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Бас редактор сөзі

ЖАЗЫЛУҒА  ӘЛІ  ДЕ  КЕШ  ЕМЕС

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

ұғалім – жауапкершілігі өте жоғары мәртебелі 
мамандықтардың бірі. Олай деуге негіз: ол – бала М

қалыптасып жетілуі жолындағы күрескер десек болады. Демек, ұстаз 
ұлағатты, білікті де білімдар, мәдениетті де парасатты, жан-жақты хабар-
дар болуы ләзім. Ендеше осы жауапты міндетті мойнына артқан әрбір 
мұғалім білім мен тәрбие берудің қыр-сырын игеріп, тынбай ізденуі тиіс.  
Ол үзбей оқу арқылы келеді. Мұндайда көмекке келетін кәсіби салалық 
басылымдар мен әдістемелік оқу құралдары екені күмәнсіз. Қазақ елінде 
тұңғыш дүниеге келген “Қазақстан мектебі” (алғашқы атауы – “Жаңа 
мектеп”) журналының қажеттілігі сол, түсінген мұғалім үшін таптырмас 
көмекші құрал. Қазір ғаламторға иек артқан заман. Дегенмен, кәсіби 
басылымдардың өзіндік орны бөлек. “Қазақстан мектебі” журналының 
әрбір санынан ғалымдардың, ізденушілер мен магистранттардың ғылыми 
еңбектерін, озат мұғалімдердің үздік іс-тәжірибелерін үнемі оқи аласыз-
дар. Бұдан тыс журнал мұғалімдер қауымының әрбір талап-тілегін, мұң-
мұқтажын қанағаттандыруға қашанда әзір.

Журналға жазылуды талдап көргенде, 2012–2014 жылдары көңіл 
көншітерлік болмағаны анықталған. Ал 2015 жылға жазылу барысы 
бізді тіпті таң қалдырды. “Қазпошта” мәліметі  бойынша 2015 жылға 
“Қазақстан мектебі” журналына Оңтүстік Қазақстан облысы – 124, 
Шығыс Қазақстан облысы – 118, Алматы облысы – 102, Атырау об-        
лысы – 96, Қарағанды облысы – 94, Батыс Қазақстан облысы – 87, Ақтөбе 
облысы – 65, Қызылорда облысы – 63, Маңғыстау облысы – 58 данаға 
ғана жазылған. Ал қалған облыс мұғалімдерінің жазылғаны 10–30 дана 
айналасында қалып отыр.

“Қазақстан мектебі” журналы – сонау 1925 жылдан шығып келе жатқан 
тұңғыш педагогикалық басылым. Биыл салалық қарашаңырақ журналға 
90 жыл толғалы отыр. Осы жылдар ішінде мұғалім мерейін тасытқан, 
ұстаз ұлағатын дәріптеген төл журналын бұрынғы ардагер ұстаздар ардақ 
тұтып, тігінділер жасап көзінің қарашығындай сақтағанын кейінгі буын 
мұғалімдерінің бірі білсе, бірі білмейтіні анық.

Тоқсан жылдық мерейтойы атап өтілетін 2015 жылы қарашаңырақ 
саналатын “Қазақстан мектебі” журналына қолдау көрсетіп, тығыз бай-
ланыс орнатыңыз. Хат жазып, хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді,  соңғы 
жаңалықтарды, тың ізденістерді редакция поштасына жолдаңыздар, ре-
дакция сайтына кіру мүмкіндіктеріңіз де бар.

Тағы бір ескертеріміз: “Қазақстан мектебі” журналы атауына ұқсас 
басылымдар бар. Соны шатастырып алмауларыңызды өтінеміз. Біздің ин-
декс – 75737.

Ал облыстық білім басқармасы басшылары журнал мерейтойы 
құрметіне “90  жылға – әр  ауданнан  90  журнал” ұраны негізінде 
“Қазақстан мектебіне”  жазылуды ұйымдастырса, құба-құп деп қуанар 
едік. Журналға жазылу жыл бойы жалғаса беретіні белгілі. Ендеше кеш 
емес, ұстаздар.

Жаңа 2015 жыл баршаңызға құт-береке, молшылық әкелсін! 2015 
жылы да бізбен бірге болыңыздар.

бағбаны, білім мен тәрбие беруші, яғни ата-анасынан 
кейінгі үлкен өмірге бағыт-бағдар көрсетіп, олардың 
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института. Под его руководством сформировался профессиональный твор-
ческий коллектив преподавателей и методистов института, активно реа-
гирующий на все изменения, происходящие в отрасли образования. При 
активном участии Толеша Мукашевича в регионе начали жизнь конкурсы 
«Учитель года», научные конференции молодых исследователей, различ-
ные педагогические чтения.

Были в его послужном списке и должности в Министерстве просвещения 
Каз ССР, где Толеш Мукашевич занимался инспекционной деятельностью, 
был заместителем директора инспекционного отдела по научно-методической 
работе.

За верность педагогическому делу, за заслуги в области образования и 
многолетнюю профессиональную деятельность в феврале 1992 года  Мажи-
кеев Толеш Мукашевич получил звание  «Заслуженный работник Республики              
Казахстан». 

Т.М. Мажикеевым издано 43 научно-методических пособий, свы-
ше 60 статей, опубликованных в журналах «Казахстан мектебі», «Білім –
Образование»,«Творческая педагогика», «Фемида», «Открытая школа», «Білім 
технологиялары – образовательные технологии», «Вопросы воспитания» 
(Минск, Республика Беларусь) и др. Статьи печатались в газетах «Казахстан-
ская правда», «Учитель Казахстана», «Огни Алатау», «Труд» в Казахстане» и др. 
тезисные статьи в сборниках международных, всесоюзных, республиканских 
конференций (Москва, Ленинград, Ярославль, Казань, Симферополь, Минск, 
Гомель, Рига, Алматы, Семипалатинск, Костанай). Толеш Мукашевич вел целе-
направленное научно-педагогическое сотрудничество с учеными России, Бело-
руссии, Украины, Латвии, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Грузии (Ю.К. Бабан-
ский, А.М. Моисеев, В.Ю. Кричевский, Е.П. Тонконогая, Ю.А. Конаржевский, 
Р.Х. Шакуров, Г.Г. Габдулин, В.К. Дьяченко, С.Н.Лысенкова, Н.В. Кухарев, 
В.Т.Кабуш, В.Г. Литвинович, О.С. Саметис, А.Отс, И.П. Раченко и др.).

В любом своем начинании, в любом деле Толеш Мукашевич во главу угла 
ставил внимание к человеку, его образованию и воспитанию, что в свою оче-
редь ставило вопросы об их смысле и назначении, сущности и результатах. И в 
свои 80 лет он по-прежнему в строю. Учится сам и учит других! Толеш Мукаше-
вич уверен, что любому человеку должны быть свойственны:

– формирование активной жизненной позиции;
– творческий подход к решению жизненных задач и проблем;
– стремление к совершенству в профессиональной сфере;
– наличие положительной установки в жизни;
– умение преодолевать неудачи;
– стремление в любом возрасте к усвоению новой информации;
– овладение новыми навыками;
– обогащение опыта.
С этим он живет! Этому он учит всех! Потому что быть в АКМЕ означа-

ет быть в полном цвете цветущая пора на высшей ступени развития. АКМЕ 
как расцвет, вершина – есть соматическое, физиологическое, психологи-
ческое и социальное состояние личности, которое характеризуется зрело-
стью ее развития, достижением наиболее высоких показателей в деятель-
ности, творчестве.

Желаем нашему дорогому Толешу Мукашевичу здоровья и благопо-
лучия! А также всего самого хорошего тем, кто ему безмерно дорог…Пусть 
жизнь почаще дарит те самые маленькие радости, из которых складывается 
большое счастье!  

Коллектив общеобразовательной 
средней школы №17 с дошкольным мини-центром
Талгарского района Алматинской области.

(Продолжение. Начало на 2-й странице обложки)

ЧЕЛОВЕК  С  НЕУТОМИМОЙ  ЭНЕРГИЕЙ
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12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ МОДЕЛІНЕ КӨШУ –
УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Зейнеп ТАСТЕМІРОВА,
Маңғыстау облыстық білім басқармасы 
басшысының орынбасары

«ХХІ ғасырдағы дамыған  ел дегеніміз – белсенді,  білімді 
және денсаулығы мықты азаматтар».

Н.Назарбаев

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

Қ азақстан Республикасының білім беру кеңістігінде барлық деңгейдегі 
сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ететін білім берудің ұлттық 

моделін дамытуға қолайлы жағдайлар жасалуда.
Қазіргі қоғамымыздағы өзекті мәселелердің бірі – өзгермелі әлеуметтік 

және экономикалық жағдайда өмір сүруге дайын, айналасындағы шынайы 
өмірге белсенді қатынасын байқатып, оны жақсартуға ықпал ете алатын, 
қабілетті, дербес келген жеке тұлғаны қалыптастыру. 

Еліміздегі білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында жалпы орта білім беретін мектептер 
жөніндегі мәселелерді тиімді шешу арқылы 12 жылдық білім беру жүйесіне 
көшу көзделген.  12 жылдық білім беруге көшудегі бірінші сатыдағы негізгі 
бағдар – оқушының өзін-өзі таныту мүмкіндігі мен қоршаған ортасының 
шынайылығы туралы білімді игерудегі даралығын ашу, оқуға талабын 
және білігін қалыптастыру, яғни оқытудың келесі сатыларына қажетті 
танымдық қызығушылығын арттыру, кіші жастағы оқушылардың біртұтас 
оқу әрекетін қалыптастыруға ықпал ету басты мақсат етіп қойылған.

Елбасымыз Н.Назарбаев 2014 жылғы 14 қаңтардағы «Қазақстан жолы– 
2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Қазақстан халқына жолдауында 
Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіруін қамтамасыз 
ету жолындағы басым бағыттарды айқындап берген болатын. Соның ішінде 
білім беру жүйесін дамытуды басты бағыттардың бірі деп атап көрсетіп, алға 
қойған мақсатты жүзеге асыру үшін ұлттық білім берудің барлық деңгейінде 
сапаны жақсарту бойынша жүйелі жұмыс атқаруымыз керек екендігін тап-
сырды.

Қазақстанда білім беру жүйесін жаңғырту бағытында жүргізіліп жатқан 
іс-шаралар мен олардың нәтижелері елімізде білім беру реформасының 
жаңа кезеңге өтуге бет алғанын көрсетеді. Елбасымыздың тапсырмаларын-
да  көрсетілгендей, қазіргі мектеп партасында отырған балалар ертеңгі күні 
әлем кеңістігіне еркін ену үшін білім беру жүйесі халықаралық деңгейге  
көтерілуі керек.  Осы мәселені жүзеге асыру мақсатында елімізде білім 
берудің жаңа жүйесі жасалды және әлемдік стандартқа енуге  бағыт алып, 
12 жылдық білім беру жүйесіне көшу қолға алынуда.       

Халықаралық стандарт бойынша жалпы орта білім беру 12 жылдыққа 
негізделген. Еуропа Кеңесінің университет проблемалары жөніндегі 
тұрақты конференциясы 1992 жылы қабылдаған декларациясында «әлемдік 
тәжірибеде 12 жылдық орта білім беру жүйесі ең таңдаулы болып саналады» 
деп жазылған. Бәлкім содан болар, әлемнің дамыған елдерінің 80 пайыз-
дан астамы  осы 12 жылдық оқыту жүйесінде білім береді.  Бұл соңғы 20–
30 жылда ғылым мен техниканың дамып, жаңа технологиялардың қоғам 
өмірінің әртүрлі саласына кеңінен енгізілуіне байланысты туындап отыр.  
Ендеше біз де әлемдік қауымдастықтың бір бөлігі ретінде бұл мәселеден 
шет қалмауымыз керек. Керісінше, Қазақстанды әлемдік деңгейде көрсету  
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бағытында мейлінше алға ұмтылуымыз керек. Осыған байланысты қазіргі 
таңда білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір 
педагог қауымының ойлануына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы 
жайлы толғануына, жаңа идеялармен, жаңа жүйелермен жұмыс жасауына 
негіз болары анық. 

Ағымдағы жылы ҚР Үкіметі, Білім және ғылым министрлігі, 
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы және Назарбаев 
Зияткерлік мектептері бірлесе  «Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш 
білім беру стандартын»  жасақтады. Бұл  бастауыш білім берудің жалпы 
білім беретін бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарындағы 
оқу үрдісін ұйымдастыруға арналған негізгі құжат болып табылады. 

Қазір  қолданыста жүрген стандарт  мұғалімге бағытталған, яғни көп 
ақпаратты педагог айтады,  бала кітаптан ғана оқып шектелетін еді. Ал 
жаңа жүйе оқушыға бағытталады, бала өз бетінше ізденіс жасап, сондай-
ақ ғаламтордан әртүрлі ресурс құралдарын пайдаланып, бірінші сыныптан 
бастап зерттеуге деген дағдысын қалыптастыруға жол ашады. 

12 жылдық жалпы орта білім берудің мақсаты – әлеуметтік-
экономикалық және саяси өмірге белсене қатысуға дайын, бәсекеге 
қабілетті жеке тұлғаны дайындау, яғни адамның жеке тұлғалық қасиетін 
қалыптастыру. Қазіргі қоғамның жаһандануы, адам ресурстарының 
мобильділігі, қолжетімді және алуан түрлі ақпаратқа көшу, бұқаралық 
ақпарат құралдары мен технологиялар ықпалының артуы, ғылымдағы ин-
новациялар – осылардың бәрі  уақыт талабы болып отыр. 

Бүгінгі болып жатқан өзгерістерге дайын болу үшін, ең алдымен, білім 
беру жүйесіне ықпал ететін факторларға тоқталып кетуіміз керек. Қазіргі 
таңда ғылым мен білім тұрақты жаңаруда, техника мен технологиялардың 
жылдам даму қарқыны байқалады, сонымен қатар қазіргі кезеңде белгілі 
бір сала мамандықтары бойынша берілетін стандартты біліктіліктің 
жұмысқа орналасуға жеткіліксіздігі сезіліп отыр. Ол үшін орта білім берудің 
мақсаты, мазмұны, әдіс-тәсілі жаңартылуы керек. Оқушылар бойында  
көшбасшылық, бастамашылық және кәсіпкерлік дағды,  икемділік, кез  кел-
ген туындаған мәселені шеше білуге, ұжымдық жұмыс ұйымдастыра  білуге,  
өз ойын ауызша да, жазбаша да сауатты және анық білдіру қасиеттеріне    
баулуымыз керек.  

12 жылдық білім берудің басты ерекшелігі: баланың жан-жақты                       
дамуына, өз пікірі мен ойын ашық жеткізуіне және шығармашылық 
әлеуетін толық іске асыруына ықпал етпек. 

12 жылдық білім жүйесі бойынша, бала мектепке 6 жасынан бара-
тын болады.  Бастауыш білім беру жүйесі 1–4 сыныптар аралығында бол-
са, 5–10 сынып оқушылары толық орта білімге ие болады. Ал 11-12 сы-
ныпта оқушылар қандай да бір профиль арқылы белгілі бір мамандыққа 
бейімделеді. 

Мамандардың зерттеулері бойынша, 12 жылдық білім беру жүйесінің 
төмендегідей артықшылықтары бары анықталған.         

1. Мектепті бала денсаулығына кері әсер етіп отырған бүгінгі 
ауыртпашылықтан құтқарудың жолы. Соңғы 15 жылда мектептегі сабақ 
кестесі ауырлап кеткен. Бұл балалардың денсаулығына кері әсер ете 
бастаған. Мектеп түлектерінің 10 пайызының ғана денсаулығы қалыпты 
нормаға сай көрінеді. Оқушылардың 15 пайызында жүйке ауруларына 
шалдығу, 50 пайызында әртүрлі созылмалы ауруларға ұшырау фактілері 
анықталған. Шектен тыс сабақтың ауырлығын 12 жылдық білім беру жүйесі 
жеңілдетері сөзсіз. 

2. Білім беру мазмұнын жаңарту. Соңғы жылдардағы сараптау 
қорытындылары көрсетіп отырғанындай, кеңестік білім беру жүйесі өзге 
өркениетті мемлекеттердің білім беру стандарттарына жауап бере алмай-
тындай деңгейге жеткен. Әсіресе, математика, жаратылыстану ғылымы бо-
йынша білім беру мәселесіне келгенде Қазақстан көптеген мемлекеттердің 
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көш соңында тұр. Бұл білім жүйесінде информатика, экология, өмір сүру 
қауіпсіздігінің негіздері енгізілмеген, гуманитарлық пәндердің тәрбиелік 
мүмкіндіктері бағаланбайды. 

3. Материалдық-техникалық базаны жаңарту. 12 жылдық білім беру 
жүйесіне көшу арқылы біз бүгінгі талапқа сай келмейтін материалдық-
техникалық базаларымызды жаңартатын боламыз. 

4. Жұмыссыздықты  азайту  12 жылдық  білім берудің басты артық-
шылығы болып саналмақ. Бұл жүйе бойынша орта мектепті тәмамдаған жас 
жеткіншек жоғары немесе арнайы оқу орнына түсе алмаса, қол қусырып 
үйде отырмайды. 12 жылдық мектепте алған кәсіптік мамандығы  бойынша 
еңбек істеуге қабілетті болады. 

Әрине, бұл сараптауларға қарасақ, 12 жылдық білім берудің артық-
шылығы көрініп тұр. Біз білім берудің жаңа жүйесіне көшуге дайынбыз ба? 
Ол үшін облыста қандай жұмыстар жасалып жатыр деген сұрақтарға жауап 
іздеп көрейік. 

Білім және ғылым министрлігі тарапынан қойылған тапсырмаларды 
орындау үшін ұлттық білім берудің барлық деңгейлерінде сапаны жақсарту 
бағытында жергілікті атқарушы органдармен 2014–2016 жылдарға арналған 
3 жылдық меморандум,   12 жылдық білім беруге көшу жөніндегі 2014–2027 
жылдарға арналған жұмыс жоспары әзірленіп, бекітілді.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 
жылғы 4 шілдеде №263 бұйрығы негізінде облыстағы екі мектеп баста-
уыш 12 жылдық білім берудің оқу бағдарламаларын даярлаудан өткізу  
бойынша тірек мектеп болып белгіленді. Олар – Ақтау қаласындағы 
№11 мамандандырылған физика-математика мектебі және Түпқараған 
ауданындағы  М.Горький атындағы мектеп-лицейі.

12 жылдық оқу жүйесін енгізу бойынша 30 сынақтан өткізетін 
мектептердің бірі – Ақтау қаласында орналасқан  №11 мамандандырылған 
физика-математика мектебі мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес 
жабдықталған. Алдағы 2015-2016 оқу жылында 1-сыныптар бойынша  5 
сынып кешенін ашу жоспарлануда.  Бұл мектептегі 21  мұғалім  «Өрлеу» 
БАҰО АҚ  филиалдарында және Назарбаев Зияткерлік мектептері дер-
бес білім беру ұйымдары педагогикалық шеберлік орталығында деңгейлік 
бағдарлама бойынша курстардан өтті. 

Мектептің материалдық-техникалық базасын 40 оқу кабинеті, 2 
зертхана кабинеті, 2 мультимедиалық-лингофондық кабинет, 1 химия 
кабинеті, 1 физика кабинеті, 1 биология кабинеті, 9 интерактивті тақта, 
100 орындық асхана, лицензиясы бар 1 медкабинет, спортзал, 30 орындық 
мектеп жанындағы шағын орталық, 1 психологтің кабинеті, 2 информа-
тика кабинеті, дарынды оқушыларға арналып жабдықталған 1 медиатека 
кабинеті құрайды. Оқушылардың және мұғалімдердің ақпараттық білім 
беру ресурстарын пайдалануы үшін компьютерлер интернет желісіне 
қосылған. Мектептің жобалық қуаты 920 оқушыға арналған. Оқу екі ауы-
сымда жүреді.

Түпқараған ауданында орналасқан М.Горький атындағы мектеп-
лицей де мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес жабдықталған. 
Мектептің материалдық-техникалық базасын бастауыш сыныптар, 
математика, физика, химия, биология, мультимедиа кабинеттері, 
компьютерлік сыныптар құрайды. 72 орындық асхана, спортзал, мед-
пункт, психолог кабинеті, химия және физика пәндерінің зертханалық  
кабинеттері және интерактивті тақта,  8 мобильді  компьютер, 24 прин-
тер, 6 көпфункционалды қондырғы, 4 сканер, 3 теледидар, 2 музыкалық 
орталық бар. Оқушылардың және мұғалімдердің ақпараттық білім беру 
ресурстарын пайдалануы үшін компьютерлер интернет желісіне қосылған. 
Оқу екі ауысымда жүреді. 

Мектепте 13 мұғалім «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалдарында және  Назар-
баев Зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымдары педагогикалық 
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шеберлік орталықтарында деңгейлік бағдарлама бойынша курстардан 
өткен.       

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Сіздер мен біздер тек болашақ буынды ғана 
емес, жалпы адамзаттық қадір-қасиеттердің мән-маңызын түсінетін жаны 
да, тәні де таза, білімді, жан-жақты мәдениетті, патриот  азаматтар 
болуын тәрбиелеуге міндеттіміз» деп атап айтқаны белгілі. Ендеше жеке 
тұлғаның жан-жақты өсуіне біз, ұстаздар, тікелей жауаптымыз.

12 жылдық білім беру жағдайында педагог, ең алдымен, кәсіби деңгейі 
жоғары, интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға болуы тиіс. 
Ол – оқытудың жаңа технологияларын өмірге енгізуге дайын, оқу-тәрбие 
ісіне жанашырлық танытатын, қоғамның ең озық бөлігінің бірі, оқу-тәрбие 
үрдісінің мазмұнына және ұйымдастырылуына кешенді тұрғыда қарайтын, 
зерттеушілік ыңғайға бейім, теория мен тәжірибелік  іс-әрекетін біріктіре 
білетін, өмірлік құндылық қағидалар:  адамгершілік, ізгілік, еңбекқорлық, 
парасатты мінез-құлық сияқты қасиеттерді бойына сіңірген ұстаз.

«Білекке сенген заманда, ешкімге есе бермедік, Білімге сенер заманда,…
Қапы қалып жүрмелік» деген ұлы көреген Абылайханның     ой-тұжырымы 
қазіргі уақыттағы еліміздің білім беру кеңістігіндегі көтеріліп отырған 
өзекті мәселені шешуде баршамызға ұран болуы тиіс. 

Әдебиет

1. ҚР  Президентінің  Қазақстан халқына Жолдауы//Қазақстан жолы – 2050:  бір мақ-  
 мақсат, бір мүдде, бір болашақ», 17.01.2014.

2. ҚР «Білім туралы» Заңы, 27.07.2007. 
3. ҚР білім беруді  дамытудың  2011–2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарла- 

 масы. – Астана, 2010.
4. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың  2012–2016 жылдарға ар-  

 налған Ұлттық жоспары//ҚР Үкіметінің Қаулысы  25.06.2012. №832. – Астана, 2012.
5. Оқытудың тәрбиелік  әлеуетін  күшейтудің типтік  кешенді жоспары,  тәрбие  тұжы-  

 рымдамасы//2012 жылғы 26 маусымдағы №873 ҚР Үкіметінің Қаулысы.
6. 12 жылдық білім беру тұжырымдамасы. – Астана, 2006.
7. Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты. – 2014.

діскер ... Осы сөздің мағынасына үңіліп көрейік. Педагогикалық 
қызметке ынтасы жоғары, білім беру саласындағы үнемі жаңарып 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ
НӘТИЖЕЛІЛІГІ МЕН ТИІМДІЛІГІ

Қуанышбек АХИНБАСОВ,
Казталов аудандық білім бөлімінің 
гуманитарлық пәндер әдіскері

отыратын өзгерістерге икемді, жаңа технологияларды оқу-тәрбие үрдісіне 
қолдануға бағыт-бағдар беріп отыратын, мұғалім жұмысын ұйымдастырып, 
оның шығармашылық құзыреттілігін арттырып, жаңартып отыратын ма-
ман деп түсінуге болады. Әдіскер мамандықпен тікелей байланысты 
болады. Өз мамандығын жетік білетін адам сол саланың өзгерісін өзге 
біреуге үйретумен, ұйымдастырумен айналыса алады. Әдіскер зерттеуші, 
ізденімпаз тұлға болуы керек. Мамандығын қызметке айналдыра білген 
жаннан әдіскер, яғни үйретуші үлкен тұлға қалыптасады.

Сонымен бірге әдіскерден оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістерін, 
түрлерін, мазмұнын іздеу, пән бойынша білім беру мазмұнын қарастыру, 
мақсатын қою, жетілдіруде жаңа философиялық, психологиялық-педа-
гогикалық тәсілдерді дайындау және жүзеге асыру талап етіледі. Бүгінгі 
таңда инновация теориясының дамуына жаңаның қалыптасуы, жаңа 

Ә



9

w
w

w
.k

az
ek

te
p.

kz

қолданыстарды тарату, инновациялық шешімдер жасау, оны білім беру 
үрдісіне енгізу 12 жылдық білім беруге көшуде өзекті  мәселе болып отыр.

Осы өзекті мәселеге үн қосып, мұғалімнің кәсіби даярлығын арттыру-
да әдіскер де үлкен рөл атқарады. Мектептегі мұғалімнің шығармашылық 
әлеуетін дамыту үшін әдіскер, әсіресе, бүгінгі таңда дамыту жұмыстарын 
өз қолына алады және мектептегі алдыңғы қатарлы көшбасшы 
мұғалімдердің тәжірибесіне сүйенеді. Ол үшін әдіскердің бойында іске де-
ген жауапкершілік , құзыреттілік, білімділік, өз қызметін жоғары дәрежеде 
ұйымдастыратындай біліктілік қажет. Пән әдіскері ретінде ғылыми-
әдістемелік жұмысты дұрыс жолға қою үшін оның жоспары да нақты алы-
нуы тиіс. Жоспардағы мәселелердің кейде орындалып, кейде біразының 
орындалмай жататыны да жасырын емес. Бұл тығырықтан шығу үшін 
жоспар бойынша ең ділгір мәселені анықтап, оны шешу жолдарының 
тетіктерін қарастыру, ұйымдастыру көшбасшы мұғалім мен әдіскердің 
бірлескен жұмыстары арқылы көрінеді.

Мен кейде ойланып қаламын. Әдіскер болу қиын әрі қызық та сияқты. 
Қиындығы – мектеп жүрегі болып саналатын мұғалімнің бәрі сенің 
ұйымдастырушылық шеберлігіңе қарайды, үміт күтеді, сенеді, ал қызығы – 
сен тек пән бойынша ілімнің қалай оқытылатынын емес, оның әдістемесін, 
қойылатын талаптарын, заңдылығын, сонымен бірге әр мұғалімнің 
ерекшелігін де танисың.

Әдіскер кәсіби құзыретті  болуы тиіс. Кәсіби құзыреттілік білімділік 
арқылы ашылады, яғни әдіскер өз ісіне бейім, білім, білік, дағдылары 
жеткілікті болатын болса, онда оны кәсіби құзыретті дей аламыз. 
Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің ең басты міндеті – кең көлемдегі 
ақпарат тасқынында өзін еркін сезінетін және сыни тұрғыда ойлана ала-
тын азаматтарды тәрбиелеу, даярлау. Осы орайда мұғалім де жаңашыл 
әрі парасаттылығы мен білімділігі, шеберлігі педагогикалық үрдістің 
нәтижесін жақсартатындай күшке ие жан болуы қажет. Мұндай мұғалім 
жұмысын ұйымдастыратын, әрине, әдіскер.  Жаңа тұрпатты әдіскер мы-
надай құзыретті ізгіліктерге ие болса деймін. Ол – әдіснамалық, жал-
пы мәдени, пәндік – бағыттылық. Біріншіден,  педагогикалық қызметті 
шығармашылыққа бағыттау, екіншіден, зияткерлік мәдениетін, мінез-
құлық, қарым-қатынас, соның ішінде педагогикалық қарым-қатынасты 
меңгеруі, үшіншіден, қазіргі кіріктіру үрдістерін, әлемдік білім берудің даму 
тенденцияларын бағдарлай алуы міндетті.

Қазақтың ұлттық энциклопедиясында «Білім – адамдардың белгілі 
бір жүйедегі ұғымдарының, деректер мен пайымдауларының жиынтығы» 
делінген. Педагогика сөздігінде «Білім – ақиқат өмірдегі зат және 
құбылыстардың, табиғат пен қоғамның заңдары мен заңдылықтарын танып 
біліп, оны ұғымдар және түсініктер түрінде көрсеткен адамдардың іс-әрекет 
нәтижесі» деп жазылған болса, философияда «объективті өмір ақиқатын 
үрдіс емес, нәтиже ретінде қарастыратын адамдардың рухани іс-әрекеті» 
деп тұжырымдалған. Олай болса, білімнің өзі рухани іс-әрекет екен, ал сол 
білімді жетілдіру жолында жұмыс жасайтын мамандар да рухани тұғырды 
берік ұстайтын, нәтижелі іс-әрекетке сенімді түрде жол бастайтын қызмет 
иелері болып табылады.

Әр пән әдіскерінің қызметтік міндет бөлінісі, зерттеу тақырыбы, 
әдістемелік қызмет жұмысы, байланыс ортасы және әдістемелік қызмет 
құрылысы, басқарушылық стратегиясы, жұмыс ортасы, қызметті жүзеге 
асыру жолдары, тәжірибе – сынақ алаңдары, шығармашылық тобы, 
бағдарлама шаралары, озат тәжірибе зертханасы, педагог кадрлардың 
біліктілігін арттыру бағыттары, пән мұғалімдеріне жүргізілген мониторинг 
жоспарлы түрде жүзеге асып отыруы.  Жоспарлауды  кемелдендіру,  мақсатты 
дұрыс қоя білу – нәтижеге жетудің бір шарты. Мысалы, әдіскердің жұмыс 
ортасы әдіскерлермен, педагог кадрлармен, білім беру мекемелерінің бас-
шыларымен, сондай-ақ оқушылар, ата-аналармен тығыз байланысты.

Осы жұмыс ортасы арқылы әдіскер өзінің басқарушылық стратегиясын 
жүргізеді. Ол үшін жұмыс мақсатын айқындайды. Мысалы, ол мақсатты 

2. “Қазақстан мектебі”№1, 2015.
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былай деп алайық. Әдістемелік жұмысты ұйымдастырудағы жаңашыл іс-
әрекет. Жаңашыл іс-әрекетті ұйымдастыру үшін мұғалімдердің тұрақты се-
минарларын түрлендіріп өткізу, кәсіби байқаулар ұйымдастыру, танымдық 
ізденістерге тақырыптар беру, педагогикалық оқу өткізу, идеялар аукцио-
нын ұйымдастыру және оларды барынша заман ағымына сай түрлендіріп 
отыру қажет етіледі. Өйткені, қазіргі заман – өзгермелі заман.

Әдіскер оқу-әдістемелік кешен қалыптастыру арқылы педагог маман-
дардың кәсіби деңгейін үнемі көтеріп отырады. Оқу-әдістемелік кешен 
қалыптастыру, ғылыми-теориялық және нормативтік-құқықтық қамта-
масыз ете отырып, әдіскердің шеберханасы қалыптасады. Ол шеберхана 
бірнеше міндеттерді көздеп, нәтижеге жету жолдарын қарастырады. Ол 
міндеттер мыналар:

– инновациялық қызметпен айналысушы педагогтердің кәсіби даму стра-
тегиясын жасауға қатысу;

– қазіргі технологиялар туралы мұғалімдердің ақпараттылығын артты-
ру жағдайын қамтамасыз ету;

– педагогтердің әдіснамалық, психологиялық, технологиялық дайын-
дығын теориялық жағынан қамтамасыз ету;

– ұстаздар қауымына өзін-өзі дамыту, кәсіби шеберлігін жетілдіруге 
жан-жақты қолдау көрсету;

– мұғалімдердің шығармашылық ізденістерін арттыру мақсатында жаңа 
бағдарламалар құрастыруға жағдайлар жасау.

Әдіскер шеберханасы осы бағыттағы жұмыстарды ұйымдастыра оты-
рып оның жүзеге асу формаларын да қарастырып отырады. Олар:

– шығармашылық шеберхана жұмысы болжау, ұйымдастыру, жетілдіру, 
зерделеу, талдау бағытында жүреді.

– іс-тәжірибеге бағытталған дәріс, семинар-практикум танымдық 
ізденістер түрінде өткізіледі.

– ғылыми зерттеу қызметі білім берудің жаңа түрін талдау мен енгізуде 
оқыту тиімділігін қарастырады.

Шеберхана жұмысынан күтілетін нәтижелер:
– педагогтердің кәсіби құзыреттілігі дами бастайды;
– іс-тәжірибелерін жинақтау, қорытындылау, көрсетілімдер жасау 

орын ала бастайды;
– әрбір мұғалім білім сапасының көтерілуіне жауапкершілік танытады.
– көшбасшылық қасиеттері көрініп, бірлескен іс-әрекетке жол ашылады.
Шығармашылық шеберхана тиімділігі пән мұғалімдері арасында 

ынтымақтастық қалыптасып, білім моделінің белгілі бір жүйелі жолмен 
дамуына ықпал жасайды және мұғалімдердің шығармашылық әлеуеті да-
мып, жеке бағдарлама құрастырып, білім мазмұнына өзгерістер енгізуге 
құқылы болады. Әдіскердің жұмыс жоспары ғылыми негізде жүйелі 
құрылып, өз мақсатына жетіп жатса, мұғалімдердің жұмыстарында да 
нәтиже болады, өйткені, ол әрбір ұстаздың ғылыми-әдістемелік деңгейін 
көтеруіне жағдай туғызады.  Әдіскердің басқарушылық стратегиясы – бұл 
тек тәжірибе арқылы ғана жүзеге асатын өнер, ал оны меңгеру тек қана та-
лантты адамдардың қолынан келетін іс. Ол үшін оның бойында теориялық, 
тәжірибелік, әдістемелік білім-білігімен бірге жекебасының сапалық 
қасиеттері де қажет етіледі. 

Білімділік. Бұл қабілет – қызметтің шығармашылық нысандары-
на талпыну, білімін тереңдету, бастамашылдық, дәлелді тәуекелге да-                       
йын болу, өзін-өзі ұстай білу, тіл табыса білу, адамдарды өзіне қарата білу, 
тыңдай білу, түсіне білу және түсіндіре білу, көшбасшылық, өзін-өзі сый-
лау, жігерлілік. Әдіскер басқарушылық қызметпен бірге өз қарамағындағы 
адамдарға әсер ету механизмдерін меңгеруі керек. Олар: сендіру, үйрету 
және қолдау. Бұл, әрине, бейімділікке байланысты. Сонымен әдіскер 
дегеніміз – қызмет, мамандық, бейімділік іс-әрекеттерді ішкі уәжімен 
атқара алатын, жоспарлауға қабілетті, басқару стилін өзгерте білуге шебер, 
креативті, сарапшылық қасиеті бар, жаңалық енгізуге құштар, әдістемелік 
және құқықтық құзырлылығы басым жан.

Батыс Қазақстан облысы.
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егінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез  деген  қасиеттерімен 
озады» деген  ұлы ақын Абай сөзі еш уақытта өз мәнін жойған емес. Озық 

ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРҒА НӘТИЖЕГЕ
БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ

Шынар ИМАШЕВА,
Ы.Алтынсарин атындағы №11
орта мектеп директоры

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың   қолында, ал жас 
ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында».

Н.Назарбаев

Т
ойлы білімдар адамдар заманның дамуына өз үлесін қосады.

Дарынды, талапты жастар – бүгінгі егеменді еліміздің жарқын 
болашағы. Елбасымыз Н.Ә Назарбаев «Бізге керегі – шын дарындар. Нарық 
қол-аяғымызды қалай қыспасын мемлекет өзінің талантты ұлдары мен 
қыздарын, тарланбоз  жүйріктерін қолдауға, қорғауға міндетті», – деп 
еліміздің болашағы жастарға үлкен мән берген.

Мұғалім өзінің теориялық білімі арқылы оқушы бойына өзін қоршаған 
ортаға деген көзқарасын қалыптастырады. Ғылыми-педагогикалық әде-
биеттерді талдау, мектеп тәжірибесін зерделеу – дарындылықты дамытуға 
септігін тигізетін функционалдық мүмкіндіктердің бірі.

Психологтер  дайындаған  «Дарындылық  тұжырымдамалары» құжа-
тында «Дарынды бала дегеніміз – айрықша жетістіктермен ерекшеленетін  
және іс-әрекет барысында сондай жетістіктерге ұмтылатын баланы айта-
мыз» делінген.

Баланың бойында күш-қуаты жеткілікті,  шын  дарынды  екеніне сен-
діру – ұстаз бойындағы құдіретті күш, өйткені сенім үлкен жеңіске жетелейді. 

Дарындылық, данышпандық, қабілетті дегеніміз не? Оқушы дарын-
дылығын, қабілетін қалай анықтауға болады? Неліктен кейбір адамдардың 
(Паскаль, Моцарт, Гете, Архимед) қабілеті ерте жасында байқалады? Ал 
кейбір  адамдардың (Ньютон, Дарвин, Менделеев) ересек жасында пай-
да болады? Осы сұрақты талмай іздеп таба білген ұстаз  ғана дарынды 
оқушымен нәтижелі жұмыс жүргізе алады. Дарынды баланың одан әрі 
жетіле түсуіне ұстаз тарапынан мейірім мен кішіпейілділік, бала жанын 
жазбай танушылық қасиет қажет-ақ.

Дарынды баланың психологиялық ерекшеліктерін әрдайым оқу-тәрбие 
жұмысында басты назарда ұстау керек.

Жалпы, адам психологиясының өте күрделі екені аян. Ал дарынды 
баланың ой-пікірімізге  тиек етіп отырған психологиялық ерекшелігі өте 
айқын көрінеді, оны оңай түсінуге болады деп үстірт қарауға тағы бол-
майды.Мұны әрдайым есте ұстау керек. Себебі, өмірде жасөспірімдердің 
ерекшеліктерін үлкендердің дұрыс түсіне алмауы жиі ұшырасады. Нәти-
жесінде қабілетті шәкірттің дарындылығына тән қасиеттер дер кезінде 
жетілмей қалуы мүмкін.

Бала бойындағы дарындылық, ғылымилық қабілетін ашу, жақсы 
танымдық қасиеттерін зерттеу, айқындау – заман талабы. Ал оқытудың 
түпкілікті  нәтижесі – өз ойын дәлелдей алатын, жан-жақты білімді, білімін 
жүзеге асыра алатын, қалыптасқан өзіндік азаматтық көзқарасы бар іскер, 
ақылды, адамгершілігі мол тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру. Ол үшін 
белгілі бір жоба болуы шарт. Яғни, оқушының дарындылығын айқындау, 
шығармашылық дарындылығын зерттеу, анықтау үшін белгілі бір бағыт-
бағдарлама бойынша жұмыс жүргізу қажет.
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Дарынды балаларды оқыту бағдарламасы олардың мүмкіндіктері мен 

талаптарына және осы деңгейдегі оқушыларды оқыту мақсатына сәйкес 
келуі керек. Оқыту мазмұнының басты талаптары мыналар:

– оқу пәндерінің сандық және сапалық ерекшеліктері;
– оқыту мазмұны мен әрбір оқу пәнінің  мазмұны және зерттеушілік си-

патта болып келуі;
– әр тарау көлемі мәліметтер қорына байланысты түрлі мөлшерде берілуі.
Бұл тәсіл  оқытудың негізгі бағыттарына, яғни білім, білік, дағдыны 

шығармашылық тұрғыда меңгерулеріне жақсы әсер етеді. Мұндай әдіс 
оқытудың жаңа бағыттарын шешуде, яғни балалардың қабілеті мен 
шығармашылық ойлауын кеңейтіп, оны одан әрі дамытуға мүмкіндіктер 
беретінімен маңызды. Дарындылықты дамытуда оқушыға талап қоя білу 
қажет. Дұрыс ұйымдастырылған жұмыс оқушының шығармашылығын 
шыңдап, жақсы нәтижеге қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Ерекше қабілетті  
оқушыларды анықтауды жүзеге асырудың жеке жолдары мынадай:

– жеке тұлғаны (дарынды) жалпы сынып оқушылары арасынан табу, 
іздеу;

– іс жүзінде оны сынып оқушыларының білім деңгейінен күрделірек әртүрлі 
грамматикалық,  логикалық  тапсырмалар беру арқылы білім деңгейін, қабі-
летін бақылап сынақтан өткізу;

– осы жұмыстардың нәтижесінен  кейін қабілетті оқушымен белгілі бір 
бағыт-бағдар бойынша жұмыс жүргізу.

Ол бағдарламаның негізі Қазақстан Республикасының «Білім тура-
лы» Заңын жүзеге асыру мақсатында жеке тұлғаның білім алу қажеттілігін, 
дағдысын қалыптастыруға бағытталуы керек.

Дарынды  оқушылармен жүргізілетін жұмыстардың мақсаты:
– жан-жақты дамыған , білімді, білікті жеке тұлғаны қалыптастыру;
– оқу-тәрбие жұмысының негізгі өзегі  ретінде тұлғалық бағдарлы, 

гуманды-тұлғалық педагогика идеясы ұстанымдарын қолдану.
Міндеттеріне мыналар кіреді:
– өзін-өзі дамытуға құштар, икемді, ақпараттық, интеллектуалдық ре-

сурстарды қолдануға қабілетті жеке тұлға қалыптастыру;
– оқушының жеке тұлғасын дамытуға бағытталған оқу-тәрбие үрдісінде 

жаңа педагогикалық технологияларды кеңінен қолдану;
– оқушының өмірін ізгілендіру мен демократияландыру арқылы жеке 

тұлғаның дамуына қолайлы жағдай туғызу;
– оқушылардың ғылыми жоба жарыстарына, пәндік олимпиадаларға, 

түрлі танымдық байқауларға қатысуын қамтамасыз ете отырып дарынды 
тұлғаны дамыту.

 Әрбір талантты бала еңбекке бейім келеді, шығармашылық тапқыр-
лықпен еңбек етеді. «Дарынды ұстаздан дарынды шәкірт шығады» демекші, 
дарынды оқушылардың көп болуы шығармашылықпен  жұмыс жасай-
тын ұстаздарға  байланысты. Шығармашылықпен жұмыс істейтін ұстаз– 
теориялық жағынан білімді, әлемдік педагогиканың озық үлгілерін 
жаңашылдықпен дамытып, үнемі кәсіби шеберлікке ұмтылатын, тәлім-
тәрбие ісінде жалықпайтын, баланы өзіне тарта алатын, шығармашылық 
ізденістегі адам. Дарындылықты данышпандылыққа айналдыру үшін 
қажымай-талмай еңбектену қажет. Әр ұстаз алдында отырған шәкіртінің 
табиғи дарынын танып, оны одан әрі дамытуға күш жұмсауы керек. Осы 
мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін біз мынадай жұмыс түрлерін 
қолданып келеміз.

1.  Дарынды оқушылардың  қызығушылығын анықтау.
2.  Дарынды оқушылардың қызығушылығына байланысты оқу жоспа-

рын құру.
3.  Дарынды оқушының өзінің жұмысын өзі жоспарлап, шешім 

қабылдауына ықпал ету.
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4.  Шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды іріктеу.
5.   Дарынды оқушылардың білім деңгейі мен олардың өз мүмкіндіктерін 

пайдалану көрсеткішін арнайы әдістемелер бойынша жүйелі түрде тексеріп 
отыру.

6.  Сабақтан тыс мезгілде жүргізілетін жұмыстарға, пәндік олим-
пиада мен ғылыми конференцияға, интеллектуалдық турнирлер мен 
шығармашылық байқауларға дайындық жұмыстарын жыл бойы жоспарлы 
түрде жүргізу.

Көп жағдайда алған білімнің дәйекті ойдан кетпестей болып қалып-
тасуы оқушылардың материалды саналы игерулеріне байланысты. 
Сондықтан да мұғалімнің өзі құрған сабақ жүйесінің шығармамен  және 
оқулықпен өзектесіп, үндесіп жатуы, қолданатын әдіс-тәсілдер оқушының 
сабаққа деген ынтасын, қызығушылығын, жауапкершілігін арттырып, ой 
белсенділігін, шығармашылық қабілетін шыңдауы қажет.

Дәстүрлі оқыту жүйесінің қазіргі талапқа сай еместік ерекшелігінің 
бірі: мұғалім сабақты ұйымдастырғанда өз іс-әрекетіне көп назар ау-
дарады. Ал оқыту үрдісінің  мәні – оқушының танымдық іс-әрекетіне 
дұрыс ұйымдастыру мен ынталандыру. Мұғалім әрбір сабақта оқушыға  
берілетін тапсырмаларды бірте-бірте күрделендіре отырып, белсенді іс-
әрекетке келтіріп, таным жолдарымен баланың ойлауын дамытуы қажет. 
Өте тиянақты ұйымдастырылған сабақ – өзіндіқ құнды, оқытушылық, 
дамытушылық және тәрбиелік мәні бар оқу формасының бірі болып таны-
лады. Оның жемісті жүргізілуіне мұғалім барлық жағдайды жасайды, яғни 
мақсатқа сай мазмұнды таңдайды, оқуды ұйымдастырудың әртүрлі форма-
ларын пайдаланады және ойлап шығарады. 

Бүгінгі күні еліміздің білім беру саласында ірі-ірі өзгерістер дүниеге 
келіп, білім берудің дүниежүзілік жаңа сатысына  көтерілу кезеңінде 
түрлі-түрлі  реформалар жасалуда. Оқыту формасы бұрынғы білім беруді 
ғана негіз еткен әртүрлі оқыту формасынан жеке тұлғаны қалыптастыру 
формасындағы сапалы оқыту жүйесіне өзгерді. Оқыту барысы зерттеп 
үйрену іс-әрекетін басты форма  ете отырып, іс-әрекет барысында өзін-өзі 
басқару мен өзара әсерлесіп үйренуді іске асыру ерекшелігіне ие болды. 

Мұғалім оқыту мақсатына жету үшін оқулықты жете түсіну негізінде 
оқыту іс-әрекетін мұқият жоспарлауға  көшті және оқушыларды зерттеп 
үйренуге ұйымдастырудың алуан түрлі әдістерін қолдануда.

Дарынды балаларға нәтижеге  бағытталған білім беру жағдайында био-
логияны оқытуда қазіргі заманғы білім берудегі технологияларды сабақ 
типіне байланысты жүйелі түрде қолдану қажет. Қазіргі біздің «Жаңа 
технология»  деп жүргеніміз бұрыннан қолданылып келе жатқан оқыту 
әдістерінен бастау алып, жалғасын тапқан, толықтырылып өңделген 
педагогикалық технологиялардың жаңа үлгісі деуге болады. 

Осы оқыту технологияларын қолдану арқылы, оқушылардың әртүрлі 
қабілеттерін жетілдіріп, интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетін 
дамытып, қарапайым нәрседен ой тұтатып, ойын еркін айта алатын тұлға 
тәрбиеленеді.

М.Жұмабаев өзінің 1923 жылы жарық көрген «Педагогика» кітабында 
«Жаңа алынған білім мен ескі білімнің қатынасы болсын. Яғни білім берген-
де,  жақыннан алысқа, таныстан жатқа көшсін, жаңа білімді ескі біліммен 
байлап беру керек» деп жазды. Олай болса, мектеп қабырғасында қалыптаса 
бастаған осы үрдісті одан әрі дамытып, оқушылардың өздігінен ізденулеріне 
басшылық жасап, бағыт беріп отыру керек. Адамға қажетті білім көлемі 
күрт және тез өсіп отырған қазіргі жағдайда белгілі бір фактілер жиынтығын 
игеруді басты міндет етіп қалдыра беру мүмкін емес. Адамды өз білімін дер-
бес толықтыра білуге, ғылыми ақпараттың үдеген тасқынында бағдар таба 
білуге баулу қажет.

Дарындылықтың негізгі сипаттарының бірі – танымдық қызығудың 
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ерте оянуы деп білсек, болашақта оның шығармашыл тұлға болып 
қалыптасуы сөзсіз. Ал мұндай тұлғалар қоғамның сұранысына ие болады 
және оның дамуының басты жетістігі. Сондықтан өзінің табиғи қабілетінің 
өзгешелігі жоғары екенін сезінген баламен жұмыс істеу  мұғалімнен үлкен 
жауапкершілікті талап етеді деп білемін. Өйткені, дарынды оқушының 
шығармашыл қабілетін дамытуда ұстаз басты рөл атқарады.

Нәтижеге бағыттай оқытуда неге қол жеткізуге болады? Бұл үшін мен, 
мұғалім ретінде оқушыны жетістікке жетуге бағыттаймын, қабілетіне 
сәйкес тапсырмалармен қамтамасыз етемін және қисынды ойлауды қажет 
ететін таным үрдістерін іске қосатын тапсырмалардың түрін ұсынамын. 
Бұл тәжірибемнен байқағаным:  оқушылардың өз әрекетінде жаңа асулар-
ды алуға талпынысы  оянады, ақиқат  іздеуге ұмтылысы,  өзіне деген сенімі 
күшейеді. Соның нәтижесінде оқушыда өзін-өзі өзектендіруге деген ішкі 
қажеттілік, жетістікке жетуде өз бетінше ізденіс пайда болады. Ең бастысы, 
пәндік олимпиадаға қатысу мен ғылыми жобалар жазу мүмкіндіктеріне ие 
бола алады.

Атырау қаласы.

лбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Мен білім беру жүйесіндегі іс жағдайын 
түбегейлі өзгертуді стратегиялық міндет деп санаймын»; «Ұлттың 

МҰҒАЛІМ ЖАҢАШЫЛ ҮРДІСТЕРГЕ
БЕЙІМ БОЛУҒА ТИІС 

Айгүл РҮСТЕМОВА,
Ш.Уәлиханов атындағы №49 жалпы орта мектеп
директорының инновация жөніндегі орынбасары

бәсекелестікке қабілеттілігі  бірінші кезекте  оның білімділік деңгейімен 
анықталады»; «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 
қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың 
бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай 
келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет» деп атап көрсетті Қазақстан 
халқына жолдауында.

Әлемде болып жатқан өзгерістердің кез келгенін алып қарайтын болсақ, 
өте аз уақыт аралығында үлкен жетістіктерге қол жетіп отырғанын байқауға 
болады. Атап айтқанда, ғылымның ғарыштық жылдамдықпен дамуы, ХХ  
ғасырдың бірінші жартысында адам ойының өнімі ретінде қаралатын 
соңғы жаңалықтар, т.с.с. Дәл осы қарқынмен дамып жатқан  әлемдік білім 
саласының маңызды екі  мәселесі: «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?»  және 
«Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындайды?». 

«Білім игеру үрдісінің басты тұлғасы – үйренуші» деген ұстаным бүгінгі 
күннің ең маңызды мағынасы іспеттес. Бұл идея Болонья процесінің негізгі 
қағидаларына сәйкес келеді. Бүгінгі әлем дамуының жаңа бағыты күн 
сайынғы өзгеріске ұшырап жатқан  экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
өзгерістерге  мейлінше бейімделуді талап етеді. Білім беру  дәрежесі туралы 
әлемдік салыстырулар халықаралық салыстырмалы зерттеулер нәтижелері 
бойынша құрастырылады, ең маңыздылары PISA,  TIMSS,  PIRLS болып 
табылады. 

Оқушылардың білімі мен білігін бағалаудың PISA халықаралық 
бағдарламасын Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) 
жүзеге асырады. Бұлардың зерттеулерінде оқу сауаттылығы, математикалық 
сауаттылық және ғылыми-жаратылыстану сауаттылығы бағаланады.  Зерт-
теу оқушылардың  мектеп бағдарламасын меңгеруін емес, оның мек-         
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тепте  алған  білімі мен  білігін  өмірлік  жағдаяттарда қолдана  алу қабілетін 
бағалауға негізделген. Қазіргі  заманғы білім  берудегі жетістіктерді баға-
лаудағы үрдіс осыған саяды.

Мектеп оқушыларының математикалық және ғылыми-жаратылыс-
танулық білім беру сапасын бағалау бойынша TIMSS халықаралық 
зерттеулерін оқу жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық қауым-
дастық жүргізеді. Зерттеудің негізгі мақсаты – бастауыш (4 сынып) және 
негізгі (8 сынып) буын оқушыларына математикалық және ғылыми-
жаратылыстанулық  білім беру сапасын  әр 4 жыл сайын бақылауға мүм-
кіндік беретіндей етіп жоспарланған. 

PIRLS «Мәтінді оқу және түсіну сапасын зерттеу»  халықаралық жоба-
сы негізінде білім беру сапасын мониторингтік зерттеу болып табылады. 
Олардың алдына қойған мақсаты – оқу сапасы мен деңгейін салыстыру. 
Оқушылардың оқу сабақтарында  және мектептен тыс уақытта жиі пайда-
ланатын оқудың екі түрі бағаланады:

– оқырманның әдеби тәжірибесін жинау мақсатында оқуы;
– ақпараттарды білу және пайдалану мақсатында оқу.
2003 жылы PISA зерттеуіне 34 ел, 2006 жылы 57 ел, ал 2009 жылы 65 ел 

қатысты.  Бұл зерттеудің қорытындысы бойынша 9 ел: Финляндия, Гон-
конг, Оңтүстік Корея, Канада, Жаңа Зеландия, Аустралия, Нидерланд, 
Лихтенштейн, Жапония «орташадан жоғары» нәтижесін  көрсетті.  2009 
жылғы  PISA зерттеуінің бағалауы бойынша барлық үш сынақта «орташа-
дан жоғары» барлығы 14 ел болды. 

2001 және 2006 жылдары жүргізілген PIRLS «Мәтінді оқу және түсіну 
сапасын зерттеу» зерттеулеріне әлемнің 35 елі қатысса, едәуір тұрғыда 
жоғары көрсеткіштерге ие болған елдер мыналар: Швеция, Нидерланд, 
Англия, Болгария, Латвия, Канада, Литва, Венгрия, АҚШ, Италия, Герма-
ния. Бұл зерттеуде  жақсы нәтижелер көрсетіп келген  Финляндия, Шан-
хай (Қытай) Канада, Лихтенштейн, Швейцария сияқты елдер TIMSS және 
PIRLS зерттеулеріне қатыспаған. 

Жоғарыдағы зерттеулерді есепке алсақ, әлемдік білім беруден жоғары 
нәтижелер көрсеткен елдер Финляндия, Гонконг, Сингапур, Оңтүстік 
Корея, Жапония, Тайван, Канада, Жаңа Зеландия және Шанхай (Қытай) 
елдері болып табылады. Білім сапасы деңгейі жоғары елдердің ішінен 
жартысынан астамы Азиядан екендігін есепке ала отырып мынадай   
қорытындыға келуге болады.

1.  Жалпы орта білім беруде оқушылардың сапалық көрсеткіштерін 
жақсарту мақсатында соңғы әлемдік педагогикалық әдіс-тәсілдерді 
мектептің жоспарына енгізуі.

2.  Оқушының тақырыпты меңгеруіне ізденісін арттырудың тиімді 
тәсілдерін қалыптастыруы.

Қазіргі  заман  тәсілінің негізгі  ерекшелігі,  оқушылардың  алған  білім-
дерін игеріп  ғана қоймай, оларды  орынды  жерінде  дұрыс  қолдана  білуіне 
басты назар аударылып отыр.  ХХІ ғасыр талабының көздеген дағдысының 
мәні осында. ЭЫДҰ-ның алдына қойған кең ауқымды дағдылардың 
моделі болып табылатын бұл жоба терең тұжырымдамалық түсінікпен 
астасқан түйінді құзыреттер жүйесін сипаттайды. Пән мұғалімдері өздеріне 
тапсырылған міндеттемелерге жауапкершілікпен қарап, оқушының білім 
сапасы мен дағдысын дамытуға ғана көңіл аударып қоюмен шектел-
мей, білімін барынша жетілдіріп, баланың бойында қалай оқу керектігін 
үйренуді қалыптастыру арқылы оны жеке тұлға ретінде дамытуға икемділік 
танытулары тиіс. 

ЭЫДҰ-ның жүргізген инновациялық ортаның салыстырмалы талдауы 
мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік берді:

– мұғалімдерге көптеген оқыту стратегияларды қалай және қай 
жағдайда қолдану  қажеттігі туралы білім қажет;

– мұғалімдер  пайдаланатын   стратегиялар  жалпы  алғанда   зерттеу-
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лердің бағыттарына,  топтық,   өзіндік жұмыстарға  және  жеке жүргізілетін 
зерттеулерге қатысты болады;

– мұғалімдерде  оқушы  туралы  барлық  мәлімет  болуы  тиіс;
– мұғалімдер өз әріптестерімен пән бойынша тәжірибе алмасу  аясында 

ынтымақтастық орнатуы қажет;
– мұғалімдер ақпараттық-коммуникативтік технология саласын-

да сауаттылығын арттырып, оқытудың тиімді құралы ретінде оларды 
қалай пайдалану әдістемесін меңгеруі тиіс, сондай-ақ оқу үрдісін бақылауда 
ақпараттық-басқару жүйелерін тиімді қолдана білулері керек;

– мұғалімдер әріптестерімен ынтымақтастықта оқу ортасын құрып, 
басқару және жоспарлауға өз үлестерін қосу үшін өз мүмкіндіктерін үнемі 
жетілдіріп отырулары қажет;

– мұғалімдер өз тәжірибесі арқылы  рефлексия жасауға, ой толғауға 
міндетті.

Бұл тәсілдің тиімділігі сол, педагог кадрлардың бірігуі арқылы сы-
ныпта қалыптасқан ахуалды (атмосфераны) зерттеу, оның нәтижесінде 
жіберілген кемшіліктерге талдау жасау, бір-бірімен пікірлесу арқылы оң 
нәтиже бағытында ізденуге талпыныстар жасалады. Жапонияның білім 
беру саласынан алатынымыз, мұғалімдердің өзара тәжірибе алмасуының 
әдіс-тәсілдері.  Сондықтан  мынадай  әңгіме қалған: «АҚШ  мұғалімі  өз 
білгенін  өзімен  бірге  алып  кетеді, ал жапон мұғалімі бар білгенін мектепке 
тастап кетеді». Міне, осы сөздің маңызына үңілетін болсақ, мұғалімдер 
арасында іс-тәжірибе алмасудың ең бір дамыған тиімді тәсілі  Lesson Studi 
әдісі екендігіне көз жеткізуге болады. Бұл әдіс сабақ беретін пән мұғалімінің 
ізденуіне жан-жақты жағдай туғызады, сабақ сапасы және мұғалімнің 
өз жұмысына деген жауапкершілігі артады, ең негізгісі, оқушылардың 
сабақ барысындағы ақпаратты меңгеру деңгейлері зерттеледі. Сонымен 
бір қатарда ең соңғы үлгідегі әдіс-тәсілдер мектеп өміріне дендеп енеді. 
Кембридж оқыту әдіс-тәсілдерінің алдына қойған мақсаты – Қазақстан 
мектептерінде  жан-жақты зерттелген, өзіндік  нәтижелерге ие  болған  
әдіс-тәсілдердің таратылуы.     

Ауыл мектебінің әлемдік педагогикалық әдіс-тәсілдердің жаңалық-
тарымен танысуына ең алғашқы қадамы Кембридж оқыту әдіс-тәсілдері, 
атап айтқанда, жеті модульдің мазмұнымен танысуында деп айтуға бола-
ды. Мектеп өмірінде болатын өзгерістерге келетін болсақ, осы уақытқа 
дейінгі кезеңде «сын тұрғысынан ойлау» технологиясынан басқа бірде-бір 
тәсіл қолданылмайтын, ал коучинг пен тәлімгерліктің жәрдемімен жеті 
модулдің сабақтарда қолданылуы жетістік болып отыр. Мұғалімдердің жаңа 
педагогикалық әдістерді өз сабақтарында қолдануы барысында тәрбиеге 
көңіл аударылмайтындай көрінеді, дегенмен, тәрбиенің шын мәнінде 
оқушының  бір-бірімен  тығыз  қарым-қатынаста  болуы,  яғни жұптық  
жұмыс,  топтық жұмыстарда  өз  көзқарасын  білдіре  алуы  әлемде  кеңінен  
насихатталуда.  Заман  талабына  сай  білімді,  жан-жақты  дамыған  жеке тұлға 
оқытуда қолданылатын Кембридж әдіс-тәсілдерінің мүмкіндіктері ауыл 
мектебінің дамуына жағдай жасайды. Мектеп мұғалімдері «не оқытуды» 
негізгі міндет ретінде емес қалай «оқу керектігі» туралы ізденулеріне 
тура келеді. Бұл жағдай мұғалім қызметінің көп ізденістен кейін ғана іске 
асатындығы түсінікті. 

Кембридж әдіс-тәсілдерінің мектеп өміріне көптеп өзгерістер алып 
келетіндігі, оқушылардың білім сапасы деңгейінің артатындығы, ең бас-
тысы, өмірге бейімделген, жан-жақты дамыған, өзіндік көзқарасқа ие 
жеке тұлға тәрбиеленіп шығатындығы анық.

Әдебиет
1.  ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жолдауларынан.
2.  Құсайынов А. Әлемдегі және Қазақстандағы білім беру сапасы. – 2014.

Оңтүстік Қазақстан облысы
Сайрам ауданы
Әсіл ауылы.
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азақстан  Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жыл-
дарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «білім беру стандарт-

ӘОЖ (УДК): 371.261

ОҚЫТУ ҮШІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ 
ОҚУДЫ БАҒАЛАУ

Ажар ИСКАКОВА,
№37 гимназия мұғалімі

«Егер балалар бірдеңені түсінбейтін болса, 
онда оқытушы оларды кінәлауға тиіс емес,
оларға түсіндіре алмаған өзін кінәлауға тиіс. 
Ол балалармен сөйлескенде, шыдамдылық 
етуі керек...».

Ы. Алтынсарин

тарының ауысуы білім берудің жаңа мазмұнын әзірлеумен байланысты.  
Жаңа білім беру мазмұнының базалық ұстанымы – әрбір мектепте тұлғаның 
адамгершілік-рухани қасиеттерін дамытуды ынталандыратын ізгі білім беру 
ортасын құру керек» деп атап көрсетілген. Қазақстан оқушыларының білім 
беру сапасының халықаралық зерттеулеріне қатысуын қамтамасыз ету 
қажет. Олар мына төмендегілер:

– PISA – 15-16 жастағы оқушылардың математика сауаттылығы мен 
оқу және жаратылыстану бойынша сауаттылығын бағалау;

– TIMSS – 4 және 8-сынып оқушыларының математика және жараты-
лыстану бойынша білімінің сапасын бағалау;

– PIRLS – оқу деңгейі мен сапасын салыстыру, әлем елдеріндегі бастауыш 
мектеп оқушыларының мәтінді түсінуін бағалау;

– TIMSS ADVANSED – 11-сынып оқушыларының математика және 
жаратылыстану (физика) пәндерін тереңдетіп оқытатын сыныптарда сол 
пәндер бойынша сауаттылығын бағалау;

– ICILS – 8-сынып оқушыларының компьютерлік және ақпараттық 
сауаттылығын бағалау.

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012–
2016 жылдарға арналған ұлттық жоспарында мектеп оқушыларының оқыту 
нәтижелерін бағалау жүйесін дамыту басты назарда ұсталған.

Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту 
үрдісі оқу  қызметінің барлық түрлерінің нәтижелілігін, оқу материалын 
меңгерудің процессуалды жағын және жеке тұлғалық қасиеттердің пайда 
болуын есепке алатын бағалаудың жаңа жүйесін енгізуді айқындайды.

Сырттай бағалау әрбір деңгейді аяқтау бойынша ҰБТ, ОЖСБ сәйкес-
тігімен жүзеге асырылса, ал іштей бағалау нақты тұлғалық жетістіктерді 
белгілеу үшін оқу пәні бойынша оқыту сапасын диагностикалау арқылы 
және МЖБС өлшемдеріне сәйкестігі арқылы жүзеге асырылады.

2012–2016 жылдарға арналған ұлттық жоспарында өлшемді бағалау 
жүйесі енгізілетін болады деп айтылған. 

Өлшемді бағалау – бұл үрдіс, берілген  жүйе бойынша оқушының оқу 
жетістігін алдын-ала барлық қатысушыларға белгілі (оқушыларға, мек-
теп әкімшілігіне, ата-анасына және заң өкілдеріне) нақты анықталған, 
ұжымдасып  жасалған  өлшемдермен  салыстыруға  негізделген.  Бұл бағалау 
жүйесі ең алғаш оқушыларды жақсы оқуға жетелеп, оның өсу қарқыны мен 
біліміндегі ақауларды анықтауға бағытталған.

Өлшемді –  талапқа сәйкес бір нәрсені бағалауда қабылданатын ере-

3. “Қазақстан мектебі”№1, 2015.

Қ
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желер немесе белгі, негіздеме. Ол оқу тапсырмасының дұрыс орындалу 
жолдарының айқын, нақты көрсетілген көрсеткіштерінен тұрады, ал осы 
көрсеткіш бойынша бағалау оқушының белгіленген мақсатқа қаншалықты 
жеткені дәрежесін анықтау болып келеді.

Өлшемді бағалау жүйесі оқыту үшін бағалау (қалыптастырушы – 
формативтік) және оқуды (жиынтық) бағалау болып екіге бөлінеді

Оқыту үшін бағалау әртүрлі формада іске асады және оқуды бағалауға 
дейін мұғалімге де, оқушыға да оқу барысында кеткен кемшіліктерін 
түзетуге, қайта қарауға мүмкіндік береді.

Сыныптағы оқушылардың білім алғандығын анықтау үшін қолданы-
латын оқыту үшін бағалау түрлері мына төмендегілер:

– бақылау (бақылау парақтары, түртіп алу парағы);
– сұрау (диалогтік тәсіл);
– талдау;
– кіру-шығу қағаздары (кері байланыс қағазы);
– графикалық ұйымдастырушы (миға шабуыл, Т – таблицасы, оқиға 

тізбегі, мәселе шешу, фрайер үлгісі, кейіпкер картасы);
– өзін-өзі және құрдастарының бағалауы (екі жұлдыз, бір тілек, белгілер);
– жауап журналы;
– таныстырылым;
– ойлан. Жұптас. Бөліс.
– портфолио.
Осындай оқыту үшін бағалаудың әдіс-тәсілінен кейін оқушылар 

сабаққа белсенді қатысады.
Оқыту үшін бағалауда оқушы не білетінін көрсетеді, өзін-өзі баға-

лайды және жетілдіреді. Оқыту үшін бағалаудың дәстүрлі бағалаудан 
айырмашылығы: а) бағдарламаны меңгеру кезінде оқушы білімін дамы-
ту үшін қойылады; ә) оқу жоспарының сыныпта орындалуын көрсетеді;                 
б) әрбір жеке тұлғаның әлсіз немесе күшті жақтары туралы хабарлама 
береді;  в) оқушының үлгерімі туралы бірнеше көрсеткіш көрсетеді; г) ең 
бастысы әрқашан кері байланыс болады.

«Мұғалім  балаға  сенімді  көзбен  қарап, оның бойындағы жақсы  қасиет-
терді көріп, соны үнемі арқау етіп, «сенен жақсы оқушы шығады, сен оны 
түсіндің,  ертең  жаттап  келіп,  жақсы  баға  аласың» деген  жылы сөздер ай-
тып отырса, сонда жауапкершілігі артады» деген ағартушы, ғалым, тұңғыш 
педагог Ы.Алтынсаринның сөзі жиырма бірінші ғасырдағы қолданысқа 
еніп келе жатқан оқыту үшін бағалау  емес пе?

Оқуды (жиынтық) бағалау оқушылардың  белгілі бір есепті  мерзімді 
(тоқсан, жарты жылдық, жылдық) аяқтаған кездегі меңгерген  білімдерінің 
кіріктірілген деңгейі мен қалыптасқан дағдыларын бағалауға арналған.  

Бағалауға білім алушылардың пәндік білім, білік, дағдыларын және 
адамгершілік нормалары бағдарлы, жалпы адами және ұлттық құндылықтар 
тұрғысындағы  іс-әрекет тәсілдерін  меңгеру  бойынша  олардың  жетістік-
терін  көрсететін  нақты  нәтижелері   алынады.

Оқуды тиімді бағалау мұғалімнің күнделікті тақырыпты түсіндірудегі 
барлық жаңа әдіс-тәсілдермен және оқушының өсуімен байланысты. 

Оқуды бағалауға барлық курс, бағдарлама, жинақталған ресурс-
тар және оқушының өзі де қатысты болады. Оқуды бағалау кезінде 
оқушының жетістігінің белгіленген нормаларға қол жеткізген деңгейімен 
қорытынды жасалады. Ал оқыту үшін бағалау тікелей оқушыға және оқушы 
жетістіктеріне қатысты келеді.

«Қандай мәселе болса да, шәкірттің пікірін, ойын біліп барып, оны 
оған түсіндіріп, содан соң қорытынды айту керек», –  деп Ы.Алтынсарин 
айтқандай, әр сабақта оқушылардың білімін қолпаштап отыруымыз керек.

Оқушыларға бағалау парақтарын таныстыра отырып, бақылау парағы, 
рубикатор, өзін-өзі және құрдастарын бағалау, топтық бағалау парақтары 
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арқылы оқуды бағалауға болады. Олар – қадағалау (бақылау) парағы және 
рубикатор.

Қадағалау парағы оқушының алға жылжуын, қол жеткізген жетістігін 
анықтау үшін қолданылады. Қадағалау парағы қарапайым тәсілмен жол 
көрсетсе, ал рубикатор белгіленген өлшем бойынша сапаны өлшейтін 
құрал. Бұл – жоғары бағанды өлшем. 

Рубикатор (бағалау бойынша нұсқаулық) – әрбір өлшем бойынша 
оқушының жетістігі жазылған нақты сипаттама және соған сәйкес ұпай 
саны.

Дескриптор – оқушының ең жақсы нәтижеге жетудегі әрбір қадамын 
сипаттайтын нақты бір ұпай бойынша  жетістік деңгейі.

Рубикатордың төрт түрі бар. 
1. Holistic rubrics – жалаң рубикатор.
2. Аnalytic rubrics – талдау, жіктеу рубикаторы.
3. primary – trait rubrics – бастапқы рубикатор. 
4.  multi – trait rubrics – көп ерекшелікті рубикатор.
Егер оқушы бағалаудың түрлерімен күнделікті сабақта танысып 

дағдыланса, бірте-бірте олар өз білімдерін ғана емес, сонымен қатар 
құрдастарының да білімін бағалап, қорытынды жасай алады.

Алайда бағалау сынақтан жоғары дәрежеге ие.  Ал оқыту үшін бағалау 
тікелей оқушыға және оқушы жетістіктеріне қатысты. Сынақ (тест) – 
оқушы жетістігін бағалайтын өлшеуші құрал.

Сынақ әртүрлі мақсатта, деңгейде оқушы үшін хабарлама жинау үшін 
қолданылады. Оқушы қабілетінің күшті және әлсіз жақтарын анықтау 
үшін әдетте  әртүрлі сынақтар қолданылады. Мысалы, сынақ алу кезінде 
оқушы  қабілеті  жақсы  болуы,  бірақ  сөйлеу,  оқу  қабілеті  төмен  болуы  
мүмкін. Аздап жиналған  дерек арқылы оқушының бағдарламаны қалай 
меңгергенін біле аламыз. Белгілі бір курс аяғында оқушының жетістігін 
анықтайтын сынақ немесе бақылау жұмысы жиынтық бағалау болса, ал 
белгілі бір тақырып аясында алынатын сынақ оқыту үшін бағалауға жатады. 

1. Бастапқы сынақ (Placement Test) – оқушының алғашқы білім 
деңгейін тексереді.

2. Қабілеттілікті тексеру сынағы (Aptitude Test) – оқушының жалпы 
пәнге деген қабілетін тексеру.

3. Диагностикалық сынақ (Diagnostic Test) – оқушының оқуында ары 
қарай көмектің қажеттілігін тексеріп, кемшілік және сәтсіздікті жою үшін 
қолданылады. 

4. Жетілдіру сынағы (Progress Test) – оқушының белгілі бір курс және 
бағдарлама негізінде әртүрлі этапта қолданылады.

5.  Қорытынды сынақ (Achievement Test) – сынақ жетілдіру сынағына 
ұқсас. Белгілі бір курсты қорытындылағанда қолданылады, яғни жарты 
жылдық, жылдық қорытынды. Ол ауқымды, бір сынып бағдарламасы не-
месе семестрге арналады.

6.  Іскерлік (шеберлік) сынағы (Proficiency Test) – оқушының белгілі 
бір курс шеңберінде емес, оқушының барлық деңгейдегі білімін, қабілетін 
тексереді.

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012– 
2016 жылдарға арналған ұлттық жоспардың міндеттерінің бірі – мектеп 
оқушыларының білім сапасын бағалау және мониторинг жүргізу жүйесін 
дамыту. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру үшін оқушылардың 
өзін-өзі бағалауы өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі жетілдіру үшін жеке 
жетістіктерін бағалау арқылы жүзеге асырылады. Олар:

– функционалдық сауаттылық;
– оқу және жазудағы сауаттылық;
– жаратылыстану ғылымдарындағы сауаттылық;
– математикалық сауаттылық;
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– компьютерлік сауаттылық;
– отбасылық өмірі мәселеріндегі сауаттылық;
– денсаулық мәселесіндегі сауаттылық;
– заң сауаттылығы.
Кез келген деңгейдегі сынақ жоғары сапада, теория мен тәжірибеге 

сай жасалуы керек. Осындай сынақ болу үшін басты қағиданы, яғни 
пайдалылық, заңдылық, сенімділік, тәжірибелік, әсерлілік, шынайылық, 
анықтық және қауіпсіздікті дамытып қорытындылаған жөн.

Сынақ тапсырмаларының түрі:
– жабық тапсырма; – сәйкестендіру сынағы;
– ашық тапсырма; – дұрыс тізбектелген сынақ.
Сынақтағы тапсырмалардың жүйелігі:
–  тақырыптық  тапсырма  (белгілі бір өткен тақырып бойынша);
– мәтіндік тапсырмалар  (ашық түрде);
– бір-бірімен байланысты тапсырмалар (алғашқы дұрыс жауап кейінгі 

тапсырмаға сөзсіз тәуелді болады);
 – жағдаяттық тапсырмалар (тәжірибелік жұмыс, эксперимент жұ-

мыстары немесе белгілі бір уақиға туралы білімді тексеру үшін әзірленеді).
 «Шәкірттің ойлау қабілетіне еркіндік беріп, шектемей, жетелеп, 

адастырмай бақылап, керек кезінде жолын көрсетіп отыру дұрыс» де-
ген Ы.Алтынсаринның сөзі бағалаудың мәніне сай келмей ме? Яғни, біз 
ұстаздар қауымы бағалауды өткізу үшін оқушылардың нені білетіндігін 
және не істей алатындығын, сонымен қатар олар қандай қиындықтармен 
кездесуі мүмкін екендігін анықтауымыз қажет.

Әдебиет

1.  https://blackboard.uoregon.edu/webapps/portal/frameset.
2.  Мұғалімге арналған нұсқаулық//Үшінші (негізгі деңгей) (55–60-б).
3.  Қазақтың  тәлімдік  ойлар  антологиясы  (Құраст.: Қалиев С., Аюбай К). – Алматы, 

 2008. – Т.5. Қазақстанның Ресейге бағыну кезіндегі тәлімдік ойлар және оқу ағарту  
 ісінің жайы (448-б).

усский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного 
цикла в системе школьного образования. Анализ состояния препо-

ОБУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ  НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Гульнара  МАДИЕВА,
учитель русского языка и литературы 
общеобразовательной школы №124

давания русского языка показывает, что школа не вполне обеспечивает 
функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и пунктуа-
ционную зоркость, навыки устной и письменной речи; теоретические све-
дения часто изучаются изолированно.  Поэтому формированию практиче-
ских умений способствуют следующие принципы: 

– личностно - ориентированные:  адаптивности, развития, комфортности;
– культурно-ориентированные: картины мира, целостности содержания 

образования, непрерывности и преемственности, смыслового отношения к 
миру, ориентировочной функции знаний, опоры на культуру как мировоззрение 
и как культурный стереотип;

– деятельностно - ориентированные: обучение деятельности, управляе-
мого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизнен-
ной ситуации, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 
к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития), 

Р
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опоры на процессы спонтанного развития, формирования потребности в твор-
честве и умений творчества.

Выделяются и основные направления (линии) развития учащихся в 
рамках предмета «Русский язык»: овладение функциональной грамотно-
стью, обучение полноценной и правильной читательской деятельности.   
Данная   тема  актуальна,  так  как    в  документах,  посвященных  модерни-
зации  образования,  выражена  мысль  о  необходимости  смены  знаниевой 
парадигмы  на  приобретение навыков  и  опыта,  на  формирование уни-
версальных способов  деятельности,  основанных  на  новых социальных   
потребностях,  ценностях  общества,  на  разработку авторских  программ  
и уроков,  с  применением  индивидуального  подхода  к  каждому  учени-
ку. Актуальность статьи по формированию функциональной грамотности  
заключается  также в разрешении противоречия между невозможностью 
поставить ученика в активную позицию самостоятельного овладения гра-
мотностью и необходимостью перехода к самостоятельной деятельности 
учащегося с опорой на формирование потребности в творчестве и в раз-
витии креативных способностей. Вследствие этого  учащиеся овладевают 
функциональной грамотностью, т.е. свободно используют навыки чтения 
и письма для получения и  передачи информации в реальном общении.

Смена образовательной парадигмы изменила и содержание, подходы 
к обучению. Важнейшей составляющей педагогического процесса стано-
вится личностно-ориентированное взаимодействие педагога с учащими-
ся. В психолого-педагогическом плане происходит переход от учения как 
функции запоминания к учению как процессу умственного развития, поз-
воляющему использовать усвоенное, от внешней мотивации к внутренней 
нравственно-волевой регуляции (Г.К. Селевко). 

Наша цель заключается, прежде всего, в том, чтобы  помочь ученику 
в самореализации, самоопределении.  Поэтому перед каждым учителем 
встают следующие задачи: 

– применять  индивидуальные и дифференцированные формы работы;
– развивать познавательную  деятельность учащихся;
– проводить систематическую работу по организации   самостоятельной 

работы;
– использовать современные инновационные и  информационные техноло-

гии и ИКТ.
При этом между учителем и учеником должен быть диалог, позиция 

ребенка – активно-инициативная, а кредо педагога – «я рядом с вами». В 
таких условиях постоянно формируется  внутренняя систематическая мо-
тивация к овладению функциональной грамотностью,  необходимой каж-
дому ученику.

Так что же такое «функциональная грамотность»?  
Под функциональной грамотностью понимается способность учаще-

гося свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения 
информации из текста (понимания, сжатия, преобразования и т.д.) и в це-
лях передачи такой информации в реальном общении. Функциональная 
грамотность – это умение пользоваться различными видами чтения: изу-
чающим, просмотровым, ознакомительным, переходить от одной системы 
приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чте-
ния и понимания и данному виду текстов (гибкость чтения).

Обучение полноценной и правильной читательской деятельности:
– расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более 

полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой 
стилистических и функциональных разновидностей речи применительно к ак-
тивному и пассивному словарю;

– овладение продуктивными навыками и умениями различных видов уст-
ной и письменной речи;

– овладение орфографией и пунктуацией;
– овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных 

видов, ориентировки в тексте, среди которых наиболее актуально умение 
адекватного восприятия художественного текста;
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– приобретение и систематизация языковых, прежде всего граммати-

ческих знаний о родном языке, с целью обеспечить ориентировку в системе 
языка, необходимую для формирования речевых навыков и умений, для обеспе-
чения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на 
родном языке;

– раскрытие для учащихся культурологического и воспитательного по-
тенциала родного языка, его тесной связи с историей, духовной культурой, 
менталитетом русского народа;

– формирование общелингвистической компетенции (представления 
о родном языке как одном из вариантов языка вообще) наряду с конкретно-
языковой компетенцией, что необходимо для успешного овладения иностран-
ными языками и другими школьными предметами;

– формирование чувства языка (языкового чутья, языковой интуиции, 
языкового сознания).

Главной  особенностью  подросткового  возраста  является  поиски  но-
вых контактов  и  вступления  в жизнь, поэтому так важно помочь им на-
ладить коммуникативные  связи,  привить  умение  находить  общий  язык  
с  друзьями  и  взрослыми.  Функциональная  грамотность  выступает  не-
пременным  условием  успешной  адаптации  молодых  людей  к  окружаю-
щей  среде.  В  современных  условиях  она  является  гарантией  выжива-
ния  человека  и  атрибутом  непрерывного  образования.  Опираясь  на  
мнение  ученых,  креативность  рассматривается  как  уровень  творческой  
одаренности,  способности  к  творчеству,   составляющий  относительно  
устойчивую  характеристику личности.  Понимая  функциональную  гра-
мотность  и  креативность  как  индивидуально-личностный  результат,  ха-
рактеризующийся  способностью  подростка  к  общению  в  стандартных  
и  нестандартных  ситуациях,  навыков  работы  с  информацией,  служа-
щие  основанием  развития  ключевых  компетенций,  использование  уни-
версальных способов  деятельности  для  преодоления  функциональных  
и  социальных  проблем,  а индивидуальный  образовательный  маршрут  
как  целенаправленно  дифференцированную  образовательную  програм-
му,  обеспечивающую  выбор,  самоопределение  и  самореализацию  уча-
щихся,  можно   считать,  что  одним  из  способов  реализации  задачи  
формирования  функциональной  грамотности и  креативности  является  
разработка  и  внедрение  индивидуальных  образовательных  маршрутов.  
Индивидуальный  образовательный  маршрут  определяется  учеными  как  
целенаправленно  проектируемая  дифференцированная  образовательная  
программа,  обеспечивающая  учащемуся  позиции  субъекта  выбора,  раз-
работки  и  реализации  образовательной  программы  при  осуществле-
нии  преподавателями  педагогической  поддержки  его  самоопределения  
и    самореализации (С.В.  Воробьева,  Н.А.  Лабунская,  А.П.  Тряпицына,  
Ю.Ф.  Тимофеева).  Находим,  что  ценность  индивидуального  образова-
тельного  маршрута  при  формировании  функциональной  грамотности  и  
креативности  состоит  в  том,  что  он  позволяет  каждому  ученику  выби-
рать  нужный  темп  и  стиль  работы, ценностные  ориентации,  выражать  
при  этом  взгляды,  применять  свою  технологию  деятельности,  что  соот-
ветствует  дифференцированному  принципу  в  обучении.    

На  современном  этапе  имеется  возможность  построения  для  каж-
дого учащегося  индивидуального  маршрута  обучения  на  предметах    
гуманитарного цикла.  Такой  образовательный маршрут  предоставляет   
широкий  спектр  творческой  деятельности  для  учащихся  и  для  форми-
рования  функционально  грамотной  личности.  Во-первых, индивиду-
альный образовательный  маршрут  на уроке  позволяет  создать  условия  
для  самостоятельного  обучения,  деятельностного  подхода.  Во-вторых, 
разрешает  осуществить  успешное освоение учебных   понятий,   алго-
ритмов  действий  по предмету,  различные  затруднения.  И, наконец,  
способствует  овладению  навыкам  работы организации деятельности (в  
частности,  мотивации,  целей, отбору  методов  и  способов  применения 
умений  и  опыта  на  практике,  в  стандартной  и  нестандартной  ситуа-
ции,  рефлексии). 
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Система работы на уроках русского языка по формированию функ-
циональной грамотности

Составляющие работы по обучению функциональной грамотности.
Обучение чтению:
– способность выбирать стратегию и тактику чтения в зависимости от 

цели чтения (гибкое чтение).
Развитие механизмов речи:
– умение делать эквивалентные замены;
– сжимать текст,
– предвидеть, предугадывать содержание текста.
Развитие устной и письменной речи: 
– развитие орфоэпических навыков;
– работа по обогащению словарного запаса;
– развитие  и  совершенствование  грамматического строя речи учащихся;
– развитие устной разговорной, учебно-научной, художественной речи;
– развитие письменной разговорной, учебно-научной, художественной 

речи.
В 5-м и 6-м классах важно научить детей гибкому чтению. Задания к 

упражнениям по степени сложности могут быть разными:
– определить количество частей в тексте, поставить вопрос к каждой 

части, составить план;
– прочесть, определить основную мысль текста, соотнести с темой урока;
– вычленить из текста новую информацию и сформулировать его главную 

мысль.
Кроме того, задача развития механизма речи может реализовываться 

путем выполнения заданий к свободным диктантам и изложениям художе-
ственных текстов (подробный и сжатый пересказ), составления устного рас-
сказа в художественном стиле по данным опорным словам и словосочетани-
ям. Сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, письменный ответ 
на вопрос по изученной теме с целью развития письменной учебно-научной 
речи, сочинения-описания (миниатюры) по опорным словам, редактирова-
ние художественного текста – для развития письменной разговорной речи с 
элементами художественной и современной художественной речи.

В 7-м классе – это работа по овладению функциональной грамотно-
стью продолжается: изучаются тексты разных типов и стилей, особое вни-
мание уделяется текстам публицистического стиля. Задания к упражнени-
ям усложняются:

– по ходу чтения подчеркни слова, указывающие на принадлежность    
текста к определенному стилю;

– подготовь устный рассказ о текстах какого-либо стиля по плану. В ка-
ком стиле будет твой рассказ?;

– из фрагмента газетной статьи выпиши слова и предложения, указы-
вающие на принадлежность к публицистическому стилю;

– подробно изложи текст публицистического стиля; 
– определи тип и стиль текстов.
В 8-9-ом классах задания по формированию функциональной грамот-

ности предполагают подготовку сообщений в учебно-научном стиле об 
орфограммах-контактах, используя план и таблицу, определение темы, 
типа и стиля речи текста по заглавию и данному началу.

Таким образом, в течение нескольких лет  необходимо проводить це-
ленаправленную  работу по формированию у учащихся лингвистической, 
языковой и коммуникативной компетенции. В качестве дополнений к уро-
кам можно использовать   утвержденные ИПК ПКСО  элективные курсы       
(«Стилистика русской речи», «Практическая грамматика», «Развитие прак-
тической грамотности» и др.),  которые направлены на изучение ресурсов 
языка и стилей речи. На занятиях элективных курсов   можно использо-
вать  упражнения, задания которых направлены на формирование умения 
определять основную мысль текста, логически развернуть ее, определять 
языковые средства, обеспечивающие связь предложений в тексте, выстра-
ивать логические схемы для понимания содержания текста и его компози-
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ции. Важной частью работы над текстом является определение языковых 
средств, обеспечивающих связность текста. Каждый предложенный текст 
содержит  тестовые задания по определению стиля и типа речи, вида связи 
(цепной, параллельной, смешанной) между предложениями, средств вы-
ражения межфразовых связей в тексте. Учащиеся определяли:

– слова одной тематической группы;
– однокоренные слова;
– лексический повтор;
– синонимы, антонимы;
– местоименную замену;
– набор видовременных форм глагола;
– вводные слова;
– синтаксический параллелизм;
– вопросительные и неполные предложения;
– анафору и эпифору;
– наречия, служебные части речи.
Работая с классом, учитывая психофизиологические свойства учащих-

ся, необходимо направлять ребят на осознанное освоение материала, соз-
давать ситуацию успеха для всех. Это возможно при продуманном дозиро-
вании материала, учете возможностей каждой из групп детей, например: 
для 1-й группы – сжатое изложение, для 2-й – подробное изложение, для 
3-й – изложение сжатое или подробное с элементом рассуждения. Оцени-
вать работы нужно так, чтобы оценка была стимулирующей. Главное, пре-
доставить  детям  свободный выбор заданий.

В результате такой кропотливой работы  у учащихся  формируются  
умения выделять основную мысль текста,  определять позицию автора и на 
этой основе строить замысел собственного высказывания, выбрав нужный 
стиль, тип речи, языковые средства, обеспечивающие ее точность и выра-
зительность, умение высказать свою личностную позицию. 

Подводя итого кропотливой работы над развитием функциональной 
грамотности  можно  провести мониторинг. Например, в 6-м классе обу-
чалось 24 детей: оценку «5» имели 4 ученика, «4» – 10, «3» – 10 учащихся.      
Качество обученности на конец 6-го класса – 56,6%. В 8-м классе обучалось 
27  учащихся. Качество обученности на конец 9-го класса: 2 отличника, 7 
хорошистов – 38 %. В течение 1-2  четвертей качество обученности со-
ставляло соответственно – 51 % и 34,5%. Такое расхождение в результатах 
объясняется тем, что учащиеся, получавшие в четвертях  оценку «3»,  в кон-
це года и на контрольных срезах сумели показать неплохой уровень функ-
циональной грамотности, что являлось необходимым условием успешного 
написания работы, и если орфографическая грамотность у некоторых не-
высока, то умение писать изложение и сочинение  обеспечило им более вы-
сокий результат. 
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азақ тілі мен әдебиетті оқытудағы мақсаттардың бірі – қатысымдық 
құзыреттілігі қалыптасқан дара тұлға қалыптастыру. Құзыреттілік 

ЖАҢА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖӘНЕ
ИНТЕРАКТИВТІ ТАҚТА 

Ардақ СҮЛЕЙМЕНОВА
М.Мақатаев атындағы  №13 орта мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

мазмұны – оқушылардың өзіне тән жеке қасиеттері мен ерекшеліктерін 
қабылдай отырып, оқушы жан дүниесіне «мен» ұғымын енгізу. 

Мен 9-а сынып оқушыларына  қазақ тілі мен әдебиеттің өзіне тән 
білімділігін меңгертуде,  оқушы  жан дүниесіне   «мен»  ұғымын енгізу мақсатын-
да  мынадай  ғылыми ұстанымдарды  жұмысымның негізі етіп алғанмын. 

1-ұстаным.  Оқушылардың тілдік білімді  меңгеруде жас ерекшеліктерін 
еске алу. 

Тілді меңгертуде төл технологиядан Н.А. Оразақынованың «Сатылай 
кешенді талдау» технологиясын пайдалана отырып оқушыға білім беруде 
интерактивті тақтаны қолданамын. Интерактивті тақтаны сабақтарда пай-
далану оқушыға білім беруде өзінің оң нәтижесін берді деуге болады.  

2-ұстаным. Білім беруде сөйлеу әрекетінің айтылым, жазылым, оқылым, 
тыңдалым түрлерінің сабақта қатар жүру  тиімділігін жасау.

Сөйлеу  модульдерінің  негізінде  сөйлем  құрату, ой-пікірін, көзқарасын 
айтуға, ойталас, пікірталасқа қатыстыруға дағдыландыру қажет. Осы орай-
да биылғы оқу жылында  қазақ әдебиеті пәнінен «Қыз Жібек» жыры бо-
йынша  өтілген білім сабағында оқушылардың өзіне тән жеке қасиеттері 
мен ерекшеліктері айқындала түсті дей аламын. 

  Сабаққа  3 сағат бөлінген.   «Қыз Жібек» жырын өтудің  әр сабағының 
өзіндік мақсаты белгіленді. 

 1-сабақ  мақсаты:   а) «Қыз  Жібек»  жырынан  жалпы  мағлұмат  беру; 
ә) ұлттық құндылықтарды қадірлеуге тәрбиелеу; б) өзіндік ізденіс 
жұмыстарға жұмылдыру.

Сабақ түрі: білім беру сабағы.   Сабақ әдісі:  әңгімелеу, сатылай кешенді 
талдау жұмысы. Көрнекілік: деректемелер,  суреттеме-кесте.

2-сабақ мақсаты: а) жыр мазмұны арқылы Төлеген бейнесіне  тал-
дау жасау, іс-әрекеті арқылы баға беру;  ә) адамгершілікке, имандылыққа 
тәрбиелеу; б) оқушылардың жырды оқуға қызығушылығын ояту, ой 
толғауға, іскерлік дағдысын қалыптастыру.

Сабақ түрі:  сын тұрғысынан ойлау сабағы. Сабақ әдісі: талдау, жинақтау.
Көрнекілік: интерактивті тақта, үлестірме қағаздар, сызбалар, плакат.

3-сабақ мақсаты: а) оқушыларға жыр кейіпкерлерінің өзіндік тұлға-
ларын даралап талдау; ә) адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу; б)ұлттық 
құндылықтарды қадірлеуге дағдыландыру.

Сабақ түрі: білімді бекіту сабағы. Сабақ әдісі: саралау, даралау, талдау, 
жинақтау. Көрнекілік: компьютермен жұмыс, сызбалар, суреттер.

«Қыз Жібек» жырының жарыққа шығу тарихы (сатылай кешенді түрде 
талдау жұмысы)

1. «Қыз Жібек» жыры – лиро-эпос жыры.
2. Тақырыбы – екі жастың арасындағы махаббат.
3. Жыр XVII ғасыр шамасында дүниеге келген.  Жырды тұңғыш рет  

Е.А.  Александров Мұсабай жыраудан жазып алған. 
4. ХІХ ғасырда татар мұғалімі Фалиолла Тухватуллин Зайсанда жазып 

алып, Қазан қаласында бастырған. 
5. 1925 жылы Әбубәкір Диваев Ташкентте бастырған. 1933 жылы   

4. “Қазақстан мектебі”№1, 2015.

Қ
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Қызылордада, 1939 жылы Алматыда «Батырлар жыры» жинағына қоса 
басылған.

6. Шығу тарихы шын оқиғадан туған деседі.     
7. Жырдың заманын білуге жолбасшы болатын тарихи дерек – 

қалмақтардың Ақжайық бойын жайлаған  Шекті елін жаулауы.
Жырдағы көшпелі қазақ халқының салт-санасы, әдет-ғұрпы (сатылай 

кешенді талдау түрі)
1. Екі жүз түйелі  қазақ ауылы көшінің сән-салтанаты – қазақтың 

өткендегі көшпелі тұрмысының  бейнесі.
2. Бекежанның естіртуі.  
3. Қоштасу.
4. Жоқтау.   
5.  Арыздасу.
6.  Әмеңгерлік.
«Қыз Жібек» жырының   көркемдік ерекшелігі
    Жырда оқиғаны айтып берудің үш түрлі әдісі қолданылған. Олар – 

хикаялау, сипаттау, сөйлету.      
1. Жырдағы сипаттаудың бір шебері – Жібектің жүрісінен сол 

қаҺарманның сыртқы кескіні ғана емес, ішкі дүниесі бірдей көрінуінде.
2. Ақын жырда сөйлету әдісін де қолдана білген. 
3. Сөйлетудің бір қысқа түрі – айтыс. 
4.  Жырда ырым-жырым, түс көру сияқты сезімдерге де мән берілген.
5. Жырда табиғат суреттері де белгілі бір сезімге, іске айғақ етіп 

пайдаланылған. 
6. Маған «Қыз Жібек» шығармасының әсері...
Айтылым жұмысында монолог, диалог, полилог түрлерін қолдандым. 

Бұл сабақта монологтік айтылымды  көп қолдану оқушының мәтінді жат-
тап алуына әкеп соғады. Сондықтан мен осы тақырыпта диалогтық айты-
лымды қолдандым. Диалогтық сөйлеуде сұрақтарға жауап беру, жауап алу, 
пікірталасқа қатысулар бірге жүреді. 

«Қыз Жібек» жырының сюжеттік-композициялық құрылысы (үй 
жұмысын тексеру)

1.  Сюжеттің (оқиғаның)  басталуы. 
2.  Шығарма ішіндегі оқиғалардың байланысы.
3.  Оқиғаның шарықтау шегі.
4.  Оқиғаның аяқталуы. 
Семантикалық карта (2 минут).

Шығарма құрылысы   Төлеген    Жібек Қаршыға  Шеге 

1. Оқиғаның басталуы

2. Оқиға байланысы

3. Оқиғаның 
    шарықтау шегі

4. Оқиғаның аяқталуы

Мағынаны тану.  Шығармаға аннотациялық талдау (10 минут).
Мына бос графаны топ болып бірлесіп толтырады. Әр топ өз жұмысын 

қорғайды.

Кейіпкерлер Шығарманың негізгі 
оқиғасы

Кейіпкерлер 
тағдыры

Халқының салт-көрінісі

Төлеген

Жібек

Қаршыға

Шеге



27

w
w

w
.k

az
ek

te
p.

kz

ғасыр – ақпараттың дамыған заманы. Қазіргі заманда үйінде 
компьютері жоқ отбасы  кемде-кем, бірақ  көк жәшіктің  пайдасы 

КОМПЬЮТЕРЛІК ОЙЫНДАРДЫҢ 
БАЛА ПСИХОЛОГИЯСЫНА ӘСЕРІ

Арайлым  ИНСЕБАЕВА, 
№35 мектеп-гимназиясының 
информатика пәні мұғалімі  

мен зиянын ойлай бермейміз. Ата-анасы жұмысқа кетеді, күндіз- түні ты-
нымсыз бала-шағасының қамын ойлап жүгіреді. Ал үйде отырған  баланы  
осы компьютер тәрбиелеп жатқандай. Алайда уақыт өте келе компьютер 
алдында көп отырудың көз жанарына, адамның қан айналымына кері әсер 
ететінін былай қойғанда, ол ойын құралына, онда да адам жүйкесін бұзатын 
құмар ойын құралына айналды. Ендігі әңгімені осы тұрғыда өрбітейік.

Осы уақытқа дейін казино, карта, ұтыс лотереялары, ат бәйгесі, 
спорттық жанкүйерлік ставкалар еріккенде уақыт өлтіру үшін ермек 
ететін іс сияқты көрінгенімен, көптеген адамдар сол құмарға тәуелді бо-
лып, тапқан-таянғанын сол ойынға салып, құмарлықтың құлына ай-
налып кеткенін көріп жүрміз. Былай айтқанда, есірткі қабылдайтын 
наркоманның тәні ауру әрі ол есірткіге тәуелді болса, «ойынқұмарлық»– 

ХХІ

    Айтылым дағдыларын қалыптастыруда миға шабуыл сұрақ қою ісі арқылы 
жүзеге асты.

Қойылған сұрақтар.
– Лиро-эпостық жырлардың батырлар жырынан айырмашылығы 

қандай?
– «Қыз Жібек» жыры қай ғасыр шығармасы деп есептеледі?
– Жырдың тақырыбы мен идеясы туралы не айтасыңдар?
Зерттеу кезеңінде «Қыз Жібек» көркем фильмі оқиғасының жырдың  

түпкі нұсқасынан басқаша шешілуінің себептерін сұраймын.
Дәлелдеу кезеңінде Жібектің Сансызбайға қосылуына қалай қарай-

тындарын және оның түпкі тамыры неде екенін сұрап, жауаптар алынды.
Сөйлеу әрекетінің жазба түрі негізінде  қысқа ақпарат, хабарлама, 

шығарма, эссе жазу дағдылары меңгерілуі тиіс. 
Қорытынды сабақта «Аты Жібек, сұрасаң...» тақырыбында оқушылар 

шығарма жазады.                           
3-ұстаным. Тұлға белсенділігін арттыру. Оқушының  жан дүниесіне 

«мен»  деген ұғымды енгізу – тұлға белсенділігін арттырудың негізгі мақсаты 
болуы керек. Бұл орайда осы сыныптың келесі тақырыбы «Шешендік  
сөздер»  бойынша шығармашылық жұмыс жүргізілді. Оның  мақсаты:  а) 
шешендік өнерге байланысты ұғым-танымдарды  тереңдете игеру; ә) 
ізденімпаздыққа, ойлылыққа тәрбиелеу; б) қалыптан тыс ойлау қабілетін 
дамыту, шығармашылық әрекет жағдайына енгізу.

Қойылған  сұрақтар:
1.   Сөз зергерлерін нешеге бөлеміз? 
2.  Шешен дегеніміз кім?
«Билер шықты сайысқа»  тақырыбы бойынша  өткен сабақтарды негізге 

ала отырып, шығармашылық жұмысты сахналық көрініспен таныстыру 
тапсырылады.

Бұл оқушылардың өзіне тән жеке қасиеттері мен ерекшеліктерін 
көрсетуге және оқушы жан дүниесіне «мен» ұғымын енгізуге мүмкіндік 
туғызады.

Алматы облысы 
Іле ауданы
Өтеген батыр кенті.
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ойнамаса тұра алмайтын психологиялық ауру. Осы аурулар қатарына 
соңғы ширек ғасырда «компьютерлік ойынға тәуелділік» деп аталатын 
жаңа дерт қосылды. Бұл кесел бүкіл әлемге тез тарады. Көршіміз Ресейдің 
Денсаулық сақтау министрлігі компьютерлік ойындарға тәуелділікпен 
бір Мәскеу қаласының өзінде 300 мың адамның ауыратынын мәлімдеген. 
Компьютерлік ойындардың негізгі түрі —  атыс-шабыс, төбелес. Бұл  алды-
мен баланың мінез-құлқына әсер етеді. Өйткені, ойынның бас кейіпкері 
болған бала үнемі ұта бермейтіні анық. Кейде жеңеді, кейде жеңіледі. 
Ал ұтылған сайын оның ойынға деген құмарлығы арта түседі. Өзі сол 
әлемнің батыры болуға ұмтылады. Сырттағы дүниені ұмытып, қым-қиғаш 
соғыс алаңында немесе сатырлаған төбелестің ортасында, әйтеуір, жарыс 
алаңында жүреді. Мұндай кезде баланың жүйке жүйесі бұзылып, ашу-
ызаға жол береді. Ұтылып қалса, көңіл күйі болмайды. Тіпті осындай кез-
де айналасындағы адамдардың сөзін тыңдамай, ренжісіп қалуы мүмкін. 
Екіншіден, компьютерлік ойындардардың көпшілігі атыс-шабысқа не-
гізделгендіктен, ондай ойынға әуес балалардың бойында мейірімділік, 
ізгілік қасиеттері азаяды.

Осы компьютер ойынына тәуелді адамдарды төмендегідей жолмен ем-
деген тиімді.

Ең алдымен, балаңыз компьютерге тым әуес болса, оның бұл әдетін 
жаман әдет қатарына жатқызбаудан аулақ болыңыз. Өйткені, көптеген ата-
ана «балам ішімдік ішпейді, шылым шекпейді, есірткіге жоламайды, ал ком-
пьютерге құмарлығы кейін есейгенде қалады» деп ойлайды. 

Балаңыздың компьютерден өзге досы жоқ болса, оның неге осылай 
оқшауланып бара жатқанын зерттеуге тырысыңыз. 

Бозбала бір жағынан тәуелсіздікке ұмтылатынын, екінші жағынан ата-
анасының қолдауына мұқтаж екенін, осы сәтте олардың ата-ана қоятын 
шектеуден шығып кеткісі келіп тұратынын, алайда онсыз өмір сүре де алмай-
тынын түсініп, «бірде жіберіп, бірде тартып» дегендей тәрбиелеп отырыңыз. 

Балаңызбен әңгімелесу әдебіңізді өзгертіңіз. Зекімеңіз. Жан дүниесін 
түсініп, отбасында бала мен ата-ана арасындағы татулық, сенім орнатыңыз. 
Көңіл бөлу деген сөз оның күндіз не істеп, не ішіп, не жегенін сұрау ғана 
емес, баланы асықпай тыңдап, оның реніші мен қуанышын да бөлісе білу. 

Гигиеналық талаптарға сәйкес 7–10 жастағы бала компьютердің ал-
дында күніне 45 минуттан, 11–13 жастағы бала күніне 45 минуттан екі рет, 
ал одан ересек бала күніне үш реттен артық отырмауы тиіс. 

Халықаралық  денсаулық  сақтау  ұйымының дәлелдеуінше, бүкіл-
әлемдік ғаламтор желісі жеткіншектерге физикалық, психологиялық 
жағынан айрықша зиянды. Ең алдымен, баланың көру қабілеті төмендейді, 
себебі, бұлшық еттері қатаймаған жасөспірімнің көздері шаршайды. 
Сондай-ақ, компьютер алдында көп отыру жас балдырғанның омыртқа 
сүйегін зақымдайды. Қозғалыссыз отыру, қолмен ғана бірыңғай жұмыс 
істеу, содан ағзаға салмақ түсуі баланың жүйке қызметін бұзып, мойнына 
тұз бен суықтың жиналуына (остеохондроз) әсер етеді. Және де жамбас 
сүйектің үнемі қозғалыссыз қалуы қабыну (простатит) мен тоқ ішектегі 
тамырдың кеңеюі (геморрой) ауруына ұшыратады.

Британдық биологтар арнайы зерттеу жүргізе келіп, мынандай қоры-
тынды жасап отыр: «Әлеуметтік желілерде үнемі отыру ми қызметіне де кері 
әсер етеді, гормональдық тепе-теңдікті бұзады, иммунитетті нашарлатады, 
мұның бәрі адамның жүйкесі мен ой-санасына белгілі бір мөлшерде ауыртпалық 
түсіреді». Ал жүйкеге салмақ  түсіру  ойлау қабілетінің төмендеуіне, көңіл 
бөлу мен есте сақтаудың кемуіне, бас ауруы мен ұйқысыздық және көңіл 
күйдің құлазуына әкеп соғатыны белгілі жайт. Ендеше балаңызды ком-
пьютерде ұзақ отырмауға, ғаламтордан қажетті ақпараттарды ғана алуға 
үйретіңіз. Әр заттың зияны мен пайдасы да болары анық. Заман тала-
бына сай баланың компьютерді меңгеруі қажет, бірақ  балаларымызды 
компьютерлік ойынның құлы болудан сақтайық. 

Алматы облысы
Талғар ауданы.
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азақстан Республикасында жалпы білім беретін мектеп педагогтерінің 
біліктілігін арттыру курстарының бағдарламасы еркін, өзіндік ой-

СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ 
ӘДІС-ТӘСІЛІНІҢ ТИІМДІЛІГІ

Қибат  БАҚТИЯРОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ қарасты Маңғыстау облыстық 
педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
институтының деңгейлік бағдарламалар орталығы тренері

Аннотация. Мақала авторы мұғалімдер біліктілігін арттыруда деңгейлік 
бағдарламалар курстарының үйретері көп екендігін сөз етеді.

Түйінді сөздер. Сындарлы оқыту теориясы, сыни тұрғыдан ойлау, дамыту.

Педагогика ғылымы: зерттеулер

пікірлерін жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір, көзқарастары 
жүйелі дамыған оқушылардың қалыптасуына ықпал етеді.

Бағдарламаның басым бөлігі сындарлы оқыту теориясы негіздерін 
қамтиды. Бұл теория оқушылардың ойлауын дамыту, олардың бұрынғы 
алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек көздерінен, 
мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған білімдерімен өзара әрекет-
тесуі жағдайында жүзеге асады деген тұжырымға негізделеді.

Сыни тұрғыдан ойлау бағдарламаның өн бойында екі мағынада 
қарастырылады: оқушылардың және мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойла-
уын дамыту. Сыни тұрғыдан ойлау – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен 
талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға 
және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта әрекет жасауға 
негіз бола алады. Сыни тұрғыдан ойлау, көбінесе, қарсы пікір айтуға, ба-
ламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау және іс-әрекетімізге жаңа немесе 
түрлендірілген тәсілдерді енгізуге дайын болуға, ұйымдастырылған қоғамдық 
әрекеттерге және басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулуды білдіреді. 

Негізгі деңгейде сыни тұрғыдан ойлау үрдісі төмендегі мәселелерді 
қамтиды:

– релеванттық ақпараттар жинауды;
– дәлелдерді сыни тұрғыдан талдау мен бағалауды;
– кепілдендірілген шешімдер мен жинақталған қорытындылар;
– ауқымды тәжірибе негізінде болжамдар мен ұсыныстарды қайта 

қарауды.
Сыни тұрғысынан ойлау – бұл кез келген мазмұнды сынау емес, 

оны зерттеу, бақылау, талдау, әртүрлі стратегиялар арқылы өзінің ойлау 
негіздерін сыни тұрғыдан дамыту. Сыни тұрғыдан ойлау — бұл саналы 
мағынаны іздеу, өзінің көзқарасымен ғана шектелмей, басқалардың да 
пікірін  ескеріп, қандай да обьективті ойлау және қисыны бар өзіндік қате 
сенімінен  бас тарта білу. Сыни тұрғыдан ойлаудың жаңа идеяларды ұсынуға 
және жаңа мүмкіндіктерді көруге қабілетті. Сондықтан оның мәселелерді 
шешу кезінде маңызы зор.

Сыни тұрғыдан ойлаудың дағдылары төмендегідей сипатталады:
– бақылау, талдау, қорытынды, интерпретация;
– суреттер,  естелік жазбалары сияқты дәлелдерді жинақтау және топ-

тастыру;
– негізгі дерек көздерді бағалау және соларға сәйкес сұрақтар қою;
– негізгі дерек көздерді жағдаяттық қорытындылар мен уақытша 

жинақтаулар,  салыстыру және талқылау;

Қ
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– анағұрлым кең тәжірибе негізінде болжамдар мен ұсыныстарды қайта 

қарауды қамту.
Сыни тұрғысынан ойлауды дамыту  бағдарламасы – әлемнің түкпір- 

түкпірінен  жиылған  білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені 
жүйеге  келтірген  Ч.Темпл,  Джинни  Л.Стил,  Куртис  С.Мередит.  Жобаның 
негізі  Ж.Пиаже,  Л.С. Выготский теорияларын  басшылыққа  алады. 

Мақсаты – барлық жастағы оқушыларға кез келген мазмұнға сыни 
тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға, саналы шешім 
қабылдауға сабақтарда үйрету.

Сыни тұрғыдан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. Ол 
маңызды мәселелерді талқылау және тәжірибені ой елегінен өткізуді 
қамтиды. Бұл модуль оқушылардың да, мұғалімдердің да сыни тұрғыдан 
ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді (Мұғалімге 
арналған нұсқаулық,  49-бет).   

Бірінші кезең – қызығушылықты ояту кезеңі.Бұл кезеңде оқушының 
тақырып  туралы  не  білетіндігі  анықталады,  белсенділігі  артады,  оқушыларды 
сабаққа психологиялық тұрғыдан дайындай отырып, қызығушылықтарын 
ояту  стратегияларының   бірін  қолданып, оқушыларды  жаңа  сабаққа  тарту.

Екінші  кезең  –  мағынаны  ашу.   Оқушы жаңа ақпаратты бұрынғы 
білімімен  ұштастыра  түседі. Бұл  кезеңді  іске  асыру  үшін  бірнеше  тәсілдер 
бар. Олар – болжау кестесі, ойлан, жұптас, ортаға сал, сұрақ қоя білу, өзара 
оқыту, т.б. Осы тәсілдерді қолдану кезеңінде ең тамаша кезеңге, яғни 
оқушының өздігінен білім алу,  өзін-өзі өзектендіру, танымдық қабілеттерінің 
даму, шығармашылық  іс-әрекетінің ояну, бір сөзбен айтқанда, өзіндік  еңбек 
ету кезеңіне айналдырады.

Үшінші кезең  – «рефлексия» – ой толғаныс білім алудың қорытынды 
кезеңі, оқушылар сабақ бойы алған білімдерін, түсініктерін өз сөздерімен 
баяндап бере алатын, жаңа білімдерін көрсете алатын кезең.  

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету модулін таңдау кезінде мұғалімнің 
білімділігімен қатар оқушыларға деген сенімділік күшті болу керек деп 
ойлаймын. Өйткені, оқыту үрдісінде қалыптасқан көзқарастар мұғалімнің 
сыныптағы барлық іс-әрекетіне әсер етеді. Л.С. Выготскийдің пікірі бо-
йынша, нақты мақсаттарды көздеген, көбірек білетін қайраткер жандармен 
әлеуметтік қарым-қатынас нәтижесінде оқушылардың ойлау және сөйлеу 
дағдылары дамитынына тоқталған.

Мұғалімге арналған нұсқаулықта қарастырылған жеті модульдің 
ішіндегі сыни тұрғыдан ойлауға үйрету оқушының еркін сөйлеуіне, пікір 
таластыруына, достарының ойын тыңдауға, проблеманы шешу жолда-
рын іздей отырып қиындықты шешуге бағытталған. Оқушы бұрын тек 
тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші, ал мұға-
лім – осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. 

Жас ұрпақтың  саналы да сапалы білім алуының  бірден-бір шарты 
мұғалімнің  ізденімпаз  болуы. Себебі, еліміздің  болашағы  бүгінгі жас 
ұрпақтың   білім  деңгейімен  өлшенеді. Сондықтан  сабақты  жаңаша  құрып, 
инновациялық  түрлі  тәсілдерді, педагогикалық  білімдерді  жетілдіре 
отырып, оны  дер  кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу  – 
әрбір   ұстаздың  міндеті болуы  керек.  «Сыни  тұрғысынан  ойлауға  үйрету»  
модулі  негізінде  өткен  сабақтар  оқушылардың танымдық  белсенділігін 
арттыруға,  өз бетінше білім алуға,  жұптық  және  ұжымдық   бірлесіп жұмыс 
жасауға, шығармашылығын  қалыптастыруға  ықпал  етеді. Ең  бастысы,  
оқушы  білімінің  тереңдігі  мен  тиянақтылығын  арттырады.                                                                       

Сыни тұрғысынан ойлауға үйрету арқылы оқытудың тиімділігі сол, әр 
кезеңнің өзіндік ерекшелігі бар. Бірақ, бұлар бір-бірімен өзара өте тығыз 
байланысты болып келеді.Сыни тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына 
төмендегі шаралар орындалуы шарт:

1. Сыни  тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт керек.
2. Оқушыларға ойланып толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру.
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3. Әртүрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау.
4. Үйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдану.
5. Кейбір оқушылар түсіп қалған қолайсыз жағдайларды әжуаға айнал-

дырмау.
6. Оқушылардың бір-бірінің жауабына жасаған сынының дәлелді, 

дәйекті болуын талап ету.
Сыни тұрғысынан ойлау бағдарламасының тиімді жақтары мыналар:      
1. Оқушылардың өздігінен жан - жақты  білім алуға жағдай жасалады.
2. Сабақ кезінде уақытты ұтымды пайдалану мүмкіншілігі молаяды.
3. Оқушылардың өзара пікір алмасуына мүмкіндік туғызылады.
4. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынастар орнай-

ды.
Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету  модулінде  мұғалімге, ең бастысы, оқу 

үрдісін басқару. Оқушы міндеті де алмасады: ақпарат қабылдаушыдан 
серіктеске айналады, оқу – субъект – объектіге, яғни, белсенді ізденушіге 
айналады. Бұл модуль істің ебін ойлай білетін, қарым-қатынас жасай 
білетін, басқаларды ести және тыңдай білетін жаңа ұрпақ азаматтарын 
даярлауға көмектеседі. 

Сабақты дұрыс жоспарлау дегеніміз, менің ойымша сыни тұрғыдан 
ойлау әдістері бойынша баланың сұранысын ескеріп, болжам жасатып, 
шешімін іздетіп, шығармашылық қабілетін дамыту. Оқушылардың әртүрлі 
тақырыптарда зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып, шығармашылық 
белсенділігі мен сыни ойлауын дамыту үшін төмендегі жұмыстар үнемі 
жүргізілуі керек:

– оқушы белсенділігі ;
– оқытудың оқушы ойымен, өмірмен байланысы;
– құбылысты әртүрлі позициядан қарастыра алуы;
– мұғалім оқушыға ұқсастықтар мен қайшылықтарды өз беттерімен 

салыстыруға, қорытуға, түйіндеуге жағдай туғызуы.
Мектептегі тәжірибе кезеңінде мұғалімдер өткізген сабақтарында               

«Сыни  тұрғыдан  ойлауға   үйрету» модулін көбірек пайдаланып жүр. Курс-
тан өткен барлық пән мұғалімдері осы мақсатта өз сабақтарында «Сыни 
ойлауды дамыту» педагогикалық тәсілінің стратегияларын сабақтың 
үш кезеңінде ұтымды пайдалану қажеттілігін түсінді. Осы мақсаттарын 
мектептегі тәжірибе кезеңінде пәндік бағыттар және оқушылардың 
жас ерешеліктеріне сәйкес сәтті орындап шықты. Сабақтың үш кезеңді 
құрылымы  сыни  ойлауды  дамытуға мүмкіндік  туғызды. Топтағы  мұға-
лімдер сыни тұрғыдан ойлауға үйрету әдістерін тиімді қолдана отырып 
оқушыны өз пікірін білдіруге жетелеу, ойлау, талдау, іздену қабілеттерін 
арттыру,  рухани  дүниесін   байыту,  эмоциялық  мәдениетін тәрбиелеу 
барысында жүргізген іс-тәжірибелерін әріптестерімен бөлісті.

«Әрбір  бала – данышпан»  деген қағидаға мән берсек, оқушылардың 
жарқырап көрінуі үшін, олардың бойындағы қабілеттерін ашу және 
оларға бағыт-бағдар беруде мұғалімге артылар жүк аз емес. Ол міндет– 
оқушылардың шығармашылық қабілетін, ой-өрістерін, танымдық белсен-
ділігін  дамытуда  аянбай еңбек ету, оқушының жекелеген  қабілеттерін да-
мыту.  Сыни тұрғыдан ойлауға  үйрету  модулі  арқылы  сабақ құрылымын 
жоспарлауға шығармашылықпен қарау, әдістемелік зерттеуді жинақтау 
секілді  мүмкіндіктерге  қол  жеткізуге  болады. Ой  жоқ жерде  жүйелі 
сөйлеу де жоқ.  Олай болса, балалардың ойлау  қабілеттерін дамыта отырып 
сөйлеу тілін дамытуға жол ашуға  болады. 

Сондай-ақ пән  бойынша  жүйелі,  жан-жақты, терең білім берілсе, 
сыни ойлауға үйрету арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттері 
ашылып, өздігінен білім алып, оның нәтижесінде бәсекеге қабілетті және 
құзыретті тұлға болып қалыптасады. Еліміздің болашағын жасайтын жас-
тар білімімен  қатар  шығармашылық қасиеті  жоғары, өзіндік  көзқарасы  
бар, елге тұлға болатын  азаматтар  болуы керек. Ал  ол  азаматтарды  
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оқытып  тәрбиелеп шығаратын негізгі орта – мектеп. Сондықтан қазіргі 
мектеп ішінара қайта құруларға жол беріп, көп істерде оң өзгерістерге қол 
жеткізуде. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2030  жылға  дейінгі  бағдарламасын 
іске асыруға белсене қатысатындар,  кең  байтақ  Қазақстанның  байлы-
ғына ие болатындар, сол байлықты өз  иелігіне  жұмсайтындар,  сөз  жоқ, 
қазіргі мектеп қабырғасында жүрген  біздің оқушыларымыз  екеніне  ешкім  
күмән келтіре алмайды. Менің де тренер ретінде алдыма қойған мақса-
тым – тыңдаушыларға  ұлттық  педагогикалық  тәрбие  және білім берумен 
қатар олардың шығармашылық қабілеттерін арттыру. Сол себепті сабақты 
идеялық жағынан ғылыми негізде, өмірмен байланысты ұйымдастыру, 
білім құмарлығын таныту, әр сабақта оқушыларды ойлануға, өздігінен 
ізденіс жасауға баулып, ойын ауызша, жазбаша жинақтап баяндай білуге, 
мәдениетті  сөйлеуге үйрету арқылы ұлттық әдет-ғұрыпты бойына сіңіруге 
дағдыландыру – әрбір ұстаздың абыройлы борышы деп санаймын. «Мек-
теп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім» 
деп Стронг айтқандай, ұстаздық білімділікпен қоса ізденімпаздықты, 
дарындылық, ұйымдастырушылық, тағы да көптеген құндылықтарды та-
лап ететін маман иесі. Шығармашылық қабілет баланың табиғатында 
болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушының бойында жасырынып 
жатқан мүмкіндіктерді ашып көрсету. «Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету» 
модулі арқылы оқушыларды тек жан-жақты дамытып қана қоймай, 
шығармашылық қабілеттері, түсіну сезімдерін арттыруға, оқушының са-
уатты жазу, мәнерлеп оқу, мағыналы сөйлеу, өлең шығару, эссе жазу, тағы 
да басқа көптеген қасиеттерін дамытып қалыптастыруға болады.
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үгінгі білім жүйесіндегі Қазақстанның экономикасы, техникасы 
мен технологиясындағы, мәдениеті мен әлеуметтік саласындағы 

КӘСІБИ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІК

С.МҰХАМБЕТОВА, 
педагогика ғылымының кандидаты, доцент,
Ақсәуле ИБРАҺИМОВА,
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік 
университетінің магистранты

Аннотация. Мақалада студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалып-
тастырудың мәні, маңызы, басты проблемалары сөз етіледі.

Түйінді сөздер. Құзыреттілік, қарым-қатынас, коммуникация.

жетістіктер, Қазақстанның «ЭКСПО – 2017» көрмесіне қатысуындағы 
мақсаты қазіргі таңдағы Н.Коперниктің жаңалығына пара-пар. Ұлы мате-
матик «Күн – астрономиялық орталық, басқа планеталар оның айналасына 
шоғырланады, оны айнала қозғалады», яғни, студент тұлғасы орталыққа ай-
налып, барлық педагогикалық әрекеттер оның айналасына шоғырландыра 
жүргізіледі.

Адамның іскерлігі оның кәсіби коммуникативтік құзыреттілігінің  
қалыптасу деңгейіне, әлеуметтік-қоғамдық ортадағы, педагогикалық 
ұжымдағы коммуникативтік қатынасымен байланысты. Коммуникативтік 

Б
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әрекеттің жоғары денгейде жүруі – білім беру саласында адамның 
педагогикалық әрекетті орындау нәтижелілігінің қажетті шарты, тұлғаның 
дамуы мен жетілуінің факторы. Болашақ маманның өмірлік қызметінде, 
психикалық дамуы мен тұлғалық қалыптасуында коммуникативтік 
әрекеттің маңызды рөл атқаратыны зерттеуші ғалымдардың еңбектерінде 
ғылыми тұрғыда дәлелденген. Коммуникация теориясы бірнеше бағытта 
қалыптасты: бірінші бағыты – психоаналитикалық тұрғыда З.Фрейд, 
К.Юнг еңбектерінде негізделді, экзистенциалистік теориясы М.Бубер, 
К.Ясперс, көзқарастық негізде М.Вебер, футурологиялық идеялар 
А.Тоффлер еңбектерінде талданып, ғылыми қолданысқа енді. 

Студенттің коммуникативтік дағдысының қалыптасуы оқу-та-
нымдық, ғылыми-зерттеу, кәсіптік даярлық қызметіне, қоғамдық 
белсенділік деңгейіне, жеке тұлғалық ерекшелігіне байланысты қа-
лыптасады. Ғалымдардың зерттеулерінде студенттердің қарым-қатынас 
әрекетін қалыптастыру туралы педагог-психолог мамандығына қатысты 
олардың қарым-қатынасындағы ерекшеліктері жайлы мәселелер  
қарастырылмайды. Демек, ендігі жерде коммуникативтік теория 
тағылымдарын пайдалана отырып студенттерге, соның ішінде педагог-
психолог мамандығы студенттерінде коммуникативтік құзыреттілігін  
қалыптастыруға көңіл бөлуіміз қажет. Бұл болашақ мамандардың кәсіби 
іскерлік қабілетін жоғарылатып, қоғамдық өмірдегі белсенділік деңгейін 
арттыруға, коммуникативтік құзыреттілігін  танытуда маңызы бар мәселе.

Тұлғаны коммуникативтік әрекет, қарым-қатынас арқылы дамыту 
мәселесін зерттеу тиімділігіне сәйкес келетін ғылыми базис қажет. Бұл 
бағытта психологиялық-педагогикалық ғылымда белгілі бір жетістіктер аз 
емес. 

Сонымен қатар, коммуникативтік құзыреттіліктің табиғаты мен 
құрылымының түбегейлі мәселесін және олардың даму жағдайларын 
А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, т.б. қарастырған, ал 
коммуникативтік құзыреттіліктің мағынасы қарым-қатынас дамуының 
негізі ретінде зерттеулерді  Б.Г.  Ананьев, С.Л.  Рубинштейн жүргізген.

Коммуниктивтік әрекет жалпы қарым-қатынас әрекетінің бір бөлігі 
болып саналады. Өйткені, ол тұлғаның ортақ әлеуметтік қасиетін көрсетеді 
және педагогикалық қарым-қатынас әрекетінің нәтижесі мен үрдісін 
біріктіреді. Коммуниктивтік әрекет «адам-адамға» мамандығы бойынша 
қызмет жасайтын қазіргі заман мамандарының қажетті сапасы болып сана-
лады. Сондықтан педагог-психолог мамандардың, осы мамандықта оқитын 
студенттердің қарым-қатынас әрекеті  түсінігі  мен  оның  ерекшелігін 
анықтау қажеттілігі туады.

Студенттердің коммуникативтік құзыреттілігінің теориялық негізі  
М.Н. Вятютнев, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.А.  Леонтьев еңбектерінде 
зерделенген. Ш.Таубаеваның пікірінше, кәсіби-педагогикалық құзырет-
тілікті қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздерін ғалымдар төрт 
бағытта:  біріншіден, «сапалар мен іскерліктер жүйесі  әрі жүйе», екіншіден, 
«педагогикалық шеберлік», үшіншіден, «тұлғалық білімдарлығы мен 
қасиеттері, болмыс-бітімі», төртіншіден, «жеке тұлғаның қасиеті» ретінде 
қарастырады.

Кәсіби коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру – бұл, біріншіден, 
мақсат-міндет болғанымен, бәрінен бұрын білім беру болашақ маман 
тұлғасын даярлаудағы негізгі проблема. Қазіргі кезеңде жоғары оқу орын-
дарында студенттердің болашақ кәсіби маман ретінде коммуникативтік 
құзіреттілігін қалыптастыруды зерттеуге деген қызығушылық үздіксіз артуда. 

Бүгінде коммуникация теориясындағы негізгі ұғым терминдерін 
қарастыра  отырып, білімнің  қарқынды  дамығанына  қарамастан,  комму-
никация  мәселелері  әлі де шешімін таппаған.  Коммуникация  теориясы ХХ 
ғасырдың 50-60 жылдары  академиялық  оқу  пәні  ретінде  қолданысқа  еніп, 
бұл  пәннің  өмірге  келуіне  ықпал  еткен  электрондық-коммуникативтік 
технологиялар  сияқты  қарқынды  дами  бастады. Кибернетиканың, комму-
никацияның математикалық теориясының дамуы, қазіргі электрондық 
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байланыс жүйесінің қалыптасуы оған деген қызығушылықты өрістете түсті. 
Коммуникация мәселесіне деген зерттеушілердің ынта-ықыласы бөлек, 
оның өзіне тән тарихи даму жолы бар. 

Алғаш рет «коммуникация» термині (латынша communication, 
communicare – ортақтастыру, жеткізу, әңгімелесу) ХХ ғасырдың басында 
ғылыми әдебиеттерде пайда болып, екі негізгі жалпы теориялық құрылым 
ретінде шетел зерттеушілері арқылы қарастырылды:

– бихевиоризм (коммуникацияның негізі жүйе ретінде тіл емес, тікелей 
кез келген  адамды  тәрбиелеуге болатын дыбыстары), бұл әдістің өкілі 
Д.Уотсон); 

– коммуникация символикалық интеракционализм (персонализм-дер-
бестік) тұлға  ішкі  метафизикалық  қабілеті арқылы өз бойында басқа 
біреудің  сезімдерін  ашу  болып  табылады,  бұл  әдістің  өкілі Дж.Г.Мид).

Қазіргі таңда бихевиорист ғалымдар тұлғаның коммуникативтік құзы-
ретін қамтамасыз ететін бірнеше міндетті шеберлікпен меңгеру қажеттігін 
атап көрсетеді:

– дұрыс сұрақ қоя білу және соған тұжырымды жауап қайтара білу 
икемділігі;

– ынта қойып тыңдай білу және оны белсенді талқылай білу дағдысы;
– бірге қарым-қатынас жасаушының айтқанына түсінік бере алу және 

оны сыни көзбен бағалай білу;
–  кез келген  топта  белгілі  бір  өз көзқарасын дәлелдеп бере білу ше-

берлігі;
– коммуникативтік  қарым-қатынас  орнатушыны өз  айтқанына  илан-

дыра  және  дағдыландыра  білу  икемділігін  меңгеру.
Көптеген ғалымдар «коммуникация» ұғымы немесе  «коммуника-

тивтік» термині қандай мағынаны білдіріп, қалай қолданылатындығы 
мәселесіне назар аударған. 

Қазақстанның ықшам энциклопедиялық сөздігінде «коммуника-
ция (латынша communicatio – ортақ етемін, байланыстырамын, сөйлесіп 
пікірлесемін): 1) қатысым жолы, бір орынның екінші жақпен байла-
нысы; 2) сөйлесу, ақпарат беру, деп көрсетілсе, ал философиялық 
сөздіктерде «Коммуникация – әлеуметтік өзара әрекеттің мәндік және 
идеалдық-мазмұндық  аспектісі, яғни оның  мағыналық  қабылдауына  сана-
лы  бағдарлануы  коммуникативтік  әрекет  болып табылады» деп анықтама 
бере отырып, тілдің коммуникативтік құралы, қарым-қатынас, ой алмасу 
құралы  делінген.  Ал К.Ясперс,  О.Больнов,  Э.Муньенің  еңбектерінде  
адамдар  өзара келісімнің негізінде  өзара түсінушілігі, пікірталасқа түсе алу 
біліктілігінің негізін қалаушы деп анықталады.

Қазақ тіл біліміне қатысты шыққан еңбектерде «коммуника-
тив» деген сөз  алпысыншы жылдардан бастап кездеседі, бұл терминді 
тілдің қоғамдық-әлеуметтік қызметіне қатысты қолданады, бірақ мән-
мағынасына түсініктеме толық берілмейді. Сөзіміздің дәлелі ретінде 1959 
жылы шыққан казақ тілі  сөздігінің  бірінші  томында  «коммуникация» сөзі 
берілмеген. Бұл сөздікте «коммуникациялық» деген сын есім көрсетіліп, 
оған қысқаша: «Коммуникациялық» – сын. қатынастық, қарым-
қатынастық. С.И. Ожеговтың сөздігінде «коммуникация» сөзінің екі 
мағынасы көрсетілген және «коммуникация» сөзі алғаш жолдық қатынас, 
байланыс деген мағынаны білдірген. Ғалым Ф.Ш. Оразбаева «коммуника-
ция» термині  туралы «коммуникация» сөзінің негізгі мазмұны «жалпы қарым-
қатынас», «араласу», «хабарласу», «байланыс» деген сияқты мағыналарды 
білдіре келіп, адамдардың тіл арқылы сөйлесу үрдісін, тілдесу ерекшеліктерін, 
тілдің  әлеуметтік  мәні  мен қоғамдық қызметін,  адамдар арасындағы 
қарым-қатынасты, өзара түсінушілікті көрсетеді» дейді. Ғалым «комму-
никация» сөзін «қатысым» деп  танып, қазақ тілін оқыту әдістемесінде 
жаңадан «тілдік қатынас», «тілдік қарым-қатынас», «тілдесім», «жазылым» 
және т.б. терминдерді енгізді.

 Қазір көптеген тілдерде ортақ термин ретінде қолданылатын «комму-
никация» сөзі жоғарыда келтірілген мәліметтерді талдай келе көп мәнді 
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және «ортақ етемін, байланыстырамын, сөйлесіп  пікірлесемін  және 
қарым-қатынас жолы, бір орынның екінші жақпен байланысы; сөйлесу, 
ақпарат беру»  деген  мағына береді.  Коммуникация  термині жалпы 
қарым-қатынас, байланыс, бір-бірімен араласу, яғни адамдардың тіл 
арқылы сөйлеу үрдісін, тілдік қатынастың ерекшеліктерін, оның қоғамда 
атқаратын қызметін көрсетеді. 

«Коммуникативтік құзыреттілік» ұғымы 1970 жылдардан бас-
тап қолданыла бастады. Аталған термин әуелі даму психологиясы, 
когнитивті психология және социолингвистикамен байланыста да-
мыса, әлеуметтік психологияда  ішкі  қоры  (білім,  білік)  негізінде  
басқа   адамдармен  байланысты  құру  және  қолдау  қабілеті  ретінде  
қолданылған.  Бүгінде  психологиялық, педагогикалық  әдебиеттерде  
«коммуникативтік  құзыреттілік»  терминінен басқа да коммуникативтік 
дайындық, қарым-қатынас құзыреті, коммуникативтік қабілет, тұлғаның 
коммуникативтік әрекеті, мәдениет және біліктілік деген сияқты термин-
дер көптеп қолданылып келеді. Бір қарағанда бұл терминдер синонимдес 
сөздер сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ ғылыми тұрғыдан олардың 
мағыналық ара-жігін анықтап, ашуға болады. Мәселен, сөйлеу әрекетін 
жүзеге асыратын – тіл болса, оның іске асуына жағдай жасайтын – ком-
муникация. «Коммуникативтік» терминіне қатысты зерттеу еңбектерінің 
қай-қайсысында да оның қарым-қатынас құралы, сөйлесуге байланысты 
қасиеті баса айтылады. 

Коммуникативтік құзыреттілік студенттерді бақылаудан өзіндік 
бақылауға, әлеуметтік дамытудан өзіндік дамуға, монологтан диалогқа, 
түсіндіруден түсінуге ауысудың негізін құрайтын тұлғалық-бағдарлы 
педагогикалық технология шеңберінде білім беру парадигмасының 
өзгеруімен байланысты жүзеге асырылады. Коммуникативтік құзыреттілік 
бойынша сөйлесудің барлық компоненттеріне тән дағдыларды меңгеру ау-
ызша және жазбаша тілде, сөзді таңдау тәсілдерін ұстану, көпшілік алдында 
сөйлеу дағдыларын меңгеру және тақырыпқа сай сөздерді қолдана білу та-
лаптарын кешенді меңгеру дегенді меңзейді.

Кеңес ғылымында «коммуникация» терминімен қатар «қарым-қаты-
нас» термині синоним ретінде қарастырылды. 

Қарым-қатынасты  жан-жақтан талдай  келе,  зерттеуші  ғалым   В.Березин  
«Көпшілік  коммуникация  теориясы»,  «Көпшіліктік-ақпараттық  комму-
никация: мәні, каналы, қызметі» еңбектерінде студенттерді  жаңа әлеуметтік 
ортаға  бейімдеуде, оқыту-тәрбиелеу  үрдісін  тиімді  ұйымдастыруда  олардың 
қабілеттілігін дамытудың мәні мен маңызының  ерекше екендігін атап өтеді. 

Қарым-қатынас жасай білудің, тіл табысудың, қоғамдық қатынастың, 
әлеуметтік ортаның, жеке тұлғаның дамуының негізі тілде. Тілді да-
мыту – қарым-қатынасты дамытудың көзі, негізі. Қарым-қатынастың 
мақсаты – студенттің нақты салада белсенділігін дамыту. Студентке тән 
коммуникациялық  мақсат  сансыз  болуымен  есептеледі.

Студенттің мақсаты әлеуметтік, мәдени-шығармашылық, эстети-
калық, ғылыми-танымдық, интеллектуалдық, рухани-адамгершілік, 
өзге де қажеттіліктерді  қанағаттандырумен байланысты  келеді. Қарым-
қатынас  мақсаты  биологиялық  және   әлеуметтік   болып  бөлінеді.  Био-
логиялық  қарым-қатынас  – ағзаның  өзіндік органикалық  қажетсінулерін 
қанағаттандыруға арналады, ал әлеуметтік қарым-қатынас – студент-
аралық байланыстарды бекіту, интерперсоналды қатынастарды қалып-
тастыру, өзіндік меннің ішкі әлемін байыту мақсатымен сипатталады. 
А.П. Панфилов  «Кәсіби қызметтегі іскерлік коммуникация» кітабында 
«Іскерлік қарым-қатынас – бірлесіп  әрекеттенуде,  әріптестік қызмет        
барысында   іс-әрекеттің  сапасын  көтеруге  бағытталады.  Іскерлік  қарым-
қатынас  мазмұны  жеке адамның мәселелерімен емес, атқарып  жатқан іс 
мәселесін  талқылаудан  көрініс береді»  дей  келіп,  студенттердің  кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастыруда іскерлік қарым-қатынас шеберлігінің         
дамуына айрықша мән береді. Жеке адамның өзіндік қарым-қатынасы 
адамның  ішкі  әлеміндегі психикалық  мәселелерге  шоғырланады.  Бұл 
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қарым-қатынас түрі өмір сүрудің мәнін, студенттің әлемге, басқа адамға 
қатынасын, айналадағы  құбылыстарға ішкі конфликт жағдайдан өз 
шешімін іздеп табуға бағытталады. Коммуникативтік әрекет  барысын-
да мақсатқа жету үшін түрлі құралдар, әдіс-тәсілдер кең пайдаланыла-
ды. Инструменталды қарым-қатынас студенттің нақты қарым-қатынаста 
жасырынды мақсатқа жетуіне бағытталады. Қарым-қатынас құралдары 
дегеніміз – адамның біріне-бірі ақпаратты жеткізуде, сол мәліметті код-
тау, символдық белгілер арқылы жеткізу, коммуникациялық үрдісті іске 
асыру, оның мәнін ашу, ой-пікірді ұғыну үшін пайдаланатын әдістері, 
амал-тәсілдері. Ақпаратты кодтау – ол ақпаратты бір адамнан басқа адамға 
жеткізу әдісі. Ақпараттар тікелей денелік контактілермен (қолды тигізу), не 
арақашықтықта жеткізіледі, қабылданады. Г.Г. Почепцов «Жиырмасыншы 
ғасырдың коммуникативтік технологиялары»,  А.В. Соколов «Әлеуметтік 
коммуникация теориясына кіріспе» еңбектерінде «Қарым-қатынас сезім ор-
гандары арқылы (көру, басқа адамды байқау, дыбысты сигналдарды қабылдау, 
т.б.) іске асырылады. Табиғи құрал – тіл, жасанды: белгілер жүйесі, жазудың 
әртүрлі формалары. Ақпаратты жазып сақтауға арналған құралдар: радио, 
теледидар, видио, үнтаспа, компьютер, т.б. Осылайша қарым-қатынас 
құралдары мен әдістерін қарым-қатынас құрылымы, мазмұны, түріне сай 
қолдана білу дағдысын қалыптастыру әркез есте болуы қажет» деп ескертеді. 
Коммуникациялық әрекет құрылымында бірімен-бірі байланысты үш 
жағы, біріншіден,  коммуникативтік, екіншіден, интерактивтік, үшіншіден, 
перцептивтік жағы қарастырылады. Коммуникативтік жағы студенттердің 
бірінің-біріне білімді, идеяны, пікірді, сезімді жеткізуі. Бұл кезде сөйлеу аса 
маңызды рөл атқарады. Сөйлеу қарым-қатынастағы адамдардың ақпаратты 
жеткізумен қатар   өзара  жеке  әсерін  тигізеді.  Интерактивті  жағы  (ин-
теракция  ағылшын сөзі  «бірігіп  әрекеттену») – өзара әрекет,  ақпарат  
алмастыру  деген  мағынада қолданылады. Іс-әрекетті бірігіп атқаруда 
мәлімет алмасуды білдіреді. Перцептивті жағы тәрбиелеу,  тәрбиелік ықпал 
барысында адамдардың бірін-бірі түсінуімен сипатталады. Студентаралық 
коммуникацияның өзгешелігі: педагогикалық үрдістің ерекшелігіне, 
екі жақты сипатына: тура және кері байланысты жүзеге асыруға әрі 
комуникативті  кедергілерді жеңе білуге тәуелді келеді.  Бұл коммуникативтік 
құбылыстар (феномендер) арқылы анықталады. Коммуникативті әсер ету 
көріністері сезімдік құбылыс беру негізінде және ақпаратты жеткізудің 
әртүрлі деңгейіне байланысты болады. Коммуникативті әрекет вербал-
ды, вербалды емес болып бөлінеді. Вербалды деңгейде студенттің сөздерді 
орынды қолдануының, дұрыс сөйлей білуінің маңызы ерекше. Қарым-
қатынастағы студенттер өз қиындықтары туралы ой бөліскен кезде алды-
мен ақпаратты жеткізудегі қиындықтарының себебін іздестіре отырып, 
дара қиындықтардан жалпыға ауысады. Вербалды емес коммуникацияға 
қарым-қатынастағы адамның көздері, сыртқы түрі, бейнесі, жесттері, ми-
микасы, позасы, жүріс-тұрысы жатады. Вербалды емес коммуникация 
нақты түрде қатынастағы жеке адамның эмоциялық жағдайын білдіреді. 
Қарым-қатынас қызметі (функциялары) мазмұнына сай бөлінеді. 

1. Инструмент, функция дегеніміз – іске асыруға арналған әрекетті 
атқару үшін пайдаланылатын әлеуметтік механизм. Интегративті адам-
дарды біріктіруге арналған механизмдерді іске асыруда өзін-өзі таныту 
функциясын атауға болады. Ол психикалық тұрғыдан  өзара ұғынысуға 
көмектеседі. 

2. Жариялылық функциясы ол нақты әдістерді, іс-әрекеттерді  жеткізу 
қызметін атқарады. Коммуникациялық әрекет формалары: тікелей не жа-
нама, ықтиярлы  не  ықтиярсыз, көпшілік не жеке адамды қарым-қатынас-
тардың түрлеріне қарай ажыратылады. Студенттер арасындағы қарым-
қатынас түрлері: әлеуметтік, педагогикалық, қауымдастық, жеке тұлғалық, 
әріптестік, ұжымдық, достық, инструменталдық, диалогтық,  жасырынды 
мақсатқа жету, манипулятивтік, т.б.  қарым-қатынас болып бөлінеді.
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Коммуникация – мәселесі  күрделі  әрі  толық  шешімі табылмаған 
мәселе. Коммуникация – әмбебап мағыналы ұғым. Ол кез келген объект- 
аралық байланыс түрінде сипатталады. Коммуникация – ақпаратты беру, 
жеткізу,  кері  байланыс  құру  құралы  ретінде  техникалық  мағынада  пай-
даланылады.

Студенттердің кәсіби коммуникативтік құзыреттілігінің қалыптасуына 
жоғарыда келтірілген дәлелдер маман ретіндегі дайындық сапасын 
айтарлықтай көтереді, еңбек нарығында олардың жан-жақтылығын және 
талаптылығын қалыптастырады. Осы мәселені шешу қоғамда еркін өмір 
сүре алатын тұлғаны дайындауда қоғамдық талаптарға сай берілген жұмысты 
тыңғылықты орындап қана қоймай, сонымен қатар өзіндік дамуының 
субъектісі ретінде болуына мақсатты бағытталуын жүзеге асырады. 
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Резюме

В статье рассматриваются проблемы формирования у студентов коммуникативной ком-
петентности.

етское объединение как форма детского движения, имеющая 
свободную организационную структуру, демократическую ие-

МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ДЕТСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Владимир КАБУШ,
доктор педагогических наук

рархию построения, инициативную деятельность, самоуправлен-
ческую систему, должно построить свою работу на принципиально 
новых основаниях. Реализовывать вышеуказанные положения воз-
можно не столько в отдельных мероприятиях и делах (даже удачно и 
хорошо проведенных), сколько в специальной обстановке, условиях, 
атмосфере.

Иными словами, педагогический потенциал объединения 
определяется его духом. В данном контексте дух – это то, что вос-
принимается интуитивно, без всяких утверждений и объяснений. В 
педагогической литературе синонимы этого понятия – «духовный 
коллектив», «социально-педагогическая обстановка», «морально-
этическая атмосфера», «морально-психологический климат», «со-     
циально-психологический климат». Дух объединения независимо 
от названия всегда определяет его лицо. Результат этой духовности, 
прежде всего, в самочувствии личности в объединении, ее эмоцио-

Д
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нальном благополучии, социальной защищенности, этических га-
рантиях, удовлетворенности общением, наличии потребности в са-
мовоспитании, формировании устойчивой самооценки, создании 
условий для самоутверждения. И, как итог, создаются условия для 
формирования у членов объединения «жизненной позиции», «стиля 
жизни», «качества жизни», «образа жизни».

Бесспорно, для этого необходима тщательная, целенаправленная 
работа в коллективах объединения, построенная на моральных цен-
ностях.

Ценность – это представление о том, что свято для человека, 
группы, коллектива, общества в целом, их убеждения и предпочте-
ния, выраженные в поведении. Ценности служат эталоном, идеалом 
для всех людей.

Существуют ценности витальные: жизнь здоровье, безопасность, 
благосостояние, физическое состояние человека (сытость, покой, 
бодрость), сила, выносливость, качество жизни, природная среда 
(экологические ценности), практичность, комфорт, уровень потре-
бления и т.д.;

социальные: социальное положение, статус, трудолюбие, богат-
ство, труд, профессия, семья, патриотизм, терпимость, дисциплина, 
предприимчивость, склонность к риску, равенство – социальное и 
полов, способность к достижениям, личная независимость, активное 
участие в жизни общества ориентированность на прошлое или буду-
щее, локальная (почвенная) или сверхлокальная (государственная, 
интернациональная) ориентация;

политические: свобода слова, гражданские свободы, государ-
ственность, законность, хороший правитель, порядок, конституция, 
гражданский мир;

моральные: добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, честность, 
бескорыстие, порядочность, верность, взаимопомощь, справедли-
вость, уважение к старшим и любовь к детям;

религиозные: Бог, божественный закон, вера, спасение, благо-
дать, ритуал, Священное Писание, церковь;

эстетические: красота (или, напротив, эстетика безобразного), 
идеал, стиль, гармония, следование традиции или новизна, эклекти-
ка, культурная самобытность или подражание престижной заимство-
ванной моде.

Назначение ценностей – формирование целостной личности как 
высшей ценности, личности, способной самостоятельно и творчески 
мыслить, имеющей чувство собственного достоинства, понимающей 
свое предназначение и сохраняющей личностный статус, несмотря 
ни на какие обстоятельства.

В детском объединении предпочтение должно отдаваться мораль-
ным ценностям, которые должны начинаться с определения идеала. 
Жизнедеятельности личности нет и не может быть без идеалов, осо-
бенно сегодня, когда многие прежние идеалы разрушены, что при-
вело к нежелательным и даже неожиданным результатам.

Может ли происходить развитие личности без идеала? Воспита-
ние без оптимизма? Можно ли предсказывать положительные по-
следствия воспитания? Не только можно, но и необходимо. Идеалы 
в человечестве, обществе, народе были и есть. Вопрос в другом: какие 
моральные ценности мы должны выдвинуть на первый план? Вряд 
ли сегодня у подрастающего поколения станут идеалами партийные 
деятели, руководящие работники. Да и общественные формации 
(капитализм, коммунизм, социализм) потеряли свою привлекатель-
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ность. Сегодня следует восстановить у подрастающего поколения 
веру в общечеловеческие идеалы – истину, добро и красоту. Эти ка-
тегории и у белорусского народа всегда имели (и имеют) огромное 
значение и апробированы на протяжении многих столетий. Исти-
на открывает путь к знаниям, доброта – к человеку, красота создает 
гармонию и упорядоченность. Эти нравственные ценности  должны  
быть  материализованы  в  каждом  детском  объединении  и  высту-
пать  основным  средством  развития личности.

Вряд ли стоит говорить о такой ценности, как правда. Но напом-
нить следует: «Правда – всегда в выигрыше» (А.Швейцер); «Источ-
ник нашей веры надежды – правда» (А.Барбюс); «Только правда, как 
бы она ни была тяжела, – легка» (А.Блок).

Слово доброта многозначно. Можно выделить два его значения: 
эмоциональное переживание, зызванное добрыми поступками, и 
способность «разглядеть, почувствовать добро». Воспитание добро-
ты сегодня особенно актуально. Атомная война, экологический крах 
и проявление эгоцентризма у людей – основные причины гибели 
любой цивилизации. То, что сегодня происходит на планете – агрес-
сивные выступления отдельных партий, цинизм на страницах газет, 
вандализм по отношению к историческим памятникам, унизитель-
ное обесценивание трудовой деятельности целых поколений, – все 
это дискредитирует педагогический потенциал не только детских 
формирований, но и общества в целом.

Хочется  привести  высказывания  двух   великих  людей – Ф.М. 
Достоевского и Н.К. Рериха о красоте. Первый говорил, что «красота 
спасет мир», а второй уточнил: «Сознание красоты спасет мир». Оба 
высказывания дополняют друг друга и отражают воспитательную 
сущность этого понятия. Все на свете – человек, слово, вещь – или 
красиво, или некрасиво. Нет ничего в мире, не имеющего отноше-
ния к красоте. В ней – доброта и правда, ее не бывает без доброты и 
правды.

В качестве примера мы привели вышеуказанные ценности-
идеалы. В разных объединениях может быть свой идеал. Слова, ко-
торые отражают идеал, могут украшать флаг объединения, откры-
вать азбуку нравственности, составленную самими детьми, звучать 
в клятве молодых лидеров. Коллектив, в котором есть свои взгляды, 
ценности и нормы, дает каждому своему члену систему эталонов, 
утверждающихся затем в повседневной жизни. 

Вряд ли следует доказывать, что формируют ребенка в детском 
объединении не мероприятия, не требования, а отношение друг к 
другу и образ жизни, принятый в том или ином коллективе. Именно 
поэтому в нем может быть выработан кодекс чести или декларация 
сотрудничества детей и взрослых, установлены единые права лиде-
ров и членов объединения по отношению к его морально-этическим 
ценностям.

Вслед за провозглашением в детском объединении гуманисти-
ческих идеалов следует определить права и обязанности, которые 
должны реализовываться как детьми, так и взрослыми. Запретами 
нравственный уровень детей не поднять, надо изменить в первичных 
коллективах объединения образ жизни. Для этого следует проана-
лизировать содержание, уровень и характер гуманистических норм 
жизнедеятельности членов объединения, степень единства для де-
тей, их родителей и лидеров. Средством для этого единства могут 
быть права и обязанности членов объединения.

Права – это нормы поведения, которые регулируют жизнедея-
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тельность и взаимоотношения членов объединения. Они охраняются 
тем коллективом, от имени которого приняты.

Обязанности – нравственные требования, которые выступают 
как долг члена объединения. Обязанности характеризуют требова-
ния, равно относящиеся ко всем членам объединения.

Права и обязанности гарантируют членам объединения проявле-
ние детьми активной позиции, обеспечивают объединению как ор-
ганизации детей гарантии. При этом права должны рассматриваться 
как по горизонтали, так и по вертикали. По горизонтали – это пра-
ва, которыми наделены все подразделения объединения, а по вер-
тикали – права и обязанности районного, городского, областного 
объединения. Что касается прав членов объединения, то последним 
следует представить возможность решать не только организацион-
ные, но и идеологические и моральные вопросы. Например, член 
действует не только в соответствии с требованиями объединения, но 
и поступает согласно голосу собственной совести. Это предполага-
ет самостоятельность в решении нравственных проблем, готовность 
выступить против устоявшихся обычаев, мнения большинства, если 
последнее вступает в противоречие с требованиями подлинной нрав-
ственности и др.

Лидер объединения (взрослый), актив и первичный коллектив 
должны быть гарантами предоставления членам объединения пол-
ной самостоятельности. Для того чтобы избежать диктата лидера, 
членам объединения предоставляется право на самоанализ, само-
критику, самоодобрение, самообсуждение, самооценку и самоуста-
новку.

Заседания актива должны предусматривать открытость и доступ-
ность для всех членов объединения, добровольность и творчество 
каждого, равенство и сотрудничество со всеми, непрерывность и пер-
спективность своей деятельности, самоопределение и саморазвитие. 
Коллектив, собрание, сбор должны учитывать: потребность каждого 
члена, потребность меньшинства, право действовать, согласно голосу 
собственной совести, стремление каждого к общему согласию, право 
свободного выбора вступления в объединение и выхода из него.

Наряду с правами и обязанностями для всех членов объединения, 
каждый первичный коллектив может устанавливать для своих членов 
локальные моральные нормы. В качестве примера можно привести 
опыт работы экспериментальных объединений. Исходными права-
ми в них были равенство, братство, свобода. Первое обеспечивало 
одинаковое положение всех членов объединения в соблюдении норм 
жизнедеятельности первичных коллективов. Это право было важнее, 
чем установка, выраженная в вербальной форме. Оно способствова-
ло поддержанию здорового морально-психологического климата в 
детском коллективе. Братство благодаря содружеству формировало 
первичные коллективы, создавало в них устойчивое общественное 
мнение, выступало гарантом социальных защитных функций членов 
объединения, связанных с условиями охраны их здоровья, обучения, 
отдыха, труда, спорта, творчества.

Опыт показывает, что каждое детское учреждение может уста-
навливать для своих членов специальные звания, которые характе-
ризуют их образ жизни. Думается, они должны быть связаны с на-
циональной культурой, традициями и духом белорусского народа. 
Пусть больше у нас появится скориничей, коласовцев, купаловцев!

Мы рассматриваем свободу в детском объединении как право 
выбора вида деятельности, действий и норм выражения благопоря-
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дочного отношения к своему коллективу, окружающим людям, при-
роде, обществу и Отечеству. Свобода предоставляет каждому воспи-
таннику право морального выбора своих поступков, действий, норм 
поведения.

Не может быть прав без обязанностей. Они характеризуют тре-
бования, равно относящиеся ко всем членам коллектива. Первосте-
пенными обязанностями в детских коллективах могут быть слово, 
дело, пример. Логика этих обязанностей проста: быть верным слову, 
слово доказывать делом, в деле показывать пример. Не зря на про-
тяжении многих столетий своеобразным «учебником жизни», одним 
из главных средств воспитания у белорусского народа были слово и 
дело. С их помощью передавались от старшего поколения младшему 
опыт и знания, жизненная мудрость, этика и мораль. Слово в дет-
ском коллективе не только и не столько средство воспитания, сколь-
ко критерий воспитанности. Им выражаются понятия, отношения, 
объясняются намерения и действия. Слово другу, лидеру – то же, что 
общение: дать слово, верить ему, не сдержать его, взять слово обрат-
но и др. Верность слову – нравственная традиция. Словом мы выра-
жаем свое отношение к Отечеству, обществу, окружающим людям.

Обязанностью в детском объединении является преданность делу. 
Последним утверждаются намерения, желания, готовность. Это тоже 
должно стать нравственной нормой в первичном коллективе. Каждый 
член объединения должен находить дело во имя Отечества, для бла-
га общества, для своих друзей, товарищей и самого себя. Иначе быть 
не может: жизнь улучшается только делом. Нет дела – нет заботы об 
окружающих людях. Им утверждается и в нем проявляется забота об 
обществе и коллективе. Сегодня мы уходим от этой традиции. Воспи-
тательная работа в детских объединениях становится вербальной по 
форме и носит развлекательный характер.

Права и обязанности регулируют жизнедеятельность и взаимоот-
ношения в коллективе. Одним из показателей и одновременно крите-
рием нормального климата в нем являются законы – общепринятые 
нормы, которые признаются обязательными для всех. Законы– один 
из важнейших элементов демократии, поскольку в коллективе жизнь 
строится на основе принципа равенства всех его членов перед ними. 
Не зря восточные философы утверждали, что в коллективе, обще-
стве должен царствовать закон, а не человек. Именно в таком случае 
коллектив и общество могут стать обителью прекрасного и истинно-
го братства.

Законы выступают как нормы нравственных отношений в объ-
единении, поскольку моральные ценности, нормы, правила, прин-
ципы каждый коллектив волен оформить в виде законов. В детских 
коллективах в их ранг могут быть возведены такие нравственные ка-
тегории, как дружба, забота, честь. Данные категории относятся к 
самым важным средствам белорусской народной педагогики и влия-
ют на формирование мировоззрения, определяют поведение ребен-
ка и его отношение к сверстникам.

Дружба строится на взаимном доверии и общности интересов, 
забота раскрывает внимание к потребностям, интересам и нуждам 
человека. Проявление дружбы и заботы свидетельствует о том, что 
каждому дороги своя честь и честь товарища. Вот почему во всех дет-
ских объединениях следует ставить следующие задачи: формирова-
ние у детей и подростков потребности оказывать помощь своим то-
варищам, близким, родителям, престарелым и малоимущим людям, 
животному миру, окружающей природе; проявлять теплое отноше-



42

w
w

w
.k

az
ek

te
p.

kz
ние к пенсионерам, малышам, жителям районов, пострадавших от 
стихийных бедствий.

У членов объединения следует формировать такое качество, как 
честь (незапятнанная репутация, доброе имя). Честный человек – 
значит правдивый, прямой, добросовестный, доброжелательный. 
Честь раскрывает отношение человека к самому себе, окружающим 
людям, обществу, Отечеству. Она требует от воспитанника поддер-
живать добрую репутацию объединения; побуждает к делам на общее 
благо: учиться на совесть, зести себя достойно, не поддаваться дур-
ному влиянию. Нашему ребенку, как юному интеллигенту, должны 
быть не по душе лень, безответственность, пустая болтовня, равно-
душие, несправедливость, жестокость, показуха. Мало быть самому 
порядочным человеком, надо чтобы и люди рядом с тобой поступали 
по чести. Иначе говоря, этому следует учить и воспитывать.

Формула следующая: честь фамилии + честь семьи + честь шко-
лы + честь объединения. Морально-этические ценности и атмо-
сфера в детском объединении могут поддерживаться специальными 
правилами. Это, прежде всего, добровольность, творчество, поиск. 
Добровольность необходима для того, чтобы предоставлять ребятам 
возможность свободного выбора содержания деятельности, форм и 
методов работы для достижения каждым воспитанником личных и 
коллективных целей.

К сожалению, ранее действовавшая неоправданная централиза-
ция воспитательного процесса в пионерской организации во многом 
определяла его бюрократический, авторитарный характер. Прояв-
ление такого подхода заключалось в том, что содержание, основные 
направления и формы, методы пионерской работы определялись 
сверху. Одновременно любое проявление инициативы детей нередко 
рассматривалось как посягательство на авторитет и профессиональ-
ную компетентность взрослых. При этом забывалось, что процесс 
определения своей деятельности, ее организации и анализ – это и 
есть воспитательный процесс.

Добровольность утверждает ненасильственную педагогику, что 
гармонично сочетается с целостным процессом воспитания. Для 
развития творческой индивидуальности личности в детских объе-
динениях следует исходить из того, что необходимо вырабатывать 
способность ставить цели предстоящей качественно новой деятель-
ности, принимать решения, выбирать средства достижения целей, 
планировать деятельность; умение создавать новое, аналитически, 
критически оценивать свою и чужую деятельность, принимать в со-
ответствии с оценкой новые решения. 

С целью реализации вышесказанного, нужно предусмотреть 
формирование у учеников:

– культа знаний и интеллекта, потребности в учебе, умений, на-
выков, опыта успешной познавательной деятельности;

– уважения к результатам умственного труда;
– развития у воспитанников потребности в расширении знаний, 

желания их получить, способностей к самообразованию, культуры 
информационного взаимодействия с миром;

– творческих задатков и способностей; овладение креативными 
формами самовыражения во всех сферах бытия;

– приобщение воспитанников к ценностям общечеловеческой 
гуманитарной культуры;

– духовности и нравственности;
– создание условий для роста и развития воспитанников как но-
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сителей креативных начал, неповторимых существ, проявляющих 
себя как подлинные субъекты жизнедеятельности;

– оказание моральной и практической помощи воспитанникам 
в развитии их индивидуальности, творческого потенциала, склон-
ностей, способностей в жизненном самоопределении, полноценной 
самореализации.

Таким образом, добровольность, творчество, поиск придают ди-
намику развитию детского объединения. Добровольность открывает 
возможности действовать по желанию, а не по принуждению, твор-
чество ведет к созданию новых моральных и материальных ценно-
стей, поиск служит истоком добровольности и творчества.

Морально-этические ценности создают в детском объединении 
атмосферу духовности и душевности. Духовность ставит воспитан-
ника в позицию поиска смысла жизни, обращения к идеалу, совер-
шенству. Душевность способствует эмоциональному отношению к 
окружающим людям, проявлению к ним заботы, внимания, интере-
са. Духовность и душевность – это качества человека, чьи мысли и 
поведение, отношение к миру в целом строятся на основе общече-
ловеческих  ценностей:  любви,  истины,   мира,  добра, ненасилия.

Мы остановились лишь на отдельных ценностях детского объе-
динения. В действительности объем их больше и пространство 
функционирования значительно шире. Формы утверждения цен-
ностей следует рассматривать как многоуровневую систему.

Во-первых, они могут быть заложены в философии детского 
объединения как морально-этический императив, миссия – осоз-
нанное и присвоенное предназначение в обществе, дух – поведен-
ческий ориентир.

Во-вторых, в закономерностях функционирования детского 
объединения: целях, принципах, идеале, нормах, отношениях.

В-третьих, в нормативных документах: кодексе, правилах, де-
кларациях, договорах, протоколах, намерениях.

Методы внедрения ценностей – их разъяснение, ценностное 
внушение, ценностный тренинг, тренировка в деятельности, цен-
ностная рефлексия, ценностные действия, педагогическая под-
держка, этика ненасилия, гуманистическое отношение, активиза-
ция мыслительной деятельности, обучение ценностному процессу 
(выбор, оценивание, действие), стимулирование нравственной дея-
тельности, поиск нравственных ценностей и идеалов и др.

Назначение ценностей – формирование и развитие личности:
а) гуманной: милосердие, доброта, способность к сопережива-

нию, уважение человеческого достоинства, справедливость, ответ-
ственность, понимание ценности человеческой жизни;

б) духовной: потребность в познании мира и самопознании, по-
зитивное и оптимистическое отношение к жизни, целостность вну-
треннего мира, мировоззренческий поиск;

в) доброжелательной: любовь к людям, бескорыстие, потреб-
ность творить добро, осознание себя частью природы, любовь к 
окружающему миру, способность радоваться успехам других людей, 
терпимость к чужим недостаткам и слабостям;

г) миролюбивой: открытость, терпимость, уважение прав и сво-
бод другого человека, способность позитивно решать проблемы, 
умение  работать  в  коллективе, потребность в миротворчестве;

д) культурной: гармония внешней и внутренней культуры; зна-
ние этикета, культуры быта, развитые эстетические вкусы; разно-
сторонность интересов и знаний, культура речи; способность управ-
лять своим внутренним состоянием.

г.Минск.
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резидент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан – 2050» 
кешенді жолдауында: “Бүгінде Отанымыздың жетістіктері – әрбір 

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ 
“БАЗАЛЫҚ АЛАҢ” 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  
ЖАҢА МАЗМҰНЫ 

СҰЛТАНОВА Нұргүл,
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік 
университетінің доцентi, 
педагогика ғылымының кандидаты

азаматтың ұлттық мақтанышы. Күшті, қуатты мемлекеттер ғана ұзақ 
мерзімдік жоспарлаумен, тұрақты экономикалық өсумен айналысады. «Қа-
зақстан – 2050» стратегиясы – барлық саланы қамтитын және үздіксіз 
өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. Біріншіден, барлық дамыған 
елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Ұлттық білім берудің барлық 
буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 2020 жылға 
қарай Қазақстандағы 3–6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі 
біліммен 100 пайыз қамту жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи 
бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. 
Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік 
мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың 
сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру 
болуға тиіс» делінген.

Осы сөз әрбір ұстазға арнап айтылғандай. Ұстаз – бұл тек тәрбиеші 
ғана емес, сонымен бірге дос, біздің қоғамымыздағы білікті тұлғаны биікке 
көтеретін  адам. Соңғы жылдары жеке тұлғаны қалыптастыруды дамы-
ту және оған жан-жақты терең білім беру мақсатында жүйелі жұмыстар 
атқарылып, мемлекеттік  стандарт талаптарына сай бақылау тәсілдерін 
қолдануымыз көңілге қуаныш ұялатады. Өйткені, қазіргі кезеңде білім 
беру жүйесінің ең басты мәселесі – шәкірттің білім сапасының деңгейін 
халықаралық дәрежеге жеткізу. Осыған орай мемлекеттік білім беру 
саясатының бағытында мектеп баланың дамуын жүзеге асырып, тұлғаның 
қабілеттілігін ескеріп, бір қалыпта қалыптасуын қамтамасыз етуі керек. 
Адам баласына шын мәнінде білімді болуы үшін үш қасиет: жан-жақты 
білім, ойлауға дағдыланғандығы және сезім дарқандығы қажет. Әрбір 
оқушының өн бойына осы қасиеттерді сіңіріп, жаңашыл үрдіспен еңбек 
ететін болсақ, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру да өз шешімін та-

бады.
Осындай жаңашыл шешімдердің 

бірін біздің ЖОО, яғни, Шәкәрім 
атындағы Семей мемлекеттік универ-
ситетінің ректоры Ш.А. Әмірбеков пен 
Педагогика жоғары мектеп директоры 
А.С. Еспенбетов қаламыздағы жалпы орта 
білім беретін мектептер арасында үлкен 
тығыз қарым-қатынаста, байланыс болу 

Жоғары және арнаулы орта оқу орындарында

П
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мақсатында Мектеп базалық алаңын ұйымдастыру туралы үлкен ғылыми жоба 
жасалып, ол үлкен ғылыми кеңесте талқыланып, қала мектептері арасында 
келісімшарттар жүргізіліп, қаламыздағы білім бөлімінің жетекші маманы 
Г.К. Алтанбековамен аталмыш Семей қаласының мектептерінің базалық 
алаңының бағдарламасына қол қойылды. Сол бағдарлама аясында ЖОО 
білікті мамандары, топтасқан үлкен шығармашылық ұжым өз мамандары 
бойынша бағдарламалар мен күнтізбелік жоспарлар жасаған болатын. Соның 
аясында 2014 жылдың қаңтар айында базалық алаңның бағдарламасы 
бойынша кезекті күнтізбелік жоспардағы «Музыка мұғалімдерінің ғылы-
ми-әдістемелік жұмыстарын талдау, пікір жазу» дөңгелек үстел өткізілді. 
Оған арнайы шақырылған Семей қаласының Шәкәрім атындағы 
мемлекеттік университетінің Педагогика жоғары мектебі директорының 
орынбасары, биология ғылымының кандидаты, доцент  С.С. Төлеуғалиева 
мен педагогика факультетінің музыкалық білім кафедрасы меңгерушісі, 
педагогика ғылымының кандидаты Б.Қ. Бодауова және №17 жалпы 
орта бiлiм беретiн мектептiң директоры В.Н. Бескровный, әдістемелік 
меңгеруші Ж.Ж. Ошибаева және музыка пән  мұғалімдері А.А. Абдухамитов, 
Ж.К. Құсманова толықтай қатысты. Базалық алаңының ұйымдастыру 
бағдарламасының ғылыми- әдістемелік жұмыстың тақырыбымен: «Қазіргі 
мектептердің педагогикалық  үрдісін модернизациялау аясында музыкалық 
білім беру сапасын арттыру» таныстырылып, келешекте атқарылатын 
жұмыстардың жобаларымен пікір алысты. Педагогика жоғары мектебі 
директорының орынбасары, биология ғылымының кандидаты, доцент С.С. 
Төлеуғалиева жалпы базалық алаңның негізгі мақсаттары мен міндеттерін 
басшылыққа ала отырып, жалпы қалалық, аймақтық іс-шаралар өткізу 
арқылы музыкалық білім беру сапасын арттыру арқылы одан үлкен 
нәтиже шығатынын айта келе, педагогикалық диагностикамен ғылыми 

зерттеу жұмыстары екі бағытта жүргізіліп 
жатқанын да баяндады. Музыкалық 
білім кафедра меңгерушісі Б.Қ. Бодауова 
мен  №17 жалпы орта білім беретін 
мектеп директоры В.Н. Бескровный 
осы атқарылатын жұмыстан үлкен үміт 
күтетінін білдірді.

Осы орайда біз базалық алаң жос-
парымен мектептің музыка мұғалім-
дерімен жұмыс жасап, мектепке оқу-
әдістемелік жағынан көмек көрсетіп, ең 

алғаш 2014 жылдың 22 ақпанында «Семей  өңірінің әнші-композиторларын 
насихаттау» тақырыбында Семей қаласындағы жалпы орта білім беретін  
мектептерінің мұғалімдеріне және музыкалық білім кафедрасының ұстаздары 
мен студенттеріне арналған ғылыми-әдістемелік конференция өтті.  
Конференцияның ашылуын мектеп директоры  Василий  Николаевич 
Бескровный және музыкалық  білім кафедрасы базалық  алаңының 
тәлімгері,  осы жолдардың авторы қатысушы қала мектептерінің 
ұстаздары мен композиторларды, Семей қалалық білім бөлімінің 
әдіскері А.Ж. Жұмағұлованы, музыкалық білім кафедра меңгерушісі Б.К. 

Бодауованы ұйымдастырылған ғылыми-әдістемелік 
конференцияға келгендеріне алғыстарын білдірді.

Ғылыми-әдістемелік конференцияны салта- 
натты түрде №17 жалпы  орта  білім  беретін  мектеп  
оқушылары ән-би жырларымен ашты. Сонымен 
қоса, атаулы конференцияға Семей  өңірінің  
өнер  майталмандары,  әнші-композиторлары 
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, 
Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, 
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Әрбір  қатысушыға  арнайы  файл папкасында электронды ғылыми-
музыкалық материал, аталмыш  ғылыми-әдістемелік конференция бағ-
дарламалары мен жоспарлары үлестірілді. 

Суретте  осы аталмыш базалық алаңның ұйымдастырушылары:  
халықаралық ұстаздар  Одағының төс белгісі иегері Құсманова Жанар 
Казкенқызы, ортада Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің 
педагогика факультеті музыкалық білім кафедрасының педагогика 
ғылымдарының кандидаты, доцент, Базалық алаңының жетекші тәлімгері 
Сұлтанова Нұргүл Камилқызы, республикалық «Ең үздік музыка  мұға-     
лімі – 2007» сайысының жүлдегері, халықаралық «Білім көшбасшысы» 
алтын  медалінің  иегері Абдухамитов Айдар Абдіхатұлы.

Ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің «Алдыңғы жақсы артқы жасқа тәлім 
айтпаса, ел болғаның қайсы» дегендей, әрбір ұстаздың мақсаты – ерік-

Алматы қаласының құрметті азаматы Бейсем-
беков Айтмұхамбет Тұрсынбекұлы, Татар  
мәдениеті орталығының төрағасы, Татарстан 
Республикасының композиторлар одағының 
мүшесі, әнші-композитор Ахунжанов Габдулхак  
Габдуллович, Қазақстан Республикасының  
еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, білім 
беру ісінің үздігі, Ә.Қашаубаев атындағы 
филармонияның бас дирижеры, Қазақстан 
композиторлар одағының мүшесі, сазгер 
Сейтқазы  Оразғали  Жүнісбекұлы келіп  қаты-
сып, мектеп жасындағы балаларға  арналған  
әндер мен шығармаларын,   ноталық  жазбалары  
бар  өз  кітаптарын тарту етті. 

Сондай-ақ ғылыми-әдістемелік кон-
ференцияға арнайы №4 жалпы  орта білім  
беретін мектептің музыка мұғалімі  Искаков 
Мэлс Сейтбекұлы «Семей  өңіріндегі  сазгер, 
майталмандар», «Жасұлан» ұлдар лицейінің  
мұғалімі Маныбаева  Гүлнара  Тілеубайқызы 
«Семей өңіріндегі сазгерлердің  әскери-па-
триоттық  тақырыптағы шығармаларының  
маңызы», №1 жалпы орта білім беретін  
мектептің музыка мұғалімі Кусманова Юлия  
Патриотқызы «Композитор Габдулхак Габ-
дулұлы Ахунжанов», №17 жалпы  орта  білім  
беретін  мектептің музыка мұғалімі Абдухамитов  
Айдар  Абдіхатұлы «Шығыстың шынары, 
көңілдің шырағы  әнші-композитор Тұр-
сынғазы Рахимов» тақырыбында ғылыми-
әдістемелік жұмыстарымен  бөлісіп, тұсау-
кесерлерін   паш  етті.

Конференцияны қорытындылау, қатысу-
шыларға сертификат тапсыру сәті қалалық  
білім  бөлімінің  бас маманы, қалалық  музыка  
мұғалімдері бірлестігінің әдіскері Тұрсынбекова 
Майнұр Есенбекқызына ұсынылды. «Семей  
өңірінің әнші-композиторларын насихаттау» 
тақырыбында музыка  мұғалімдеріне  арналған 
ғылыми-әдістемелік конференция музыка 
мұғалімі Ж.Қ. Құсманова жетекшілік ететін 
«Ғұмырдария» ән студиясының ән-шашуымен  
аяқталды. 
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жігері мықты, адамгершілік деңгейі жоғары, сапалы білім беру арқылы 
Қазақстанның болашағына сай келетін ұрпақты тәрбиелеу. Яғни, бүгінгі 
өмір талабына  сәйкес білім берудің  жаңа мазмұнын, оқытудың  басым   
бағыттарын нысанаға ала отырып, барынша дамыған, алдыңғы қатарлы 30 
мемлекеттің қатарына қосылуы және әлемдік білім беру кеңістігіне енуді 
жүзеге асыру қажет. Өркениетті ел қатарына қосылудың кілті – білімде 
болса, білімнің көзі – мектепте екенін ұмытпайық. 

Резюме

В данной статье рассматриваются вопросы о программе базовой площадки, результатах 
и достижениях проводимых работ и целесообразности городских методических конференций для 
преподователей общеобразовательных школ.

Summary

In this article are examined questions about the program of base area, results and achievements 
of the work and expediency of urban systematic conferences for the the prepodovateley of the general 
education schools.

емлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты халыққа Жолдауы тәуелсіз 

ӨНДІРІСТІК  ОҚУДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ  ЖӘНЕ  БАСҚАРУ

Мұрат ДОСАЕВ,

№21 колледж директорының оқу-өндіріс ісі 
жөніндегі орынбасары

еліміздің болашақ бағыт-бағдарын айқындап қана қоймай, 2050 жылға 
дейінгі даму жоспары мен оны іске асырудың алғышарттарын белгілеп 
берді. Стартегиялық маңызды құжат қағидаттарымен құнды, өзектілігімен 
өміршең. Елбасының «ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді 
және денсаулығы мықты азаматтар»  деп айтуында үлкен мән-мағына жа-
тыр. 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жыл-
дарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Техникалық және кәсіптік 
білім жүйесі тұлға мүдделерін, еңбек нарығының сұраныстарын және экономи-
ка мен әлеуметтік саланы дамытудың перспективаларын қанағаттандыруда 
маңызды рөл атқаратынын, қоғамның және экономиканың индустриялық-
инновациялық даму сұраныстарына сәйкес техникалық және кәсіптік білім 
жүйесін жаңғырту, әлемдік білім беру кеңістігіне бірігу» міндеттелген.

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында  білім беруді дамытуда 
және білім сапасында жоғары жетістіктерге жету мақсатында басшылықтың 
іскерлігі, жұмыс әдістері, оқу-тәрбие жұмысын дұрыс ұйымдастыра білу, 
педагогикалық ұжымның міндеттерді шешуге жауапкершілігін арттыру мен 
кадрларды дұрыс таңдау белгілі бір нәтиже бере алады. 

Оқу орнының басшылық құрамы ұйымдастыру жұмыстарында мына 
мәселелерді  негізге алып отыруы керек: 

– студенттердің оқу үлгерімі мен тәрбие сапасының жоғары болуы;
– әдістемелік ұсыныстар мен өндірістен қол үзбей ұдайы біліктіліктерді 

жоғарылату; 
– оқу-материалдық базаны заманауи жабдықтармен дамыту; 
– педагог кадрларды дұрыс таңдау және қызметтік міндеттерін бөлу;
– ішкі бақылау жұмыстарын жоспарлы ұйымдастыру.   
Колледждердегі өндірістік (практикалық) оқытудың ерекшелігі – 

оның түрлі әдістерде қолданылуы: оқу шеберханаларында оқыту, жаттығу 

М
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полигондарында оқыту, өндірістік бригадалардың құрамында тәжірибелі 
мамандардың қарамағында үйрену. 

Заман талабына сай және өндірістің сұранысына қажет білікті ма-
мандарды даярлау колледждердегі өндірістік оқытуды дұрыс ұйымдас-
тырылуымен тікелей байланысты.  Өндірістік оқытудың үрдісі теориялық 
оқумен қатар колледж басшыларының үнемі назарында болады.  Оқу 
орнының материалдық-техникалық базасын жаңарту, жаңа техника 
түрлерін алу, жабдықтарды ауыстыру мәселелері белгілі бір кезеңдерде 
ғана басшылықтан көңіл бөлінсе, оқу-тәрбие жұмыстары күнделікті 
басшылықтың қадағалауында болады. Өндірістік оқытуды ұйымдастыруда 
мынадай талаптардың орындалуы тиіс:

– сабақтың оқу-материалдық базасын дайындау;
– талданып  дайындалған сабақ жоспары;
– сабақтың уақытын тиімді пайдалану, әдіснамалық деңгейінің жоғары 

болуы;
– нормативтік талаптарға сай әр студентті жұмыс орнымен және 

қажетті материалдармен қамтамасыз ету;
– студенттердің кәсіптік дағдыларын өндірістік оқытуды тиімді ұйым-

дастырудың негізінде қалыптастыру;
– техникалық қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтай отырып, жұмыс    

жоспарын орындау.
Өндірістік оқытуда теориялық оқыту сияқты пәнаралық байланыс, 

сабақтың дамытушылық мақсаты, сабақтың тәрбиелік мақсаты және 
сабақтың әдісі маңызды болып табылады. Өндірістік оқытуды басқару    
жоспарлы ұйымдастыруды, бақылауды, реттеуді және педагогикалық тал-
дау жасауды қажет етеді. 

Жаңа типті маманның бет-бейнесін қалыптастыру үрдісі – күрделі, көп 
жағынан қарама-қайшылығы мол мәселе. Теория мен практика жүзінде 
мамандарды экономикалық, техникалық және дүниетанымдық тұрғыдан 
тәрбиелеу заман талабы. Қазіргі заманғы мамандар өз мамандығы бойын-
ша терең   білімге ие болумен қатар  мәдениеттілік деңгейінің жоғары бо-
луы қажет. Мұнда, сөз жоқ, мамандарға айналадағы болмысты тезірек бар-
лап, болжауда, нарықтың қатал талаптарынан икемді де тиімді жолдармен 
шығуға және табыс табуға септігі тиеді. Қазіргі жағдайда мамандар дайын-
дау және тәрбиелеу ісі ғылым мен техниканың, мәдениет пен басқарудың, 
еңбек пен бос уақыттың дамуына байланысты әрбір адамның ұдайы жетіле 
беруге және жан-жақты білім алуға талпынуымен тығыз байланысты.

Өндірістік оқытудағы ерекше маңызды жайт: өндірістегі жаңа иннова-
циялық тәжірибелерді қолданып, оларды оқу үрдісіне пайдалану. Білікті 
мамандарды дайындау кезеңдерінде теория мен практиканың байланысын 
ұштастыратын бағыт – өндірістік оқыту үрдісі. Бұл кезеңдер студенттердің 
технологиялық үрдістерді қолдана отырып өндірістік жұмыстарды орын-
дауға мүмкіндіктер береді.

Мамандардың өндірістегі еңбегі оның кәсіпқой шеберлігінің басты 
көрсеткіші болып табылатындықтан,  өндірістік (практикалық) оқытудағы 
тапсырмаларда белгілі бір бағыттылық сақталуы қажет. Олар:

– қолмен  жасалатын  жұмыстардың орнына  механикалық және элек-
трлік құралдарды пайдалану; 

– еңбек өнімділігін арттыратын  түрлі жобаларды қарастыру;
– жұмыс түрлеріне арналған арнайы құралдарды қолдану;
– ғылыми жаңашыл жобаларды тиімді енгізу және т.б. 
Маманның жоғары кәсіптік дәрежеге ие болуы үшін түрлі техникалық 

білімдерді терең меңгеруі тиіс. Сондықтан студентті колледжге түскен 
алғашқы күндерінен бастап түрлі техникалық үйірмелерге қатыстырып, 
таңдаған мамандығына құштарлығын арттырып, техникалық ойлау қабі-
летін дамыту қажет.

Өндірістік оқытуды терең меңгеру үшін өндірістік оқыту шебері мен 
басшылықтың (аға шебер, директордың оқу-өндіріс ісі жөніндегі орынба-
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сары, әдістемелік кабинет жетекшісі) қызметтік міндеттерін нақты бөліп 
алуы қажет. 

Студенттің оқу-өндірістік жұмыстарды сапалы орындауы үшін  
көптеген сұрақтарды қамтитын ұйымдастырушылық-педагогикалық іс-
шаралардың бағыттары мыналардан тұрады:

– өндірістік оқытудың материалдық-техникалық  базасын  ұдайы дамыту; 
– оқу-өндірістік жұмыстарды педагогикалық тұрғыдан таңдау; 
– студенттерді қажетті оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету; 
– өндірістік оқыту шеберлерінің біліктіліктерін жоғарылату шараларын  

жүйелі ұйымдастыру және т.б. 
Студенттерге білім берудегі әр бағыт белгілі бір лауазымдағы басшы-

лардың (директор, директордың оқу-өндіріс ісі жөніндегі орынбасары, аға 
шебер) қадағалауында болуы тиіс.   

Осы мақаланы жазудағы мақсат – өндіріске қажет жұмысшы маман-
дарды (құрылысшылар, газэлектрмен дәнекерлеушілер, тігіншілер, авто-
слесарлар, тракторист-машинистер және т.б.) даярлауда өндірістік оқытуды 
ұйымдастыру мен басқарудың колледждерде (әсіресе, бұрынғы лицейлер-
де) ерекше орын алатынын  жеткізу еді.
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азақстан – 2030” бағдарламасында «Біздің балаларымыз білімі жоғары 
жұмысшылар мен фермерлер, инженерлер, банкирлер және өнер қайрат-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ МЕН 
БІЛІМ БЕРУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Орынкүл ЖӘЛИ,
№14 «Талас» колледжінің нарықтық 
экономика пәні оқытушысы

керлері, мұғалімдер мен дәрігерлер, зауыттар мен биржалардың иелері бола-
ды», «Келешектің иесі – жастар» делінген. Сондықтан заман талабына 
сай қоғамды көркейтетін, дамытатын жастарды тәрбиелеу ең маңызды 
мәселе екені даусыз. Ендеше экономикалық өрлеудің жоғары қарқынына 
жету қабілеттілігіне ұмтылумен шектеліп қоймай, басты назарын  бәсекеге 
қабілетті, «интеллектуалдық әлеуетке» аударып отыр.

Жастарға заман талабына сай білім беріп, олардың экономикалық 
мәдениетін көтеру – уақыт талабынан туындап отырған мәселе.

Экономикалық білім берудің басты мақсаты – студенттердің бойын-
да экономикалық ойлау қабілетін қалыптастыру, қоғамдағы эконо-
микалық құбылыстар мен үрдістердің мәнін түсіндіру, қоршаған 
орта өзгерістеріне бейімделе білуі мен қоғамда өз орнын таба білуге 
үйрету. Экономикалық мәдениетпен, қоғамның экономикалық заңды-
лықтарымен таныстыру, оларды жеке тұлғаның дамуы, қалыптасуы 
негізінде материалдық құндылықтарды өндіру мақсатында еңбек ете 
білуге үйрету және  өз Отанының патриот азаматын тәрбиелеу.  Эконо-
микалық  білім  ұқыптылыққа, танымдық белсенділігі мен өзіндік 
қабілеттерінің қалыптасуына, ынталандыру идеяларымен жақын таны-
суына қолайлы ықпалын тигізеді.

“Қ
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Экономикалық  білім  басқа  білім түрлері сияқты белгілі  бір бі-

лім жүйесін игеру экономикалық септеуде іскерлік пен дағдыны 
қалыптастыруда, өндірістегі іс-әрекет экономикасын талдауда меңгеріледі.

Экономикалық тәрбие адам бойында тәртіптілік, ұжымшылдық, 
ұқыптылық, іскерлік, үнемділікке, құштарлыққа, еңбектегі шығарма-
шылық, қанағаттылыққа, т.б. қасиеттерді дамытуға бағытталған. Жастарға 
экономикалық қызмет, қоғамымыздың экономикалық заңдары туралы 
дұрыс түсінік береді.

Экономикалық санаға нарықтық экономиканың негізгі заңдары тура-
лы білімдер енеді. 

Экономикалық тәрбие мен білімнің өзіне тән әдістері мыналар.
1. Жаттықтыру. Әртүрлі іс-әрекеттерін істей білуге машықтандыру, 

жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру,  уақыт   және  өндіру  нормаларын 
анықтау, материалдарды, электр қуатын, суды, газды үнемдеп пайдалану, т.б.

2. Тәжірибелік жұмыстар мен эксперимент. Бұл әдістерді өндірістік 
бригадасында, оқу-өндірістік кооперативте, үйелмендік шығармашылық 
қожалықтарында, шағын құс, мал фермаларында қолдануға болады. 
Білім алушыларды өнімді бағалай білуге, бизнес, ақша мен пайда сияқты 
ұғымдарды өмірде қолдана білуге дағдыландыру.

3. Экономикаға байланысты есептер шығару. Яғни, еңбекақыны, уақыт 
және өндіру нормаларын есептей білу, рентабельдік, пайда, салық, өзіндік 
құн, басқа да ұғымдар жайлы есептер шығаруға үйрету.

4. Ғылыми-техникалық экономикалық әдебиеттермен жұмыс.
5. Сандық материалды талдау әдісі. Саяхат  кезінде жинаған мәлімет-

тердің негізінде кестелер, диаграммалар жасау, қандай болса да эконо-
микалық шаруалардың тиімділігін анықтау.

6. Экономикалық сөздіктер жасау. Нарықтың экономикалық термин-
дерін қазақ тіліне аудару. Сөздіктерді пайдалана білу мен қорын молайту.

Қазіргі кезде болып жатқан жаңа  әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық 
саяси өзгерістер жағдайында еліміздің әрбір азаматы, әсіресе, жас түлектер 
өмірдің дамуынан қалыспай, өзінің отандық парызын еш уақытта естен 
шығармауы керек. Әрине, бұл өте жауапты жұмыс. Сондықтан нарықтық 
экономикаға байланысты тәрбие мен білім беру ісін басқару, оны 
жетілдірудің жолдарын іздестіру, оларды ұтымды қолдану – педагогикалық 
ұжымның төл ісі.

Әдебиет
1. «Қазақстан – 2030» стратегиялық бағдарламасы.
2.  Хеджаниязова Ж.Т. Нарықтық экономика негіздері. – Астана: Фолиант, 2007.
3. Жолдасова Г. Экономика негіздері. – Астана: Фолиант, 2008.

Жамбыл облысы
Талас ауданы
Ақкөл ауылы.

лбасының "Қазақстан–2050: мәңгілік ел" үндеуінде Қазақстан аза-
маттары құқығын біліп қана қоймай, стратегиялық мәдени, еңбек 

ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ – БАСТЫ МӘСЕЛЕ

Күлшат СЕБЕПОВА,
Т.Жүргенов атындағы өнер академиясының 
мектеп-колледжі мұғалімі

ету құқықтарын орындауда басты қоғам қағидасы екені баса айтылған. 
Сондықтан мәдениет майданы саласында еліміздің айтылмай, жазыл-
май қалған мәдени таңбаларын қамту, еңбек ету – бүгінгі таңдағы кезек 
күттірмейтін мәселеге айналып отыр.

Біріккен Ұлттар ұйымы тұжырымдамасында ұлттық мәдениетке, 
этностық мәдениетке көңіл бөлу керектігі айтылған.
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Бала дүниеге келгенде іңгәләп жылап келуі "шарт" екенін батыс, шығыс 
философтарының ескерткеніндей, әр бала өз құқығын, әсіресе, еңбек ету 
құқығын жатқа білуі керек. 

Құқықтық әділеті жоқ елдер еңбек ете алмайды, кері кетеді. Қазақстан 
Республикасы заңы үстем болған құқықтық заңы бар қоғамға айналды. 

Біздің  елімізде демократия жоғарғы санатқа ие. Еліміздің жастары 
басқа елдерге қарағанда парламент өкілеттілігін, өз құқығын (оқу, сөйлеу, 
еңбек) жақсы біледі. Сонымен бірге өз құқығын қорғауды және оны да-
мытуды басты міндеті санайды. Сондықтан біздің колледж түлектері 
де халыққа қызмет ету қоғамымыздың басты міндеті екенін түсініп, 
құқықтық мәдениетке аса зор көңіл бөлуде. Сол себепті мәдени бағдарлама 
саясатындағы мәдени тұжырым негізгі қаруымыз болып отыр.

Өйткені, жастарымыз батыс мәдениетіне еліктеп, өз ұлттық құнды-
лықтарын жоғалтып алуы әбден мүмкін. Өз ұлтының мәдениетін мо-     
йындау – әрбір азаматтың басты мақсаты. Сондықтан біз өз ұлтының 
салт-дәстүріне үңіле қарап, басқа ұлттармен теңесуге атсалысу керектігін 
ескеруге тиіспіз. Осы мақсатта төмендегідей төрт басты мәселені 
басшылыққа алу қажет. Елбасының көрсеткені де осы мәселе.

1.  Қоғамдағы жеке қарым-қатынаста жастарымыздың білімді, саясат-
шыл болуы.

2.  Отбасы  тәрбиесі – негізгі мәселе (ата-ана баласын жас кезінен дұрыс 
тәрбие беріп, теріс жолға түсуге жол бермеу).

3.  Мәдени  жағынан сауатты болу. Мәдениетімізді  таза  өз  құнды-
лығымен дәріптеу.

4.  Еңбек ету құқығына лайықты болу.
Елбасы 2015 жылды Ассамблея жылы деп жариялап отырғандықтан, 

қазіргі мектеп оқушыларын, студенттерін осы айтылған мәселелерге 
лайықты етіп тәрбиелеуге ұстаздар қауымы атсалысуы және ол басты 
мақсатымыз деп түсінуі керек. 

Ең бастысы, студенттер мен оқушылар күнделікті өмірде өздерінің 
құқықтары мен міндеттерін дәйекті түрде орындап отырса, құқықтық 
мәдениетіміз  көтеріледі. Әсіресе, өнер  балалары жастайынан  ЮНЕСКО-
ға, оның мақсатына жүгінсе, оны түсініп, әрқайсысы алдарына мақсат 
қойса,  жасаған  істеріне  ойлана  қарайтын  болады. Батыс мәдениетінің ке-
рек  емес  жеріне  қызықпай, өз  ұлтына  менсінбей  қарамай, өз Отанының 
сенімін ақтауға, үлкенді сыйлауға, ұстаздарын құрметтеуге тәрбиеленсе, кол-
ледж  игілігіне  үлес қосса, мектеп, колледж намысын қорғап, беделін өсірсе, 
дәстүрді жалғастырса ұлттық құндылығымыз өз қалпында сақталады.

Еліміз тұғыры Ата заң болғандықтан, әлеуметтік тапсырмада діңгегі-
міз – демократия болмақ. Ендеше жастарымыз өз құқығын терең ұғынып, 
экономикалық  дағдарыс  пен  қылмыстың  көбеюіне қарсы  тұруда,  оны  
жоюға көмектесуге қажетті  құқық  міндеттерін бақылауды алға тарта-
ды. Мәселен, жастар өздерінің демократиялық үрдістеріне келтіретін 
кедергілерді жоюға көмектесу арқылы Қазақстан Республикасының 
азаматтық құқығының қайнар көздерімен Ел конституциясының мен-
шіктің түрлі нысандарына көрсеткен 6-баптағы ҚР азаматтық кодексіндегі 
азаматтық құқығына ерекше ие бола алады. Ол үшін жер, су, байлықты 
көзінің қарашығындай  қорғауды, олар мемлекет қарауында екенін, жеке-
меншік пен мемлекеттік билік бірдей қорғалатынын және бәрі заңмен 
белгіленгендігін оқып білу қажеттілігін ұғынуы керек. Біздің мектеп-
интернат колледжіміздегі ішкі ереже, өзін ұстау, қоғам мүлкін таза 
сақтау көзделген. Осыған орай, біз балаларды колледждегі, интернаттағы 
қоғам мүлкіне, жанашырлық  көзқарас танытуға, өзінен кейінгі мектеп 
оқушыларына үлгі боларлықтай із қалдырып кетуге баулуға ұмтыламыз. 
Соның арқасында олар азамат болып тәрбиеленіп, құқықтың норма 
жиынтығына, өмірдің күнделіктегі заңдылықтарына көз жүгіртіп отыра-
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ліміздің   өндіріс  ошағы   болған   Қарағанды  өзінің  80  жылдық ме-
рейтойын тойлауда. Осыған орай, Жамбыл атындағы №7 мектеп-

БІЛІМНІҢ БҰТАҚ ЖАЙҒАН БӘЙТЕРЕГІ

Ошақбай СУХАНБЕРЛИН,
ардагер ұстаз

Тағзым

ССР оқу-ағарту ісінің үздігі Нұрахмет Қайырбайұлы 
Қайырбаевқа арналған оқушылармен, жас мұғалім-
дермен және Нұрахмет Қайырбайұлының көзін 
көрген қазіргі тірі әріптестерімен, ізбасарларымен 
кездесу – еске алу кеші болып өтті. Кештің негізгі 
мақсаты – бақытын еңбектен тауып, маңайына 
шуағын төгіп, адамгершіліктің, адамдықтың  дәнін 
еккен  абзал  ағамыздың  ғибратты  ғұмырының 
өнегелі сәттерін  еске  ала  отырып,  қазіргі  ұр-
паққа ой салу,  күні бүгінге дейін өзектілігін 
жоймаған ғылыми-әдістемелік еңбектерімен та-
ныстыру, ұрпақтар сабақтастығын  байланыстыру, 
қоғамымыздағы алатын орнын көрсету. 

Кездесу кешке артында өшірілмес із қалдырған 
ардақты ағамыз, ұлағатты ұстазымыз туралы осында отырған ұрпаққа ай-
тар тәлімі мол ойларымен бөлісетін, Нұрахмет Қайырбайұлының елі 
үшін, болашақ ұрпақтың қамы үшін қилы кезеңдерде атқарған қызметінің  
куәгерлері болған ардагер ұстаздар:  Иман Әбдіреимов, Майра Жұмашева, 
Шәрбан Жекебаева, Бақыт Бексейітова, Уәзилә Хамитова, Назгүл 
Жұмақасова, Қорлан Смағұлова және осы мақала авторы шақырылды.

Алаштың белгілі ақыны Сәбит Бексейіттің «Көз жұмды қазағымның 
жайсаң  ері,   Ағам  деп,  Ұстазым   деп   айтар  елі, Жадымыздан   өшпес   деп  білемін 
мен,  Білімнің  бұтақ  жайған бәйтерегі!»  дегеніндей, шынында да Нұрекең 

интернатында жыл бойына арналған іс-шаралар аясында көмірлі 
шаһардың өсіп-өркендеуіне елеулі үлес қосқан айтулы ардагер тұлғалар 
туралы тәлімдік-тәрбиелік мәні бар мәдени шаралар да өтіп жатыр. Сон-
дай шаралардың бірі – өз тағдырын осы қаламен сабақтастырып, білім са-
ласында ізгі жол салған қаламыздың құрметті азаматы, КСРО және Қазақ 

ды және өз-өзіне есеп беру ғұрпын қалыптастырады. Дегенмен, әлеуметтік 
ортада әрбір азамат немесе азаматшаның дара тұлға болып қалыптасуы 
тікелей өзіне байланысты. Алайда, колледж педагогтері жастардың ұлттық 
құндылықтар іргесін осы өзі оқып жүрген киелі өнер ордасынан алып 
шығуын көздейді.

Ұлы Абай айтқан "Адам бол" идеясы – бұл қазақ елінде ұдайы да-
мып келе жатқан идея. Абайға дейінгі өмір сүрген әл-Фарабидің көрсетіп 
кеткені де осы. 

Мектеп-интернат колледжінің оқушылары мен студенттері құқықтық 
мәдениетіміздің басты элементтері  болып  саналатын заңдардың, ереже-
лердің жарғыларын орындауға атсалысып отырса, бұл – біздің жетістігіміз.

Сонымен қатар олар білім алуға, өзінің ар-намысын құрметтеп, өз 
ойын ашық білдіруге өзін тәрбиелей білуі керек. Заңда айшықталғандай, 
мектеп-интернат колледж қабырғасында оқып жүрген жастарымыз 
барлық сабақтардан білім аясын кеңейтуге, аянбай еңбек етуге, барлық 
мүмкіншіліктерін жасауға толық құқығы бар.

Е
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Бәйтерек еді. Нұрахмет Қайырбайұлының арамыздан өткеніне 10 жылдың 
жүзі болды.  «Ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді» демекші, 
мектебімізде жыл сайын «Н.Қайырбаев атындағы аймақтық математикалық 
олимпиада», спорт жарыстары өткізіледі. Заманауи электрондық техника-
лармен жабдықталған «Н.Қайырбаев атындағы математикалық кабинет» 
жұмыс жасайды. Мектептің сыртқы кіре берісінде Нұрахмет Қайырбайұлына 
арналған ескерткіш тақта орнатылған. Жыл сайын мектеп ұжымының 
қолдауымен үздік оқушыларға «Н.Қ.Қайырбаев атындағы шәкіртақы» 
тағайындалады. Үстіміздегі оқу жылында 16 оқушы осы құрметке ие болды, 
оның 6-ы «Алтын белгіге» үміткерлер. Мектеп мұражайында Н.Қайырбаевқа 
арналған арнаулы бұрыш бар. Сынып жетекшілері, оқушылар тәрбие 
сағаттарында бұл материалдарды пайдаланып жүр. Н.Қайырбаев тура-
лы Қарқаралының тарихи-өлкетану мұражайында да бұрыш берілген. 
Мектептің  қазіргі  таңдағы осындай жетістіктерімен және қысқаша даму та-
рихымен таныстырған мектеп директоры  Қ.Ілімбаев бүгінгі кешке қатысып 
отырғандарды таныстырып, оларға сөз берді. Ардагерлердің естелік сөздерін 
қысқартып беруді жөн көріп  отырмыз.

И.Ш. Әбдіреимов: – Облысымызда қазақ мектептерінің ішінде 
бірінші болып гимназиялық білім беру ошағына көштік. Алғашқы ресми 
төлқұжаттарын жасау, гимназиялық оқу бағдарламарын жасау, гимна-
зия мәртебесін бекіттіру жұмыстарында бірге жүрдім. Қай жерде болсын 
ойларының дұрыстығын дәлелдей алатын. 

М.Ж. Жұмашева: – Мектептегі ұлан-ғайыр істердің із-түссіз жоғалып 
кетпеуін, оларды кейін тәрбие жұмыстарына пайдалану жағына көп көңіл 
бөлетін, қадағалайтын, мектеп түлектерінен шыққан атақты тұлғалар ту-
ралы деректер жинап, жүйеге келтіруді Нұрекеңнің басшылығымен жүзеге 
асырдық. Соның нәтижесінде мектеп мұражайы үлгілі деңгейге көтерілді.

Ш.Жекебаева: – Мектепті бітіріп, осында пионер вожатый болып, 
еңбек жолымды бастадым. Кейін жоғары білім алып, кәсіби маман бо-
лып қалыптасуыма Нұрағаң тікелей көмек көрсетті. Содан бері сол кісінің 
еңбегінің игілігін көріп келемін. Біздің үйдегі төрт бала да осы мектепті 
бітіргендер. Нұрағаң бейнесі есімізден кетуге тиісті емес. 

Б.Бексейітова: – Киелі мектептің түлегі екендігімді мақтан етемін. Мен 
Нұрекеңнің де, осында отырған М.Жұмашеваның да, Ш.Жекебаеваның 
да, Уәзилә Хамитованың да шәкірті екенімді бақытым деп есептеймін. 
Бүгін өзім де ардагер ұстаздардың қатарындамын. Күні бүгінге дейін қол 
үзбей осы мектепте істеп келемін. Жоғары санатты мұғаліммін, еңбектерім 
бағалануда. Менің өмірлік бақытым осы ұжымнан басталған. 

О.Суханберлин: – Жұмысымыз кафедралық жүйе болатын. Бұл да 
жаңалықтың бірі еді. Мен математика-информатика кафедрасында едім. 
Сабақтарға жиі қатыстыратын. Математиктер арасында деңгейлеп, сара-
лап,  даралап  оқыту  жүйесін  енгізді,  іске  асырды. Сол уақыт тұрғысында 
бұл да жаңалық еді. Менің Д.Әбікеновпен бірге жасаған оқушылардың 
білімін компьютерлік бағалау бағдарламамыз республикалық «Информати-
ка негіздері» журналында жарияланғанда қолдап қана қоймай, әдістемелік 
құрал ретінде басқа пәндерге де пайдалануға басшылық жасады. 

Қ.Смағұлова: – Нұрекең жан-жақтан тәжірибелі мамандарды алғы-
зып, жағдай жасады, оларға үй бергізді. Ұжымды жас мұғалімдермен 
толықтырып, қамқорлық жасап, пәтер алуға көмектесетін. Риза болған, 
ренжіген сәттерінде айтатын зілсіз әзілдері де болатын. Біз Нұрекеңнің 
«шекпенінен» шыққандармыз. Ұстаз бейнесі әлі көз алдымызда.

Н.Жұмақасова: – Уақытпен есептеспей жұмыс істей беретін. Шарша-
ғанын көрген емеспіз. Оптимист еді. Бізге «Балам оян, бізді ұлы істер күтіп 
тұр» деген француз ойшылы Сен Симонның осы сөзін үнемі еске салып, 
осындай ойлармен сергектікке шақырып отыратын. 

Уәзилә Хамитова: – Отбасынан гөрі мектеп жұмысын алға қоятын. 
Ұжым алдында сыйлы, жұмысым нәтижелі бола тұра, маған: «директордың 
әйелі алдыңғы қатарда болуы керек, оны мадақтаудың қажеті бола қоймас»  
дейтін. Құдайға шүкір, жаманат келтіргем жоқ. Бүгінгі осы кездесуді 
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ұйымдастырып отырған мектеп басшыларына үлкен алғысымды айтамын. 
Нұрахметтің аты өшкен жоқ. Соған көңілім толып отыр. 

Кеш  барысында мектеп тарихы, Нұрахмет Қайырбайұлының педа-
гогтік қызметінің 60 жылдығы туралы түсірілген шежірелі бейнефильм  
көрсетіліп отырды. Сонымен қатар ардагер ұстаздардың Нұрахмет Қайыр-
байұлының әдістемелік оқу құралдар жинағын жасауы, білім сапасын 
арттырудағы  ғылыми-практикалық  еңбектер жазуы және 70-жылдардағы 
мектепті  жабылып  қалудан  сақтау жолындағы қажырлы күрестері жөнін-
дегі  естеліктерін  оқушылар  жігерлі  сезіммен  ұйып  тыңдады.   

«Егер сіз адамның Алла алдындағы бағасын білмек болсаңыз, онда ол адам ту-
ралы халықтың пікіріне құлақ түріңіз» деген Пайғамбар хадисінде. Олай болса, 
бүгін елінің баянды болашағы үшін тер төгер ұл-қыздарымызды тәрбиелеу 
ісінде  аянбай  еңбек  еткен, халық құрметіне  бөленген  ұлағатты  ұстаз жай-
лы осылайша азды-көпті ой өрбіттік. «Өткеніңді  ұмытсаң,  өшкеніңнің белгісі.  
Өткеніңді  еске алсаң, өскеніңнің белгісі» деп Жұбан ақын жырлағандай,  
ғасырға  жуық  тарихы  бар, өткеннен  өнеге  алып, қасиетті киелі  шаңырақта  
еңбек еткен, тер  төккен  абзал адамдар  жайлы кейінгі ұрпақ біле жүрсін 
деген мақсатпен өткізген осы кездесу аз да болса шәкірттерімізге ой салса 
мақсатымыздың орындалғаны. 

Оқушыларға ой салар осындай өнегелі әңгімелерді айтатын, бірін-бірі 
білетін, бір-бірін көрген ардагерлердің арамызда жүргені қандай жақсы. 

Қарағанды қаласы.

тнопедагогиканың компоненттерін, оның педагогикамен арақа-
тынасын қарастыра отырып, біз енді қазақ этнопедагогикасының 

ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ 
МӘНІ, ҚҰРЫЛЫМЫ 

Клара ҚОЖАХМЕТОВА,

педагогика ғылымының докторы, профессор

мәнін талдауға көшеміз.
Этнопедагогиканың құрамына енетін компоненттерді зерттеу, педаго-

Батыс Қазақстан облысының тумасы. Орал педагогика институтының 
түлегі Қожахметова Клара Жантөреқызы – бүкіл саналы ғұмырын ғылымға 
арнаған көрнекті ғалым. Ол педагогика ғылымының докторы, профессор, 
халықаралық педагогикалық академия мен халықаралық педагогикалық білім 
беру ғылымдары академиясының (Ресей), Қазақ педагогикалық ғылымдар 
академиясының академигі, халықаралық «Болашақ» бағдарламасының сти-
пендиаты және этнопедагогика ғылымының теориялық-әдіснамалық негізін 
қалаушылардың бірі ретінде де танымал еді.

Өзіндік ғылыми мектебі қалыптасқан ғалымның 4 монографиясы, 6  оқу 
құралы, 3 оқулығы жарық көрген, республикалық ғылыми басылымдарға 
200-ге жуық мақаласы жарияланған. Оның негізгі ғылыми бағыты – этнопе-
дагогика, ұлттық мектеп және мәселелері болды.

Ғылымға әлі де берері мол ғалым Клара Жантөреқызы 2014 жылдың 
желтоқсан айында дүниеден озды. Марқұмның отбасына, туған-туыс-
қандарына қайғыра көңіл айта отырып, журнал оқырмандары назарына белгілі 
педагогтің 2013 жылы жарық көрген «Этнопедагогика: әдіснама, теория, 
тәжірибе» оқу құралынан үзінді ұсынғанды жөн санадық.

Э
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гиканың құрамдас бөлігі болып саналатын этнопедагогиканың, оның 
құрамына енетін компоненттер есебінен, олардың өзгешелігін зерттеудегі 
басқаша тұғырды талап ететін ерекше қасиеттерге ие болады. Яғни 
педагогиканың кұрамдас бөлігі ретінде этнопедагогикаға, педагогикалық 
заңдар, зандылықтар, принциптердің әрекеті де қатысты болады. Алай-
да, интегративті салада, білімнің этникалық спецификасы болады, яғни 
педагогикалық және мәдениеттанушылық проблеманың этникалық 
аспектісін көрсетеді. Сол себепті түйісу саласы ретінде, этнопедагогиканың 
объектілі саласы, этностың өмір сүруінің этникалық жағы алынады: эт-
нопедагогика үшін – дамушы этнопедагогикалық болмыс; этнология             
үшін – этнос және өзіне ұқсас этностарға қатынас; этникалық мәдениет 
үшін – аталған этностың мәдениеті. Бірақ, пәндердің әрқайсысы өзінің 
аспектісін: берілген жағдайда этнопедагогика – этникалық тәрбиенің 
ерекшелігін қарастырады.

Қазақ этнопедагогикасын анықтауда (маңызды мән) біз Т.И. Ого-
родниковтың  идеясын бастапқы негіздеме ретінде алдық, оның пікірі 
бойынша: «этнопедагогика этнография және фольклористикамен педа-
гогиканы байланыстыратын жаңа сала ретінде пайда болды» [12, 6-б.]. 
Этнопедагогика – педагогиканың құрамдас бөлігі, біртұтастың бір бөлігі 
ретінде, оған педагогикалық  белгілер  тән: заңдар, заңдылықтар, педа-
гогика теориясының принциптері, олар өз кезегінде этнопедагогикаға 
қатысты әдіснамалық болып  табылады; бірақ этнопедагогиканың өзіндік 
ерекшелігі бар, атап айтсақ: ол  өзгешелік аспектіні – этнопедагогикалық 
аспектіні зерттейді. Этнопедагогика – этнопедагогиканың зерттейтін 
объектісіне жақын педагогиканы басқа ғылым салаларымен біріктіретін 
саласы болған себепті, біз этнопедагогика мен этнографияның, этно-
педагогика мен этнофилософияның, этнопедагогика мен мәдениет 
философиясының арасындағы байланыстарды тереңірек қарастыруға 
шешім қабылдадық. Осы мәселе бойынша біз Б.Кедровтың [83], В.И.  
Журавлевтің [84] зерттеулерін негізге алдық, осы зерттеулер арқылы 
қазақ этнопедагогикасының ерекшелігін айқындау үшін ұмтылыс 
жасадық, біз қазақ этнопедагогикасының компонентті құрамын; қазақ 
этнопедагогикасының  құрылымын;  қазақ этнопедагогикасының функ-
цияларын; педагогикамен арақатынасын анықтауға мүмкіндік беретін, 
этнопедагогиканың көптеген анықтамаларын жан-жақты талдау арқылы:

– педагогика – жалпы, оның заңдары этнопедагогика саласына да 
ортақ;

– этнопедагогика – ерекше, яғни педагогикада барлық этникалық 
топтарға, этносқа тән этникалық өзгеше аспектіні айқындайды деген 
тұжырым жасадық.

Қазақ этнопедагогикасы – бұл дара, яғни мұнда зерттеуші тілде, 
әдет-ғұрыптарда,  дінде, салт пен дәстүрде көрініс беретін, этникалық 
мәдениеттің өзіндік бейнесін ескеру арқылы құрылатын ерекшеліктерді 
анықтайды. Қазақтардың этникалық психологиясының, шаруашылық 
іс-әрекетінің, тұрмысының, орта жағдайларының әсерімен тарихи 
қалыптасқан, әлемді этникалық өзіндік бейнелі қабылдау есебінен, өзінің 
көрінісін қазақ этносының мінезінде, ұлттық сезімдерінде, ұлттық өзіндік 
санасында табады. Мұның бәрі педагогикадағы түйісу нүктесін табады, 
ол өз кезегінде білімнің барлық түрлерін «қоя» отырып, кіріктіру, яғни 
интеграциялық және реттеуші рөл атқарады.

Кіріктірмелі жүйе құраушы компонент ретінде не алынады? Біздің 
ойымызша, бұл қазақтың этникалық тәрбиесі, яғни қазақ этнопедаго-
гикасының пәні болып саналады.

Мұның бәрі қазақ этнопедагогикасының өзгешелігін айқындап 
көрсетеді: педагогиканың құрамдас бөлігі бола тұрып, сонымен бірге 
оған қайталанбас сипат беретін өзгешелік, өзіндік ерекшеліктері болады. 
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Сондықтан этнопедагогика – педагогикалық  қасиеттердің, педагогикалық 
функциялардың басымдылығын ашық көрсететін педагогикалық білімнің 
қалыптасып келе жатқан жас саласы болып табылады.

Этнопедагогиканың негізін этнофилософия, этнос теориясы, эт-
нопсихология, мәдениет философиясы, педагогиканың әдіснамасы құ-
райтын себепті, олардың әрқайсысы этнопедагогикаға біріктірілетін, 
қазақ этнопедагогикасының ағзасына өзіндік бөлігін енгізеді. Қазақ 
этнопедагогикасының құрылымдық және мазмұнды тұрғыда толық 
зерттелмегені белгілі. Сондықтан этнос теориясының, этнофилосо-
фияның, этномәдениеттің, этнопсихологияның, педагогиканың әдісна-
масының өзара қандай байланыста екендігі және қандай күйде болатыны 
біз үшін маңызды болып саналады.

Қазақ этнопедагогикасы педагогикалық білімнің бір саласы ретінде, 
педагогиканың  түйісуінде   қалыптасты (бұл тәрбиенің этникалық  аспек-
тісін  зерттейтін педагогиканың бір саласы және педагогиканы этноло-
гиямен байланыстырады, бұл сала теориялық этнография деп аталады). 
Ал этнопедагогика – рухани этникалық мәдениеттің ажырамас бөлігі, 
компоненті. Осылайша, осы салада этнопедагогикалық білімнің маңызды 
блоктары шоғырландырылған – этнософия туралы (фольклор, халық 
даналығы), әлеуметтік-нормативті  танымдық мәдениет, халықтың дәстүрлі 
өмірін қамтамасыз ету саласы, салт-дәстүрлер, дін, тіл, этноәлеуметтік 
рөлдерді ұстану мәдениеті және т.б.

Бұнда назардан тыс қалдырмайтын бір жайт бар, себебі этнопеда-
гогика – педагогиканың құрамдас бөлігі, оның міндеттері, пәні, нәти-
жесі – педагогикалық, бұнда білімнің кіріктірмелі саласы ретінде этно-
педагогика өзінің мақсаттарын жүзеге асыру үшін, тәрбие іс-әрекетінің 
ерекшелік құралы ретінде, этникалық мәдениеттің компоненттерін 
қолданады. Осылайша,  этнопедагогиканың  педагогикалық  мәні  айқын-
далады.  Бұдан  басқа, қазақ этнопедагогикасының  нысаны ретінде, да-
мушы этнопедагогикалық болмыс (кең мағынасында); қазақтың ұлттық 
мәдениеті  (тар мағынасында), ал пәні ретінде этникалық тәрбиенің даму-
шы үдерісіндегі этнос субъектісі алынады:

Нысаны – этникалық педагогикалық мәдениет, дамушы, этнопеда-
гогикалық болмыс.

Пәні – адам өмірінің барысында жалғасатын этникалық тәрбие үдерісі, 
соның аясындағы этноәлеуметтік рөлдерді меңгеру үдерісі.

Заңдары: шынайы өмір арқылы тәрбиелеу; параллельді әрекет арқылы 
тәрбиелеу (тәрбие әлеуметтік қалыптастырудың қоғамдық-тарихи үдерісі 
ретінде (әлеуметтендіру), этнизация.

Заңдылықтары: барлық педагогикалық заңдылықтар.
Осылайша, педагогика ғылымының құрамдас бөлігі ретінде, этно-

педагогиканы тыңғылықты талдау, педагогиканың құрамдас бөлігі бола 
тұрып, оның өзіндік ерекшеліктері болатынын көрсетеді, бұл өз кезегінде 
педагогикалық білімнің кіріктірілген саласы болуымен негізделеді.

Өсиетте – насихат 

Парасаттылық, шарапаттылық, кеңдік, адалдық ғылымда қызмет 
істеген әрбір адамға лайық, халқымыздың мәпелеп, бетке ұстары – ғылым 
адамдары.

Евней Букетов
* * *

...барлық ғылымның өзі қиялдан, ойлаудан туған. Білімсіз-ғылымсыз өнер 
табылмайды.

Шәкәрім Құдайбердиев.
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Педагогикалық идеялар фестивалі

республикалық «Дарын» ғылыми-практикалық орталығының іс-
шаралар жоспарына сәйкес 2014 жылдың 11-12  желтоқсан күндері  

ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗДАР БАЙҚАУЫ

Бауыржан ӘЛІҚОЖА,
журналист

Алматы қаласындағы «Алатау» шипажайы базасында VIIІ республикалық 
инновациялық-педагогикалық идеялар фестивалі өтті.  Осы орайда 
фестивальдің барысы, жай-жапсары жөнінде орталықтың педагогикалық 
инновация зертханасы меңгерушісі, “Ы.Алтынсарин” төсбелгісінің  иегері, 
ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері Жәмила Жакенованы аз-кем 
әңгімеге тартқан едік.

–   Бұл фестиваль 2000 жылдан бері екі жылда бір рет тұрақты өткізіліп 
келеді. Байқаудың мақсаты  –  мұғалімдерді қолдап-қуаттап  бір-бірімен 
тәжірибе  алмастыру,  мектеп мұғалімдері мен жетекшілерінің инновация-
лық тәжірибелерін кеңінен насихаттап тарату. 

Фестивальде жалпы орта білім беру жүйесін жаңартудағы маңыз-
ды сұрақтарды талқылау үшін пікірталас құру, жас мұғалімдерге пси-
хологиялық-педагогикалық қолдау көрсету, жаңашыл мұғалімнің құры-
лымдық-мазмұндық үлгісін жасау қарастырылды. Дарынды балаларды 
дайындау үшін қарымды педагогтер керек. Бұл шара –  сол мұғалімдердің 
шеберлігін шыңдау алаңы. Жаңашылдықтарын қолданысқа  енгізетін ме-
ханизмдер тетігі. «Адам мен адамды, ел мен елді теңестіретін білім», – деп 
М.Әуезов айтпақшы бұл байқауды дамыған озық елдермен теңесу  жолында 
жасалған бірден-бір бағыт десек болады. Байқауға категориясы жоғарылар 
ғана емес, кез келген жаңашылдығы бар мұғалім қатыса алады. Биыл 213 
мұғалім бақтарын сынады. Оның жетпісі ауылдық жерден. 

Біз әр фестиваль жүлдегерлерінің еңбектерін құрастырып жинақ етіп 
шығарамыз. Үздік жұмыстардың жаңалықтары, ерекшеліктері үлгі ретінде 
ұсынылады.

«Дарын» орталығында оқу-әдістемелік кеңес бар. Сол кеңесте жоспар 
бойынша 1-дәрежелі диплом иегерлерінің жұмысын қайтадан ғылыми 
кеңеске салып қарастырамыз. Кеңестің Білім және ғылым минстрлігі 
бекіткен  мүшелері  бар. 1-дәрежелі жеңімпаздардың   еңбектерін  жинақ   

Секция жұмысынан көрініс.

Р
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логия, математика, физика, информатика, қазақ тілі мен әдебиет, тарих, 
құқық, орыс тілі мен әдебиет, ағылшын тілі пән мұғалімдері шеберліктерін 
ортаға салды. Үшінші бағытта мектепке дейінгі және  бастауыш білім беру 
педагогтері өзара сайысқа түсті. «Сабақ аяқталған соң…»  төртінші бағытта 
сынып жетекшілері, тәрбиешілер, қосымша білім беру педагогтерінің  
біліктілігі сарапқа салынды.

Сонымен қазылар алқасының шешімі бойынша Алматы қаласындағы 
М. Ганди атындағы  №92 мамандандырылған мектеп-гимназия дирек-
торы Е.Жиенбаевтың «Астро-ғарыштық оқу-зерттеу кешенінің  ІТ және 
ғарыштық технологияларды игерудегі маңызы», Семей қаласындағы №37 
мектеп-гимназиясының тарих пәні мұғалімі Г.Жұмақсанованың «Се-
мей өлкесінің қысқаша тарихы»,  Тараз қаласындағы дарынды балаларға 
арналған облыстық «Дарын» мектеп-интернатының ағылшын тілі мұғалімі 
С.Айдарбекованың «Интерактивные методы обучения английскому языку» 
әдістемелік құралы,  Тараз қаласындағы №24 мектеп-гимназиясының  хи-
мия пәні мұғалімі Е.Пактың «Исследовательская деятельность учащихся на 
практических  занятиях по химии», Астана қаласындағы  дарынды балаларға 
арналған №9 «Зерде» мектебінің  математика пәні мұғалімі К.Тердікбайдың 
«Бағдарлы  оқытулар арқылы оқушылардың математикалық  дарынын, 
ой-қабілетін жетілдіру» бағдарламасы, Павлодар қаласындағы дарын-
ды балаларға арналған Абай атындағы №10 қазақ орта лицей-мектебінің  
информатика пәні мұғалімі Б.Нұрғазинаның «Ертегі әлеміне логикалық 
саяхат», Ақтау қаласындағы №24 орта мектебінің тарих пәні  мұғалімі 
Л.Қонбаеваның «Білім  беруді  жетілдірудің  заманауи үрдістері», Се-
мей  қаласындағы №9  «Айгөлек» балабақшасының музыка пәні мұғалімі 
Г.Корчевскаяның  «Как  дать  детям энциклопедические знания в области 
музыки»  тақырыбындағы жобалары  үздік  деп танылып,  бірінші  дәрежелі 
дипломдармен  марапатталды. Мұнымен  қоса  21 жұмыс  екінші дәрежелі,  
30  жұмыс  үшінші  дәрежелі  дипломдармен  марапатталды.

Фестивальге қатысушы педагогтердің дарынды балалармен жұмыс 
жүргізуде жеке кәсіби деңгейлерінің жоғары екендігі атап өтілді. Бұл да-
рынды балаларға арналған білім беру ұйымдарын ғылыми-әдістемелік 
қамтамасыз ету және «Дарынды балалармен жұмыс жүргізуге педагогтердің 
кәсіби-тұлғалық дайындығын қалыптастыру» тақырыбында тұрақты 
өткізіліп  тұратын семинарлардың, мектептер мен республикадағы да-
рынды балалармен жұмыс жүргізетін аймақтық орталықтар жұмысының  
нәтижесі десек артық айтқандық емес.

етіп, әр жеңімпаздың мектебінде республикалық семинар өткізіліп 
жұмысының нәтижесі талқыланады. Баламен қалай жұмыс жасайды, 
сабақтан тыс қалай жұмыс істеп жатыр, неше баласы оқуға түсті, неше ба-
ласы олимпиада жеңімпазы дегендей. Осының бәрі сол республикалық се-
минарда тағы да сарапталады.

Фестивальға қатысушы мұғалімдер.

Бұл фестивальдің республи-
калық кезеңіне әртүрлі  бағыт бо-
йынша педагогтердің оқушылармен 
жүргізетін оқу-тәрбие және сабақтан 
тыс қызметінің жеке және ұжымдық 
220 жоба келіп түсті. Жобалар мына-
дай бағытта қорғалды: «Білім берудегі 
менеджмент жүйесі» бағытында жал-
пы орта  білім беру ұйымдарының 
директорлары, директор орынба-
сарлары, білім  басқармасының 
және «Өрлеу» БКҰО АҚ маман-
дары, әлеуметтік педагогтер мен 
психологтер бақтарын сынады. 
«Әртүрлі сабақтар, бірақ әрқайсысы 
шеберлікпен құрылған...» бағытында 
химия, биология, география, эко-
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45 минут

алауатты өмір салтын қалыптастыруда ұлттық ойындардың маңызы 
зор. Денешынықтыру, спорт, дене тәрбиесі, туризм, халықаралық ту-

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ 
САЛАУАТТЫ ӨМІРГЕ БАУЛУ 

Әйгерім ЖОМАРТОВА, 
№3 жалпы орта білім беретін мектеп-кешенінің 
дене шынықтыру пәні мұғалімі

ризм, табиғатқа серуен, таза ауада жүру салауатты өмір сүруге апаратын сара 
жолдар. Мәселен, кешкі тамақтан соң таза ауада бір-екі сағат серуен құрып 
ұйықтаудың пайдасы үлкен. Ұйқы 7-8 сағаттан  кем болмауы керек. Алланың  
табиғатты  адам  үшін жаратқанын және парыз еткенін,  тіршілігінде қажетіне  
дұрыс пайдалануды,  денсаулығына  зиян келмейтіндей  жағдайда болуын  
қадағалауды  салауатты  өмір  салты  деп  білеміз.

Адам денсаулығына зиянын тигізетін жат әдеттерден аулақ болғанымыз 
абзал. Оларға мыналар жатады: темекі тарту, спирттік ішімдіктерге, 
есірткілік заттарға салыну. Арақтың орнына қымыз бен қымыран іш, 
темекі тартудың орнына таза ауада көбірек жүр. Жастарға есірткіні пайда-
ланба, қайта көңіл көтеретін мәдени-көпшілік орындарына баруды әдетке 
айналдыр дер едім. Еңбек адамды тәрбиелейді. Сондықтан жұмыс істеуден 
қашпаған жөн. Жалқаулыққа салынудың соңы жақсылыққа апармай-
ды. Имандылық жолына түсіп, жылына бір келетін оразаны тұтып, оның 
тәртібін сақтағаныңыз дұрыс. Дүниеде бұған тең келетін ештеңе жоқ.

Біз табиғаттың, қоршаған ортаның ластануына жол бермеуіміз ке-
рек. Өзіңізді қандай көрсеңіз, өзгелерді де солай көріңіз. Адамдар бір-
бірімен дос, бауырлас, сыйлас, рақымды, мейірімді болса, нұр үстіне нұр 
жауады. Әрқашан жаман ойдан аулақ болыңыз. Адам өзін өзгеден кем 
сезінуі, денсаулығының нашар екендігін ойлап қамығуы, көз алдына өлім 
қорқынышын елестетуі ойды бұзады.

«Денсаулық  – зор байлық, адам  бақытының  бастауы»   дейді  халқымыз. 
Ата-бабаларымыздың   бұл дана  ой-пікірі  талай  ғасырлар  белесінен  өтіп 
бізге жетіп  отырғаны шындық. Ұлттың денсаулығы ұлан-асыр байлық 
екені рас, тек оған ие болу  үшін көп күш жұмсауымыз қажет. Денсау-
лық –  адамға бір-ақ рет берілетін табиғат тартуы. Ол тұрақты, мәңгілікке 
берілмейді, үзбей өзгерісте болады. Оны сақтау үшін еңбек сіңіру, ауырмай 
тұрып іс - әрекет жасау керек. Оған нақты білім, ынта-ықылас, ерік-жігер 
қажет, онсыз  баянды  әрі  ұзақ  денсаулықты  сақтау  қиын.

Еліміздің егемендік алуы Қазақстандағы дене шынықтыру, ұлттық 
ойындар мәселесіне басқаша сын көзбен қарауды талап етеді. Осы орай-
да соңғы жылдары бұл тақырыпта бірнеше ғылыми еңбектер жарық 
көрді. Е.Мұхиддинов қазақтың ұлттық ойындарын дамыған қоғамдағы 
әлеуметтік-экономикалық құрылыммен байланысты қарастырады. 
Дене шынықтыру пәнінің теориялық дәлелдемесін қазақтың ұлттық 
ойындарының тәжірибелік жағымен біртұтас алып қарайды.

Денсаулық – адам бақытының бірінші байлығы. Әрбір жасөспірімді сол 
бақытты  уысынан  шығармауға  тәрбиелеуіміз  керек.  Денсаулық –  сала- 
уатты   өмір   кепілі.   Осы   салауатты   өмір   кепілін,  оның  қыр-сырын              
білу – басты міндет. Қай заманда болсын адамзат алдында тұратын 
ұлы мұрат-міндеттердің ең бастысы өзінің ісін, өмірін жалғастыратын 
салауаттылық.
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Салауатты өмір салты – ең әуелі денсаулықты сақтауға және нығайтуға 

бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет. Адамның салауат-
ты өмір сүру салты өздігінен қалыптаспайды. Салауатты өмір сүру салты  
мақсатты түрде қалыптасады. 

Балалардың салауатты өмір сүруін отбасынан, балабақшадан бастап 
одан кейін мектептерде жалғастыруымыз керек. 

Әдеп-ғұрып, салт-сана, дәстүр – ұлтты басқалардан дараландырып, 
ерекшелендіріп көрсететін құбылыс, осы қасиеттер балаға жастайынан 
берілетін болса, ұлттық тәрбиенің сапалы болуына әсер етеді. Адамның 
бала кезінде ойнаған ойындары өмір бойы ұмытылмай сақталып қалады 
және жасы ұлғайған сайын оған аңсары ауып тұрады. Бұл, сөз жоқ, ойын 
әсерінің күштілігінің белгісі. 

Ойынның ұлттық деп аталуының астарында түрлі мағына жатыр. Олай 
болатыны: ұлт ойындары әртүрлі ерекшелігін даралап көрсететін ұлтқа тән 
қасиеттерді ашып көрсете алатындығымен ерекшеленеді. 

Семей қаласы.

ұл сабақта оқушыларға Қалмақан Әбдіқадыровтың «Алып бала» әңгі-
месі мазмұнын түсіндіру мақсат етіліп, мына міндеттер іске асырылады.

«АЛЫП БАЛА» ӘҢГІМЕСІ 

Гүлмира  НҰҒЫМАРОВА,
№3 жалпы орта білім беретін мектеп-кешенінің
бастауыш сынып мұғалімі

1. Қажымұқан жайлы түсінік бере отырып, күш атасын таныстыру. 
2.  Оқушылардың есте сақтау, сөйлеу тілін, дүниетанымын, танымдық 

ойлау қиялын дамыту. Белсенділіктерін арттыру. Өз ойларын ашық, еркін 
жеткізуге дағдыландыру.   

3.  Оқушыларды адамгершілікке, патриоттыққа, бір-біріне құрметпен 
қарауға және эстетикалық тәрбие бере отырып сауатты, әдемі жазуға 
тәрбиелеу. 

Сұрақ-жауап, түсіндіру, іздену, ой қозғау әдісі қолданылатын жаңа 
сабақта үй тапсырмасын тексеруден басталады. 

Бұдан кейін дидактикалық ойын ұйымдастырылып, оның соңынан 
сабақтың мақсаты мен тақырыбы хабарланады.  

Бұл әңгіме қазақты әлемге танытқан балуан Қажымұқан Мұңайтпасов 
туралы. Мұны жазған Қалмақан Әбдіқадыров.

Қалмақан Әбдіқадыров – ақын әрі жазушы. Ең алғашқы «Сырдария» 
деген  өлеңі  «Еңбекші  қазақ»  газетінде басылып шыққан. Ал тұңғыш 
өлеңдер жинағы «Жалшы» деген атпен 1928 жылы жарық көрді. «Қажы-
мұқан» повесі, «Тәтті қауын» кітаптары балалар әдебиетінен үлкен орын 
алды.

Екінші  дүниежүзілік  соғысы кезінде Қажымұқан Мұңайтпасов өзінің 
жеке қаржысына ұшақ жасатты. Бұл Отан үшін от кешіп жүрген батыр жа-
уынгерлерге жасаған  қайырымдылығы  болатын.  Ұшақты  Амангелді  Има-
нов  батырдың  атымен  аталуын  өтінді.  Қажымұқанның  мұндай жомарттық 
ісіне Қызыл әскер жауынгерлері ризашылығын білдіріп хат жазды. 

Оқулықпен  жұмыс  барысында  «Алып  бала»  мәтіні  оқып  танысты-
рылады. 

Бейнетаспаны көрсету арқылы Қажымұқан Мұңайтпасов туралы 
қосымша мәлімет берілді. Қ.Мұңайтпасов 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола 
уезі, Қараөткел ауылында туған. Қажымұқан кедей шаруаның баласы 
болғандықтан, орыс байларына және дәулетті адамдарға жалданған. Сөйте 
жүріп, күреске түсіп, той-томалақтарда елге көрініп бала балуан деген 
атқа ие болған. Өзінің өмірін кәсіпқой күреске арнап, әлемге күш атасын 
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танытқан осы Қажымұқан атамыз. Әлемнің бірнеше мемлекеттерінде бо-
лып, 48   медаль   иеленді.  Күрескенде  Қажымұқаннан  асқан ешкім бол-
маған.

Тізбектей оқыту және сөздікпен жұмыс жүргізіледі.
Оқыра тиіп – сона тәрізді жәндік шағып.
Құзар жар – биік жар.
Торығып – түңіліп, ренжіп.
Талдау, жинақтау үшін мына төмендегі сұрақтарға жауап алынады.
– Мәтінде кім туралы әңгімеленген?
– Мұқан қандай жұмыс атқаруды ұнатушы еді?
– Ол қандай ерлік көрсетті?
– Әңгіме неліктен «Алып бала» деп аталды? Сен қалай атар едің?
– Мәтіннің бөлімдері (1) Өгіздің өлімі, 2)  Ауыл адамдарының таң-

қалуы), әр бөліктің жігін тауып оқу. 
Суретпен жұмыс кезінде мына сұрақтар қойылады.
– Суреттегі адамның күштілігін неден аңғардың?
– Ол не үшін өгізді арқалап алған деп ойлайсың? 
– Суреттегі адамның ісіне өз көзқарасыңды білдір.
– Мұқанның орнында өздерің болсаңдар не істер едіңдер?
Дәптермен  жұмыс   жасағанда   5   жолды   өлең   стратегиясы  қолданы-

лады.
Алған  білімдерін  бекіту  үшін  «Алтын  медаль»  ойыны   ұйымдас-

тырылады.
– Мұқан қозы бағып жүргенде, оның серігі қандай жағдайға душар бол-

ды?
– Бала жігіт неге тарығып жылады?
– Әңгіменің басты кейіпкері кім?
– Қажымұқан  қандай адам болған?
– Қандай қайырымдылық іс жасады?
Үйге «Алып бала» мәтінін түсініп оқу және «Күштілік» туралы екі  

мақалдан жазып келу тапсырылады. 
ә) Бағалау. Балалардың белсенділігін мақтау.

Семей қаласы.

ұманбай Молдағалиевтің «Жеңіс күні» өлеңін өткенде ақын шығар-
машылығымен таныстыру мақсат етіледі. Өлеңнің мағынасын аша 

ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ 

Баян  НҰРҒАЛИЕВА,
№3 жалпы орта білім беретін мектеп-кешенінің
бастауыш сынып мұғалімі

отырып, екінші дүниежүзілік  соғысы жайында, жеңіс күні туралы мәлімет 
беріледі. Батырлардың ерлігін дәріптей отырып, оқушылардың ой-өрі-
сін дамыту, сөздік қорын молайтып, өз ойларын ашық айтуға үйрету, 
шығармашылыққа баулу, бейбітшілік үшін күрескен батырлардың ерлігін, 
еңбегін үлгі ету арқылы олардың есімдерін құрметтеуге, ең бастысы, 
отансүйгіштікке тәрбиелеу көзделеді.

Баяндау,  ой қозғау, сұрақ-жауап әдісімен  өткізген  сабағымда Ба-
уыржан Момышұлының портреті, гүлдер, интерактивті тақта көрнекілік 
қызметін атқарды.

Сабақты үй тапсырмасын сұраудан бастаймын.
– Балалар, үйге қандай тапсырма беріліп еді.
1. Ә.Бөриевтің «Бауыржан» мәтінін түсініп оқу.
2. «Ер есімі – ел есінде» тақырыбына әңгіме жазу.
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3. Батырлық туралы мақал жаттау.
– Әңгімедегі оқиға қай кезеңде болған?  Ол кімнің атымен баяндалған?
– Бауыржан Момышұлы кім? Ол қай жылы қай жерде дүниеге келген?
– Қарақұл баласының атын Бауыржан деп қандай мақсатпен қойды?
– Б. Момышұлы соғыста қандай ерлік көрсетті?
– Соғыстан кейін немен айналысты?
– Батыр ағамыз неше жасында қайтыс болды?
Ал жаңа сабақты балалардың қызығушылығын ояту үшін интерактивті 

тақтаға назар аудартамын. Онда 1941 1945 1942 1943 1944 сандары берілген.
– Осы сандарды өсу ретімен кім жазып береді? Бұл сандарды көргенде 

ойыңа не келді?       
– Неге қызыл түспен жазылған? 
Оқушылар жауабы тыңдалады.
– Дұрыс  айтасыңдар. Енді  осы  сандарды  аударсақ,  бір  сөз шыға-

ды. Ол – жеңіс. Ендеше бүгінгі өтетін тақырыбымыз – «Жеңіс күні». 
Кітаптарыңнан 184-бетті  ашыңдар.

Өлең авторы Т.Молдағалиевтің слайдтан портреті көрсетіледі.
Тұманбай Молдағалиев 1935 жылы 20 наурызда Алматы облысы 

Жарсу ауылында дүниеге келген. Ол Қазақстанның халық жазушысы. 
Т.Молдағалиевтің өлең, поэмалары 40-тан астам жинақ болып шықты.
Ақын шығармашылығының ең басты ерекшелігі – оның өлеңдері сезімге 
толы. «Қош көктем», «Жүрек ояу қашанда», «Жаңа дәптер» және басқа да 
шығармалары бар. Жазушы өмірінің аяғында «Балдырған» журналында бас 
редактор болып жұмыс істеді. 2011 жылы 10 қазанда қайтыс болды.

Оқулықпен жұмыс жасау барысында өлеңді аудиодан тыңдатып, сосын 
балалар өлеңді кезектесіп мәнерлеп оқиды.

– Ақын өлеңде не туралы жырлады?
– Жеңіс күні қай күн?
– Оны қала халқы қалай тойлапты?
– Олар не үшін қуанышты деп ойлайсыңдар?
– Осы күнді бізге кімдер әперді?
 Сұраққа балалар жауабынан кейін «Жеңіс бізге оңай келген жоқ» слайд 

түрінде мәлімет беріледі.
Ой-толғаныс сатысында «Бірігіп сурет салу» әдісі қолданылады. Әр топ  

«Бейбітшілікті қалай бейнелер едің?» тақырыбында сурет салып қорғайды.
Оқушылар алдарындағы көгершіндерге өз тілектерін жазып, «Жер 

шарының» суретіне жапсырады.
Сабақ қорытындыланып, үйге тапсырма беріледі.

Семей қаласы.

сыныпта өткізген бұл сабағымның мақсаты мыналардан тұрады:
– қазақ жеріне орыс, украин шаруаларының қоныс аудару себебі мен 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ 
ЖАҒДАЙЫ 

Гүлмира ТҰРЛЫБЕКОВА, 
№66 «Қазығұрт» жалпы орта мектебінің 
тарих пәні мұғалімі

салдарын, капиталистік қатынастардың дамуы қазақ елінің ауыл шаруа-
шылығына қалай әсер еткенін, патша өкіметінің отаршылдық саясатының 
үдей түсуін, сауда мен қалалардың өсу себебін жеткізу;
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– оқушылардың жалпы қабілеттілігін, тарихқа қызығушылығын дамыту;
– еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, отансүйгіштікке тәр-

биелеу. 
Сабақ көрнекілігіне интерактивті тақта, бейнетаспа, оқулық, кестелерді 

пайдаландым.
Сабақты ұйымдастыру кезеңінде оқушыларды түгендеп, басты назарла-

рын сабаққа көңіл бөлуге жұмылдырамын.
Осы мақсатта бұдан алдыңғы сабақта берілген үй тапсырмасын 

сұраймын.
Жаңа сабақта жоспарға сәйкес тақырып аясында оның мазмұнын баян-

дап түсіндіремін.
1868  жылы  Жетісуда  шаруаларды  қоныстандыру  туралы  ереже  қа-

былданды.
1883  жылы  Жетісу  облысында  жаңадан  қоныс аударып келген 

ұйғырлар мен дүнгендерді  орналастыру  туралы  жаңа  ереже  бекітілді.
1889 жылы 13 шілдеде қоныс аударғандардың жағдайын қарастыру 

жөнінде жаңа заң қабылданды.
1891 жылы “Ереже” бойынша бұрын қоныстанған шаруаларға 15 деся-

тинадан жер берілетін болып шешілді.
1855–1893  жылдары Ақмола облысы аумағында 250 мыңнан астам де-

сятина жер тартып алынып, 11 мыңдай орыс шаңырағы жайғасқан 24 село 
ұйымдастырылды. Осы жылдары Семей облысынан 33 мыңнан астам деся-
тина жер тартып алынса, 1868–1880 жылдар аралығында Жетісу өлкесіне 3 
мыңнан астам орыс отбасылары қоныстанды.

Ал Сырдария облысына 1884–1892 жылдары орыс, украин шаруалары 
37 қоныс орындарын құрды.

Сабақ мазмұнын аша түсу мақсатында «Шаруаларды Қазақстанға  
қоныс аудару» тақырыбында бейнетаспа көрсетіледі.

Сабақты қорытындылау кезеңінде «Жылдар сөйлейді» және «Альпи-
нист» ойындары ұйымдастырылып,  сұрақтарға жауап алынады.

Бұл ойындардан соң оқушылар төмендегі тест сұрақтарына жауап 
береді.

1. 1870 жылы қазақ шаруаларының азаттық күресі болған өлке:
 а) Ақтөбе; ә) Орал; б) Маңғыстау; в) Торғай.
2. Тұңғыш рет қазақ жалдама жұмысшылары өз құқықтарын қорғау 

үшін қай көтеріліске белсене қатысты?
а)  Орал  мен  Торғайдағы;  ә)  Маңғыстаудағы;  б)  Жетісудағы;   в)  Сыр-

дариядағы.
3. 1867-1868 жылдардағы реформа бойынша қазақ жері неше генерал- 

губернаторлыққа бөлінді?
а) 3, ә) 2; б) 4; в) 1.
4. 1867-1868 жылдардағы реформа бойынша Жетісу және Сырдария об-

лыстары қай генерал-губернаторлыққа қарады?
а) Батыс Сібір; ә) Түркістан; б) Орынбор; в) Астрахань.
5. 1868 жылы «Жетісуға шаруаларды қоныс аудару туралы уақытша 

Ережені» бекіткен кім?
а) Рукин; ә) Перовский; б) Веревкин; в) Колпаковский.
6. 1870 жылы Маңғыстаудағы көтеріліс басшылары:
а) Бекметұлы, Майұлы; ә) И.Тайманұлы, М.Өтемісұлы; б) Д.Тәжіұлы, 

И.Тіленбайұлы; в) Досұлы, Рысқұлұлы.
7. 6-7 сомға сатылатын самаурынға қазақтар қанша қой беретін?
а) 20–25; ә) 5–10; ) 1-2 ; б) 3–5.
Сабақ  соңында  балалардың  еңбегі  бағаланып,  үйге  тапсырма  беріледі.

Шымкент қаласы.
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ЖУРНАЛҒА   ЖАРИЯЛАУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН  
МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР

1. Ғылыми мақаланың әмбебап ондық жіктемесі (универсальная 
десятичная классификация) болуы міндетті. Оны Алматыдағы ұлттық 
кітапханадан, облыстық кітапханалардан алуға болады.

2. Ғылыми мақала басында аннотация  және  түйінді  сөздер  беріледі.
3. Ғылыми зерттеу  мақалалар  ізденушімен  бірге ғылыми же-

текші авторлығымен немесе пікірімен, қағаздағы және электронды 
нұсқасымен, төлемақы  түбіртегі  көшірмесімен жіберіледі.

4. Мақала көлемі 5–7 беттен аспауы тиіс. Шрифт – Times/Kazakh– 
14 (қазақша), Times New Roman –14 (орысша), интервал – 1,5.

5.  Жалпы білім беретін орта мектеп мұғалімдерінің әдістемелік-
тәжірибелік мақалалары облыстық, қалалық, аудандық әдістемелік 
орталықтардың пікірімен, журналға жазылған түбіртек көшірмелері-
мен, электронды пошта немесе “Қазпошта” бөлімшелерінен қағазға 
басылған және электронды  нұсқасымен  жіберіледі.

6. Редакцияға жіберілетін мақаланың 1-бетінде: мақаланың 
тақырыбы, автордың  аты-жөні,  автордың жұмыс орны (мектеп, инс-
титут, т.б.), атқаратын қызметі (мұғалім, директор, оқытушы, т.б.) 
көрсетіледі.  Соңында автордың  мекенжайы (облысы, ауданы, ауылы) 
жазылады.

7. Мақала соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі мынадай рет-
пен беріледі: авторы, аталуы, басылып шыққан мекені, баспасы, жарық 
көрген жылы. Шетел тіліндегі әдебиеттер отандық басылымдардан кейін 
жазылады.

8. Мақала соңына автор қолын қояды. Үй немесе жүмыс, қалта 
(ұялы) телефоны жазылады. Мақалада келтірілген деректер, үзінділер, 
статистикалық мәліметтер, кісі аттары, өлең, ән авторлары, т.б. 
мағлұматтар мақала авторларының   жауапкершілігінде.

9. Мақала авторлары мәтіннің электрондық нұсқасын (флешка 
не диск), компьютерлік шығарылымын әкелуі немесе редакцияның 
электрондық поштасына жіберуі тиіс. Мақалалар факспен  
қабылданбайды.

10.  Редакция әдеби өңдеу барысында келіп түскен мақалалардың 
көлемін қысқартуға құқылы. Сондай-ақ журналдың мазмұндық 
бағыттарына сәйкес келмесе немесе жазылу сапасы төмен болса, 
мақаланы жариялауға ұсынбауға құқылы.

Редакция.

БіЗДІҢ МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 
050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 
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БІЛІМ БЕРГЕН МҰҒАЛІМ  – ӨМІРДЕГІ 
ЗОР  ҒАЛЫМ

Әлия  СЕЙТМҰРАТОВА, 

№42 Қ.Баймағанбетов атындағы орта
мектебінің музыка пәні мұғалімі

ерейлі кісінің мінезі – адамдық болмыстың айнасы» деген қағидаға 
сүйенсек, Перуза Уалиқызы Миянова ұстаздардың ұстазы деуге 

толық негіз бар. Өйткені, мол өмір тәжірибесін алып, зиялы аға-апалардың 
ақыл-ойын тыңдап, білімін толықтырып өз өміріне пайдалана білген 
ұлағатты ұстаз.

«Тіл – ұлттың жаны» деген ұлы адамдар. Бүгінгі таңда тәуелсіз 
Қазақстанның ендігі болашағы, шығар биігі саяси-экономикалық фактор-
ларымен қатар, оның мемлекеттік тілі – қазақ тілінің де тағдыр-талайына 
байланысты екенін бәріміз де жан-жүрегімізбен сезініп, терең түйсінеміз. 
Алайда, ана тіліміз бен туған әдебиетіміздің мерейі үшін қызмет етіп, тілдің 
туын өзінің лайықты шыңына қондыруға үлес қоссақ игі, әрине. Деген-
мен, бұл – туған Отан, халық алдындағы әрқайсымыздың азаматтық әрі 
перезенттік парызымыз.  

Олай деуге себеп, бүгін әңгіме еткелі отырған кейіпкеріміз осынау 
қасиетті парызды ардақ тұтып, 30 жылдан бері шәкірт жүрегінде ана тілінің 
жауһарларын жарқыратсам деп аянбай тер төгіп келе жатқан ұстаз жайында 
болмақ.  

Перуза Уалиқызы Миянова Қызылорда облысы Сырдария ауданы 
Аманкелді ауылының тумасы. Ол – 1984 жылдан бері Қ.Баймағанбетов 
атындағы №42 орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен үзбей дәріс 
беріп келе жатқан тәжірибелі, озат мұғалім. Өйткені, ол мектептің абы-
ройлы, асқақ биіктерге көтерілуіне атсалысып жүрген майталман ұстаз. 
Сондықтан Перуза Уәлиқызы жайлы қалай айтсақ та, мақтансақ та жа-
расады. Неге десеңіз, ол кісі үнемі ізденіс үстінде, қайтсем шәкірттерімді 
толыққанды біліммен сусындандырамын деп алға қойған мақсат-
мәжесіне жету үшін еңбек етеді. Соның бір дәлелі: бірнеше жылдар бойы 
демократиялық білім беру орталығы мен «Сорос-Қазақстан» қорының «Оқу 
мен жазуды сын тұрғысынан ойлауды дамыту» курсынан алған біліктілігін 
тәжірибеде кеңінен қолданып ол озық тәжірибесін әріптестеріне тарат-
ты. Ал өз іс-тәжірибесінен алынған «Жана технология – жаңа ізденіс», 
«Оқушыны іздендірудегі жаңа ізденіс қадамдары»  баяндамалары облыстық 
педагогикалық оқулар мен конференцияларда тындаушыларынан колдап 
тапты. 

«Сан есімнен өткенді қайталау», «Абай – бас ақыны», Ш.Құдайбер-
диевтың «Қалқаман-Мамыр» поэмасы бойынша өткен сабақтары 
«Үздік сабақ» номинациясымен марапатталды. Қазақстан Республика-
сы тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған қазақ тілі мен әдебиеті пән 
мұғалімдерінің «Жүзден жүйрік» аудандық байқауында бірінші орынды, 
облыстық байқауда үшінші орынды жеңіп алды. 

«Шәкірт жетістігі – ұстаз мерейі» десек, Перуза Уәлиқызының 
шәкірттері де талай табыс биіктерін бағындырып, ұстаз еңбегін ақтауда. 
Ұлттық бірыңғай тестілеуде қазақ тілі пәні бойынша шәкірттері ауданда 
үздік көрсеткіштерге қол жеткізіп,  пәндік олимпиадаларда топ жарды. 

Ұстаз еңбегі ескерусіз қалмасы анық.Талай жылғы атқарған еңбектерінің 
арқасында аудандық білім бөлімінің, облыстық білім басқармасының, 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Құрмет» гра-
моталарымен марапатталды. Перуза апай – ұстаздықпен қатар отбасының 
ұйытқысы, аяулы жар, бес бала тәрбиелеп отырған ардақты ана. 

Қызылорда облысы 
Сырдария ауданы
Аманкелді ауылы. 

“М
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ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА ТАЛПЫНЫС – 
ТАБЫС ЖОЛЫ

Бибігүл АТИК,
дарынды балаларға арналған мектеп 
директорының электрондық оқыту 
жөніндегі орынбасары

 
азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім берудің 
маңыздылығын күшейту және талантты, шығармашыл педагогтерді 

мадақтау мақсатында ұйымдастырған «Үздік педагог» байқауына қатысқан 
әріптесіміз, Павлодар облысы, Ақсу қаласының дарынды балаларға арналған 
гимназияның физика пәні мұғалімі Қабылбекова Алмагүл Серікбайқызы 
рес-публика бойынша 32 жеңімпаз қатарынан табылып, толағай табысқа 
кеңелгені бізді қатты қуантты. Өйткені, ол – физика пәнінен ғылыми 
құндылықтарды өз оқушылары бойларына сіңіруге  бар күш-қуатын салып 
жүрген ұстаз. Өйткені, өз білімін жетілдіріп, оқушылардың жан-жақты бо-
луына ықпал жасап жүрген ұстаз.  Өйткені, ол – физика пәнінен бірнеше 
оқу-әдістемелік құралдар жазған ізденімпаз мұғалім. Өйткені, ол – 7,8,9 
сыныптар үшін «Физикадан терминологиялық сөздіктер», «Тоқсандық 
терминологиялық тестер», ағылшын тілінде «Физикадан есептерінің 
жинағы», қазақ тілінде «Физикадан тақырыптық тесттер» еңбегінің авторы.

Айналасына ізгілік шуағын шашқан Алмагүл Серікбайқызы өзін 
шәкірт-терімен тең дәрежеде ұстап, оларды білім нәрін сусындатса, 
әріптестерінен де кеңес-көмегін аямай білгенін бөліседі. Оны  коучингтер-
де, қалалық, облыстық семинарларда өз іс-тәжірибесімен бөлісу барысын-
да байқауға болады.

Өмірден көргені мен тоқығаны мол білімді әрі  білікті ұстаз оқушы-
ларына үлгі  болып, талай байқаулар мен сайыстарда жеңімпаз атанды.  
Атап  айтқанда, «Инновациялық-педагогикалық идеялар V республикалық 
фестивалі» байқауында дәрежелі дипломды иеленсе, бірнеше рет «Педа-
гогикалық шеберлік» сайысында «Шеберлік, әдісқойлық, жетістік» номи-
нациясында (2008, 2010 жылдары) марапатқа лайық деп танылды. Ұлттық 
бірыңғай тестілеуге қатысқан оқушылары әрдайым жоғары көрсеткішке ие 
болып, білім гранттарына қол жеткізді. 

Оқушылардың алдына зор мақсат қойып, тиянақты білім берген 
Алмагүл Серікбайқызының шәкірттері де талай білім шыңынан көрінуде. 
Мәселен, Республикалық қашықтық олимпиадасына әр жылдары қа-
тысқан оқушылары жүлделі орындарды жеңіп алды, 2012-2013 оқу жылын-
да республикалық астротурнирге павлодарлық құрама командасы мүшесі 
ретінде қатысқан оқушысы Дастан  Хайдаров  жүлделі үшінші орынды 
иеленді.

2013-2014 оқу жылында Кембридж бағдарламасы бойынша І деңгейлік 
курста оқып, білімін дәлелдеп, сертификатын алған талапты мұғалім 
гимназия және қала мұғалімдеріне осы бағдарламаға сәйкес білім беру 
ісіндегі жаңалықтарды іске асыруға, соның ішінде педагогтердің желілік 
қоғамдастығын құруға өз үлесін қосып жүрген мәртебелі мұғалімге 
мерейінің қашанда мерейінің үстем бола беретініне нық сенімдіміз.

Павлодар облысы
Ақсу қаласы.

Қ
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ЖАҢАШЫЛ, ЗЕРТТЕУШІ ҰСТАЗ

Жанар АУСОФИНА,
Қапиза Әбдіғұлов атындағы                                                                                                                                                                                                                                                                                             
№ 34 мектеп-гимназиясы директорының
оқу-тәрбие  ісі жөніндегі орынбасары

“Ұ стаздық еткен жалықпас, Үйретуден балаға»,  – деген Абай сөзін өзінің 
өмір қағидасы еткен ұстаз әрдайым құрметті. Ол өзінің бойындағы 

бар аталық мейірімін, білімін, тәжірибесін алдындағы шәкірттеріне беріп, 
олардың рухани дүниесін байытады, өмірде неғұрлым адаспай, дұрыс жол-
мен жүруге дайындайды. Халықтың «Ұстазыңды атаңнан да әзіз тұт» дейтіні 
де сондықтан. «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» деген сөзі де орынды 
айтылған. Баланың бойындағы шынайы білім, біліктілік дағдылары, мінез-
қалпы, шарапаттылығы жақсы ұстаздан қалған әдет болса керек.

Біздің мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін Мақсат Тумабаев – сон-
дай мақтауға лайық ұстаздардың бірі. Ол «Ақын-жыраулар поэзиясындағы 
имандылық пен адамгершілік мәселесін жастар тәрбиесінде пайдала-
ну» кітабын дайындап, жас ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелегені үшін 
Қазақстан ардагерлері қауымдастығының төрағасы, Халық қаһарманы, 
генерал-лей-тенант Ертаев Бақытжан Ертайұлының алғыс хатымен ма-
рапатталып, «Қазақстан Республикасының Отан патриоты» төс белгісін 
омырауына тақты. Ал аудандық «Дарын ғылыми-зерттеу» жарыстарында, 
«Жарқын болашақ»   республикалық «КАТЕV» қазақ тілі олимпиадасын-
да, «Махамбет», «Мұқағали» оқуларында әділқазылар алқасының мүшесі 
болды. Ал Алматы облыстық педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
институты атынан және Талғар аудандық білім бөлімінен алған құрмет гра-
моталары мен алғыс хаттары қаншама. 

Мақсат Тумабаев өзі еңбек етіп отырған білім ордасында іс-тәжірибесін 
шыңдай түсіп қана қоймай өзгелерге көмек боларлық зерттеулер еңбегін 
жазыр, жас ұрпаққа және жалпы жас мамандарға көмектесерлік мақалалар 
мен бірнеше әдістемелік оқу-құралдарын шығарды. Атап айтар болсақ, ол – 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен «Өрлеу» БАҰО 
АҚ-на қарасты Алматы облыстық педагог қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру институты ғылыми кеңесінің мақұлдауымен «Мұқағалитану таңдау 
курсының бағдарламасы мен сабақ жоспары», «Жас тілші таңдау курсының 
бағдарламасы мен сабақ жоспарлар жинағы», «Сын тұрғысынан ойлау 
технологиясын қазақ тілі мен әдебиеті сабағында пайдалану», «Ақын-
жыраулар поэзиясындағы имандылық пен адамгершілік мәселесін жастар 
тәрбиесінде пайдалану» оқу-әдістемелік кітаптарының авторы. Өзі осы 
зерттеулері негізінде сабақтар өтіп, курстар мен үйірмелер жұмыстарын 
жандандырып келеді. Негізінен ол сабақ беру үрдісінде жаңа технология-
ларды тиімді пайдаланады, соның ішінде Дж. Стил, К.Мередит, Ч.Темпл, 
С.Уолтердің сын тұрғысынан ойлау технологиясының элементтерін 
қолдана отырып өзін-өзі оқыту және сұрақ қою,  оқушының өз білімін  
бағалауға баулиды. Ол – оқушылардың өздеріне сын көзбен қарауы, 
яғни бала бойында еркіндік,  мақсаткерлік, ар-намыс,  мақтаныш сезім,  
дербестік, адамгершілік, еңбексүйгіштік, белсенділік, т.б. қасиеттерін  да-
мыту.        

Шәкірт  ұстаздан дәріс қана емес, өмірлік ұлағат, тәрбие алады. Мәсе-
лен, Абылай хан өзін Төле бидің, Шәкәрім және осы замандағы көптеген 
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дарын иелері өздерін Абайдың шәкірттері деп есептеген. Шәкіртке өмір 
сүрудің мәнін ұғындырып, оның қыр-сырын ашқан, адамдардың дүниелік 
түсінігін тереңдеткен ұстазға деген сый-құрмет осы себептен де айрықша 
болса керек. 

Ұстаз бен шәкірт арасындағы осындай өзара қамқорлық, сыйластық 
сезімі олардың бірлесіп атқаратын білім мен біліктілікті шыңдау әрекетіне 
жағымды ықпал етері анық. Ұстаз  Мақсат  Тумабаев  дарынды оқушылармен 
жұмыс жасауы нәтижесінде 2012-2013 оқу жылы Талғар аудандық «Дарын» 
ғылыми-практикалық конференциясында екінші жүлделі орын алды. 
Ал 2013-2014 оқу жылы Талғар аудандық «Дарын ғылыми-практикалық» 
конференциясына қатысып жұмысын қорғаған оқушысы жүлделі екінші 
орын иеленді.  Ал 2013-2014 оқу жылында аудандық «Жарқын болашақ» 
республикалық «КАТЕV» қазақ тілі олимпиадасында «Жазушылар» но-
минациясы бойынша оқушысы жүлделі екінші орын иеленсе, 2012-2013 
оқу жылында Талғар аудандық Махамбет оқуларында оқушысы үшінші 
орын иеленді. Ал 2013-2014 оқу жылында өткен Талғар аудандық Ма-
хамбет оқуларында оқушысы бірінші орын иеленсе сол, 2013-2014 оқу 
жылында аудандық «Жарқын болашақ» республикалық «КАТЕV» қазақ 
тілі олимпиадасында «Сөз шебері» номинациясы бойынша және бір 
оқушысы үшінші  орын иеленді. Бұдан тыс сол оқу жылы Талғар аудандық 
Махамбет оқуларында оқушысы жүлделі үшінші орын иеленсе, Талғар 
аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ұйымдастырған «Нұрсұлу 
Сатыбалдықызы атындағы көркем сөз оқу шеберлері» байқауына белсенді 
түрде қатысқаны үшін оның оқушылары арнаулы дипломдармен марапат-
талды.

Бір сөзбен айтқанда, Мақсат Тумабаев жаңаны жақтаушы, ізденімпаз, 
зерттеуші ұстаз. 

Алматы облысы
Талғар ауданы. 
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абақ тақырыбына сәйкес Бб дыбысы мен әрпін таныту, ол арқылы 
берілген сөздерді оқу мен жазуға үйрету, Б дыбысына қатысты жаңа 

БАЛА ҚЫЗЫҒУЫН ОЯТУ ҮШІН

Г.МҰҚАНОВА,
№42 Қ. Баймағанбетов атындағы мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі

 

М
сөздерді оқыту арқылы оқушылардың білімі мен тілін дамыту көзделген 
бұл дәрісте  балалардың «Балдырған» журналына қызығушылығын ояту, 
ұлттық салт-дәстүрге баулу, үлкенді сыйлауға, еңбекқорлыққа тәрбиелеу 
мақсат етіледі.

Бала, бата, баба сөздерінің мағынасын түсіндіру арқылы дамыту міндеті 
алға қойылады.

Интерактивті тақта, «Әліппе» оқулығы, оқу құралдары мен жаб-
дықтары, кеспе әліппе, «Балдырған» журналы, «Б» дыбысына берілген 
әліппе бағандарындағы сөздер. «Сәйкестендіру» тесттік материалдары, 
қуыршақтар сабақтың көрнекілік қызметін атқарады. 

Бұл сабақ барысы төмендегіше ұйымдастырылады.

Армысың, асыл күн,  Армысың, жан досым!
Армысың, көк аспан. Жылуыма жылу қос,
Армысыздар, қонақтар! Міне, менің жүрегімнің жылуы!

– Балалар, біз өткен сабақтарымызда көптеген әріптермен таныстық. 
Енді осы әріптерді қалай меңгергенімізді бақылайық.

1. «Сәйкестендіру» тесті.
2. «Адасқан буындар» ойыны.
Ай-на, та-мақ, ма-та,  мақ-та, қа-лам, Ар-ман.
– Біздің, бүгінгі сабағымызға «Балдырған» журналы қонаққа келіпті. 

«Балдырған» журналының ішінде бізге арналған өлеңдер, ертегілер, 
әңгімелер, жұмбақтар болады.

Біз ертең барлық әріптермен танысқаннан кейін осы журналды алып 
оқимыз. 

Бал-дыр-ған сөзіне талдау жасау. Журнал бетіндегі оқушы шығарма-
ларымен таныстыру. 

Ба-қа, ба-лық, ба-ла-пан.
– Балалар, бақа қайда мекендейді?
– Ал, балық ше?
Бб дыбысы және әрпімен  таныстыра отырып, хормен Б дыбысын 

айтқызамын. 
Б – дауыссыз дыбыс. Ба, бо – буындарын оқыту.  
«Кім көп біледі?» ойыны. 
«Б» дыбысынан басталатын кісі есімдерін атау.
– Балалар, бүгін бізге қонаққа қандай журнал келді?
– Балдырған.
– «Балдырған» бізге бір ертегі ала келіпті, қандай ертегі екен көрейік. 
Баяғыда бір ата мен әже болыпты. Бір күні олардың қарны ашып, 

бауырсақ пісіріп жемекші болыпты. Үйлеріндегі соңғы ұндарына қаймақ 
қосып бір бауырсақ пісіріпті. Оны суыту  үшін терезенің алдына қойыпты. 
Сол кезде бауырсақ домалай жөнеліпті. Домалап келе жатса, алдынан қоян 
шыға келеді. 

– Бауырсақ, бауырсақ мен сені жеймін.
– Жеме, жеме мен саған өлең айтып беремін.
Қанекей, балалар, бауырсаққа қосылып өлең айтып берейік. 
(«Бауырсақтың әні»).
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– Рахмет, балалар!
Алдынан қасқыр шықты. Ал балалар, бауырсаққа көмектесейік.
Жаңа сөздермен жұмыс.  
Хормен, жеке оқу. Кеспе буындармен жұмыс. 
Сөздік жұмысы.
Бала, баба, бата.
Бауырсақ домалай жөнелді. Алдынан аю шықты.
Суретпен жұмыс.
– Бота, балапанға қара. 
Бауырсақ алдынан түлкі шықты. 
Жазу жолындағы сөздерді оқу. 
Жазу дәптерімен жұмыс.
Бұдан кейін балаларды сәл сергітіп алып болғасын сабақты қорытын-

дылаймыз. Сабақты бір оқушыға бата бергізу арқылы аяқтаймыз.

БАТА

Жас ұрпақ өмірлі болсын,   Тұрмысы көңілді болсын.
Ағайын-туысқа пейілді болсын.  Ата-анасына мейірімді болсын.
Он саусағы майысқан шебер болсын.  Өнер-білімге зейінді болсын! 
Жаманшылық көрмесін,   Аумин!

Қызылорда облысы
Сырдария ауданы.
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абақ мақсаты мынадай.
1. Мағжан өмірін тереңірек таныту, жан-жақты талдау,өлеңдерінің 

МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ 
ӨЛЕҢДЕРІН ОҚЫТУ

Майра  НЫҒМЕТОВА,
М.Ғабдуллин атындағы №3 үштілде  
оқытатын мектеп-гимназиясының 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні  мұғалімі

С
мән-мағынасын,идеясын ашу арқылы ақын бейнесіне ой жүгірту.Ұлы Абай 
өлеңдерімен салыстыру арқылы екі ақынның өзара үндестігін айқындау.

2. Білімнің пайдасын түсіндіру арқылы білім құмарлыққа, оқу-білімді 
махаббатпен үйренуге баулу.Туған елге,жерге деген сезімдерін оятып,оны 
Мағжанша сүйе білуге тәрбиелеу.

3. Оқушылардың ой-танымын жетілдіріп, көркем, жүйелі сөйлеу 
қабілеттерін дамыту. Ақын өлеңдері негізінде оқушыларды шығарма-
шылыққа баулу.

Аралас сабақ түрінде өтетін дәрісте сын тұрғысынан ойлау техноло-
гиясы, сұрақ-жауап, жатқа мәнерлеп оқу, салыстырмалы талдау, топпен 
жұмыс, ойтолғау әдісі қолданылады.

Көрнекілігіне ақын портреті, қанатты сөздер, топтастыру  стратегия-
сына байланысты пластер, талдауға арналған сұрақтар жүйесі, слайдтар 
пайдаландым.

Сабақ мақсатымен  таныстырғаннан кейін оқушыларды 2 топқа бөлдім.
«Ой қозғау» стратегиясы.
– Ақын  «Мен кім»? өлеңінде өзін нелерге теңейді? Себебі неде?, – де-

ген сұраққа оқушылар өлеңді мәнерлеп жатқа оқи отырып, ақын бейнесін 
ашады, топтастырып көрсетеді.

Мұғалім.
Арыстанмын, айбатыма кім шыдар? Көкте – бұлт, жерде – желмін гулеген
Жолбарыспын, маған қарсы кім тұрар? Жер еркесі – желдің жөнін кім сұрар?

Арыстан тобы: 
Көкте – Күнмін, көпке нұрым шашамын, Шеті, түбі жоқ теңізбін қаракөк,
Көңілге алсам, қазір ғарышқа асамын. Ерігемін – толқып, шалқып, тасамын.

Жолбарыс тобы: 
Жалынмын мен, келме жақын, жанарсың, Күл болсын көк, жемірілсін жер, 
Тұлпармын мен, шаңыма ермей қаларсың.             уайым жоқ,
 Көз қырымен күліп қана қарармын.

Мұғалім. Біз бұл шумақтардан ақынның өз күшіне, өз талантына, өмір 
тағдырына кәміл сенетінін байқаймыз. Ақын өзін «арыстанмын, жолба-
рыспын» дейді. Бұл асып-тасудың, мақтанудың белгісі емес, асылдықтың, 
өткірліктің белгісі. Өлеңде асқақ арман бар. Ақын ешқайда, ешкімге 
жалтақтамайды. Болашаққа нық сеніммен қарайды. Ақын жігітке тән 
өршіл де өжет, жігерлі болуды талап етеді. Осындай поэзия әлемінде ерек-
ше із қалдырған, терең сырға, ұшқыр қиялға толы туындыларын кейінгі 
ұрпаққа аманат етіп қалдырған ақын Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен 
шығармашылығы туралы Мағжантанушыларға сөз берейік.

1-топ. Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы қазіргі Солтүстік 
Қазақстан облысы Булаев ауданы «Молодежный» кешенінде дүниеге кел-
ген. Ауыл мұғалімінен хат танып, сауатын ашқан. Білімге жаны құштар 
Мағжан Уфадағы Ғалия медресесінде оқыған. Араб, парсы, түрік, орыс 
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тілін жақсы меңгеріп алған.
Ақын «Сен сұлу» әнін сүйікті жары Зылихаға арнаған. 1993 жылы 

Мағжан Жұмабаевтың поэмасы бойынша «Батыр Баян» толық метражды 
фильмі түсірілген. 

2-топ. Мағжан әр қилы тақырыпта көлемді поэмалар жазған.  «Қорқыт», 
«Жүсіпхан», «Оқжетпестің қиясында», «Тоқсанның тобы» поэмалары 
кезінде баспа жүзін көрген. 

Мағжан 1909 жылы шыққан Абай өлеңдерін оқып, оған «Алтын хакім 
Абайға» атты өлеңін арнады. Осылайша ол  Абайға деген махаббатының 
нәзік қылын шертті. Ұлы Абайды рухани ұстаз санап, оған еліктеп бірнеше 
өлеңдер жазған. Сондықтан Мағжан Абай дәстүрін өсіруші, өрбітуші бо-
лып табылады.

Мағжан – Абай дәстүрін өсіруші, өрбітуші. 
Мұғалім. «Қазақ жазушыларынан, әрине, Абайды сүйемін... Бұдан соң 

Мағжанды сүйемін. Европалығын, жарқыраған әшекейін сүйемін... Бүгінгі 
күннің бар жазушысының ішінен келешекке бой ұрып, артқы күнге анық 
қалуға жарайтын сөз – Мағжанның сөзі».

«Абай – ақылдың ақыны, Мағжан – ақынның ақыны» деп, ұлы 
М.Әуезов биік баға берген, ендеше екі ұлы ақынның шығармаларын 
салыстырайық.

I топ. Абайдың «Қыс» өлеңі. Өлеңнің мән-мағынасын, идеясын ашу, 
қандай тәсілмен жазылған?

II топ. Мағжанның «Қысқы жолда» өлеңімен салыстырады. Кейіптеу 
деген не? Абайдың қысы қандай, ал Мағжанның қысы қандай?

I топ.  Мағжанның «Балалық шақ» өлеңі. Білімді адамның артықшылығы 
туралы Мағжан не дейді?

II топ. Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңімен салыстырады. 
Өлеңнің мән-мағынасын, идеясын ашу, қандай ерекшелігі бар? Абайдың 
өсиеті (Бес асыл, бес дұшпан).

Ойтүйін. «Білім артық па,байлық артық па?».
Білім артық,өйткені...
Байлық артық,өйткені...
«Ой толғаныс» стратегиясы. (алдын-ала балаларға ізденіс жұмысы 

берілді.)
«Балалық шағың – патшаның тағы» ой толғауларын оқыту.
Мағжан – сұлу сезім иесі.
Оқушылар «Сағындым» өлеңіне талдау жасайды.
Мағжан сағынады: алыстағы анасын, алтын күнді, қазағын, туған елді, 

Сарыарқасын, ағайынды, жан достарын, жүйрік желді, бостандықты, ай-
дын көлді. 

I топ. Сыртқы талдау.
1.  Алғашқы 4 шумақты жатқа айту.
2.  Өлең неге «Сағындым» деп аталған? Ақын бұл өлеңді қашан, қайда 

жазған?
3.  Түрме қандай?
4.  Ол не үшін,кімдер үшін түрмеге қамалған?
5.  Ақын түрмеде отырғанда кімдерді, нелерді сағынады?  
II топ. Ішкі талдау.
1. Кейінгі 4 шумақты жатқа айту.
2. Өлеңде қандай сөз көп қайталанады?
3. Эпитет деген не? Өлеңнен эпитет сөздерді тауып оқу.
4. Өлең құрылысына талдау жасау.
5. Ақынға мінездеме беру.
Сағыныш жайлы еркін, ауызша ой-толғаныс.
– Сағыныш қандай сезім?
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– Біз өз өмірімізде кімдерді, нелерді сағынамыз?
Мұғалім. Мағжан – ол ұлтын,елін,жерін тереңнен сүйген,сарқылмас 

сағынышқа берілген, намысшыл,шыдамды,ұлты үшін жанын қиюға даяр 
болған, қайтпас қайсар мінезді ақын. Қазақ жастарына,қазақ халқының 
жарқын болашағына сенген. Халқының азаттығын аңсаған,тәтті 
тәуелсіздігін сағынған. Бүгінде Мағжанның аңсаған арманына біз жетіп от-
ырмыз. Ақынға деген сағынышымыз ғасырдан-ғасырға ұласып, ұлғая бер-
мек.

Сабақты Мағжанға арнау өлеңімен аяқтаймыз.

Қазағымды азат жолы ирелең, Қапаланба, қара бұлтты қақ жарып,
Кейде қорлап,тірі өліктей сүйреген Кеңістікке бізбен бірге жеттің сен.
Сол сүйреуге көнбеймін деп атылған, Тұраншылмыз, құраншылмыз, азатпыз
Мағжан аға! Сізден мінез үйренем, Көрген бақыт келген жоқ қой азапсыз.
Мағжан аға! Хабар салмай көп жүрсең, Айқын бұрдың бетімізді кең  жолға,
Шындық үшін құрбан болып өттің сен. Біз өзге емес, біз Мағжаншыл қазақпыз!

Оқушылардың еңбегі бағаланып, үйге Мағжанға деген сағыныштарын  
ойтолғау арқылы жазып және сурет салып келу тапсырылады.

Ақмола облысы
Көкшетау қаласы.
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омплексное преподавание орнаментального искусства с другими 
учебными предметами в вузе: рисунком, живописью, композицией, 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ 
ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

С.КУПТИЛЕУОВА, 
заведующий лаборатории  эстетико-
технологического образования  
НАО им.Ы.Алтынсарина

К
историей искусств, дает возможность интеграции педагогического процес-
са на новом более высоком уровне, способствующем профессиональной 
подготовке будущих специалистов высшего образования. В настоящее вре-
мя подготовка специалистов декоративно-прикладного творчества ведется 
с учетом государственных стандартов, современных тенденций преподава-
ния дисциплин художественно-эстетического цикла.

Орнамент (от лат. «ornamentum»), являтся самой древней формой на-
родного декоративно-прикладного творчества, представляет собой узор, 
художественное украшение в котором присутвтвует ритмическое и после-
довательное расположение составных элементов.

Н.П. Бесчастов рассматривает  орнамент, как одну из наиболее древних 
и стабильных форм существования искусства….. «знание всего арсенала 
средств изображения орнаментального творчества умение им пользовать-
ся, позволяет художнику в каждом конкретном случае правильно выбрать 
самое необходимое решение, определить целесообразность его примене-
ния с учетом всех технологических возможностей в реализации творческой 
идеи из различных материалов».

Историю орнаментального искусства,  специфику его развития,  отража-
ли в своих трудах известные представители искусствоведения: А.Б. Бакушин-
ский, В.М. Василенко, В.С. Воронов, Ю.А. Герчук, М.А. Некрасова и др.

Глубокое изучение основ орнаментального искусств, разработка ее 
композиций в процессе обучения, является для студентов творческим по 
существу и эмоциональным по характеру. Изучение традиций народного 
искусства, ее развитие, позволяет сохранить ее и укрепляет преемствен-
ность поколений.

Орнаментальное искусство разных народов имеет определенные раз-
личия, но в итоге заложен глубокий смысл и содержание. Как отмечает в 
своем диссертационном исследовании С.И. Ботова, ...«взаимозависимость, 
условия быта, культуры, социально-экономические и торговые отношения 
постоянно воздействовали на жизнь, стиль, традиции [2].

Т.А. Якупова отмечает: «если ввести в учебный процесс разные техно-
логии освоения традиций орнаментального искусства, то есть историю раз-
вития орнамента, разновидность орнамента, символику, композиционные 
средства (ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика, и др.); законы 
и правила построения орнаментального искусства, способы подачи, освое-
ние приемов изображения орнамента в различных техниках (при усвоении 
организации учебного процесса на базе современной, научно-обоснованной 
методики преподавания, с учетом психологических, индивидуальных осо-
бенностей личности студента), то развитие художественно-творческих спо-
собностей студентов средствами орнамента будет более эффективным» [4].

Авторы учебного пособия «Основы декоративно-прикладного ис-
кусства» Л.В. Косогорова и Л.В. Неретина, в своих трудах подробно рас-
сматривают виды декора, принципы его построения, художественно-
выразительные особенности [3].

Изучение орнаментального искусства в образовательном процессе 
влияет на развитие личности, отражается на гуманистической направлен-
ности в образовании на современном этапе. 

Орнаментальное искусство, как вид декоративно-прикладного твор-
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чества характеризуется обучающим и развивающим свойствами, это про-
является в способности человека чувствовать красоту, и благодаря знаком-
ству со спецификой разных видов народного искусства: резьбы и росписи 
по дереву, керамики, металла, ковроткачества, ювелирное искусства и т.д.,  
воспитывает уважение к творчеству народных мастеров, популяризации  
народного искусства с его традициями и обычаями. 

Одним из эффективных способов формирования эстетических и 
идейно-нравственных представлений личности, является приобщение 
к отечественной культуре, самобытному профессиональному наследию, 
которое является гармоничным сочетанием локальных особенностей с 
прогрессивными традициями мировой культуры. Для осуществления 
формирования содержания образования в области культуры и искусств, 
необходимо комплексно-методическое обеспечение педагогического 
процесса: разработка научно-обоснованных планов, учебных программ, 
пособий и учебников, проведение научно-методических исследований, 
нацеленных на выявление межпредметных комплексных связей в препо-
давании орнаментального искусства студентам высших учебных заведений  
культуры и искусств.

Как показывает практика, межпредметные связи являются выражени-
ем интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни 
общества. Эти связи как отмечают в своих трудах ученые исследователи: 
Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин 
и др. играют важную роль в становлении целостной личности, в повыше-
нии практической и научно-теоретической подготовки студентов.

В формировании образовательного процесса, подготовки, специали-
стов народного декоративно-прикладного творчества применяется ряд 
принципов из области культуры и искусства:

– принцип единства идейного содержания и художественной формы;
– принцип гармоничного культурного развития личности;
– принцип идейной общности и взаимосвязи искусства;
– принцип учета возрастных особенностей.
Внедрение вышеперечисленных принципов также направлено на по-

вышение общего культурного уровня студентов в процессе профессио-
нальной подготовки специалиста декоративно-прикладного искусства.

Комплексное преподавание орнаментального искусства включает про-
ведение семинаров, экскурсий, конференций, расширение практики сдво-
енных семинарских занятий, на которых могут решаться узловые миро-
воззренческие проблемы средствами различных учебных предметов и наук 
одновременно.

Проблема развития личности в образовательной среде актуальна, во-
просы образовательной среды, ее взаимодействия с социальными, куль-
турными процессами, являются предметом перспективного междисципли-
нарного изучения.

Развитие художественного вкуса средствамиорнаментального искус-
ства из студентов, это – процесс познания ими художественного культу-
ры своего и других народов, что является одним из важнейших способоб 
развития и формирования личности, его духовного, интеллектуального и 
эмоционального богатства.  

Таким образом, в содержании современного художественного образо-
вания, необходимо учитывать:

– формирование культурно-исторической компетентности, подразу-
мевает: изучение культуры и историю искусства разных эпох и народов и 
способность применять знаний в педагогическом процессе;

– формирование художественно-практической компетентности, под-
разумевает: овладение средствами художественной выразительности раз-
личных видов искусства и способность пользоваться ими в собственной 
творческой деятельности;

– формирование методической компетентности, которая подразуме-
вает: овладение методическими приемам, технологическими средствами и 
оценочными критериями в контексте духовно-нравственных и эстетиче-
ских идеалов в образовании и искусстве.
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Для развитие творческой активности, художественного интереса и 
воспитании особых качест творческого человека, необходимо, овладеть 
знаниями, умениеми навыками, которое требуются в профессиональной 
деятельности. Совокучность этих качеств приводят к умению создавать и 
понимать художественный образ и выражать свое отношение к искусству 
и действительности.

Вклад народного, орнаментального искусства, в профессиональную 
подготовку, состоит, из: всестороннего изучения произведений народного 
творчества, развития и формирования эстетических вкусов, в оценке и по-
нимании разнообразных видов народного промысла, воспитании нацио-
нального самосознания и развитии творческих и культурных навыков у бу-
дущих специалистов декоративно-прикладного творчества, 
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Резюме
В статье рассматриваются вопросы формирования эстетических и идейно-нравственных 

представлений личности через приобщение к традиционному народному искусству.

Summary
The article presents the formation of the aesthetic and ideological and moral notions of  a person 

through the  introduction to the traditional folk art.
г.Астана.
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ліміздің басынан өтіп жатқан жанартаудай «сілкіністер» бүгінгі білім 
беру жүйесіне де түрлі өзгерістер енгізуде. Заман талабы «білу аз, сол  

ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Жаңылсын  АРЫСТАН,
«Шеңгелді» шағын жинақты жалпы 
орта мектебінің математика пәні мұғалімі

Е
білгеніңді іске  қолдана  білуде»  дейді.  «Әркім  қолда барын ұсынады» деп 
немқұрайдылыққа салынсақ, алдымызда отырған бейкүнә шәкірттердің 
тағдырына қиянат жасаған болар едік.  Мақсатымыз – алдымызда тұрған 
өзекті мәселелер айналасында сөз қозғау. Соның ішінде ең бастысы – 
әлемдік білім кеңістігіне ену жолындағы  алғашқы  қадамдар жасау.  Қай 
заманда, қандай реформа болсын, мектептің басты тұлғасы – мұғалім.  
Мемлекеттік  білім  саясаты да осы мұғалім  арқылы  жүзеге аспақ. Ал 
бүгінгі таңда мектептің, мұғалімнің қасиетті міндеті – рухани бай,  жан-
жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру. Рухани байлық, ең алдымен, әр 
халықтың ұлттық әдет-салты, көзқарасы шыққан түп-тамырында жата-
тыны белгілі. Сол  ұлттық байлықты бүкіл адамзат өз ұрпағын  тәрбиелеуге  
қолданып  келеді. Оқушыға белгілі бір дәрежеде білім берумен қатар оқып 
үйренуге деген ынтасын арттыру – әр ұстаздың басты міндеті. Сондықтан 
бала бойындағы қасиеттерді ескере отырып сезімін, ынтасын оятар іс-
әрекетті жоспарлап, оқушының таным белсенділігін арттыруды мақсат 
еткен жөн. Танымдық белсенділікті қалыптастыру көрсеткіштеріне 
интел-лектуалдық, эмоционалдық, жігерлік іс-әрекетке оқушылардың 
белсене қатысуы жатады. Осындай нәтижеге жету үшін сабақ мазмұнының 
түрлерін, оқытудың амал-тәсілдерін түгелдей өзгерту қажет, қазір жал-
пылама баяндау, сұрақ-жауап, дәріс тәрізді сабақ әдістері өз нәтижесін 
бере алмайды. М.Жұмабаев “Педагогика” еңбегінде “Сабақ барысында 
мұғалім оқушыға тақырыпты жеткізу үшін алдымен балаға жаңа беретін 
білімді жат күйінше емес,баланың бұрынғы таныс біліміне байлап берсін” де-
ген. Қазіргі кезде қолданылып жүрген әдістерде бала бұрынғы өзі білетін 
нәрсенің ерекшеліктерін саралап,оның жетістігі мен қажеттілігі арқылы 
жаңа білімді алуға ұмтылады. Өзім сабақ үрдісінде оқытудың жаңа әдіс-
тәсілдерінің бірі деңгейлеп - саралап оқыту педагогикалық технология-
сын пайдаланамын және бұл өте тиімді. 

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясында жұмыс міндетті үш дең-
гейлік: 1-деңгей – міндетті,оқушылық; 2-деңгей – алгоритмдік; 3-деңгей 
– эвристикалық материалды саналы түрде меңгеру; ал қосымша 4-деңгей 
– шығармашылық. Ол өз бетімен ауқымды оқу материалын меңгеру 
талаптарынан тұрады.  Бұл технологияның   басты  мақсаты – сынып 
оқушыларын «қабілетті», «қабілетсіз» деген жіктерге бөлуді болдырмау. 
Сабақта  қандай  оқушы болсын, жақсы оқитынына қарамастан жұмысты 
I деңгейден бастап орындайды.  I деңгей тапсырмаларын орындау 
мемлекеттік білім стандарты талаптарының орындалуына кепілдік береді. 
I деңгейді  орындаған  оқушы  «3» деген бағамен бағаланады. Әрбір оқушы 
I деңгейді орындауга міндетті және одан жоғарғы деңгейдегі тапсырма-
ларды орындауға құқылы. Осы тұрғыдан алғанда «үлгерімі төмен оқушы 
жақсы оқитын оқушыға ілесе алмай жатса не істеуге болады?» деген сұрақ 
туады. I деңгейден аса алмай жатқан жағдайда калған тапсырмаларды 
үйде орындауға беру керек.                      

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының екінші бір жағы –
оқушыларды дүниежүзілік білім жүйесінде қолданылатын рейтинг-ұпай 
әдісіне баулу. Деңгейлік  тапсырмалар  рейтинг-ұпай балл жинау әдісімен 
бағаланатынын ескерсек, оқушылардың деңгейлік сабақ өткеннен кейін 
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де сол тапсырмаларда жіберген қателіктеріне, тапсырмаларын орындауда 
қолданған тәсілдеріне талдау жасап, қателіктері мен кемшіліктерін анықтай 
білуге мүмкіндік береді.  Келесі  тапсырмаларда оқушы неғұрлым көбірек 
ұпай жинау үшін ізденіп оқытушыдан, жолдастарынан, қосымша матери-
алдардан білім жинайды. Бұл  технологияда бірінші орында оқушы тұрады 
және өз бетімен білім алудағы белсенділігіне аса назар аударады. 

Оқушылардың пәнді оқуға деген мақсаттарын айқындай келе, 
балалардың өз бетімен жұмыс істеу әрекетін төрт деңгейге бөлуге болады. 

Бірінші деңгей – бар білімін қолдана білу. Оқушы, әсіресе, жаттығу 
орындау кезінде керекті ережелер мен формулаларды қолданып, өз бетімен 
тапсырмаларды орындайды. Бірінші деңгейдегі оқушылар есеп шығару 
үлгісі болмаса, яғни есеп үлгіге сәйкес келмесе онда есепті шығара ал-
майды. Тіпті есепті шығарудың басқа әдістерін іздестіруге ұмтылмайды. 
Көбінесе «мұндай есептер шығарған жоқпыз» деп есепті қарастырмайды. 
Мұндай оқушылармен жеке жұмыс істеп, қосымша сабақта тапсырма беру 
арқылы деңгейін көтеруге болады.

Екінші деңгей – бірнеше анықтамаларымен формулаларды талқылап, 
керегін өз бетімен қолданатын оқушылар. Бұл деңгейдегі оқушылар есепті 
шығару кезінде өзі есепке талдау жасай алады.

Үшінші деңгей – есепті шығару кезінде тиімді әдістерін таңдап, есепті 
бірнеше әдістермен шығаратын оқушылар. Мұндай оқушылар өзінің оқу 
әрекетін жоспарлап, ұйымдастыра алады.

Төртінші деңгей – оқушылар  сыныптан тыс оқулықтармен есеп-
тер шығарған, мектеп курсында қарастырылмайтын тақырыптарда өз 
бетімен оқитын оқушылар. Мұндай оқушылар кіші ғылыми академияға 
шығармашылық жұмысын дайындап, олимпиадаларға қатысып, шығарма-
шылық ізденісте болады.

Оқушылардың шығармашылық ізденістерінің деңгейлерін көтеру 
үрдісі төрт кезеңнен тұрады.

Бірінші кезеңде мұғалім оқушыға қарапайым таным әрекетімен таны-
стырады. Ұлы адамдардың есептерінен, тарихи есептерден, ертегі есептерді 
шығару әдістері көрсетілген есептерді жинақтап, рефераттар дайындауға 
үйретеді. Логикалық ойлауды қажет ететін қызықты есептерді жеңілдерінен 
бастап тапқырлыққа жетелейтін әзіл есептерді шығару барысында пәнге 
деген қызығушылығын арттырып, өз бетімен жұмыс істеуге баулу керек. 
Оқушының әрбір алға басқан қадамына көңіл бөліп, мадақтап отырған 
жөн. Сонда оқушының өз мүмкіндігіне сеніп, қызығушылығы артады. 

Кейбір жеке есептерді шығару барысында кітаппен жұмыс істеуге, 
шығарылған есептерді оқып түсінуге, соған ұқсас есептерді тауып шығаруға 
көмектеседі. Есептердің шығарылуына нұсқау беріп, өз бетімен орындалу-
ына мүмкіндік береді.

Екінші кезең – бұл кезеңде мұғалім есепті шығарудың әртүрлі әдіс-
тәсілдерін көрсетіп, талқылай отырып қолайлысын, тиімдісін таңдай білуге 
үйретеді. Берілген тапсырмалардың бірнеше әдіспен шығарылуын талап 
етеді. Кейбір жаңа материалдарды оқушының өз бетімен оқып, әр түрлі 
қиындықтары бар тапсырмаларды оқу құралдарын, анықтамаларды пайда-
ланып шығаруы керек. Ол есептерді шығарудың қалыптан тыс тәсілдерін 
қолдана білуге үйретеді. 

Үшінші  кезеңде оқушыға өте үлкен  жауапкершілік жүктеледі. Ол 
кезеңде оқушы негізгі деңгейге шығады. Мұнда оқушы сыныптан тыс 
қосымша оқуға жалпылама қорытынды жасай білуге үйренуі керек. 
Оқушылар өз жұмыстарына талдау жасап, қателіктерді болдырмау үшін 
нені әлі жетік білмеймін деген мақсатта өз жұмысын қорытындылап, 
алдағы жұмысына жоспар құра білуді үйренуі керек. 

Төртінші кезеңде оқушы жұмысы шығармашылық ізденпаздық мағына 
алады. Математикалық заңдылықтарды, теоремаларды дәлелдеудің басқа 
тәсілдерін іздестіруге, есептеулер жүргізіп, бақылау тәжірибелерінің 
қорытындысы бойынша формула құрастыруға жетелеу керек.
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Мұнда оқушының танымдық қызығушылығы, қажеттілігі, кәсіби 

бағдары ескерілген таңдаған тақырыбы бойынша шығармашылық ізденіс-
терге мұғалім басшылық жасап бағыт-бағдар беруі керек. 

Оқу үрдісінде оқушыны зерттеу әдістемесін қолданған тиімді. Бұл 
әдістеме бойынша оқушыларға әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар ашу пози-
циясын төмендегі сұрақтарға жауап беру арқылы көрсетеді.

– Не себепті бұл тапсырманы таңдап алдың?
1. Өзімді сынағым келді.
2. Пән бойынша өз мүмкіншілігімді білгім келді.
3. Пәнге деген қызығушылық.
4. Осы ғылым саласында көп білгім келеді.
5. Келешектегі жұмысыма  қажет.
6. Келешектегі білім алуыма осы пән қажет.
7. Пән бойынша жетістікке жететініме сенемін.
8. Оқуға жеңіл.
9. Қиыншылықты жеңгім келеді.
10. Мұғалімге ұнау.
11. Көп білетін білімді адам болу.
12. Өз бетімен өмір сүруге үйрету үшін.
13. Мәдениетті, жан дүниесі бай, қоғамға пайдалы адам болу.
Оқуды негізгі  қажеттілік деп санайтын оқушылар төмендегідей бағыт-

тар бойынша топталады.
1. Танымдық.
2. Өзін-өзі айқындау.
3. Өзін- өзі дамыту.
Қазіргі кездегі математика пәні мұғалімнің міндеті – оқушыларға тек 

білім беру ғана емес, сондай-ақ оларды өздігінен білім алуға, математика 
және оның практикалық қосымшаларын қызығушылықпен оқып-үйренуге 
тәрбиелеу, білімді қалыптастыру болып табылады.

Сыныптан тыс жұмыстарды орындалудың бірден-бірі тиімді әдісі  
ретінде ол оқушылардың дүниетанымын дамытып, математикалық мәде-
ниетін жоғарылатады. Ол үшін мектеп арнайы шарттарын дамытып іс – 
шаралардың көзін табу керек. Орта мектептің мұғалімдері бірнеше жылдар 
бойы сыныптан тыс жұмыстардың әр түрлерін өткізіп келеді. Атап айтқанда, 
олар – үйірмелер, кештер, апталықтар, сайыстар, олимпиадалар. Алайда 
сабақ теориялық және әдістемелік тұрғыдан қаншалықты жоғары деңгейде 
өткізілгенімен, бұл бағыттағы сыныптан тыс жұмыстарды жүйелі де ойлы 
ұйымдастыра білмеген жағдайда күткендегідей нәтижеге жету мүмкін  емес.
Жалпы  орта мектептерде паралель сыныптар көп болғандықтан, сыныптан 
тыс жұмыстар оңай өткізіледі. Себебі әр сыныпта ең болмағанда 2-3 оқушы 
дарынды болып келеді. Ал  шағын жинақты орта мектепте оқушылар аз 
болғандықтан, математикалық білімін дамыту мақсатында барлық сынып-
тарда сыныптан тыс жұмысқа жұмылдыру көзделеді. 

Сыныптан тыс жұмыстардың міндеті – оқушылардың пәнге 
қызығушылығын күшейтіп, қызмет белсенділігін арттыру, білім мен 
математикалық таным көкжиегін кеңейту. Әдістемелік әдебиеттер мен 
мектеп жұмысының тәжірибесінде математика пәнінен сыныптан тыс 
жұмыстарды ұйымдастыруда үйірмелер, кештер, апталықтар, олимпиа-
далар, экскурсиялар және басқа түрлері мейлінше кең қолданылатыны 
белгілі.  Пәндер бойынша әр түрлі сыныптан тыс жұмыстарды жүйелі өткізу 
әрбір оқушының талғамы мен талабын ұқыпты, оның бос уақытының пай-
далы іске жұмсалуына жол ашады. Сыныптан тыс жұмыстар оқушының 
жауапкершілік, пәнге деген қызығушылық сияқты көптеген құнды 
қасиеттерін танып білуге септігін тигізеді.

Деңгейлік тапсырмаларға математика пәнінен мынадай талаптар  
қойылады.

Бірінші деңгейдегі тапсырмаларға:  1) жаттап алуға лайықталған  болуы  
керек; 2)  алдыңғы сабақта жаңадан меңгерілген білімнің өңін  өзгертпей  
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қайталап пысықтауына мүмкіндік беруі тиіс; 3) тапсырмалар  жаңа  тақырып  
үшін типті және өмірмен байланысты болуы керек.

Екінші деңгейдегі тапсырмаларға:  1) өтіп кеткен материалдарды рет-
теуге және жүйелеуге берілген тапсырмалар; 2) оқушының ойлау қабілетін 
жетілдіруге берілетін тапсырмалар (логикалық есептер, ребустар және 
сөзжұмбақтар).

Үшінші деңгейдегі тапсырмаларға:  1)  танымдық-іздену;  2)  әртүрлі 
әдіс-тәсілдермен шешілетін есептер; 3)  өздігінен мысалдар мен есептер 
құрастыру. Өмірден алынған мәліметтер негізінде диаграмма,графиктер 
салу, жергілікті жағдайда өлшеу жұмыстарын жүргізу, көрнекі құралдар 
дайындауға берілетін тапсырмалар, ой қорытуға арналған, дағды қалып-
тастыратын тапсырмалар. 

Төртінші деңгей тапсырмалары:  1) Олимпиадалық есептер; 2) Берілген 
тақырыпқа өз бетімен реферат, баяндамалар дайындау. 

Демек, бұл тапсырмалар – оқушылардың біліктілігі мен дағдысын 
қалыптастыру және оны бағалау деңгейі болады.

Барлық оқушылар жұмысын бір мезгілде бастап әрқайсысы білім 
игерудегі өз қабілетіне қарай өз биігіне жетеді. 

Деңгейлік тапсырмалар арқылы оқытудың тиімділігі мынада:
1. Өтілген материалды толық меңгереді, өйткені сабақ сайын 

қайталанып, пысықталынып отырады. 
2. Тақырыпқа байланысты оқулықта берілген тапсырмалар толығымен 

орындалады.
3. Оқушы өзін-өзі тексереді,өзінің жіберген қателерін біліп отырады.
4. Талдау жұмыстарын үнемі жүргізіп отырады.Талдаудың барлық 

түрінде сабақ сайын қайталап отырады. 
5. Білім сапасы әр сабақ сайын тексеріліп отырады,алған білімдерінің 

нәтижесі айқын көрініп тұрады. 
6. Ойлау қабілетін арттыратын тапсырмалар орындайды. 
7. Әр оқушының әр пәннен 100 пайыз үлгеріміне қол жеткізудің кепілі 

болады және әр оқу пәнінің барлық тақырыбы бойынша ең болмағанда 
міндетті 1-деңгейді игеруін толық жүзеге асырады. 

8. Әр деңгейдің барлық тапсырмаларын дұрыс орындағаны үшін 
оқушылар сол деңгейді игергеніне сәйкес балдық жүйемен ерекше 
бағаланады. 

9. Сынып оқушыларын жаппай жұмыс істеуге әкеледі. 
10. Бос отырған оқушы болмайды 
11. Таланттылар өздерінің қабілеті мен икемділігін одан әрі бекіте 

түседі, әлсіздер оқуға ниет білдіріп, сенімсіздіктен арылады.                    
Шәкіртіміздің білімін шыңдау, қабілетті, дарынды тұлға дайындау 

–  мұғалімдердің жауапкершілікті міндеттерінің бірі. Сондықтан тын-
бай, жалықпай, үнемі шығармашылықпен іздене жүріп, білімді ұрпақ 
тәрбиелеуге атсалысуға тиіспіз.
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