін мән берілуі керек. Сондықтан әрбір
пән бойынша берілетін білімнің мазмұны мен көлемін анықтағанда ұғымдық-
ақпараттық материалдармен шектелмей, әдебиет, сәулет, өнер, ғылым
салаларынан да белгілі бір деңгейде мағлұматтардың енгізілуін ескеру қажет.

Қорыта келе, бастауыш мектептегі оқыту үдерісінде оқушылардың
функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда жоғарыда аталған
ұстанымдардың қай-қайсысының да қызметі ерекше. Себебі, бұл
ұстанымдардың негізінде ұйымдастырылған оқыту үдерісі оқушылардың
берілген білімді жүйелі, терең, берік, сабақтастықта және біртұтастықта,
ғылыми білімдер жүйесін практикамен байланыста, жеңiлден ауырға,
қарапайымнан күрделіге, нақтыдан белгiсiзге қарай жүретін бағытта  белсенді
түрде әрі қызығушылықпен меңгеруін қамтамасыз ете алады. Сондықтан да
біз осы әдістемелік құралда бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық
сауаттылығын қалыптастырудың педагогикалық мүмкіндіктерін қарастыру
барысында оларды тығыз байланыста, оқытудың мақсат-міндеттері мен
мазмұнына тәуелділікте жүзеге асырудың маңыздылығын баса көрсеткіміз
келді.
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3 Бастауыш сынып оқушыларына функционалдық сауаттылықты
қалыптастырудың әдістемесі

Дәстүрлі педагогикада бастауыш мектеп деңгейінің міндеті - оқушының
санау, жазу, оқу білігін қалыптастыру болып есептелінді. Ал оқушы тұлғасын
дамытуға бағытталған оқыту – сол мақсат пен бірге оқыту процесі оқушының
таңдалған жағдайда өмір сүру, мақсатқоюшылық, қызығушылығына орай өз
өміріне қатысты маңызды сұрақтарды қоя білу, шешу, өмірлік нормалар мен
ұстанымдарды талғаммен қолдану, түрлі жағдаяттарды шеше білу, мақсатқа
жету тәжірибесін жинақтау, өз көзқарасын дәлелдермен білдіру, адами іс –
әрекетті таңдауды жүзеге асыруға үйрету.

Жоғарыдағы ойды түйіндей келе бастауыш сынып оқушыларының
қарапайым функционалдық сауаттылық дағдыларын білім саласы бойынша
қалыптасуы:

«Тіл мен әдебиет» білім саласы
Білім берудегі сауаттылық мәселесі, біріншіден, нақты бір елдегі халықтың

әлеуметтік жағдайына, екіншіден, мемлекеттің экономикалық дамуына,
үшіншіден, елдегі мәдени ахуалға тәуелді болатындығы айқын. Бүгінгі
өркениеттің даму деңгейі білімділік пен сауаттылық ұғымдарының мазмұны
мен оны түсінудің сара жолдарын іздестіруді қажет етіп отыр. Ғылыми
еңбектерде сауаттылық ұғымының белгілі бір деңгейде ана тілінің
грамматикалық нормаларына сай оқу, дұрыс жаза алу дағдыларын игеруі екені
байқалады. Әйтсе де адамның өмір сүруіне қажетті деп танылып, меңгеруге
ұсынылған бастауыш мектеп деңгейіндегі белгілі бір білім, білік пен
дағдылардың жиынтығы (оқу, жазу, санау, сурет салу және т.б.) ретіндегі тілдік
сауаттылық қазіргі кездегі әлеуметтік сұраным талаптарымен сәйкес келе
бермейді.

Сауаттылық мазмұнының нақты мазмұны дара тұлғаның дамуына
қойылатын қоғамдық талаптарға байланысты құбылмалы сипатқа ие болады.
Ол қарапайым оқу, жазу, санау біліктіліктерінен бастап адамның әлеуметтік
үдерістерге саналы түрде қатысуына мүмкіндік беретін, қоғамдық қажеттігі
айқын кешенді білімдер мен біліктерден құралатын функционалдық
сауаттылықты меңгеруді де қамтиды. Яғни, «функционалдық сауаттылық»
белгілі бір кезеңге сай субъектінің алған білімі мен білігі негізінде сауатты іс-
әрекет ете алуы деген мағынаны білдіреді. Қоғамның дамуына байланысты
сауаттылық ұғымының мәні тарихи тұрғыдан өзгергенін, тұлғаға қойылатын
талаптарда оқу, жазу, санай білу қабілеттерінен гөрі белгілі бір қоғамда өмір
сүруге қажетті білім мен біліктердің жиынтығын игеру, яғни функционалдық
сауаттылыққа жету деген сипатта ұғынылады.

Қазіргі әлемдегі, еліміздегі өріс алып отырған түрлі бағыттағы дамулардың
әсерінен қоғамның адамға қоятын талаптарының өзгеруі нәтижесінде
функционалдық сауаттылық ұғымы кең тарала бастады. Сауаттылық ұғымы
оны білім берудің әрекеттік аспектісімен бірлікте алғанда ғана кеңейе түседі.

Функционалдық сауаттылық –тілдік тұлғаның әлеуметтік –қоғамдық
ортада сөйлесім әрекетінің түрлерін (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым,
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тілдесім) өзінің мақсатына қарай еркін қолдана алу мүмкіндіктерінің
қалыптасқан жүйесі.

Сұхбаттық тапсырмалар диалогтан тұрады. Бастауыш сынып
оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда диалогты
таңдауымыздың себебі ол күнделікті өмірде қолданылатын ауызша сөйлеу
тілінің ең көп тараған және тілдік қатынастың табиғи түрі. Диалогтың
жағдаяттылығы, алдында және артындағы айтылған жалпы ойға
байланыстылығы, алдын ала дайындықсыз іске асатын сөйлесім әрекетінің түрі
екені ескерілді.

Диалогтік сөйлеуге үйретуде дайындық жаттығулары мен шартты сөйлеу
жаттығулары ұсынылады. Мұнда күнделікті өмірде жиі кездесетін жағдаяттар
алынады. Оқушыларға дайын үлгілерді кезекпен бірнеше мәрте оқытып,
диалогтің сөздерін қайталатып, рөлге бөліп оқытылады.

Мысалы:
- Сен бүгін театрға барасың ба?
- Жоқ, бара алмаймын.
- Неге?
- Ауылдан апам келеді. Сол кісіні күтіп алуға автобекетке барамыз.
- Кіммен барасың?
- Мен, бауырым мен қарындасым, әкем –төртеуіміз.
- Анаң ше?
- Ол үйде апама дастархан жайып, ас мәзірін даярлайды.
-Жарайды, жақсы.
Оқушылларды тек жауап беруге, яғни мәліметті хабарлауға ғана үйретпей,

қарсы сұрақ қоюға, қайталап сұрауға да үйрету аса маңызды. Диалогтің
осындай түрлері де ұсынылды.

Диалогтік тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың диалогтік
сөйлеудегі қарапайым дағдылары қалыптасып, сұрақ беру, өтініш айту,
таңдану, бұйыруды қолдану, бір-бірімен әңгімелесе білу, мәліметтерді
нақтылап сұрау, тыңдап отырып қайта сұрақ беру, келіспеушілік, толықтыру,
тілдік материал көлемінде өзара пікір алыса білу дағдылары дамып, диалогтік
тілді үйретуде соңғы нәтиже болып табылатын әңгімелесе білу біліктіліктері
жетіледі.

«Мұражайға саяхат» тақырыбында мынадай тапсырма орындалды.
Тапсырманың мақсаты: оқушылардың көне дүниелермен танысу, білу,

құштарлану құзыреттілігін қалыптастыру. Көрген-білгендерін тиянақты түрде
мазмұндап жеткізу.

Оқыту әдісі: сұрақ-жауап, қатысым әдістері. Көрген экспонат,
мұралардың ішінен қажеттісін екшеп бөліп алып, сол туралы ақпарат беру
біліктерін қалыптастыру көзделді. Тапсырма: 1. Қазақстанның мұражайлары
жайында ақпараттар іздеп табу. 2. Ақпаратты жазбаша түрде дайындау. 3.
Сынып алдында ақпараттың мазмұнын баяндау. Нәтиже: өздеріне қажетті
ақпаратты іздеп, табуға жаттығады. Әңгімелеу, жазу, жұмыста жұмыс істеу
дағдылары дамиды. Жұмыс кезінде коммуникативтік, мәселелердің шешімін
табу құзыреттіліктері тапсырмаларын орындау ұсынылды.
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Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылықтарын
қалыптастыруда қатысымдық әдіс функционалдық сөйлеудің грамматикалық
жағы мен лексикалық бірліктерді меңгертудің негізі ретінде алынды. Қатысым
әдісі бойынша оқушыларды бірінші сабақтан бастап сөйлесім әрекетіне баулу,
тілді үйретуді күнделікті өмрде жүзеге асыру, сабақты практикалық жағынан
жан-жақты қамтамасыз ету ескерілді.

Өйткені кез-келген тақырыптағы тілдесім үдерісі сөйлеу, жазу, оқу, тыңдау
әрекеттері арқылы іске асады. Бұл қатысымдық бағытта дайындалған
тапсырмалардың мәні оқушыларды ана тілінде қарым-қатынас үдерісіне
дайындау, сыныпта қарым-қатынас жасауға жағдай тудыру болып табылады.
Қатысымдық әдіс ұсынылған тапсырмалардың бәріне ортақ, әсіресе
жағдаяттық, рөлдік ойын, сұхбаттық тапсырмаларда басым болады. Осы әдістің
функционалдық сауаттылықпен байланысы жағдаяттық, сұхбаттық
тапсырмалардағы тілдесімде ерекше басымдылыққа ие болады. Рөлдік ойын
әдісінде 7-12 жастағы балалар қарым-қатынасқа тез түседі де, кез-келген рөлді
ынтамен орындайды. Рөлдік ойындар оқушыға өзін танытуға, жолдастарының
пікірімен санасуға, дұрыс сөйлеу қабілетін жетілдіруге, жан-жақты білімін
көрсетуге мүмкіндік береді.

Бастауыш сыныптың соңында оқушылар меңгеруі қажет:
Мәтіндегі тірек сөздерді табуды және олармен мәтін құрауды; сөз

таптарын ажырату, талдау және оларды топтастыру, өзара салыстыруды; жіктеу
есімдіктерін табуды және оларды септеуді; мәтіннен қаратпа және қыстырма
сөздерді табуды; жай сөйлемге синтаксистік талдау жасауды; өз ойларын еркін
жеткізуді, сөйлемдерді дұрыс құрастыруды; берілген мәтінге жоспар құруды;
қоршаған орта мен мақсатқа сәйкес орынды сөйлей білуді; диктант (көлемі 65-
75 сөз), мәтін бойынша мазмұндама (мәтін көлемі 150-200 сөз), көлемі 50-60
сөзден тұратын шығарма (сипаттама, баяндама, пайымдау) жазуды; бастауыш
сыныпта оқытылған пәндер бойынша жүйелі білімінің болуынан; алынған
ақпаратты талдай, өңдей, жинақтай және қолдана білуінен; шығармашылықпен
жұмыс істеу әдістерін меңгеруінен көрінуі қажет; өз ана тілін жетік білуі және
құрметтеуінен.

«Қазақ тілі» пәні
Сөйлеу қызметінің барлық түрлерін меңгерген сауатты жазу және оқу

дағдылары жетілген, шығармашылық қабілеттері мен тілдесімдік дағдылары
дамыған, алған тілдік білімдерін ауызша және жазбаша сөйлеу әрекеттерінде
қолдана білетін жеке тұлға қалыптасып, дамуына ықпал етеді.

Оқушылардың өз ана тілі – қазақ тіліне деген қызығушылығын ояту
арқылы тілдің құдіретін, эстетикалық құндылығын сезіндіру арқылы қазақтың
ұлттық мәдениетімен туралы білім алады.

Тілдік ұғымдар арқылы оқушыларды өзін тілді иеленуші тілдік тұлға
ретінде қалыптасады. Ауызекі және жазба тілде қарым-қатынас жасау
дағдылары қалыптасады.

Тілдік материалдар негізінде қажетті тілдік білім, білік, (дұрыс, түсініп,
мәнерлеп оқу және сауатты, көркем жазу) дағдылары қалыптасып, дамиды.
Алғашқы тілдік құбылыстарды танымдық нысан ретінде меңгеріп, оларды
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талдау, салыстыру, топтау және ажырату сауаттылықтары қалыптасады.
Сонымен қоса оқулықпен, сөздіктермен, уақытты жоспарлау, жазба
жұмыстарда қате табу, оқу әрекетінің нәтижесін ауызша бағалау дағдылары
қалыптасады.

Оқушының өзіндік іс-әрекеті арқылы оның белсенді, креативтік, сыни
ойлауын жетілдіру.

«Әдебиеттік оқу» пәні
Мәтінді дұрыс, мәнерлеп және шапшаң оқуды меңгеруі, шығарма

авторының көзқарасын түсіну, мәтінді оқырман ретінде қабылдауға
тәрбиеленеді, көркем-шығармашылық қабілеттері дамиды. Сөз өнеріне деген
қызығушылық, тілдік эстетикалық талғамы қалыптасады. Сөйлеу әрекетінің
түрлері жетіліп, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылық пен рухани-
адамгершілікке тәрбиеленеді.

Мәтінді оқу сапасы дұрыс, түсініп, шапшаң, мәнерлеп дағдысы
қалыптасады. Ауыз әдебиетінің жанрлары, отандық және әлемдік балалар
әдебиетінің озық үлгілерімен танысады.

Ақын-жазушылардың балаларға арналған шығармалары туралы, басты
тақырыбы, басты кейіпкерлері және негізгі мазмұны жайлы түсінік
қалыптасады. Мәтінді талдап, жанрлық сипаты туралы түсінік қалыптасады.

Шығарма сюжеті ізімен немесе еркін тақырыпта әртүрлі әдеби
шығармашылық жұмыс түрлері: өлеңді мәнерлеп оқу, әңгіме құрастыру,
мәтінді сахналау, мәтін бойынша сурет салу, мақала жазу, шағын үзіндіге
сценарий жазу т.б. орындау машықтары қалыптасады.

2-4-сыныптарда әдеби функционалдық сауаттылығы «Ауыз әдебиеті
үлгілері», «Жазба балалар әдебиеті үлгілері», «Әдеби-теориялық білім»,
«Мәтінмен жұмыс», «Оқу дағдысы», әдеби тілде еркін сөйлеу бағытында
қалыптасады.

Сонымен қоса оқырмандық мәдениеті, кітапханада жұмыс істей алу, кітап
дүкендерінде қажет кітапты таңдай алу дағдысы, ана тілінде ауызша және
жазбаша дұрыс сөйлеу, мәнерлеп оқу, білім сайыстарына қатысу, өз ойын анық
нақты баяндау білігі мен функционалдық сауаттылығы қалыптасады.

«Орыс тілі», «Шетел» пәндері
«Орыс тілі», «Шетел» пәндерін қазақ тілді бастауыш мектепте оқыту –

басқа тілдерде білім, білік, дағдылары қалыптасады.
Лексикалық-грамматикалық шекте сөздік қорлары қалыптасады,

қарапайым үлгілік (типтік) сөйлемдерді айту, түсіну, құрау дағдылары
қалыптасады. Сөздік қорларының толығуымен жай сөйлемдерді жайылма
сөйлемдерге айналдыру білігі, сөз тіркестерін әр тілдің синтаксистік қатар
заңдылығына сүйене отырып құру білігі қалыптасады.

Тақырып аясында белсенді сөздік қорының қалыптасуы арқылы өз сөзімен
сипаттау, өз ойын білдіру, сезімін білдіруге үйренеді.

Өз ана тілімен салыстыра отырып дыбыстар қатарын игеру, дауысты,
дауыссыз әріп пен дыбысты дифференциациялау дағдысы, өзге тілде оқу, жазу,
санау дағдысы қалыптасады.



31

«Орыс тілі», «Шетел» пәндерін оқытуда жеке тілдік, тілдік,
коммуникативтік дағдысы. Тілдік нормаларға сай айтылым, оқылым, жазылым
білігі қаланады.

Сонымен қоса сөз, сөз тіркесі, сөйлем, шағын мәтін құрауға үйренеді.
Мәтінмен танысу, оқу арқылы тілдері дамып, сөздік қоры молаяды. Диалог,
монолог құру дағдысы қалыптасады. Сонымен қоса өзге елдің тарихы,
мәдениеті, салт-дәстүрі туралы түсінігі қалыптасады.

Өз ана тілінің негізінде практикалық тұрғыда фонетиканың, графиканың,
орфоэпияның, лексиканың, грамматиканың, сөзжасамның, орфография мен
пунктуацияның элементтерін игеру арқылы орыс тілінде, шетел тілінде
қарапайым коммуникативтілік функциясы дамып, адамгершілік, эстетикалық
мәдениеті дамиды.

«Математика және информатика» білім саласы
«Математика» пәні
Бастауыш сыныптардағы математика пәні 1000000-ға дейінгі натурал

сандар және нөл санының арифметикасы, негізгі шамалар, геометриялық
фигуралар туралы білім, білік, дағдылары қалыптасады. Сонымен қоса
жазықтықта заттарды орналастыру, уақытты мөлшерлеу, өлшемдерді анықтау,
көлемді ұғыну, арақашықтықты межелеу, жоғары, төмен, қасында, маңында,
артында, алдында тілдік ұғымдарды меңгертіп, қолдана білу дағдысына.

Математиканың базистік негізін игеру арқылы көрнекі-бейнелі, логикалық
және абстрактты ойлауды қалыптасады.

Тұлғаның зейін, қабылдау, есте сақтау, ойлау, сонымен қатар
математикалық тілінде сөйлеу, психомоторика тәрізді функциональдық
қасиеттері дамиды.

Бастауыш сынып оқушыларының оқу-танымдық қызметін дамыта отырып,
жоспарлау, жоспар бойынша әртүрлі іс-әрекеттер жасау, оның ішінде ойлау
қызметін талдау, зерттеу, жалпылау, модельдеу және т.б., өзін-өзі бақылау және
өзін-өзі бағалауды жүргізу білікгі қалыптасады.

Математикалық білім мен білік, есептеу, өлшеу, график құру дағдысы
қалыптасады.

Стандартты емес және логикалық, экономикалық сипаттағы тапсырмалар
негізінде жобалау қызметі және өмірлік жағдайларды шешу, тұрмыс тіршілікке
қажет экономикалық тұрғыда есептеу, «пайдалы, пайдасыз» ұғымы туралы
түсініктері қалыптасады.

Сонымен қоса тұлғалық қасиеттері  жауапкершілік, белсенділік, мақсатқа
талпынушылық, жауапкершілік қасиеттері мен нақты әрекет ету білігі
қалыптасады. Математика пәні негізінде қаланған білім, білік, дағды күнделікті
тұрмыс тіршілікте функционалды қолдануға тәрбиелейді. Математикалық
сауаттылықтың әдістемесі мазмұнын кіші жастағы оқушыларға математиканы
оқытудың әдістемелік ерекшеліктерін сипаттайтын ережелер, сондай-ақ
оқытуда дамытушылық және тұлғалық-іскерлік тұрғыдан қарау әрекеті
құрайды.
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Математикалық сауаттылықтың мақсаты бүгінгі күн талабына сай, жан-
жақты дамыған, белсенді, өмірге талпынысы, тұрақты қызығушылығы бар,
алған білімді іс- әрекетте еркін қолдану дағдысы қалыптасқан тұлға.

Математика білім мазмұнының ең алғашқы бастамасы бастауыш буында
жүзеге асатыны белгілі. Себебі, бастауыш буында жоғары сыныптарда
оқылатын бүкіл пәннің іргетасы қаланып қана қоймайды, сонымен қатар білім
алуға талпынушылық, яғни балалардың оқу әрекеті, танымдық белсенділік,
жеке бастың адами қасиеттерінің негізі осы кезеңде қаланады. Сонымен қатар,
осы кезеңде баланың белсенділігі, оның рухани және дене күші де дами
бастайды. Осы жасқа лайықты мазмұн мен оны оқытудың әдісін саралау, бала
жанына жақын қарым-қатынас арқылы оларды дамыту мәселесін ғылыми жолға
қою оңай мәселе емес.

Бастауыш баласы үшін жаңа рөл - оқушы, жаңа әрекет - оқу болса, осы
мәселелерге олардың шаршамай, жалықпай, қызығушылықпен араласып
кетуіне, маңайы мен қарым-қатынасының күшеюіне жағдай жасау мұғалімнің
шеберлігін және осы жастағы оқушының психологиялық ерекшелігін жете
білуін керек етеді.

Бастауыш сыныптардағы математикалық сауаттылық оқыту материалының
мазмұны кіші жастағы оқушылардың математикалық дайындығына, білім, білік
және дағдылар деңгейіне қойылатын талаптардың өзгеруімен байланысты
дәстүрлі модельге елеулі түзетулер енгізген жаңа мектеп бағдарламасымен
анықталады. Ал функционалдық сауаттылық пәндік сауаттылыққа қарағанда
кіші ұғым, немесе оның саласы болып есептелінеді. Осыған орай
функционалдық математикалық сауаттылық дегеніміз - пәнде игерген білімді
іс-әрекетте, тұрмыс- тіршілікте қолдана білуі.

Оқушыда функционалдық математикалық сауаттылық қалыптастыру
үшін ең алдымен пәндік сауаттылық қалыптасуы керек.

Математиканы оқыту мен математика пәнінен сауаттылықты
қалыптастырудың негізгі мақсаттарына тоқталайық:

1) Математика –барлық ғылымдардың логикалық негізі – күре тамыры
ретінде қарастырылады;

2) Математика, ең алдымен оқушылардың дұрыс ойлау мәдениетін
қалыптастырады, дамытады және оны шыңдай түседі;

3) «Математикалық сауаттылық» (ауызша және жазбаша) қабілетін
қалыптастыру арқылы оқушының «математикалық сауаттылықты» меңгере
білу қабілетінің болуы;

4) Математика әлемде болып жатқан түрлі құбылыстарды, жаңалықтарды
дұрыс қабылдап, түсінуге көмектеседі;

5) Математиканың болашақ тұлғаны моральдық, эстетикалық және
этикалық тұрғыдан да тәрбиелік мәні бар.

Математика дүниетанымды қалыптастыруда, математикалық модельдеу
идеяларын ұсынады, математикалық сауаттылық жалпы функционалдық
сауаттылықты меңгеруде математикалық білім мен біліктіліктің алар орны
ерекше. Математикалық сауаттылық математикалық сөйлеу және жазу
мәдениетіне қоршаған ортаны және олардың заңдылықтарын баяндау, оны
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оқып үйренудің оқушылардың дүниенің ғылыми бейнесін меңгерудегі басты
құралы ретінде ерекше көңіл бөлу қажет. Математикалық сауаттылық
оқушылардың математикалық тексті оқуына, жазуына және қайта айтып
беруіне, жазылғандар мен айтылғандарды түсіне білуіне ең төмен талап ретінде
қарау қажет. Сонымен математикалық біліктіліктердің негізгі құрамдас,
толыққанды тіршілік жасауға қажеттілік ретінде оны арнай, бағдарлы түрде
дамытып, қалыптастыру керек.

Математикалық сауаттылық дұрыс сөйлеу қабілетін математика
сабақтарында оқушылардың келесі қабілеттері мен бейімділіктерін шыңдай
түсуді меңзейді:

1) Тақырыптағы, текстегі басты ойды бөліп көрсете білу және оған жоспар
құра білуге;

2) Материалды қисынды, мағыналық топтай, талдай білуге;
3) Математикалық терминологияларды түсіне, қолдана және негіздей

білуде;
4) Ұғымдардың, түсініктердің өзге ұғымдар жүйесіндегі орнын және

түсініктер иерархиясы тұрғысында білуде;
5) Аузыша және жазбаша математикалық сауатты сөйлеуді меңгеру,

математикалық символдар мен белгілеулерді дұрыс қолдана білуге.
Математикалық сауаттылықтың дамуы оқушының жалпы сөйлеу

мәдениетін дамытып, қазіргі қоғамда тұлғаның ұтымды сөйлеу
коммуникацияларын қалыптастырады. Осыған қоса, көп жылғы іс-тәжірибе
көрсеткендей, математикалық білімнің меңгерілуі мен үйретілуі, оқытылуы
дәрежесі жоғары болған сайын, оның бастауыш сыныптағы оқушылардың
бойында адамгершілік қасиетті қалыптастырады.

Математикалық сауаттылықты қалыптастырудың бастауыш сынып
оқушылары үшін сыныптан тыс жұмыстар арқылы олардың
қызығушылықтарымен пәндік, функционалдық сауаттылығын дамытуға
болады. Мысалы: математикалық үйірмелерде сабақтан тыс уақытта тек
математикалық сауатты оқу мен жазуға, ұғымдарды дұрыс қолданып дұрыс
ажыратуға көңіл бөліп, тұрмыс тіршілікке қажет экономикалық есептерді
шығаруға жаттықтыруда маңызы зор.

Математика пәнін игеру барысында оқушыларды математика ұғымдарын
оқумен бірге өзінің ойын жеткізе білуге, оқыған математикалық ұғымдарды
дұрыс тани біліп, қолдана алуға баулудың маңызды айрықша екендігі белгілі.
Математикалық ұғымдарды біліп қана қоймай, оның қолдану ерекшеліктерін
ұғуға, оларды іс- тәжірибеде қолдана алуға үйрету қажеттігі туындайды.

Математикалық ұғымдарды оқытуда, келесі мәселелерге көңіл бөлу қажет:
а) математиканы, қарапайым ұғымдарды мектепте оқытуда теориялық

жақтарын таныстырумен бірге, іс- тәжірибеде қолдана алу бағытында жұмыс
жүргізу;

ә) математикалық ұғымдарды үйретуді олардың жас ерекшеліктеріне
байланысты күнделендіріп, алған білімді тұрмыс- тіршілікте қолдана білуге
үйрету;
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б) математикалық ұғымдарды қалыптастыруды сабақта, сыныптан тыс
жұмыстарда жүргізу.

Мысалы: оқушылар нумерацияны оқып үйренгенде меңгеруі тиіс,
қолдануа білуі тиіс:

- біріншіден, санағанда әрбір сан алдыңғы санмен бірліктен, сондай-ақ сан
мен бірліктен, қалай жасалатынын игеру мен қолдана білуі;

- екіншіден, әрбір сан қалай аталады және ол баспа және жазба цифрмен
қалай белгіленетінін, сан мен заттың сәйкестігін білу;

- үшіншіден, әр сан санағанда тікелей өзінің алдында тұрған саннан қанша
үлкен және тікелей өзіне кейінгі саннан қанша кіші болатынын білу;

- төртіншіден, әр санның сандар қатарында қандай орында тұратынын, оны
санағанда қай саннан кейін және қай саннан бұрын айтатынын, реттілікті
тұрмыс- тіршілікте қолдана білу.

Осы білімді ұғыну: санды жеке өзін емес басқа сандармен өзара
байланысты қарастыру, санның натурал қатары жөнінде түсінігі оны тұрмыс-
тіршілікте қолдана білуі, сан ұғымын саналы түрде игеруі тақырып бойынша
функционалдық сауаттылығының көрсеткіші бола алады.

Математикалық ұғым – мәнді белгілері көрсетілген пән, құбылыс туралы
логикалық өрнектелеген ой. Пәндік ұғымдарды игеру оқытудың негізін
құрайды. Математикалық ұғым – ақиқат нәрсенің жалпы және елеулі белгілерін
ғана бейнелеумен бірге түрлер мен қатынастардың көрінісі білдіреді. Егер олар
болмысты шын бейнелейтін болса, онда ол үнемі дұрыс болады. Ұғым мазмұны
– нәрселердің ұғым қамтитын елеулі белгілерінің жиынтығы.

Ұғым көлемі – нәрселердің осы ұғымды тарату жиынтығы. Мысалы:
«Үшбұрыш» ұғымының мазмұны үш қабырға, үш төбе және үш бұрыш, ал
көлемі «барлық мүмкін болатын үшбұрыштардың» жиыны. Математикалық
ұғымдарды қарастыра отырып, олардың ерекшеліктерін ескере отырып,
математикалық сауаттылық ұғымдарды дұрыс ажырата білулерімен тығыз
байланысты. Мысалы: «бірдей», «пішіндері әртүрлі» сөз тіркестерін, сондай-ақ
«ұзын-қысқа», «жуан-жіңішке», «кең-тар», «биік-аласа», «үлкен-кіші»,
«жоғары-төмен», «ең ұзын- ең қысқа», т.б. ұғымдарын игеру жүзеге
асырылады; «Тез фигура құрастыр», «Не өзгерді?», «Екі бірдей фигураны тап»,
«Қандай?», «Геометриялық лото» сияқты балалар ойындарын ойнатуға болады.
Таратылатын материалмен (санау материалдары мен қағаз парақтары) жұмыс:
жолақшаларды (ұзындығы және ені бойынша) салыстыру;

ә) кеңістік түсініктерді қалыптастыру: жоғары, төмен, жоғарыда, төменде,
сол жақта, оң жақта, солдан оңға қарай, алдында, артында, арасында, жанында,
жоғары жақтан, төмен жақтан, ішінде, артынан, алдынан және т.б.

б) уақыт жайлы түсінікті анықтау: ерте, кеш, алдымен, содан соң, одан соң,
басында, соңында, таңертен, түсте, кешке, күндіз, түнде және т.б. Циклдік
уақыт ұғымдарын бекіту: тәулік өзгеру (кеше, алдыңғы күні, бүгін, ертең,
бүрсігүні) және жыл мезгілдерін (қыс, көктем, күз, жаз), сондай-ақ тәулік
бөліктері (таңертен, күндіз, кеш, түн).

Бастауыш сыныпта математиканы оқытуда келесі пәндік және
функционалдық сауаттылық қалыптасуы  тиіс.
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1) ережелер мен үлгілерді және берілген алгоритмдерді математикалық
материалда қолдану біліктігін;

2) қоршаған ортада болып жатқан әртүрлі жағдайларда және аралас пәндерде
математикалық білімін, біліктігін, есептеу, өлшеу және графиктік дағдыларын;

3) ауызша және жазбаша есептеулерді тиімді пайдалана отырып,
практикалық есептеу техникасын;

4) математикаға тән ойлау стилін, оның абстрактылығын, дәлелденуін,
қатаңдығын;

5) дәлелдемелі пайымдау жүргізу, логикалық негізделген қорытындылар
жасау біліктігін;

6) математикалық мәтінмен жұмыс жасау (талдау, қажетті ақпаратты алу),
математикалық терминология мен символдарды қолдана отырып, өз ойын ауызша
және жазбаша түрде анық және нақты түсіндіру біліктігін;

7) жоспар бойынша әртүрлі әрекеттерді жоспарлау орындау білігін;
8) өзін-өзі бақылау жүзеге асыруды;
9) өз іс әрекетін бағалауды;
10) оқу қызметінің әртүрлі формаларында коммуникативтік қабілеттерін

қолдана білуі қажет.
«Информатика» пәні
Соңғы кезде компьютерлік  сауаттылық негізін қалайтын информатика

пәнін қай сыныптан бастап оқытылуы қажеттілігі туралы түрлі пікірлер
туындауда. Осының негізінде оқытуды төменгі сыныпқа көшіру тиімділігі
практика жүзінде дәлелденген. Себебі кез келген мектеп жасына дейінгі
баланың танып-білуге, оқуға қатысты қызығушылығының өте жоғары
болатыны белгілі. Ал психологтардың айтуы бойынша, баланың негізгі
логикалық ойлауы 5-11 жаста қалыптасады екен. Сондықтан балаларды
ақпараттық қоғамда өмір сүруге дайындау үшін бастауыш сыныптан-ақ оларды
логикалық ойлауға, талдау жасай білуге, ақпараттық технологиялардың
негізіне, ақпараттық сауаттылық пен мәдениетке тәрбиелеу қажет.

Информатика пәнін бастауыш сыныпта 12 жылдық білім стандарты
жобасында және 11 жылдық білім беру жүйесінде вариативтік компонент
ретінде енгізу қажет.

Бастауыш мектепте информатиканы оқыту келесі мақсаттарға жетуге
бағытталған:

- ақпараттық мәдениеттілігін, сауаттылығын, алгоритмдік ойлауын
қалыптастыру;

- интеллектуалды тұлғалық және эмоциялық - жігерлік сапаларын,
қабылдау түрлерін және есте сақтауын дамыту;

- оқушыны азаматтыққа және дүниетанығыштыққа тәрбиелеу.
Сондай-ақ негізгі білім бағдарламасы мазмұнының міндетті минимумы

«Логика және алгоритм бағыты» және де «Компьютер және ақпараттық
технологиялар бағыты» деген мазмұндық бағытта берілген. Осы минимумға
орай қазіргі кездегі информатика пәнін оқытудың әдістерінің күн сайын
жаңарып отыруына қарамастан бастауыш сыныптарда информатика курсын
оқытудың мақсатын төмендегідей түрде сараптауға болады:
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- компьютерлік сауат ашудың бастау негізі;
- ойды логикалық түрде дамыту;
- алгоритмдік білімді жетілдіру мен мақсатты шешудегі жүйелілік;
- компьютерді үйренудің оңай жолдарын іздеу.
Жоғары сыныпта информатиканы оқыту жеке бағдарламамен жүзеге асуда.

Ал бастауышта бұл жеке пән ретінде ғана емес, басқа негізгі пәндерді
қолдаушы пән ретінде жүргені тиімді. Өйткені, компьютерді үйрену кезіндегі
мәтін теру, қате түзету, сурет салу, есептің немесе әрекеттің алгоритмін құру
сияқты практикалық жұмыстар мен тапсырмалар қазақ тілі, орыс тілі, бейнелеу
және математика пәндерімен сабақтасады.

1) «Информатика» пәнін игеруде балалардың жас ерекшеліктерін ескере
отырып, оқытудағы пәннің мақсаты мен міндетін, қажеттілігін түсіндіру керек.
Мысалы: Сендер ақпарат әлемiне саяхатқа аттанатын боласыңдар. Бұл саяхат
мектептегі оқудың барлық кезеңдерiнде жүрiп жатады. Сол сияқты мектептi
бiтiргеннен кейiн де жалғасатын болады. Бұл тамаша әлем өте кең, сондықтан
онда адасып кетуiң де мүмкiн. Сондықтан, мұндай қауiптен құтылу үшiн осы
әлемдегi саяхатқа қажеттi тәртiп ережелерiн үйренiп алуың қажет.

2) Ақпараттық мәдениет негiздерiн игеру
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Ендi бiздi қоршаған тамаша әлемге қарап, жан-жағымызға зер салайық.

Айналамыздағы түрлi заттарға назар аударайық: гүлдер жайқалады, құстар
сайрайды, күн шығып тұр, жаңбыр жауып тұр, ыстық жаз өтiп, күз келедi де, ол
қарлы қысқа ұласады. Бiз ақпаратты гүлдiң иiсiн сезу, сiркiреп жауған жаңбыр
тамшысының тырсылын есту, күннiң шыққанын көру сияқты әрекеттер арқылы
аламыз. Оны кiтап оқу, теледидар көру  арқылы алу мүмкiндiгiмiз бар.  Ал
теледидардан көрген ертегiңдi досыңа айтып беретiн болсаң, онда сен досыңа
ақпарат бересiң. Ертегiнi бейнемагнитофонға  жазу арқылы бұл ақпаратты
сақтай аласың. Ақпараттық қоғам жағдайында сендер оны ғаламтор арқылы
алуларыңа және электрондық пошта арқылы алыстағы туыстарыңа хат
жазуларыңа болады. Сондықтан осы айтылғандардың барлығын бiз бiртiндеп
үйренуiмiз керек. Ақпараттық қоғам жағдайында кез келген адам ақпарат
көздерiмен жұмыс жасай бiлудi, оны сақтауды, өңдеудi және дұрыс қолдана
бiлу сияқты әрекеттердi үйрену арқылы ақпараттық мәдениетiн қалыптастыра
алады.

Ақпарат – бұл қоршаған орта туралы мәлiмет болса, ал ақпараттық
мәдениет – бұл ақпарат көздерiн (анықтамалармен, сөздiктермен,
энциклопедиямен, ұшақ кестелерiмен және теледидар бағдарламаларымен)
қолдана бiлудi үйрену. Ақпараттық мәдениет - бұл дұрыс сөйлей  бiлу,
теледидарды орынды көре бiлу, компьютермен  жұмыс тәртiбiн игеру және
достарыңмен жақсы қарым-қатынаста болу сияқты әрекеттердi қамтиды.

Тапсырмалар:
1.Компьютердiң қайда қолданылатынын әңгiмелеп бер. Суреттерді боя.
2.Компьютермен не iстеуге болады?
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а) сурет салу
ә) ойнау
б) есептеу
в) ақпаратты сақтау және тарату.
3.Оқушылармен талқылай отырып, суреттердi боя.
3-4. «Сатылар» және «Батырмалар» сияқты жаттығу ойындары

оқушылардың компьютерде жұмыс жасау жылдамдығын дамытуға арналған.
Ойын тәртiбi бойынша батырманы қанша рет басу ұсынылса, саусақты сонша
рет басу керек. Жаттығу, ең алдымен, бiр қолмен орындалса, содан кейiн екi
қолмен бiрге орындалады.  «Сатылар» және «Батырмалар» жаттығу ойындарын
әрбiр сабақтың соңында қайталап ойнауға болады.

3.«Батырмалар» ойыны. Батырмаларды алдымен, бір қолмен, содан кейін
екінші қолмен, соңынан екі қолмен бірдей бас. Батырмаларда қандай сан
жазылса, саусақтарыңмен сонша рет бас.

4.«Сатылар» ойыны. Саусақтарыңды перне сатыларымен  жоғары және
төмен жүргіз. Батырмаларда қандай сан көрсетілсе, оны саусақтарыңмен сонша
рет бас.

3) Пән барысында техника қауiпсiздiгi ережелерiн сақтау
Әдiстемелiк нұсқаулар:
2) Сабақ басталмас бұрын мұғалiм компьютерлiк сыныпта жұмыс істеу

тәртiбi мен техника қауiпсiздiгi ережелерiн оқушылардың есiне салып, көздiң
шаршағандығын басу жаттығуларын қайталауды ұсынады. Оқушылардың жаңа
тақырыпты меңгеру деңгейi мен оны қорытындылауы мына тәртiппен
жүргiзiледi.

4) Ақпаратты қабылдау психологиясы
 Адам қоршаған ортадағы барлық ақпаратты сезiм мүшелерi көмегiмен

қабылдайды, мысалы, көру және есту.
 Егер бiз ақпаратты көру арқылы қабылдасақ, онда ол – көру ақпараты.
 Егер бiз ақпаратты есту арқылы қабылдасақ, онда ол – дыбыстық

ақпарат.
Мұғалiмге арналған әдістеме:
Адам қоршаған ортадағы барлық ақпаратты сезiм мүшелерi көмегiмен

қабылдайды: көру, есту, иiс сезiмдерi, сезiну, дәм арқылы.
Балалар, бiз теңiздiң жағалауында тұрғанымызды көз алдымызға

елестетейiк. Не естiдiңдер? Егер ауа райы ашық, күн шығып тұрса, онда
толқындар жай тербеледi. Ал егер аспанды кiшкене бұлттар қаптап, қатты жел
тұрса, онда  теңiзде толқындар қатты тербеледi және теңiз жағасында
толқынның дыбыстары естiледi. Бұл екi жағдайда да бiз көру және дыбыстық
ақпараттарды алдық.

Ал егер бiз гүл отырғызатын ыдысқа гүлдiң тұқымдарын сеуiп отырғызсақ,
оны бiрнеше күн су құйып күтетiн болсақ, онда  не байқауға болады? Бiрнеше
күн өткеннен кейiн дәндердiң қалай бүршiк атқанын байқайсыңдар, яғни бұл
жағдайда көру ақпараты арқылы ақпараттарды аламыз. Ал көктем айында
құстардың көңiлдi сайрауынан және сiркiреген жауын тамшыларынан
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көктемнің келе жатқанын байқаймыз. Бұлардан көктемнің жақындағаны туралы
дыбыстық ақпарат аламыз.

Тапсырма 1:
1. Терезеге қарап, күннiң жарқырап атқанын көрдi. Қандай ақпарат

аласың?
2. Бiз таудағы су ағынының дыбысын естiдiк. Бiз қандай ақпарат алдық?
3. Ас үйде қайнап жатқан сүт тасып кеттi, сен оны қалай байқадың?
4. Егер бiз қолымызды отқа жақындатсақ, онда қандай ақпарат аламыз?
5. Мерекелiк торт пiсiрілдi. Оның дәмiнiң тәттi екендiгiн қалай байқайды?
6. Дыбыстық және көру ақпараттарына өздерiң мысалдар келтiрiңдер.
Тапсырма 2:
1. Қай жануарға қандай үн сәйкес келеді? Аңдарды шығаратын

дауыстарына қарап, бiр-бiрiмен жалға және ол суреттердi боя.
2. Суретте жасырынған бейнелерді тап. Олар қандай үн шығарады?

Бейнелердің кескінін ажыратып, айналдыра сыз. Суретте мысық, ит, қаз
жасырынып қалған.

3. Сурет бойынша ауызша әңгiме құрастыр. Боя. Әңгiменi құрастыру
барысында олардың қандай дыбыстар шығаратын және қандай түспен
боялатынын да ескер.

5) Тактильдiк ақпарат.
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Оқушыларға ақпарат және оның түрлерi материалдарын қайталату

ұсынылады.
Жаңа тақырыпты меңгерту мен оны сынып оқушыларымен бiрге

қорытындылау мына түрде өткiзiледi:
 Адам қоршаған ортадағы барлық ақпаратты  иiс сезу,  сипап сезу  және

дәмдi  сезу мүшелерiнiң көмегiмен қабылдайды.
 Егер бiз ақпаратты сезiм мүшелерi арқылы қабылдасақ, онда ол –

сипап сезу ақпараты болып табылады. Ал оның ғылыми атауы – “тактильдiк
ақпарат”.

 Егер бiз ақпаратты иiс арқылы қабылдасақ, онда ол – иiс сезу ақпараты
болып табылады.

 Егер бiз ақпаратты тiл мүшесi арқылы қабылдасақ, онда ол – дәмдiк
ақпарат деп аталынады.

 Есту, көру, сезу, иiс және дәм сезу мүшелерi – бұл ақпаратты алу
арнасы болып табылады.

Мұғалiмге арналған әдістеме:
Бiз денемiз арқылы сипап сезу ақпараттарын ала аламыз, мысалы, өзендегi

су жылы ма, әлде үтiк ыстық па және т.б. әрекеттердi өз денемiз арқылы
байқаймыз.

Бiздi қоршаған иiстер де маңызды ақпараттар қатарына енедi. Егер газдың
иiсiн сезсеңдер, онда не iстер едiңдер? Ондай жағдайда жедел жәрдем
қызметiне хабар беремiз. Жаңа жылда қандай иiстер сезесiңдер? Мәселен,
шыршаның иiсi шығады, анаңның жасаған бауырсақтарынан дәмдi иiс шығады.
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Бұл ақпараттарды бiз иiс сезу мүшелерi арқылы анықтаймыз. Сондықтан ол иiс
сезу мүшесi арқылы анықталатын ақпарат деп аталады.

Ал ендi мына бiр көрiнiске назар аударайық. Аруна Әлімге алма бердi.
Оның сыйлаған алмасының қышқыл, не тәттi екенiн Әлім қалай бiледi? Бұл
жағдайда, ол дәм сезу мүшесi - тiл арқылы анықтайды. Ол – дәм сезу ақпараты
деп аталады.

Сонымен, ақпаратты мынадай сезiм мүшелерi арқылы қабылдаймыз: есту,
көру, сипап сезу, иiс сезу және дәм сезу. Көру, есту, сипап сезу, иiс сезу және
дәм сезу – бұл ақпаратты қабылдау арналары болып табылады.

Тапсырма1:
1. Суретте не бейнеленгенін әңгімеле. Боя.
2. Ақпарат түрлерiн талқылау.
1 және 2 суреттер – дәмдi сезу ақпараты.
3 және 4 суреттер – иiс сезу ақпараты.
5 және 6 суреттер – сипап сезу ақпараты.
3. Қайсысы қай тағамды ұнатады? Сызықтар арқылы қос.
тышқан – сыр
қоян – сәбiз
балапан – бидай
ақ тиін – жаңғақ
қонжық – бал
4. Гүл мен оның атауын сызықтар арқылы қос. Боя. Бұл тапсырманы

орындау барысында гүлдердiң иiс сезу ақпаратына енетiнiн талқылаңдар.
1. Суретте не бейнеленгенiн әңгiмеле. Боя.
2. Суреттерде қандай ақпарат түрлерi бейнеленген?
3. Сөздердi әрiптермен қос. Бұл сөздердiң қандай ақпарат түрлерiмен

байланысты екенiн талқылаңдар.
Тапсырма2:
1. Суреттер ішінен дәмі тәттi, тұзды, қышқыл, ащы заттарды тап.
2. Сөздердi құрастыр: торт, сары, суық, түтін, дыбыс.
3. Қатарды жалғастыр. Тақ сандар – 1,3,5,7,9
4. Жеуге болатын заттарды боя.
5. Тиісті әрiптердi қойып, шыққан сөзді оқы: ма..ал, кі..ап, ж..п
6. Суреттерді сәйкес әрiптермен қос: п, о, ш; Суреттер: піл, от, шырша.
7. Олардың қандай ақпарат түрлерiне жататынын талқылаңдар.
8. Тiзбектi жалғастыр.
6) Графикалық редактормен таныстыру.
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Жұмыс дәптердегi және компьютердегi графикалық редактордың негiзгi

құралдары мен түрлі-түсті палитрасының жалпы түрiн қарастыру.
бағдарламаны жүктегеннен кейiн боялмаған суреттерi бар бiр файлды ашып,
«бояу құю» құралын қалай қолдануға болатынын көрсету.

Мұғалiмге арналған әдістеме:
Балалар, бүгiн бiз өте қызықты бағдарламамен танысамыз, сол

программаның көмегiмен компьютерде сурет салып үйренемiз. Бiрақ ең
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алдымен бiз оны жүктеп үйренейiк.  Ол үшiн монитордың сол жақ төменгi
бұрышынан ПУСК батырмасын тауып, тінтуірмен  оны шертеміз, СІЛТЕМЕНІ,
БАҒДАРЛАМА жолына апарып, содан соң СТАНДАРТТЫ, одан кейiн PAINT
жолын тауып, оны тінтуірмен шертеміз. Экрандарыңызға графикалық
редактордың жалпы түрi шығады. Осы бағдарламада қандай құралдар және
бояулар бар екендiгiн қараңыздар.

Бүгiн бiз аспаптардың бiрi  «бояу құю» аспабымен жұмыс жасап
үйренемiз.  «бояу құю» аспабына тінтуірмен басыңдар, сол жақ палитраға
қарасаңдар екi квадрат бар – ақ және қара. Егер тінтуірмен қызыл бояуға
бассақ, онда қара шаршы қызылға боялады. Естерiңе сақтаңдар – бұл ЕКПІНДІ
түс, яғни осы түспен бiз бейнелерді бояп және сурет сала аламыз.

Ендi бiзге бiр сурет ашуымыз керек болсын. Ол үшiн тінтуірмен “Файл”-
ды шертеміз де, “ашу” командасын таңдаймыз, ашылған терезеден файлдың
атын таңдаймыз немесе аламыз. Ашылған суреттi бояп көрейiк.

Тапсырма:
1. Нысандарды боя.
2. Кемпiрқосақты боя.
3. Әр топтағы заттарды боя. Жасылмен (шырша), сарымен (күн), қызылмен

(қызанақ). Түс таңдауда жақша iшiндегi сөздер түс таңдау үшiн маңызды болып
келедi.

6) Оқушыларды «Қарындаш», «Қылқалам», «Өшiргiш» құралдарымен
жұмыс істеуге үйрету.

Әдiстемелiк нұсқаулар:
«Қарындаш», «Қылқалам», «Өшiргiш» құралдарының атқаратын қызметiн

компьютер мен жұмыс дәптерi арқылы қарастыру. Аталған құралдармен жұмыс
жасау технологиясы оқушыларға түсiндiрiледi.  «Қылқаламның» түрлері мен
“Өшiргiш” құралының түрлерi мен көлемiн өзгерту тәсілдері көрсетiледi.

Мұғалiмге арналған әдістеме:
Бүгiн бiз дайын суреттерi бар файлдарды ашу әрекетiн қайталаймыз.

Содан кейiн  «Қарындаш» және «Қылқалам» құралдарының атқаратын
қызметтерiмен танысамыз. Құралдар тінтуірді шерту арқылы таңдалады.
«Қылқалам» құралын таңдағанда оның түрлерiне, ал «Өшiргiш» құралын
таңдағанда оның көлемiне назар аударыңдар. Ал ендi жұмыс жасап көрелiк!
Осы құралдармен жұмыс істеу үшiн, тінтуірдің сол жақ батырмасын шертулі
күйде ұстап, оны жылжыту керек. Өз беттерiңмен жұмыс істеп көрiңдер.

Тапсырма:
1. Арунаға жiп шумақтарын тарқатуға көмектес. Әр шумақты түрлi

бояулармен боя.
2. Әлімге нені токқа қосқанын есiне түсiруге көмектес.
14-сабаққа арналған тапсырмалар:
1) Артық нысанды сыз.
2) Жұмбақтарды шешіп, суреттерін сал:
Қысы, жазы бір түсті.

/Шырша/
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Өзі қызыл, өзі тәтті,
Татқан жанды таңырқатты.

/Құлпынай/
Қыста ақ, жазда сұр. /Қоян/
Үй күзетеді, үрмейді /Құлып/
3) Мағыналары қарама-қарсы сөздердi сызықтар арқылы қос.
Суық – Ыстық
Ауру – Сау
Көңiлсiз – Көңiлдi
Кiшкентай – Үлкен
Мейiрiмдi – Қатыгез
Жарық – Қараңғы
Қатты – Жұмсақ
Тәттi – Ащы
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Тапсырмалар оқушылардың жаңа құралдарды меңгере отырып, өткен

тақырыптарын қайталауға ыңғайлы етiп таңдалған. Түрлі сызықтар, сурет
салуды игеру. Ақпарат түрлерін қайталау.

Мұғалiмге арналған әдістеме:
Бүгiн бiздiң танысайық деп отырғанымыз – «Сызық» құралы.  Ал ендi осы

құралды тінтуірмен шертіп, экранға әр түрлi қалыңдықтағы сызықтар салайық.
Кез келген түстi және оның қалыңдығын таңдап, сызықтар салуға болады. Егер
сендер сызықтардың экранда көлденеңнен немесе ұзыннан орналасуын
қаласаңдар, онда Shift пернесiн басып тұру керек. Өз беттерiңмен жұмыс жасап
көрiңдер.

1-кесте – Информатика пәнін оқытудың барысында компьютерлік сауаттылық
көрсеткіштері

Білуі тиіс Білуі тиіс Білуі тиіс
- Компьютерде жұмыс
жасағанда,
санитарлық-
гигиеналық
талаптарды

- информатика кабинетінде
компьютермен жұмыс
барысында денсаулықтарын
сақтап, техника қауіпсіздік
ережесін қадағалауды

- Мемлекеттік
ақпараттық сақтану
жүйелерін

- компьютердің
қосымша, яғни
перифериялық
құрылғыларын және
олардың
функцияларын

- ақпараттық және
коммуникациялық
технологиялардың қосымша
бөліктері мен олардың
функцияларын

- ақпараттық және
телекоммуникациялық
жүйелердің қосымша
бөліктері мен олардың
функцияларын
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- MS Windows
стандартты ортасын
- MS Office
элементарлық
негіздерін

- негізгі қолданбалы
бағдарламалар және жүйелік
бағдарламалар: офистік
бағдарламалар, корпоративті
ақпараттық жүйелер,
мультимедиа, интернет

- кең таралған
қолданбалы және
жүйелік бағдарламалар:
жобалау жүйелері,
ғылыми бағдарламалық
жасақтама,
геоинформациялық
жүйелер

- ақпараттық
жүйелердің қолданылу
орны: ролі және
функцияларын

- ақпараттық жүйелердің
мазмұны, құрамын

- ақпараттық жүйелердің
деңгейлерін

- ақпараттық
технологияның ролі
мен функцияларын

- ақпараттық технологияның
мазмұны және құрамын

- ақпараттық
технологияның
деңгейлерін

- Интернеттің
элементарлық негіздері
- веб-сайт,
электрондық пошта,
веб-форум, веб-чат,
электрондық дүкен

- Ethernet, Extranet, Intranet
және Internet желілік
жүйелері - Google, Yandex,
Yahoo, Aport  ақпараттық-
іздеу жүйелері
- e-Learning дистанттық
оқыту
- бейнеконференциялық
байланыс
- интерактивті технология
- электрондық сауда

- WWW – World Wide
Web дүниежүзілік
ақпараттық портал
- компьютер көмегімен
өлшеу және есептеу
технологияларының
принциптері
- компьютер мониторингі
- интеллектуалды
машиналар мен роботтар
- электрондық үкімет

- алгоритмдер мен
бағдарламалар

- моделдеу, құрастыру,
жобалау және басқару
бағдарламалары

- компьютерді басқару
нысандары мен
жүйелерінің негіздері

- Интернет желісінен
қосылу
- мәтіндік, графикалық
ақпараттарды құру,
сақтау
- аудио және бейне
ақпараттарды көрсету

- Интернет желісінен қажетті
ақпараттық ресурстарды
іздеу және табу
- инновациялық
технологиялар білімін
қолдана білу
- құжаттарды талдау және
топтау

- қажетті ақпараттық
ресурстар кітапханасын
дүниежүзілік ақпараттық
портал
- Интернет желісі арқылы
жіберу
- графикалық
бағдарламалар Photoshop,
Corel Draw, Adobe
Illustrator
- AutoCAD БҚ
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«Жаратылыстану» білім саласы
«Дүниетану» пәні
Бастауыш сынып оқушыларында «Адам–Табиғат» жүйесіндегі қоршаған

әлем тұтастығы туралы білім алып, адамзаттың табиғатпен қарым-қатынас
туралы, жалпыадами құндылықтар туралы білігі қалыптасады.

Туған жері, табиғат туралы, табиғат құбылыстары туралы түсініктері
қалыптасып, қоршаған ортаның әр алуандығы, тұтастығы, құндылығы, ондағы
адамның орны, қызметі туралы білім алады.

Күнделікті өмірде, зертханалық жұмыстарда, табиғатқа саяхат кезінде,
тұрмыс-тіршіліктегі өмір қауіпсіздігі ережелерін сақтау дағдысы қалыптасады.

Қоршаған ортаны сақтау мен қорғауға тәрбиеленеді. Картадан өз Отаны
мен туған жерінің өзен-көлдерін, тауы мен пайдалы қазбаларын көрсету
дағдысы қалыптасады. Тірі және өлі табиғат нысандарын ажырату білігін
дамиды.

Пәндік білімдерін тұрмыс тіршілікте қолдана білу, туған жердің табиғи
байлықтары, өсімдіктері мен жануарлары туралы ақпараттар іздестіре білу
дағдылары қалыптасады.

Табиғат құбылыстарын бақылау, ауа температурасын өлшеу, маусымдық
өзгерістерді салыстыру, қарапайым тәжірибелер жасау, гүл егу, оны күтіп,
баптау дағдылары жетіледі.

Адам мен табиғаттағы тіршілік әрекетінің өзара байланысы, қоршаған орта
заңдылығы мен құбылыстары, нысандары туралы, адамның қоршаған ортамен
өзара қарым-қатынасы туралы, адамның денсаулығы – ең жоғары құндылық
екендігі туралы, аурудың алдын алу мен денсаулықты сақтау шараларының
міндеттілігі туралы, ағзасын күтудегі гигиеналық талаптарды орындаудың
қажеттілігі туралы, денені шынықтыру туралы, салауатты өмір сүру
дағдыларын сақтау туралы түсініктері қалыптасып, пән бойынша және өмірлік
функционалдық сауаттылығы қалыптасады.

«Жаратылыстану бағытында 1-4 бастауыш сыныптарда «Дүниетану» пәні
оқытылады. Пәннің ерекше мәнге ие болу себебі ол – барлық жаратылыстану
пәндерінің, оның ішінде биология, география, химия, экология пәндерінің
бастамасы болғандықтан, сол пәндер бойынша элементарлық білім негізі
қаланады. Бала дүниеге келегеннен кейін өзін қоршаған барлық дүниені тануға
талпынады. Бастауыш сынып бүлдіршіні – белсенді дүниетанушы. Сондықтан
осы пәнді оқыту арқылы оқушы тұлғасын тәрбиелеуге басты назар аударылады.

Кез-келген ғылым саласы сияқты жаратылыстану бағытындағы пәндер
оқушының ғылыми дүниетанымын қалыптастырып, ғылыми білім жүйесіне
негізделіп, танымның логикалық–саналы тәсілдеріне арқа сүйей отырып,
оқушыға берілетін теориялық біліммен сипатталып, ғылыми категориялар мен
дәлелдерді кеңінен пайдалануға машықтандырады.

Дүниетаным – әлемге және адамға деген жалпылай көзқарастар жүйесі, ол
адам мен қоршаған әлем арасындағы қарым-қатынастар жүйесі. Дүниетаным
жеке тұлғаның өмірлік бағдарламасын, сенімін және арман-мұраттарын,
құндылықтары мен мүдделерін анықтайды.
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Дүниетанымның негізі ретінде философияның барлық құбылыстары,
жайлары, салалары бір-бірімен тығыз байланыста және бір-біріне кірігіп
жатқандықтан бастауыш мектепте қарапайым түсініктер ретінде қалыптасады.

«Дүниетану» пәнін оқыту мақсаты: оқушылардың дүниеге біртұтас
көзқарастарын қалыптастыру және ондағы адамның орнын түсінуге көмектесу.

Көзқарас қалыптастыру – дүниені танудың бір амалы. Осы тұрғысынан
алғанда 1-сыныпта дүниетанудың бастамасы балалардың күнделікті өмірімен
байланысты, күнде көріп жүрген қоршаған ортаны ғылыми тұрғыда
таныстыру болып табылады. Бізді қоршаған табиғаттың өлі және тірі
заттарымен таныстыру қарапайым тұрғыда, бірақ ғылыми ұғымдармен және
қарапайым терминдермен (ағаш, құс – тірі зат, күн, ай т.с.с. тірі, өлі табиғат,
зат) жүргізілуі тиіс.

Бұл ұғымдар 2, 3, 4-сыныптарда бірте-бірте дамытылып, кеңейіп,
тереңдетілуі керек.

Жаратылыс құбылыстарын толыққанды ұғыну үшін ғылымилылығы
ескерілген практикалық тұрғыда орындалатын тапсырмалармен алмасады.

Табиғат жөнінде білім беру бала санасында ғылыми әлем бейнесін
қалыптастыруда маңызы зор.

Адам қайдан шыққан? Оның өмірінің маңызы, мақсаты неде, адамның
табиғатындағы биологиялық және әлеуметтіктің ара қатынасы, байланысы
қандай деген мәселелерді талдауға материал береді. Онда, адамгершіліктің,
өнердің, діннің қайнар көзі қандай? Адам әрекетінің табиғатқа әсері қандай?
Жерде тіршілікті, адамды қалай сақтап қалуға болады?,- деген мәселелерге
үйрету арқылы сауаттылығы қалыптасады. Ал төменгі сыныпта осы
мәселелерге бастама болатын биологиялық көзқарасты дамытудың тұғыры
мықты қалануы қажет. Табиғатта болатын өзгерістер, табиғат құбылыстары
(көктем, жаз, күз және қысқы мезгілдердегі маусымдық өзгерістер, туған
жердің табиғаты, табиғатты қорғау т. с. с.) «Дүниетану» пәнінің 1-сыныптан
бастап ұғымдардың қалыптасып, бірте-бірте дамуы тұрғысында оқытылуы
қажет.

Тірі табиғатты оқып үйрену жалпы педагогиканың негізгі құрамдас бөлігі
ретінде қарастырылып оқушыларға эстетикалық тәрбие беру жолдарын шешуге
мүмкіндік береді.

«Дүниетану» пәнінде алғашқы «кірпіші» қалануы тиіс бір жағдай әсемдік,
әдемілік сезімдері. Әдемілік (сұлулық) сезімді адамның рухани әлемін байытуға
бағыттау керек, табиғатты эстетикалық (әсемдік) тануды оны игерудің бір қыры
ретінде пайдалану керек. Оқушыға қызықтыра отырып, көрсете отырып
берілген білім оқушы санасында мықты бекіп, іскерлік дағдысының
қалыптасуына әсерін тигізеді. Ал білім мен іскерлік дағдысының қалыптасуы -
функционалдық сауаттылық қалыптастырудың көзі болып табылады.

Ендеше, дүниетануды оқытуда функционалдық сауаттылық
қалыптастырудың келесі шарттарын анықтайды, ол оқушыларда сұлулықты
көру мен түсіну, бағалау және оны қолымен ұстау, тәжірибе жасау біліктілігін
дамыту шарттары болып табылады. Егер осы шарттар бастауыш сыныпта
орындалғанда оқушының функционалдық сауаттылығы қалыптасады.
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Егер дүниетану пәні бойынша келесі бағыттағы білім негіздері меңгеріліп,
іс-әрекетте қолдана білуге машықтанса, жаратылыстану бағытында
функционалдық сауаттылықтары (немесе құзыреттіліктері) қалыптасады. Олар
келесі құзыреттіліктермен сипатталады:

1. Табиғат пен әлеуметтік өмір танымының арасында тығыз байланыс
«адам-табиғат-қоғам» жүйесіндегі өзара тәуелділікті түсіну.

2. Қоғамдық тәртіп ережелерін орындау қажеттілігін, адамгершілік
тәрбиесі мақсаттарының мәнін түсіну, экологиялық мәдениеттің алғашқы
дағдыларын меңгеруі мен іс-әрекетте көрінеді.

3. Өзінің жеке даралығын сезіну, өз қабілеттері мен мүмкіндіктерін түсіну,
өзін өзгерту, салауатты өмір салтының маңыздылығын игеруі.

4. Табиғат құбылыстарын салыстыру, олардың жалпы және ерекше
белгілерін ажырату мен өсімдіктер мен жануарлар тіршілігіне қажетті
жағдайларды білуі.

5. Жергілікті жердегі әртүрлі белгілер бойынша бағытты анықтай алу мен
картадан, глобустан елдерді, құрлықтарды, мұхиттарды таба білуі.

6. Өз өмірі мен денсаулығын сақтау және қарапайым қауіпсіздік
ережелерін білу мен қолдана алуы.

7. Қазақстанның табиғаты және мәдениеті туралы білуі, оған ұқыпты
қарым-қатынас жасау ережесін қолдана алуы.

Өнер» білім саласы
«Музыка» пәні
Бастауыш сыныптардағы оқушылардың рухани және адамгершілік

тұлғасы, асыл қасиеттері оянып, көркемдік талғамы өсіп, эстетикалық сезімі,
шығармашылық қабілеті, музыкалық мәдениеті дамиды.

Оқушылардың музыка өнері жайында көзқарасын кеңейіп, музыкалық
құбылыстарға қызығушылық қалыптасып, музыкалық шығармалар арқылы
сезімін, көзқарасын білдіру дағдыларында қалыптасады.

Музыкалық шығармалар тыңдау, ән айту, музыкалық аспаптарда ойнау,
мәнерлі би қимылдарын әрекеттеріне үйренеді.

Қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті, классикалық музыканың ең озық
үлгілері, қазіргі таңдағы Қазақстан музыка өнері мен республикамыздағы өзге
халықтардың музыкалық мұрасымен танысады. Музыка өнерінің даму
заңдылықтарын түсініп, музыканың шығуы ел тарихымен, халықтың тыныс-
тіршілігі, мәдениет-өнерімен, мұң-мұқтажымен байланысты екенін үйренеді.

Жеке, топтық тұрғыда ән орындау, ән тақырыбын анықтау мен музыка
арқылы әр түрлі көңіл-күйді анықтау, музыкаға сәйкес би қимылдарын жасау
әрекетін үйренеді.

Музыкалық аспаптар түрлерін, аспаптарда орындаудың қарапайым түрін,
таяқшалар, ағаш қасықтар, қоңырау, сылдырмақтар сияқты тағы да басқа
ұрмалы аспаптарды қолдану ырғақтық сүйемел жасау әрекетін меңгереді.

«Еңбекке баулу» пәні
Адам және қоршаған әлем арасындағы өзара байланыс, қоғам дамуындағы

адам еңбегінің рөлі, еңбекке құрметпен қарау, алғашқы технологиялық
біліктіліктері мен дағдылары қалыптасады.



46

Еңбек арқылы оқушыда адамгершілік қасиеті, ақыл-ой қабілеті, физикалық
икемділік, эстетикалық талғам қалыптасады. Бастапқы технологиялық білім
арқылы қарапайым еңбек әрекетін ұйымдастыру жоспарлау білігі мен
құралдарды оңтайлы қолдана білу тәсілдерін меңгереді.

Сенсорика мен қол саусақтарының кіші моторикасы, заттардың кеңістікте
орналасуы, абстракциялық ойлауы, қиялы дамиды.

Жалпы еңбек етудің арнайы білігі, еңбек және экологиялық мәдени негізі
қалыптасады. Ақпаратты іздеу, қайта өзгерту, сақтау және қолдану үшін
практикалық іс-әрекетте және күнделікті өмірде алған білім мен білігін
қолдануға үйретіледі.

Жеке гигиена ережесін сақтау, материалдар және құралдармен қауіпсіздік
жұмыс тәсілін қолдану дағдысы қалыптасады. Өздігінен әр - түрлі
материалдардан түрлі бұйымдар құрастыруға үйренеді. Ұжымдық, жеке жұмыс
істеу ынтымақтастығы қалыптасады. Техникалық және көркем еңбек әрекеттері
туралы түсінігі қалыптасады.

Заттарды мүсіндеу, аппликация, мозаика құрау, кестелеу, модельдеу мен
құрастыру жұмыстарын игеріп, жұмыс істеудің қарапайым тәсілдері мен
әдістерін меңгереді.  Халық кәсіпшілік өнеріне бейімделеді.

«Дене шынықтыру» білім саласы
«Дене шынықтыру» пәні
Қимыл-қозғалыс негіздерін игеруде дене мәдениеті қалыптасады. Өз

денсаулығына ықтиярлықпен қарау дағдысын игереді. Физикалық және
психикалық төзімділік қасиеттері қалыптасады. Салауатты өмір салтын сақтау
дағдылары қалыптасады.

Денсаулықтарын нығайту, дене бітімдерін жақсарту,
жалпақтабандылықтың алдын-алу шараларын игереді. Дене қимыл-қозғалыс
әрекеттерін белсенді және өзбетінше жасау игереді.

Денсаулықты сақтау мен нығайтуға қатысты іс - шараларды игереді.
Дене шынықтыру сапалары күштілік, жылдамдық, төзімділік, ептілік,

иілгіштік және қимыл-қозғалыс үйлесімділігі туралы ұғымдар қалыптасады.
Акробатикалық, гимнастикалық, жеңіл атлетикалық және басқа да жалпы
дамыту бағытындағы алуан-түрлі дене жаттығулар кешенін біледі.

Жеке тұлғаның әлеуметтік маңызы бар қасиеттері – адамгершілік, жігер
сапалары, эстетикалық талғам мен  мәдениеттілік дағдылары қалыптасады.

Жеке гигиенасы мен күн тәртібі ережесін сақтау, дене жаттығуларының
ағзаға тигізетін әсері туралы түсінігі, жұмыс істеу қабілеті мен қимыл-қозғалыс
қабілеттерін дамыту туралы қарапайым білімдерді игереді.

Бастауыш мектептің оқу-тәрбие процесінде денсаулық сауаттылығын
қалыптастырудың негізгі идеясы төмендегі өлшемдер арқылы белгіленеді:

а) оқушылардың денсаулығын жақсарту;
ә) оқушылардың салауатты өмір сүруге сұранысы мен құндылықтық

бағыттылығын қалыптастыру;
б) мектепте және мектептен тыс уақытта салауатты өмір сүруді насихаттау;
Бастауыш мектептің оқу – тәрбие процесінде  денсаулықты сақтау

сауаттылығын қалыптастырудың келесі  принцптеріне сүйенеді:
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1. Денсаулық сақтау сауаттылығын қалыптастырудың оқытудың
мақсатына сәйкестігі.

2. Оқу - тәрбие жұмыстарының денсаулық сақтау сауаттылығын
қалыптастырудың заңдылығына сәйкестігі.

3. Денсаулық сақтау сауаттылығын қалыптастырудағы оқушының
саналылық және белсенділік.

4. Денсаулық сақтау сауаттылығын қалыптастырудың көрнекілік.
5. Денсаулық сақтау сауаттылығын қалыптастырудың

жүйелілік және бірізділік.
6. Денсаулық сақтау сауаттылығына байланысты білім, білік, дағдының

бір-бірімен байланысы.
Денсаулықты сақтау сауаттылығын қалыптастырудың негізгі мақсаты

болып: Дені сау, жаны сау оқушы тұлғасын қалыптастыру.

Денсаулықты сақтау сауаттылығын қалыптастырудың негізгі
құралдары:

1) қозғалысқа бағытталған құралдар.
2) табиғаттың сауықтыру күштері.
Денсаулық сақтау сауаттылығын қалыптастырудағы оқыту - тәрбие

процесіндегі негізгі жұмыстар:
 физикалық жаттығулар;
 сергіту минуттары мен үзілістегі бойжазулар;
 эмоцияны басу мен «тыныштық минуттары»;
 сауықтыру гимнастикасы;
 емдік дене шынықтыру;
 қозғалысты ойындар;
 массаж, психогимнастика, тренинг т.б.
 табиғаттың сауықтыру күштерін қолдану;
 таза ауадағы сабақ.

Денсаулықты сақтау сауаттылығын қалыптастырудан оқушы келесі
тұлғалық нәтижелерге жетуі керек:

1) Денсаулық сақтау сауаттылығына байланысты білім, білік,
дағдысының қалыптасуы.

2) Оқу сабақтары баланың өзіне сыни көзбен қарау, партада дұрыс отыру,
дұрыс жүру ережелерін меңгеру құзыреттілігі.

3) Жалпы дамытушылық жаттығулар кешенін, гимнастика, шаңғы,
қозғалыс ойындары түрлерін білу, қажеттілігін ұғыну мен тәжірибеде қолдана
білу.

4) Қозғалыс ойындары арқылы денені дамыту әрекетінің қалыптасуы.
5) Дене тәрбиелеу мен денсаулық сақтауға байланысты оқушының

танымын, өмірге қажетті, пайдалы дағдысын қалыптастыру құзыреттілігі.
6) Ұлттық ойындарды рухани құндылық деп түсіну, құрметтеу.
7) Табиғаттың сауықтыру күштерін сауатты пайдалана алу.
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8) Намыс, шыдамдылық, батылдық секілді тұлғалық қасиеттер
құзыреттілігі.

9) Жеке, ұжымдық және отбасылық демалыста және бұқаралық-спорттық
көпшілікке арналған жарыстарға қатысуда.

10) Белсенді шығармашылық жұмыстар, салауатты өмір салтын таңдау
және қалыптастыруды.

Бастауыш сынып оқушыларының құқықтық сауаттылығы
Оқушыларға берілетін құқықтық білім беру жүйелі, мақсатты

оқушылардың құқықтық мәдениетін тұлғаның дамуының деңгейін көтеруге
бағытталған болуы  керек.

Оқушылардың құқықтық сауаттылығы келесі әрекеттер арқылы
қалыптасады: құқықтық білімді меңгеруі, әлеуметтік - құқықтың мәнін
түсініп, әлеуметтік құндылық ретінде қабылдауы, тұлғаның құқықтық
тәртібінде көрініс табады.

Құқықтық тәрбиенің мақсаты тұлғаның құқықтық санасы мен мәдениеті
ғана емес, сондай-ақ барлық құқықтық қызметінің негізгі бағыттарын түсіну,
құқықтық сауттылықты қалыптастыру үдерісінің сапалы жүзеге асуына негіз
болады. Осыған орай, Қазақстан Республикасының Ата Заңының 1 бабында:
«Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады; оның ең қымбат қазынасы – адам
және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» деп көрсетілгендей
мемлекеттің үлгілі азаматына тән тұлғаны қалыптастырып, жетілдіру
құқықтық тәрбиенің көкейкесті мақсаты.

Қазіргі заман талабына сай құқықтық тәрбие үдерісі келесі мақсаттарды
көздейді:

- оқушының құқықтық білімін жақсарту (құқықтық ұғыну, өз құқықтары
мен бостандықтарын, міндеттерін білу, заң күшіне сену т.б.);

- тәрбиеленушінің құқықтық санасы мен мәдениетін қалыптастырып,
дамыту (заң нормаларына қарсы әрекеттер жасамау, құқықтық білімін
жетілдіру, басқа азаматтар мен адамдардың құқықтары мен бостандықтарын
сыйлау, заңды міндеттерін орындау).

Оқушыларға қазіргі қоғамның қарым–қатынас заңдылықтарын терең
ажырататын құқықтық сана, құқықтық мәдениет қажет. Тәлім – тәрбиелік
мәселелердің барша табиғатына үңілсек, тіршіліктегі сан алуан қолданбалы
мәні зор әлеуметтік нормаларды – тарихи құқықтық жүйенің қайнар көзі немесе
құқық ғылымының негізі деуге болады.

Осы мәселеге байланысты бастауыш сынып оқушыларына ғасырлар бойы
сұрыптала жинақталып, жүйеге түскен ұлттық дәстүр, салт-сана, әдет-ғұрып,
ұрпақтан – ұрпаққа біртіндеп жалғасатын адамгершілік туралы т.б. әлеуметтік
нормалар мен принциптер туралы сыныптан тыс жұмыстар өткізу ұсынылады.
Жалпы әлемдегі даналардың, кемеңгерлердің, шешендердің тіпті өзіңнің ата-
анаңның да айтқан ұлағатты сөздерінің бәрі құқықтық әлеуметтік мәнге ие
екенін басты бағдарда ұстау қажет.

Құқықтық тәрбие сан қырлы күрделі үдеріс, бұл жалпы және арнаулы
шаралардың тұтас бір жүйесін қамтиды. Бастауыш мектеп оқушысын қоғамдық
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пайдалы тәртіпке, құқықтық санаға негізделген әлеуметтік белсенділікке жетуі
тәрбие процесінің басты мақсаты болуы тиіс. Адамдықтың белгісі — адамның
жаны мен тәнінің сапалық, сандық жағынан елеулі өзгерістерге түсуі.
Бастауыш оқушысының қоғамдық белсенділігі артады, сана-сезімі өседі,
психикасы шыңдалып, нығая түседі. Ол қоғамнан өз орнын табуға тырысады,
өзін қоршаған ортаға сын көзбен қарай бастайды. Бұл жастағыларда өзін-өзі
бағалауға ынталану, рухани өмірге қызығу, қоғам мен жеке бас турасындағы
ойлар адамгершілік идеялар кемеліне келе бастайды. Осы кезде мұның өзі
адамның күшті, епті, ширақ, оңтайлы болып өсуіне және оның түрлі әдіс-
тәсілдерді, арнаулы құқықтық ережелерді бұзбай, кедергілерді жеңіп
үйренуімен де тығыз байланысты.

Жастарға құқықтық тәрбие беру, қоғамдық қарым-қатынастағы заңдық
және әлеуметтік мәселелердің саяси мәнін жан-жақты, әрі терең түсінуіне негіз
жасайды. Бұл тәрбиеленушінің көзін жеткізуге сендіруді көздейтін мақсатты
қызмет.

«Оқушылардың құқықтық сауаттылығының негізі- тұлғаны жан-жақты
үйлесімді тәрбиелеу саласының бірі — құқықтық тәрбие. Ол қоғамның әрбір
азаматының мемлекеттік заңдарды аса жауапкершілікпен орындап отыруы
талаптарымен тығыз байланысты. Әсіресе,  елімізде жүріп жатқан жариялылық,
құқықтық және зайырлы қоғам орнату үдерісімен байланысының маңызы
ерекше. Мектептегі құқықтық тәрбиенің мақсаты:

1. Оқушыларға мемлекет, құрылым және құқық, құқықтық нормалар
жайында жан-жақты білімдерді меңгерту. Бұл бағытта мектеп Жарғысы,
оқушыларға арналған мінез-құлық ережелері құқықтық білімнің алғашқы
негізін қалайды. Онда оқушылардың құқықтары мен міндеттері туралы
нормалар бар.

2. Мемлекет пен мемлекеттік заңдарға құрметпен қарау сезімдерін
тәрбиелеу. Мұндағы маңызды мәселе – бүгінгі таңда елімізді қайта құру
кезеңінде Парламентте қабылданып жатқан заңдарды таныстыру, олардың
қоғамдағы демократияны дамытып, әділдікті баянды етуде атқаратын қызметі
мен ерекшеліктеріне көңіл бөлу, соның негізінде оқушылардың сана-сезімін
қоғам, заң алдындағы жауапкершіліктерімен тәрбиелеу.

3. Оқушылардың мінез-құлықтары мен жүріс-тұрыстарын заң талаптарына
сай қалыптастырып, адамгершілікті әдет-дағдыға айналдыру.

4. Ата Заңның 14-бабында: «Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең» деп
атап көрсетілген. Олай болса, адамзат баласы Қазақстан Республикасының
азаматы болған жерде бір-біріне қамқор болып, ел байлығын халық игілігіне
жұмсауға атсалысуы тиіс. Құқықтық тәрбиенің міндеті – оқушылардың
азаматтық белсенділігін қалыптастыру, заңды бұзушылыққа қарсы күресу,
әртүрлі әлеуметтік-құқықтық маңызы бар жұмыстарға қатыстыру.

Құқықтық тәрбиенің нәтижелі болуы үшін сатыдан сатыға көшкенде
құқықтық тәрбие күрделеніп, тереңдей береді. Оқушылардың құқықтық сана-
сезімін қалыптастыруда бір сатыда қол жеткен табыс келесі сатыда баянды
етіліп, молая беруі тиіс. Тәрбиенің негізі- мектепте оқу болса, оқушыларға оқу
пәндерінің құқықтық тәрбие берудегі қызметі айрықша. Бастауыш мектепте
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дүниетану пәнін оқытқанда балаларға қоршаған ортаны сақтап, тиімді
пайдалануға, қорғауға арналған заңдар туралы мәлімет беруге болады. Ата
Заңның 38-бабында: «Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты
сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті»,- деп атап
көрсетілген.

Оқушыларға құқықтық тәрбие беруде сыныптан, мектептен тыс
жұмыстардың да алатын орны ерекше. Осы бағыттағы жұмыстарға жататын
тәрбие берудің жолдары мыналар:

1. Мораль мен құқық мәселелеріне арналған әңгімелер өткізу.
2. Полиция, МАИ қызметкерлерімен кездесу ұйымдастыру.
3. Құқық мәселелеріне арналған кештер, конкурстар, олимпиадалар

ұйымдастыру.
4. Құқықтық үйірмелерге қатыстыру.
5. Оқушылар конференциялары, айтыстары, адамгершілік және құқық

тақырыптарына байланысты арнаулы және көркем мәтіндерді талқылау.
6. Құқықтық тақырыптарға арналған деректі және көркем фильмдерді

талқылау.
Мектептегі құқықтық сауаттылықты қалыптастыру - негізгі

құқықтық бағыттағы тәрбие жұмыстары болып табылады. Баланың өміріне
және әрекетіне қолайлы жағдайлар туғызып, баланың бойына біткен
мүмкіншіліктерді ақиқатқа айналдыру жолында әрекет етіп, баланың
әрекеттерін ұйымдастырып, басқарып, оларға дұрыс бағытын беріп, жетекші
болып отырады.

Мектептегі құқықтық тәрбие жұмысы. 1- сыныптан бастап, белгілі бір
жүйелілік пен ұйымдастырылған түрде оқуды бітіргенге дейін жүргізілуі қажет.
Әрине, құқықтық тәрбие тиімді нәтиже беру үшін – арнайы жүргізілетін
сабақтар, әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.

Құқықтық тәрбиенің міндеттерін бөліп көрсететін болсақ, ол төмендегідей
болады:

- қоғам мүшелерінің бойына құқықтық білімді сіңіру;
- құқыққа сай жүріс-тұрысты әдетке, дағдыға айналдыру;
- құқықтық іске белсенді араласу қабілетін ояту;
- қоғам мүшелерінің заңда белгіленген құқықтары мен мүдделерін қорғай

және пайдалана алуға машықтандыру;
- құқықтық сананы қалыптастыру.
Құқықтық тәрбиенің негізі - оқушыға құқықтық нормаларды таныту

болып табылады. Құқық нормалары мен ережелері адамдардың іс-әрекеттері
мен мінез-құлықтарының қоғамдық мүддеге, белгіленген тәртіпке, қабылданған
заңдарға сай келуін талап етеді. Сондықтан да осы талаптарға сай өмір сүру
үшін құқықтық нормаларды білуді борышы ретінде бастауыш мектептің беру
міндеті.

Олай болса, оқушы жастарға құқықтық білім беріп, олардың құқықтық
сауаттылығын қалыптастыруда мектептегі құқықтық тәрбиенің мақсаты:

1. Өскелең жас ұрпақты қоғамның заңдары мен нормаларын
бұлжытпай орындау және оларды сыйлау рухында тәрбиелеу.
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2. Мемлекет пен қоғам ісіне саналы түрде белсенділікпен қатысып, өз
Отанын қорғауға әрқашанда дайын болуға жаттықтыру.

3. Өз елінің материалдық және рухани байлығын сақтап, оны
молайтуға қабілетті, іскер адамдарды тәрбиелеу.

Бұл бағытта мектеп Жарғысы, оқушыларға арналған мінез-құлық
ережелері құқықтық білімнің алғашқы негізін қалайды. Онда оқушылардың
құқықтары мен міндеттері туралы нормалар бар. Міне, осы қарапайым
құқықтық нормалар төменгі сыныптан бастап оқу тәрбие процесінің барлық
құрылымында түсіндірілуден, білім беруден, оқытудан басталады.

Мектепте құқықтық тәрбие беру үдерісін кезең-кезеңмен өткізген жөн.
Оқушылар 1-4 сыныптарда алғашқы құқықтық ұғымдармен танысады,
адамгершілік тәрбиесіне баса көңіл бөлінеді. Содан кейін әркімнің өз істеген
ісіне жауапкершіліктің болатыны түсіндіріледі. Мысалы, олар мектептің
өздеріне бұрын беймәлім ішкі тәртібін меңгереді, міндеттерін ұғынады,
алғашқы қоғамдық тапсырмаларды орындайды (кезекшілік, т.т.). осы әрекеттер
барысында олардың сынып, мектеп алдында жауапкершілік сезімдері
қалыптасады.
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Қорытынды

1. Бастауыш мектеп оқушысы тұлғасының пәндік білім, білік, дағдыларын
әлеуметтік-қоғамдық ортада кез келген жағдаятқа сәйкес еркін қолдана алу
мүмкіндіктерінің қалыптасқан жүйесі оның функционалдық сауаттылығының
қалыптасқандығын танытады.

2. Бастауыш мектепте оқылатын оқу пәндері арқылы функционалдық
сауаттылықты дамыту үдерісінде ойлау дағдыларын қалыптастыру пәндік
білім, ептілік және дағдыларға сүйене отырып жүзеге асады.

3. Бастауыш мектепте оқылатын оқу пәндері мен оқу іс- әрекеттерін
меңгеруде білім, ептілік, дағдының құзыреттілікке айналуы оқушының
функционалдық сауаттылығының  қалыптасу үдерісінің жүріп жатқанын
танытады.

4. Бастауыш мектеп оқушыларына оқыту мен тәрбиелеу нәтижесі
оқушылардың алған білімдерін өмірде, тұрмыс- тіршілікіте қолдана алуына
бағытталуы - білімнің білікке, біліктің қолдана білуге ұласуының бірден-бір
кепілі болып табылады.

5. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру қазіргі таңда оқыту
жүйесіне қойылып отырған әлеуметтік сұраныс талаптарымен сай келу үшін
бастауыш сыныптардан бастап оқушының оқу, жазу сауаттылығын,
жаратылыстану ғылымындағы сауаттылығын, математикалық сауаттылығын,
компьютерлік сауаттылығын, денсаулық мәселесіндегі сауаттылықты,
құқықтық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған арнайы жұмыс арқылы
оң нәтижелерге қол жеткізуге болады.

Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту үшін
білім беру жүйесінде басшылыққа алынатын нысандар анықталды:

• білім беру мазмұны (ұлттық стандарттар, оқу бағдарламалары);
оқыту нысандары мен әдістері;

• білім алушылардың оқудағы жетістіктерін диагностикалау мен бағалау
жүйесі;

• мектептен тыс, қосымша білім беру бағдарламалары;
• мектепті басқару моделі (қоғамдық-мемлекеттік нысан, мектептердің

оқу  жоспарын реттеудегі дербестігінің жоғары деңгейі);
• барлық мүдделі тараптармен әріптестікке негізделген достық қалыптағы

білім беру ортасының болуы;
• ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесіндегі белсенді

рөлі.
6. Функционалдық сауаттылықты жүзеге асырудың тетіктері анықталды:

(оқытуәдіснамасы мен мазмұнын түбегейлі жаңарту; оқыту нысандары мен
әдістері; оқу нәтижелерінің бағалау жүйесін өзгерту; қосымша біліммен және
мектептен тыс сабақтармен қамтуды жатқызады; мектепті басқару моделі
(қоғамдық-мемлекеттік нысан, мектептердің оқу жоспарын реттеудегі
дербестігінің жоғары деңгейі); барлық мүдделі тараптармен әріптестікке
негізделген достық қалыптағы білім беру ортасы; ата-аналардың балаларды
оқыту мен тәрбиелеуге белсенді қатысуы;).
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7. Оқушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру   біртұтас
әдістемелік жүйенің жасалуын талап етеді. Ол білім берудің мақсатынан бастап
оқытудың түпкі нәтижесіне дейінгі аралықтағы компоненттердің бірлігі арқылы
жүзеге асады. Сондықтан мақсатқа қол жеткізудің басты құралы саналатын
білім мазмұны оқушының функционалдық сауаттылығына негізделіп, сынып
сайын күрделендіріліп отыру керек

8. Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын
қалыптастыруда қатысымдық, рөлдік ойын, дара тұлғаға бағдарланған оқыту
және сұрақ-жауап әдістері арқылы жүзеге асатын жағдаяттық тапсырмалар,
рөлдік ойындар, сұқбаттық тапсырмалар, құзыреттіліктерді қалыптастыратын
тапсырмалар арқылы  кешенді жүргізудің тиімділігі жоғары болады.
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Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі
2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары (Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 маусымдағы № 832 Қаулысы).

2. «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты
бағыты» Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2012 жылғы
27 қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауы.

3. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік
жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» («Егемен
Қазақстан»), 2012 ж. 10 шілде мақаласы.

4. 2012 жылғы 5 қыркүйекте Назарбаев Университетіндегі Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың интерактивті дәрісі.

5. Словарь русского языка. – М.: Русский язык. 1998 г. – 46 с.
6. Қазақ тілінің сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1986. 10 том. – 17 б.
7. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студентов

вузов/ Под ред. О.Е.Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 256 с.
8. Оразахынова Н., Кенжебаева Г. М. - «Оқушылардың функциональдық

сауаттылығын қалыптастыру жолдары» ғылыми мақаласы, 2012. - Б. 42-47.
9. Рауандина А.К. «Қазақ тілін оқытуда оқушылардың функционалдық

сауаттылығын қалыптастыру әдістемесі (орыс тілді мектептердің
5-6-сыныптары)» автореферат дисс. – Алматы, 2010. - 26 б.

10. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Смысл, 2006. –
48 с.

11. Оразбаева Ф.Ш., Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі. – Алматы,
Ы.Алтынсари атындағы Қазақтың білім академиясының баспа кабинеті, 2000. –
30 б.
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Қосымшалар

Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын
қалыптастыру сабақтарының әдістемелік сценарийі

(қазақ тілі, ана тілі, математика, дүниетану, өзін-өзі тану)

А Қосымша
3-сынып
«Қазақ тілі» пәні

Сабақтың тақырыбы: Дыбыс және әріпті қайталаймыз
Сабақтың мақсаты: дыбыстар және әріптер туралы 2 сыныпта алған

білімін еске түсіру, қайталау; дауыссыз дыбыстар айтылу ерекшелігіне қарай
қандай түрлерге бөлінетінін пысықтау; дауысты дыбыстардың дауыссыз
дыбыстардан ерекшелігін түсіндіру.

Сабақтың әдісі: топпен жұмыс; «Ұқсастық пен даралық», «3 қадамдық
сұхбат» стратегиялары (СТО бағдарламасының стратегиялары).

Сабақтың барысы:
I Ұйымдастыру кезеңі
ІІ Алған білімін қайталау

Оқушылар 3 топқа бөлу. Дыбыстар мен әріптер туралы алған білімдерін сұрақ -
жауап арқылы қайталау.

Тақтаға мынадай сөздер жазылады: дала, білім  халық, қымыз.
Осы сөздерді құрап тұрған тек дауысты дыбыстар тізбегін жазу:

аа, іі, аы, ыы.
Мынадай сұрақ қойылады:
- Осы тізбектен қандай сөздер екенін білуге бола ма?
Енді сөздердің тек дауыссыз дыбыстарын көшіріп жазады:

Д...Л..., б...Л...М, Х...Л...Қ, қ...м...з.
- Бұл әріптер тізбегінен сөз құрастыруға бола ма?
Осы тапсырманы орындап болғаннан кейін, топ мүшелері өзара пікірлесе

отырып, өз қорытындыларын айтады.  Мысалы, дауысты дыбыстар буын құрай
алса, сөйлеу кезінде дауысты дыбыстармен қатар дауыссыз дыбыстардың да
маңызы зор. Дауысты, дауыссыз дыбыстар бір-бірінсіз сөз құрай алмайды .

Сабақ басындағы қайталауға берілген тапсырма оқулық бойынша
орындалады. Оқушылар көп нүктенің орнына керекті сөздерді қою арқылы
сөйлемдерді ауызша толыктырады.

IV Сабақты бекіту
Мағынаны тану кезеңі
1-жаттығуды орындап болғаннан кейін, жуан, жіңішке дауысты дыбыстар

еске түсіріледі. Сөздегі дауысты дыбыстардың жуан, жіңішке болуына
байланысты сөздердің де жуан, жіңішке айтылатынын естеріне түсіреді.

2-жаттығуды орындау кезінде жаңа сөз жасап тұрған дыбыстардың
қосындысынан «Оқу түбі - тоқу» деген мақал шығуы керек. Бір дыбыстың
өзгеруінің өзінен сөздің мағынасы өзгеретіні түсіндіріледі.
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3, 5-жаттығу да бір дыбыстың өзгеруінен жасалған жаңа сөздерді табуға
арналған. Оқушылар өзгерген сөздердің мағынасын түсіндіреді.

4-жаттығуды орындау арқылы сөздерге дыбыстың талдау жасап, дыбыс пен
әріптің айырмашылығын еске түсіреді.

Жаттығулар орындалғаннан кейін топтарға тапсырмалар беріледі.
Дауысты, дауыссыз дыбыстарды еске түсіріп, дауысты, дауыссыз дыбыстардың
ұқсастықтары мен ерекшеліктерін «ұқсастық пен даралық» стратегиясы
бойынша анықтау керек. Сызбаны әр топ өздерінің қалауынша, әртүрлі
формада сызуына болады. Мысалы, үшбұрыштар, ашылған кітап, үй тәріздес,
т.б.

Бастапқы шеңбердің ішіне дауысты, дауыссыз дыбыстардың
айырмашылықтары, үшінші шеңберге ұқсастықтары жазылады.

Ойтолғаныс
«Егер дыбыстар мен әріптер болмаса...» деген тақырыпта эссе жазу.

V Қорытынды
VI Үйге  тапсырма   беру
VIІ Бағалау

Дауысты дыбыс
А, ә, о, ө, ұ, ү, ы, і, y, u, ...
1.Созылып айтылады, кедергіге
ұшырамайды.
2. Жуан, жіңішке.
3.  Буын құрайды.
4. Екі дауысты дыбыс қатар
келмейді.

Дауыссыз дыбыс
к,қ,м,н,ң,р,й,.. .
1. Созылмайды, кедергіге

ұшырамайды.
2. Қатаң, ұяң, үнді
З.Буынңүрамайды.
4.Екідауыссызқатаркеледі.

1. Дыбыс
2. Әріптік таңбасы бар
3. Сөз құрайды
4. Қазақ әліпбиін құрайды
5. Дыбыстың өзгеруі сөз
мағынасын өзгертеді
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Ә Қосымша
4-сынып

«Әдебиеттік оқу»   пәні
Сабақтың тақырыбы: М.Әуезов. «Жетім»
Сабақтың мақсаты: жетім мағнасына бағыт-бағдар беру арқылы ұғындыру,
сезіндіру, ой өрістерін дамыту; қамқорлық, сүйеніш, қорған бола білу
сезімдерін баулу, өздігінен қорытынды шығаруға машықтандыру; мәнерлеп оқу
қабілетін қалыптастыру.
Сабақтың түрі: Дәстүрден тыс сабақ.
Сабақта қолданылатын әдістер:
Педагогикалық шеберхана, ұжымдық оқыту әдісі.
Сабақтың көрнекілігі:
«Жетім» көркем фильмнен үзінді. Түйін сөз(индуктор) «Жетім», Эльер-Венн
диаграммасы, жазушы портреті, интерактивті тақта, топқа бөлу мақсатында
тапсырмасы бар 4 конверт.

Сабақтың барысы
I Ұйымдастыру кезеңі

Оқулық, қалам, дәптер ал.
Сабақта керек ол құрал.
Досыңдай сенің күн күліп,
Жаныңда тұрсын күнделік.

а) конверттегі тапсырмаларды орындай отырып, оқушыларды топқа
бөлу.

ә) Абайдың жыл мезгілдеріне жазған өлеңдерін жатқа оқу.
ІІІ Үй тапсырмасын сұрау

Ә. Жангелдин.«Амангелді  Иманов туралы естелік».
а) мәтінді бірнеше бөлікке бөліп, мүсіндеп

(батырды),оны мазмұндап  береді(пластелинмен жұмыс).
ә) диафильм құрастырып, сурет бойынша мазмұндап береді.

Сурет дәптерінің қағазын 4-ке  бүктейді, ол 4 кадр(титр),
соған сурет салады.

Б) Әңгімелеу.( Мазмұнын айтып беру)
IIІ Жаңа сабақ
1. Ой қозғау
Балалар, қазір кинофильмнен үзінді көрейік.
Осы фильммен таныссыңдар ғой.
-Бұл фильм қалай аталады?
-Жетімдер.
-Егер екі бала туралы емес,бір ғана бала туралы оқиға болса қалай аталар еді?
- Жетім.
Қане, көздеріңді жұмып, денелеріңді тік ұстап, қолдарыңды тізелеріңе қойып,

осы түйін сөз төңірегінде өз ойларыңды жүйелеп көріңдерші. Көздеріңді
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ашыңдар. Осы «Жетім »деген сөзді индуктор етіп алып, соның төңірегінде ой
қозғап көрейік.
а) Ешкімі жоқ. Оны бәрі аяйды.

Әке-шешесі Қорғанышы
жоқ « Жетім» жоқ

Ол қиындық Оған ешкім көмек
көреді                                                                            бермейді

Кейбіреулер оны ренжітеді.
- Осы сөзді естігенде жүрегіңе қандай сезім ұялайды?

-Аяушылық, көңілсіздік, қорқыныш сезінеміз.
Ой шақыру жұмысы жүргізіледі. (М.Әуезов-портрет.)

ә) Бұл кім?
Жазушы

Халыққа танымал адам Драмматург

Абайтанушы ғалым М.О.Әуезов Әлемге танымал адам

Кеменгер Ақыл мен пасат иесі Ұлт мақтанышы

- Балалар, осы ой толғаныстан кейін біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы
қандай деп  ойлайсыңдар?
- М.Әуезовтың «Жетім әңгімесі»
Онда мен сендерге осы әңгімеден үзінді берейін, оқып танысыңдар.
2. Мәтінмен жұмыс.
а) Оқушылар алдарындағы қағазға басылған әңгіменің 1-3

бөлімдерімен танысады.
Оқушылар әңгімені өздігінен оқып шығады.
Оқу барысында түртіп алу әдісімен сөздік жұмысына
дайындала отырады.

ә) Мына екі түске назар аударыңдар
Ақ Қара

-Ақ түс нені білдіреді? -Қара түс нені білдіреді?
-Күн, қуаныш, жақсылық, - Түн, реніш, жамандық,
көңіл-күйдің ашықтығы. Қорқыныш, үрей.

-Сонда жетім баланың тағдырына қай түс сәйкестеу
келеді  деп ойлайсыз?
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3. Сөздік жұмысы
Жөнеліп кетті – жүріп кетті
Зарлау – дауыстап, қайғырып  жыласу.
Үрку – қорқу.
Қауіптену – қорқыныш сезу.
Дедектеу - қатты дірілдеп тоңу.
Қиянат - әділетсіздік, зорлық, өктемдік.
Қара беріс – шеттеу, бұрылыс, тасалау жер.
а) Сұрақ-жауап арқылы әңгіменің мазмұнын ашу.
-Әңгіме басындағы табиғат көрінісі қандай?
-Кешкі мезгіл. Аспан бұлтты.Жауын жауатындай. Алыста
күн   күркіреп, найзағай жарқылдап тұр.

-Табиғат Қасымға қалай көрінді?
-Өте қатал, суық көрінді. Өте қорқынышты халде болды.
-Ол неге жалғыз, жаяу келе жатыр?
-Оны Иса деген туысы ұрып-соғып, ол қиындық көрді.
-Неліктен оның тағдыры қиын болды?
-Себебі оның әке-шешесі, әжесі бәрі қайтыс болып, ол
Жалғыз қалды. Ал туыстары қатыгез болды.

-Әңгіме неге «Жетім»деп аталған  деп ойлайсың?
-Себебі ол  ешкімі жоқ жетім бала туралы.
-Әңгімеге тағы қандай ат қоюға болады  деп ойлайсың?
-Қасымның өмірі, Қатығез Иса, Қасымның тауға кетуі т.с.
ә) Енді әр топ өздерің осы әңгіменің 4-бөлімі болатындай
шығармашылық жұмыс істеңдер. Әңгімені аяқтап көріңдер.

3 минут уақыт өткен соң әр топтан бір оқушы әңгімелерін оқып
береді. Әр топтың жұмысы тақтаға ілінеді.
б)   М.Әуезовтың «Жетім» әңгімесі 4-бөлімін бір оқушыға   оқыту.
Автордың нұсқасы мен әр топтың жазған әңгімелерін салыстыру.

-Ұқсастығы неде?
-Қандай айырмашылығы бар?
-Автордың әңгімесі қалай аяқталды?
-Сендердің әңгімелерің қалай аяқталды?

в) Эльер-Венн диаграммасы. (оқушылар салыстыра отырып толтырады)
М.Әуезов «Жетім»                         «Жетімдер»

( Әңгіме)                                      ( фильм)

Ортақ ұқсастықтары
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IV Сабақты бекіту
Ой  толғаныс

а) Сын тұрғысынан ой қозғау.
- Балалар! Қазіргі заманда, осы күнде біздің Мемлеке-
тіміз  жетім балаларға қандай қамқорлық жасайды?
-Жетім балалар үйі бар. «Бөбек»қоры, орталығы бар,
Осындай жетім балаларды қамқорлыққа алады.
Астана қаласында SOS Киндердорф қалашығы бар.
( «Бөбек» қорының балалар үйі туралы деректі фильм көрсетіледі).

ә) Sinkuein (5 жолды өлең құрау.)
1-жол: Зат есім (1)
2-жол: Сын есім (2)
3-жол: Етістік: (3)
4-жол: Сезімді білдіру
5-жол: Зат есімге қарама-қарсы сөз
Мысалы:

Қасым
Жетім, жазықсыз
Туды, қайғырды , өлді
Мен аяйтын кішкентай бала

V Қорытынды
-Әңгімедегі оқиға қандай?
-Аянышты. Әңгімеде қайғы, қорқыныш бар. Әділетсіздік
пен  зорлық та бар.

-Әңгіме қалай аяқталған?
-Әңгіме қайғылы оқиғамен аяқталып отыр.
-Сабақта қандай жұмыстар жүргіздік?
-«Жетім» деген сөздің мағынасын аштық.
-М.О.Әуезов туралы білгенімізді айтып, білімімізді
толықтырдық. С.Венн диограммасын толтырдық.

-Ақ пен қара сөздерінің мазмұнын аштық.
-Әңгімені оқыдық, оның мазмұнын аштық.
-5 жолды өлең құрастырдық.
-Кімге қандай жұмыс түрлері ұнады?
(Әр оқушы өз пікірін білдіреді.)

VI Үйге  тапсырма   беру
М.Әуезовтың  «Жетім»әңгімесін оқып, оны бөлімдерге бөлу, әр

бөлімге ат қойып келу  тапсырылады.
VIІ Бағалау

(Әр оқушыға бағалау қағазы беріледі, сол бойынша  білімін әр
оқушы өзі  бағалайды).
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Б Қосымша
3-сынып
«Математика» пәні

Сабақтың тақырыбы: 1000 көлеміндегі сандар нумерациясын қайталау
Ауызша қосу және азайту тәсілдері

Сабақтың мақсаты: 1000 көлеміндегі сандар нумерациясын қайталау,
сандарды оқу, жазу, салыстыру дағдыларын дамыту; ауызша қосу мен азайту
дардыларын бекіту; құрама есептерді шешу тәсілдерін қайталау; логикалық
ойлауды дамыту.

І Ұйымдастыру кезеңі
Сабақтың психологиялық дайындық кезеңі: балалар партаға бастарын

қойып, көздерін жұмып, мұғалімнің сөзін қайталайды: Мен мектепте
сабақтамын. Мен қазір сабақ оқуды бастаймын. Менің зейінім артып келеді.
Есте сақтау қабілетім мықты. Менің миым анық ойлайды. Жұмыс істеуге
дайынмын.

ІІ Өткенді қайталау
ІІІ Жаңа сабақ

Ауызша есептеу ( сандар қатары  туралы  алған   білімдерін  бекіту;
оқушылардың зейінін дамыту).

Мұғалім оқушылардан 2-сыпыпта не үйренгендерін еске түсіруді сұрайды.
- Осы оқу жылында математика сабақтарынан не үйренгілерің келеді?
- Олай болса, былтырғы оқыгандарың толық естеріңде ме,

соны тексеріп көрелік? Ол үшін бірнеше жаттығулар орындаймыз.
«Санда неше бірлік (ондық) бар?» ойын-жаттығуы.
Ойынның мақсаты: санның ондық құрамын анықтай білуге жаттықтыру.
Мұғалім екі таңбалы және үш таңбалы санды атайды, ал оқушылар

карточканың көмегімен неше бірлік немесе ондық немесе жүздік екенін
(мұғалім тапсырмасына қарай) көрсетеді.

«Қандай сан жоқ?» ойын-жаттығуы.
Тақтаға түсі, көлемі әртүрлі, әр бұрышқа шашыраңқы жазылған 20-дан 40-

қа дейінгі сандары бар кесте ілінеді.

40 30 35

33 23

36

28 22 27 29

32 21 37 39 31

24 38 25

34 20

Көркем жазу минутына мынадай тапсырма беруге болады: 1, 2, 3 сандарын
пайдаланып, екі таңбалы сандарды жаз (123, 132, 213, 231, 321, 312). Неше сан
жаздыңдар? Ең кіші санды ата. Ең үлкен сан ше? 1 ондыры бар, 1 бірлігі бар, 3
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ондығы бар сандарды ата. Барлық осы сандарда қандай ұқсастық бар? Осы
сандарды қандай топтарға бөлуге болады?

Ауызша есеп: 1-жаттығу. 2-жаттығу математикалық диктант түрінде
жүргізіліп, соңынан тексеріледі.

ІІІ Бекіту
Сандарды және өрнектерді салыстыру дағдыларын бекіту үшін оқушылар 3-

жаттығуды орындайды (І-баған тақтада түсінік бере отырып орындалады, ал 2-
ші және 3-бағандар нұсқалар бойынша өз беттерінше орындалады).

Құрама есептерді шыраруға дайындық үшін математикалық диктант түрінде
бірнеше жай есептерді шешіп, тек қана жауаптарын жазуды ұсынған жөн:

1) 3 «А» сыныбында 25 оқушы бар, ал 3 «Б» сыныбында олардан 7 оқушы
артық. 3 «Б» сыныбында неше оқушы бар?

2) Сыныпта 15 ер бала бар, ал олардан 4 қыз бала артық? Сыныпта неше қыз
бала бар?

3) Сыныпта 12 ер бала және 13 қыз бала бар. Сыныпта барлығы неше бала
бар?

4) Серікболдың портфелінде 6 оқулық бар, ал Айсәуленің портфелінде одан
екі оқулық кем. Айсәуледе неше оқулық бар?

5) Сұлтан өткен оқу жылында 98 «бестік» баға алды, ал «төрттік» бағасы одан
18-ге кем. Сұлтан өткен оқу жылында неше «төрттік» баға алды?

Өздік жұмыс
№4 (а) жаттығуда оқушылар мұғалімнің жетекшілігімен есептің қысқаша

жазылуын құрастырады.
Ер балалар - 13 және 3
Барлығы – 25 оқушы
Қыз балалар - ?
- Есептің сұрағына жауап беру үшін нені білу керек? Сыныпта барлығы

неше ер бала бар екенін біле аламыз ба? Қандай амалмен? Сыныпта неше
ер бала және барлығы неше бала барын білсек, сыныпта неше қыз бала
бар екенін білуге бола ма? Қандай амалмен орындалады?

- Неге азайту амалымен?
Осындай жан-жақты талдаудан кейін балалар есептің шешуін өз беттерінше

табады.
№ 4 (ә) жаттығуды балалар өз беттерінше орындайды.
№5 жаттығу есептеудің тиімді тәсілдерін дамытуға бағытталған, оны тақтада

түсіндіре отырып орындайды.
№7 жаттығуды орындау кезінде уақыт бірліктері (сағат-минут, тәулік-сағат)

арасындағы қатынасты қайталап, тәулік мезгіліне қарай уақытты дұрыс айтуға
үйрету қажет.

№8 логикалық тапсырманы оқушылар ауызша орындай отырып, соңынан
тексереді (бірінші фигурада 9 тіктөртбұрыш, екіншісінде - 18).

«Нумерация» тақырыбы бойынша тест жүргізу:
1. 1 жүздік 7 бірлік және 5 ондығы бар санды тап.

а)175; ә) 157; б)170; в) 150
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2. 8 ондықта неше бірлік бар?
а) 8; ә) 80; б) 0

3. Сандардың өсу ретіне қарай дұрыс жазылуын тап. 24, 68, 61, 63, 42, 86, 36,
16

а) 24, 16, 36, 42, 61, 63, 68, 86
ә)16, 36, 24, 42, 61, 63, 68, 86
6)16, 24, 36, 42, 61, 63, 68, 86
4. 380 және 80 сандарының айырмасын тап.

а) 460; ә) 300; б) 370
5. 600 және 6 сандарының қосындысын тан.

а)66; ә)594; б)606
6. 1 санын алу үшін 700-ден қай санды азайту керек? а)701; ә)699;

б)70
7. Азайғыш 840, азайтқыш 1. Айырманың мәнін тап.

а) 839; ә) 850; б) 841
8. Санау кезінде 899-дан кейін қай сан тұрады?

а) 888; ә) 900; б) 901
9. Мына сандардан 3-ке аяқталатын ең кіші екі таңбалы санды тап.

а) 23; ә) 33; б) 11
10. Теңдік пен теңсіздік тура болу үшін бос жақшаларға қандай

сандар қою керек:
() + 10 = 19  99-()=90 30 + ()>38
а) 9; 2) 90; б) 19

V Сабақты қорытындылау
№6 тапсырманы үй жұмысы ретінде беріп, №8 тапсырмаға ұқсас есеп

құрастыруға болады. Мұғалім оқушылардан сұрақтарға жауап беруді сұрайды:
- Сабақтың мақсаты қандай болды?
- Сабақтағы тапсырмаларды орындай отырып, біз мақсатымызға жеттік деп

айта аламыз ба?
-Сабақта не ұнады?
- Сабақта қандай тапсырма қиын болды?
- Қандай тапсырма жеңіл болды?
- Бүгінгі сабақта орындаған тапсырмаларына баға бер.

VI Үйге  тапсырма   беру
VIІ Бағалау

Қосымша материал
Адамдар санауды қалай үйренді?

Ерте кезде біздің ата-бабаларымыз санауды білмеген. Алғашқы адамдарға
санауды үйрететін жан болмаған. Оларға өмірдің өзі ұстаздың еткен. Алғаш
пайда болған адамдар айналасындағы табиғатты бақылай отырып, жекелеген
заттарды айыруды үйренген. Олар қасқыр үйірінен тек біреуін, яғни
қасқырларды бастаған арланды, ал қүстар тобынан бір құсты, бидай арасынан
бір дәнді айыратын халге жетеді. Осылайша олар көп нәрсенің арасынан біреуін
бөліп алып, «бір» және «көп» екенін айтатын болған. Жұптасып келетін
көптеген нәрселерді (көз, аяқ-қол, қанат) көре келе, «екі» саны туралы
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түсініктері пайда болған. Алғашқы адам екі үйрек көргенін айтқан кезде, екі
көзбен салыстыратын болған. Ал егер көбін көрсе, «көп» деп айтқан. Санауды
үйренуге өмір заңдылығы итермеледі. Аңға шыққанда тайпа басшысы аңды
қоршауға алу үшін аңшыларды бөліп орналастыруы тиіс болады. Мәселен,
екеуі сол жақтан, екеуі оң жақтан, төртеуі артынан, т.с.с. Яғни, тайпа басшысы
санай алуы тиіс болатын, ал егер санды білмесе саусағымен көрсеткен.
Осылайша, санау аңшылыққа барғанда қажет болған.

Бірнеше ондаған жылдар бұрын археологтар ежелгі адамдар мекен еткен
жерді тауып алған. Онда табылған қасқырдың сүйегінде 30 мың жыл бұрын
кертіп салынған 55 таңба болған. Сүйектегі белгі он бір топқа бөлініп,
әрқайсысына бестен кертпе салынған. Алғашқы бес топ қалғандарынан ұзын
сызықпен бөлінген.

Содан бері көп уақыт өтті. Бірақ қазірдің өзінде швейцариялық шаруалар
ірімшік шығаратын жерге сүт жөнелткенде, құтылардың сыртына осындай
кертпелермен санын белгілейді.
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