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Султангазиева Шарапат Сейсенбековна
руководитель управления дошкольного 
воспитания и обучения ДДСО МОН РК

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ – 
НОВОВВЕДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ

Нынешний учебный год 
знаменателен тем, что он является 
завершающим этапом ГПРОН на 
2016-2019 годы.

Задача полного обеспечения дошкольным 
воспитанием и обучением детей 3-6 лет 
обозначена в данной программе. 

Благодаря целенаправленной работе 
Министерства и местных исполнительных 
органов на сегодня доступность дошкольного 
образования составляет -  93,1%. 

Ощутимым толчком для роста данного 
показателя послужило развитие ГЧП и 
размещение госзаказа. Так, начиная с 2010 
года, из республиканского бюджета местным 
исполнительным органам трансфертами 
перечислено 103,8 млрд. тенге на 471,2 тыс.
места. Также более 100 млрд. тенге были 
инвестированы предпринимателями регионов 
на открытие более 2,5 тыс. частных дошкольных 
организаций. 

Сегодня местными исполнительными 
органами на общую сумму более 352 млн. 
тенге заключены 106 договоров ГЧП в сфере 
дошкольного образования, на стадии конкурса 
находятся 30 проектов на общую сумму около 

9 млн. тенге.
В целях усиления действующих механизмов 

ГЧП в прошлом году Министерством 
пересмотрены Санитарные правила.

Руководствуясь требованиями 
новых Санитарных правил, местными 
исполнительными органами проведена 
инвентаризация мест в дошкольных 
организациях. В результате данной работы 
в частных дошкольных организациях 
высвобождено 53 тыс. места (763 ДО) и около 
1,5 тыс. мест в дошкольных организациях на 1-х 
этажах жилых комплексов. 

Результативно провели данную работу в 
Туркестанской области - 182 ед. на 16,9 тыс.
мест, Алматинской - 101 ед. на 5,4 тыс.мест и г. 
Алматы - 142 ед. на 5,3 тыс. мест. 

И если сегодня в республике функционируют 
10  311 дошкольных организаций с контингентом 
898,4 тыс. детей, то сегодня сеть частных 
составляет 3584 единиц.

Глава государства в своем Послании народу 
Казахстана ориентировал страну на новое 
качество образования и особо отметил важность 
социализации детей с раннего возраста для их 
успешной адаптации в современном мире, а 

УАҚЫТ ТАЛАБЫ
 ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ
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также подготовки к обучению в школе.
Во всем мире ранний возраст является 

приоритетным, т.к. в этом возрасте формируется 
90% массы мозга человека, закладываются 
основы интеллекта, социализации и 
познавательной деятельности. 

В целях определения научно-
методологических основ развития детей 
раннего возраста Министерством с 2014 года 
изучается опыт зарубежных стран (Малайзия, 
Япония, Финляндия, Россия, Беларусь и др.) 
и в результате разработаны Концептуальные 
основы раннего развития детей. 

Проработаны рекомендации международных 
экспертов ЮНИСЕФ, ОЭСР, Всемирного 
банка. Подготовлен совместный «Страновой 
обзор дошкольного воспитания и обучения в 
Казахстане». В итоге проведена интеграция 
Типовой учебной программы дошкольного 
воспитания и обучения между ранним развитием 
детей (1-3 лет) и дошкольным образованием 
(3-6 лет). 

В настоящее время во исполнение поручения 
Главы государства по разработке стандарта и 
программы раннего развития детей создана 
рабочая группа (от 13.03.2018г. № 94) и 
разработан проект программного документа, 
включающий стандартные требования к 
качественному уходу за детьми раннего возраста, 
развитию у них социальных навыков и навыков 
самообучения в условиях семьи и дошкольной 
организации, созданию необходимых условий 
для успешной социализации детей.

В целях улучшения деятельности 
дошкольной организации и модернизации 
дошкольного образования Министерством 
разработаны нормативно-правовые акты для 
обеспечения развития ребенка, повышения 
профессиональной компетентности педагога и 
др.  

Вместе с положительными тенденциями 
действующих  нормативно - правовых актов, 
некоторые из них со временем устарели и 
требуют корректировки. 

Разрешите детально остановиться на каждом 
нормативном документе.

1. Для обеспечения преемственности между 
дошкольным и начальным образованием, для 
успешной подготовки к обучению в школе 
вносятся изменения в Государственный 
общеобязательный стандарт дошкольного 
воспитания и обучения:

- предусмотрена норма по разработке 
программы для раннего развития детей;

- разработка учебной программы учебника 
«Букварь»;

- введен раздел «Требования к уходу за 
детьми с раннего возраста и развитию у них 
социальных навыков и навыков самообучения в 
семье и организациях образования»;

- в образовательной области «Коммуникация» 
вводится организованная учебная деятельность 
«Букварь» (с 2020-2021 учебного года);

- в образовательной области «Познание» 
формирование элементарных математических 
представлений заменено на «Основы 
математики»;

- в возрастную периодизацию введен возраст 
от рождения до 1 года;

- дети от 5 до 6 лет будут относиться к группе 
(классу) предшкольной подготовки; 

- перечень ожидаемых результатов по всем 
образовательным областям дополнен навыками 
для детей от рождения до 1 года.

2. В целях обеспечения и улучшения качества 
знания казахского языка как государственного 
увеличено количество часов по изучению 
казахского языка («Казахский язык» во ІІ 
младшей группе - на 0,5 ч. (будет 1 ч.); средней 
группе - на 0,5 ч. (будет 1 ч.); старшей группе - на 
1 ч. (будет 2 ч.) за счет вариативного компонента 
(приказ по ТУПам МОН РК от 20 декабря 2012 
года № 557).

3.Пересматриваются «Типовые 
квалификационные характеристики 
должностей педагогических работников и 
приравненных к ним лиц» (приказ МОН РК от 
13 июля 2009 года № 338).

УАҚЫТ ТАЛАБЫ
 ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ
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Требования к образованию педагогов 
расширились, т.е. педагог может педагогическое, 
либо профильное образование.

Также изменились требования к опыту работы 
в дошкольных организациях при назначении 
методистов и руководителей с 5 до 3-х лет.

Разработаны единые требования ко 
всем педагогам дошкольных организаций 
(воспитатель, учитель-предметник, 
музыкальный руководитель, инструктор 
по физкультуре и др.) и объединены в 
одно наименование «Педагог дошкольной 
организации».

4. Вносятся изменения в Типовые штаты 
работников организаций дошкольного 
воспитания и обучения (ППРК от 30 января 
2008 года № 77).

В дошкольных организациях в зависимости 
от количества групп вводятся дополнительные 
штатные единицы:

 - более 8 групп - заместитель руководителя;
- от 0,5 до 2 штатных ед. - главного бухгалтера, 

специалиста по госзакупкам, секретаря-
специалиста по кадрам;

- 0,25 штатной единицы на каждую группу 
детей в возрасте от 3 лет и старше - учитель 
русского и английского языков;

- 0,5 штатная единица должности педагога-
ассистента на 1 ребенка - при наличии детей с 
особыми образовательными потребностями;

- от 0,5 до 2 штатных ед. – увеличивается 
штатная единица педагога-психолога, 
методиста.

В целях регулирования взаимоотношений 
между дошкольной организацией и одним 
из родителей (законным представителем 
ребенка) разработан Типовой договор оказания 
образовательных услуг для дошкольных 
организаций.

5. Отношения между дошкольной 
организацией и родителем будут оформляться 
типовым договором, утвержденным приказом 
МОН РК, где будут отрегулированы вопросы 
образовательных и дополнительных услуг, 

оплата, права и обязанности сторон. 
6. В связи с разделением полномочий 

Типовые правила деятельности дошкольных 
организаций (ППРК от 17 мая 2013 года № 499) 
будут утверждаться приказом МОН РК.

В проекте данного приказа в возрастных 
группах дошкольных организаций 
предусматривается воспитание и обучение детей 
с особыми образовательными потребностями 
в количестве не более 3 человек. При наличии 
в группе таких детей комплектование группы 
осуществляется из расчета уменьшения общего 
количества детей на три на каждого такого 
ребенка.

В дошкольной организации период с 1 
сентября по 30 мая определен как учебный год 
для освоения содержания Типовой учебной 
программы дошкольного воспитания и 
обучения.

Уточнен порядок сохранения места в 
дошкольной организации за ребенком при 
предоставлении одному из родителей или иному 
законному представителю ребенка трудового 
отпуска и оздоровления ребенка сроком до двух 
месяцев (при предоставлении письменного 
заявления) не только в летнее время, а в течение 
года.

7. В целях усовершенствования автоматизации 
процесса формирования и функционирования 
очереди и выдачи направлений в детские 
дошкольные организации» внесены 
существенные  изменения: 

- родителям предоставлена возможность 
подачи электронного заявления на постановку в 
очередь с одноразовым паролем;

- услугодатели уведомляются об этапах: 
от рассмотрения заявления и до отчисления 
ребенка из детского сада через sms и/или email 
сообщениями; 

- по месту жительства ребенка формируется 
одна общая очередь, детский сад выбирается 
при подходе очереди;

- система работает круглосуточно; 
внедрена технология блокчейн, 
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обеспечивающая защиту сведений от 
вмешательства со стороны технических 
специалистов; 

- на интернет-портале публикуется список 
очередников, список выданных направлений в 
детские сады; 

система управления очередью ежедневно 
с семи часов утра открывает доступ на 
освободившиеся места;

- услугополучателю предоставляется 
возможность в течение трех рабочих дней 
самостоятельно получить электронное 
направление, а после истечения времени, 
выделенного для приоритетного доступа, 
если все еще имеются свободные места, то 
система открывает доступ для всех заявителей 
одновременно, без учета их очередности; 

- электронная система предоставляет 
возможность заявителю один раз продлить 
срок действия направления до 30 (тридцати) 
календарных дней. Если услугодатель 
просрочил выбор детского сада больше двух 
раз, то заявление будет снято с очереди;

- дети с особыми образовательными 
потребностями могут стоять в двух очередях 
одновременно;

- заявления заявителей, имеющих 
право первоочередного получения места, 
распределяются между заявлениями, поданными 
на общих основаниях, в соотношении «один 
к трем», т.е. через каждые три заявления, 
поданные на общих основаниях;

- система перед выдачей направления 
информирует заявителя об языке обучения, сроке 
действия направления, перечне документов для 
зачисления;

- в ДО сохраняется место за ребенком, 
временно выбывшим в коррекционную или 
санаторную ДО  или группу;

- система предоставляет возможность 
заявителю один раз продлить срок действия 
направления дополнительно до 

30 (тридцати) календарных дней в случае 
физической неспособности(отпуск за пределами 
страны, проблемы со здоровьем и т.п.). 

Сегодня каждый родитель может выбрать 
детский сад, что создает конкурентную среду 
между государственными и частными садами.

В ходе мониторинга исполнения 
завершающего этапа ГПРОН на 2016-2019 годы 
процесс автоматизации постановки в очередь 
и выдачи направления позволил определить 
риск недостижения 100%-го охвата детей 3-6 
лет. Анализ показал, это обусловлено тем, что 
до настоящего времени места предоставлялись 
детям, посещающим частные детские сады и 
одновременно зарегистрированным в очереди 
для получения места в государственные сады 
наряду с детьми, зарегистрированными в 
очереди впервые. 

Для решения данной проблемы в текущем году 
охват будет исчисляться от общего количества 
детей в очереди без учета детей, посещающих 
частные детские сады и одновременно 
зарегистрированных в очереди для получения 
места в государственные сады и детей, которые 
по достижению 6 лет до конца текущего года 
пойдут в 1 класс.

В этой связи Министерством пересмотрена 
методика исчисления охвата и вносятся 
соответствующие изменения в приказ МОН РК 
«Об утверждении Проекта методики расчета 
значений показателей в сфере образования 
и науки, включенных в документы Системы 
государственного планирования» № 138 от 31 
марта 2017 года. 

Местным исполнительным органам 
необходимо провести мониторинг очередности 
при заполнении НОБД на 2018-2019 учебный 
год и пересчитать показатель по охвату детей 
3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением 
с учетом новой методики. 

Тем самым устранить риск не достижения 
показателя ГПРОН по охвату и обеспечить 
исполнение поручения Главы государства по 
достижению 100%-го охвата к 2020 году.

Следующие изменения произошли при 
расчете показателя «Доля педагогических 
кадров с профильным педагогическим 
образованием», т.е. доля будет вычисляться не 
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от общего количества педагогов, а от количества 
воспитателей, методистов и заведующих.

8. В целях устранения условий, 
способствующих коррупционным 
правонарушениям при размещении госзаказа, 
обновлены Правила размещения госзаказа на 
дошкольное воспитание и обучение (приказ 
МОН РК № 122 от 29 января 2016 года). В 
состав комиссии включены представители 
госорганов местного значения, маслихатов и 
акиматов, НПО, НПП «Атамекен», к конкурсу 
допускаются организации, уведомившие 
региональный департамент по контролю в сфере 
образования и науки, перечень документов 
дополнен копиями заключения СЭС и пожарной 
безопасности, заказчиком один раз в полгода 
изучаются условия (здание, контингент детей и 
педагогов, оснащение), предоставляемых услуг 
по госзаказу, определен перечень документов, 
предоставляемых при переезде.

Резюмируя вышесказанные изменения 
в нормативных правовых актах, мы 
надеемся, что это положительно повлияет на 
обеспечение непрерывности и динамичности 
образовательных услуг, повышения 
доступности, качества деятельности 
дошкольных организаций.

Министерством на перспективу 
запланированы мероприятия по дальнейшему 
усовершенствованию системы дошкольного 
образования: разработка, утверждение и 
внедрение программ по раннему развитию 
и их социализации, по интересам детей, 
предусматривающие внедрение инновационных 
методик и технологий обучения: 
мультимедийные комплексы, оснащенные 
компьютерами, проекторами, экранами, 
сенсорными интерактивными досками и 
оборудованием, смарт-карты, говорящие 
ручки, развивающие компьютерные игры; 
анимационные видео- и фотоматериалы и др.

Важны абсолютно все новые механизмы, 
которые мы запустили и запускаем, все 
они нацелены на то, чтобы решить задачу, 
поставленную Главой государства, – перейти к 
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новому качеству образования.
Воспитание и развитие ребенка-дошкольника 

полноценной личностью должно стоять в центре 
созидающего процесса развития общества.

Только в результате тесного и взаимно 
заинтересованного сотрудничества системы 
образования и общества мы сможем общими 
усилиями добиться высоких позиций в мировых 
рейтингах, доказать конкурентоспособность 
казахстанского образования!
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ И НАВЫКОВ САМООБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Кумисбекова Ольга Николаевна
Директор РЦДД МОН РК

Ранний возраст – важнейший этап в 
развитии личности. Под руководством   
взрослого идет освоение 
социального мира, предметов и 

отношений, способов обращения с природой 
и норм человеческих взаимоотношений, 
которые необходимы ему в дальнейшей 
жизни. Поэтому от совместной деятельности 
родителей и педагогов выигрывают все стороны 
педагогического процесса. 

 В своем Послании народу Казахстана от 
10 января 2018 года «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной 
революции» перед системой дошкольного 
образования Президентом была поставлена 
задача: «Внедрить единые стандарты программ 
для раннего развития детей, развивающие 
социальные навыки и навыки самообучения». 

В связи с данным поручением Главы 
государства, внесены дополнения и изменения 
в Государственный общеобязательный стандарт 
дошкольного воспитания и обучения касательно 
раннего возраста в возрастной периодизации и 
образовательной области «Социум».  

На основе Стандарта разработана Программа 
развивающая социальные навыки и навыки 

самообучения у детей раннего   возраста.
 Цель Программы- позитивная социализация 

детей от рождения до 3-х лет и приобщение их 
к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Задачи:
- усвоение норм и правил общения детей со 

взрослыми и друг с другом;
- формирование представления о себе, как 

источник собственных действии («Я и группа», 
«Я - мальчик или девочка», «Я – казахстанец»; 

- развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания;

- формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье, 
родному краю и Родине, представлений о 
социокультурных ценностях   народа Казахстана;  

- формирование основ безопасности в быту, 
социуме, природе;

- оказание психолого-медико-педагогической 
помощи и поддержки родителям в вопросах 
ухода, воспитания и развития детей раннего 
возраста.

 Определены ожидаемые результаты усвоения 
содержания образовательных областей в 
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соответствии с возрастной периодизацией, в 
результате которого будет определен уровень 
знаний, умений и навыков, применяемых в 
жизнедеятельности детей раннего возраста.

Механизмом развития социальных 
навыков является проведение специально 
организованных мероприятий по формированию 
социальных навыков и навыков самообучения.

 На первых этапах формирование 
социальных навыков и навыков самообучения 
в дошкольном возрасте осуществляется через 
общение, обучение, воспитание, затем - через 
практическую деятельность. Это процесс 
динамичный, постоянный, потому и развитие 
личности - непрерывно действующий процесс.

 Дошкольный период необычайно важен 
для вхождения ребенка в мир социальных 
отношений, для процесса его социализации, 
который по высказываниям Л.С. Выготского 
рассматривается как «врастание в человеческую 
культуру».

«Societas», от латинского означает - 
«товарищ», «друг», «приятель». Уже с первых 
дней жизни ребенок является существом 
социальным, так как любая его потребность 
не может быть удовлетворена без помощи и 
участия другого человека.

На процесс социализации оказывают агенты 
социализации, то есть лица, с которыми 
у ребенка происходит непосредственное 
взаимодействие. Ими могут являться: семья, 
детский сад (в первую очередь воспитатели), 
общество (сверстники, друзья).

На первом уровне находятся родители - все 
три показателя имеют максимальное значение.

Второй уровень занимают воспитатели 
дошкольных учреждений - максимальное 
значение информативности, эмоциональная 
насыщенность.

Третий уровень - взрослые, имеющие с 
ребенком ситуативные контакты, или те, которых 

дети могут наблюдать на улице, в поликлинике, 
в транспорте и т.д.  

Четвертый уровень - люди, о существовании 
которых ребенок может знать, но с которыми он 
никогда не встретиться: жители других городов, 
стран и т.д.

Социально-педагогическая деятельность 
в условиях дошкольной организации - это та 
работа, которая включает педагогическую и 
психологическую деятельность, направленную 
на помощь ребенку, педагогу и родителю в 
развитии собственной индивидуальности, 
организации себя, своего психологического 
состояния; помощь в решении возникающих 
проблем и их преодолении в общении; а также 
помощь в становлении маленького человека в 
обществе.

В дошкольной организации решающее 
воздействие на ребенка имеет воспитатель. Но с 
возрастом большее влияние приобретают среда, 
мнение сверстников, коллектива. Коллективная 
деятельность является одной из главных форм 
воспитания и социализации личности. Это 
выполнение важных общественных работ, 
совместные занятия, игра, труд, общественно-
полезная, спортивная, культурная и 
эстетическая деятельность. При этом большое 
значение имеют традиции детского коллектива. 
От педагогического мастерства педагога-
воспитателя зависит его влияние на личность 
ребенка и помощь в социализации.

Группа сверстников для ребенка - 
источник многих позитивных эмоций. В ней 
корректируется самооценка ребенка, уровень 
притязания. Сравнение себя с другими детьми, 
оценка поведения сверстниками, обеспечивает 
основу для позитивной самореализации 
растущей личности. Отношения ребенка со 
сверстниками опосредуются через социальные 
эмоции, которые являются одним из важнейших 

УАҚЫТ ТАЛАБЫ
 ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ



  Дана бала №3(15)-2018 13

Д
ан

а б
ал

а

этапов социализации, определяя, таким образом, 
процесс вхождения личности в социум.

Важным фактором социального развития 
детей является семья (Антонова Т.В., Иванкова 
Р.А., Рояк А.А., Стеркина Р.Б., Смирнова Е.О. и 
др.). Сотрудничество воспитателей и родителей 
создает оптимальные условия формирования 
социального опыта ребенка, ее саморазвития, 
самовыражения и творчества.

Задача организации работы детской 
организации с родителями детей рассматривается 
во всех нармативных документах системы 
дошкольного воспитания и обучения.

 В основе  государственной концепции 
взаимодействия семьи и дошкольных 
организаций  лежит идея о том, что за 
воспитание детей несут ответственность 
родители, а все другие социальные институты 
призваны помочь, поддержать и направить 
воспитательно-образовательный процесс. 

Признание приоритета семейного воспитания 
требует новых отношений семьи и дошкольной 
организации. Новизна этих отношений 
определяется понятиями «сотрудничество» и 
«взаимодействие».

 Семья и дошкольная организация имеют 
свои особые функции и не могут заменить друг 
друга, а важным условием взаимодействия 
является установление доверительного делового 
контакта.       В связи с модернизацией системы 
дошкольного образования в Законе Республики 
Казахстан «Об образовании», статья 49 «Права 
и обязанности родителей и иных законных 
представителей»:

Родители и иные законные представители 
несовершеннолетних детей имеют право:

1) выбирать организации образования с 
учетом желания, индивидуальных склонностей 
и особенностей ребенка;

2) участвовать в работе органов управления 
организациями образования через родительские 
комитеты;

3) получать информацию от организаций 

образования относительно успеваемости, 
поведения и условий учебы своих детей;

4) получать консультативную помощь по 
проблемам обучения и воспитания своих 
детей в психолого-медико-педагогических 
консультациях;

5) на получение их детьми дополнительных 
услуг на договорной основе.

Наряду с правами у родителей имеются и 
обязанности:

1) создавать детям здоровые и безопасные 
условия для жизни и учебы, обеспечивать 
развитие их интеллектуальных и физических 
сил, нравственное становление;

2) обеспечить предшкольную подготовку 
с дальнейшим определением детей в 
общеобразовательную школу;

3) выполнять правила, определенные уставом 
организации образования;

4) обеспечивать посещение детьми занятий в 
учебном заведении.

В каждом нормативном правовом документе 
системы дошкольного воспитания и обучения 
отмечается важная роль позитивного 
сотрудничества родителей на развитие детей. 

В Типовых правилах деятельности 
дошкольных организаций (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 07.04.2017 г.) в 
числе основных задач дошкольной организаций 
являются:

- взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка;

- оказание консультативной и методической 
помощи родителям по вопросам воспитания, 
обучения, развития детей и охраны здоровья.

В пункте 24: В целях социально-педагогической 
поддержки семьи и ребенка для родителей, дети 
которых не охвачены дошкольным воспитанием 
и обучением, создаются консультационные 
пункты в дошкольных организациях. 

 В инструктивно методическом письме 
«Об организации образовательного процесса 
в дошкольных организациях Республики 

УАҚЫТ ТАЛАБЫ
 ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ
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Казахстан в 2018-2019 учебном году» в разделе 
«Требования к психолого-педагогическим 
условиям развития и воспитания детей» 
введены дополнительные пункты в отношении 
взаимодействия с родителями:

- обсуждение и утверждение на родительских 
собраниях порядка проведения мероприятий 
(праздников, утренников, досуга), в которых    
каждой дошкольной организации, необходимо 
включить порядок участия родителей, правила 
их поведения и т.д.;

 - не допускается привлечение посторонних 
лиц к проведению мероприятий для оказания 
различных услуг (фото-, видеосъемка, 
аниматоры и др.) в целях обеспечения охраны 
жизни и здоровья детей;

- исключить затраты родителей на проведение 
мероприятий (дни рождения, утренники, 
выпускные и др.);

 - запретить использование гаджетов 
(смартфонов, планшетов и др.), а также 
просмотр телевизионных передач 
(мультфильмов) в дошкольной организации с 
учетом их отрицательного влияния на здоровье 
и физическое развитие детей, возможное 
психическое расстройство, снижение 
творческой активности, задержку речевого 
развития и другие негативные воздействия.

Дошкольные организации широко использует 
принцип открытости. Взаимодействие с 
родителями является одним из условий 
успешной адаптации детей в детском саду. 
Родители всегда могут посещать его по 
предварительной договоренности, находится 
в группе с ребенком, знакомиться с работой 
пищеблока и медицинского кабинета, приводить 
и забирать ребенка в любое удобное для них 
время, а все медицинские и закаливающие 
процедуры проводятся только с согласия 
родителей.

Основная же цель всех видов форм 
взаимодействия детского сада с семьей – наиболее 
полно использовать весь педагогический 

потенциал   и поиск новых, современных форм 
сотрудничества с родителями:

использование сети Интернет, как 
дистанционной формы общения;

размещение на интернет-сайтах 
информационного материала, раскрывающих 
жизнь дошкольной организации; 

полезные сведения (н/р, советы родителям по 
адаптации    ребенка и др);

анкетирование родителей (например, 
«Выявление удовлетворенности родителей 
работой ДО и  педагогического коллектива»);

вовлечение в проектную деятельность.
  Сотрудничество с родителями в творческий, 

взаимно обогащающий процесс, влияющий 
на эффективное развития детей дошкольного 
возраста.

 Таким образом, для ребенка важнейшими 
факторами для позитивной социализации 
является семья, дошкольная организация и 
ближайшее окружение. И наша общая задача 
- помочь ребенку овладеть конструктивными 
формами поведения в обществе.

УАҚЫТ ТАЛАБЫ
 ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА 
БАЛАЛАРДЫ ЕРТЕ ЖАСТАН 

ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Тулеуова Айгүл Ашырхановна
№29 «Ақ қайың»
балабақшасының тәрбиешісі  
Астана қаласы

Қaзіргі ғaлaмдық мәселелер – 
әлеуметтік-тaбиғи мәселенің 
құрaмы, оның шешімінен 
aдaмзaттың әлеуметтік озықтығы 

және өркениеттің сaқтaлуына бaйлaнысты. 
ХХІ ғaсыр – ғылым мен техникaның бaрыншa 
қaрыштaп дaмуы мен мәдениет, экономикa, 
қоғaмдық және жеке-дaрaлық өмірдің бaр 
сaлaлaрындaғы кең aуқымды жaһaндaну 
кезеңі. Жaһaндық үдерістер қоғaмдық өмірдің 
бaр қырлaрын жеделдетіп, қоғaмдық пен 
жеке-дaрaлық, рухани және әлеуметтік-
мәдени дaму қaрқындaры aрaсындaғы қaрaмa-
қaйшылықтaрды үдетіп және тереңдете түсуде.

Сондықтан, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы өз уақытыңда көтерілген мәселе 
болмақ. Мақалада «Жаңа тұрпатты жаңғырудың 
ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды 
сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр 
жаңғырыққа айналуы оп-оңай». Бірақ, ұлттық 

кодымды сақтаймын деп бойыңдағы жақсы 
мен жаманның бәрін, яғни болашаққа сенімді 
нығайтып, алға бастайтын қасиеттерді де, 
кежегесі кері тартып тұратын, аяқтан шалатын 
әдеттерді де ұлттық сананың аясында сүрлеп 
қоюға болмайтыны айдан анық. Жаңғыру 
атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен 
ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. 
Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық 
дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды 
алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер 
жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр 
ала алмаса, ол адасуға бастайды.».

Осы орайда тұлғаның шығармашылық 
потенциалын қалыптастыру білім беру 
жүйесінің басты перспективті идеяларының бірі 
болып табылады. Педагогикалық ғылым үшін 
бұл өзін-өзі дамытуға үйлесімді жетілген кәсіби 
тұлғаны қалыптастыру мәселесінің өзектілігін 
шарттайды, яғни жоғарғы мектептің миссиясы 
– тұлғаның кәсіби-шығармашылық жетілуіне 
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мүмкіндік беретін жағдайлармен қамтамасыз 
ету. Осыған орай, бүгінгі таңда білімді, әмбебап, 
жалпы және кәсіби мәдениеті дамыған маман 
даярлау мәселесіне жаңа талаптар қойылып 
отыр.

Дегенмен баланың психологиялық дұрыс 
қалыптасуы  ең  алдымен отбасының  сонан соң 
балабақшадан  басталатыны  белгілі. Мысалы:

БІРІНШІ КІШІ ТОП (2 жастан 3 жасқа 
дейінгі) Үлгілік оқу жоспарына сәйкес 
бірінші кіші топта ұзақтығы 10-15 минуттан 
аптасына 9 рет ұйымдастырылған оқу іс-
әрекеті таңғы және кешкі уақыт кезеңдерінде 
шағын топтармен өткізіледі. Күн тәртібінде 
ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің әр түрлі 
түрлерінің арасындағы үзілістерді қосқандағы 
жалпы ұзақтығы көрсетілген. Тәрбиелеу-оқыту 
үдерісінің негізі «Денсаулық», «Қатынас», 
«Таным», «Шығармашылық» білім беру 
салаларын кіріктіру аясында жоспарланатын 
ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттері болып 
табылады. Бала өмірінің үшінші жылының күн 
тәртібін құрғанда, сергіту сәтінің ұзақтығы мен 
сипатында болған өзгерістер ескеріледі. Бала 
дербестігінің айтарлықтай артуына байланысты, 
органикалық қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
және әртүрлі гигиеналық шаралар өткізу уақыты 

азаяды.Сондықтан да сергіту сәті әртүрлі 
ойын әрекеттерімен толықтырылады. Егер бір 
себептермен серуенге шығу мүмкін болмаса, 
орнына жоспарлы түрде міндетті шаралар (қажет 
болса, өзгерістерімен) мен қимылдық ойындар 
өткізіледі. 17 Үш жасқа қарай бала неғұрлым 
дербес болғанына қарамастан, бұл жаста олар 
ұзағырақ жалғыз ойнауға құлықсыз. Ересектер 
олардың белсенділігін үнемі ынталандырғаны 
дұрыс. Сондықтан, сергітудің әр кезеңінде 
баланың дербес әрекеттері ұйымдастырылған 
оқу іс-әрекеттеріне (ҰОӘ) алмастырылады. Күн 
ұзағына 4 педагогикалық шара: 2 ҰОӘ және 2 
мақсатты серуен жүргізіледі. Серуенде: бақылау, 
саяхат, дидактикалық ойындар, қарапайым 
еңбек әрекеттері және міндетті қимылдық 
ойындар ұйымдастырылады. Шынайы-
көрнекі ойлаумен қатар көрнекі-бейнелі ойлау 
элементтерін қалыптастыру қажет болады. 
Балалардың қабылдауы, зейіні, есте сақтауы 
дамытылады. Айналаны бағдарлау тәжірибесі 
ұлғаяды, әртүрлі сенсорлық қабылдаулары байи 
түседі. Айналасын қоршаған заттар туралы, 
олардың арасындағы қарапайым байланыстары 
туралы түсініктері қалыптасады. Табиғат 
құбылыстарына, өсімдіктерге ұқыпты қарым-
қатынас жасауға қызығушылыққа тәрбиелеу. 

УАҚЫТ ТАЛАБЫ
 ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ
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Балалардың тілін дамыту жалғасады. Сөздік 
қорын кеңейіп, сөйлеу тілінің грамматикалық 
құрылымын жетілдіріледі. Көрнекіліксіз 
ересектердің тілін түсінуге үйрету. Балалардың 
тілі үш жастың соңына қарай бір - бірімен 
толыққанды қарым-қатынас құралына 
айналуына қол жеткізу. Заттардың сандық және 
сапалық айырмашылықтары туралы алғашқы 
түсініктер қалыптастыру. Заттармен әртүрлі 
әрекеттер: атауы біртекті заттарды жинау, түсі, 
көлемі, пішіні әртүрлі заттарды іріктеу жасауға 
үйрету. Ересектердің еңбек әрекеттеріне 
қызығушылыққа тәрбиелеу. Мазмұндық ролдік 
ойындардың алғышарттарын қалыптастыру, 
құрдастарымен қатар ойнау, кейінірек бірігіп 
ойнау біліктерін дамыту. Балаларда құрдастар 
арасындағы мінез-құлық тәжірибесін 
қалыптастыру. Құрдастарына ықылас 
таныту сезімдеріне, ата-аналары мен жақын 
адамдарына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 
Көркемдік қабылдауын дамыту, музыкаға және 
ән айтуға ықыласын, бейнелеу өнерін, әдеби 
шығармаларды түсінуге тәрбиелеу. «Не үшін?» 
дидактикалық ойыны ( «Таным», «Қатынас» 
білім беру салаларын кіріктіру арқылы) Мақсаты: 

ересектермен және құрбыларымен біріккен 
әрекеттерден қуаныш сезімдерін тудыру. 
Міндеттері: айналасындағы заттарды тануға 
және оларды атауға, не үшін пайдаланылатынын 
білуге, тәрбиешінің сұрағына жауап беруге, 
айналасындағы заттар арасындағы қарапайым 
байланыстар туралы түсінік қалыптастыру, 
тақырып бойынша сөздік қорын байыту. Назар 
аударуын, тілін, ойлауын, дүние танымын 
дамыту. Тәрбиешімен диалог жүргізе білуге, 
ниетіне, алаңғасарланбауға тәрбиелеу. 
Балаларда қоғамдық өмірдің құбылыстарына 
қызығушылық ерте пайда болады. Тәрбиеші оны 
мүмкіндігінше қанағаттандыруға тырысады. 
Айналадағы заттармен таныстыру. Автобус. 
Дүкендер. Бақ. Автобуспен адамдар жұмысқа, 
қонаққа барады. Дүкеннен тамақ(нан, кәмпит, 
печенье) және заттар(көйлек, жейде, шұлық) 
сатып алады. Бақта балалар ойнайды, ересектер 
демалады. Табиғатпен таныстыру. Ағаштар, 
гүлдер, жапырақтар, жылы. Қандай ағаштар? 
(Үлкен және кіші; жасыл.). Талғат қанша 
жапырақ жинады? Жапырақтың түсі қандай? 
(Сары, жасыл). 

ҚОРЫТЫНДЫ Ерте жас – адамға тән барлық 
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психологиялық және физиологиялық үдерістер 
жедел қалыптасатын кезең. Уақытында және 
дұрыс жүзеге асырылған тәрбие балаларды ерте 
жастан толыққанды дамытудың басты шарты. 
Ерте жастағы балаларды дамытуға арналаған 
тәрбиелеу – оқыту үдерістерін ұйымдастыруда 
негізгі педагогикалық ережелерді ажыратуға 
болады: 

1. Сауықтыру және тәрбиелеу жұмыстарының 
бірлігі. 

2. Тәсілдердің тұрақтылығы мен бірлігі. 
3. Шаршаудың алдын алу. 
4. Дербестігін дамыту. Балалық шақтың ерте 

кезеңінде − баланың жалпы дамуының іргесі 
қаланады. Нақ осы ерте кезеңде сәби саулығының 
негізі мен интелектісі қалыптаса бастайды. Бұл 
әдістемелік құралдың міндеті – баланың бүкіл 
өміріндегі және жалпы дамуына негіз болатын 
ерте жастың құндылықтарын тәрбиелеу 
үдерісінде қолдануға ықпал ету. Балабақшадағы 
күн тәртібін және ойын ортасын құру, тіршілігін 
ұйымдастырудағы гигиеналық жағдайлар, 
әртүрлі аурулардың алдын алу педагогикалық 
үдерістердің маңызды құрамдас бөліктері 
болып табылады. Тәрбиелеу мен оқытуды 

ұйымдастыру арнайы оқу-әрекеттерінде, 
режимдік сәттерде және күн ұзағына 
болатын педагог пен балалардың бірлескен 
әрекеттерінде жүзеге асырылады. Ерте жас 
кезеңіндегі балалар әрекетін ұйымдастырудың 
ең басты түрі балабақшаның барлық режимдік 
сәттері арқылы жүзеге асырылатын педагогтың 
балалармен жеке әрекеттері болып табылады. 

Отбасы бала балабақша бірлесіп жұмыс 
атқарса баланың  психологиялық  тұлғалық 
қалыптасуы  жақсара түседі деп қорындылағым 
келеді.

УАҚЫТ ТАЛАБЫ
 ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ
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ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫ 
ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУДЕГІ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Бейсембина Айнагүл Елемесқызы

Ж.Мусин атындағы 
Көкшетау жоғары қазақ педогогикалық 
колледжі директорының ғылыми-әдістемелік 
жұмысы бойынша орынбасары

Ерте жастағы балаларға туғаннан 
бастап үш жасқа дейінгі кезең 
жататындығы белгілі. Баланың дене 
бітімі, ақыл-ойы, ізгілік қасиеттері 

дамуының негізі қаланатын осы жас аралығында 
ересек адамдардың балаларға беретін тәрбиесі 
және білімі мәнді болса, онда баланың ағзасы 
тез әрі жан-жақты дамиды, жеке тұлғалық 
ерекшеліктері жылдамырақ қалыптасады. Бұл 
еліміздің зияткерлік әлеуетінің болашағына 
қосылатын маңызды үлес болмақ.

Бұл жөнінде ерте жастағы балаларды 
тәрбиелеу мен оқыту бойынша жаңашыл 
тұжырымдаманың негізін қалаушы жапондық 
кәсіпкер, «Үш жастан кейін бәрі кеш» («После 
трех уже поздно») еңбегінің авторы Ибука 
Масару баланың ми физиологиясының 
ерекшеліктері мен сәби психологиясының 
өзгешелігін терең зерттеп, баланың санасын 
дамыту кілті үш жасқа дейінгі өмір танудағы 
жеке тәжірибесі екендігін тұжырымдаған.

Балаларды ерте жастан дамыту мәселесі 
шетелдік ғалымдардың назарынан тыс 
қалған жоқ. Атап айтатын болсақ, Америка 
Құрама Штаттары, Жапония, Италия, 
Германия, Франция сынды ірі мемлекеттердің 
педагогтары тәжірибеге енгізуде. Мәселен, 
американдық ғалым, дәрігер Гленн Доманның 
пікірінше үш жасқа дейінгі балаларда ми 
қызметін ынталандыру есебінен баланы ерте 

жастан дамыту әдістемесі бірегей. Автор 
өзінің зерттеулерінде баланың интеллектісін 
және фотографиялық есте сақтауын дамытуға, 
сондай-ақ күні бойы санаулы минуттар емес, 
тек секундтардың ішінде баланың алдағы жақсы 
оқуы үшін мықты іргетас қалауға болатынын 
ғылыми тұрғыда негіздеді. 

Ерте жас – адамға тән барлық психологиялық 
және физиологиялық үдерістер жедел 
қалыптасатын кезең. Уақытында және дұрыс 
жүзеге асырылған тәрбие балаларды ерте 
жастан толыққанды дамытудың басты шарты. 

Ерте жастағы балаларды дамытуға арналған 
тәрбиелеу-оқыту үдерістерін ұйымдастыруда 
негізгі педагогикалық ережелерді ажыратуға 
болады:

1. Сауықтыру және тәрбиелеу 
жұмыстарының бірлігі;

2. Тәсілдердің тұрақтылығы мен бірлігі;
3. Шаршаудың алдын алу;
4. Дербестігін дамыту.
Тәрбиелеу мен оқытуды ұйымдастыру арнайы 

оқу әрекеттерінде, режимдік сәттерде және 
күні бойы болатын педагог пен балалардың 
бірлескен әрекеттерінде жүзеге асырылады.

Ерте жас кезеңіндегі балалар әрекетін 
ұйымдастырудың ең басты түрі – балабақшаның 
барлық режимдік сәттері арқылы жүзеге 
асырылатын педагогтың балалармен жеке 
әрекеттері.

ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҚТАР
 НАУЧНЫЕ НОВОСТИ
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Педагогикалық ұстанымдар:
- педагогтар басқа іс-әрекеттерімен 

ойынға бөлінетін уақыттан уақыт алмауға 
тырысуы қажет.

- балалардың жас ерекшеліктері мен даму 
деңгейін ескере отырып, ойын ортасын құру. 
Ойын ортасы өзгермелі болуы тиіс. Мазмұндық-
рөлдік ойын атрибуттары балалардың қолы 
жететін орында болғаны дұрыс. Кейбір кезде 
атрибуттар арнайы бекітілген тәртіппен 
қалыптастырылады, ал кейбір кезде балаларға 
ойын ортасын өз бетімен құруға мүмкіндік 
беріледі.

- ерте жас кезеңіндегі балалар ойынына 
басшылық жасаудың тиімді тәсілі педагог 
басты рөлге тікелей қатысады, соның ішінде 
алғашында әр баламен жеке-жеке ойнайды, оқу 
жылының соңында балалардың шағын тобымен 
ойнау ұсынылады. 

- балалармен ойынға басшылық жасаудың 
жанама тәсілдерінің маңызы зор, баланың өз 
бетімен ойнауға кедергі жасамайтын дербес 
ойындардың бала дамуына ықпалы зор. 

- балалардың дербес ойындарын бақылау 
негізінде ойынға басшылық тәсілдері құрылады.

- педагог мүмкіндігінше баланы 
«ересектердің» орнына жиірек қойып, бала 
дербестігінің дамуына мүмкіндік береді. 

Бөбек жастағы балалардың дамуы қазіргі 
заманғы жаhандық проблемаларға жатады, 
оларды шешуге барлық әлем қауымдастығы 
мүдделі. Бұл өсіп келе жатқан буынның 
қоғамның тіршілігін кепілдендірудегі және 
оның келешекте дамуын болжаудағы маңызды 
рөлімен түсіндіріледі.

2014 жылы ЮНЕСКО жаңа Білім берудің 
халықаралық стандартты жіктелісін (БХСЖ 
2011) қабылдады. БХСЖ 0 деңгейдегі 
бағдарламалардың екі санаты бірінші рет 
белгіленді. Бұл туылғаннан екі жасқа дейінгі 
балаларға арналған даму бағдарламалары 
(БХСЖ 010) және үш жастан жоғары балаларға 
арналған мектепке дейінгі және бастапқы білім 
бағдарламасы бойынша оқыту басталарға 
дейінгі білім бағдарламалары (БХСЖ 020).

Аталған деңгейдегі бағдарламалар кішкентай 
жастағы балаларды отбасы жағдайынан 
алшақтықта ұйымдастырып оқытумен 
таныстыру үшін кешенді тәсілдің негізінде 

әзірленеді. Осындай мақсатты бағдарламалардың 
мақсатты білім компоненті оқу қызметіне және 
бастапқы білім бағдарламалары бойынша оқуға 
түсуге дайындау үшін қажетті әлеуметтік-
экономикалық дағдылардың дамуын қамтиды.

Сонымен, БХСЖ 2011 туылғаннан бастап үш 
жасқа дейінгі жастағы балаларды ерте дамыту 
стандартының және бағдарламаларының келесі 
шеңберін құрайды:

- әлеуметтік-эмоционалды дағдыларды, 
физикалық, танымдық, шығармашылық 
әлеуетін және оқу қызметіне дайындалудың 
бастапқы дағдыларын дамыту үшін кешенді 
көзқарас;

- өз ойын білдіруге, тілді меңгеруге деген 
тірекпен дамытатын орта, көруді және сезуді 
ұғынуды оң ынталандыру;

- ересек адаммен позитивті өзара 
әрекеттесуі кезінде қиялдау, үйлестіру және 
қимылдарды дамыту мақсатында белсенді 
ойнау үшін мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;

- дамуында ерекшелігі бар балаларды ерте 
анықтау, қажетті профилактикасы және түзету.

Оқу үдерісін жүйелі жоспарлау білім 
беру тәжірибесінде тиімді педагогикалық 
технологиялардың қолданылуын көздейді. 
Туғаннан үш жасқа дейін баланы ерте дамыту 
кезеңінде білім беру технологиялары үйдегі 
жағдайдан бөлек ұйымдастырылған оқу 
жағдайында баланың әлеуметтік-эмоциялық 
дағдыларын дамытуға арналған. Бұл ретте, 
балалар, әдеттегідей, шығармашылық сабақтар 
және ойын нысанында өткізілетін сабақтар 
арқылы бір-бірімен қарым-қатынас жасауға 
үйренеді.

Қазақстанның педагогикалық қауымдастығы 
Монтессори педагогикасы, ӨМШТ-
педагогикасы (өнертапқыштық міндеттерді 
шешу теориясы), Гленн Доман, Венгрияның 
педагог-психологы Золтан Дьенеш 
технологиялары және т.б. сияқты бөбек жастағы 
балаларды тәрбиелеу мен оқытудың жалпы 
танылған бағдарламалары мен әдістемелерін 
көп қолданады.

Монтессори педагогикасының бірегейлігі – 
оның балаға жеке тұлға ретінде қарауында жатыр. 
Бұл – ең алдымен, баланың жеке оқу дағдысын 
және өзіне-өзі жағымды жағынан бағалауын 
дамытатын қызметті таңдау мүмкіндігі. 
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«Баланың сіңіруші ақылы» оған айналадағы 
дүниені тану процесінде кез келген ақпаратты 
қабылдауға мүмкіндік береді. Монтессори 
баланың сол не басқа дағдыларды меңгеруінің 
бес сенситивтік кезеңін айқындайды. Олар:

- әлеуметтік дағдылар;
- ұсақ заттарға қызығу;
- тәртіпке үйрену;
- сөйлеу қабілетінің дамуы;
- қабылдау қабілетінің дамуы.
Көрсетілген технологиялар алдын-ала 

дайындалған ортада жүзеге асырылады. Бұл 
ортаның материалдары мен жабдығы баланың 
жан-жақты дамуына арналған. 

Г.Доман технологиясы классикалық 
әдістемеге қайшы оқу мен санауға үйрету 
тәртібін ұсынады. Педагог не ата-ана «әріп – 
буын – сөз – мәтін» дәстүрлі жүйесінің орнына 
көрнекі құралдарды (суреттері бар карточкалар 
жиынтығы – оған жазу – дыбыстық аналогы) 
бір уақытта пайдалана отырып, қарқын 
сабақтарды ұсынады. Аталған технологияны 
пайдалану баланың екі жасқа толуына қарай 
лингвистикалық қабілеттерін дамытуға 
мүмкіндік береді. Болашақта олар нақты 
ғылымдарды оңай меңгереді.

З.Дьенештің логикалық блоктарын 
пайдалану нәтижесінде балалар обьектілері, 
түсі мен көлемі, математикалық түсініктер және 
информатика бойынша бастапқы білімдерді 
тез түсініп, меңгеріп алады. Технология 
баланың логикалық және аналитикалық 
ойлау, ақпараттық қабылдау, шығармашылық 
қабілеттерін, сондай-ақ есті, назар мен қиялды 
дамытуға мүмкіндік береді. Технологияда 
эмоциялық-бейнелі және логикалық бастауды 
жетілдіру және ұсақ моториканы жетілдіру ең 
маңыздысы болып табылады. 

Көрсетілген    педагогикалық    технологиялардың 
танымалдығына қарамастан, мектепке дейінгі 
білім беретін педагогтар оларды пайдалану 
кезінде бірқатар жүйелі мәселелерге тап болады. 
Жиі кезде педагогтардың технологиялардың 
компоненттері туралы білімдері жеткіліксіз, бұл 
осы технологиялардың түбегейлі идеяларының 
бұрмалануына әкеп соғады. Мектепке дейінгі 
ұйымдардың мамандары оқу-тәрбие процесін 
жобалаудың кәсіби әдіс-тәсілдерін дұрыс 
білмегендіктен, бұл технологиялар жүйесіз 

және анда-санда ғана қолданылады. 
Осыған орай, жоғарыда аталған 

проблемаларды ескере отырып, төмендегі 
қорытындыға келеміз:

1. Ерте жастағы балаларды әлеуметтендіру 
жағдайында педагогикалық қолдау көрсету 
барысында олардың қоғамға, қоршаған ортаға 
дұрыс әрі сәтті бейімделуі үшін жауапкершілікті 
сезіну өте маңызды. Ол үшін қойылған мақсат 
анық болуы қажет.

2. Техникалық жаңару, гаджеттердің 
барлық түрлері біздің өмірімізге жас ұрпақтың 
әлеуметтенуінің бір құралы ретінде кіріп, біздің 
өз міндеттерімізді әмбебап орындауға, сонымен 
қатар ғасырлар бойы қалыптасқан этникалық 
құндылықтарды шебер қолдана отырып, 
технологияларды оңтайлы қолдану баланың 
интеллектуалды тұлғасын қалыптастыруға, 
айналасындағы әлемді толеранттылықпен 
қабылдауға ықпал етері сөзсіз. 

3. Ерте жастағы балаларды дамытуға 
ықпал ететін әдістердің негізгі түрі – ауызекі 
сөйлесу әрекеті. Үлкендердің сөзін тыңдап, 
сөйлесу арқылы бала өз бетінше әрекет ете 
алады, осылайша ол шартты түрде әлеуметтену 
процесіне қадам жасайды. Себебі, әлеуметтену 
– тілдің көмегімен баланың рухын, жаны мен 
тәнін қалыптастыратын үдеріс. 

4. Адами капиталдың қалыптасуының 
алғашқы кезеңінде осы жастағы балалармен 
жұмыс істеудің тиімді педагогикалық әдістерін 
анықтап алудың және оны сапалы жүзеге 
асырудың маңызы зор. 

ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҚТАР
 НАУЧНЫЕ НОВОСТИ
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ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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КВЕСТ -  ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОРАНИЗАЦИЙ

Бликова Жанар Байдаулетовна
старший эксперт отдела содержания
 дошкольного воспитания и обучения РЦДД МОН РК

В настоящее время особой 
популярностью пользуются квест-
технологии или «образовательные 
квесты», которые широко 

используются в образовательном процессе 
дошкольных организаций.  Использование 
квестов позволяет уйти от традиционных 
форм обучения детей и значительно расширить 
рамки образовательного пространства. Данная 
технология напоминает, как игра по станциям. 

В детском саду квесты можно проводить в 
разных возрастных группах, начиная со средней. 
Но чаще всего в старших группах, где у детей 
уже имеются навыки и определенный запас 
знаний и умений.  

Таким способом сейчас организуют 
праздники и развлечения в детском саду, в 
совместных мероприятиях с родителямией 
и в условиях семьи. Преимущество данной 
технологии в том, что она не требует какой-то 
специальной подготовки воспитателей, покупки 
дополнительного оборудования или вложения 
денежных средств.  

 Понятие «квест» в переводе с английского 
означает как «поиск».  В общем смысле данное 
понятие обозначает какой-либо сюжет, который 
достигается путем преодоления каких-либо 
препятствий.

 Квест - технология, которая имеет четко 
поставленную дидактическую задачу, игровой 
замысел, четкие правила и реализуется с 
целью повышения у детей уровня знаний и 
умений. От участников требуется решение 
определенных последовательных заданий по 
предложенному педагогом сюжету (например, 
поиск спрятанного сюрприза).

   Образовательный квест – это   новая 
форма обучения, где дети сами полностью 
погружаются в процесс исследования, получают 
заряд положительных эмоций от совместной 
деятельности. Данная форма позволяет каждому 
ребенку проявить свои знания, способствует 
развитию коммуникативных качеств, 
совершенствует социальные навыки участников 

Если говорить о квесте как о форме 
организации детских мероприятий, то это 
игра, прежде всего командная и имеющая 
определенный сюжет. Содержание игры можно 
реализовать как в рамках одной образовательной 
области (например, ОУД «Музыка», 
«ФЭМП», физкультурное развлечение «Растем 
здоровыми»), так и в интеграции с другими 
образовательными областями (например, по 
завершению сквозной темы: «Профессии разные 
нужны, профессии разные»,  «Мир природы», 
«Наурыз зовет друзей» и  др.).

ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҚТАР
 НАУЧНЫЕ НОВОСТИ
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В квестах присутствует элемент 
соревновательности, а также эффект 
неожиданности (неожиданная встреча, 
таинственность, атмосфера, декорации).  

От педагога требуется большая 
подготовительная работа и профессионализм 
вовремя ее проведения. Роль педагога в квест-
игре организационная, т.е. педагог определяет 
образовательные цели квеста, составляет 
сюжетную линию игры, оценивает процесс 
деятельности детей и конечный результат, 
организует поисково-исследовательскую   
деятельность.  Для того, чтобы квест был 
увлекательным и   познавательным, необходимо 
участие всех детей. Если педагог замечает, 
что дети испытывают затруднения или какой-
то ребенок не принимает участия, он оставляет 
за собой право изменить ход игры по своему 
усмотрению для активного участия всех детей.

  Как и любая технология образовательный 
квест имеет свою структуру.

I. Организационный момент. Вступительное 
слово педагога с целью переключения внимания 
детей на предстоящую деятельность, повышение 
интереса, создание соответствующего 
эмоционального настроя:

- деление детей на группы;
- обсуждение правил квеста;
- раздача карт и путеводителей, на которых 

представлен порядок прохождения зон.

II. Этапы игры.  В процессе игры игроки 
последовательно движутся по этапам, решая 
различные задания (активные, логические, 
поисковые, творческие и пр.). Прохождение 
каждого этапа позволяет команде игроков 
перейти на следующий этап. Выполнив одно 
задание, дети получают подсказку к выполнению 
следующего, что является эффективным 
средством повышения двигательной активности 
и мотивационной готовности к познанию 
и исследованию. Также в ходе выполнения 
заданий дети получают бонусы.

III. Заключительная часть. Механизмом 
стимулирования рефлексии могут быть вопросы 
для беседы: «Что нового узнали?», «Что было 
интересно?», «Что вас удивило?», «Что было 
трудно?», «Все ли у вас получилось так, как 
хотелось?». 

 Воспитатель ориентируется на 4 вида 
рефлексии для оценки мероприятия:

1) коммуникационная - обмен мнениями и 
новой информацией между детьми и педагогами;

2) информационная - приобретение 
детьми нового знания;

3) мотивационная - побуждение детей 
и родителей к дальнейшему расширению 
информационного поля;

4) оценочная - соотнесение новой 
информации и уже имеющихся у детей знаний, 
высказывание собственного отношения, оценка 
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процесса.
Для того чтобы эффективно организовать 

квесты в дошкольных организациях, следует 
придерживаться определенных принципов и 
условий: 

- все игры и задания должны быть 
безопасными;

- задачи, поставленные перед детьми, должны 
соответствовать возрасту участников и их 
индивидуальным особенностям;

- ни при каких обстоятельствах нельзя 
унижать достоинство ребенка;

- в ходе игры чередовать разные виды 
деятельности, так как однообразные задания 
утомляют и у детей пропадает интерес к 
достижению цели;

- задания должны быть последовательными, 
логически взаимосвязанными;

- дети должны четко представлять цель игры, 
к которой они стремятся (например, спасти 
доброго персонажа от злого);

- игра должна быть эмоционально окрашена 
с помощью декораций, музыкального 
сопровождения, костюмов, инвентаря;

 Основными критериями качества квеста 
выступают его безопасность для участников, 
оригинальность, логичность, целостность, 
подчиненность определенному сюжету, а не 
только теме, создание атмосферы игрового 

пространства. 
 ВЫВОД: в процессе внедрения в практику 

технологии квест-игр в дошкольных 
организациях:

- воспитатели проявляют искреннюю 
заинтересованность в достижениях детей;

- создается атмосфера эмоционального 
подъема и раскрепощенности;

- активное   взаимодействие в процессе 
групповой работы: умению слушать, 
распределять работу, оказывать помощь, 
обмениваться информацией и усилиями и др.;

- в детях развивается уверенность в себе и 
своих сверстниках;

- окончательные выводы дети  делают 
самостоятельно.

ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҚТАР
 НАУЧНЫЕ НОВОСТИ
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДЫ 
БАСҚАРУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ЖОЛДАРЫ

Сүлейменова Жарқын Күзембайқызы
№ 60 «Арай» балабақшасының меңгерушісі
Астана қаласы

Мектепке дейінгі ұйым (бұдан 
әрі – МДҰ) – барлық білім беру 
жүйесінің бірінші баспалдағы. 
Ал осы ұйымның жүйелі әрі 

заман талабына сай жұмыс істеуі басшыға 
байланысты. Осы орайда тәжірибемдегі МДҰ 
басқарудың тиімді жолдарын ұсынғым келеді. 

Кез келген басшы басқарудың, мектепке 
дейінгі ұйымның жұмыс істеуі мен дамуына 
ықпал ететін тиімді жолдарын іздейді. 
Шығармашылық ізденіс ең алдымен негізгі 
құжаттарды қолға алудан басталатыны 
белгілі.  Осы мақсатта нормативтік құқықтық 
құжаттарды ескеру керек. Оның бастысы – 
әрине «Білім туралы» Заң болса, онан кейінгі 
орындағы маңыздысы – ҚР Үкіметінің 2013 
жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен 
бекітіліп, 04.07.2017 жылы өзгерістер және 
толықтырулармен қайта жаңартылған 
«Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік 
қағидалары». Бұл құжат әрбір МДҰ басшысында 
болуы тиіс. Соның ішіндегі екі пункт әр МДҰ 
басшысының жұмыс үстелінде болғаны абзал.

Білім беру жүйесі заман талабына, қоғамның 
сұранысына сай үнемі өзгеріп, дамып отыруды 

қажет етеді. Демек, инновациялық менеджмент 
әрдайым бізбен бірге болуы керек. Нақтырақ 
тоқтала кетсек, инновациялық менеджмент – 
ұстанымдар, әдістер және басқару формалары, 
осы қызметті жүзеге асыратын ұйымдық 
құрылымдар мен қызметкерлерді басқару 
жолдарының жиынтығы. Өзге барлық саладағы 
басқару сияқты мектепке дейінгі ұйымға 
басшылық етуге де нақты мақсат қоя білу және 
стратегияны таңдау, жоспарлау, қызметтер 
мен ұйымдарды анықтау, орындау, жетекшілік 
қажет. Жаңашыл мектепке дейінгі ұйымда 
инновациялық менеджмент келесі тармақтарды 
болуын талап етеді:

- Инновациялық қызметтердің жоспары 
мен бағдарламасын әзірлеу;

- Инновациялық өнімдерді әзірлеу барысы 
мен оны енгізуді бақылау;

- Барлық құрылымдық бөлімшелердің 
қызметін үйлестіретін бірыңғай инновациялық 
саясатты жүргізу;

- Инновациялық жобаларды материалдық 
және қаржылық жағынан қамтамасыз ету;

- Инновацияларды жүзеге асыратын 
қызметкерлерді басқару;
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- Инновациялық мәселелерді кешенді 
шешуге арналған мақсатты топ құру. 

МДҰ-да инновациялық менеджменттің үлгісі 
төмендегідей болуы мүмкін:

1. Инновациялық жобаларды жүзеге 
асыратын әдістемелік бағдарламаны әзірлеу: 
МДҰ дамытуға арналған бағдарлама, бизнес-
жоспар, білім беру бағдарламасы, жылдық 
жоспар.

2. Арнайы білім берудің жаңа формаларын 
енгізу: уақытша логопункт, логопедиялық 
топтары.

3. МДҰ тәрбиеленушілеріне қосымша 
тегін білім беру және сауықтыру қызметтерінің 
желісін құру: үйірмелер, студиялар, секциялар, 
т.б.

4. МДҰ келмейтін балаларға арналған білім 
беру қызметтерінің спектрін кеңейту: ақылы 
білім беру қызметтері, жас балаларға арналған 
қысқа мерзімді топтар (бейімдеу, түзету және 
дамыту), жоғары сынып оқушыларына арналған 
мектепке дейінгі білім беру тобы.

5. Ата-анамен жұмыстың жаңаша жолдары.
6. Инновациялық қызметтердің ғылыми-

әдістемелік өнімдері – әдістемелік құралдар 
шығару, сайттар мен желілерге орналастыру, 
онлайн конференциялар, форум, педкеңестер  
мен семинарларға қатысу.

7. Білім беру үдерісін информатизациялау: 
МДҰ ресми сайтын ашу, жобалық-зерттеу 
қызметтеріне арналған медиа-білім 
берудің мүмкіндігін пайдалану, интернет-
ресурстарымен жұмыс.  

Ал нақты міндеттерден бөлек кез келген 
басшының өз бағыты, ұстанымы және әдісі 
болады. Басқару бойынша шығармашылық 
ізденіс нәтижесі финдік авторлар Тимо 
Санталайнен мен Э. Воутилайненнің 
«Нәтижелер бойынша басқару» атты еңбегінде 
көрсетілген ережелерді қолданған қолайлы 
екеніне көз жеткізді. 

Аталған еңбекте былай дейді: «Дәстүрлі 
жолдармен басқаратын меңгеруші «Жасалды» 
деп айтады, ал нәтижемен жұмыс істейтін 
басшы «Нәтижесінде» деп сөйлейді.

...Басқару ондағы қызметті, ортаны, 
адамдарды басқару болсын, үлкен ойды қажет 

етеді. Ұйым жұмысының тетігі саналатын 
адамдарды басқару олардың жұмысындағы ең 
жоғары жетістікке жетуге деген ынта-ықыласын 
білдіреді». 

Сондай-ақ осы еңбекте басшының нәтижесі 
төмендегі көрсетілген әрекеттерге байланысты 
екені айтылады:

- Тұлғалық қасиеттері;
- Басшы ретіндегі жұмыс өтілі;
- Басқару бойынша білімі;
- Басшы болуға деген құлшынысы. 
Бұдан бөлек жақсы басшыда төмендегі 

қасиеттер болу керектігі көрсетілген:
- Кең ой-өріс;
- Жағдайды сезіну;
- Жұмысқа деген шығармашылық қарым-

қатынасы;
- Өзгеріске дайындық;
- Серіктестікке ұмтылысы;
- Нәтижені алдын ала көре білуі;
- Тәуекел ете алу қабілеті;
- Дұрыс мансапқорлық;
- Көре білу және маңыздысын белгілеу; 
- Дербес әрекет ете алу қабілеті;
- Уәкілдікті өзіне қабылай алуы;
- Жоспарды орындау өнері.
«Нәтижелер бойынша басқару» тұжырымында 

ойша болсын күндік жоспар құруды ұсынады. 
Оны келесідей мысалмен құруға болатынын 
көрсетеді:

 
МДҰ – өзінің формасы, мазмұны мен 

құрылымы бойынша білім берудің күрделі 
тәрбие ортасы. Мұндай қоғамдық, білім беру 
ұйымын басқару ғылымының зерделенген 
қағидаттары мен нақтылы ережелері негізінде 
жүзеге асырылуы тиіс. МДҰ басшысының жан-
жақты қызметін талдай келе, оның мынадай 
негізгі бағыттарын бөліп қарауға болады: 

– әлеуметтік-саяси;
– педагогикалық процесті тікелей басқару; 
– әкімшілік-шаруашылық. 
Жоғарыда аталған басым бағыттардың 

ішіндегі ең маңыздысы – әлеуметтік-саяси 
жағы. Бұл қарапайым тілмен айтқанда ұжымды, 
көшті бастау деген мағынаны береді. Ұйымның 
жетістігі ұжымның жұмысына тікелей 



  Дана бала №3(15)-2018 29

Д
ан

а б
ал

а
ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ

байланысты. Ал ұжымның жұмысын реттеп, 
бақылап, жүйелеп отыру – басшының міндеті. 
МДҰ басқару – мектепке дейінгі жастағы 
балаларға сапалы тәрбие берудің ең жоғары 
нәтижелеріне жету үшін педагогикалық ұжымға 
(ал ол арқылы тәрбие-білім беру үдерісіне) 
мақсатты түрде ықпал ету. Ұжымды басқаруда 
бірнеше қажетті әдістер мен қасиеттер бар. 
Солардың маңыздыларын төменде атап өтейік. 

Ынталандыру – табысты басқарудың 
тиімді және кең тараған жолы. Бұл кез келген 
адамға, әсіресе әрдайым адамдармен, оның 
ішінде ең таза, періштедей жаны пәк әрі 
нәзік әлем саналатын балалармен жұмыс 
істейтін педагогтар үшін қажетті әдістің 
бірі. Ынталандыру қызметкерлерге шабыт 
сыйлайды, салмақты да жауапты жұмысқа 
мотивация береді, болашақта жоспарларды 
жоғары деңгейде қолға алуға түрткі болады. 

Көмек пен қолдау. Тәрбиеші еңбегі, сөзсіз, 
көп адамдардың ауыртпалығын жеңілдетеді, 
алайда олардың өздері де біреудің олардың 
ауыртпалығын жеңілдетуіне мұқтаж. 
Балабақшада ата-аналарға, тәрбиешілерге, 
басшыға, балаларға кім және қалай көмек 
пен қолдау көрсете алады? Ата-аналар немен 
көмектесе алады: іс-шараны ұйымдастырумен, 
жөндеуге қатысумен, бала туралы толық 

ақпаратпен. Тәрбиешілер ата-аналарға 
қалай көмектесе алады: семинарларды 
ұйымдастырумен, баланың ерекшеліктері 
туралы ақпаратпен, тәрбие мен білім беру 
жөніндегі ұсынымдармен. Тәрбиешілер 
басшыға немен көмектеседі: өздігінен шешім 
қабылдап, оны іске асырумен; балалар туралы, 
топта туындаған проблемалар туралы ақпарат 
ұсынумен; балабақша қызметін оңтайландыру 
бойынша дер кезінде идеялар ұсынумен. 
Педагогикалық ұжымның табыстары сондай-ақ 
басшының барлық қызметкерлердің бір-бірін 
жақсы тануына мүмкіндік беретін бірлескен 
қызметін ұйымдастыру қабілетіне, қоғамдық 
қызмет пен балалармен жұмыста тәрбиешілерге 
тактикалық көмек көрсетуге байланысты. 

Басшы тәрбиешілерге: 
– топтағы, әріптестерімен, балалармен, ата-

аналармен проблемалар туралы тәрбиешілердің 
айтқандарына дер кезінде үн қату; 

– түрлі мамандарды шақыру; 
– тәрбиешілерді мадақтау және конструктивті 

сынау; 
– тәрбиешілерге сенім білдіру, олардың 

кәсібилігін мойындау; 
– тәрбиешілердің жетілуіне мүмкіндік беру 

арқылы көмектесе алады. 
Әдептілік. Ұжымда жағымды жағдай жасауда, 
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көңілді қалыптастыруда басшының жоғары 
мәдениетін, тәрбиелілігін көрсететін әдептілік 
сияқты қасиетінің үлкен мәні бар. Әдептілік те, 
ризашылық сияқты, – басқарудың өте нәзік те 
маңызды компоненті, ол: 

– туындаған проблеманы тыңдай білу және 
талқылай білуді; 

– қажет жағдайда іс-шара өткізуге көмек 
беруді; 

– әріптестерінің табысты әрекеттерін 
мақұлдауды; 

– құпиялылықты сақтауды. Әріптестер, 
балалар, отбасы туралы ақпарат таратылмайды; 
тек оған мұндай ақпаратты жасыру баланың 
өміріне немесе денсаулығына қауіп төндіретін 
жағдайлар жатпайды; 

– сыпайылықты көздейді. Әріптестерінің, 
ата-аналарының, балалардың көзінше ескерту 
жасауға, дауыс көтеруге жол берілмейді; 
мақтауды және мадақтауды әрдайым жұрттың 
көзінше істеу керек, ал бетіне басу 

– жекеше түрде. 
Қызметкерлерді мадақтау жүйесіне 

мыналарды енгізуге болады: 
– басшы мен әріптестерінің қолдауы (әр 

адамның өзіндік ынтасы бар, алайда барлық 
тәрбиешілер сәтті өткізілген шараның, ата-
аналармен және балалармен кәсіби жұмыстың 
мақұлдануын күтеді); 

– ата-аналар мен балалардың алғысы; 
– кәсіби жетістіктерін ашық мойындау және 

әріптестерінің құрмет көрсетуі. 
Ұжымның үлкен-кішісі болмайды, оны 

басқаруда басшы үнемі өзін тәрбиелеумен 
айналсу керек. Өйткен ол – ең алдымен үлгі 
болатын және көшті бастайтын лауазым иесі. 
Бұл тұрғыда психологиядағы өзін-өзі тәрбиелеу 
мен өзін-өзі басқарудың барынша кең тараған 
әдістерін қолдануға болады:

- еске салу әдісі. Өзінің кемшілігін білетін 
басшы, ол туралы өзіне үнемі ескертіп отырады. 
Кейде жазбаша да болады. Мысалы, стол 
үстіне «Өзіңді өзің ұстай біл!», «Ызаланба!», 
«Ақылыңды ашуыңа жеңдірме!» деген 
ескертпелер жазылған қағазды қоюға болады.

- «шұғыл тоқта» әдісі. Қатты қызып, мәселе 
ушыға бастағанда, басшы өзіне: «Жоқ, бұдан 

ары олай етуге болмайды! Өзіңді басқаша ұста, 
мұнан да нәзік тәсіл тап!» деп ескерте білу тиіс. 
Бұл тасқынды тоқтатып, өзіне, адамдарға, орын 
алған жағдайға басқаша қарауға мәжбүрлейді.

- өзін-өзі ұстау әдісі. Өткір, өзекті 
жағдайларда басшы өзін «арадағы араздықты 
одан ары өршіту» жақсылыққа апармайтынына 
сендіре бастайды. Өзін-өзі ұстау қиын, соққыға 
соққымен жауап бергің келеді, дегенмен ол өзін 
саналы түрде басады, жағдайдан басқа істерге 
көңіл бөлу, басқа жерде шерін тарқату және т. б. 
арқылы алшақтайды.

- әрекетке дейінгі түсініктеме әдісі. 
Түсініктеме екі жақтың өткірсезімтал қарым-
қатынастардың себептерін түсінуге мүмкіндік 
береді.

Қазіргі заманғы балабақшаны басқару 
– мақсаттар мен міндеттерді дұрыс қоя 
білудің, тәрбие жұмысында қол жеткізген 
деңгейді зерделеу мен терең талдаудан, озат 
тәжірибені анықтау, тарату мен тәрбиешілерді 
балалармен жұмысқа дайындауда педагогика 
ғылымдарының жетістектерін қолданудан 
тұратын ұтымды жоспарлау жүйесінің, 
балаларды сабақ үстінде және күнделікті өмірде 
оқыту мен тәрбиелеудің үйлесімді бірлігін 
жүзеге асыру, тиімді басқару және орындалуын 
жүйелі тексеру нәтижесінде қалыптасатын 
күрделі үдеріс. Осы бір салмақты да жауапты 
қызметте әріптестерге шығармашылық табыс 
тілеймін!
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ 
ЖАҒДАЙЫНДА МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 

ҰЙЫМДАРДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТИІМДІ 
ӘДІСТЕР

Рахымжанов Қайыржан Алдашұлы

ҚР БҒМ «Мектепке дейінгі балалық шақ»                                                            
республикалық орталығы 
Ақпараттық-талдау бөлімінің аға сарапшысы 

Қазіргі уақытта мұғалімнің үздіксіз 
кәсіби дамуы жылдам өзгеріп 
жатқан әлемнің талабы екені 
баршаға түсінікті. Жаһандану 

дәуірінің талабына сәйкес, бүгінгі күні 
барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен 
жұмыс істеуде. Себебі, қазіргі заманда елдің 
бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 
парасаттылығымен анықталады, сондықтан 
білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес 
дамуы тиіс. Білім алушыларды заманауи әдіс-
тәсілдермен оқытып, ой-өрісі кең, саналы, 
еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы 
себептен туындап отыр. 

Еліміздің білім беру жүйесінің басты міндеті 
– ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, 
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 
адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға 
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар, 
оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 
беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу  және т.б. 
білім беру жүйесін одан әрі жетілдіруді көздейді. 

Бұл міндеттерді шешу үшін мектепке дейінгі 
ұйымдардың әрбір мұғалімінің күнделікті 

ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта 
құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа 
практикаға, жаңа қарым-қатынасқа көшу 
қажеттілігі туындайды. Сондықтан да қазіргі 
кезде әр мұғалім өз                                 іс-әрекетінде 
қажетті өзгерістерді әртүрлі тәжірибелер 
жөнінде мәліметтерді жаңа әдіс-тәсілдерді дер 
кезінде қабылдап, дұрыс пайдалана білуі керек. 
Сонымен қатар, балабақшадағы оқу-тәрбие 
жүйесі, тәрбиеші-бала арасындағы қарым-
қатынас оқытуды ұйымдастыру талапқа сәйкес 
елеулі өзгерістерді қажет етіп отыр. Өскелең 
ұрпаққа қоғам талабына сәйкес тәрбие мен 
білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-
әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін 
меңгеру маңызды мәселелердің бірі. 

Бүгінгі күні білім берудің мазмұны жаңарып, 
білім беру ұйымдары кезең-кезеңімен 
жаңартылған мазмұнды білімге көшіп, жаңаша 
көзқарас пайда болды. Осыған байланысты 
мектепке дейінгі және орта білім беру жүйесінде 
еңбектеніп жүрген ұстаздар алдында оқытудың 
әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және 
технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана 
білу міндеті тұр. Ендеше, білім беру мазмұнын 

ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҚТАР
 НАУЧНЫЕ НОВОСТИ



  Дана бала №3(15)-2018 33

Д
ан

а б
ал

а
ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

         НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

жаңарту – заман талабы. 
Осыған байланысты, мектепке дейінгі 

ұйымдарда баланың жеке басының дамуын 
қамтамасыз етуші, сапалы білім мен саналы 
тәрбие өнегесін дарытушы, бала қиялын 
самғатып, арманын көкке ұмтылдырушы 
тұлға – білім беру ұйымының тәрбиешісі. 
Жас ұрпақ тәрбиесінде тәрбиеші білімді, 
әдістемелік тұрғыдан жетілген, білімі, 
білігі мен дағдылары қалыптасқан, рухани-
адамгершілік құндылықтарын меңгерген тұлға 
болуымен қатар, әлеуметтік қарым-қатынастар 
түрлерін кәсіби түрде меңгеруі тиіс, әсіресе осы 
кәсіби біліктілік дағдыларын шыңдау олардың 
тәжірибе жинақтауының ең басты негізі болып 
табылады. 

Білім беру саясатындағы басым бағыттардың 
бірі – білім беру процесін құзыретті тәсілге 
бағдарлау. Білім мазмұны мен оны жүзеге асыру 
жолдарындағы жоғары сипатқа ие, өзгерістердің 
жалпы бағыты мен оны іске 

асыру жолдарын қамтамасыз ететін маңызды 
міндеттер: 

- педагогтарды білім берудің жаңа 
технологияларын меңгеруден, кәсіби рөлдерді 
(кеңесші, топтық талдауды ұйымдастырушы, 
фасилитатор, тьютор) сәйкесінше игеруден 
тұратын құзыретті тәсілдері аясындағы 
жұмыстарға даярлау;

- педагогтарды баланың және өзінің 
денсаулығын сақтау технологиясымен 
қамтамасыз ету; 

- білім беру үдерісін барынша дараландыру 
жағдайындағы іс-әрекетке даярлығын 
қалыптастыру. 

Жаңартылған мазмұндағы оқу 
материалдарын іске асыру барысында мектепке 
дейінгі ұйымдарда білім беру процесін 
ұйымдастырудың әдістемелік тәсілдерін, 
Мектепке дейінгі білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарт  талаптарына сәйкес 
балаларды дамыту мен тәрбиелеу үшін оқу 
материалдарын дайындауда инновациялық әдіс-
тәсілдерді   қолдану, мектепке дейінгі ұйымдар 
қызметкерлерінің қызметін ұйымдастыруды, 
тәрбиешілердің педагогикалық шеберліктерін 
арттырудың негізгі тәсілдерін қарастырады.                  
Ол - оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда 
тәжірибеде бар білімнің жаңғыртылуының 
қосымша бөлігі  болып табылады. Сондықтан 

да, бүгінгі мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарының алдында балалардың жас 
ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктеріне 
қабілеттері мен қажеттіліктеріне сәйкес білім, 
білік және дағдыларын қалыптастыру, рухани-
адамгершілік құндылықтарын, «Мәңгілік 
Ел» жалпыұлттық идеясына негізделген 
жалпыадамзаттық құндылықтарға тәрбиелеу 
мақсаты тұр.

Білім беру процесін тиімді ұйымдастыру 
және балаларды мектепке дейінгі ұйымдарда 
сапалы тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз 
ету үшін келесі ұстанымдар және тәсілдер 
қарастырылуы қажет. Тәрбие мен оқытудың 
барлық қатысушылары – педагогтар, 
психологтар, ата-аналар мен баланың тұлғасын 
қалыптастыру, оның қабілеттерін дамытуда 
кешенді тәсілдер, тәрбие мен оқыту мазмұны 
мен әдістерінің бірлігі, сабақтастығы, 
үздіксіздігі және  ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдану арқылы білім беру 
процесін интерактивті құруды мақсат етеді. Білім 
беру процесін іске асырудың инновациялық 
тәсілі мақсатында балалардың шығармашылық 
және интелектуалдық қабілеттерін арттыратын, 
эмоционалды-күштік саласын дамытатын, 
баланың танымдық қабілеттерін белсендіретін 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
жаңа, заманауи технологиялары мен әдістері 
енгізіледі.

Тәрбие мазмұнын іске асыру жас ерекшелігі 
психологиясы мен мектепке дейінгі педагогика 
және білім беру салаларын кіріктіру негізінде 
жүзеге асырылады. Барлық білім беру салалары 
бір-бірімен байланысты. Бала оқи отырып 
таниды,  тани отырып не білгені туралы 
айтады, зерттеу және пайымдау барысында 
құрбыларымен бірлесіп әрекет етеді. Осылай 
білім беру салаларының өзара кірігуі және 
өзара байланысы балада қоршаған ортаның 
тұтас бейнесін – компетентті тұлға яғни 
қоршаған ортаға бейімделген жаңа тұлғаны 
қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғамымызда болып жатқан әлеуметтік-
экономикалық өзгерістер мен еліміздің білім 
беру саласының әлемдік білім кеңістігіне өтуі 
білім беру саласында, оның ішінде мектепке 
дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға уақыт талабына 
сәйкес өзгерістер енгізуді талап етіп отыр. 

Қазіргі кезеңде білім мен ғылым саласында 
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инновациялық педагогикалық технологиялар 
қаншалықты маңызды болса, мектеп жасына 
дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде де 
педагогикалық технологиялар ұғымы кеңінен 
қолданылатын ұғымдардың біріне айналды. 
Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту 
мәселесі  мемлекеттік саясаттың ажырамас 
бөлігі болып отыр.  Сондықтан мектепке дейінгі 
балаларды оқыту мен тәрбиелеудің негізгі 
мақсаты – баланың жеке басының қалыптасуы 
мен дамуы екені сөзсіз.  

Қазіргі таңда мектепке дейінгі ұйымдар 
дәстүрлі білім беу жүйесінен бірте-бірте 
арылып, баланың қызығушылығын дамытатын, 
танымын кеңейтетін түрлі әдіс-тәсілдерді 
қолдануды жолға қойған жөн. Сол себепті, жаңа 
жүйеге   негізделген мектепке дейінгі ұйымдарда 
дәстүрлі сабақтар қолданылмайды, әртүрлі  
ойындар түріндегі дайындықтар кеңінен көрініс 
тапқан, олар барынша балалардың белсенділігін 
арттырады. 

Еліміздің білім беру жүйесінде қолданылып 
жүрген ойын арқылы оқыту, проблемалық 
оқыту, дамыта оқыту, өздігінен оқыту, сын 
тұрғысынан ойлауды дамыту, ақпараттық-
коммуникациялық технологиясы, деңгейлеп 
оқыту технологиялары және т.б. оқу-тәрбие 
жұмысын нәтижеге бағдарлауға ықпал етеді. 
Осыған байланысты, жекелеген педагогикалық 
технологияларға жан-жақты тоқталып өтуді 
жөн санадым. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке 
және жас ерекшеліктерін ескере отырып, ойын 
қызметінен оқу қызметіне біртіндеп өтуге 
дайындауды басты мақсат етеді. Бұл, бүгінгі 
мектепке дейін ұйымда тәрбиеленушінің 
мектепте оқуға қажетті біліктер мен дағдыларды 
игеруге кеңінен жол ашатыны сөзсіз. Ойын 
технологиясы баланың бойындағы білімділік, 
танымдық шығармашылық қасиеттерді 
аша түсуді көздейді. Сонымен қатар, ойын 
балаларға өмірде кездескен қиыншылықтарды 
жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, 
олардың ұйымдастырушылық қабілеттерінде 
қалыптастыра түседі. 

Проблемалық оқыту технологиясы – 
баланы өз бетімен ізденуге үйрету, танымдық 
және шығармашылық қабілеттерін дамыту. 
Яғни балалардың белсенділігін арттыру, оқу 
материалына  қызықтыратындай  мәселе 

тудыру, бала материалды сезім мүшелері 
арқылы ғана қабылдап қоймайды, білімге 
деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында 
меңгереді, бала оқытуды өмірмен және еңбегімен 
байланыстырады. 

Өздігінен даму технологиясы – бұл баланы 
жан-жақты дамыту, дербестікке тәрбиелеу, 
бала санасында нәрселер әлемі мен ойлау 
әрекетінің бірігуі. Мұнда оқыту бала дамуына 
сәйкес табиғи болуы керек, сонда ғана бала өзін 
дамыта алады. Бұл технологияның ерекшелігі 
оқытудың бірыңғай бағдарламасы болмайды, 
әркім табиғат берген даму жолымен жүреді.

Мектепке дейінгі мекемелерде ақпараттық 
қатынастық технология құралдарын 
қолданудағы мақсат - баланың танымдық 
қызығушылығын қалыптастыру. Балада 
танымдық қызығушылықтың болуы 
олардың оқу іс-әрекеттерге белсенді, 
білімінің сапалы болуына, жағымды мінез 
құлықтарын қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Аталған педагогикалық технологиялар 
мен инновациялық құралдар балабақшада 
балалардың жас ерекшеліктерін ескерген, әр 
сатыға балалардың қабылдау мүмкіндіктерін 
ескерген жағдайда ғана пайдалануға болады.

Сол себепті, балабақшаларда кеңінен таралған 
педагогикалық технологияларды қолдану 
негізінде келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан-
жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл 
тұлға болып қалыптасуына жағдай жасау қазіргі 
таңдағы әрбір педагогтің міндеті. 

Бала –біздің болашағымыз. Ендеше, мектепке 
дейінгі тәрбиелеу мен оқыту баланың ғана емес, 
еліміздің де жарқын болашағының кепілі. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Р.К.Төлеубекова, Ф.Н.Жұмабекова 

«Мектепке дейiнгi ұйымдарда тәрбиешілердің 
кәсіби құзіреттілігін жетілдірудің басым 
бағыттары».

2. З.А.Калижанова, Г.О.Хасенова 
«Қазақстан Республикасындағы жаңартылған 
білім жүйесі негізінде мектепке дейінгі 
ұйымдарда тәрбиелеу – оқыту үрдістері»

3. К.М. Самандарова «Мектепке дейінгі 
білім беру мекемелерінде педагогикалық 
технологияларды қолдану»

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
         НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ



  Дана бала №3(15)-2018 35

Д
ан

а б
ал

а
ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

         НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ДӘРІПТЕУДЕ 
ӨЛЕҢ-ТАҚПАҚТАРДЫҢ МАҢЫЗЫ

Әрбір ұлттың байлығы мен беделі 
оның құндылықтарымен өлшенеді. 
Ал ұлтымыздың құндылықтарын 
дәріптеуді мектепке дейінгі 

тәрбиеден бастау – білім беру жүйесіндегі 
негізгі міндеттердің бірі. 

Шетелдің, дәлірек айтқанда, Еуропа 
елдерінің жаңалықтары мен жетістіктерін 
алуға бейім тұратын біздей дамушы елдер үшін 
ұлттық құндылықтарды дәріптеуге Елбасының 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы үлкен серпін 
берді. Бұдан бөлек ескере кететін жайт, аталған 
мемлекеттік бағдарламадан бұрын бекітілген 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
мемлекеттік стандартында осы саланың негізгі 
мақсаты – жалпыұлттық құндылықтарды 
меңгерген тұлға тәрбиелеу екендігі айқын 
көрсетілген. Міне, осыған орай мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқыту саласының дамуына 
үлес қосып жүрген маман ретінде ұлттық 
құндылықтарды балабақшадағы балаларға 
дәріптеудің жас ерекшелігіне сай жолдарын 
жүйелі түрде қарастырып отыруды қолға алдық. 

Қазақ халқы – дана халық, ата-бабамыздан 
қалған бай мұралардың барлығы балаларды 
тәрбиелеуге, дамытуға, жетілдіруге 

Алғазиева  Райкүл  
№21 «Алпамыс» бөбекжай-балабақша тәрбиешісі
Қызылорда обылысы
Қазалы ауданы

бағытталған. Солардың бірі – өлең-тақпақтар. 
Өлең-тақпақтар – халқымыздың ежелден келе 
жатқан фольклордың бір маңызды жанры. 
Балаларға кезінде жыр жаттатып, аңыз айтып 
бергенін білеміз, сондықтан өлең-тақпақтар 
осы күнгі бала тәрбиесіндегі тәжірибемізден де 
тыс қалмау керек. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиеле 
мен дамытуда олардың тілін дамыту ең маңызды 
мақсаттарды бірі саналады. Осы орайда өлең-
тақпақтар тәрбиешілерге және жоғарыда 
аталған мақсатта еңбек ететін өзге де мектепке 
дейінгі ұйым мамандарына тиімді тәсіл болары 
сөзсіз. Балалар әдебиетін зерттеп жүрген кәсіби 
әдебиеттанушылардың сөзіне сенсек, балаларға 
арналған шығармалар, оның ішінде өлеңдер 
жетіспейді. Балалар ересектерге арналған 
шығармаларды айтады, сахнаға алып шығады. 
Балалармен жұмыс істеп жүрген маман ретінде 
бұл мәселеленің біз үшін де өзектілігі зор екенін 
қоса кеткім келеді. Біздегі тақпақтардың көбі – 
Кеңес үкіметінің кезіндегі ақын-жазушылардың 
еңбегі, ал олардың мазмұны бүгінгі балалардың 
танымы мен қызығушылығын қанағаттандыра 
бермейтіні белгілі. 

Алайда аз-аздан болса да балаларға арналған 
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жаңа заманға сай, қызықты өлең-тақпақтар 
жазып жүрген ақындар баршылық. Мәселен, 
Серікбол Хасанның өлеңдері көңілге қонымды, 
тілі жатық, балаларға жаттап алуға оңай 
тиетін, мазмұны шығармалар. Ата-бабамыздың 
имандылық әліппесінде ерекше орын алар жеті 
шелпекті дәріптеген өлеңі балалардың жаттап 
алуына қажет тамаша тақпақ. 

Жеті шелпек
Жұма күні ақ мамам,
Жеті шелпек пісірді.
Енді тыным жоқ маған,
Бәрін маған ұсынды.

Жеті шелпек қолымда,
Көршілерге асықтым.
Міндетімді орындап,
Мерейімді тасыттым.

Қанаттанып есейдім,
Болдым нағыз қолқанат,
Келдім үйге жеті үйдің,
Ақ тілегін арқалап.

Балаларға арналған өлең-тақпақтардың 
жаңаша, қызықты үлгілерін жинақтап алуға 
балаларға арналған бұқаралық ақпарат 
құралдары көп көмектеседі. Оның басында 
90 жылға жуық тарихы бар «Ұлан» газеті 
тұр және «Балдырған», «Айгөлек», «Мөлдір 
бұлақ», «Балалар әлемі» секілді журналдар 
бар. Балаларға арналған басылымдар мектепке 
дейінгі ұйым педагогтарының көмекші құралына 
айналуы тиіс, өйткені онда тек балаларға арнап 
шығармалар жазып жүрген ақын-жазушылармен 
танысып қана қоймай, шығармашылыққа 
ерте бастан келген талантты балалардың 
тамаша туындыларын тәжірибеде қолдануға 
болады. Балаларға өз замандастарының 
еңбектерін, белсенділігін, шығармашылық 
ынта-ықыласын көрсетуге көмектеседі. Бұл 
өз келезінде балаларға балабақшадан бастап 
шығармашылықпен айналысудың жолдарын 
таныстыруға жәрдемдеседі. 

Тәрбиеші – шығармашыл тұлға. Ол бала үшін 
бәрін білетін адам, барлығы қолынан келетін жан, 
және оны әрдайым алға жетелеуші. Сондықтан да 
тәрбиешінің әмбебап болмауға мүмкіндігі жоқ. 
Балалармен жұмыс істегенді жаны қалайтын кез 
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келген тәрбиеші көз алдындағы өзі тәрбиелеп 
отырған бала үшін барын салатыны сөзсіз. 
Сан жылдардағы тәжірибе әрбір тәрбиешіні 
жан-жақты жетілдіреді. Тәрбиеші – сонымен 
қатар мектеп жасына дейінгі балалардың 
қоғамның бір мүшесі ретінде ішкі сұранысын, 
талабын, қалауын білетін бірден бір адам. Өз 
жұмыс тәрбиемде тәрбиеленушілерімнің сонда 
ішкі сұранысын қанағаттандыратын өлең-
тақпақтарды табу қиынға соққан кездер болды. 
Сондай шығармашылығыма сүйеніп, балаларға 
арналған балғын тақпақтарды шығаруды ойға 
алдым. Тәжірибе алмасу мақсатында оларды 
өзге де әріптестеріммен бөліскім келеді. 

Бауырсақ
Анам  менің пісірген,
Қызыл  томпақ бауырсақ.
Шықпай қояр түсіңнен,
Біраз жемей сағынсақ.

Тағамдар
Құрт пенен майы,
Бал қаймақ, шайы,
Шұбат пен қымызы,
Қазы мен шұжығы,
Дастархан – береке,
Біздерге мереке. 
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Киіз үй
Бұрышы жоқ аппақ үй,
Керегемен тартқан үй,
Шаңырақтан күлімдеп
Шуақ түсіп жатқан үй.

Ата-бабам өскен үй,
Әжем тұсау кескен үй.
Ағам туып, ер жетіп,
Аппақ жеңгем түскен үй. 

Талқан
Ауылдан әжем келеді,
Немересі – керегі. 
Диірменін қолға алып
Талқан жасап береді. 

Асықтар
Сары, қоңыр асықтар,
Және аппақ асық бар.
Шашылғанда шапшаң боп
Қарсыластан озып қал. 

Бұл өлең-тақпақтар тәжірибе барысында 
туындаған. Олар буына қатаймаған, әлі танымын 
кеңейтуді қажет ететін кіншкентай балдырған 
үшін ұлттық құндылықтардай кең, ауқымды әрі 
салмақты тақырыптарды жасына сай түсінуіне, 
қабылдауына көмектеседі. Жоғарыда атап 
өткендей, тәрбиеші жан-жақты тұлған, ол – 
психолог, ол – концертмейстр, ол – сценарист, 
ол – ертекші. Сондықтан өзімдей әріптестердің 
әрбірі қаласа балаларға арналған кез келген 
тақырыпқа мазмұнды, жас ерекшелігін ескерген, 

жаттауға жеңіл тақпақтарды тудыра алады деген 
сенімдемін. Осы жолда барлық әріптестеріме 
сәттілік тілеймін!
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Ранний возраст является самоценным 
возрастным этапом развития ребенка. 
Его не нужно рассматривать как 
подготовку к детскому саду. Это 

настоящий, яркий, неповторимый отрезок 
жизни человека.

Особенным во всех отношениях оказывается 
третий год жизни человека. У малыша идет 
интенсивное физическое и психическое 
развитие, интерес к окружающему в раннем 
возрасте является непроизвольным. Заставить 
ребенка смотреть или слушать невозможно, 
его можно только заинтересовать. Поэтому 
в развитии детей в раннем возрасте ведущая 
роль принадлежит взрослому (родителям и 
воспитателям детского сада).

Взаимосвязь детского сада и семьи – 
необходимое условие успешного воспитания 
ребенка дошкольного возраста. Взаимодействие 
ДО с семьей является социализирующим 
фактором, совмещающим функции 
образовательной, культурной, социальной сфер 
организации детской жизни.

Проблема взаимодействия ДО и семьи 
в последнее время попала в разряд самых 
актуальных. Изменившаяся современная семья 
(финансовое и социальное расслоение, обилие 
новейших информационных технологий, более 

широкие возможности получения образования) 
заставляет искать новые формы взаимодействия. 
Семья и дошкольное организация, имея свои 
особые функции, не могут заменить друг 
друга, и установление контакта между ними 
необходимо.

Вовлечение родителей в единое 
пространство детского развития в дошкольной 
образовательной организации решается через 
повышение их педагогической культуры. 
Педагогическая культура - это компонент общей 
культуры человека, в котором находит отражение 
накопленный предыдущими поколениями и 
непрерывно обогащающийся опыт воспитания 
детей в семье. От уровня педагогической 
культуры родителей зависит успешность и 
результативность домашнего воспитания детей.

Все это требует целенаправленной работы, 
где главной функцией воспитателя является 
формирование педагогической культуры 
родителей. Эта задача подтверждается и 
на нормативно-правовом уровне: ГОСО 
направлен на достижение цели «обеспечения 
психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей» 

Асанова Карашаш Камидуллаевна
Заведующая детским  садом
 «Балбулак» № 68
города Астаны

ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО И СЕМЬИ

АТА-АНАМЕН ЖҰМЫС
ВРЕМЯ РОДИТЕЛЕЙ
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 Современная ситуация образования ставит 
педагога в принципиально новые условия, 
которым присущи отсутствие строгой 
регламентации педагогической деятельности, 
существенное расширение информационного 
поля, развитие индивидуальности педагога, 
готовность к принятию решений, мобильность 
применения профессиональных качеств. 
Эти условия указывают на переосмысление 
и модернизацию традиционных форм 
взаимодействия с родителями.

В работе с родителями в нашем детском 
саду особенно активно используем 
разнообразные формы, как традиционные, так и 
нетрадиционные.

Для повышения педагогической культуры 
родителей в процессе взаимодействия с детским 
садом  мы разрабатываем долгосрочные 
проекты, например «Неразлучные друзья – 
взрослые и дети».

Чтобы добиться большей результативности, 
необходима разработка и внедрение системы 
работы для активного включения родителей 
в жизнь детского сада, что и явилось целью 
проекта.

Были поставлены следующие задачи:
     создать условия для активного и успешного 

сотрудничества детей, педагогов и родителей;
 корректировать поведение родителей с 

помощью обогащения воспитательных умений;
    реализовать единый подход к воспитанию и 

обучению детей в семье и детском саду.
Первый этап проекта называется «Будем 

знакомы!». На этом этапе происходит сбор, 
анализ информации о разработке модели 
партнерского взаимодействия ДО с родителями 
воспитанников (для этого нами были составлены 
анкеты для родителей); Взаимодействие 
воспитателей и родителей начинаются в нашей 
группе в начале июня, именно тогда мы готовим 
группу для пребывания детей в детском саду. 
Мы предлагаем помочь нам в этой работе, 
причем просим прийти их, вместе с детьми. Это 
позволяет нам познакомиться, что очень важно 
для детей, так как первого сентября они войдут 
в знакомое помещение и к знакомым педагогам. 
В группах раннего возраста тяжелее всего 
проходит период адаптации, связанного с тем, 
что детей приводят из семьи в чужое помещение 
к незнакомым людям. Поэтому в нашу первую 
встречу с родителями, мы предлагаем им 
заполнить анкету о своих детях, примерно 
следующего содержания, чтобы мы могли бы 
лучше узнать и понять вашего малыша:

• ФИО родителя
• ФИО малыша и  обязательно, как ребенка 

называют дома
• Аппетит и вкусовые пристрастия ребенка
• Какой сон у ребенка, требует ли он к себе 

повышенного внимания в период засыпания.
• Может ли сам себя занять (умеет ли 

самостоятельно играть)
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• Легко ли идет на контакт с детьми и 
взрослыми

• Как переносит разлуку с родителями
• Особенности и привычки малыша
• Какие трудности испытывают сами 

родители в процессе воспитания ребенка дома.
Познакомившись с анкетами, мы многое 

узнаем о наших воспитанниках: об их навыках в 
самообслуживании, об игре, об их отношениях 
со сверстниками и взрослыми.

В нашей группе, в «информационном уголке 
для родителей» мы помещаем памятку для 
родителей: «Что нужно знать родителям об 
особенностях поведения детей 2-3 лет», а также 
информацию

• о режиме дня в детском саду и дома,
• о совместной деятельности детей и 

педагогов,
• о предстоящих мероприятиях.
В течении года эта информация пополняется 

новыми рекомендациями и обучающим 
материалом. Также происходит  изучение 
теории и практики использования новых форм 
взаимодействия с родителями в соответствии с 
требованиями ГОСО; анализ воспитательного 
процесса с точки зрения современных 
требований; формирование «Почты доверия» для 
выявления актуальных вопросов, волнующих 
родителей, по воспитанию детей; подбор 
методической литературы по взаимодействию с 
родителями.

На втором этапе «Мы вместе!» начинается 
непосредственно само сотрудничество. 
Организация партнерского взаимодействия 
ДО с родительской общественностью; 
педагогический мониторинг, позволяющий 
выявить возможности участия каждого 
родителя в педагогическом процессе ДОУ; 
информационно-просветительская поддержка 
родителей (в том числе, лекции узких 
специалистов ДО,); совместная деятельность 
детей и родителей в соответствии с 
разработанной системой работы, позволяющей 
вовлекать родителей в процесс воспитания 
детей согласно задачам учреждения, применяя 
различные принципы, методы и формы.

Так, например, мы знакомим родителей с 
жизнью д/сада и их ребенка через родительские 
собрания, уголки, информационные стенды и 
консультации, проводим устные консультации, 
беседы с показом видеозаписей и фотографий.

Большим успехом пользуются такие формы 
работы, как совместные проекты, выставки 
детских работ, изготовленных вместе с 
родителями. Родители участвуют в подготовке 
и проведении праздников, досугов.

Постоянное проведение разнообразных 
конкурсов и выставок позволяют укрепить 
взаимодействие д/сада с семьями воспитанников.

В современных условиях д/сада трудно 
обойтись без поддержки родителей. Именно 
поэтому многое у нас в группе сделано руками 

АТА-АНАМЕН ЖҰМЫС
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пап и мам наших детей (например, родители 
украшали стены в группе).

Доверительные отношения устанавливаются 
постепенно в совместной деятельности 
родителей с воспитателем. На сегодняшний день 
можно сказать, что у нас сложилась определенная 
система в работе с родителями. Использование 
разнообразных форм работы дало определенные 
результаты: родители из «зрителей» и 
«наблюдателей» стали активными участниками 
встреч и помощниками воспитателя, создана 
атмосфера взаимоуважения.

Целью заключительного этапа являлось 
определение результативности внедрения 
моделей социального партнерства ДО с 
родителями воспитанников; анкетирование по 
удовлетворенности работой ДОО родителей; 
определение эффективности работы 
педагогического коллектива в рамках внедрения 

моделей социального партнерства ДО с 
родителями.

Мониторинг родительской удовлетворенности 
после выпуска из ясельной группы показал 
высокий результат проведённой работы.

Таким образом, использование разнообразных 
форм работы с семьями воспитанников 
детского сада даёт положительные результаты: 
изменился характер взаимодействия педагогов 
с родителями, многие из них стали активными 
участниками всех дел детского сада и 
незаменимыми помощниками воспитателей. 
Всей своей работой сотрудники ДО доказывают 
родителям, что их вовлечение в педагогическую 
деятельность, заинтересованное участие в 
воспитательно-образовательном процессе 
важно не потому, что этого хочет воспитатель, 
а потому, что это необходимо для развития их 
собственного ребенка.
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Невзирая на огромное количество 
существующих на сегодняшний 
день пособий по вопросам 
развития детей дошкольного 

возраста, родители не могут ориентироваться 
в большом информационном потоке. По этой 
причине молодые родители нуждаются в 
консультативной, просветительской помощи 
педагогов дошкольных организаций. Поэтому на 
педагогическом совете было принято решение 
сформировать в детском саду консультативный 
пункт «Школа молодых родителей» для 
родителей детей, посещающих детский сад.

Целью консультативного пункта «Школа 
молодых родителей» является: обеспечение 
целостности и преемственности семейного и 
общественного воспитания, предоставление 
психолого-педагогической помощи родителям, 
поддержка всестороннего развития личности 
детей, посещающих детский сад.

Основными задачами консультативного 
пункта являются:

- формировать позитивную психологическую 
среду общения между детьми, родителями и 

педагогами; 
- оказать многостороннюю поддержку 

родителям (законным представителям) и детям 
в обеспечении равных стартовых способностей 
при поступлении в детский сад;

- оказать консультативную поддержку 
родителям согласно разным проблемам 
воспитания, обучения и развития ребенка;

-  активизировать и обогащать педагогические 
знания и умения родителей;

- повышать правовую культуру родителей 
для формирования сознательного отношения к 
воспитанию детей;

- повышать психолого-педагогическую 
культуру родителей;

- обобщать опыт семейного воспитания.
С целью реализации работы консультативного 

пункта были разработаны и подготовлены 
следующие документы:

 приказ об открытии консультативного 
пункта «Школа молодых родителей»;

 положение о консультативном пункте 
«Школа молодых родителей»;

 план деятельности консультативного 

Балюк Оксана Сергеевна

Методист КГКП «Ясли-сад «Березка» пос. Шахан,
 Карагандинской области

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ   КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
ПУНКТА 

«ШКОЛА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ»

АТА-АНАМЕН ЖҰМЫС
ВРЕМЯ РОДИТЕЛЕЙ
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пункта «Школа молодых родителей»;
 заявления и договоры с родителями 

(законными представителями);
 журнал учета выполненной работы;
книга отзыва о работе консультативного 

пункта «Школа молодых родителей».
В консультативном пункте родители 

(законные представители) получают бесплатную 
квалифицированную помощь опытных 
педагогов-специалистов: педагога – психолога, 
логопеда, медицинского работника и др. 

Педагог - психолог:
 консультирует родителей по проблемам 

адаптации к условиям детского сада, организует 
и проводит занятия с детьми и родителями с 
целью более простого перехода к общественному 
воспитанию.

 проводит индивидуальную 
психологическую диагностику, обследование 
ребенка с целью определения динамики его 
психического развития, уровня готовности 
к школьному обучению и познавательной 
деятельности.

Логопед:
 оказывает консультативную 

помощь родителям с целью профилактики 
речевых нарушений, обучает применять 

специализированные способы и приемы 
по профилактике и коррекции нарушений 
звукопроизношения.

Медицинский работник:
 оказывает поддержку семье в сохранении, 

укреплении физического и психологического 
здоровья ребенка.

 консультирует родителей по правильной 
организации питания детей.

Консультативный пункт «Школа молодых 
родителей» осуществляет помощь родителям 
(законным представителям) по следующим 
направлениям:

оздоровительная;
просветительская;
консультационная;
Формы взаимодействия с родителями:
 групповое консультирование родителей;
 подгрупповое консультирование 

родителей;
 индивидуальное консультирование 

родителей;
 подготовка советов, рекомендаций 

для родителей по организации занятий, игр с 
ребенком на дому;

 мастер – класс (демонстрация и 
обучение родителей простым артикуляционным 

АТА-АНАМЕН ЖҰМЫС
ВРЕМЯ РОДИТЕЛЕЙ
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упражнениям);
 обеспечение родителей необходимым 

справочным материалом по тематике заявленной 
проблемы;

 проведение других мероприятий для 
родителей (законных представителей) по 
педагогическому просвещению в вопросах  
ухода, обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Хорошо зарекомендовали себя разнообразные 
практикумы, мастер-классы, педагогические 
гостиные, устные педагогические журналы и 
др.

Педагогические работники оказывают 
содействие родителям по вопросам   развития 
ребенка с учетом возрастных особенностей.  
Многие родители   завышают требования 
к своему ребенку, ориентируясь на ранее 
развитие.  Другие же родители склоны считать 
ребенка маленьким и несмышленым. Данный 
подход также приносит негативные плоды. 

Интересуют родителей и применение 
инновационных технологий в воспитании 
и обучении детей, вопросы построения 
правильных взаимоотношений, организация 
досуга и многое другое.

В консультативном пункте родители 

получают компетентные ответы на свои 
вопросы, корректируют свое воспитательское 
воздействие на своих детей.

За время работы «Школы молодого родителя» 
посетило наши занятия большое количество 
молодых родителей. Все родители положительно 
отзываются о работе консультативного пункта.

Аббазова Ю. М.:«Я посетила несколько 
заседаний «Школы молодых родителей», 
одна из них мне запоминалась особенно-
«Значение развития общей моторики». На этой 
встрече воспитатели Данибекова Светлана 
Александровна и Антропова Любовь Ивановна 
не только рассказали для чего надо развивать 
общую моторику, но и провели с нами   
упражнения на практике. Эти упражнения мы 
стали включать в нашу утреннюю гимнастику. 
На этой встрече я получила не только знания, 
но и хорошую мотивацию, в то, что мы (моя 
семья и детский сад) делаем одно общее дело, 
заботимся о здоровье наших детей».

Зинатулина Н.В.:«Я оказалась в полном 
восторге от темы заседания «Влияние 
пальчиковой гимнастики на умственное 
развитие ребенка»! (руководитель:Татьяна 
Евгеньевна). Удивило то, как сложные 
развивающие задачи можно реализовать через 

АТА-АНАМЕН ЖҰМЫС
ВРЕМЯ РОДИТЕЛЕЙ
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игру и, наши дети выполняли их с легкостью 
и огромным желанием. Конечно, некоторые 
упражнения были непростые, и над ними 
нужно потрудиться, но мы все так старались! 
И еще удивило разнообразие упражнений с 
пальчиками. И, самое главное, мы видели, как 
«загорелись» у нас глазки, и мне захотелось 
продолжить заниматься со своими детьми дома. 
Огромное спасибо!».

Сагдиева М.А.:  «Чтобы мой ребенок вырос 
всесторонне развитым человеком, нужно 
раскрыть в нем его возможности, показать 
окружающий мир, какой он и какой он может 
быть, что мы можем сделать своими руками, 
чтобы мир стал лучше, красивее, ярче. Два 
человека могут посмотреть на одну и ту же вещь 
по-разному, и для одного она будет интересна 
и являться полем для творчества, для другого 
– серым предметом. Консультативный пункт 
«Школа молодых родителей» - это то место, где 
я могу   научиться сама и помочь «раскрыться» 
своему сына».

Таким образом, функционирование «Школа 
молодых родителей», оказывает существенную 
помощь родителям, в вопросах воспитания 
и развития детей в условиях дошкольной 
организации.
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛА 
ЭМОЦИЯСЫНЫҢ ДАМУЫНА ЫҚПАЛ 

ЕТЕТІН ОЙЫНДАР

Мектеп жасына дейінгі шақ – 
бала тәрбиесіндегі ең маңызды 
кезең. Сондай-ақ ата-ана 
мен осы жастағы балаларды 

тәрбиелеумен  айналысатын ересектерге баланың 
қалауын түсінуіне жәрдемдеседі. Сондықтан 
бала эмоциясын шығаруға дағдыландырудың 
маңызы зор. Қазіргі психо-педогогикалық 
теорияда баланың жағымды эмоцияларын 
дамыту тек кәсіби мамандыққа ғана байланысты 
емес, тәрбиешінің жеке дербес қасиеттеріне 
де, әсіресе ата-ана тәрбиесінің ықпалына 
байланысты деп тұжырымдалған. Тәрбиеші 
мен ата-ананың психологиялық сауаттылығы 
осы орайда маңыздылығын арттырады. 
Мектепке дейінгі ерте жас шамасындағы 
балалар ерекше қарым-қатынастарды талап 
етеді. Олар мейiрiмдi, жаны нәзік, өте сенгiш 
келеді. Сондықтан бұл жас шамасындағы 
балдырғандарды қамқорлыққа алу, жараламай, 
байыппен тәрбиелеу өте маңызды. 

Ерте жас шамасындағы сәбиді тәрбиелеуде 
ешкім де анасын алмастыра алмайтынын 
ұмытпау керек. Сәбидің эмоционалды көңіл-

күйі саласын анықтауда психодиагностикалық 
зерттеулердің маңызы жоғары. Бірақ бұл 
әдістердің барлығын пайдалану мүмкіндігі бола 
бермейді.

Мектепке дейінгі жастағы бала 
айналасындағы ересектерге, яғни ата-аналары 
мен ұстаздарға тәуелді. Келеңсіз жағдайлар, 
жүрiс-тұрыс, әлеуметтiк және эмоционалдық 
мәселелер зардаптары баланың болашағына 
тікелей әсерін тигізеді. 

Эмоционалды компоненттiң функциялары – 
адамның бағалы құндылықтарының ең маңызды 
шарттары.

Психологтар эмоция парасатының 5 тармағын 
ерекшелейдi:

1. Сезiм, яғни ол пайда болатындай сезiмді 
ажырату (өзін-өзі тану);

2. Берілген шеңберлерден шықпау үшiн 
сезiммен қарап анықтайтын эмоциялармен 
басқару;

3. Эмоцияларды бақылау қабілетін 
қалыптастыру, өзiн тыныштық күйiне келтiру;

4.  Өзара арақатынастарды сүйемелдеу;
5. Жас ерекшелікке байланысты мiнездемелер: 

Әйтен Анаргүл Саматқызы
Ғабит Мүсірепов атындағы «Астана» 
бөбекжайының  педагог-психологы
СҚО

НЫСАНА
ОБЪЕКТИВ
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мектеп жасына дейінгі кіші балалар ертегi 
кейiпкерлерiне еліктейді және қиыншылықта 
бөлісуге ниет етеді.

Ренжу, қуану, тынышталу, қорқу сезімдері 
3-5 жаста негізгі эмоцияларына жатады. 
Құрдастарына құштарлық сезiмi дамиды, 
қалжыңдасу сезiмi оянады, әзiлдеуді ұнатады 
және түсінеді, өз эмоцияларын баяулатып, 
кез келген ым арқылы және ымдап сөйлесу 
эмоциялардың сыртқы белгiлерiн бiлдiреді. 
Негiзгi эмоцияларға қайғы, ашу, қорқыныш, 
таңдану, қызығушылық, тыныштық, қуаныш 
сезімдері жатады.

Балалар 5-6 жаста мектепке баратын 
уақыттың жақындауын сезiнедi: біреулерінде 
үрей сезiмдерi, ал екіншісінде қуаныш сезiмдері 
пайда болады. Бұл кезеңдегі негiзгi эмоцияларға 
қорқыныш, ашу, ыза, қайғы, таңдану, мүдде, 
тыныштық, ар, жазалау, қуаныш, күндеушiлiк, 
жиіркенушiлiк сезімдері жатады.

Мектеп жасына дейінгі баланың эмоциялық 
дамуында (театр) сахналаудың әсері өте зор. 
Эмоциялар бiр жағынан бала көңіл-күйiнің 
көрсеткіші, екіншіден оның танымдық 
процесстерi және мiнез-құлық, логикаға, 
қоршаған ортаны қабылдауға ықпал етедi.

Балабақша – бүлдіршіндерді болашақта ата 
дәстүрін сақтайтын инабатты да, ибалы үлкен-
кішіні сыйлай білуге үйрететін тәрбие орталығы. 
Өмірге келген жас ұрпақты тәрбиелеу – ата-

аналар мен балабақша тәрбиешілерінің қасиетті 
борышы. 

Бала үшін дүниеде ең жетілген, білімді де, 
мәртебелі адам – оның ата-анасы.  Ал ең әдемі 
де жарық үй – оның туған үйі. Жас баланың 
дамуында ата-ананың орны ерекше, сондықтан 
ата-ана өз отбасында баланың көзінше 
қолайсыз жағдайларды тудырмауға тырысуы 
қажет. Отбасындағы ұрыс-керіс баланың 
жүйкесін тоздырады. Кейбір ата-аналар өз 
перзентін шектен тыс еркелетіп, баланың 
бетінен қақпай, көңіліне қарап тәрбиелейді. 
Ал мұндай көріністер баланың бойына кері 
қасиет пайда болуына ықпал етеді. Ата-аналар 
балаға отбасылық өмірдің алуан түрлі, қыры 
мен сырын дүние жұмбақтарын танытып, 
әдептілікке баулуға тиіс. 

Жоғарыда атап кеткен эмоцияның даму 
сатыларына қол жеткізу үшін, бала тәрбиесінде 
балабақша ұжымы ата-ана мен оның отбасы 
мүшелерімен тығыз жұмыс жасау нәтижесінде 
ғана жоғары жетістікке қол жеткізе алады. 
Оған балабақша психологы кәсіби тұрғыда 
кеңес бере отырып, ата-ананың психологиялық, 
педагогикалық сауатын толықтырып отыруы 
шарт. Мектепке дейінгі ұйым психологы 
қызметін атқару барысындағы тәжірибеме 
сүйене отырып, ата-аналармен бала эмоциясын 
дамытуға байланысты жүргізілген жұмыстың 
түрлеріне тоқтала кетсем:
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 Эмоцияны дамытуға арналған 
ойындарды ата-аналар жиналысында үнемі 
өткізіп отыру;

 Ата-аналардан бала тәрбиесіне 
байланысты сауалнама, тест жүргізу; 

 Ата-аналарға ауызша, жазбаша кеңестер 
беру;

 Эмоцияны дамытуға арналған ойындар 
жинағын жасау, лэпбук әзірлеу.

«Эмоциялар» ойыны баланың эмоционалдық 
әлемін дамытуға бағытталады. Ойын барысында 
бала эмоцияның негізгі түрлерін ажырата алуға, 
графикалық сурет арқылы эмоцияның түрін 
көрсетуге үйренеді. Ойынның басында мақсатты 
түрде барлық ергежейлілердің суреттерін қарап 
шығу ұсынылады. Ал барысында қиындық 
туындамас үшін баламен әр суреттің эмоциялық 
көңіл-күйін бағалап шығу қажет.

Қажетті құрал-жабдықтар:
 Ергежейлілердің әр түрлі эмоциядағы 

суреті бар 6 карточка: қуану, ренжу, ашу, қорқу, 
таңғалу, кінәлау;

 6 пиктограмма бөлігіне бөлінген 10 
карточка;

 Әртүрлі түстегі фишка жинағы – 60 дана;
 Сызбасы бар текше;
 Бос шеңберлері бар карточка жинағы.
Ойынға 2-ден 10-ға дейін бала қатыса алады. 

Ойын 4-7 жасар балаларға арналған.
Ойынның барысы: балаларға пикторгамма 

карточкасы суреті мен түрлі-түсті фишка жинағы 

таратылып беріледі. Жүргізуші балаларға 
ерегежейлінің суретін көрсеткен кезде, балалар 
пикторгаммада көрсетілген ерегежейлінің 
эмоциясына сай келетін суретті фишкамен жабуы 
тиіс. Тағы бір түрінде балаларға пикторгамма 
карточка суреті мен түрлі-түсті фишка жинағы 
таратылып беріледі. Үстел үстіне балалардың 
алдына ергежейлілердің бейнеленген суреттері 
қойылады. Карточкалар аударылған күйде болуы 
тиіс. Жүргізуші балалардың біреуіне кез келген 
суретті қалған балаларға көрсетпей алуын 
сұрайды.  Суретті алған бала сол эмоцияны 
көрсетеді, ал қалған балалар ол қандай эмоция 
екенін тауып, фишкамен пиктограммадағы 
суретті жабуы керек.

Осы ойынды әр бағытта түрлендіре беруге 
болады. Соның бірінде  балаларға пикторгамма 
карточкасы суреті мен түрлі-түсті фишка жинағы 
таратылады. Жүргізуші балаларға кезекпен 
текшені лақтыруға ұсыныс береді. Текшені 
лақтырған бала оған түскен эмоцияны атайды, 
ал қалған балалар өздерінің карточкасындағы 
эмоцияны жабады. Егер ойынға 6 адам қатысады. 
Әр балаға бір-бір ергежейлінің суретін алып 
шығуға тапсырма беріледі. Балалар кезекпен 
алып шыққан эмоциясын бет-әлпетінде 
бейнелейді, ал қалған балалар оны фишкамен 
пиктограммадан тауып алып жабады. Кім көп 
эмоция тапса, сол жеңіске жетеді.

Бұдан бөлек эмоцияны бейнелеуге арналған 
қысқа ойындарды да тәжірибеге енгізуге 

НЫСАНА
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болады. Бұл ойындардың мақсаты: балаларды 
аңғарымпаздыққа, адамдардың жан дүниесін, 
қалауын, көңіл-күйін бақылауға үйрету. 
«Шаршау» ойыны: Асан күні бойы бақшада 
әжесіне көмектесті. Олар ағашты түптеп, 
суарды. Барлық жұмыстарды жасап болған 
соң, Асан өзінің қатты шаршағанын сезді 
(басын, иығын түсіріп, қолдарын босатып, 
еңкейю). «Тұзды шай» ойыны: Таң атты. Анасы 
Аружанды оятты. Ол ас үйге ұйқысын ашар-
ашпастан келсе, анасы шай кұйып қойған екен. 
Қант салуға қолын созған Аружан байқаусызда 
тұз салып, шайын араластыра бастады. Енді бір 
кезде шайын ішсе, өте дәмсіз, тұздың ащы дәмін 
сезді (басын артқа тартып, көзін қысыңқы етіп, 
қасын қосу). «Ашулы ата» ойыны: Асқар ауылға 
атасына қонаққа келді. Ол атасынан сұранып 
қыдыруға кеткен еді. Атасы оған ауладан 
ұзап ешқайда баруға болмайтынын ескерткен 
болатын. Асқар болса ойынның қызуымен 
ауладан шығып кеткен екен. Атасы Асқардың 
қылығына ашуланды (қабағын түю). «Ойлану» 
ойыны: қыздар орманда саңырауқұлақ пен жидек 
теріп жүргенде адасып кетті. Олар қай жолмен 
үйге баратынын білмеді (қолдарын алдына 
бірінің үстіне бірін қойып, игіне қолын сүйеп 
ойлану). «Бұлттар» ойыны: балалар жағажайда 
жатып аспандағы көшкен бұлттардың неге 

ұқсайтынын айтып, «Бұлттар неге ұқсайды?» 
ойынын ойнап жатыр. «Досыммен кездесу» 
ойыны: Таир мен Алишер жыл сайын ауылдағы 
әжелеріне баратын. Олар дос болатын, үнемі 
бірге ойнайтын. Балалар бір қалада тұратын, 
бірақ ешқашан кездеспеген. Жаз бітіп жатқан 
кезде олардың көңіл-күйі түсіп, жыл бойына 
қоштасуға бірін-бірі қимайтын. Қыстың бір 
күнінде Таир автобус аялдамасынан Алишерді 
көріп, өте қатты қуанды (күлімдеу, қол созу). 
«Кінәлі» ойыны: Айзере құмыраны сындырап 
алып, өзін кінәлі кезінді. (басын төмен түсіріп, 
иығын тартып көтеріп, қабағын түю).

Эмоцияны сыртқа шығару – бала бойындағы 
агрессияны жеңудің және алдын алудың тиімді 
жолы. Балалар барлық қалауын, көңіл-күйін, 
ашу-ызасын байқай білуі керек, сонымен қатар, 
мұнан да маңыздысы өзіндегі эмоциялық 
өзгерістерді ерікті түрде шығара алуы 
қажет. Бұл оған айналасындағы адамдармен, 
құрдастарымен, сондай-ақ ата-анасымен қарым-
қатынас жағдайын реттеуге жәрдемдеседі. Ал 
бұл ретте психолог-педагогтарға жоғарыда 
тәжірибеден бөліскендей, балаларға 
эмоцияларды түсініп, қабылдап әрі шығаруға 
үйретуде психо-дидактикалық ойындардың 
тиімділігі зор.  

НЫСАНА
ОБЪЕКТИВ
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Жетесова Ақнұр Көптілеуқызы
«Күнікей» балабақшасының тәрбиешісі
Қызылорда облысы

Қоғамдық көзқарастар өркениеттің 
дамуымен бірге әрдайым өзгеріп 
отырады. Сондай біржақты 
пікірдің бірі – солақайлықты 

ақауға жатқызу. Алайда ғалымдардың еңбегі 
мен зерттеулері көрсеткендей, бұл көзқарасқа 
нүкте қойылып, солақайлардың оңақайлардан 
еш айырмашылығы жоқ, ақыл-ой дамуында 
кешеуілдеуі болмайтын, қалыпты жайт екені 
дәлелденді. Өз тәжірибемізден байқағандай, 
бүгінде көзі ашық, сауатты ата-аналардың өзі 
солақай балаларын оң қолға күштеп үйретудің 
қажет еместігін айтады, алдын ала ерекшелігін 
педагогқа ескертіп, өтінішін білдіріп жатады. 
Демек, баланың қалауында ғана емес, ата-ананың 
да талабында бар болғандықтан солақайларды 
ерекшелігін ескере отырып, барлық баламен 
тең деңгейде мектепке дайындауға міндеттіміз. 

Солақайлық – ең алдымен табиғи құбылыс, 
осыны ескеруіміз керек. Мұнан өзге де 
себептерінің бірі – тұқымқуалаушылық. Яғни, 
ата-бабасының бірінде кездессе, ұрпағына 
беріледі деген тұжырымдар бар. Сонымен 
қатар, мидың сол жақ жарты шары өзгеше 
жұмыс істеді деген ғалымдардың түсінігі де 
бар. Ежелгі Рим мен Жапонияда кездескен теріс 

көзқарастар ағылшын ғалымы Крис Макманус 
«Оң және сол қол» кітабы, орыс қаламгері 
Николай Лесковтың «Солақай», т.б. шығармалар 
солақайларға деген қоғамдық көзқарастарға 
оң өзгеріс алып келді. Аристотель, Жанна 
д’Арк, Наполеон, Джордж Буш, Билл Клинтон, 
Барақ Обама, Билл Гейтс секілді тұлғалардың 
солақайлығы ғылыми зерттеулердің нақты 
дәлеліне айналды. Бұл біздің қазақ қоғамын 
да айналып өтпеді, халқымыздың дәулескер 
домбырашысы, күйші Нұрғиса Тілендиевтің сол 
қолмен домбыра тартатынын бәріміз білеміз. 
Сондай-ақ, еліміздің алғашқы музыкатанушысы 
Ахмет Жұбанов, суретші Гүлфайруз Исмайлова, 
чемпионымыз Серік Сәпиев солақай екен. Бұл 
қатарды әрі қарай толықтыра беруге болады. 
Ал солақай балаларды анықтау, олармен жұмыс 
жүргізу, дамыту және ең маңыздысы мектепке 
дайындау – тәрбиешінің жауапкершілігіндегі іс. 

Солақайлықты анықтау
Солақай баланы анықтаудың бірнеше 

жолдары бар. Солардың алғашқысы – ата-
ананың айтуы. Көп ата-аналар балаларын ерте 
жастан-ақ жазу-сызуға бейімдейді, бұдан бөлек 
баланың қаламға ұмтылу – қалыпты инстинкт. 
Алдымен ата-ананың өзі баласындағы осы бір 

СОЛАҚАЙ БАЛАЛАРДЫ МЕКТЕПКЕ 
ДАЙЫНДАУ

НЫСАНА
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ерекшелікті байқайды және оны тәрбиешіге 
жеткізеді. Сондай-ақ ке балалар ересек немесе 
мектепке даярлық топтарда ауысып келеді. 
Балалардың балабақшада ІІ-ші сәбилер тобынан 
бастап қалам, қылқалам, ортаңғы топтан бастап 
қайшы ұстап үйрететінін ескерсек, әлбетте жаңа 
тәрбиешіге таныс болмағанымен, ата-анаға 
белгілі жағдай. Сондықтан көбінде тәрбиеші 
ата-анадан біледі. 

Солақайларды анықтаудың тағы бір жолы – 
оқыту үдерісінен бөлек күнделікті дағдыларды 
меңгеру әрекетінен байқау. Мәселен, киімді 
түймелеуді немесе аяқ киімінің сыдырырмасын 
ашуды үйретіп жатқанда, бала оң қолынан гөрі 
сол қолын ала жүгіреді. Тәрбиеші түймені, 
сыдырмақты оң қолына ұстатып кетсе де 
қайтадан сол қолына алып алады. Сонымен 
қатар, сол қолы епті келеді. Оны барлық 
ересектің ойындағы қасықты сол қолына 
алғанынан ғана емес, баланың әрбір әрекетінен 
байқауға болады, мәселен: қол жуғыштың су 
ағызатын тетігін басқанда, допты лақтырғанда, 
екі иықты сөмкені арқасына ілгенде, қол 
бұлғағанда, ұсынған затты алғанда – бәрінде 
сол қолы автоматты төрде бірінші бастайды, 
ептілік танытады. 

Тәжірибе барысында солақайлармен жұмыс 
түрлері:

Саусақпен сурет салу – тәжірибеде ең жақсы 

нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік берген 
тиімді әдіс. Қалам, қылқалам, кейін қаламсап 
ұстап үретуден бұрын немесе үйрету кезінде 
жасалатын жұмыс. Егер баланың саусақ 
моторикасы жақсы дамыса, кез келген дағдыны 
оңай игеріп кетеді. Саусақпен сурет салуда 
субояқты қолданған жөн. Ол тез жуылады 
және балаға ерекше көңіл-күй сыйлайды. 
Жұмыс барысында тек сұқ саусақпен емес, бас 
бармақпен де, ең епсіз, нәзік саусақ саналатын 
шылдыр шүмекпен де сурет салғызған жөн. 

Қол моторикасын дамытуда бала үшін ең 
қызықтысы – ермексазбен жұмыс. Қарындашпен 
қағаз бетін белгілі бір пішіндерді немесе 
баланың өзі салған суретті ермексазды жаю 
арқылы «бояу». Ермексазды әбден жұмсартып, 
оны қағаз бетіне жағу арқылы жұмыс істеу, кейде 
қосымша түстерді негізгі түстерді араластырып 
алу баланың баланың икемді сол қолын онан 
сайын дамыта түседі. 

Балалардың қол моторикасын дамытудағы 
тиімді әдістердің бірі – ұсақ дәндермен жұмыс. 
Бұл барлық саусақтардың бір мезетте белсенді 
жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Солақай 
балалардың сол қолын дамытуда осы әдісті 
қолдануға болады. Балаға сол қолымен ыдыстағы 
дәндерді уыстап алып, екінші бір ыдысқа бір-
бірлеп салуды тапсыру қажет. Осы тапсырманы 
уысындағы дәндері таусылғанша аяқтауын 
мұқият қадағалау керек. Бұл қаламсапты 
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ұстауға қажетті үш саусақтың белсенділігі мен 
ептілігін арттырады. Осыдан соң дәндердің 
бірнеше түрінің ішінен бір түрін алып, бөлек бір 
ыдысқа салу керек. Жоғарыдағы әдісті бұлайша 
түрлендіру баланың зейінін тұрақтандырып, 
барлық саусақтарының жұмысын жетілдіреді.

Қыстырғышпен жұмыс – баланың ұсақ 
қол моторикасын ғана емес, ақыл-ойын, 
сенсорикалық қабілетін дамытады.  Балаға 
қарапайым кір қыстырғыштарды өзімен түстес 
пішіндерге қыстыруды тапсыру қажет. Бұл 
баланың пішіндерді ғана емес, сонымен бірге 
түстерді ажыратуға үйретеді. Осы жұмысты әрі 
қарай дамытуға болады: жануарлардың жіпке 
өткізілген суреттеріне олардың төлдерін қоса 
қыстыру қажет. 

 
Даярлық топтағы солақайларда кездесетін 

қиындықтар мен оларды жеңу жолдары 
Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен білім беру 

саласының ең басты мақсаты және осы сала 
мамандарының негізгі міндеті – балаларды 
сапалы мектепке дайындау. Дәл осы маңызды 
мақсат пен жауапты міндет балалардың 
физикалық, психологиялық, әлеуметтік, мінез-
құлық ерекшеліктеріне қарамастан жүзеге 
асырылуға тиіс. Жоғарыда солақай балалардың 
ұсақ қол моторикасын дамытуға аранғалған 
жаттығулар мен әдістер тізбеген келтірдік, 
бұл ең алдымен жазуға үйретудің алғышарты. 
Өйткені жазу – баланы мектепке дайындаудың 
ең маңызды әрекеттердің бірі. 

Солақай балаларға әріптерді жазуды 
үйретуде негізгі әдістеме мен жазу техникасы 
сол қалпында қалады, тек тәрбиеші әріптерді 
ауада немесе қаламсаппен жазып көрсеткенде 
сол қолымен көрсетуі керек. Бала әріпті қай 
элементінен бастап және қалай жазылатынын 
үйренеді. Сонымен бірге тәрбиеші баланың 
қолына қаламсапты ұстатып, әріпті бірге жазып 
үйреткенде де сол қолымен ұстап көрсету 
керек. Сондықтан солақай тәрбиеленушілері 
бар педагогтардың өзі ұйымдастырылған оқу 
қызметіне жауапкершілікпен қарап, сол қолмен 
жазуды немесе сурет салу кезеңдерін алдын ала 
көрсетуге дайындалғаны дұрыс. 

Әріптерді толық әрі жақсы меңгеріп кетуі 
үшін солақай балаларға ермексазбен таңбалауды 
тапсыру керек. Баланың өзіне ермексазды 
жұмсартып, оны жіңішке таяқшадай болғанша 

шиыршықтауға, сонан соң барып сол қолымен 
әрбір элементін анық көрсетіп тақтайша бетінде 
жазуын қадағалау қажет. Бұл балалардың 
әрбір әріпті және жазылу техникасын үренуге, 
сонымен қатар қағаз бетінде қиындықсыз 
бағдарлауға көмектеседі. 

Солақай балалар жазуда ғана емес, қарапайым 
математикалық ұғымдарды қалыптастыруда да 
кедергілерді кезіктіріп жатады. Соның бірі – 
цифрларды жиі шатастыру және теріс жазу. Олар 
көбіне ал цифрын «Ә» әрпі секілді немесе «3», 
«5» цифрлырын керісінше қарай жазып қояды. 
Себебі тәрбиеші де, оған қоса электронды 
әліппелер мен дамытушы мультфильмдердегі 
кейіпкерлер де оң қолмен жазып көрсетеді. Ал 
бала қалай көрсетті, тура солай қайталайды. 
Сондықтан солақай балаға сандық қатардағы 
бір ғана цифр – «6»-ның оң жаққа, ал қалған 
барлығының сол жаққа қарап жазылатынын 
түсіндіру керек. Бұл – солақай балаларға әр 
цифрдың қалай жазылатынын егжей-тегжей 
көрсетіп, болмаса әр қателігін түзеп отырғаннан 
әлдеқайда тиімді жол. 

Солақай балаларды өзге балалардан 
ерекшелеудің, айрықша көңіл бөліп қараудың 
қажеті жоқ. Барлық балалармен бірдей, тең 
дәрежеде ортаға, қоғамға лайықты бейімдеп, 
мектепке сапалы дайындауды мақсат еткен 
жөн. Жоғарыдағы жазылған тәжірибедегі 
әдіс-тәсілдер солақай балалармен жұмыста 
және оларды мектепке дайындауда жақсы 
нәтижеге қол жеткізуге жәрдемдесті. 
Солақай тәрбиеленушілері бар әріптестердің 
кедергілерді жеңіп, жұмыста жетістікке 
жетулеріне тілектеспін! 

НЫСАНА
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ХХІ ғасыр – білім-
ғылым мен 
технологияның 
ғасыры. Білім алу 

және білім беру – әрдайым дамуды талап ететін 
үздіксіз үдеріс. Ал технология көз алдымызда 
қарқынды даму үстінде. Қазіргі таңда еліміз 
дамыған елдер қатарына қосылу мақсатында 
ұрпағымыз бәсекеге қабілетті және жан-жақты 
дамыған болуымен бірге технологияны жетік 
меңгерген, өздігінен білім алып, оны қажет 
кезінде қолдана алатын жағдайға жетуі маңызды 
екені мәлім.

Осы орайда білім беру стандартын сапалы 
жүзеге асыру, білім беру жүйесін жетілдіру, жаңа 
технологияларды оқу үдерісіне енгізу жолдары 
қарастырылып келеді. Соның бірі ретінде өз 
тәжірибемде гаджет құралдарын білім беру 
үрдісіне енгізуге ерекше көңіл бөліп келемін. 
Гаджет (ағылшын тілінде gadget құрылғы, құрал 
деген мағына береді) – арнайы әрі шектеулі 
тапсырмалар орындайтын және кішігірім 
өлшемдермен ерекшеленетін құрылғы. Гаджет 
ыңғайлы және ақылды дизайнымен, түрлі 
функционаларымен қолданысты жеңілдететін, 
әлемдік қауымдастықта қолжетімді, ең тиімді 
байланыс құралы болып отырғаны белгілі. Бұл 

құрылғылардың мүмкіндіктері күннен күнге 
жетіліп келеді, сонымен қатар, заманауи білім 
берудің сұранысын қанағаттандыруға мүмкіндік 
береді. 

Жаңа технологияның жетістіктерін, оның 
ішінде гаджет құралдары туралы сөз болғанда 
арнайы мамандар да, ата-аналар да тек олардың 
балаларға тигізетін зияны туралы айтады. 
Алайда бұлардың бәрі адам өмірін жеңілдету 
үшін, адамзатқа қызмет көрсету мақсатында 
жасалған. Сондықтан балаларға оларды ойлап 
табу тарихын, себебін түсіндіріп, қолданудың 
жолдарын көрсету керек. Ата-аналар мен 
педагогтар, бала тәрбиесімен айналысып 
отырған барлық ересектер балаларға гаджеттерді 
танымдылық бағытта пайдалану керектігін 
үйрету керек. Сонда ғана балалар болашақта 
жаңа технологияны өмірде пайдаланудың мәнін 
түсінеді. 

  Күнделікті оқу үдерісін бірқалыпты 
ұйымдастырмай, түрлендіріп, балаларды 
қызықтырып отыруға планшеттер, фотоаппарат, 
смартфондар, ноутбук, диктофон, mp3 
плеерлер секілді гаджет құралдарын пайдалану 
тәжірибесі жақсы нәтиже береді. Әсіресе бұл 
құралдар ересектер түгілі әр нәрсені білуге 
ұмтылып тұратын балалардың өзі байқай 

Жидебаева Ақжайық Сабырбекқызы
«Бегім ана» балабақшасының тәрбиешісі
Қызылорда облысы

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІН 
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

БАЛА-МЕДИА
МЕДИА-РЕБЕНОК
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бермейтін қоршаған әлемдегі қайталанатын 
құбылыстардың ғажайып сәттерін қалт 
жібермей, мұқият қарап, зерттеуге көмектеседі. 
Мәселен, жыл мезгіліне сай өсімдіктердің өсу 
үрдісін, заңдылықтарға сәйкес өзгеріп отыруын, 
жан-жануарлар мен құстардың әрекетін, 
қимылын, жыл мен маусымдардың және күн мен 
түннің ауысуын, айдың жаңаруын, қыста жауған 
қардың қалыңдығы мен қасиетін зерттеуге 
мүмкіндік береді. Әрдайым қайталанып 
отыратын құбылыстар оған күтпеген жерден 
жаңа, толық мағынасында, басқаша қырынан 
көрінуі мүмкін және солай болуы тиіс. Бұл 
міндетті түрде мектеп жасына дейінгі баланың 
тануға деген  қызығушылығын арттырады. 
Осыдан-ақ гаджет құралдарын пайдаланудың ең 
маңызды мақсаты тәрбиеші мен бала арасындағы 
бірлескен танымдық қызмет нәтижесіне қол 
жеткізу екенін білуге болады. Сонымен қатар, 
мұндай құралдарды қолдану – балалардың 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға және 
қауіпсіз эмоциялық фон құруға, білім беруді 
дамытуға ықпал ететін  тиімді тәсілдердің 
бірі. Жаңа технология құралдарын қолданудың 
педагогикалық мәні – тәрбиеленушілердің өз 
бетінше білім алуға мүмкіндіктерін жетілдіру 
арқылы  өзін-өзі бағалауға, өз білімінің 
артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі 

қарай не істеу керектігін түсінуге мүмкіндік 
бере отырып, баланың негізгі жеке қасиеттерін 
қалыптастыруға жағдай жасайтынында. 

Балабақшадағы балалармен фотоаппаратпен 
жұмыс жасау бағытын 3 түрлі сатыға бөліп 
қарастыруға болады. Алғашқы саты. Педагог 
балалар жасаған фоторепортаждың сипатын 
салыстырады, тәрбиеленушілердің жалпы 
бағытын анықтайды және қызығушылығы 
бойынша тақырыптарға  бөледі: «Жануарлар 
әлемі», «Өлі табиғат әлемі», «Адам қолымен 
жасалған әлем», «Әлеуметтік әлем» және 
т.б. Ортаңғы саты. Фотоаппарат арқылы 
бала  ұзақ  немесе қысқа  мерзімді  бақылау 
жүргізеді. Мысалы, күз мезгілінде балабақша 
ауласындағы ағаш жапырақтарының өзгерісін  
күнделікті фотосуретке түсіре отырып, 
оларды салыстыруға  мүмкіндік алады. Ағаш 
жапырақтарының күз басындағы, ортасындағы, 
аяғындағы өзгерістерін анықтап салыстырады. 
Соңғы саты. Педагогтың  фотосуреттер бойынша 
балалармен  танымдық әңгіме жүргізуі: «Сен 
нені суретке түсірдің?», «Неге тек оны суретке 
түсірдің?»  «Бұл фотосурет сенде қалай болып 
шықты?», «Бұл құбылыс туралы сен тағы да не 
айта аласың?». Мұндай әңгімелесу балалардың 
танымдығын, іздемпаздығын, сұрақтарды терең 
талдау қабілеттерін, өз ойын еркін жеткізе білу 
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қабілетін, шығармашылық ой-өрісін дамытады.
«Қайталау – білім анасы» деген қанатты сөз 

бар, бүгінгі таңда осы бір сөзді өз тәжірибемде 
«қайталау – өз қателіктеріңді жөндеудің тиімді 
тәсілі» деп қолданар едім. Бұл тиімді тәсілді 
жүзеге асыруда жаңа технология жетістіктерінің 
бірі саналатын диктофоннның пайдасы мол. 
Диктофонды қолдану балаларға өз-өзін 
жетілдіруге, өз-өзін қабылдай алуға, дағдыларын 
дамытуға, қателіктерін өз бетімен тауып, 
оларды түзете білуге көмектеседі. Мәселен, 
көркем әдебиет, тіл дамыту ұйымдастырылған 
оқу қызметтерінде балалардың әңгімелерін, 
мазмұндаған сәттерін диктофонға түсіріп алып, 
мүмкіндік болған кезде оған қайта тыңдату керек. 
Бұл арқылы балалар өз ойын жинақтап, оны 
толық жеткізуге, сөздерін дұрыстауға тырысады 
және өзін-өзі бағалауға, бірін-бірі  тыңдауға, 
қойылған сұрақтарға толық әрі нақты жауап 
беруге үйренеді. Сөйлеу барысында жіберген 
қателіктерін қайталамауға дағдыланады. 

Диктофон құрылғысы балалар серуенін 
қызықты етеді. Табиғаттың ғажайып 
туындыларын, әрбір дыбыстарды естіп, бір-
бірінен ажыратып, дауысынан тану үшін 
оған басып алып, сол аудиожазбаларды 
қайта тыңдатуға болады. Гаджет құралдарын 
қолдану балаға гаджеттерді өз бетінше 
қажетті ақпаратты іздеуге, бақылаулар мен 

тәжірбиелердің нәтижелерін белгілеуге 
пайдалануға жәрдемдеседі.

Мp3 плеер ұйымдастырылған оқу қызметінде 
аса қажет. Балаларға кез келген тақырыпты 
меңгертуде бұл құралдың көмегі орасан. 
Себебі мектеп жасына дейінгі балалар белгісіз 
заттарды бейнелік, яғни көру, сипап сезу және 
есту арқылы таниды, есте сақтайды. Мектепке 
дейінгі шақта баланың жоғарыда аталған барлық 
қабілеттерін дамыту керек. Осы орайда Мp3 
плеер құрылғысын қолдануға болады. Мәселен, 
тіл дамыту ұйымдастырылған оқу қызметінде 
жан-жануарлардың, құстарды, жәндіктердің 
дыбыстарын тақырыптарға сәйкес пайдалануға 
болады. Сондай-ақ қарапайым математикалық 
ұғымдарды қалыптастыру ұйымдастырылған 
оқу қызметінде геометриялық пішіндердің 
ерекшеліктеріне құрылған өлең-тақпақтарды, 
ал аудио ертегілерді түскі ұйқы кезінде немесе 
көркем әдебиет ұйымдастырылған қызметінде 
қолданған тиімді. 

Балалар кейде күнделікті күн тәртібінен, 
біркелкі өткізілетін ұйымдастырылған оқу 
қызметтерінен жалығады. Сонымен қатар, 
барлық бағдарламаны меңгеріп біткенде бір бос 
уақыттар болып қалады. Ал кей балалар түскі 
уақытта мүлде ұйықтай алмайды (жаңадан 
топқа қосылаған балалар адаптациядан 
өте алмай жүргенде, демалыс күндері көп 
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ұйықтаған себепті дүйсенбі күні түсте көзі 
ілінбейді) немесе кешке қарай ата-анасы 
белгілі бір себептермен кеш келіп қалады.  
Сондайда қарапайым планшеттерді көмекке 
шақыруға болады. Мұндай гаджет құралдарына 
балаларға арналған танымдық бағдарламалар 
мен ойындарды жүктеп қою керек. Ол баланың 
уақытын тиімді өткізуіне септігін тигізеді. 
Мысалы, осы «Дана бала» журналында 
жарияланған психолог мақаласындағы «Девар 
кидс» (Devarkids) бағдарламасының «Ғажайып 
әліппе», «Динозаврлар», т.б. бөлімдерін 
планшеттерге жүктеп, қолданса болады. 

Технология сағат сайын дамып жатыр, кей 
дамушы елдер кейде оған ілесе алмай да келеді. 
Бірақ балалар бәрін білуге құмар. Біз олардың 
бұл қызығушылығы мен білуге деген ынта-
ықыласын шектемей, кереісінше бұл қабілетін 
оны танымын кеңейтуге пайдалануымыз 
қажет. Сондай жаңалықтардың бірі – балаларға 
арналған түрлі роботтар. Мәселен, 3 жастан 
жоғары балаларға арналған PUDDING S 
роботы оларды сөзсіз қызықтырады. «Ол кім?», 
«Бұл не?» секілді қарапайым сұрақтардан 
бастап, ауарайы немесе уақыт сияқты күрделі 
сауалдарға да жауап береді. Ата-аналар 
маңызды шаруаларымен бос болмай жатқан 
кезде бұл робот өзінің дыбыстық ойындар мен 
аудиоертегілері арқылы баланы дамытады. 
Гаджет қауіпсіз пластикадан жасалған. 

Бұдан бөлек балалардың зияткерлік 
қабілеттерін дамытуға арналған 3Д қаламдар 

көптеп шығарылуда. Мұндай қаламның ішінде 
тез кебетін пластиктің экструдері орналасқан. 
Батырмаға басу арқылы онымен жазықтықта 
немесе тіпті оның астында қатты заттарды 
салуға болады. Мұндай қаламмен жұмыс істеу 
шыдамдылық пен біршама шеберлікті қажет 
етеді, есесіне нәтижесінде нағыз мүсіндер 
шығады. Сондай-ақ, мектеп жасына дейінгі 
балаларды дамытуда олардың қол моторикасын 
дамытумен тікелей байланысты. Баланың саусақ 
ұшы жұмыс істесе, оның ақыл-ойы жетіле 
түседі. Бұл ғылыми түрде дәлелгенгені белгілі. 
Міне, қарапайым қаламды ұстап, онымен 
тұрақты жұмыс істеуге дағдыландыру үшін 
осы  3Д қаламдарды қолдануға болады. Мұндай 
қаламдар балалардың ұсақ қол моторикасын 
және қағаз бетінде кеңістікті бағдарлау 
қабілеттерін дамытады. Бұл гаджет өнімдері- 
мектепалды даярлық тобының балаларға 
әріптерді меңгертуге таптырмайтын құрал. 

Білім мен ғылым – егіз ұғым. Аталған екі 
маңызды саладағы  жетістіктер бір-бірін 
толықтырады әрі дамытады. Солай болуы да 
керек. 

Себебі барлығы да адамзаттың игілігі үшін 
жасалып жатқан жұмыстар. Ал бүгінгі балалар 
– ертеңгі көшбасшылар, еліміздің болашағы. Ал 
біз балаларды ертеңгі күннің талаптарына сай, 
заман көшінен қалмайтын, жан-жақты қабілетті 
етіп тәрбиелеуге тиіспіз. Ал жаңа технология 
жетістіктерін оқу үдерісінде пайдаланып отыру 
осы міндеттерді жүйелі орындауға септігін 
тигізеді.  
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Темирова Биғайша Елтайқызы
Павлодар облысы Екібастұз қаласы 
№ 23 «Балауса»  мектепке дейінгі
 гимназия меңгерушісі

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ГИМНАЗИЯ – УАҚЫТ 
ТАЛАБЫ

Мектепке дейінгі білім беру – 
оқыту мен өз білімін жетілдірудің 
алғашқы баспалдағы. Бала 
өмірінің бұл кезеңін дұрыс 

бағалау қажет.   
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жүйесін 

дамыту мен жетілдіру еліміздің мемлекеттік 
саясатының басты бағыты болып саналады. 
Мектепке дейінгі тәрбие процесін екі негізгі 
бағытқа бөлуге болады: баланың жеке тұлғалық 
қасиетін ойын түрінде дамыту және мектепке 
дайындау. Бірінші пунктке келетін болсақ, 
мектепке дейінгі жастағы балаға мәдениет 
негіздерін, сондай-ақ жалпы қабылданған мінез-
құлық және қарым-қатынас моделін үйрету өте 
маңызды, бұл оның бастауыш мектепте одан 
әрі бейімделуін едәуір жеңілдетеді.  Мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқыту арқылы бала өзі және 
өзінің мүмкіндіктері туралы алғашқы түсінік 
алады, онда қоршаған ортаның толыққанды 
көрінісі және оған дұрыс көзқарас қалыптасады. 
Мектепке дейінгі жастағы баланың зияткерлік, 
адамгершілік, физикалық, эстетикалық және 
жеке қасиеттерінің іргетасы қаланады. 

Оқыту мен тәрбиелеудің екінші бөлігі - 
мектепке дайындық-4-5 жасынан басталады, 
балада қарапайым оқу, жазу, есептеу дағдылары 
қалыптасқанда, тілдік қарым-қатынас 

тәжірибесі дамиды.
«Мектепалды» немесе «0 сынып» деп 

аталатын бұл Қазақстанның білім беру 
жүйесінде айтарлықтай жаңа құбылыс, оның 
өзіне 15 жыл болды. Олардың ашылуы бірқатар 
себептерге байланысты болды, ең алдымен 90 
– шы жылдардың соңында мектепке дейінгі 
ұйымдардың жаппай жабылуына байланысты. 
Осының салдарынан балалардың абсолюттік 
көпшілігі мектепке оқуға психологиялық 
дайындықсыз, жалпы дамудың қажетті 
деңгейіне ие бола алмай түсе бастады. Қазіргі 
уақытта мектепке дейінгі ұйымдарда балаларға 
барлық жағдай жасалған.  

Мектепке дейінгі гимназияда мектепке 
толық дайындық пен гимназиялық сыныптарға 
кедергісіз түсу даярлығы іске асырылады. 

Мектепке дейінгі гимназия жұмысының 
мақсаты  баланы мектеп өміріне, жаңа жетекші 
қызметке дайындау, жаңа әлеуметтік ортаға 
бейімделу қиындықтарын шешу, баланың 
танымдық және коммуникативтік қабілеттерін 
дамыту және түзету болып табылады.

Мектепке дейінгі гимназия жұмысының 
негізгі міндеттері:

- МДҰ-ға қатыспайтын балалар үшін 
мектептік оқытудың бірыңғай старт мүмкіндігін 
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қамтамасыз ету;
- Балалардың мектепте оқуға дайындығын 

қалыптастыру;
- Баланың жеке қабілеттерін дамыту үшін 

жағдай жасау;
- Балалардың денсаулығын сақтау және 

нығайту;
- Мектеп оқуына тез бейімделуді 

қамтамасыз ету;
- Танымдық-сөйлеу қызметін кешенді 

дамыту.
Мектепке дейінгі гимназия топтарында 

жұмыс келесі мазмұндық желілерді есепке ала 
отырып құрылады:

- еркін мінез-құлықты қалыптастыру;
- танымдық қызметтің құралдары мен 

эталондарын меңгеру жолы;
- эгоцентризмнен басқа адамдар 

тұрғысынан әлемді көре білуге өту сызығы;
- мотивациялық дайындық;
- психикалық процестерді дамыту: есте 

сақтау, зейінді, ойлау;
- баланың коммуникативтік қабілеттерін 

дамыту.
Біздің мектепке дейінгі гимназияда кабинеттік 

жүйе қолданылады, барлық сабақтар әр түрлі 
кабинеттерде өтеді.

Бағдарламаның мазмұны мектепке дейінгі 
білім беру бойынша стандарттың талаптарына 
сәйкес келеді және балаларды мектепке 

дайындауды қамтамасыз етеді; бағдарламаның 
барлық бөлімдері бойынша авторлық әдістемелік 
құралдар мен дидактикалық материалдар бар

Жұмыс бірізділік және өзара толықтыру 
принципі бойынша құрылған, бұл педагогқа білім 
беру процесіне шығармашылықпен қарауға, бір 
материалда тоқтап қалмауға мүмкіндік береді. 
Бұл тәсіл білім беру процесінің тұтастығын 
әр түрлі қызмет түрлерінде бір материалды 
тұрақты қайталамай, материалды жақсы 
меңгеруге мүмкіндік береді. Барлық курстарды 
меңгеру кезінде балалардың диалогтық 
және монологиялық сөз сөйлеуін дамытуға 
мүмкіндік береді, бұл балаларды мектепте одан 
әрі табысты оқыту үшін қажет. Барлық бөлімдер 
бойынша әдістемелік қамтамасыз ету және 
балаларға арналған жұмыс дәптерлері баланы 
тәртіпке келтіреді, оны ұқыптылыққа үйретеді 
және педагогке өз бетінше түсіндірудің қандай 
да бір дәрежесімен сабақтарды моделдеуге, 
сондай-ақ ата-аналардың балалармен жұмысын 
жіберуге мүмкіндік береді.

Біздің бағдарлама балалардың жас 
ерекшеліктерін ескере отырып құрылған, онда 
шығармашылық тапсырмаларды шешуге көп 
көңіл бөлінген. Оқуға деген мотивацияны 
қалыптастыруға балаға ойын қызметі арқылы 
жаңа білімді жақсы меңгеруге мүмкіндік беретін 
қызықты тапсырмалар мен жаттығуларды 
орындау арқылы қол жеткізіледі. Еркін ойын 
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түрінде өтетін сабақтар баланың шиеленісін 
шешуге көмектеседі, ал динамикалық 
өзгерістер бір тапсырмадан екіншісіне назар 
аударуға мүмкіндік береді. Балалар белгілі 
бір тапсырманы орындау үшін қажетті, бір 
жағынан оларды пәнге үйретеді, екінші жағынан 
оларға шаршауға мүмкіндік бермейді. Балалар 
тәрбиешіні тыңдап, еңбек етуге дағдылана 
отырып, мектепке қажетті шыдамдылыққа 
үйренеді.

Ата-аналар арасында сауалнама жүргізіледі. 
Ата-аналар гимназия жұмысына риза, мектепке 
дейінгі балалардың дайындығы балаларда 
оқуға деген ынтасын тез қалыптастыруға ықпал 
ететінін атап өтті.

Біздің мектепке дейінгі гимназияны 
бітіргеннен кейін бала не біледі және істей 
алады? 

Балада бірінші сыныпқа түсу үшін қажетті 
бастауыш білімнің кең қоры құрылады, сонымен 
қатар ол:

- сөздердің сөйлемдері мен буындарынан 
сөз құрастыра алатын болады;

- сөйлеу ағынынан дыбыстарды бөле 
алады;

- естігенін қайта айта алады;
- қаламды дұрыс ұстауды үйренеді;
- тікелей және кері есепті білетін болады;
- сандарды жинауды, шегеруді және 

салыстыруды үйренеді;
- логикалық міндеттерді және басқаларды 

шеше алады.
Ең бастысы, бала құрдастарымен және 

педагогтермен қарым-қатынас орната алады, 

ҮЗДІК ТӘЖІРИБЕ
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коммуникативтік дағдыларды алады және жаңа 
ұжымда өзін сенімді сезінеді. Біздің мектепке 
дейінгі гимназия педагогтерінің топтасқан 
жұмысы бірінші кезекте жеке білім мен 
іскерлікті дамытуға емес, «мектеп дайындығы» 
жиынтығын құрайтын барлық негізгі 
элементтерді қалыптастыруға бағытталған. Бұл, 
ең алдымен, мотивациялық, жеке дайындығын 
дамыту, оған «оқушының ішкі ұстанымы», ерік 
дайындығы, зияткерлік дайындығы, сондай-
ақ көру-моторлы үйлестірудің жеткілікті 
даму деңгейі, физикалық дайындығы кіреді. 
Ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық және 
еңбек тәрбиесін қамтитын жан-жақты тәрбие 
ажырамас бөлігі болып табылады. 

Мектепке дейінгі гимназияда жұмыс істейтін 
біздің педагогтеріміз мектепте оқуға дайындық 
ұғымына баланың оқу міндеттерінің мағынасын 
түсінуі, олардың практикалық әрекеттерден 
айырмашылығы, іс-әрекетті орындау тәсілдерін 
ұғынуы, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау 
дағдылары, ерік қасиеттерін дамыту, қойылған 
міндеттерді шешуге қол жеткізу, бақылау, 
тыңдау, есте сақтау қабілеті кіреді. Көптеген 
жылдар бойы жұмыс тәжірибесі мектепке дейінгі 
балалардың осындай дайындығы отбасының 
мүдделері мен сұраныстарына, тәрбиеші мен 
мектептің мүдделеріне, ең бастысы – баланың 
мүдделеріне жауап беретінін көрсетті. Мектепке 
дейінгі гимназиядағы дұрыс ұйымдастырылған 
жұмыс – балалардың мектепте табысты білім 
алуының кепілі. 
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Мектепке дейінгі ұйым – балаларға 
үлкен жауапкершілікпен және 
тың шығармашылықпен тәрбие-
білім беруді талап ететін 

маңызды қоғамдық орта. Ал осындай ортадағы 
қызметкерлер әрдайым ізденісте болуы керек, 
сондай-ақ өзін жан-жақты дамытып отыруы 
қажет. Мектепке дейінгі ұйым қызметкерлері, 
соның ішінде педагог-мамандар мен тәрбиешілер 
физикалық және психологиялық күш-жігерді 
қажет ететін күнделікті жұмыстарын үнемі 
бір бағытта қайталай беруден сақтанып, 
жұмыстарына жаңалықтар енгізіп, ізденуіне 
себепкер болатын байқаулар мен педагогикалық 
жарыстарға қатысып отыруы керек.  

Байқау – шығармашылық бағытта еңбек 
ететін кез келген адамға шабыт сыйлайтын, 
алдағы жұмысына ынталандыратын шара. 
Педагогикалық қызметкерлер арасындағы 
ең белгілі байқаудың бірі – «Жыл педагогы». 
Аталған байқаудың тарихы тереңде жатыр. 
Бізге Америка тәжірибесінен келген байқау 
алғаш рет 1952 жылы ұйымдастырылған. 
Америкада бұл ұлттық сыйлық, байқаудың өзі 

Бектаева Әмина Амантайқызы
№ 52 «Еркетай» балабақшасының меңгерушісі
Астана қаласы

де «Жылдың ұлттық педагогы» деп аталады. 
Байқау деңгейі мен осы сыйлықтың беделі 
ұлттық наградалармен тең тұрады. Соның бір 
айғағы – байқау жеңімпазының есімі Уйкипедия 
энциклопедиясына енгізіліп, Ақ үйде болып, 
арнайы сыйлықты Америка президентінің өзі 
тағайындайтынында. Мәселен, мына жерде 
«Жылдың ұлттық педагогы» Джасон Камрас сол 
кездегі Америка президенті Джордж Бушпен 
кездесіп тұр. Ақ үй, 2005 жыл. 

Американдықтар бұл байқауда жеңімпазды 
өмірбаяны, сұхбаттасу және 8 эссесі бойынша 
анықтайды. Бұдан бөлек ұйымдастыру комитеті 
өз бетінше байқауға өтініш берген қатысушының 
әріптестерінен, оқушыларынан және олардың 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ШЫҒАРМАШАЛЫҚ 
ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДА БАЙҚАУЛАРДЫҢ 

МАҢЫЗЫ
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ата-аналарынан пікір алады. 50 штаттағы 
педагогтардың ішінен іріктеледі. 

Бүгінде бұл байқау біздің елде де жыл сайын 
ұйымдастырылады, оған мектепке дейінгі ұйым 
қызметкерлері де қатысады. Айта кету керек, 
осы және өзге байқауларды ұйымдастыруда 
ҚР Білім және ғылым министрлігі жанындағы 
«Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық 
орталығы маңызды орын алады. Биыл да осы 
орталық «Мектепке дейінгі ұйымның үздік 
тәрбиешісі» республикалық байқауын өткізуді 
ұйымдастырып жатқанынын хабарлап, оған 
барлық облыс, қалалардан үміткер қатысушылар 
іріктеу үшін дайындықты бастап та кетті. 

Педагогтардың қызметіне деген құлшынысы 
мен өз жұмысына асығып келу үшін жағымды 
жағдай, ұйымшыл ұжым, көңілді орта 
қалыптастыру қажет. Бұл әрине ұйымдағы әрбір 
әріптеске байланысты, дегенмен ұйымдастыра 
білу, бәрінің басын қосып, бір мақсатқа 
жұмыс істеуге жетелеу – тікелей басшының 
міндеті. Осы орайда ұжым болып қатысатын 
байқаулардың маңызы зор. Мұндайда әрбір 
ұйым қызметкерінің жанашырлық, қамқорлық, 
намысты қолдан бермеу үшін талпыныс, жеңіске 
деген құлшыныс сезімдері оянады. 

Осы ретте облыстық, қалалық, аудандық 

деңгейде іріктеліп, республикаға жіберілетін, 
мектепке дейінгі білім беру жүйесінің 
жаңартылған мазмұнын жүзеге асыру 
жағдайында тәрбиелеу, дамыту, оқыту және 
тәрбиеленушілердің табысты әлеуметтенуі 
бойынша озық тәжірибелерді айқындау және 
насихаттауды көздеген «Ең үздік мектепке 
дейінгі ұйым» байқауын ерекше атап өтуге 
болады. 

Педагогтардың шығармашылық қабілетін 
арттыруда балаларды байқауға дайындау да 
үлкен рөл атқарады. Тұлпарды тай кезінен 
танитын бапкерлер болады, кей тәрбиешілер 
мен мамандардың ішінде де жарыстардан оза 
шабатын алғыр, дарынды, талантты балаларды 
бірден біліп, дер кезінде түрлі сайыстарға 
қосуға, дайындауға бейім келетіндері кездеседі. 
Оларды әрдайым қолдау керек. 

Тәрбиешінің еңбегі тәрбиеленушінің 
нәтижесінен көрінеді. Балалардың жетістігі – 
педагог еңбегінің жемісі. Балалар жарысқа құмар 
келеді, кейін ес біліп қалғанда тартына бастайды, 
бастауыш сыныптарда тұйықтала түсетіндері 
болады. Сондықтан бойдағы комплекстерді 
жеңу үшін мектепке дейінгі кезеңдегі ештеңеден 
тайсалмайтын, қаймықпайтын қасиеттерін дер 
кезінде пайдалану қажет. Балаларға арналған 
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байқаулар өте көп, әр баланы қабілетіне қарай 
дайындап, бағыт-бағдар беруді ұйым басшысы 
мамандарға жүктеп отыруы тиіс. Бұл балаларды 
ғана емес, оларды жетектеп жүрген педагогтарды 
да жан-жақты дамытады. Байқаулар көп дедік, 
оны ұйымдастырушылар да жеткілікті. Алайда 
олардың 80-90 пайызы жекменшік ұйымдар, 
олар байқауға қатысуға өтініш беру үшін белгілі 
бір қаражат салуды сұрайды. Осы тұста ҚР БҒМ 
«Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық 
орталығы ұйымдастыратын, ешқандай қаржы 
талап етпейтін, нағыз балалардың жұмысын 
көрсетіп, жүзден жүйрігін анықтайтын 
республикалық деңгейдегі байқаулардан шет 
қалмауды ұсынамын: 

 «Ханталапай» республикалық байқауы; 
 «Тәуелсіздік және Елбасы» мәнерлеп 

оқудан республикалық балалар байқауы;
 «Туған жер – алтын бесігім» 

театрландырылған қойылымдардың 
республикалық (сырттай) байқауы;

 «Әрқашан күн сөнбесін!» балалар 
шығармашылығының  республикалық 
фестивалі;

 «Ұлы дала ұрпақтары» республикалық 
балалар шығармашылығы фестивалі;

 «Ән шырқайық бәріміз!» балалардың ән 
айту (сырттай) республикалық байқауы;

 «Менің Отаным – Қазақстан»  атты 
балалардың асфальтқа сурет салу (сырттай) 

республикалық байқауы. 
Жұмысты жүйелі атқара білу бар да, оны 

көрсетіп, бөлісе білу бар. Бұл да шығармашылық 
адамына аса қажетті қасиет. Мектепке дейінгі 
сала  қажырлы еңбек пен табандылықты 
талап етеді. Осы саланың маңызын арттырып, 
қоғамдағы беделін көтеру – сол саладағы 
қызметкерлердің міндеті. Тағы да әр істің басында 
жүретін басшыға келіп тіреледі, мектепке 
дейінгі ұйым меңгерушісі қызметкерлерінің 
еңбегін, жұмысын жарыққа шығарып отыруды 
өз жоспарына бекіткені абзал. Мектепке дейінгі 
жастағы балалармен жұмыс істейтін кез келген 
маманда кішкентай жұмыс деген болмайды, 
көзге көрінбегенімен ондағы қызметкердің 
әрбір әрекеті асқан жауапкершілікті қажет етеді. 
Сондықтан басшы қызметкерлерінің кішігірім 
жетістіктерін көре біліп, оны ата-аналарға, 
қоғамға, өзге де әріптестеріне жеткізуге бейім 
болуы керек. Мұндайда бұқаралық ақпарат 
құралдарымен байланыс орнатудың тиімділігі 
зор. Сонымен қатар, онлайн медиа дамыған 
біздің қоғамда әлеуметтік желілерді сауатты 
пайдаланудың да маңызы ерекше. Бұдан бөлек 
педагогтарды өз жұмысын көрсетіп, өзге де 
әріптестерімен тәжірибе алмасып, идеясымен 
бөлісу мақсатында сауатты, қызықты етіп мақала 
жазуға машықтандыру қажет. Ал осындай 
белсенділікке әдеттенген қызметкерлер түрлі 
педагогикалық порталдар ұйымдастыратын 
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«Үздік мақала» байқауларына қатыса алады. 
Бұл қатарға педагогтар мен мамандардың кәсіби 
шеберлігін анықтау, тәжірибе жинақтауды 
көздеген «Современная образовательная 
среда» олимпиадасы; «Мам.ру» халықаралық 
білім порталы ұйымдастыратын педагогтар 
мен мамандарға арналған «Лучший конспект» 
конкурсы; Красноярск қаласында Халықаралық 
педагогикалық портал ұйымдастыруымен 
өткізілетін «Солнечный свет» байқауын 
жатқызуға болады.

Қызметкерлерін кез келген байқауға 
дайындайтын өзімдей басшыларға, балаларды 
жетелейтін педагогтарға немесе өзіне-өзі 
психологиялық қолдау көрсетуге арналған 
жаттығулар легін ұсына кеткен жөн. Бұл сөздерді 
байқауға қатысардың немесе көпшіліктің 
көзінше баяндама жасар алдында және соңында 
айту қажет:

-Бүгін менде керемет күн! Ғажап мүмкіндік! 
Кез келген адамға қуаныш сыйлай аламын!

-Мен қажетті және жақсы істерді атқарамын. 
Өмірде өз істерім бар, оны менен басқа ешкім 
істемейді. 

-Менен көмек сұрап келген барлық адамға 
қолымнан келгенше көмектесемін. Әрі маған 
кездескен адамдардың бәрі де маған дәл солай 
көмектеседі. 

-Мен өзіме және күшіме сенемін!
-Мен кез келген өзгеріске дайынмын, сынып 

кетпеуге дайынмын!
-Әр сәтті өзімді дамытуға пайдаланамын!
-Менің күшім мен мүмкіндіктерім күн сайын 

арта түседі. 
-Мен өзімнен, өзгелерден және әлемнен 

үйренемін. 
-Кез келген тәжірибе өзімді дамытуға 

пайдасын тигізеді. 
-Менің жұмысым тұлғалық қабілеттерімді 

дамытуға көмектеседі. 
Міне, бұл сөздерді қалағаныңызша өзгертуге, 

өзіңіз ойлап табуға, бұл тек мысал ғана. Бастысы 
бұл сөздер шығармашылықтағы сенімділігіңізді 
арттыруы керек.   

Байқау – адамның шығармашылық қабілетін 
ғана емес, тұлғалық ерекшелігін айқындап, 
жан-жақты шыңдайтын нағыз тартысты алаң. 
Байқаулардың барлығында «Мақсат – жеңуден 
бұрын байқауға қатысу» дейтін бір жақсы сөз 
бар. Әрине жарыста жеңіске жету кез келген 
қатысушыға ұнайды, алайда байқауда бақ 
сынау, өз қабілет қарымыңды байқап көру – ең 
маңыздысы. Өйткені бұл қатысушыны болашақ 
істерін тиімді жоспарлауға, алға мақсат қоюға, 
міндеттерді нақтылауға жәрдемдеседі. Мұндай 
шаралар педагогтардың шығармашылығын 
шыңдап, жұмысқа деген құлшынысын 
арттыруға үлкен септігін тигізеді. Сондықтан 
мектепке дейінгі ұйым қызметкерлерін түрлі 
бағыттағы (кәсіби, шығармашылық, ұжымдық) 
және түрлі деңгейдегі (облыстық, аудандық, 
қалалық, халықаралық) байқауларға тұрақты 
түрде қатысуын қолға алған абзал. 
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Қазіргі кезде республикамызда 
«Халыққа білім беру жүйесіндегі 
экологиялық тәрбие мен оқыту» 
мәселесін шешуде жас ұрпаққа, 

көпшілікке үздіксіз экологиялық  тәрбие беру 
тұжырымдамасына көп көңіл бөлініп келеді. Бұл 
мәселені шешу үшін балалық шақтың, әсіресе 
мектепке дейінгі балалар үшін экологиялық 
тәрбиенің мәні өте зор. 

2017 жылдан бастап біздің балабақша экология 
тақырыбын жоба ретінде алғаннан кейін 
балаларға экологияның пайдасын көрсетудің 
әдіс-тәсілдері қолға алынып, экология жөнінде 
тәжірибелік жұмыстар жүргізілді. 

Табиғат-ана адамзатты осыншама байлықпен 
қамтамасыз етіп отырғанда, адамзат та өз 
тарапынан оған қамқор болуы парыз. Көл-
көсір табиғат байлығын үстемелеп молайтып, 
ұқыптап пайдалану, көзінің қарашығындай 
сақтау, жанашырлықпен қорғау – әр адамның 
міндеті. 

Кез-келген бала табиғатынан – зерттеуші,  ал 
эксперимент жасау – балалар үшін ең маңызды 
іс-әрекеттердің бірі, ол мектепке дейінгі бала 
дамуында үлкен рөл атқарады. Бала алғашқы 
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жастарынан-ақ өзі түсінбестен жарқын, 
тартамды нәрсенің бәріне ұмтыла бастайды, 
жылтыраған ойыншықтарды, әдемі гүлдер мен 
заттарды көрсе қуанады. Осының бәрі балада 
рахаттану, қызығу сезімін туғызады. Әрбір 
бақылау, әрбір тәжірибе күнделікті өмірмен 
байланысты, соның көмегімен балалар өздерін 
қоршаған ортаны зерттеуді үйренеді.

Зерттеу жүргізу балаға себеп-салдарлы 
байланысты анықтауға мүмкіндік береді, 
құбылыстардың өзара байланысы мен өзара 
тәуелділігін ұғынуға көмектеседі. Өзінің 
тікелей бақылауы негізінде ол ойын қорытып, 
қорытынды жасайды: өсімдікке су құйылмаса 
ол қурап қалады; күзде өсімдіктер жеміс және 
тұқым береді, көктемде олардан жаңа өсімдіктер 
өсіруге болады. 

Жобалау әдісі – өзекті және тиімді әдіс. Ол 
балаға эксперимент жасауға, алған білімдерін 
жинақтай білуге мүмкіндік береді. Сондықтан 
мен өзімнің  тәжірибе жұмысымда «Мектепке 
дейінгі ұйымдардың оқу-тәрбие процесінде 
жобалау әдісін пайдалану» тақырыбында 
бірнеше жобалау жұмыстарын жүргіздім. 

Жобалау әдісі – инновациялық 

БАЛАБАҚШАДА ЖОБАЛАУ ӘДІСІ 
АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРҒА 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ

Джаксылыкова Айгүл Кенескановна
№ 66 «Толағай» балабақшасының тәрбиешісі
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педагогикалық технология. Педагогикалық 
жоба ол педагогтардың арнайы ұйымдастырған, 
балалардың өздігінен шешім қабылдауын 
және де өз таңдауы мен шығармашылығының 
нәтижесіне өзін жауапты ететін іс-әрекеттер 
тобы болып табылады. Арнайы білімді қажет 
ететін айқын мәселелерге ынталандыру және 
жоба іс-әрекеті арқылы мәселенің шешімін 
қамтитын білімнің іс-жүзінде пайдалануы.

Жоба технологиясының ерекшелігі – баланың 
алдағы іс-әрекетті жобалай алуы мен оның 
субьекті бола білуі. Жоба – баланың мақсатқа 
жетуде қоршаған ортасын кезеңді процесстер 
мен алдын-ала жоспарланған тәжірибелік іс-
әрекет арқылы қабылдайтын педагогикалық 
әдіс.

Жобаны жүргізу барысында қыс мезгілінде 
топтарда терезе жақтауларына көкөністер 
өсіруге қолайлы жағдай жасалды. Көкөністердің 
өсуіне күн, жылу, ылғал ең маңызды рөл 
атқаратыны түсіндірілді.

Балалардың бойында табиғат туралы шынайы 
түсініктерді қалыптастырып, қоршаған әлемге 
қызығушылығын арттыру көзделді.

Өз бетінше зерттеулер және ұжымдық 
тапсырмаларды орындауды үйрету, өз еңбектерін 
бағалай білуге тәрбиелеу.

Жоба жұмысының сапасы білімді қабылдауға 
байланысты, сондықтан жоба жұмысы келесі 
ұстанымдарды қамтиды:

- жеткіліктілік ұстанымы;
- жеке бағыттағы ұстанымы;
- көрнекілік ұстанымы;
- теорияның іс-тәжірибемен байланысты 

ұстанымы;
- ізденушілік ұстанымы;
- мәселелік ұстанымы.
Балалармен жұмыс істеудің негізгі бағыттары:
- ұйымдастырылған оқу қызмет түрі;
- үлкендермен балалардың біріккен іс-әрекеті;
- балалардың өз бетінше іс-әрекеті;
- бақылау.
Жоба тақырыбы бойынша жүргізілген 

жұмыстардың тұсау кесері міндетті түрде әр түрлі 
әдістемелік тәсілдер арқылы өткізілетіндіктен 
ата-аналармен бірлесе отырып, осы әдістемелік 
тәсілдерге жүгініп, жоба жұмыстарымның 
қортындысын балалар және ата-аналармен іс-
шаралар, көрме, ойын-сауық, викторина түрінде 
жүргіземін. Балалар жобаның соңында осындай 
атқарған еңбектерімен, білімдерімен қызыға 
бөлісіп, білімдерін көрсете біледі.

Оқу-тәрбие процесінде тәжірибеден өткен бір 
жоба үлгісін осы орайда ұсынғанды жөн көрдім. 
Балалар әрдайым су мен судың түрлі қасиеттері 
туралы білгенді қызық көреді. Сондықтан осы 
ынтасы мен қызығушылығын пайдаланып, 
судың құмды қалай тегістейтінін көрсетуді 
жоба жұмысына енгіздім. Мұны төмендегі 
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әрекет бойынша жүзеге асырамыз: тегіс үстел 
үстіне су құйылған ыдысты қояды. Құмды сәл 
жібітіп тақтайша үстінде оған әртүрлі із салу 
үйретіледі. Тақтайша шетіне суды тамшылатып 
құю керек. Балалар судың ізді шайып кетіп, 
іздердің жоғалып кеткенін байқайды. Құм 
суда оңай қозғалады, сонымен қатар құм суға 
тез араласуға ыңғайлы орналасқан. Балалар 
осы тәжірибе барысында «Су құмды неге 
тегістейді?» деген сұраққа жауап табады. 
Мұндай жобалық жұмыстарды құм, өсімдік, ауа 
райы, т.б. қасиеттеріне қарай түрлендіре беруге 
болады. 

«Мектепке дейінгі ұйымдардың оқу-
тәрбие процесінде жобалау әдісін пайдалану» 
тақырыбы бойынша балалардың табиғат 
құбылыстары туралы білімдері тереңдетіледі. 
Табиғатқа деген қамқорлығы, сүйіспеншілігі 
қалыптасады. Үлкендердің еңбегін бағалап, 
қадірлей білуге талпынып, өз ойларын еркін, 
қысылмай, ортаға салып бөлісу мүмкіндігі 
туады. Баланың табиғатқа деген жауапкершілік 
қарым-қарым қатынасы артып, іс-әрекет 
түрлерін меңгеруге мүмкіндік береді.

Жобалар әртүрлі белгілеріне қарап бөлінеді. 
Ең елеулісі іс-әрекеттің басымдық түрі саналады. 
Мектепке дейінгі білім беруде жобалардың 
мына түрлерін  пайдалануға болады.

Жобаға қатысушылар құрамы топ, шағын 
топ, жеке, отбасы, жұп болуы мүмкін. Жобаның 
ұзақтығы қысқа мерзімді – 1, 2 немесе 
бірнеше сағат, 1-2 апта, орта мерзімді 1-3 ай, 
ұзақ – бір жылға дейін. Тәжірибеде мектепке 
дейінгі білім беруде жобаның орындалуы 

мектеп жасына дейінгі баланың психикалық 
дамуына байланысты болады. Әсіресе берілген 
жобаға деген қызығушылық пен ықыластың 
тұрақтылығы. Балабақшада жобалау әдісін 
қолдану өте тиімді. 

І кезең – дайындық кезеңі: Балалармен топта 
балабақшаның терезе жақтауларында жүйектер 
отырғызу, көкөніс дәндеріне тәжірибелер жасау 
жқмыстарын жүргізу. Таңдалған тақырыпқа 
сай мақалдар, жаңылтпаштар, көкөністер 
туралы өлеңдер, ертегілер, жұмбақтар, т.б. 
көркем әдебиет үлгілерін таңдай отыра, бақша 
ойындары жайлы картотекалар, дидактикалық 
ойындар құрастыру.

ІІ кезең – зерттеу жұмыстары: Балалар 
көкөністердің өсіп-өнуін бақылап, зерттеулер 
мен тәжірибелер жасайды. Өсімдіктер 
туралы түсініктері қалыптасады. Көкөністер 
тақырыбында иллюстрацияларды, суреттерді 
қарап, тақырыптық оқу қызметінде 
дидактикалық ойындар ойнайды, әңгімелер 
айтады.

ІІІ кезең:
Балалардың зерттеу барысында пайда болған 

іс-әрекеттерінің нәтижесі қорытындыланып, 
нәтижеге талдау жасалынады.

Жобалау әдісі – мектеп жасына дейінгі 
балалардың ұстап көрсем, білсем деген 
құштарлығын қанағаттандырып, алғашқы білім-
білік дағдыларын, өз ісіне деген жауапкершілігін 
қалыптастырады. 
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