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1925 жылы тамыз айында сол кездегі Қазақстан астанасы Қызылордада 
«Жаңа мектеп» журналының тұңғыш нөмірі жарық көрді. Осы 

“Қазақстан мектебіне” – 90 жыл

нөмірдегі «Жаңа мектепті» шығару неге керек болды?» – деп аталатын бас 
мақалада  қазақ халқының заман өзгерісінен кенже қалмай алға қадам басуы-
на зор кедергі сауатсыздық екенін айтып, оқу-білім жұмысына арналған журнал 
дүниеге келгені қуанышпен хабарланған. Журналдың жауапты шығарушысы бо-
лып көрнекті ағартушы-педагог, сол кезде «Еңбекші қазақ» газеті редакторының 
орынбасары болған журналист М. Жолдыбаев тағайындалды. «Жаңа мектептің» 
аяғынан қаз тұрып кетуіне айтулы ақын-жазушылар, қоғам қайраткерлері, 
ағартушы  педагогтер мен әдіскер ұстаздар белсене араласты. Журналдың алқа 
мүшелері: А.Байтұрсынұлы, Т.Шонанұлы, Б. Сүлейұлы, С.Сейфуллин, ұдайы 
жазып тұратын авторлары: Е.Омарұлы, С.Сәдуақасов, М.Дулатов, Б.Майлин, 
Ж.Аймауытов, Ә.Бөкейханов, М.Әуезов, т.б. көптеген адамдар екені тұңғыш 
нөмірінде көрсетілген.

Тізімде бірінші болып А.Байтұрсынұлы тұруы жайдан-жай емес. Ұлттың 
рухани ұстазы бұл жерде де көшбасшылық жасағаны анық. Ол тұңғыш нөмірдегі 
«Баулу мектеп» деген мақаласында жаңа заман мектебі қандай болу керектігіне, 
нені көздеп оқытуы тиіс екендігіне жол сілтеп, журналға бағыт-бағдар берген. 
«Көрнекі оқу балаға тоғай талын тамашаға апарып танытқан мысалында, 
баулумен бала үйрету тоғайдан балаға құрықша іздетіп танытқан мысалын-
да» деп ойын әсем өрнектейді. Ахаң қудалауға түскенге дейінгі 3 жыл ішінде 
журналға көптеген маңызды материалдарын жариялап үлгерген.

Журнал тарихынан орын алған тағы бір қайраткеріміз – Сымағұл 
Сәдуақасұлы. Ол 1925 жылы Қазақстан халық ағарту комиссары әрі «Еңбекші 
қазақтың» редакторы бола жүріп «Жаңа мектеп» журналының дүниеге келуіне 
тікелей ықпал еткен. 

Ә.Бөкейханұлы «Қыр баласы» деген бүркеншік атпен орыс және ше-
тел жазушыларының шығармаларын аударып жариялап тұрды. Сәкеннің, 
Бейімбеттің, Жүсіпбектің әдеби шығармалары журналдың мазмұнын байытып, 
ағарту майданындағы айбынды үнін арттыра түсті.

М.Әуезовтің «Қараш-қараш оқиғасы» тұңғыш рет 1928 жылы «Жаңа мек-
теп» журналында жарық көрді.

1933  жылдың 3-нөмірінен  бастап  журнал «Политехникалық мектеп» деген 
атпен шыға бастады. Бірнеше нөмірден кейін «Ауыл мұғалімі» деп өзгертілді. 
Әдебиет, шаруашылық мәселелерін жазуды сиретіп, бірыңғай ғылыми- 
педагогикалық, әдістемелік бағытқа бет бұрды. Бұл тұстағы журналдың қай 
мақаласын алып қарасақ та, сабақ жоспары, көрнекілік, әдістеме, тәртіп, тәрбие 
мәселелері туралы болып келеді.

«Қазақстан мектебі» журналы – еліміздегі білім-ғылым, мәдени ағарту 
тарихының бай шежіресі. Мысал ретінде әр жылдардағы көнерген беттерге 
үңіліп көрейік. Халық комиссары Т. Жүргенов бір мақаласында мұғалімдердің 
өз ісіне немқұрайдылығын жайып салады. «Аягөзде бір мұғалім класқа барып 
сабақ беруден ерініп, мектеп пен үйінің дуалының арасындағы дуалды тесіп 
қойып, сонан айқайлап оқытатын көрінеді» («Ауыл мұғалімі»  №1-2,1937 ж.).

«Ауыл мұғалімдерінің білімін толықтыру мен мамандығын көтеру жайын-
да» деген мақаласында Қ. Есенбаев төмендегідей дерек келтірген: «1924-1925  

ТҰҢҒЫШ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  
БАСЫЛЫМ

Сайраш ӘБІШҚЫЗЫ,
«Қазақстан мектебі» журналының бас кеңесшісі, 
«Құрмет» орденінің, «Ы.Алтынсарин» медалінің иегері,
 ҚР білім беру жүйесінің құрметті қызметкері
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жылы Қазақстанда 1527 қазақ оқытушысы болса, 1928-1929 жылы 2572 
жетіп отыр. Мұның ішінде  төңкерістен  бұрын  арнаулы  білім алған маман 
оқытушы өте аз... Әлгі  көрсетіліп отырған  екі мың жарым оқытушының  
көбінде  мамандық жоқ.  Мұғалімдік  білімі  бар  оқытушының саны 10–15 про-
центке  жә,  жетіп,  жә,  жетпейді»  («Жаңа мектеп» №4,1929 ж.).

Педагог ғалым Ш. Әлжанұлы ауыл мұғалімдеріне арналған мақаласын 
былай аяқтайды: «Олар баспасөз бетіне неге шықпайды, пікірлерін неге 
жазбайды? Енді шабандықты қойып атсалысу керек. Жазатын жер бар 
«Политехникалық мектеп» журналының жазушы мұғалімдерге беті ашық. 
«Социалды Қазақстанға» да жазуға болады. Бұрын мақала жазып көрмеген 
мұғалімдер тіпті жүрексінетін болса, Алматыдағы бірінші ашылған ғылыми-
зерттеу педагогика үністетіне арнап хат жазсаңыздар қуанып тұрып қабыл 
аламыз.Ол үністет енді ілім кіндігі болғалы тұр» (№4, 1933 ж.).

«Ауыл мұғалімінің» «Өнер» деген бөлімінде С.Аспандияров мынандай 
жаңалықты жазған: «Өткен жылы Алматы театрының бірнеше әртістері 
Мәскеуге барып қазақтың ән-күйлерін пластинкеге жаздырып келді. Қазірде 
қазақтың 35 пластинкеге түскен ән-күйі бар, ұйғырдан 3, дұнғаннан 2. Оған 
жазылған халық әні 21, күйі 10, музыка пиеселерінен ария 18, би 10, 2 хор» 
(№4,1936 ж.).

1939 жылғы 1-нөмірінен бастап «Ауыл мұғалімі» журналы «Халық мұғалімі» 
деген атпен жарыққа шықты. Екінші дүниежүзілік соғыстағы үзілістен кейін 
1946 жылдың қаңтарынан бастап үзбей шығып келеді.

1960 жылы «Халық мұғалімі» деген атауы «Қазақстан мектебі» болып 
түбегейлі өзгерді.

Ұзақ жылдар ішінде Қазақстандағы педагогика, филология, жаратылыста-
ну, тарих, математика, физика, химия, психология, т.б. ғылымдардың негізін 
салушы, дамуын жалғастырушы біртуар ғалым зерттеушілердің, оқыту ісінің 
озық майталмандарының бірнеше буынының қолтаңбалары журнал беттерінде 
сайрап жатыр. Аталған ғылым салаларынан журналға үзбей атсалысқандардың 
кейбіреулерін атап өтсек, олар – С.Көбеев, Ә.Сыдықов, Ш.Әлжанов, Қ.Жұбанов, 
С.Аманжолов, А.Ысқақов, Н.Сауранбаев, Ә.Мар ғұлан, Ә.Қоңыратбаев, Қ.Сәт-
баев, Қ.Жұмалиев, М.Балақаев, Е.Бехмаханов, О.Жәутіков, Т.Тәжібаев, т.б. 
көптеген ғалым-ұстаздар.

«Қазақстан мектебі» журналының кәсіби басылым болып қалыптасуына 
оның әр жылдардағы жауапты редакторларының үлесі зор. Олардың қатарында 
М.Жолдыбаев, К.Тоқтабайұлы, І.Қабылов, С.Баймаханов, Қ.Есенбаев, Н.Манаев, 
Қ.Тәштитұлы, Б.Исабеков, А.Ысқақов, И.Нұрманбетов, М.Сәр секеев, т.б. 
қайраткерлер, педагог қаламгерлер бар.

Қазақ  баспасөзі  тарихындағы  тұңғыш  педагогикалық  әрі  педагогиканың 
әр саласы бойынша шығып тұратын бірнеше кәсіби журналдардың үлкен 
шаңырағы ретінде де «Қазақстан мектебінің» өзіндік орны бар. Кеңес одағы 
тұсында  Мәскеуден  орыс  тілінде  жиырма  шақты педагогикалық жур-
нал шығып тұрса, соның бәрінің міндетін  Қазақстанда  қазақ тілінде жалғыз 
«Қазақстан мектебі» атқаруы оның жүгін ауырлата берді. Педагогикалық жаңа 
басылымдар  ашудың  қажеттігі  туды, 1972 жылы  қосымша  ретінде  «Бастауыш 
мектеп», 1990–1994 жылдар  аралығында  «Қазақ  тілі  мен әдебиеті», «Отба-
сы және балабақша», «Информатика,  физика, математика» қосымшалары жеке 
бөлініп шықты. «Русский  язык  и  литература в казахской школе» 1977 жылы, 
«Қазақстан тарихы» 2003 жылы енші алып бөлініп шықты. Қосымша ретінде  
1996 жылдан шыға бастаған  «Биология,  география және химия» журналы «Хи-
мия мектепте», «Биология және салауаттылық негізі», «География және табиғат»  
журналдарына негіз  болды.  «Тәрбие құралы»  журналы  2002  жылдан  бастап  
шығарылып келеді.

1975 жылы 50 жылдық мерейтойында «Қазақстан мектебі» «Құрмет белгісі» 
орденімен, 60 жылдығында Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасы-
мен марапатталды.

Бүгінде 90 жылдық тарихы бар «Қазақстан мектебі» журналы «Тәуелсіздіктің 
тура жолы – білімде» деген ұранмен тәуелсіз Қазақстанның білім-ғылым, педа-
гогика саласын өркендетуге, мемлекеттік білім саясатын жүзеге асыруға өзіндік 
үлесін қоса бермек.
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Мемлекеттік тіл – ортақ қазына

ргелі елдер қатарынан орын алған Қазақ елі  мәртебесі биіктеп, 
еркіндіктің көгілдір туын, елтаңбасын, әнұранын, киелі істерін, 

ОҚУ-ТӘРБИЕ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

Ләззат  БАЛМАҚАНОВА,
“Мамыт” негізгі 
мектебінің директоры

І
ынтымақтастығын  әлемге танытты. Ежелден елдік пен еркіндіктің туын 
берік ұстап, үлкен шаңырақ аясына түрлі ұлттар мен ұлыстардың басын 
қосып, бірлікке, бауырластыққа баулып,  достықтың туын берік көтерген 
қазақ халқы ата-баба  өнегелерін өскелең ұрпақтарға  ұғындырып, үйретіп 
келеді. 

Сол ұрпақтар мен ұлыстардың бірлігін нығайтып, жарастырып отырған 
халықтың мемлекеттік  тілін ел болашағына дәріптеп, мектеп жасына 
дейінгі балалардан бастап дәйекті түрде үйрету жолдарын қарастырып, өз 
іс-тәжірибемде түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы еңбек етіп келемін. 
Тіл үйретудің қиыны мен қызығының өзі осы шақтан басталады. Үйрету, 
тыңдату, көрсету, ойнату, үздіксіз қайталау жаттығулар арқылы жүргізіледі. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды ең алғаш мемлекеттік тілмен танысты-
ру, мемлекеттік тілдің мәртебесі мен беделін, оның әдемілігі мен қажеттілігін  
ұғындырып, сүйсініп оқуға  талпындыру,  ынталандыру қазақ тілі  пәні  
мұғалімдерінің   кәсіби  шеберлігі мен қажырлы еңбегіне байланысты 
болғандықтан, бұл іс бізге  өте  үлкен  жауапкершілік  жүктейді.  Балалардың 
тіл үйренуіне қызығушылығын арттыру, тіл мәдениетін жетілдіру, сөздік 
қорларын  үнемі молайтып, бекіту өмірлік маңызға ие болып отыр.  Бұл та-
лаптар  қазақ  тілі  сабақтарын  жүргізудің жан-жақты  кешенді түрлерін, 
оларды  өткізу ерекшеліктерін  меңгеру әрі әдістемелік жағынан ұтымды 
әдістерді  қолданғанда  ғана  және  әртүрлі  ойын, оқиға желісі ретінде 
өткізілсе, баланың  жан  дүниесін  баулап  алады.  

«Бала өсірген ата-ана  Бала оқытқан ұстаздар
Бала болып ойнайды.  Бала болып ойлайды»

деген халық даналығы бар. Ал қазақ даналығында «Тіл – ұлттың жан дүниесі, 
сезімнің, ойдың жанды көрінісі»  деген сөз бар. Баланың бойына  сәбилік 
шағынан бастап мемлекеттік тілге құрмет, отансүйгіштік, адамгершілік 
қасиеттерді  қалыптастыруда оларға үлгі, өнеге бола алатын ата-аналары, 
ұстаздары мен тәрбиешілері – өз өмірлерінің нәрін  балаға  арнаған жандар 
екені айқын. 

«ҚР Тіл туралы» Заңының төртінші бабында «Мемлекеттік тілді мең-
геру – Қазақстан Республикасының  әрбір  азаматының парызы»,  – деп 
белгіленген. Мектепке дейінгі мекемелерде қазақ тілі сөздігінің белсенділігін 
арттыру, қазақ тілінің қолданылуы аясын кеңейту мақсатында балабақша 
қызметкерлері мемлекеттік тілді кәсіби қатысымға, кәсіби мүдделеріне, шы-
найы және шындыққа үйлесімді түрде қарым-қатынас талаптарын шешуді 
алға тартулары қажет. Бұл бағытта жүргізілетін жұмыстар тәрбиешілердің 
тарапынан парасатты сана-сезімділікті, мәртебелі педагог деген атаққа үлкен 
жауапкершілікпен қарауды талап етеді, себебі, олар қоғамның алтын қоры, 
мемлекетіміздің болашағы, келешегі – ұрпақ тәрбиелеп отырған мамандар. 

Ата-ана – баланың ең бірінші тәрбиешісі, отбасындағы жетекші тұлға. 
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Баланың  тағдыры,  болашағы,  оның  өмірден  татар несібесі мен алар 
еншісінің  үлес  салмағы ата-ананың сіңірген  еңбегіне,  тәлім-тәрбиесіне 
байланысты  өлшенеді. Ата-ананың  тіршілігіндегі ең қымбаттысы, баға-
лысы – перзенті.  Халқымыздың «Лашын құсқа ауа қадірлі, жүйрік атқа 
дала қадірлі, ата-анаға бала қадірлі» деген сөзінен ата-бабамыздың баланы 
қадірлей, бағалай білгенін көреміз.

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөзге қызығушылығы, сөйлеу 
үлгілерінің іргетасы осы шақтан қалатыны ескеріліп, балалардың тіл үйренуге 
қызығушылығын арттыру, тіл мәдениетін жетілдіру, тілге тән дыбыстарды 
дұрыс айтуға жаттықтыру, сөзді үйрете отырып сөздік қорларын байыту, бай-
ланыстырып сөйлеуге дағдыландыру мақсаты алға қойылған. Байланысты-
рып сөйлеу әдісінің ең тиімді, ұтымды екенін айта келе, сөйлеу барысында 
сөз тіркесі сөйлем арқылы  ғана қолданылатынын, яғни балаларды байланыс-
тырып сөйлеуге жаттықтыру – олардың тілімен бірге ойын да дамыту де-
ген сөз. Сөздік жұмысы да, сурет бойынша әңгіме құрастыру, тірек сөздерді 
қолданып сөйлем құрау, сурет салу арқылы әңгімелеу – бүлдіршіндерді қазақ 
тілін үйренуге баулиды.

Балалардың өз әрекеттерін жоспарлай білуі жетілдіріледі, байқағыштық, 
мұқияттылық қабілеттері бекітіледі. Бұл қасиеттердің бәрі зейінінің тұрақты, 
қабылдануының қарқынды, танымдық қабілетінің жоғары, ұйымдастырылған 
түрлі әрекетке белсенділігін арттырады. Мақсатты құрылым – бір пән 
шеңберінен шығып кететін біртұтас құрылым. 

«Бірлік – елдің берекесі», «Ырыс алды – ынтымақ», «Ынтымақ – істі 
бітіреді», «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»  деген халықтық қағиданы іспен 
көрсетіп,  мемлекеттік тілді меңгеру  жұмысын ата-аналар, балалар, тәрбие-
шілер, ұстаздар бірігіп қолға алса нұр үстіне нұр.

Әдебиет
1. ҚР Тілдері туралы Заң актілерін жүзеге асыру жолдары. – Алматы, 2011.
2. Тілдерді  қолдану  мен дамытудың 2011–2020 жж.арналған  мемлекеттік  бағдарламасын
 жүзеге асыруға озық іс-тәжірибе//ББЖ КБАРИ жинағы. – Алматы, 2011.

Ақтөбе облысы 
Әйтеке би ауданы.

ицей әкімшілігі  «Тәуелсіз  елім, абыройлы Ана тілім!», – деп жүрегі алып 
ұшқан, «Нұр Отан» партиясының мүшесі,  мемлекет және қоғам қайраткері,  

ҒИБРАТТЫ КЕЗДЕСУ

Сара  ОРГАНОВА,
Алматы қазақ-түрік қыз балалар лицейі
директорының  тәрбие ісі жөніндегі орынбасары     

Л
«Достық»,  «Парасат» ордендерінің иегері, филолог,  профессор,   «Мемлекеттік 
тілге – құрмет» бірлестігінің және Алматы облыстық әзірбайжан этно-мәдени 
орталығының төрайымы,  қазақ халқына бүйрегі бұрып тұратын қазақтың Асы-    
лы –  Осман  Асылы  Әлиқызымен  кездесу ұйымдастырып, салиқалы сұхбат құрды.

Кездесу барысында мемлекеттік тілге, Асылы апайдың қызметіне байланысты 
бейнематериалдар көрсетілді. 

Кездесуге қатысушылар апайға көптеген сұрақтар қойып, оған толық жа-
уап алып, ғибратты әңгімелерін тыңдады. Әңгімелердің ең басты тақырыбы –
елдің тұтастығы мен бірлігі, татулығы мен тыныштығын ең басты назарда ұстау 
қажеттілігі.  Сонымен бірге қазақ қызы қандай болу керек және оның ерекше 
қасиеттері төңірегінде әңгіме қозғалды.

Кездесу өте қызықты, мағыналы өтті. Кездесуді қорытындылаған лицей  ди-
ректоры Акбулут Халил Ибрагим мырза Асылы апайға рақмет айтып, көпшіліктің  
ризашылығын білдірді.

Алматы қаласы.
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үгінгі таңда елімізде педагогикалық шеберлік орталығы шетелдік 
әріптестерімен бірлесіп, озық әлемдік тәжірибе мен педагогикалық Б

КОУЧИНГ ПЕН ТӘЛІМГЕРЛІКТІҢ РӨЛІ 

Ұлжамал  БЕЙСЕБАЕВА,
Оңтүстік Қазақстан облыстық педагогикалық 
шеберлік орталығының менеджері

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

тәжірибені қолдану арқылы үш деңгейлі Қазақстан Республикасы педагог 
қызметкерлерінің   біліктілігін  арттыру бағдарламалары негізінде курс өткізіп, 
курстан кейінгі жұмыстарды жүргізуде. Курс барысында тыңдаушылар өздері 
жылдар бойы қалыптастырған педагогикалық тәжірибесін бүгінгі ұсынылған 
бағдарлама мазмұнымен ұштастыруы қиын. Атап кетер болсам, «коу-
чинг» термині оларды ойландырады. Өйткені, тыңдаушылар «бұл бұрынғы 
әрекеттеріміз емес пе», «оқыту семинарын ұйымдастырушы едік ғой» де-
ген түсінбеушіліктерді білдіреді. Сонымен бірге коучинг пен тәлімгерлікті 
ажыратуда өзіндік келіспеушіліктерін көрсетеді. Әрине, мұндай жағдайлар 
ілгерілеуге ұмтылып отырған тыңдаушыларда туады, бағдарлама  мазмұнынан, 
ғаламтордан, әріптестерден ақпарат алмасу арқылы өз күмәндерін курс 
соңында сейілтеді. Дегенмен, олар мектепке барғанда әріптестерімен жұмыста 
осы мәселелер көптеген кедергілер тудырғанын айтады. Осы туындаған жайт-
тан кейін өз ізденісіммен бөлісу алға қойылды. 2014 жылдың ақпан айында 
басталған бірінші деңгей курсындағы  жалпы орта мектепте, шағын орта мек-
тепте қызмет ететін тыңдаушыларыма  аудиттік зерттеулеріндегі сауалнама 
сұрақтарына «Коучинг» терминімен таныссыз ба?», «Коучинг пен тәлімгерлік  
неліктен мектеп мұғалімдеріне ұсынылған?», «Коучинг пен тәлімгерліктің  
айырмашылығы  қандай?»  деген сұрақтарды қосуды ұсындым. Нәтижесінде 
сауалнама  алынған  30 пайыз  мұғалім  естуіміз,  оқығанымыз,  қатысқанымыз 
бар деп жауап берсе, ал 70 пайыз  мұғалім  хабарсызбын  деген жауапты берген. 
Екінші «Коучинг  пен тәлімгерлік неліктен мектеп мұғалімдеріне ұсынылған?» 
деген сұраққа  білім сапасын арттыру  деп  тұтас  жауап  берген.  Үшінші  
сұраққа бұрынғы тәжірибеміздегі тәлімгерлік әрекетіне  ұқсас деген жауапты 
73 пайыз   мұғалім,  коучинг – сұрақтар арқылы  мәселені  шешуге  бағыттау, ал 
тәлімгерлік – бір  мұғаліммен ұзақ уақыт жүргізіледі деген жауапты 27 пайыз  
мұғалім  берген.  

Осы аудиттік зерттеудің ішіндегі сауалнамалардың нәтижесіндегі   
көрсеткішті   және  тыңдаушылардың мектеп тәжірибесіндегі  коучинг  пен 
тәлімгерлік  жасаудағы  кедергілерін  болдырмайтын  жолдың  бірі – коучинг 
пен тәлімгерліктің  тиімділігін, жетістікке жетудегі маңыздылығын айқындау. 
Осыған орай төмендегі ақпаратты ұсынамын.                                                                

Коучинг – бұл маңызды мақсаттарға жетуге арналған жеке кеңес беру, 
жоспарлау тиімділігін арттыру, ішкі әлеуетін шоғырландыру, қажетті 
қабілеттіліктер мен дағдыларды дамыту, нәтижені алу үшін озық стратегиялар-
ды меңгеру.                                                      

Коуч венгрлерден  бастау алған, ХVI  ғасырда Англияда бекітілген. Ол ар-
баны,  күймені  білдірген.  Бұл мақсатқа тез жету және  жолда жылдам жүруге  
көмектесумен  байланыстырылған. 

Коуч – бұл коучинг сессиясын жүргізуші, ал коучингке қатысушы ретінде 
бір мұғалім немесе бірнеше мұғалім бола алады. Коучинг – бұл проблема ая-
сынан тиімді шешім аясына ауысу технологиясы (кезіндегі арба айдаушының 
әрекеті секілді). 
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Коуч – бұл өзгерістер  агенті іспеттес.  Өз  өміріңіздегі  қазіргі  және кейінгі 
кездегі жетуді қалайтыныңызды қарайтын серіктес.  Коуч сізге түрткі жасайды. 
Ол сізге шығармашыл, басынан  барлық қажетті ресурстарға және  қабілетке 
ие  тұтас тұлға ретінде  қарайды.  Коучтың міндеті – сіздің әлеуетіңізді   ашуға  
көмектесу. 

Джон Уитмор  коучингті қолданудың жеке және кәсіби әрекеттегі 
жетістіктерін келесідегідей бөледі:

–  іс-әрекеттің өнімділігін жақсарту, коучинг осы үшін қолданылады;
– ұжымдағы адамның дамуы;
– ұжымдағы мүшені оқытудың ең тиімдісі, коучинг жұмысты үзбей 

жылдам оқуды қарастырады, бұл үрдіс қуантады және  рахаттандырады;
– ұжымдағы өзара қатынасты жақсартады;
– өмірлік сапасын жақсарту. Өзара қатынасты  және осымен байланыс-

ты табыстылық жұмыстағы барлық ахуалды жақсартады;
– менеджерде немесе мұғалімде көп бос уақыттың болуы. Коучинг арқылы 

дайындалған жанда  жауапкершілік артады, оны қадағалаудың қажеті жоқ, 
жоғары  нәтижелі жұмысқа бағыттайды;

– көптеген конструктивті идеялар туындайды;
– адамдардың шеберлігі мен ресурстарын жақсы қолдану, коучинг 

топтағы айқындалмаған таланттарды анықтайды;
– қиын жағдаяттарда жылдам және тиімді әрекет ету. Адамдар 

бағаланатын жерде қайықты судан шығаруды сұрамай-ақ, одан бұрын әрекет 
етеді;

– өзгерістерге  жоғары  деңгейдегі  икемділік  және  бейімділік. Болашақта 
икемділікке деген қажеттілік өседі. Өмірдегі бәсекелестік, технологиялық 
инновациялар, жоғары жылдамдықтағы ауқымды қарым-қатынас, эконо-
микалық  және  әлеуметтік   тұрақсыздық,  осы  қажеттілікті өмір  бойында  
жасайды. Мұндай жағдайда тек икемді мен бейімді ғана өмір сүре алады.  

Коучингтің негізгі мақсаттарының бірі  –  адамды жаңаша ойлауға үйрету. 
Жетістік жолындағы кедергілерді жеңіп, жаңа, үлкен нәтижелерге жетуге 
түрткі  болады,  коучинг тек мансапқа ғана емес, адамның жеке өміріне де 
жағымды ықпал етеді. 

Сонымен  коучинг  қандай  болады? Коучинг ұжымдағы басқару стилі. Оның 
негізін қалаған  Джон Уитмор. Ол – коуч болып, өзінің қарамағындағыларға  
тәлімгер  және  тренер  болған  адам. 

Коучинг түріндегі қазіргі таңдағы менеджмент ұжымдағы адамдарға би-
дай секілді қарау керек, олардың әрқайсысы бұрыннан шығармашылық әлеуеті  
бар  деп қаралады. Әрбір қызметкер көптеген міндеттерді шешуге, бастама 
көтеруге, таңдау жасап, оны жауапкершілігіне алуға  қабілетті. Басшы-коуч 
қызметкерлерді жауапкершілікті өздеріне алуға, қызметтерді бөліп  беруге  
мүмкіндік  береді. Қызметкердің іске асырылмаған әлеуеті, мектеп ұжымының 
жіберіп алған пайдасы секілді. 

Коучинг пен тәлімгерліктің қандай айырмашылығы бар? 
Тәлімгерлікте бұрыннан бар білімі мен кәсіби дағдыны дамытады. 

Тәлімгерлікте аға буын ретінде мансапта көтерілуге, ұжымда өзін ұстауға 
үйретті. Кәсіпте үнемі бақылау, өзіндік тұрақты кәсіби моделін құруға 
көмектесті. 

Коучингтің басты ерекшелігі – қызметкерге оның проблемасын шешіп беру 
емес, оған өз шешімін табуға көмектесу. Коуч сіздің проблемаларыңыздың 
эксперті емес, бірақ ол сіздің өзіндік мүмкіндіктеріңізді ашатын эксперт. Коуч 
қызметкерді әлеуетке ие тең әріптес ретінде қарайды. 

Коучингтің айырмашылықтары мыналар.
1.  Коучтер эксперттік кеңес беру жүргізбейді. Олар қызметкерге мақсатқа 

жетудің өзіндік жолдарын және тәсілдерін табуға, қажетті дағды мен 
іскерліктерін дамытуға көмектеседі. Коучтер – мықты сұрақ қою бойынша экс-
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перттер, олардың сұрақтары  жаңалық ашуға көмектесіп, санасын айқын етіп, 
әрекет  етуге  ұмтылдырып,  адамды мақсатына жетелейді. 

2.  Коучингте жұмыс қазір және болашақтағы әрекетке бағдарланған. Коуч 
ұстанымдарын айқындатып, болашақтағы әрекет жоспарын жасауға ықпал 
етеді. Коучинг  өткен проблема мен қиын жағдайлармен жұмыс жасамайды. 

3.  Коучингте нұсқау беру болмайды. Қызметкер немен жұмыс істейтінін 
өзі таңдайды.  

Бәсекелестікте мектептердің негізгі ресурстары идеология болып табыла-
ды. Коучинг – көшбасшы идеологиясына қызметкерлерді кіріктірудің  және 
ұйымдағы адамдардың өзара әрекет тәсілінің оңтайлы құралы. Қандай ұйым 
мұны тиімді қолданады? Жетекші елдердің ғалымдары ондаған жылдар бойы  
қолдан жасалған интеллект жасауға тырысып жатыр. Дегенмен, нәтижесіз. 
Шешуі тиіс маңызды міндеттердің бірі – жүйені өзі оқу. Ұйымды дамыту, тұтас 
ұжымдық сананы жасау, оның жұмысының өзін оқыту мен қолдауды талап 
етеді. Өзін оқытатын ұйым – бұл ортақ көзқарасы бар, іске асыру алгоритмі 
үздіксіз бейімделеді, талданады, түзетіледі, яғни ұжымдағы әрекетте   ұдайы  
үрдіс жүреді. Бұл ұйымның дамуы сыртқы ортаның талабына реакция ретінде 
емес,  оның ішкі қажеттілігін іске асыру ретінде жүреді. Өзін оқытатын ұжымды 
жасаудың мақсаты – көшбасшының және оның серіктестерінің интеллектік 
модельдерінің негізінде жалпы интеллектік модельдерді жасау және дамыту. 
Айталық, көшбасшының бірден-бір  мақсаты  – ұжымды басқару немесе жалпыға 
ортақ сапаны басқару. Осы жүйені басқарудың және іске асырудың жетістігі 
осы идеологияға қызметкерлердің кірігуіне байланысты.  Өзін оқытатын 
ұйымның негізіне мәнді кооперация жатады, адамдардың өзіндік позициясының 
негізіндегі өзара әрекеті. Мәнді кооперация ұйымдастыру іс-әрекеттің мәніне 
қатысты адамның өзін анықтауын қамтамасыз етеді. Өзін оқытатын ұйым өзінің 
қызметкерлеріне адамның жоғары  қажеттілігін іске асыруға мүмкіндік береді. 
Бұл көшбасшының көмегімен өзінің позициясын қалыптастыру нәтижесінде 
іске асады, ұйымдағы өзінің мәнді орнын анықтайды. Өмірдің мәні – жаңаны 
тану, өзінің тұлғалық позициясын дамыту, әлеуметтік өзара әрекет формасын 
дамыту. Адам мұндай ұйымда өзінің арманын орындау үшін әрекет етеді, ал 
ұйым оған жетудің оңтайлы ресурсы болып табылады. Өзін оқытатын ұйымда 
адам өзінің өмірлік мәнін іске асырады. Экономиканы, білім беруді бүгінде 
идеялар жүйесі басқарады. Ақша төмен маңызға ие, ол төменгі ресурс саты-
сында. Идеология  – экономикалық міндеттерді, білім берудегі міндеттерді іске 
асыру құралы. Идеология экономиканың, білім берудің  өзегі болып табылады. 

Коучинг жеке және іскерлік болып екі категорияға бөлінеді. Тәжірибе   
бойынша іскерлік проблемамен келеді. Адамның жасайтынының  80 пайызы 
өзіне байланысты: оның құндылығы, қажеттіліктері және қалауы. Жеке кеңес 
берулер түрлі формада жүргізіледі: 

– жеке кездесулер;
– телефон бойынша кеңестер;
– электронды пошта бойынша хат жазу.
Осы формалардың барлығында жоспарды консультантпен бірге 

клиенттердің жеке тапсырмаларды орындауы қаралады (тапсырмалар, 
әрекеттер, жаттығулар), үрдісті мониторинг жасауға көмектесетін, қажет 
болған кезде ойын іске асыруға қолдау көрсетіледі. Коучинг стратегиялық 
және тактикалық міндеттерді шешуге бағытталған, адамға оңтайлы түрде ре-
сурсты қолдануға мүмкіндік береді. 
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ілім  берудің ХХІ ғасыр адамы  үшін қажетті біліктіліктерді қалып-
тастыруға  бағдарлануы, оқушылардың жеке  қабілетін дамыту болып 

БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТІҢ 
МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ  ТИІМДІЛІГІ 

Әсия КӨПЕШОВА,
Сәуле МАТАЕВА,
Оңтүстік Қазақстан облыстық педагогикалық 
шеберлік орталығының  аға менеджерлері  

Б
табылады. Сондықтан, ХХІ ғасырда білім  берудің келесі  4 негізіне  көңіл 
бөлу керек деп санайды : 

– білу үшін оқу;
– адам болып қалыптасу үшін оқу;
– алған білімді іске асыру үшін оқу; 
– өмір сүру үшін оқу.
Осындай  талап  қойылып  отырғанда   елімізде өзгермей  қалудың өзі 

мұғалім қауымы  мен  білім  саласы  үшін  қауіпті.  Экономиканың  қарқынды  
дамуы  еліміздегі  кез келген салаға  өз  ықпалын тигізбей  қоймады. Сондықтан,  
педагогикалық  қызметке  ынтасы  жоғары, білім беру саласындағы үнемі 
жаңарып отыратын өзгерістерге икемді, жаңа технологияларды оқу-тәрбие 
үрдісінде қолдана алатын мұғалім ғана қоғамдағы өзгерістерге  бейім 
оқушының жеке тұлғасын қалыптастыруда қозғаушы күшке ие. Ғылым 
мен техниканың  қарыштап  даму заманында мектептегі  дәстүрлі  оқытуды 
ешкім де жоққа шығарып  отырған  жоқ.  Дегенмен,   деңгейлік   курс-
тардан  өткен  мұғалімдер  үлкен  кедергілерге  ұшырауда.  Әрине,  егер  
мұғалім оқушыға оқулықпен  шектеліп, тек  бағдарлама төңірегінде  ғана  
білім  беретін  болса,  қазіргі  заман оқушысы  осындай  әрекетке толық 
қанағаттана алмайды. Мемлекеттік стандартты толық меңгеруіне кепілдік  
бермей  отырғандығы, оқушылардың  қажетті  білім  көрсеткішін  көрсете 
алмауы  және  білім  стандартының барлық оқушыларға қолжетімді  бол-
мауы  да  ойлануға  тура  келетін   үлкен  проблемалардың  бірі. Осы  жөнінде  
С.Мирсейтова  (Оқушының ойлауын  дамыту  нысандары  мен әдістері, 7- 
бет)  еңбегінде  оқу  құралының  мақсаты – сыни тұрғыдан педагогтердің  
оқытуда  жаттанды ақпараттан  гөрі ондағы  қойылған  мәселені  зерттеуге,  
талдауға  және  салыстыруға,  ой  толғауға  және бағалауға  көшуіне  күш  
салу   үшін  көмектесу.

Елімізде білім саласындағы осындай бетбұрыс жасалынып жатқан 
жағдайда  оқу-тәрбие үрдісін  жандандырудың қазіргі педтехнологияларын 
жетілдіріп,  оны  пән  сабақтарын  оқытуда   тиімді  қолдану  арқылы  білім 
сапасын  жоғарылату  үшін  басты бағыт-бағдар  мұғалімдердің  біліктілік 
арттыру курстарында  берілуде. Әрине, барлық  мұғалім  өз сабағында 
оқушылардың  қызығушылық  деңгейін  сақтап  қалу үшін оқу-тәрбие үрдісінде 
түрлі  инновациялық  педагогикалық технологиялардың қолданылып жүр-
гені мәлім. Ол мұғалімнің  кәсіби жұмысының жауапкершілігіне де байла-
нысты. Бұл технологиялардың бәрін  бір  пән   сабақта  қамту  мүмкін емес.  
Демек, мектептегі  әрбір  пәнді  ұтымды меңгертуде   оқыту   технология-
сын  таңдап  іріктеу  және оны іс-әрекеттік  тұрғыда  жетілдіру  арқылы  
оқушының  технологияны  қабылдауы,   оған   деген  ынтасының  артуы  үшін   
мұғалім  тарапынан  іске  асырылады  және  оған  баса  назар  аударылуы тиіс. 
Мұғалім  тарапынан  жаңалыққа  бетбұрыс  жасауы, 12 жылдық   оқытуға  
көшу  қазақстандық білім беру   реформасының  стратегиялық   міндеттерін  
ойдағыдай  шешуге мүмкіндік  береді,   шығармашылықпен  дамыған  жеке   
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тұлғаны  қалыптастыруға бағытталған жаңа үлгіні жасауда ықпалы зор. 
Шығармашылық тапсырмалар  оқушыларға зақым  келмейтіндей  және 
мәжбүрлемей, оқушының шынайы білімінің  тереңдігін  көрсетеді. Олар  
оқушының  креативті ой-санасын  дамытып  ойлануды  үйретеді. Сондықтан 
сабақ  барысында «ойлап табыңыз», «құрастырыңыз» , «салыстырыңыз» , 
«түзетіңіз», «дәлелдеңіз», «жинақтаңыз», «мағынасына қарай бөліңіз»  деген 
тапсырмаларды ұсынуды қажет етеді. 

Оқу  үрдісіндегі  болып  жатқан  жаңалықтың  өзі  мұғалім  қауымынан  
талап етіп  отырған  бетбұрыс,  ол сындарлы  оқытуға  негіздеу  болып  табы-
лады. Орта  білім   беру  жүйесінде   әлемдік  жоғары деңгейге қол жеткізген  
анағұрлым танымал оқыту әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті) 
теориялық оқытуға  негізделген  тәсіл  кең  тараған  (Hattie, 2009). Деңгейлік 
курстардан  өткен  мұғалімдер сындарлы  оқыту  теориясын  қолдана  от-
ырып, оқушылардың  белсенділігін  сұрақтар  қоя отырып  алған  білімін  
толықтыру,  өзіндік  пікір  қалыптастыру,  құрбы-құрдастарымен  байланыс  
жасау   арқылы    білімдерін  арттырады (МАН-І  денгей, 8-бет).

Бастауыш сынып оқушыларын көбірек ойынға, бірлескен жұмысқа 
бағыттағанда   ғана   балада   креативті   ойлау  дағдысы  дамып,  шығар-
машылықпен жұмыс  істеуге  дағдыланады.  Енді  Жордж  Ланд және  
Бес  Жерман  жүргізген  зерттеу жұмыстарынан  мысал келтіретін болсақ, 
төмендегідей мәлімет анықталады. Зерттеу жұмысына 1600 баланы (3–5 
жас аралығындағы) қатыстыра отырып 8 сынақтан өткізеді. 3–5 жас  
аралығындағы  балалардың қалыптан  тыс ойлайтындығы,  шығармашылығы  
және креативтілігі 98 пайызға  дейін  екендігі  анықталған. Осы зерттеу 
жұмыстарына  қатыстырылған балаларды 5 жылдан  кейін  қайта зерттеу 
жұмыстарына қатыстырғанда  олардың  креативті  ойлауы  70 пайызға дейін 
төмендеген. Дәл  осындай зерттеу жұмыстарын   25  жасар   және   одан   
жоғары   жастағыларға   өткізгенде   көрсеткіш 2 пайыз  болғандығына 
таң қалған. Балалардың шығармашылық жұмыстарының  не  себептен  
жасы  өскен сайын  төмендейтіндігін   анықтау барысында олар бірлескен  
жұмыстың  жоқтығынан  деген тұжырымдамаға келген. Себебі, 3–5 жасар 
балалар  бірлесіп  ынтымақтастықта  жұмыс  жүргізетіндігі белгілі. Демек,  
оқушыларға  үрдіс  барысында  бірлескен  жұмысты көбірек  пайдалану керек 
деген түйінді ой  жасауға болады. Өйткені, ынтымақтастық  пен  бірлескен  
жұмыстың  ықпалының  рөлі  үлкен.

Отандық және шетелдік оқыту теориясындағы, педагогика мен психоло-
гиядағы ізгілікті дәстүрлер мен ой-пікірлерді зерделеп, адамға бағытталған 
әлеуметтік-психологиялық танымды дамытуға басымдылық жасалып  отыр. 
Ендеше,  оқу  үрдрісінде  оқушылардың белсенділігін  арттыратын  және 
сол жаттығулар  арқылы өзара  әрекеттестігін  жақсартатын  әдістерге   
көбірек  көңіл  бөліну керек.  Деңгейлік  курстардан  өткен   мұғалімдердің  
барлығы  болмаса да,  сабақ  үрдістерінде  тиімді  тәсілдер  арқылы өзгеріс  
енгізуге  ұмтылуда. Осындай   өзгерістердің  бірі:  Lesson Study. Ол  мұғалім   
тәжірибесі  саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған, сабақтағы іс-
әрекеттегі зерттеудің  ерекше  үлгісі   болып   табылатын  педагогикалық  
тәсіл.  Бұл  әдіс ХІХ  ғасырдың 70-жылдарында  Жапонияда  бастау алып,  
Батыста қолданылатын «Іс-әрекеттегі зерттеу» тәсілінен 70 жыл бұрын 
қолданыла бастаған. 

Бұған шараны бірлесе жоспарлап өткізетін, қадағалайтын,  оқыту мен 
оқуды  талдай  отырып  өз   қорытындыларын  қағаз  бетіне  түсіретін  мұғалімдер  
тобы қатысады. Оны  өткізу  кезінде мұғалімдер оқыту  тәжірибесіне  жаңа 
әдістер  енгізеді  немесе  оны  жетілдіреді,  кейін ашық  Lesson  Study өткізу 
немесе  жұмыс  сипатталған  құжатты   жариялау  арқылы әріптестеріне  та-
ратады. 
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Lesson Study әдісін қолданған мұғалімдердің пікірлері: «Жаңа әдіс-
тәсілдерді  тиімді  қолдану арқылы  білім дағдысын қалыптастыру» тақы-
рыбымен  жүргізілген   Lesson study-ге  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің 
4 мұғалімі  қатыстық. Lesson study әдісін қолдана отырып бірлескен 
жұмыс арқылы  оқушының  білім  сапасын  арттырып,  білік  дағдысын  
қалыптастыратын сабақ жоспарының тиімді үлгісін жоспарлауды көздедік. 
Оқушы әрекетін бақылау  арқылы сыни  тұрғыдан  ойлау мен топтық  
бірлескен  жұмыстың білім сапасына әсерін зерттеуді мақсат еттік. Зерттеу-
ге  6 «ә» сыныбын бекіттік, ақылдаса отырып үш деңгейлі оқушыларды 
және оларды кімдер бақылауға алатынын  алдын-ала белгілеп алдық. 6-сы-
ныпта қазақ тілі пәні бойынша орта мерзімді жоспарлауға лайықты «Етіс 
және өздік етіс», «Өзгелік және ырықсыз етіс», «Ортақ етіс» сияқты бір 
тараудың тақырыптарын  таңдап алдық.  Алғашқы  жоспарлауды сынып 
оқушыларының келешек нәтижелерін анықтаудан  бастадық. Онда оқушыны 
жеке тапсырманы орындайтын, сөздерді құрамына қарай талдайтын, топ-
та бірлесіп жұмыс істейтін, тест тапсырмаларын орындайтын, өз бетінше 
анықтама құрай білетін, өз деңгейін бағалай алатын деңгейге жеткізуді 
мақсат еттік. Сабақ барысында қолданатын әдіс-тәсілдер мен ресурстарды,  7 
модульден қамтылатын басымдықтарды да орта мерзімді жоспарлап анықтап 
алдық. Жоспарлау барысында циклге қатысатын мұғалімдердің барлығының 
сабақ барысында бос болуларын, сабақ біте салысымен талқылауға қатысуға 
мүмкіндіктері болуын қамтамасыз ету үшін мектеп әкімшілігімен бірлесе 
отырып сабақ кестесіне біраз өзгерістер енгізуімізге тура келді. Бір кафедра-
да ондаған  жылдар   бірлесе  отырып  еңбек  етіп  келеміз  дегенімізбен,  
барлығымыз бірлесе  отырып  сабақ жоспарлап  көрмеген  екенбіз. Бұл 
бірлескен  жұмыс  барысында  бір-бірімізді  жаңа қырымыздан  танығандай 
болдық.  Жаңа идеялар мен әдіс-тәсілдер,  жоспарлаудың  өзіндік қыр-
сырларымен  бөлісу  бізді мақсат еткен  жұмысқа  ерекше  шабыт  бергендей 
жаңа құлшыныстарға жетеледі  десек  те  болады.  

«Білім саласына  өзгеріс  не үшін керек?»,  «Қолданылатын тәсілдердің 
тиімділігі  неде?»,  «Мен  өз  оқушыларымның қажеттілігіне қарай қандай  
әрекет  жасауым керек?»  деген  сұрақтарға  жауап  іздегенде,  мұғалім өз 
ісіне  рефлексия жасай алғанда ғана білім саласындағы өзгерістің  тиімділігін 
түсінеді. Ол, негізінен, білім саласындағы қызметкерлердің біліктілік  курс-
тарынан алған білімдерін қаншалықты  тиімді  қолданып  жатқандығына  
байланысты.

Әдебиет
1. Бірінші (ілгері) деңгей мұғалімдерге арналған нұсқаулық. 
2. Мирсейтова С.  Оқушының ойлауын дамыту нысандары мен әдістері.

Шымкент қаласы.

ұлттық қағидаға айналған. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін жүзеге 
асырудың  тиімді  жолдары  Елбасының  «Бәсекеге  барынша  қабілетті  50  
елдің  қатарына кіру стратегиясы» жолдауында  айқындалған.  Адамның  
жалпы  білімін  көтеру  кең  ауқымды  мәселе  болып отыр. Олардың 

ТҰЛҒАЛЫҚ  БАҒДАРЛЫ   ОҚЫТУДЫҢ 
ТИІМДІ  ЖОЛДАРЫ

Алтынай  ҚҰЛШЫНБАЕВА,
№93 жалпы білім беретін мектептің 
математика пәні мұғалімі

азіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік 
бәсекелестікті күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл идея Қ
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біліктілігін, дағдыларын қалыптастыру қажеттілігі еліміздегі ғылыми-
техникалық және әлеуметтік мәдени  жетістіктерінің  қарыштап  дамуынан 
туындайды.

Жастарды оқытуға, оларға кәсіби білім беруге, мамандарды жан-жақты 
даярлауға қоғам мен мемлекеттің бүгінгі таңда барынша назар аударуы 
да сондықтан. Елімізде жүргізіліп жатқан білім саясаты әлемдік білім 
кеңістігімен ықпалдасуға бағдарланған. Әлемдік білім кеңістігінен жал-
пы білім берудің басымдылық мақсаты – өзгермелі білім жағдайына тез 
бейімделетін, өз жолын дұрыс таңдай білетін, оң шешім қабылдай алатын 
тұлғаны даярлау.

Білім беруді дамытудың проблемалары – қазіргі педагогикалық тео-
рия, практика талаптарына сай келетін  жеке тұлға, қоғам мен мемлекеттің 
білімге деген қажетін қанағаттандыра алатын білім берудің маңызды 
белгілерінің жиынтығы.

Тұлғалық бағдарлы оқыту технологиялары жөнінде ғалым И.С. Якиман-
ская жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың негізгі ережелерін төмендегідей 
тұжырымдайды:

– басты мақсаты – оқушы тұлғасының жеке қабілеттері мен 
қасиеттерін дамыту;

– білім  беру жүйесі басынан-ақ оқушыдан бастап оқыту және тәр-
биелеу мақсаттарына,  мазмұны   мен  технологияларына  қарай  бағыттала 
құрылуы  тиіс;

– оқушы дамуын диагностикалау мен ынталандыруды мұғалім олардың 
қызметін  ұзақ  уақыт  бойына  байқау  әдістері  негізінде  іске  асыру 
қажет.

И.С. Якиманскаяның пайымдауынша, жеке тұлғаға бағдарланған 
оқытуда  даралау  тәсілі барлық білім беру үрдісінің негізгі қағидасы бо-
лып табылады, оның мақсаты – әрбір баланың мүмкіндіктерін танып дамы-
ту.  “Жеке  тұлғалық тәсіл жағдайында балалардың өзіндік жеке ерекше-
ліктерінің  болуы  қойылған  мақсатқа  жетудің, яғни, қайталанбас жеке 
тұлға  ретінде  әрбір  оқушының  дамуын қамтамасыз етудің қажетті 
шарты”.

Е.В. Бондаревская жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың мазмұнында 
жеке тұлғаны дамытуға және қалыптастыруға қажетті мынадай 4 бөлік 
міндетті түрде болуы қажет деп атап көрсеткен. Олар: 

– аксеологиялық;  – шығармашылық-әрекеттік; 
– когнитивті;  – жеке тұлғалық. 
Осы жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың мазмұнының төрт бөлігі 

де, негізінен, сөйлесу, шығармашылық іс-әрекет арқылы әрбір баланың 
жекелеген дамытуға жағдай жасауға, өз бетінше шешім қабылдауға және 
шығармашылығына, оқу әдістері мен мазмұнын таңдауға толық мүмкіндік 
береді.

Г.К. Селевко мұндай технологияның ең негізгі құндылығы – оқушының 
жеке тұлғасы, ал негізгі мақсаты: табиғи қабілеттеріне сәйкес тұлғаны да-
мыту және қалыптастыру деп атап көрсетеді.

Біздің ойымызша, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту материал-
ды шығармашылықпен  меңгеру  аясын  кеңейтеді және жеке тұлғаға 
бағдарланған  оқыту  мұғалімнен  төмендегідей  іс-әрекетті  талап  етеді: 

– өз оқушыларының темпераменті, мінез-құлқы, көзқарасы, талғамы 
мен әдеп-дағдыларының жеке ерекшеліктерін үнемі зерделеп, жақсы білуі; 

– жеке тұлғаның ойлау ерекшелігі, қызығушылығы, мүддесі, ұстанымы, 
бағытталуы, өмірге, еңбекке көзқарасы, құндылық бағыттары, өмірлік 
жоспары және т.б. сияқты аса маңызды тұлғалық қасиеттерінің нақты 
қалыптасу деңгейін қадағалап білуі; 
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– әрбір оқушыны өз шамасына сай және біртіндеп күрделене беретін 
әрі жеке тұлға дамуын қамтамасыз ететін тәрбиелік әрекетке үнемі тар-
тып отыруы; 

– мақсатқа жетуге кедергі келтіретін себептерді уақтылы айқындап, 
жойып отыруы, ал егер мұны уақтылы істей алмаса, жаңа жағдайларға 
сай тәрбие тактикасын жедел түрде өзгертуі;

– жеке тұлғаның өз белсенділігіне неғұрлым көбірек сүйенуі; 
– тәрбие  ісін жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуімен ұштастырып, 

өзін-өзі тәрбиелеу мақсаттарын, әдістерін, формаларын таңдауға көмек 
беруі; 

– оқушылардың  дербес  әрекетін,  бастамашылдығын,  әрекетшілдігін 
дамытып, басқаруы емес, табысқа жетелейтін қызметті ұйымдас-
тырып, бағыттауы.

В.В. Сериков ұсынған жеке тұлғаға бағдарланған білім беру тұжырым-
дамасының мәні төмендегідей:

1. Жеке тұлға дегеніміз – адамның арнайы білім алу және даму аясын 
білдіретін педагогикалық категория.

2.  Адам “жеке тұлға болу” тәжірибесін, яғни жеке тұлға функцияларын 
атқара білу тәжірибесін меңгеруі тиіс.

Жеке тұлғаға бағдарланған білім беруге тән заңдылықтарды да ол атап 
көрсеткен.

1. Жобалау элементі – “тұлға өміріндегі оқиға”, ол кейіннен біртұтас 
өмірлік  нәтижеге  айналады.  Ал  білім  тек  оның  бір  бөлігі  ғана  болып 
табылады.

2. Оқыту мұғалім мен оқушының бірлескен қызметі болады. Мұнда 
сұхбаттасу  білім  беру  субьектілерінің  өмір  сүру  тәсілі  ретінде  таныла-
ды.

3. Үрдіс тұлғалық тәжірибенің бастауы болып шығады.
4. Оқыту  адамның  табиғи  өмір  сүру  жағдайына  жақын  бола  түседі.
5. Мұғалім мен оқушының өзара бірлескен әрекеті тұлғааралық, 

субьектаралық қарым-қатынас сипатын алады.
Ендеше жеке тұлғаға бағдарланған оқыту дегеніміз – тек оқушыларды 

бір-бірінен айрықшалайтын жеке ерекшеліктерін есепке алу ғана емес, бұл, 
ең алдымен, оқушыға жеке тұлға ретінде, бірлескен қызметтің саналы әрі 
жауапкершіл субьектісі ретінде қарау.

Г.К. Селевко бұл технологиялардың негізінде өзін-өзі өзектілендіруге 
ұмтылатын “толыққанды тұлға” болуы тиіс дегенді баса атап көрсетеді. 
Мұндай тұлға әртүрлі өмірлік жағдайларда жауапты әрі саналы шешім 
қабылдай алатын болады. Жеке тұлғаға бағытталған технологиялардың 
мақсаты, ғалымның пікірінше, жеке тұлғаның өзінің табиғи қабілеттеріне 
сай қалыптастырып, дамыту.

Технолог ғалымдардың пайымдауынша, жеке тұлғаға бағдарланған тех-
нологиялар әрбір баланың жеке ерекшеліктеріне сай оқыту және тәрбиелеу 
әдістері мен тәсілдерін іздеуден тұрады. Мұндай технологиялар психодиа-
гностика әдістерін пайдаланады, оқушылар қызметін ұйымдастыруға         
деген көзқарасты өзгертеді, оқудың түрлі құралдарын қолданады. Демек, 
жеке тұлғаға бағдарланған технологиялар сүйіспеншілік, қамқорлық, 
ынтымақтастық  ахуалын  туғызып,  жеке  тұлғаның  шығармашылық  
әрекеттеріне  және  өзін-өзі  өзектілендіруіне  барлық  жағдайларды  жасайды  
және  жеке  тұлғаға  бағдарланған  оқыту  әрбір  оқушының  өзін  танымдық 
және оқу қызметінде бейімділіктеріне, мүдделеріне, мүмкіндіктеріне, 
қабілеттеріне  сай  жүзеге  асыруына мүмкіндік  береді.

С.В. Кульневичтің атап көрсеткеніндей, білім беру үрдісін тұлғаға 
бағдарлау ізгіліктік педагогикалық мәдениет құндылықтарына ықпал етеді, 
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бұл дегеніміз – білім алу емес, бала өміріндегі білімнің жеке тұлғалық 
мәні; жекелеген білік-дағдылар емес, жеке тұлғаның жеке ерекшеліктері, 
өзіндік дербес оқу қызметі, өмірлік тәжірибесі; педагогикалық талаптар 
қою емес, педагогикалық қолдау мен қамқорлық көрсету және мұғалім мен 
оқушының сұхбаттасуы; білім көлемі емес, меңгерілген ақпарат мөлшері 
емес,  оқушының  жалпы  жеке тұлғалық  өсуі, дамуы және өзін-өзі дамы-
туы.

Жеке   тұлғаға   бағдарланған  оқу  үрдістері:  дамыта  оқыту;  бала-
ның жеке ерекшеліктерін қалыптастыруға педагогикалық қолдау көрсету; 
тәрбиені баланы  рухани-адамгершілік дамыту құралы  ретінде қарас-
тырады.  Жеке  тұлғаға  бағдарланған   білім   берудің  мақсаты – адамды  
қолдау, дамыту,  онда өзін-өзі  жүзеге  асыру,  өзін-өзі  дамыту,  өзін-өзі  
тәрбиелеудің тетіктерін қалыптастыру. Мұндай технологияларға: ынты-
мақтастық,  сұхбаттастық,  әрекетшілдік-сипатшылық  әрекеті,  баланың 
жеке дамуын қолдауға бағытталуы,  оған дербес шешімдер қабылдауға, 
шығармашылыққа,  мұғаліммен   өзара   шығармашылық   ынтымақтастығына  
қажетті  кеңістік  пен  еркіндік  беру  сипаты  тән.

Бүгінгі таңда мынадай жеке тұлғаға бағдарланған оқыту технологияла-
ры бар:

– В.Ф. Шаталовтың тірек белгілер негізіндегі технологиясы;
– П.М. Эрдниевтің дидактикалық бірліктерді шоғырландыру техноло-

гиясы;
– В.В. Фирсовтың саралай оқыту технологиясы;
– Ш.А. Амонашвилидің  ізгілікті-тұлғалық  технологиясы;
– Л.В. Занковтың,  Д.Б. Эльконин,  В.В. Давыдовтың  дамыта оқыту 

технологиясы;
– Ю.К. Бабанскийдің оқу үрдісін оңтайландыру технологиясы;
– М.Чошановтың, П.И. Третьяковтың, К.Я. Вазинаның, В.М. Монаховтың 

модульдік оқыту технологиялары;
–  Г.К. Селевконың өзін-өзі дамыта оқыту технологиясы;
– Ж.А. Қараевтың, Т.Т. Ғалиевтің, Ә.Жүнісбектің,  М.М. Жанпейісованың, 

Н.Н. Нұрахметов пен К.Әбдіғалиевтің оқыту технологиялары.
Қазіргі мектеп ғылым жетістіктері мен адам қызметінің әртүрлі 

салаларының сұраныстарына сәйкес ертеңгі күннің қажеттіліктеріне сай 
бола отырып, мектеп бітіруші  түлектің алдағы өміріне қажетті білімінің 
берік іргетасын қалауы керек. Сондықтан білімдер мен икемділіктер 
білім жүйесін құруға арналуы тиіс. Жалпы, білім жүйесінде ақпараттық 
технологиялардың тереңдеп енуі оны оқыту әдістемесін ғана емес, 
мазмұнын да өзгерте бастады. Математика саласында математикалық 
әдістер мен математикалық ойлау ғана емес,  жалпы ғылыми  дүниетаным 
да  жаңаруда.  Мектепте  математикалық  білім  беру  мазмұнын  жаңарту 
мен  оны оқыту  әдістемесін  жетілдіруден  бұрын математикалық білім 
беру сапасын  жолға қоюымыз  қажет. Қазіргі  кезде  білім  беру пәндік-маз-
мұндық,  мазмұндық-әрекеттік  және  мазмұндық-тұлғалық  байланыста 
болуы керек. 

Сондай-ақ,  математикалық білім беру математикалық сауаттылыққа 
түгелдей тәуелді. Ендеше математикалық білім беру туралы әңгімені 
математикалық сауаттылық мәселесінен бастауымыз керек. Сауаттылық 
мәселесі математика пәні мұғалімінің дайындық сапасының негізгі пробле-
масы. Бұл проблемалар: 

– пән  мұғалімінің  теориялық  әдістерінің  жан-жақтылығы;
– мұғалімнің  кәсіби  дайындық  негіздері (курстар, семинарлар, т.б.);
– пән дамуының ішкі қисындылығы, яғни логикалық ой-өрісінің жан-

жақтылығы.
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Менің математика пәні мұғалімі ретінде өз алдыма қойған мақса-              
тым – оқытудың озық ақпараттық- инновациялық технологиялар әдістерінің 
тиімді жағын пайдаланып, математикалық білім жүйесін дамытып, сапалы 
білім беру. Оқушыларға білім беруді дамытуда білім сапасын   төмендегідей 
анықтауға болады:

– толықтығы; – жалпыланғандығы;
– тереңдігі; – жүйелілігі;
– жеделдігі; – түсініктілігі;
– икемділігі; – беріктігі.
– нақтылығы;
Оқушылардың ойлау қабілетін тереңдету, пәнге қызығушылығын арт-

тыру бағытында оқушыны неге  тәрбиелеу керек: 
– есептің берілгенін толық, ұқыпты оқып шығуға дағдыландыру;
– теорияны білу, оны логикамен ұштастыру;
– шапшаң ойлау қабілетін қалыптастыру;
– көру, есте сақтау қабілетін дамыту;
– есепті шығаруда тиімді жағын көруге баулу;
– пәнге деген құзырлылығын арттыру.
Білім мазмұнын орыс академигі И.Лернер айтқан тұрғыдан қарастырар 

болсақ, ол мынадай бөліктен тұрады: білім (мәліметтер мен деректер), 
икемділіктер мен дағдылар, шығармашылық іс-әрекеттер және көңіл күй 
құндылықтары.

Осы білім мазмұнының “мәліметтер мен деректер” атты алғашқы 
бөлігін (ұғымдарды анықтау, қасиеттерді түсіндіру барысында) гумани-
тарлық пәндерде көбірек сарапқа салынатын болса, “икемділіктер мен 
дағдылар” атты келесі  бөлігі  (ережені  негіздеу, есеп шығару) жара-
тылыстану пәндерінде  таразыға  жиі  түседі.  Бұл  бөліктің алғашқыға 
қарағанда салмағы ауырлау болады. “Шығармашылық іс-әрекеттер” атты 
білім мазмұнының үшінші бөлігі мектепте сыныптан тыс жұмыстарда, 
инновациялық мектептерде ғана өз мәнінде  қолға  алынуда, ал жаңа буын 
оқулықтарындағы шығармашылық тапсырмалардың танымдық бағыты    
басымдау болып келеді, оның үстіне ондай тапсырмаларды сабақта қолдану 
көп жағдайда мұғалімнің шеберлігі мен қызығушылығына байланысты 
келеді.

Өсіп келе жатқан ұрпақ – адамзаттың болашағы, жалғасы. Тәуелсіз ел 
атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің  мәртебесі артып,  әлемге  атымызды  
танытып  жатқан  кезеңде  ұлттың,  елдің болашағы – жас ұрпақ біліміне,  
тәрбиесіне  де мықты көңіл бөлінуі қажет. Бүгінгі күні  біздің басты 
мақсатымыз – өзіндік адамгершілік  құндылықтарын бала бойына дарыта 
отырып  оның  рухани  қазынасын  жарыққа  шығару,  әрбір  баланы жеке  
тұлға  ретінде  жетілдіру  үшін  оның  бойындағы  бар  құндылықтарды   
дамыту.  Абай  атамыздың  “Ұстаздық  еткен  жалықпас, үйретуден 
балаға” деген   нақыл  сөзін   естен  шығармай,  жалықпай,  үлкен  төзіммен,  
алдымызға  келген  шәкірттерге  олардың  жеке  тұлға  болып  қалыптасуына,  
өмірде  өз орнын  таба   білетін  адамның  қажеттілігін  қалыптастыруына,  
жақсы тәрбие, терең  білім беру  үшін  аянбай  жұмыс жүргізуге тиістіміз. 
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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 жататыны белгілі. Сол  ұлттық байлықты 
бүкіл адамзат өз ұрпағын  тәрбиелеуге  қолданып  келеді. Оқушыға белгілі 
бір дәрежеде білім  берумен  қатар  оқып  үйренуге деген  ынтасын  артты-
ру – әр  ұстаздың  бас ты  міндеті. Сондықтан  бала  бойындағы  қасиеттерді 
ескере отырып сезімін,   ынтасын  оятар іс-әрекетті жоспарлап, оқушының 
таным белсенділігін арттыруды мақсат еткен жөн. Танымдық белсенділікті 
қалыптастыру көрсеткіштеріне интеллектуалдық, эмоционалдық, жігерлік 
іс-әрекетке оқушылардың белсене қатысуы жатады. Осындай нәтижеге жету 
үшін сабақ мазмұнының түрлерін, оқытудың амал-тәсілдерін түгелдей өзгерту 
қажет, қазір жалпылама баяндау, сұрақ-жауап, дәріс тәрізді сабақ әдістері өз 
нәтижесін бере алмайды. М.Жұмабаев “Педагогика” еңбегінде “Сабақ бары-
сында мұғалім оқушыға тақырыпты  жеткізу үшін  алдымен  балаға  жаңа  
беретін  білімді  жат күйінше  емес,  баланың бұрынғы таныс біліміне бай-
лап берсін” деген. 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 орындауға міндетті  және  одан 
жоғарғы деңгейдегі тапсырмаларды  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 қалған 
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 де сол тапсырмалар-
3. “Қазақстан мектебі”№2, 2015.
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да 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 материалдардан 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 тапсырмалар-
ды орындайды. Бірінші деңгейдегі оқушылар есеп шығару үлгісі болмаса, яғни 
есеп үлгіге сәйкес келмесе онда есепті шығара алмайды. 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 таныс-
тырады. 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 орындалуына 
мүмкіндік береді.

Екінші кезеңде мұғалім есепті шығарудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін көрсетіп, 
талқылай отырып қолайлысын, тиімдісін таңдай білуге үйретеді. Берілген 
тапсырмалардың бірнеше әдіспен шығарылуын талап етеді. Кейбір жаңа ма-
териалдарды оқушының өз бетімен оқып, әртүрлі қиындықтары бар тапсыр-
маларды оқу құралдарын, анықтамаларды пайдаланып 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 ізденімпаздық 
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 ізденістерге мұғалім 
басшылық жасап бағыт-бағдар беруі керек. 

Оқу үрдісінде оқушыны зерттеу әдістемесін қолданған тиімді. Бұл әдістеме 
бойынша оқушыларға әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар ашу позициясын 
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 үйрену үшін.
13. Мәдениетті, жан дүниесі бай, қоғамға пайдалы адам болу.
Оқуды негізгі  қажеттілік деп санайтын оқушылар төмендегідей бағыттар 

бойынша топталады.
1. Танымдық.
2. Өзін-өзі айқындау.
3. Өзін- өзі дамыту.
Қазіргі кездегі математика пәні мұғалімінің 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 орындаудың бірден-бір тиімді әдісі  ретінде 
ол оқушылардың дүниетанымын дамытып, математикалық мәдениетін 
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 мектеп-
терде параллель  сыныптар көп болғандықтан, сыныптан  тыс  жұмыстар  
оңай  өткізіледі. Себебі, әр сыныпта ең  болмағанда 2-3 оқушы  дарынды  бо-
лып  келеді.  Ал  шағын жинақты орта мектепте оқушылар аз болғандықтан, 
математикалық білімін дамыту мақсатында барлық  сыныптарда  сыныптан  
тыс  жұмысқа  жұмылдыру  көзделеді. 

Сыныптан тыс жұмыстардың міндеті – оқушылардың пәнге қызығушылығын 
күшейтіп, қызмет белсенділігін арттыру, білім мен математикалық та-
ным көкжиегін кеңейту. Әдістемелік әдебиеттер мен мектеп жұмысының  
тәжірибесінде  математика  пәнінен  сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда  
үйірмелер, кештер, апталықтар,  олимпиадалар,  экскурсиялар  және  басқа  
түрлері  мейлінше  кең  қолданылатыны  белгілі.  Пәндер бойынша әртүрлі сы-
ныптан тыс жұмыстарды  жүйелі өткізу әрбір  оқушының  талғамы  мен  талабын  
ұқыпты, оның бос уақытының пайдалы 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   қойы-
лады.



20

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Бірінші деңгейдегі тапсырмаларға:  1) жаттап алуға лайықталған  бо-
луы  керек; 2)  алдыңғы сабақта жаңадан меңгерілген білімнің өңін  өзгертпей  
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 қалыптастыратын 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 бо-

лады 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  –  мұға-

лімдердің жауапкершілікті міндеттерінің бірі. Сондықтан тынбай, жалықпай, 
үнемі шығармашылықпен іздене жүріп, білімді ұрпақ тәрбиелеуге атсалысуға 
тиіспіз.
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стаз – қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. Әрбір мемлекеттің  
өсіп-өркендеуінің, бәсекеге қабілетті болуының ең басты ошағы – ұстаз 

БІЛІМ САПАСЫ – БАСТЫ МӘСЕЛЕ 

Нағипа НЫСАНҚҰЛОВА,
Ш.Есенов атындағы №153 мектеп-лицейдің
бастауыш сынып мұғалімі

Ұ
берген білім. Сондықтан дамудың ең биік көкжиегінен  көрінгісі келетін кез 
келген мемлекет, ең алдымен, білім беру саласын дұрыс жолға қойып, са-
пасын көтеруді мақсат етеді. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жол-
дауында да білімі мен білігі жағынан  шетелдегі замандастарымен бәсекеде  
жеңілмейтін, рухы кемел қазақстандықтардың  жаңа ұрпағын тәрбиелеу 
қажеттігі баса айтылған. 

Мұғалім өзінің педагогикалық әрекетінде акме жағдайға шеберлік, 
кәсібилік, құзырлық сияқты сатылардан өту арқылы жетеді. Мұғалімдік  
еңбекті адамтану ғылымы, адамның жан дүниесіне, рухани  әлеміне бой-
лай алу өнері деп түсінген ұлы  педагогтер А.Дистервег, К.Д. Ушинский, 
А.С. Макаренко, В.С. Сухомлинский педагогикалық  шеберліктің да-
муына зор үлес қосқан. Ғалымдар мұғалімдердің табыстарын олардың 
адамгершілік қасиеттері,  мәдени  деңгейі,  кәсіби  әрекетін  тұрақты  
жетілдіріп  отыруға   деген ұмтылысымен  байланыстырған. Мысалы, А.С. 
Макаренко   мұғалім  өзінің  кәсіби  шығармашылығын  жүзеге  асыру жо-
лында алдымен шеберлікке жетуі тиіс екеніне  тоқтала отырып, «шеберлік» 
ұғымын педагогикаға  қатыстыра  ең алғаш қолданған  және  бұл  сапа  жай-
лы «Тәрбиешінің  шеберлігі – айрықша  талантты  қажет  ететін ерек-
ше өнер емес,  дегенмен  оған  дәрігерді  немесе  музыкантты  шеберлікке 
үйреткендей  үйренетін мамандық» деген болатын. 

Педагогикалық шеберлік, сонымен қатар сан-салалы кәсіби әрекетті 
жүзеге  асыруды нәтижелі ету үшін еңбексүйгіштік, балаға деген сүйіс-
пеншілік, олардың ішкі дүниесін түсіну, таңдандыра, жобалай алу 
сияқты қасиеттердің болуын талап етеді. Осы тұрғыдан алып қарағанда 
педагогикалық шеберлік – кәсіби әрекетті жоғары деңгейге көтеретін 
мұғалімнің жеке қасиеттерінің, оның білімі мен білігінің жүйесі. 

Осы  мәселеге  қатысты  келелі  ой  айтып  жүрген  ғалымдар  Ю.Б. Ива-
нов пен  Т.В. Сорокина  педагогикалық  шеберліктің  құрамаларына  ізгіліктік 
бағыттылық, кәсіби білімдер, педагогикалық қабілеттер, педагогикалық 
техника, педагогикалық психологияны білуді жатқызады. Педагогикалық 
әрекеттің коэффициентін арттыру көп жағдайда оған өзінің ішкі күштерін 
жұмылдыра  алуда, өзінің психикасына әсер ете алуда екеніне тоқталады. 

Педагогикалық әрекеттің шыңына апаратын келесі  баспалдақ – кәсі-
билік. Қоғамның жаңаруы мен қарыштап дамуы оның азаматтарының 
барлық саладағы кәсібилігіне байланысты.

Бүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында жан-жақты дамыған сауат-
ты,  саналы  азамат  тәрбиелеу  мәселесі  жүктеліп  отыр.  Мұндай  мақсаттың 
баянды  болуы  оқу-ағарту  жүйесінің  үлесіне түсетінін  ескерсек,  білім негі-
зі –  бастауыштан  басталғандықтан, жас  жеткіншектердің  білімді,  білікті 
болуында  ойынның  алатын орны ерекше. Ойын  арқылы  оқушыны  білім 
алуға, оқуға  қызықтыра  отырып, оның тұлғалық  дамуын   қалыптастыруға   
болады.  Мазмұны  бойынша  барлық  дидактикалық ойындар  оқушылардың 
ақыл-ой белсенділігін  қалыптастырудың маңызды  құралы  бола оты-
рып  олардың бағдарлама материалының  негізгі   тақырыптары  бойынша   
алған   білімдерін тереңдете  түсуді  әрі  пысықтауды   көздейді.  Бұл ойын-
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дар  балалардың сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі, олардың пәнге 
қызығушылығын оятып, ынта-ықылас қоюына баулиды және оқушылардың 
зейінін, ойлау, зерде үрділерін дамытады. Өмір тәжірибесін бір жүйеге 
келтіруге  үйретіп,  жүйке жүйесін демалдырады. Міне, сол себепті де ойын 
оқу әрекетінде жетекші рөл  атқарады. Мұның  барлығы  дидактикалық  ойын-
дарды  бастауыш  сынып оқушыларының іс-әрекетінде белгілі бір жүйемен 
пайдалану қажеттілігін дәлелдейді. Дидактикалық ойындардың оқыту 
мазмұнына, танымдық  іс-әрекет  сипатына,  ойын  құрылымына  сәйкес  
жүктемелері  бар ( Л.А. Венгер,  О.М. Дьяченко,  Т.К. Жикалкина, т.б). 

Дидактикалық  ойындарды  оқыту  мазмұнына  сәйкес  түрлері  мыналар.
1.  Ойын саяхатттар. Олар ертегілерге ұқсас. Олар фактілер неме-

се оқиғаларды бейнелейді, бірақ олар ерекше түрде ашып көрсетіледі; 
қарапайым жұмбақ арқылы; қиындық – оңай жолмен, қажеттілер – қызық 
жолмен беріледі.

2.  Ойын тапсырмалар. Бұл ойындардың негізін заттар мен әрекет, сөздік 
тапсырмалар құрайды. Ойын міндеттері мен әрекеттері бір нәрсені болжауға 
негізделеді. 

3.  Ойын болжамдар. Бұл ойында « Не болар еді?» , « Мен не істер едім, 
егер...» деген сұрақтарға негізделеді. 

Ойынның дидактикалық мазмұны балалардың алдына проблемалық 
міндет пен жағдаятты қоюда ерекшеленеді. Мұндай ойындар білімді нақты 
жағдайда ұштастыра байланыс есептерінің тағайындауды талап етеді. 

4.  Ойын жұмбақтар. Жұмбақтың негізгі ерекшелігі – логикалық 
астарының болуында. Олар баланың ой әрекетін белсендіреді. Жұмбақтар 
салыстыру, терең және сипаттау арқылы ұғымның қасиеттерін ажыратуға 
тәрбиелейді, оқушы қиялының дамуына әсер етеді.

5.  Ойын әңгімелер. Ол  мұғалімнің  балалармен,  балалардың  мұғаліммен 
және балалардың балалармен қарым-қатынасына  негізделеді. Бұл қарым-
қатынас  ойын  мазмұнында  ерекше  сипатқа  ие  болады.  Ойынның құн-
дылығы – олар сезімталдық түрде белсендіруге, бір сөздікке, өзара әрекет 
жасауға, бірлесіп ойлануға мүмкіндік туғызады.

Танымдық іс-әрекет сипатына сәйкес ойын түрлері.
1.  Балалардың орындаушылық әрекетін талап ететін ойындар.
2.  Қайта жаңғырту іс-әрекетін орындауға бағытталған ойындар.
3.  Қайта жасау іс-әрекетін  жүзеге асыруға бағытталған ойындар.
4.  Оқушылардың іс-әрекетін бақылауға бағытталған ойындар.
5. Ізденіс іс-әрекетіне бағытталған ойындар. 
Құрылымы бойынша дидактикалық ойындарды мынадай түрлерге жік-

тейді. 
1.  Сюжеттік-нөлдік ойындар.
2.  Жаттығу ойындары.
3.  Драмалық ойындар.
4.  Шығармашылық ойындар.
5.   Әдеби-музыкалық ойындар.
Халық ойындарының педагогикалық мүмкіндіктеріне  сәйкес мынадай 

жіктемесі бар.
1.  Білім беретін ойындар.
2.  Тәрбиелейтін ойындар.
3.  Дамытатын ойындар.
4.  Жеке тұлғаны әлеуметтендіретін ойындар.
5.  Диагностикалық ойындар.
Жоғарыда көрсетілген жіктемелердің барлығының мазмұны өте қызық 

және өзіндік ерекшеліктерге толы. Олар дидактикалық ойындардың жалпы 
мақсаты мен мазмұнына сәйкестендірілген. Бұл ойынның түрлерін бастауыш 
сыныптың оқыту үрдісіне кеңінен пайдалануға болады.
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Педагогика ғылымында ойын әрекетінің оқу үрдісінде алатын орны 
туралы зерттеліп жүрген еңбектер аз емес. Себебі, ойын – оқу, еңбек іс- 
әрекеттерімен  бірге  адамның  өмір  сүруінің  маңызды  бір  түрі.  Оны  мы-
надай  кесте  арқылы  суреттесек  те  болады.

 

«Ойын» ұғымына түсініктеме берсек, бұл адамның мінез-құлқын өзі 
басқарумен анықталатын қоғамдық тәжірибені қалыптастыруға арналған 
жағдаяттар негізіндегі іс-әрекеттің бір түрі. Адамзат тәжірибесінде  ойын 
әрекеті мынандай қызметтерді атқарады: 

– ойын-сауық;
– коммуникативтік немесе қарым-қатынастық;
– диагностикалық (ойын барысында өзін-өзі тану);
– коррекциялық (өзін-өзі түзету);
– әлеуметтендіру.
Бала логикасының дамуын есеп шығару ерекшеліктерінен байқауға бо-

лады. 
Математика сабақтарында оқушылардың ойлау қабілетін дамытатын, 

әр пәнге деген қызығушылығын арттыратын жұмыс түрі – логикалық ойын 
есептері. Логикалық есептерді шығару оқушының тапқырлыққа, логикалық 
ойлауға баулып, ойының ұшқырлығына, тез есептеуге, өздігінен шешім 
қабылдауына, салыстыруға әсер етеді. 

Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға қойылатын 
өлшемдер мына төмендегілер.

1.  Мазмұнды есептерді талдап шығару.
2.  Сиқырлы фигуралар.
3.  Тірек  сызба,  нұсқалар  арқылы есеп, өрнектер құрастыру.
4.  Логикалық есептер шығару.
5.  Менің есебім (оқушы шығармашылығы).
Бала  бойындағы  қабілетті ашу оқушының шығармашылық бағытта 

дамуы на  жеке  мән беру  болып  табылады. Осы орайда логикалық ойлау 
қабілетін  дамытудың  өзіндік  іс-әрекетін  ұйымдастырудың  мынадай 
түрлерін  айтуға  болады:  басқатырғы  тапсырма,  сиқырлы  кесте,  сөзжұмбақ 
құру,  шешу, фигураларды  өзгерту,  құрастыру,  логикалық  есептер және  
тағы  басқа. 

Оқу  үрдісінде  ойын түрлерін пайдалану  бағдарламада анықталған білім,  
білік және  дағдыларды  қалыптастыру,  тиянақтау,  бекіту немесе тексеру 
болып  табылады. Сондай-ақ, мұғалім ойын түрлерін балалардың жас және 
психологиялық  ерекшеліктеріне  сәйкес түрлендіре отырып жаңа  тақырыпты 
өткенде, өтілген материалды қайталағанда, білімді  тиянақтау және тексеру  
кезінде, яғни  сабақтың кез келген сәтінде оқыту әдісінің  құралы ретінде 
пайдалануға болады.

Бастауыш сыныптың оқу үрдісінде «ойын» түрлерін пайдалану, 
біріншіден, оқушылардың білімін берік меңгерту құралы болса, екіншіден, 
балалардың сабаққа деген қызығушылығын, белсенділігін арттырып, білім 
сапасын көтеруге септігін тигізеді. 

Әдебиет
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2.  Жолтаева  Г.  Бастауыш   сынып   оқушыларының  ойлауын  диагностикалау  жайлы.  

 – Бастауыш мектеп. – 2004. №10.
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үгінгі Қазақстан жаңа ұстанымдарға негізделген егемен мемлекет 
құруда. Үкіметіміз білім беру мекемелерін тәуелсіз мемлекетіміздің 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ –  
АҚЫЛДЫҢ ИКЕМДІЛІГІ,  
ОЙДЫҢ ОРАМДЫЛЫҒЫ

Салтанат  ЖҰМАБАЕВА,
Қ.Баймағанбетов атындағы №42 орта мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі

Б
өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту, 
тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап етіп отыр. 
Биылғы Елбасы жолдауында да білім беру жүйесіне аса мән беріліп, жаңа 
талаптар қойылды.

«Білім негізі – бастауышта» дейтін болсақ, біз бастауыш сынып 
мұғалімдері  балалардың  кез  келген қиындықты жеңе білетін тапқыр, 
ақылды, шешен тұлға болып өсуіне ықпал жасаумен қатар олардың өз 
бойындағы қабілеттерін  дамытып,  рухани  күшін  нығайтып,  өмірден  өз 
орнын  табуға  көмектесуіміз  керек. Ол  үшін  оқушылармен  жүргізілген  
әрбір  сабағымыз  шығармашылық   негізге  құрылып  отыруы  керек. 

Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға 
ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, 
өздігінен  сапалы  дәлелді  шешімдер  қабылдай  білуге  үйренуі қажет. 
Адам  өз  бойындағы   қабілеттерін  дамытып,  олардың  өшуіне  жол 
бермеу оның  рухани  өмір  сүруі  үшін, ең  алдымен,  оқыту  мазмұны  
жаңартылып, әдіс-тәсілдің  озығы өмірге келді.  Олар  әрбір  азаматтың 
жекебасының қасиеттерін,  қабілеттерін   дамытып, шығармашылық талан-
тын ұштайтындай болып  ұйымдастырылуы қажет.

Бастауыш мектепте оқушылардың шығармашылық қабілеттері оқу 
әрекетінде көрінеді. Сондықтан әрбір бала бойындағы шығармашылық 
қабілеттерін бағыттап, тәрбиелеу қазіргі таңдағы ата-ана мен мұғалім та-
рапынан қолдау тауып отыруы қажет.

Адам бойындағы шығармашылық қабілеттердің белгілері төмендегі-
лерден тұрады:

– ақылдың икемділігі, ойдың орамдылығы;
– ақпаратты хабарлау, тасымалдау;
– мәселені қарастырудағы қырағылық;
– әрекетті бағалай білуі.
Бастауыш сынып балаларының тілін дамытып, ойын арттыруда түрлі 

тақырыптық суреттер, кестелер, сөзжұмбақтар, жұмбақтар, мақал-мәтел-
дер, ойындардың  алатын орны ерекше.

Бұл жұмыстар баланың  ойлау қабілетін дамытып  қана  қоймай, ынта-
сын да арттырып, материалды тез, еркін түсінуге  мүмкіндік  береді. Өзім 
бала  қабілетін  арттыру  мақсатында  сыныбымда  мынадай  жұмыстар  
жүргізіп келемін.

1.  Қабілетті оқушыларды анықтап, олар туралы мәлімет жинау және 
қай пән, қай өнер түріне бейім екенін анықтау.

2.  Қабілетті балаларға түрлі зерттеулер жүргізіп, жұмыстар 
ұйымдастыру.

Төменде шығармашылық топтың жұмыс жоспарын ұсынып отырмын.
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Жүргізілетін жұмыс жоспары төмендегідей ұйымдастырылады.

Бұл жұмыстар сыныптан тыс кездері орындалады.
Мен өзімнің іс-тәжірибемде әліппе, қазақ тілі, ана тілі сабақтарында 

оқушылардың ой-өрісін дамытумен қатар сөздік қорын, шығармашылығын 
дамытуға ерекше көңіл бөлемін.

 Балалардың өз  пікірін  шынайы сезіммен, көркем тілмен жеткізе білуіне, 
өз бетінше  еңбектеніп, ізденіп мақал-мәтелдерді қатыстырып, сөзжұмбақтар 
құрастыруына жағдай жасаймын. Бірінші сыныпта «Жалғасын тап»  сынды  
тапсырмалар  арқылы мақал-мәтелдерді жаттауға,  оны  түсінуге  үйреттім. 
Екінші және үшінші сыныптарда топтасып,  жұптасып  жұмыс  жасау арқылы  
шығармаларды талдауға,  өз ойын ашық  жеткізе  білуге  үйретуге  көңіл 
бөлемін. Төртінші сыныпта өз ойынан өлең  шығару, шығарма  жазу сынды  
тапсырмалар арқылы шығармашылық қабілеттерін  дамытамын.

Балаларға  баспасөздерді  оқуға,  байланыс  жасауға баулимын. Өз сыны-
бымда  Дана, Ақтілеу, Олжас, Гүлвира  сынды  оқушылар  «Мөлдір  бұлақ»  
журналымен  хат  арқылы байланысып тұрады. Бұған  дәлел  «Мөлдір  бұлақ»  
журналы бас  редакторының  алғыс  хатымен  марпатталдым.  Оқушыларым  
«Ақ  бота»  интеллектуалдық  марафонына  қатысып, жақсы  көрсеткіштер 
көрсетіп  жүр.  Оқушыларым  Дана Сексенбаева  бірінші  орынды,  Гүлвира  
Нартай  екінші  орынды  иеленді.

Тұлғаның шығармашылық қабілетін жетілдіру, оның өзіндік ойын қа-
лыптастыру  шынайы  сезімге  толы  үзік  сырларын  айқындауына  жол 
ашады.

Әдебиет
1. Тұрғынбаева Б.А. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту 

 (Әдістемелік құрал). – Алматы, 1998.
2. Бастауыш сынып  мұғалімі Г. Ибраимованың  іс-тәжірибесінен  (Әдістемелік  нұсқау-  

  лық,  дидактикалық материалдар). – Қызылорда, 2008.
Қызылорда облысы
Сырдария ауданы
Аманкелді ауылы.

№      Жұмыс мазмұны                                        Уақыты              Жауапты адам
1.      Шығармашылықпен жұмыс жасауға          Қыркүйек             Топ жетекшілері
         қабілетті балаларды жинау 
2.      Балалардан жеке ерекшелігіне                    Қыркүйек Топ жетекшілері 
         қарай топ құру
3.      Әр топтың жұмыс жоспарын құру              Қыркүйек Топ жетекшілері 
4.      Оқушылар шығармасын                               Үнемі              Топ жетекшілері 
         баспасөзге ұсыну

№             Жұмыс мазмұны                    Әдіс-тәсілдері            Уақыты
1.    «Сөз ойла , тез ойла»                       Жағдаяттық сұрақтар        Қазан
2.    «Білім кілті»                                     Сайыс                                    Қараша
3.    «Менің сүйікті кейіпкерім»            Әңгімелеу                                   Желтоқсан
4.    «Менің арманым»                         Шығарма жазу                      Қаңтар
5.    «Ғажайып ел» ертегі құрастыру     Шығармашылық жұмыс        Ақпан
6.    «Қиялым сенсің, қылқалам»           Сурет салу, шығарма жазу        Наурыз

7.    Күрделі ұйқастар                           Дамыту жаттығулары        Сәуір

8.    «Тіл байлығы – тірегім»           Өлең құрастыру                      Мамыр
9.    «Таза болса табиғат –                      Шығарма жазу                      Қыркүйек
       аман болар адамзат» 

4. “Қазақстан мектебі”№2, 2015.
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жылдық білім беру жүйесіне көшу – әлемдік білім кеңістігіне 
еркін енуді көздейтін заман талабынан туындаған мәселе. Әлемнің  

БЕЙІНДІ БАҒЫТТА ОҚЫТУ:
ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ ИДЕЯЛАР МЕН
ТӘЖІРИБЕЛЕР

Гүлзада АЛДАБЕРГЕНОВА,
№14 орта мектептің 
информатика пәні мұғалімі

12
бірқатар елдерінде 12 жылдық білім берудің белгілі бір халықаралық 
стандарты қалыптасқан. Қазақстан Республикасындағы білім беруді 
дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша 2020 жылы 12 жылдық білімге көшу жүзеге асырылады.                                                                                                                   
2008-2009 оқу жылынан бастап 12 жылдық білім  беруге  кезеңдеп  көшу  
басталды.

 12 жылдық білім мазмұнының  негізгі өзегі – қарқынды  дамып келе 
жатқан  өзгермелі  қоғамда өмір сүруге  икемді, жекебасының, сондай-
ақ  қоғам пайдасына  қарай  өзін-өзі толық жүзеге асыруға  дайын  білімді, 
шығармашылыққа бейім, құзыретті  және бәсекеге қабілетті  тұлғаны  
қалыптастыру  мен дамыту  болып отыр.

Білім  беру  жүйесіндегі  өзгерістерге  негізделген  дамудың  негізгі  үр-
дістері  мыналар:

– қоғам дамуының  қарқындылығы;
– ақпараттық қоғамға  көшу;
– мәдениаралық өзара қатынас ауқымының кеңеюі;
– халықаралық  ынтымақтастық   нәтижесінде  шешілуі мүмкін  ғалам-

дық проблемалардың  туындауы;
– қоғамның  демократиялануы;
– экономиканың  қарқынды дамуы, бәсекелестің өсуі;
– адам капиталы  мәнінің артуы.
Елбасы   Нұрсұлтан  Назарбаев  халыққа  Жолдауында  «Білім  беру рефор-

масы  –  Қазақстанның  бәсекеге  нақты  қабілеттілігін  қамтамасыз етуге   
мүмкіндік  беретін   аса  маңызды  құралдардың  бірі. Бізге экономикалық  
және  қоғамдық  жаңару   қажеттіліктеріне   сай  келетін  осы заманғы  
білім беру жүйесі  қажет», –  деп 12  жылдық   білім  беруге  баса назар  
аударған еді. 

12 жылдық білім берудің мақсаты:
– өз ойын еркін айта алатын; 
– өзін көрсете білетін;
– өзін-өзі дамыта алатын;
– жоғары білімді;
– ұлттық тілді;
– тарихты жетік меңгерген;
– бәсекеге қабілетті;
– отандық, әлемдік мәдениеті бойында қалыптасқан;
– шығармашылығы дамыған тұлғаны қалыптастыру.
Бұл мақсаттардан келесі міндеттер туындайды:
– тәрбиелеу  және  дамыту  іс-әрекетін  ұйымдастыру;
– құзыреттіліктерді  қалыптастыру  және  дамыту;
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– оқушының  ішкі  мүмкіншілігі, бейімділігі, мақсат-мүдделері  және  
қабілеттерінің  байқалуы  мен  қалыптасуына  жағдай  жасау.

Сондықтан жалпы орта білім беру мектептерінде баланы әмбебап білім, 
білік, дағдылармен қаруландыратын, өзіндік іс-әрекетке үйрететін және 
білім беру мазмұнының сапасын анықтайтын басты құзыреттіліктердің 
қалыптасуын қамтамасыз ететін жүйе құрылуға тиіс. Бұл жүйе әр жастағы 
тұлғаны туындаған кез келген мәселені шешуде қолдана алатын жаңа 
әдістерді игеруге, қалай оқу, қалай ойлау керектігіне үйретуге негізделуі 
шарт.

Оқу  –  бұл,  ең алдымен,  бұл  үрдіске  қатысатын  адамдар  арасындағы 
қарым-қатынас.  Мұғалім – оқушы  мен  оқу материалы  арасындағы  
дәнекер.  Ендеше  мектептің  дайындығы,  көбіне,  мұғалімнің  әр  оқушының 
ерекшелігін байқап, түсініп, ескере алу қабілетіне және өз шәкіртіне 
көмектесе  алу  біліктілігіне  байланысты. Демек, мұғалім а) жаңа оқу ма-
териалымен таныстыруда әртүрлі әдістерді  қолдана  білуі керек; ә) оқыту 
барысында  әр оқушының өз өмірлік тәжірибесі мен даму деңгейіне сәйкес, 
білімді меңгеруіне мүмкіндік беретін тапсырмаларды қолдануы керек;               
б) оқушыларға  өз  жетістіктерін  көруге  жағдай туғызуы керек.  

Бұл мақсат-міндеттерді іске асыру үшін білім беру жүйесі оқытудың 
жаңа  технологияларын: жеке тұлғалық қасиеттерге бағытталған оқытуды, 
зерттеу, жобалау әдістерін, т.б. қолдана отырып, оқытуды ұйымдастыруы та-
лап етіледі.

Қазақстандағы  жалпы білім беретін мектепті жаңарту ауқымындағы ең  
бір  елеулі  жаңашыл  шешім – бейінді  оқытуды  енгізу  болып табылады. 
Бейінді-бағдарлы  оқыту  дегеніміз  –  оқушылардың  қызығушылығының 
және  қабілетінің  дамуына  жағдай  жасайтын,  олардың  келешекте ие болуға  
тиісті  кәсібіне   бейімделуді   қамтамасыз  ететін  оқыту.  Ол  тек  қана мектептің    
жоғары   сатысында   жүзеге   асады.  Бейіндік оқыту  жаратылыстану-
математикалық, әлеуметтік-гуманитарлық  және технологиялық  бағыттар 
бойынша  жүзеге асырылады.

Бейінді оқытудың негізгі міндеттері төмендегідей: 
– пәнді қандай да деңгейде тереңдетіп оқытып, оқушылардың   жеке 

қабілеттерін  ескеру;
– орта және жоғары білім салаларының сабақтастығын жетілдіріп, 

мұғалімнің кәсіби біліктілігінің жоғары деңгейде болуын талап ету;
– жоғары сынып  оқушыларының  өзіндік  әлеуетін  анықтап, сәй-

кес кәсіби білім беру аясында білім алуын жалғастыру үшін қажет 
қабілеттіліктердің қалыптасуына ықпал етуі тиіс. 

Бейінді оқытуды енгізудің мақсаты – жалпы білім беретін мектептің 
жоғары  сыныптарында оқушыны еңбек нарығының нақты сұраныстарын 
ескере  отырып  әлеуметтендіруге бағытталған арнайы дайындау жүйесін 
жасау.

Гуманитарлық және жаратылыстану бағытындағы орта мектептерде ин-
форматика пәні бейінді оқыту жүйесінің элективті курстары төмендегідей 
мақсаттарды көздейді.

1. Қазіргі заманның өзекті мәселелерін зерделеу.
2. Болашақ мамандық ерекшеліктерін таныстыру, оқушылардың түрлі 

іс-әрекеттерді орындау барысында осы мамандық иесі ретінде өзіндік сына-
луына жағдай туғызу.

3. Бейіндік (профильдік) пәндердің мазмұнын толықтыру.
4. Оқушының белгілі сала бойынша қабілетін ұштау, оның бойында ке-

лешекке қажет білік пен дағдының қалыптасуына мүмкіндік жасау.
Жалпы алғанда информатикадан бағдарлы сараланған білім беру 

элективті курстардың келесі түрлерін ұсынуға болады.
1. Пәндік элективтік курс, оның міндеті базистік оқу жоспарындағы 
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«Информатика» оқу пәні бойынша білімді кеңейту және тереңдету оқу үшін 
қолайлы болады.

2. Курстың жеке бөлімдері тереңдетіп оқытатын арнайы курстар. 
Мұндай курстарға «Әлеуметтік информатика», «Логикалық программалау», 
«Компьютерлік терілім», «Компьютерлік модельдеу», «Web-дизайн», «Ком-
пьютерде іс-қағаздарын жүргізу» және т.б жатуы мүмкін.

3. Оқушылардың  қазіргі   заманғы  техника  мен  өндіріске  қызығу-
шылығын  дамыту  мақсатындағы  қолданбалы элективті  курстар  («Инфор-
матика  және техника»,  «Информатика  және  компьютер», «Информатика 
және  ақпараттық  орта»).

4. Бағдарламалауға  арналған  есептер  шығаруға элективті курстар.
Пәнаралық элективті курстар, олардың міндеттері – оқушылардың ком-

пьютер мен ақпарат туралы білімдерін интеграциялау.
Информатика  сабағында   бейіндеп   оқытуда   интеллектуады  ойындардың 

тиімділігі – олардың  сабақтың  кезеңіндегі  орны  мен  міндетін және мақсатын 
дәл анықтауға, оны қолданудың теориясы мен практикасының мұғалімнің 
жетік игеруіне, шеберлік танытуына, ойынға қажетті материалдардың 
жиынтығын алдын-ала дайындап алуға, ойын үрдісіне  оқушыларды  белсенді  
ұйымдастыруға  байланысты.

Педагог және психолог ғалымдар ойын іс-әрекетін жан-жақты зерттеп, 
баланың дамуына, тәрбиеленуіне, танымдық қызығушылығын арттырудың 
негізгі  құрылымы  ретінде  қарастырылды. Ойын бірнеше қызмет атқарады:

–  ойын-сауық;
–  коммуникативтік немесе қарым-қатынастық;
– әлеуметтендіру.
Информатика сабағында білімді пысықтау, бекіту  үшін  интеллек-

туалды ойындар  пайдаланылады. Мұғалім тәрбиешіге интеллектуалды  
ойындарды талдау  кезінде  міндеттің   орындалғанын,  әрекеттің  жүзеге  
асырылғандығын,  ойынның    белгілі   бір  нәтижеге  әкелгендігін  қада-
ғалаудың  маңызы  зор.

Негізгі  орта  мектепте  информатиканы бейінді  оқытудың  мазмұны мен  
ұйымдастырылуы,  «12 жылдық  жалпы  орта  білім  берудің  құрылымдық-
мазмұндық  моделі»  жайында   және  «Жалпы білім  беретін  орта  мектеп-
тердің жоғары сатысынан бейінді оқыту жүйесінің элективті курстары», 
«Гуманитарлық   және  жаратылыстану  бағытындағы  орта  мектептерде   ин-
форматика    пәнін    бейінді   оқытуды  дамыту»,  «Информатика  пәнін  бейіндеп 
оқытуда  интеллектуалды ойындардың тиімділігі» сияқты бейінді түрінде 
оқытсақ, бірінші жағынан білім мазмұнын тереңдетуге көмектеседі,   екінші  
жағынан  информатиканы  оқи  отырып,  жаратылыстану-математикалық  
бағыттағы оқу пәндерінен білімдерін тереңдетеді.

Алға қойылатын ауқымды мәселелер де жоқ емес. 
1. Оқушыға заман талабына сай жан-жақты білім беру жолында жаңа 

технологияларды қолдануды жетілдіру. 
2.  Әдістемелік жұмыстардың  ғылымилығын  қарастыру. 
3.  12 жылдық білім беру мақсатында оқу- тәрбие  үрдісінде жаңа жол-

дарды іздестіру. 
Мемлекетіміздің  мәртебесін  өзге  де  өркениетті  елдер деңгейіне жеткізу  

үшін  білім  сапасын  көтеру,  білім беру  ісін  дамыту  арқылы  еліміздің 
жарқын  болашағын  жасай  алатын  білімді  де білікті ұрпақ тәрбиелеу – 
біздің борышымыз. Ал 12 жылдық  білім  беру   еліміздің   білім  беру  саласын  
көркейтуге үлкен үлес қосады,  қазақ мектебінің  болашағын айқындайды.

Маңғыстау облысы
Ақтау қаласы.
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оғамның   қозғаушы  күші   жастар  десек, олардың  бойына  ұлттық  
тәлім-тәрбиенің  ұрығын  сеуіп, бәсекеге  қабілетті, екі аяғында  нық  

ЖАҢА ФОРМАЦИЯ  МҰҒАЛІМІ – 
ЖЕТІСТІКТЕР ДАМУ БОЛАШАҒЫ

Айна АҚЫЛБЕК,                                    
Қ.Сыпатаев атындағы №7  мектеп-лицейінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Қ
әрі  сенімді  тұра алатын  қоғам мүшесін  қалыптастыру әрқашан  ұстаздар 
қауымының  еншісінде қала бермек. Тәні де,  дені де сау  әрі  әлемдік   
сұраныс   талаптарына  жауап бере  алатын білімді,  өз саласында  кәсіби  
біліктілік  деңгейі талапқа сай  ұрпақ ғана белгілі бір  жетістікке қол жеткізері 
анық. Ал мұндай  ұрпақтың  іргетасын  балалар  бақшасында  қалап,  мектеп 
қабырғасында  жүрген   тұста  ғана   баптауға  мүмкіншілік  бар. 

Жетістікке  жетелейтін,  жетістікке  бастайтын  жолға  салуда   ұстаздың  
іс-әрекеті  жоспарлы   түрде  болуы  шарт.  Ал  дұрыс құрылып, дұрыс 
бағытталған жоспарды заманауи  білім мен жаңаша әдіс-тәсілдермен  
қаруланған білікті маман  ғана  іске асыра  алатыны  анық. Осы орайда, бір 
айта кетер жайт,  қазіргі таңда үкімет құлағын  ұстаған  ақ жағалылар мен 
үкіметке тікелей  қатысы бар азаматтарымыздың  назары осы білім сала-
сына ауғалы  қашан.  Соның  игі  нәтижесі ретінде білім саласына сына-
лап еніп келе жатқан  сындарлы  оқыту,  яғни жаңа формация  үлгісіндегі  
мұғалімді даярлау жолын мақсаттаған  Kембридж  бағдарламасы болып 
отыр. Аталмыш бағдарлама негізінде мектеп мұғалімдері 3 деңгейлі  оқу 
курстарынан өтіп, білімдерін  тереңдетіп, әдіс-тәсілдерін шыңдауда.  Бұл бір 
жағынан, бүгінгі  қоғамымыздағы  ұстаздар беделін арттырып, зиялы қауым 
өкілдерінің  біліктілік  мәртебесін көтеріп жатса, екінші жағынан, ортан 
қол  әлеуметтік ортаның материалдық жағдайын жақсартуда. Шындығында, 
қарапайым отбасылық  материалдық мәселелерді шеше  алмаған  мұғалім  
оқушылар  арасында орын алып  жататын  кикілжіңдерді оң шеше алары 
неғайбыл. Сондықтан  үкімет  тарапынан  болып  жатқан  бұл  бастамалар  
жалғасын табуы  тиіс  деп  ойлаймын. 

Кез келген оқушының бойында жетістікке қол жеткізе алатын 
мүмкіншіліктер болары сөзсіз.  «Ұстаздың биігі ойлана қарасаң, биіктей 
береді, үңіле қарасаң, тереңдей береді, қол  созсаң қарсы алдыңда, 
айналсаң   артыңда   тұрғандай», –  деп  Сократ  айтқандай, ше-
бер  ұстаз сол мүмкіншіліктерді  тап  басып,  танып   қана қоймай, сол  
мүмкіншіліктердің  көзін  ашып,  дұрыс  арнаға түсуіне хал-ахуал туын-
датуы тиіс. Сонда   Kембридж  бағдарламасы  негізіндегі  өткізген  сабақ  
түрлері  жемісті нәтижелерін  берері  даусыз.  Мәселен,  үйде  өз-өзінен  
тұйықталған бала, сыныптастарының  ортасында  белгілі   бір  назарға  ие  
бола  алмай  жүрген  оқушы  топтық,  ұжымдық жұмыстарда  өзін танытуға, 
өзіндік  ой-пікірін  қорғауға,  яғни  оны  айтуға толық   құқығы   да  бар  
екендігі,  онымен  қоймай,  өзіндік   пікірін өз  деңгейінде  қорғай  білсе,  
ұлы  жеңістің  бас тамасы, міне, осында  болмақ.  Яғни  оқушыны  оқи   
білудің  барлық  жақтарын  қарастыруына   мүмкіндік  беретін  7  модуль  
кіріктірілген  сабақтар   ықыласы  жоқ  оқушының  қызығушылығын  оята-
ды. «Білген  сайын  білмегеніңнің»   көбеюі,   солардың   жауабын  іздеуге  
талпыну,  тиімді әдістер   арқылы  оқушының  ақыл-ой, қабілет-дарынының, 
сол  сияқты  тұлғалық  ерекшеліктерінің  өсу, даму  деңгейінің   бастапқы  
кездегіден  әлдеқайда  жоғарылағанын  байқау  қиын емес.  Тіпті, өзін-өзі  
бағалауда оқушы  өз-өзіне  сыни   көзқараспен  қарай отырып,  жетістік,  
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кемшіліктерін   елеп-екшей  отырып  әділ  бағасын  беруге ұмтылады. Оқушы  
өзінің  бұрынғы  бойында  бар  сенімсіздіктен  толығымен  арылып,  кез 
келген  нәрсені  дұрыс  бағдарлай   алатындығын, әсіресе, болашаққа  батыл  
қадамдар  жасай  алатындығын   айтып  ағынан  жарылады. Сынып  ішінде  
өзіндік  орны  бар екендігін,  сыныптастары  өзімен  санасатындығына  көзі  
жетеді.  «Білім  берудегі  Кембридж  тәсілдерінің теориялық негіздері»  
осы жоғарыда айтылған  ұстанымды  ұстайды.  Жетістікке  адам бірден 
кенелмейді, біртіндеп, сатылай түрде жетеді. Жетістіктің әрбір деңгейін ба-
сынан өткізген бала  жеңістің де дәмін  анық сезінері белгілі. Сондықтан   
оқушыны оқытып қана қоймай,  жан дүниесіне терең үңіліп, нені білгісі 
келеді, қандай  сұрақтар жиі  мазалайды,  не  нәрсе көп ойландырады,  оның  
неге  қабілеті бар, күнделікті  сабаққа келгендегі көңіл күйі қандай,  достары 
қандай,  кімдермен  жақсы қарым-қатынаста,  әлеуметтік ортасы  қандай  де-
ген  сұрақтар төңiрегінде  жұмыс жүргізілсе,  мұғалім өзіне және шәкірттеріне  
тиімді  жақтарды  қарастырса, пәнге енжар қарап,  қызықпайтын оқушы  бол-
майды. Осылайша  сынып   көлеңкесінде  қалып,  өзімен-өзі  жетіліп   келе  
жатқан жекелеген оқушының  тұлғалық   даму  деңгейінің  көрсеткіші  осын-
дай  нәтижелерге  қол  жеткізбек. 

Халқымыздың болашақ алтын діңгегі мен Отанымыздың келешек 
ұстыны болар ұрпақ тәрбиелеп шығарсам деп жар құлағы жастыққа тимей 
жүрген ұстаздар қауымы үкімет пен халықтың аманатын арқалап жүрген 
қоғамымыздың  бүгінгі  таңда  беделіне  селкеу түскен белді мүшелері 
екендігін  мойындамасқа  лаж  жоқ.

 Оңтүстік Қазақстан облысы
 Шымкент қаласы.

сновой компетентностной педагогики является компетентностная па-
радигма. Компетентностная парадигма вырастает из прагматической, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ  ПЕДАГОГИКИ

Тамара  ЖИГОМПАР,
учитель технологии и черчении средней 
образовательной школы №12

Аннотация. Ключевые компетенции являются способностями, определяющи-
ми готовность учащихся к интеграции познавательных и практических умений и 
навыков для принятия успешных решений, не противоречащих нравственным и эти-
ческим нормам.

Ключевые слова. Компетентностная педагогика, организационные формы 
обучения.

О
когнитивно-информационной парадигмы образования. Но, в отличие от нее, 
осознает невозможность и бессмысленность бесконечного расширения пре-
подаваемой следующим поколениям информации, которая, с одной стороны, 
нарастает лавинообразно, а с другой, морально устаревает каждые 2–2,5 года. 
Сторонники данной парадигмы (компетентностной педагогики) настаивают 
на том, что ожидаемым результатом образовательного процесса является не 
система знаний умений навыков (ЗУН), а набор заявленных государством 
ключевых компетенций, без которых невозможна деятельность современно-
го человека в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникаци-
онной, информационной и прочих сферах.

Компетентностная парадигма нацелена на усиление практической ори-
ентации и инструментальной направленности общего среднего образования; 
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стремится подготовить человека умелого и мобильного, владеющего не на-
бором фактов, а способами технологического их получения. В настоящее 
время компетентностная педагогика находится на уровне педагогического 
научно-экспериментального исследования в мировом образовательном про-
странстве.

В последние десятилетия существенно изменились содержание и область 
применения понятия «Технология». Оно охватывает в настоящее время как 
материальный, духовный, так и социальный аспект человеческой деятель-
ности, тесно взаимосвязанные между собой. Мы определяем технологию как 
область знаний, методов и средств, используемых для оптимального преоб-
разования и применения материи (материалов), энергии и информации по 
плану и в интересах человека, общества, охраны природы. Технология изуча-
ет средства и методы этих преобразований. Изучение ее направлено, в конеч-
ном счете, на развитие личности, ее преобразующего мышления. 

Усвоение содержания предмета «Технология» должно позволить уча-
щимся:

– сознательно и творчески выбирать оптимальные способы преобразо-
вательной деятельности из многих альтернативных подходов с учетом их 
последствий для природы, общества и самого человека;

– мыслить системно, комплексно;
– самостоятельно выявлять потребности в информационном обеспече-

нии деятельности;
– непрерывно овладевать новыми знаниями, применять их в качестве 

методов и средств преобразовательной деятельности.
В статье  выделены  следующие основные понятия компетентностной 

педагогики – обучение, учение, научение, компетентность, организационные 
формы обучения.

«Обучение – это процесс не только приобретения знаний, умений, но и 
ценностей, убеждений через самостоятельное изучение, опыт. Это учениче-
ство, которое ведет к определенным устойчивым и измеримым изменениям 
в поведении или позволяет индивиду сформировать новую ментальную  мо-
дель, которая позволяет пересмотреть старую ментальную модель (концеп-
туальные знания, такие как ценности и убеждения). Этот процесс зависит от 
опыта и ведет к долгосрочным изменениям в потенциале поведения». В этом 
определении акцент сделан на том, что обучение зависит от практического 
опыта и приводит к изменению поведения человека.

Учение – одна из сторон процесса обучения – деятельность ученика в 
овладении знаниями и навыками;

совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 
действительности;

система воззрений какого-либо ученого или мыслителя.
Научение взаимозаменяемо с теорией поведения. Научение иногда на-

зывают психологией стимула – реакции.
Компетенция – это комплекс действий, которые должен совершить че-

ловек в конкретной жизненной ситуации. Формулируется с обязательным       
использованием глагола «Уметь»!

Компетенции, которыми должен обязательно владеть каждый человек, 
могут быть отнесены к важным для жизни компетенциям, т.е. жизненными 
навыками.

Современный урок определяется соответствием организационных форм 
продуктивным методам обучения.

Организационные формы обучения, варианты непосредственного и опо-
средованного педагогического общения между обучающими и обучаемыми 
в учебно-воспитательном процессе.

Непосредственное общение чаще всего происходит в парной форме ор-
ганизации занятий (учитель – ученик, ученик – ученик). Групповая форма 
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обучения имеет две разновидности: фронтальную (например, работа учите-
ля с классом) и звеньевую (бригадную). Общение каждого с каждым и по 
очереди в парах сменного состава (по М.Н. Скаткину) или в диалогических 
сочетаниях (по А.Г. Ривину) или в динамичных парах (по А.С. Границкой) 
представляет собой коллективную форму организации занятий.

Опосредованное общение людей происходит без личного контакта, 
главным образом через письменную речь или средства, её заменяющие. 
В учебно-воспитательном процессе это так называемая индивидуальная 
(индивидуально-обособленная) самостоятельная работа учащихся.

Современная педагогика предлагает много способов организации само-
стоятельной ученической деятельности, реализующиеся через продуктив-
ные технологии образования.

Модуль предлагает широкий спектр педагогического инструментария. 
Все эти техники изложены в книге «Культура умственного труда или 101 
техника учения» (пособие для учащихся, студентов, педагогов и для всех 
тех, кто обучается на протяжении всей жизни).

Во время организационного момента очень важно создание учителем в 
начале урока положительного эмоционального настроя на работу.

Современный урок делится на три фазы:
Самостоятельное усвоение новой информации – на этом этапе следует 

подготовить информацию, которую ученик должен преобразовать в знания, 
т.е. «интерьеризировать». Информация – это основа учебы и мышления. Без 
информации мы не можем ни думать, ни принимать решения, ни решать про-
блемы, ни заниматься творческой деятельностью. Лишь собрав достаточную 
информацию, мы можем разрабатывать концепции, делать обобщения и 
мыслить на высоком интеллектуальном уровне.

Выполнение учебных заданий – на этой фазе ставятся цели и задачи 
урока. Цель должна быть конкретна, демонстрируемая и измеряема. Цель    
урока – это тот пункт назначения, куда в конце урока должны «приплыть» 
все ученики. Современный урок ориентирован на формирование компетен-
ций (навыков, доведенных до автоматизма). Урок следует организовать так, 
чтобы в конце убедиться, что все учащиеся достигли цели. Дидактические 
задачи урока реализуются в реальной педагогической действительности  че-
рез учебные задания (задания для учащихся). Задания, которые формируют 
поведенческие навыки, направлены на формирование компетенций, обяза-
тельных для всех учащихся.

Задания, которые формируют развивающие навыки, позволяют на уроке 
каждому учащемуся реализовать свой интеллектуальный и творческий по-
тенциал. Как обеспечить урок такой гаммой учебных заданий?

Учебные задания должны быть ясные, четкие и понятные для каждого 
ученика. Если задание требует дополнительного разъяснения – это не совер-
шенное задание. Предложения должны быть не многословны и всегда долж-
ны начинаться с глагола.

Итоги урока: в этот короткий период следует определить – достигнуты 
ли цели урока и оценить деятельность учащихся . На этом этапе  формиру-
ется у учащихся одна из важных компетенций – уметь самооцениваться. Эта 
компетенция необходима на протяжении всей жизни и, особенно, на началь-
ном этапе проектирования своей образовательной траектории.

Следует помнить:  оценку ученика  нельзя  публично  оглашать  без  его 
разрешения!

Компетенция «Умение учиться» включает осознание собственного про-
цесса обучения, определение доступных возможностей, умение устранять 
препятствия для того, чтобы успешно учиться.

Литература
1. Волков И.П. Учим творчеству. – М.: 2009. –  с. 316.

г.Экибастуз.
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Педагогика ғылымы: зерттеулер

УДК (ӘӨЖ):378.016:004 

ПРИЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НЕКОТОРЫХ 
ПРОГРАММ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ

Аскар  БЕКТЕНГАЛИЕВ,
старший преподаватель 
кафедры  информационных технологий 
и методики преподавания математических
(гуманитарных) дисциплин, филиала АО НЦПК 
“Өрлеу” ИПК по Актюбинской области 

овременная электронная цифровая школа  — это особая образователь-
ная среда, точнее совокупность различных образовательных сред. Имен-С

но среда, побуждающая к взаимодействию с собой, являющаяся «вызовом» 
для субъекта, выступает содержанием образования.

В цифровой  среде, в отличие от замкнутого класса, каждый  учащийся 
может  найти для себя  индивидуальный ресурс, выстроить индивидуальную 
траекторию развития, увидеть, что современный мир это библиотека ресур-
сов, из которого он может выбрать ему предназначенное. Можно сформули-
ровать еще одно требование к среде – развитие у ребенка ощущения того, что 
среда это неисчерпаемый ресурс.

Необходимость использования информационных компьютерных техно-
логий предъявляет особые требования к учителю -  помнить о  возмещении  
дефицита человеческого общения (чем больше электронной среды, тем мень-
ше общения) и умелое применение новых технологий, в том числе и элек-
тронных образовательных сред. В связи с этим  у учителя появляется необ-
ходимость в постоянном освоении и совершенствовании  приемов работы с 
информационными технологиями  и программами. Они в постоянном поиске 
новых технологий, а некоторые  творчески работающие  учителя,  пытаются 
создавать собственные электронные учебные пособия.   

Поговорим  о двух вещах: о программах  по созданию электронных сред 
и  о приемах работы в готовой программе  POWER POINT.  

Остановимся коротко  на  самом  доступном, на сегодняшний день, про-
граммном  пакете  Front Page , ориентированном  на привлечении  к работе 
над Web-страницами и Web-сайтами многочисленной армии пользователей, 
желающих создать свой электронный документ. Интерфейс программы по-
зволяет создавать достаточно сложные электронные среды по усмотрению 
учителя,  предоставляя  ему возможность собирать Web-страницу из готовых 
компонентов.

Фактически, задача создателя электронной среды,  при работе в этой 
программе сводится к подбору материалов и форматированию текста. Front  

Аннотация. В статье рассматривается вопросы некоторых программ по созда-
нию электронной образовательной среды, а также о приемах работы в программе 
POWER POINT. 

Ключевые слова. Электронная образовательная среда, цифровая школа, инфор-
мационные компьютерные технологии, электронные издания.
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Page, интегрированный в пакет приложений Microsoft Office, в последние 
годы стал продуктом достаточно широкого использования для подготов-
ки электронных изданий. Кроме этой программы существуют и такие как 
NATATA, eBook compiler Gold, eBook Maestro PRO  и др. 

Редактор Front Page может распечатывать страницы в том виде, как они 
будут выглядеть на экране (с учетом соответствия размеров листа бумаги 
размерам страницы).

Для создания новой страницы нужно в Front Page  активизировать ко-
манду File/New. Затем в раскрывшемся диалоговом окне New выбрать тип 
шаблона или позицию Normal Page (Обычная страница) и нажать кнопку OK. 
В последнем случае на экране появится пустая страница, в правом верхнем 
углу которой находится мигающий курсор. Для размещения текста необхо-
димо ввести его с клавиатуры или вставить из буфера.

Для того чтобы сохранить созданный документ, используется команда 
File/Save as, по которой открывается диалоговое окно. В этом диалоговом 
окне можно сохранять документы как обычный файл или как шаблон.

Таким образом, программный пакет Front Page является многофункцио-
нальной программной средой, позволяющей создавать полноценные Web-
страницы , Web-сайты и электронные среды. Его интеграция в пакет Microsoft 
Office, по мнению разработчиков, позволяет более эффективно использовать 
возможности приложений MS Office по созданию материалов .

Теперь  поговорим о программном обеспечении, которым пользуются се-
годня тысячи учителей –  POWER POINT!  Расскажу о самых «популярных 
ошибках» и предлагаю  приемы улучшения презентаций.

Презентация – это уникальный и самый современный на сегодняшний 
день способ представления информации. 

Презентация должна быть качественной. Это программный продукт, ко-
торый может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-
шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты 
и анимацию, трехмерную графику. Основным отличием презентаций от 
остальных способов представления информации является их особая насы-
щенность содержанием и интерактивность.

В  младших классах в презентации, можно  помещать отсканированную 
страницу, например, прописи – чтобы не возникало вопросов: где  и как пи-
сать на экране видно в увеличенном виде.  Но... не надо  сканировать  картин-
ки из учебника!  Загляните туда  и там рассматривайте – на то он и учебник. А 
в презентацию выносите то, что больше нигде дети не увидят.  Презентация 
нужна, когда не можешь показать что-либо детям: животных, картины при-
роды, растения. Презентация не может заменить учебник, потому что она,  
является дополнением к уроку, своего рода электронной наглядностью. Дети 
должны научиться извлекать информацию из разных источников: учебник, 
книга, Интернет, компьютер. 

Использование презентации Power Point на уроке дает широкие возмож-
ности для учителя и учащихся. Демонстрация моделей, иллюстраций, видео, 
анимационные и звуковые эффекты, элементы, привлекающие внимание к 
теме. Но как нельзя заменить речь учителя на уроке учебником, так нельзя и 
работу учителя заменить презентацией. 

Презентация не должна заменять практическую деятельность учеников , 
поэтому пользоваться электронными виртуальными лабораторными работами 
надо в ознакомительном плане, практическую часть (лабораторные работы) 
обязательно надо проводить. Лучше запоминается то, что делаешь своими ру-
ками.

Общее время работы с презентацией на уроке не должно превышать 20 ми-
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нут, но это не значит, что дети 20 минут подряд смотрят на экран. Обязательно 
чередовать работу с презентацией и практическую, письменную работу, смену 
позы, например, при работе в группах или парах, подвижную игру, физминут-
ки. 

Презентация – это иллюстрация к уроку, а не развлечение, поэтому не-
обходимо тщательно подходить к отбору иллюстративного ряда и эффектов. 
Некоторые учителя, обнаружив в Интернете сайты с анимированными кар-
тинками, с детским восторгом размещают их в презентации, где нужно и где 
не нужно. Помните, пестрота и мелькание – это дополнительная нагрузка на 
глаза и нервную систему, отвлекающий фактор для детей. Да, ученики на-
чальной школы любят все яркое и двигающееся, но цель урока – дать знания 
и закрепить умения, а не развлечь. То же самое относится и к неоправданно-
му использованию эффектов анимации.

Надо помнить, что:
Преимуществами  презентации являются:
усиление наглядности – таблицу, рисунок, муляж и т.д.  даже большого 

размера, не так хорошо видно, как изображение на экране.
увеличение плотности урока – заранее подготовленная информация по-

является в нужный момент  по щелчку мыши, интерактивность и многое дру-
гое.

Подведем итог и составим список правил, позволяющих создать каче-
ственную презентацию к уроку:

1. Не следует размещать на слайдах для урока цели, задачи, список обо-
рудования.

2. Если презентация предназначена для фронтальной работы с классом, 
не надо размещать на слайдах инструкции по выполнению заданий, учитель 
может озвучить их сам.

3. Будьте осторожны с пестрыми фонами. Фон не должен напрягать глаза 
и мешать работе с объектами на слайде.

4. Использование анимационных эффектов должно быть оправдано и 
осторожным. Ничего лишнего и раздражающего. Не присваиваем анимацию 
к объектам на титульном слайде и к заголовкам.

5. Не нужно размещать на слайдах много текста (оптимально не более 
6–8 слов), шрифт и рисунки должны хорошо просматриваться с любого ме-
ста в классе. Используем шрифт не меньше 28 кегля. А лучше – крупнее.

6. Осторожно используем готовые шаблоны для слайдов. На слайде не 
должно быть посторонних объектов, если они перекрывают текст, создают 
пестрый фон для текста или рисунков, мешают другим объектам на слайде. 
В одной презентации не рекомендуется использовать разные шаблоны офор-
мления, нужно соблюдать единый стиль презентации.

7. Иллюстрации должны быть в одном стиле, одного размера и формата.
8. Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их раз-

мытыми или искажая пропорции.
9. Не используйте для выделения слов на слайдах подчеркивание, т.к 

подчеркивание это знак гиперссылки, а лучше выделите цветом, размером 
или насыщенностью.

10. Соблюдайте авторские права! Обязательно размещайте в презента-
ции ссылки на источники использованных материалов.

11. Обязательно подписывайте свою презентацию, размещайте свои дан-
ные на первом слайде, используйте колонтитулы.

При  использовании презентации, надо  помнить  о принципе эмоцио-
нальной драматургии урока, о слове учителя, о его эмоциях. Но, к сожале-
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нию, часто учитель полностью отдает свою роль в уроке презентации, вы-
нося на экран даже то, что может сказать сам – стихи для организационного 
момента, задания для учащихся, даже слова приветствия и прощания.  Не 
нужно выносить на слайды слова учителя. «Определи, докажи, соедини, про-
верь, отгадай» - инструкцию может дать учитель устно, если презентация 
предназначена для фронтальной работы, тем более для слабо читающих де-
тей в 1 классе. Исключение: тренажеры, тесты, игры для индивидуальной 
работы, где ребенок должен сам прочитать задание и выполнить его без по-
мощи учителя.

К преимуществу презентации можно отнести следующее: когда много 
детей болеет или школу закрывают на карантин - подробная и разнообразная 
презентация (вместе с учебником) может служить и дистанционным сред-
ством обучения.  А презентация, выложенная в Интернете для скачивания – 
для самообучения и распространения опыта работы.  Тоже идея! Своего рода 
электронный учебник!

Мы учим детей в ХХІ веке. Почти все школы оснащены компьютерами, 
а в календарно-тематических планах отмечаем уроки с использованием ИКТ. 
Не все, а выборочно!  Если учитель прогнозирует результат, т.е. что должно 
быть достигнуто благодаря использованию презентаций, то тогда ей место 
на уроке быть!

Обобщающие уроки. Здесь более подходят презентации, включающие 
тестовые задания.

Введение в новую сложную тему (лучше один раз увидеть...)
Уроки литературного чтения – портреты авторов, иллюстрации к произ-

ведению различных художников (опять можно дать задание детям).
Все используемые в презентации материалы имеют своих авторов, и  

если вы сами не являетесь автором, необходимо разместить в конце презен-
тации ссылки на странички в Интернете, где вы нашли эти файлы, либо вы-
ходные данные диска или книги, если вы таковыми пользовались. Конечно, 
по закону, надо указывать автора и использовать материалы только с его лич-
ного согласия, но автор не всегда известен, поэтому лучше не брать на себя 
ответственность и возложить ее на владельцев сайтов в Интернете, которые 
разместили файлы в сети. Ваша задача – как минимум дать ссылку на исполь-
зованный источник.

Ну и, конечно, не забывайте о собственных авторских правах! Подписы-
вайте свои презентации и другие авторские материалы на титульной страни-
це. В противном случае, при копировании ваших материалов кем-то где-то 
вам будет трудно доказать свое авторство. Уважайте свой труд!

Созданию презентаций нужно учиться. Как быстро двигается жизнь, два- 
три года назад первые презентации, выставленные  коллегами,  казались ше-
деврами, а сейчас закон истории работает: количество переходит в качество. 

Желаю  успехов!  Дерзайте!   Учитесь! Совершенствуйте свое мастер-
ство!

Литература
1. www. NATATA eBook compiler Gold. 
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5. Физика и информатика  в школе. – 2010. – №5, 8.
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7. Информатика и математика. –  2011-2012. –  № 1–6.
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оқулыққа қосымша тұсаукесер тәсілін баяндайды.
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етел тілін оқытудың негізгі қиындығының бірі  сөздік қорды жинау 
болып табылады.

ЛЕКСИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР 
ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Ұлжәмила СЕРIКБАЕВА,
филология ғылымының кандидаты,
 доцент

Ш
Сөздікпен жұмыс жасауды грамматикамен байланыстырып үйрену 

ұсынылады.Кейбір тәлімгерлердің пайымдауынша, сөздік – ол жеке сөздер 
жиынтығы болып табылады. Оның негізгі функциясы жекелеген сөздердің 
мағынасын беру болғандықтан, кейбір сөздіктер тек осы функцияны ғана 
атқарады. 

Пайдалы сөздіктер тек қана грамматикадан мағлұмат беріп қана қоймай, 
берілген сөзді сипаттап тұрған грамматикалық конструкциядан толық 
мағлұмат беруі керек.

Олай болған жағдайда сөздік грамматикалық конструкциядан басқа 
сөзбен  етістіктерді  байланыстырып  тұрған  қосымшалар  жайлы да 
ақпаратты  қамтуы  тиіс. Мысалы: think of, think about, think over, part from, 
part with.

 Сөздіктің негізгі функциясы әрбір сөзді, әрбір сөздің мағынасын, оның 
лингвистика тұрғысынан қолданылуын, грамматикалық тұрғыдан ережеге 
бағынатын, бағынбайтынын  сипаттауы керек.

Қазіргі таңдағы сөздіктердің көпшілігін кеңейтілген сөздіктермен, 
қысқартылған энциклопедиялардың арақатынасы деп қарастырсақ та бола-
ды.Себебі  сөздіктер мен энциклопедиялардың айырмашылығы: сөздік сөзді 
анықтау үшін, энциклопедия заттарды анықтау үшін қолданылады.

Дегенмен, біз қолданып жүрген көлемді сөздіктерде берілетін си-
рек кездесетін  сөздердің  мағынасы,  сипаттамасы  пайдалы екенін жоққа 
шығармау керек. Өйткені, жоғарыда  аталған  сипаттаулар  оқырманға та-
ныс емес сөздің табиғатын, түбірін, негізін табуға, түсінуге көп пайдасын 
тигізеді.

Бірақ,   кейбір   әдіскерлердің   пайымдауынша,  мұндай  мәліметтерді 
сөздікте  емес,  жеке  оқулықтарда көрсетсе  пайдалы  болар еді.  Ал сөздікте 
тек сөздің аудармасын беріп, ал басқа оқулықта сөздердің анықтамаларын  
көрсетсе  неғұрлым  тиімді  болмақ.

Шетел тілін үйренушілердің көпшілігі кеңінен қолданатын сын 
есімдердің, етістіктердің  мағыналарын біле бермейді, сол себепті сөздің 
анықтамасы бөлек болғаны дұрыс болар еді.

Энциклопедиялық және лексикалық сөздердің бөлек берілуінің тағы 
бір себебі: энциклопедияда сөзді толығырақ, мысалдармен, суреттер-
мен, диаграммалармен суреттей отырып көрсетеді, ал сөздіктерде сөзді 
аталған жолмен түсіндірудің мүмкіндігі жоқ, дегенмен кейбір сөздіктерде 
олардың грамматикалық құрылымына көңіл бөле отырып, идиоматикалық 
ерекшеліктерін ескере отырып беріледі.

Лексикалық тұрғыдан қарағанда сөздіктерде сөздің идиоматикалық 
ерекшеліктеріне сай  керекті мағынасын табу, арнайы грамматикалық 
құрылымды қажет ететін сөздерді дұрыс пайдалана алу сияқты іс -әрекет 
атқару мүмкіндігі жоқ. Осы тұрғыдан алғанда энциклопедиялардың 
артықшылығы басымырақ.

Осының нәтижесінде қазіргі таңда тілді практикалық тұрғыдан 
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үйрену барысында сөздіктер ұсынатын сөздер аясы тар, технологияның, 
техниканың дамуы барысында пайда болып жатқан жаңа сөздер енгізілмеген, 
энциклопедиялық элементтер қолданылмаған, сөздердің бір немесе екі ау-
дармасы ғана ұсынылған жұпыны болып табылады. 

Дегенмен, энциклопедиялық элементтерді сөздіктерден біржолата алып 
тастаудың жалпы ережесі қалыптасқан жоқ. Сөздікте берілген сөздің аудар-
масы түсінікті, жатық, заманауи тілде болуы тиіс, этимологиялық аударма 
болмауы тиіс, ескірген сөздер немесе диалектер қолданылмауы керек.

Кейбір сөздік құрастырушылардың ойынша, сленг сөздер мен жар-
гон сөздер басқа тілге дәл солай аударылуы керек. Осының нәтижесінде 
ескірген немесе қолданыста жоқ сөздерді қолданғандықтан және ол оқушыға 
қиындық туғызатындықтан, ондай сөздер қолданыстан уақытынан бұрын 
шығып қалады.

 Кейбір сөздердің аудармасы түсініксіз, мағына бермейтіні сон-
дай, аударманың қасына анықтама, контекст, сілтеме қажет етеді. Кейбір 
сілтемелердің маңызы сөздікте берілген анықтамалармен бірдей болады. 
Кейбір  сөздіктерде берілетін сілтемелер мен анықтамалар өте көп орын 
алатын болғандықтан  кішкене  көлемді сөздіктерде  оларды қолдану  өте  
тиімсіз болып табылады.  Бірақ,  кей жағдайда сілтеме анықтамаға қарағанда 
қысқа да нұсқа  және  түсінікті  болып жатады.

Мысал, мақал-мәтелмен берілген сөйлемдер әр сөздіктен орын табуы 
керек, мұндай мысалдарды сілтеме деп емес, идиома деп қарастыру дұрыс 
болады, өйткені олар тілін үйреніп жатқан елдің тыныс-тіршілігінен хабар 
береді және тілдік қордың бір бөлігі болып табылады.

Сөздіктегі сөздің мағынасы контексте берілген жағдайда бірден өзгереді. 
Өйткені әр тілде оқушыға жақсы таныс сөздер болады, себебі мұндай 
сөздер, көбінесе, басқа тілден алынған, өз тіліндегі сөзбен ассоцацияланған, 
халықаралық сөз немесе өз тіліндегі сөздерге ұқсас болады.  Осындай 
сөздердің негізінде осы сөздің маңайына басқа жаңа сөздер қосылып, тілдік 
қордың қаңқасын құрайды. Егер оқушы тілге шынымен қызығушылық таны-
татын болса, ассоцациялар негізінде мол тілдік қор құруға мүмкіндік алады. 

Әдебиет
1. Burchifield R. The English language. – London,1995.
2. Greendaum S. Good English. – London,1997.
3. Quirk R. The Use of English.– Longman, 1999.

ғасырдың жас маманы – өзінің таңдаған мамандығы бойынша білімі 
жан-жақты, ерекше ойлайтын, көзқарасы кең, азаматтық белсенді,  

ЖОҒАРЫ  ОҚУ  ОРЫНДАРЫНДАҒЫ 
ТӘРБИЕ  ЖҰМЫСЫНЫҢ  МАЗМҰНЫ

Салтанат  ТӘЖІБАЕВА,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика 
университетінің профессоры, 
педагогика ғылымының кандидаты

ХХІ
рухани-адамгершіліктік  және кәсіптік жұмысқа дайын кәсіпкер (профес-
сионал). Ол еңбек нарығында өзінің құнын білуі керек, жағдай талап етсе 
өз мамандығын (жоғары оқу орындары  ішіндегі  белгілі бағыт  бойын-
ша)  өзгерте  алуға  қабілетті   болуы  керек.  Ол  жеке  қатынастар құруға   
психологиялық  дайын   болуы керек,  басқалардың  көзқарасын  сыйлай 
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білуі, мейірімді (толерантты) болуы, қиын өндірістік және тұрмыстық, 
конфликтілік жағдайлардан шыға білуі керек. Оның басты капиталы – 
қоғам алдындағы отбасы, ұжым және өзіне деген жоғары жауапкершілігі.

Осыған орай жас маманның төмендегідей қасиеттері болуы керек:
– өзгеріп жатқан өмір жағдайларына бейімделе білу әлеуметтік-

саяси жағдайға, өз көзқарасы мен сеніміне, идеалына және ізгіліктілік 
құндылықтарға сүйене отырып нысанала білуі керек;

– ұлттық санасы, азаматтылық  отангерлік қасиеттері  болып  елінің 
экономикалық  және  мәдени  дамыған,  әлемдік  қоғамда  сай  орны  бар  
зиялы  мемлекет  болып  қалыптасуына  қатысуға  талпынуы  керек;

–  заңды сыйлап және әлеуметтік жауапкершілікті болуы қажет, 
азаматтық ерлігі, ішкі еркіндігі мен өзіндік ар-намысы болуы керек, өзін 
объективті бағалайтын және өзін дамытатын қабілеті болуы керек, 
өз әлеуетін (қабілеті, мүмкіншілігі) сезініп, оны іске асыра білуі керек, 
өздігінен шешім қабылдап, оны шеше білуі керек, алдына мақсат қоя білуі 
қажет және не нәрсенің алдын ала білуі қажет;

– өмірде бар жағынан жоғары әлеуметтік белсенді болуы керек, 
жаңаны іздеуге, өмірлік және кәсіптік мәселелердің стандартты емес 
шешімдерін табуға қабілетті болуы керек, өлеуметтік-экономикалық 
жағдайда бәсекелестікке қабілетті болуы керек;

– жанашыр, өнегелі, парасатты, басқа ұлтты, басқа діндегі, басқаша 
ойлайтын  адамға  шыдамсыздық  пен  жаугершілік  көрсетпейтін  қабілет-
тері болуы керек;

– өз денсаулығын қалпына келмейтін өмірлік ресурс ретінде бағалау;
– әлемдік және ұлттық мәдениет байлықтарын бағалай білуі керек.
Осы айтылғандардан жоғары оқу орындарында тәрбие жұмысының 

негізгі бағыттарына мыналарды жатқызуға болады.
1. Тұлғаның кәсіптік бағытталған қабілеттерін қалыптастыру.
2. Адамгершілік, көпмәдениетті тұлғалық қабілеттерін қалыптастыру.
3.Тұлғаның қазақстандық отангерлік және азаматтылығын қалып-

тастыру.
4. Тұлғаны салауатты өмір салтына бағытталуын қалыптастыру.
Тұлғаның кәсіптік бағытталған қабілеттерін қалыптастыру. Әрбір 

мамандық профессиограммасында сол болашақ мамандық иесінің кәсіптік 
спецификалық қасиеттері ерекшеленуі керек. Сонымен бірге кез келген 
мамандықты игерудегі тұлғаның маман ретінде қалыптасуын да тұлғаның 
жетекші қасиеттері деп білуге талпыну "оқи білу", кәсіптік мәселелерді 
шығармашылық тұрғыдан шешу қабілеттерін айтамыз.

Бұл бағыттың оқу уақытында іске асуы тәрбиелеу, дамыта оқытуды 
(немесе сендіре оқытуды) ұйымдастыруға байланысты. Осы мақсатта 
инновациялық технологиялар, белсенді оқыту (проблемалық оқыту, 
ұжымдық шығармашылық іс-әрекет тәсілі, дискуссия, дебат, миға ша-
буыл, тренинг, ойындық жобалау, іскерлік ойындар, т.б.) тәсілдері 
қолданылады. Бүл үрдісте студенттер өз күшімен жаңа білім алады және  
оларда продуктивті қарым-қатынас дағдысы, ұйымдастырушылық білігі, 
аналитикалық қабілеттері, мәселені шешудің дәстүрлі және дәстүрлі 
емес жолдары мен құралдарын іздеу қабілеттері қалыптасады. Оқу үрдісі 
кезіндегі бәсекелестікке де қолдау көрсету керек. Өйткені бұл ойын 
тәсілдерін іске асыруға көмегін тигізеді. Ол оқу үрдісін біршама эмоцио-
налды етеді. Студенттердің жеке қасиеттерінің дамуында зерттеушілік 
мәдениетін қалыптастыратын әртүрлі оқу-зерттеушілік жұмыс түрлері 
маңызды орын алады.
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Оқудан  тыс уақытта тұлғаның  кәсіптік бағалы қабілеттерінің  қа-
лыптасуы  студенттердің  ғылыми-зерттеу  жұмысының  (НИРС) әртүрлі 
формаларын  қолдана  өтеді.  Сонымен  бірге "Ақыл-ой  еңбегі мәдениеті", 
"Студенттің  зерттеушілік мәдениеті" (егер де бұл оқу бағдарламасына 
енгізілмеген  болса)  сияқты  арнаулы   курстар  өткізіледі.  Бұл  арнаулы курс-
тарда  студенттер  ғылыми   әдебиеттермен   жұмыс  істеуге  дағдыланады   
(мәлімет   іздеу,   әдебиеттерді   оқу, аннотациялау, тезистендіру, конс-  
пектілеу, рефераттау, рецензиялау), жеке мәтін жазуға дағдыланады, 
еңбекті ұйымдастыруға дағдыланады.  Студенттердің  шығармашылық 
қабілеттерінің дамуына  әртүрлі  шығармашылық  байқаулар,  олимпиада  
және болашақ кәсіптік мамандығына  байланысты  іс-шараларды  ұйым-
дастыру  көмегін  тигізеді.

Тұлғаның адамгершілік және көпмәдениеттілік қабілеттерінің қа-
лыптасуы. Бұл үрдіс оқу уақытында екі жолмен іске асады:

– оқытушымен қарым-қатынас кезінде адамгершіліктік тәжірибе 
жинау; 

– әлеуметтік-ізгіліктілік циклдегі пәндер мазмұнын (этика, эстетика, 
педагогика, психология, мәдениеттану, тілдер және т.б.) әртүрлі фор-
мада (әңгіме, дискуссия, шығармашылық жұмыс және т.б.) рухани сезіну 
және меңгеру арқылы.

Студенттерді тәрбиелеуде педагог тұлғасының рөлін бағалау қиын. 
Педагогтің  тәрбиелік  әсер  ету  қасиеттері:  дәлдік,  кішіпейілділік,  ұқып-
тылық, сөйлеу  мәдениеті,  эрудициялығы,  талап  етушілігі, жауапкер-
шілігі, бағалауда  әділ  болуы,  парасаттылығы  және  кінәмшілдігі  жатады.

Оқытушы  оқу  үрдісінде  тәрбиелік  ситуацияларды  жасап отыруы 
керек,  жай  ғана  сол  салада  маман  болмай, толық  мәнді  педагог  болуы 
керек.

Оқудан тыс уақытта студенттерге "қарым-қатынас мәдениеті", "өзін-өзі 
тану", "өзін-өзі бағалау", "темперамент", "мінез", "эмоциялар",  "эмпатия" 
сияқты түсініктермен басқа адамды тану құралы ретінде танысады. Тағы 
да олар тренинг көмегімен эмоционалдық, психикалық күйін өздігінен 
басқару негізімен, жеке тұлғалар арасындағы келіспеушіліктерді шешу 
тәсілдерімен танысады.

Оқудан тыс уақытта тәрбие жұмысының әртүрлі формаларын іске 
асыруға болады: адамгершілік мәселелеріне, өнерге, ұлттық мәдениетке 
және т.б. арналған кураторлық сағаттар. Бұлардан басқа да формалар бар: 
этикалық театр, кештер, мейрамдар, көңілді тапқыштар клубы (КВН), 
сауалғы, фестиваль, концерт, үйірме, қызығушылыққа байланысты клубтар 
және т.б.

Тұлғаның қазақстандық отангерлік және азаматтылығының қа-
лыптасуы. Оқу уақытында бұл бағыт бірінші кезекте әлеуметтік-ізгіліктілік 
цикл пәндерін (тарих, философия, саясаттану, мәдениеттану, өлкетану, 
тілдер) меңгеруде және адамгершілік сезінуде іске асады. Мұнда, көбінесе, 
дискуссия, диспут, дебат, рөлдік ойындар, "дөңгелек стол", т.б. сияқты оқу 
үрдісін ұйымдастыру формалары талап етіледі.

Оқудан тыс уақытта тұлғаны отангерлікке тәрбиелеуге тек отаны тура-
лы, оның тарихының жарқын кезеңдері туралы, алдыңғы қатарлы азамат-
тары, мәдениеті, өнері туралы білім алу ғана емес, естерінде жарқын эмо-
цияларды басынан өткізетіндей формалармен жұмыс істеу керек (қызықты 
танымжорықтар, атақты адамдармен кездесу,  жорықтар, өлкетану жұмыс-
тары, фестиваль, байқау, концерт, ұлттық мейрамдар, өнерді сүюшілердің 
үйірмелері мен клубтары, спектакль, кино және т.б. көру).
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Тұлғаның салауатты өмір салтына бағытталуын қалыптастыру. Оқу 
уақытында міндетті түрде денсаулық сақтайтын жағдайды ұйымдастыруға 
үлкен мән беру керек: санитарлық-гигиеналық нормаға сай оқу бөлмелері 
мен құралдар, рационалды құрастырылған сабақ кестесі, т.с.с. жоғары оқу 
орындарында дене шынықтыру студенттер үшін ("зачет үшін қатысу") тек 
міндетті емес болған кезде ғана қызықты болады.

Ал оқудан тыс уақытта оқу орындарының спорттық ұйымдары (секция, 
клуб), студенттердің бос уақыттарын формалды емес ұйымдастыру (сайыс-
тар, туристік жорықтар, "демалыс күннің жорықтары", жаздық студенттік 
лагерьлер, т.б.) бірінші орынға шығады.

Сонымен қатар студенттер бойында салауатты өмір салтының арнау-
лы біліктері мен дағдыларын қалыптастыру қажет. Оған алкоголизмді, 
нашақорлықты, шылым шегудің профилактикалық бағдарламасы жа-
салынып, дәрігер, психолог және басқа мамандардың қатысуымен 
профилактикалық тренинг, рөлдік ойындар, т.б. өткізіп отыру керек.

Жоғары оқу орындарында тәрбие жұмысын басқару.
Бұл моделді тәрбие жұмысы практикасына енгізу жоғары оқу орын-

дарындағы тәрбие жұмысы жөніндегі кеңеске (тәрбие жұмысы жөніндегі 
проректор құрған) жүктелуі мүмкін.

Тәрбие жұмысы бойынша кеңес негізгі алқалық орған болып табы-
лады. Оның құрамына жалпы институттық кафедра мүшелері кіреді: пе-
дагогика, философия, психология, физикалық тәрбие, деканның тәрбие 
жөніндегі орынбасары, студенттік ұйымдардың өкілдері, тұрақты 
шығармашылық ұжымдардың басқарушылары. Бұл орған жоғары оқу 
орнындағы тәрбие жұмысын перспективті кешенді жоспарлауды іске асы-
рады және координациялық функцияны атқарып, жоспардың іске асуын, 
қызығушылық мониторингін өткізу, студенттердің құндылық нысанала-
рын, мәдени бос уақыт іс-әрекеттерін ұйымдастыру бойынша  әдістемелік 
және практикалық өткізу,  қала  және  облыс әкімшілігі  жанындағы  жастар 
жұмысы бөлімдерімен университетте  тәрбие жұмыстарын жүргізу, 1-курс 
кураторларының,  деканның  тәрбие  жұмысы  жөніндегі орынбасарының 
оқуын  ұйымдастырады.

Бұл айтылған жұмыстарды ұйымдастыру үшін жоғары оқу орындары 
үшін әлеуметтік-әкімшілік бөлімшелер құру қажет.

Жоғары оқу орыңдарындағы тәрбие жұмысы жөніндегі кеңес, тәрбие 
жұмысы жөніндегі декан орынбасары қасында құрылған, факультеттер 
кеңесінің жұмысын үйлестіріп және бағыттап отырады. Тәрбие жұмысы 
жөніндегі факультет кеңесіне кафедра, кураторлар, студенттердің өзін-өзі 
басқару ұйымдарының өкілдері мүше бола алады.

Оқудан тыс жұмысты ұйымдастыратын және үйлестіретін кәсіптік 
құрылымды құру оның тиімділігін қамтамасыз ететін басты шарт.

Ұсынылып отырған тәрбие жұмысы жүйесінің жұмыс қабілеті мен 
өмір сүру қабілетінің тағы бір басты шарты – студенттік өзін-өзі басқару 
және студенттердің белсенділігін арттыруды дамыту болып отыр. Оның 
ұйымдастыру формалары әртүрлі болуы мүмкін. Жатаханалардағы 
студенттік кеңестер, староста, қызығушылық бойынша құрылған шығар-
машылық бірлестіктер, студенттік құрылыс отрядтары, спорт клубтары, 
студенттік профком, шығармашылық ұжымдар бірлестігі.

Бұл тұжырымдамада жоғары оқу орыңдарындағы тәрбие жұмыстары 
сияқты  білім  беру  үрдісінің  басты  аспектісін  іске  асыру  тәсілі болуы 
мүмкін. Оны  орындау  үшін арнаулы курстар мен бағдарламаларды дайын-
дау керек. 
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– Анас аға!  Әңгімемізді төтесінен бастасақ, қазіргі білім беру жүйе-
сіне көңіліңіз тола ма?

– Көзбен көріп, сол жүйенің ішкі асүйінде жүргендіктен, бәрі де 
ойдағыдай деп келісе салу қиын мен үшін. Әр саланың шешілмеген түйткіл 
мәселелерi   жеткілікті.  Біз секілді  дамушы  елде  оның  болуы  шартты. Пе-
дагогика  саласының «жілігін  шағып, майын іштім» демесем де, бұл саланы 
жетік  білемін. Кеңес  кезеңінен  бергі  бастан  өткен түрлі  реформалардың 
барлығын  бастан  өткердік. Жеке бағалауымша, біздің білім  жүйесінде 
жеткен  жетістігіміз  де  жетерлік. Әйтсе де,  көкейде үнемі  «бірақ»  деген 
қарсылық  тұрады. Қазір қоғамның дамуы  тым жылдам.  Одан  қалыспай 
ілесу дұрыс-ақ, алайда  Мао  Цзэдунның  коммунизмді  бірден орнату  ре-
формасы секілді,  жаңа  технологияны  тез-тез  меңгере  саламыз деу,  менің 
ойымша,  бұрыс.  Жаңа  дүниені енгізу жан-жақты зерттеліп, тәжірибе 
жүзінде  дәлелденіп  жаппай  орнатылу  керек  деп  есептеймін. 

– Жаңа жүйе демекші, 2012 жылдан бастап «он екі жылдыққа» 
өтеміз деген жоспар болған. Бірақ, бұл жоспар 2015-ке жылжытылды. 
Біз  бұған дайынбыз ба, қалай ойлайсыз?!

– Он  екі жылдыққа көшу үшін, ең алдымен, база дайын болу ке-
рек. Бірінші, оқытатын база қажет. Бірақ, жасыратын несі бар,  әлі күнге 
дейін біздің елде екі-үш ауысыммен жұмыс істейтін мектептер бар. Он екі 
жылдыққа көшу үшін осыларды жою керек. Екінші, міндетті түрде кадр 
керек. Бізде кадрлар жеткілікті дегенмен, он екі жылдыққа білім беретін 
ұстаздарды  қайта оқытудан өткізуіміз керек қой. Жай мектеп пен он екі 
жылдық  мектептің  айырмашылығы  бар.  Өйткені,  он  екі  жылдыққа  
қойылып  отырған  талап  өте жоғары. Рас, 30 дамушы буынға ену үшін  де 
қатаң  талапты  орындау  қажет. Бірақ оны тек мектеп не болмаса  белгілі  
бір  топ, реформалар қабылдап отырған министрлік  қана емес оған қоғам 
болып жалпылай атсалысуға тиіспіз. 

– Мектеп оқулықтары туралы айтып берсеңіз, қазіргі оқушылар 
қандай оқулықтармен оқиды?

– Мұның өзі жеке тақырып, қарындасым! «Рауан», «Атамұра», «Мек-
теп»  секілді  баспалар жетерлік. Қазіргі оқулықтар  бизнеске айналып кетті 
ғой.  Тендерді  жеңеді де, дамыған технология  көмегімен  баса  береді. 
Бұған  да  қарсы  айтылатын  сын пікір  бар.  Мәселенки,  кездесіп жа-
татын  қателіктер.  Білім және ғылым  министрлігі  бекіткен  оқулықпен  
оқиды  ғой оқушылар.  Бір  қуантарлығы, баяғы  кезге  қарағанда оқулық  
жетіспеушілік  азайды.  Жүз  пайыз демесек те, 80  пайыздай  оқулық  бар. 
Келешекте барлығы  да  осылайша  бірте-бірте  қалпына  келеді  деп  сенемін. 

– ҰБТ туралы пікіріңіз...
– Өз басым  Ұлттық  бірыңғай  тесттен  гөрі  мектептерде  мемлекеттік  

емтихандарды  өткізгенін  қалар  едім.  Біріншіден,  емтиханға  дайындық  
оқушы білімін  тереңдететін  еді. Сұрақты  бүгін  жаттасаң,  ертесіне  ұмы-
тасың.  Балада білім  де,  еш нәрсе  де  қалмайды  есінде. Екіншіден, мектеп  

«ҰЛТТЫҚ  БІРЫҢҒАЙ  ТЕСТТЕН 
ГӨРІ  МЕКТЕПТЕРДЕ  МЕМЛЕКЕТТІК 
ЕМТИХАНДАРДЫ  ӨТКІЗГЕНІН  ҚАЛАР  ЕДІМ...»
(М.Дулатов атындағы №136 жалпы білім беретін мектеп директоры 
Анас РАХМАНБЕРДІҰЛЫМЕН сұхбат)

Біздің сұхбат
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қызметкерлерінің жұмысын  тек  қана  ҰБТ  нәтижесімен  ғана есептейтін 
болды. Тіпті   ҰБТ  көрсеткішімен   мектептің   жұмысын,  қаланың жұмысын, 
әкімшілік  жұмысын, барлығын да сонымен өлшейтін болды. Қанша рет 
сөз етілсе де, ҰБТ арқылы бағалау тоқтар емес. Қарапайым логика түрінде 
ойлайықшы, әр бала барлық пәннен үздік болуы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін 
емес! Тіпті атақты ғұламалардың өзі бір пәннен озық болса, екінші пәннен 
төмен болған. Егер бала бес алу үшін, әр пәннен жақсы болу үшін кем деген-
де тоқсан балл жинауы тиіс. Бірақ, оған әрбірінің шамасы жетпейді. Қоғамда 
бәрі бірдей болуы мүмкін емес. Бұл қоғамға аула сыпырушы да, тракторшы 
да қажет. Бұрындары біз мектепті тәмамдағанда 21 баланың ішінен  емти-
хан  тапсыра  отырып  бесеуіміз  ғана  түскен  болатынбыз.  Әркім өзінің 
қабілетіне қарай  қызыққан дүниесіне баруы тиіс. Ал бізде барлығы 50  бал-
дан өтсе, бастарына  3 дипломнан алады. Осыдан барып біліксіз кадр, өз 
кәсібін  білмейтін  маман  болып  шығады. Қазіргі қаржылы оқу білім са-
пасын  тым төмендетіп жіберді. Мемлекетіміз  «Жол картасы»  бойынша  
қайтадан мамандандырамыз  деп  қаншама қаржысын құртуда. Меніңше, 
мектептен тиісті емтиханын тапсырып, құжаты қолына тигеннен соң, әр 
оқушы  қалаған  ЖОО-на барып, қабылдау емтиханын тапсырса, қане. Ал 
бүгінде барлық  ЖОО-лар  бітірген  түлектерді  қабылдап  алумен  жұмыс 
істейді. Осы жүйелерге өзгеріс енгізілсе дұрыс болар еді. 

– Қазіргі сұраныстағы мамандық қандай?
– Бір  құптарлығы,  біздің  жоғары  сыныпқа  қарай  балаларды  жараты-

лыстану, гуманитарлық деп бөліп оқытуымыз. Өйткені жалпы білім керек, 
ал болашағына қарай өсе келе оңтайландырудан  біз одан  әрі  ұтамыз. Біз  
балаларды  солай мектеп  жасынан  ыңғайлауымыз  керек. Кәсіптік  бағдар 
берудің  ұтымдысы осы. Ал қазіргі сұраныстағы мамандық, меніңше, эко-
номистер. Жасөспірімдердің  барлығы  да банк қызметкері болғысы келеді. 
Педагог десең, ат тонын ала қашады. 

– Неліктен?
    Ұстаздардың   қадірі  кеткендей  көрінеді  кейде.  Біріншіден,  

жалақысы аз, екіншіден, оқушының өзі ұстазын қорқытатынды шығарды. 
Соның барлығын көріп өскен  бала  мұғалім  болғысы келмейді...  Баяғы  
үлкенді сыйлау жоғалып барады. Ұстаздық ету, шәкірт тәрбиелеу – ең адал 
мамандық. Қазіргі қоғам соны ұқпайды кейде...

– Сіздің пікіріңізше, қазақ қоғамында білім беруден басқа қандай 
мәселе ең өзекті?

– Білім  саласы  әрдайым  өзекті  тақырып  болып  қала  береді. Өйткені, 
мектеп – ұлттың  келешек  буынын  тәрбиелеп  шығаратын  қасиетті  орда. Ұлт  
ұрпағының  келешегінен  өзге не  маңызды  болуы  мүмкін  бұл  жалғанда?! 

– Сіздің  ұстанымыңызды  білдік.  Енді  өзіңіздің  өскен  ортаңыз 
туралы  әңгіме  қозғасақ...

– Мен  Жамбыл  облысы  Талас  ауданындағы  үлкен  жері  де –  Ойық, 
руы да – Ойық,  аты да – Ойық  елінде  туып  өскенмін. Сол жердегі орта 
мектепті бітірдім.  «Жігітке  жеті  өнер  де  аз»  дегендей,  спорттың  барлық  
түрімен  айналысып,  өлең  айтып, жалындап  біраз  жылдар  «Дос-Мұқасанға»  
еліктеп  те  өстік.  Жетінші  сыныпта  пионер  вожатый  да  болдым.   Отба-
сымда жетінші  баламын.  Әке-шешем  зиялы қауым өкілдері.  Әкем қырық   
жылдық  тәжірибесі  бар ұстаз,  анам  да  педагог. 

– Ендеше сіздің педагог болып шыққаныңызға ата-анаңыздың 
септігі тиген болар?

– Мектеп  қабырғасында  жүргенде  хирург  болғанды  қатты  арманда-
дым.  Әсіресе,  үйге  келген  алғашқы  жеңгем  дәрігер  болғандықтан,  «ақ  
халаттылар»  қатарына  қосылсам  деген  арманым,  тіпті,  керемет  болды.  
Алайда,  өсе  келе  жеке  қабілетіме қарай  ыңғайландым.  Ұйымдастырғыш 
қасиетіме  қарай  Орал  қаласындағы  педагогикалық  институттың   тарих 
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және  педагогика  деген  бөліміне оқуға түстім.  Кейін  комсомол ұйымын 
басқарып,  партия  жұмыстарымен  айналыстым. Қазір мектеп  саласында 
жүрмін.

– Ең алғашқы жұмыс тәжірибеңіз қайда басталды?
– Алғашқы еңбек жолым Ойық ауылындағы Қонаев атындағы мектепте 

тарих және  қоғамтану,  құқық  пәндерінен мұғалім  болып бастадым.  Сол 
жерде  комсомол  ұйымының  хатшысы  болдым.  Кейіннен  жұмысымды 
Қаратау қаласында жалғастырып, осы ұстаздық  жолда  аянбай  еңбектеніп  
келе  жатырмын.  Ал Алматы қаласына келгелі он жылдан аса  уақыт  болды.   
Міржақып  Дулатов  атындағы  №136  мектепке  келгеніме  көп уақыт  бола 
қойған жоқ.

– Әр  сұхбаттасушымнан  арманын  сұрайтын  әдетім  бар еді,  Сіздің  
арманыңыз  не?

– Қазір  ауызбіршілігімізді  сақтай  отырып,  қатардан  қалмай  ұлтымызды 
дамытып алуымыз керек. Мен оптимистпін, романтикпін, жақсылыққа 
сенемін.  Біздің  байлығымыз  арабтардан  мың  есе  артық, шалқып өмір 
сүруге  жетеді.  Шүкір,  қазіргі күніміз тоқсаныншы жылдарға қарағанда мың  
есе  артық.  Халқымыз  өсіп келеді. Осы жұртымыз, жақындарымыз  аман, 
еліміздің  бірлік-ынтымағы  мәңгілік  болғай!

Сұхбаттасқан:
Ұлжан  ҚОЙШЫМАНОВА.

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

ІЗДЕНІМПАЗ,  ЗЕРТТЕУШІ  ҰСТАЗ

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

“Ұ
өзінің бойындағы бар аталық мейірімін, білімін, тәжірибесін алдындағы 
шәкірттеріне  беріп,  олардың  рухани  дүниесін  байытады, өмірде неғұрлым 
адаспай, дұрыс жолмен 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-лейтенант Ертаев Бақытжан Ертайұлының алғыс хатымен марапат-
талып, «Қазақстан Республикасының Отан патриоты» төсбелгісін омырауы-
на тақты. Ал аудандық «Дарын» ғылыми-зерттеу жарыстарында, «Жарқын 
болашақ»   республикалық  «КАТЕV»  қазақ  тілі  олимпиадасында, Ма-
хамбет,  Мұқағали оқуларында әділқазылар алқасының мүшесі болды. Ал 
Алматы облыстық педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты 
атынан және Талғар аудандық білім бөлімінен алған құрмет грамоталары 
мен алғыс хаттары қаншама. 

Мұғалім беделі – ұлт мерейі
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Мақсат Тумабаев  өзі  еңбек  етіп  отырған  білім  ордасында  іс-тәжіри-
бесін шыңдай  түсіп  қана  қоймай  өзгелерге көмек боларлық зерттеулер 
еңбегін жазып,  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 «Мұқа-
ғалитану таңдау курсының бағдарламасы мен сабақ жоспары», «Жас тілші 
таңдау курсының бағдарламасы мен сабақ жоспарлар жинағы», «Сын 
тұрғысынан ойлау технологиясын  қазақ тілі мен әдебиеті сабағында  пай-
далану», «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 технологияларды 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 
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 «Да-
рын» 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»  номи-
нациясы 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 Махамбет 
оқуларында оқушысы  бірінші орын иеленсе, сол 2013-2014 оқу жылында 
аудандық  «Жарқын  болашақ» республикалық «КАТЕV» қазақ тілі олим-
пиадасында  «Сөз  шебері»  номинациясы бойынша және бір оқушысы 
үшінші  орын  иеленді. Бұдан тыс сол оқу жылы Талғар аудандық Махам-
бет оқуларында оқушысы жүлделі үшінші орын иеленсе, Талғар аудандық  
мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі ұйымдастырған  «Нұрсұлу Саты-
балдықызы  атындағы  көркем  сөз  оқу шеберлері»  байқауына  белсенді 
түрде қатысқаны  үшін  оның  оқушылары  арнаулы дипломдармен  мара-
патталды.

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

Алматы облысы 
Талғар ауданы.
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азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім берудің 
маңыздылығын күшейту және талантты, шығармашыл педагогтерді 

ЖАҢАШЫЛДЫҢҢА  ТАЛПЫНЫС  – 
ТАБЫС  ЖОЛЫ

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

мадақтау мақсатында ұйымдастырған «Үздік педагог» байқауына 
қатысқан әріптесіміз, Павлодар облысы Ақсу қаласының дарынды 
балаларға арналған гимназияның физика пәні мұғалімі Қабылбекова 
Алмагүл Серікбайқызы республика бойынша 32 жеңімпаз қатарынан та-
былып, толағай табысқа кенелгені бізді қатты қуантты. Өйткені, ол – фи-
зика пәнінен ғылыми құндылықтарды өз оқушылары бойларына сіңіруге  
бар күш-қуатын салып жүрген ұстаз. Өйткені, өз білімін жетілдіріп, 
оқушылардың жан-жақты болуына 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 тесттер», ағылшын тілінде «Фи-
зика есептерінің жинағы», қазақ тілінде «Физикадан тақырыптық тесттер» 
еңбегінің авторы.

Айналасына ізгілік шуағын шашқан Алмагүл Серікбайқызы өзін 
шәкірттерімен тең дәрежеде ұстап, оларды білім нәрімен 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 алса, 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 үстем бола беретініне нық сенімдіміз.

Павлодар облысы
Ақсу қаласы.
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ерейлі кісінің мінезі – адамдық болмыстың айнасы” деген қағидаға 
сүйенсек, Перуза Уәлиқызы Миянова ұстаздардың ұстазы деуге толық 

БІЛІМ БЕРГЕН МҰҒАЛІМ  – ӨМІРДЕГІ 
ЗОР  ҒАЛЫМ

Әлия  СЕЙІТМҰРАТОВА, 

Қ.Баймағанбетов атындағы №42  орта
мектептің музыка пәні мұғалімі

негіз бар. Өйткені,  ол  – 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 факторлары-
мен қатар,  оның мемлекеттік тілі – қазақ тілінің де тағдыр-талайына байла-
нысты 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. Дегенмен, 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  Уәлиқызы  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 абыройлы, асқақ 
биіктерге көтерілуіне атсалысып жүрген майталман ұстаз. Сондықтан Перуза 
Уәлиқызы жайлы  қалай  айтсақ та,  мақтансақ  та жарасады.  Неге десеңіз,  ол 
кісі үнемі ізденіс үстінде, қайтсем шәкірттерімді  толыққанды біліммен  сусын-
дандырамын   деп  алға  қойған мақсат-межесіне жету үшін еңбек етеді. Соның 
бір дәлелі:  бірнеше жылдар бойы демократиялық білім беру орталығы мен  
«Сорос-Қазақстан»  қорының «Оқу мен жазуды сын  тұрғысынан  ойлауды дамы-
ту»  курсынан  алған біліктілігін тәжірибеде кеңінен қолданып озық тәжірибесін  
әріптестеріне  таратты. Ал өз іс-тәжірибесінен  алынған «Жана технология – 
жаңа ізденіс»,  «Оқушыны  іздендірудегі  жаңа ізденіс қадамдары»  баяндамала-
ры облыстық педагогикалық оқулар мен конференцияларда тыңдаушыларынан 
қолдау тапты. 

«Сан есімнен  өткенді  қайталау», «Абай – Қазақтың бас ақыны», 
Ш.Құдайбердиевтің  «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   еңбек-
терінің арқасында аудандық білім бөлімінің, облыстық білім басқармасының, 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Құрмет» грамота-
ларымен марапатталды. Перуза апай – ұстаздықпен қатар отбасының ұйытқысы, 
аяулы жар, бес бала тәрбиелеп отырған ардақты ана. 

Қызылорда облысы 
Сырдария ауданы
Аманкелді ауылы.
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лбасы Н.Назарбаевтың «Біз үшін болшағымызға бағдар ететін, ұлтты 
ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік Ел 

ҮЗДІК ПЕДАГОГТЕР – ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
ҰЛТ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ӘЛЕУЕТТІ КҮШ

Пиалаш  СҮЙІНКИНА,
Ы.Алтынсарин атындағы
Рудный әлеуметтік-гуманитарлық 
колледжінің оқытушысы

Е
идеясы» деген сөзі бүгінде барша қазақстандықтардың жүрегінде. 

Мәңгілік ел – ол келешекте барынша қуатты болатын, соған орай әлемнің 
ең дамыған 30 елінің қатарына енуі тиіс, атауы да Қазақ елі болып өзгеруі 
мүмкін бүгінгі Қазақстан Республикасы. Мемлекет басшысы Мәңгілік Ел 
ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан–2050» стратегиясының түп 
қазығы етіп алды. «Қазақстан 2050» – Мәңгілік Елге бастайтын  ең  абырой-
лы, ең  мәртебелі жол. Осы мәртебелі жолда көшбастаушылар  қатарында 
жоғары мәртебелі мамандық иелері – педагогтер болуы әбден қажет. Неге 
десеңіз, біздің болашағымыз – жастардың қолында. Ал жастарымыздың 
қандай болмағы ұстаздарға байланысты.

Әйтсе де  мұғалімдердің  көп,  нағыз  ұстаздардың аз екені рас, сөз – 
осы заманның үздік педагогі жайында болмақ. Таңдаудың осы мәселеге түсуі 
кездейсоқ емес. Адами капиталы мықты ел ғана биіктерді бағындырады. 
Соңғы деректерге сүйенсек, дамыған АҚШ, Еуропа елдерінде мемлекеттік 
капиталдың 70-80 пайызын адам капиталы құраса, қалған бөлігі табиғи ре-
сурстар мен жылжымайтын мүлік, өнеркәсіптік қорлардың (зауыт, фабри-
ка, ғимараттар) үлесіне тиесілі екен. Ал Қазақстанда керісінше. Еліміздің 
мемлекеттік капиталының 68% пайызын табиғи ресурс құраса, 21% пайы-
зы – өндірістік қорлардың еншісінде. Ал адам капиталы тек 11% пайыз 
ғана екен. Яғни, бұл  – Қазақстанның қарыштап дамып жатқаны тек табиғи 
ресурстардың арқасында деген сөз. Мұнайы да, түсті металы да жоқ Жапо-
ния адам капиталының арқасында дамыған елдердің алдыңғы қатарында 
келеді. Ақыл-ойы озық, интеллектуалды ұлт қана ғажайыптарға қол со-
зып, діттеген мақсаттарына жете алады. Зияткер ұлт, сапалы адами капитал 
қалыптастыруда нағыз ұстаздардың орны ерекше.

Енді «мұғалімдер қауымының алдыңғы қатары – шынайы ұстаздар деп 
кімдерді айтуға болады, олар лайықты бағаланып жүр ме, ұлағатты  ұстазды 
ұлықтау  мұғалім  мәртебесін  көтеруге  ықпал  ете ме?» деген  сауалдарға  
жауап  іздеп  көрелік.

Ол үшін, алдымен ұстаздардың ұстазы атанған, қазақтан шыққан тұңғыш 
педагог, ұлы ағартушы Ы.Алтынсарин өнегесіне жүгінейік.

«Мен жақсы оқытушыны бәрінен де қымбат көремін» деген сөздің 
Алтынсариндікі екенін көпшілік білгенімен, мұның кімге және не себепті 
жазылған хатынан екеніне мән бермейді. Ол әрі ұстаз әрі дос ретінде аса 
құрмет тұтқан Н.И. Ильминскийге 1882 жылы 29 шілдеде жолдаған ха-
тында өз көңілінен шыққан мұғалім А. Мозохин туралы жаза келіп, жақсы 
оқытушыға қатысты жүрекжарды лебізін былайша түйіндейді: «...Сіздің 
арқаңызда құдай маған өз ойымдағыдай бір жақсы оқытушы бергенін мен 
өзіме үлкен бақыт санаймын. Мен қазір жақсы оқытушыны дүниедегінің 
бәрінен де қымбат көремін».

Ұлы ағартушының хаттарынан «жақсы оқытушы», «іскер оқытушы», 
«қабілетті мұғалім», «іскер оқытушылар жіберіңіз», «жақсы оқытушылар 
беріле ме?» секілді сөз тіркестерін жиі ұшыратуға болады. Демек, білім 
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атты баға жетпес құндылықты қастерлеп, оны игертуде жақсы мұғалімнің 
орны ерекше екенін ұғынып, қабілетті маманды лайықты бағалауды қажет 
санаған сол кезеңнің бас ұстазы Ы.Алтынсаринның кісілігіне, көрегендігіне, 
кемеңгерлігіне қайран қаласың.

Мұғалім Ф.Соколовқа жазған хатындағы: «...Өзіңізге жүктелген оқу 
істерін өте тиімді түрде, ойдағыдай жүргізіп жатқаныңызға тағы да 
алғыс айтамын. Ал мен  өз тарапымнан Сіздің  еңбегіңізге  сай  дәрежеңізді  
көтеруге мүмкін  болғанынша  тырысатыныма әбден  сеніңіз» (1886 жылғы 
09 қазан) деген жолдар да көп нәрсені аңғартса керек.  Бұдан  шығатын 
қорытынды: жақсы мұғалімді даралау, оны лайықты бағалаудың үлгісін ХІХ 
ғасырда Ы.Алтынсарин көрсетіп кеткен.

Жақсы маман қай кезде де сұранысқа ие. Мамандардың бәрі бірдей 
мықты болып кете алмайды. Олардың саны әр салада жеткілікті болғанымен, 
өз ісінің нағыз шеберлері аз.

«Әлемдік сарапшылар келешекте білікті кадрларға деген өткір 
тапшылық орнайды деп болжауда» деген мәлімет алаңдатпай қоймайды. 
Бұл болжамның дәйектілігін уақыт көрсете жатар. Десек те, бүгіннің өзінде 
қай білім мекемесінде болсын, қатардағы мұғалімдер ұжымның басым 
көпшілігін құраса, өз ісіне жан-тәнімен беріліп, қызметін жоғары кәсіби 
деңгейде атқаратындар саусақпен санарлықтай ғана. Шынында да, кез кел-
ген  ұжымға тірек болып, абыройын асқақтататын – оның талантты мүшелері. 
Осы орайда есімі аңызға айналған ұстаз, Қазақстан  Республикасына еңбек  
сіңген  мұғалім, Еңбек  Ері  Рафиқа  Нұртазинаның  мына  бір  сөзі тілге ора-
лады:  «Менің  ойымша,  бір  мектепте  100  мұғалім  болғанда,  оның  10-ы 
ерекше  жақсы  жұмыс  істесе,  ол  мектеп – өте  жақсы  мектеп».

Мәңгілік Ел атануға бел буған, болашақта Қазақ Елі атауын иелену-
ге бет бұрған тәуелсіз мемлекетіміз тарихында есімдері алтын әріптермен 
жазылған Рафиқа Нұртазина, Қанипа Бітібаева, Аягүл Миразова сынды тау 
тұлғалар тағылымы өлшеусіз. Олардың дарабоздығын тұтас халық мойын-
дады, жазған еңбектері ел игілігіне айналды. Бірер дәйектер келтірейік. Өзі 
де ұстаз, қазіргі Мәжіліс депутаты Гүлмира Исімбаева былай деп жазады: 
«Рафиқа Бекеновна – эталон Учителя, верности традициям просвещения, 
образец неиссякаемого трудолюбия. В 75 лет она давала блестящие показа-
тельние  уроки  русского  языка  и литературы для учеников и учителей горо-
да. Теряя зрение, писала учебные пособия для обучения теперь уже казахско-
му языку. А в 80-летнем возрасте блестяще провела актовый урок в родной 
школе по творчеству Пушкина и Абая». Өз ісіне деген неткен сүйіспеншілік, 
неткен  жанкештілік!  «Көзсіз  ерлік»  деп  осындай әрекетті айтса керек.

«Қазақтың Қанипасы» атанған Бітібаеваның өз сөзіне мән берейік: «Мен 
ұстаз болып туғаным жоқ. Мектеп бітірген соң механизатор болдым,  
институтты тәмамдаған  соң  да  көп оқыдым, іздендім, қазақ  тілі мен 
әдебиетін  тереңдетіп  оқытудың  атаулы  мектебін  ұйымдастырдым.  
Қазір еліміздің  түкпір-түкпірінен  менің  әдіс-тәсілімді үйрену  үшін  
әріптестерім  іздеп  келеді,  білгенімді  үйретемін. 44  жасымда  Кремльде  
қазақ  тілі пәнін оқыту  жайлы  баяндама  жасадым,  КСРО-да 5-ші,  ал 
елімізде 1-ші  болып  ұстаздар  арасында  КСРО  Мемлекеттік  сыйлығының 
лауреаты  атандым.  Міне, ұстаз беделі қоғамдағы өз орныңды таба 
білгенде,  ұзақ  жылғы  ізденіс  нәтижесінде  келеді».

Ұлағатты ұстаздың айтуынша, табыс көп оқу, іздену, еңбектенудің 
арқасында келеді. Осы мазмұндас сөзді Елбасы Н.Назарбаев та айтқан еді: 
«Біздің  қоғамда  адал  еңбекті  терең  біліммен  ұштастырған  ғана  табысқа  
жете алатынын  қаперден шығармаған абзал». 2008  жылы  алғашқы  екеудің  
бірі болып  «Қазақстанның  Еңбек Ері»  атағын  алған №159 Ы.Алтынсарин 
атындағы мектеп-гимназияның директоры Аягүл Миразованың, оның 
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ұжымының  білім  беру саласын  дамытудағы  үлесі үлкен. Кезінде жаңа 
буын оқулықтар  мен  оқу  құралдарын   жазған  еліміздің  84  авторының 
34-і осы мектептен  екенін  айтсақ,  артық  болмас. Ең бастысы, мұнда  
оқушылардың  тәлім-тәрбиесіне  ерекше  көңіл  бөлінеді. Мектепті «Алтын  
белгімен»  бітірушілер аз емес. Олар «Болашақ» стипендиясымен әлемнің 
дамыған  елдеріндегі  бакалавриаттар мен магистратураларда, отандық 
жоғары оқу орындарында,  оның   ішінде   Назарбаев  университетінде  білім  
алып жатыр.

Аягүл Төреқызының айтуынша, мұғалім шәкіртінен көшілгері, терең 
білімді, жан-жақты болуы тиіс.

Шынында да, талантты ұстаз ғана дарынды балаға жол ашып береді. 
Кезінде «алтын  бала»   атанған  Қуат Есеновтің ұстазы Ганелиннің мерейі  
үстем екенін  көпшілік  біледі.  Сол «алтын  баланың»  есейіп, АҚШ 
университетін  бітіріп,  сол  оқу  орнына оқытушылық  қызметке  қалдырылуы 
кездейсоқ емес.  Жоғарыда  айтып  өткеніміздей,  әлеуеті  жоғары  маман  қай  
елде  де, қай  кезде  де  сұранысқа  ие. 

Бір мақсат, бір мүдде жолында жұмылып, діттеген болашағымызға 
бірге жету тек жасампаз еңбектің арқасында жүзеге аспақ және сол 
жасампаздықтың алтын діңгегі – ерен еңбек иелері, олардың ішінде алдымен 
ұстаздар екені ақиқат. 

Бұл  ретте  есімдері  аталған  ардақты  ұстаздар  тағылымы өзгелерге 
өнеге. Мамандық мәртебесін көтеру мұғалімнің  қолында екенін олар 
дәлелдеп берді.

Елбасы   Н.Назарбаев  «Келешекте   мұғалім   мамандығы  ең мәртебелі 
және  жоғары  ақы  төленетін  мамандықтардың  біріне  айналады»  де-
геннен  бері  сең  қозғалып,  ұстаз  беделін  арттыру   бағытында  нақты іс-
шаралар  қолға алына бастады.  Солардың бірі – «Үздік педагог»  байқауын 
өткізу. «Үздік ЖОО оқытушысы»  республикалық  байқауы  2007  жылдан, 
ал  колледждер  мен  мектептер  оқытушылары  мен  мұғалімдері  арасындағы 
байқау  2012  жылдан  бастап  өткізіліп  келеді.  Соңғысы  әлі  қолға  алынбаған  
кезде, яғни  2012 жылы  сәуір  айында техникалық және кәсіптік білім 
департаментінің  басшысы  Қ.Бөрібеков  Рудный қаласында,  оның  ішінде  
біздің  колледжде   шаһар  білім  ордалары   басшыларымен,  педагогтермен   
кездесу  өткізгенде, «колледж  оқытушылары арасында  байқау  өткізілмей  
ме?»  деген  сауалды  қойған  мен  едім.

Бірақ  зейнет  жасына  келсе де,  ерен  еңбек  үлгісін  көрсетіп  жүрген  
педагогке  шектеу  қойылмауы  керек  еді.  ЖОО-ның  оқытушылары  ара-
сындағы  байқауда  жасқа  қарамайды,  екінші  рет қатысып,  жеңімпаз  ата-
нып  жүргендері  де  бар.

Ендігі сөз ауанын «үздік педагог деген атауға кімдер лайықты?» деген 
сауалға қарай бұрайық.

Байқау шартында «ұзақ жылдар мінсіз қызмет атқарған, жетістігі 
мол, шығармашыл мұғалімдер байқауға қатыса алады» делінген. Әйтсе де 
атақ-даңқ, мол қаржыны иеленіп, үздік педагог атанғандардың бәрі  дерлік 
шын мәнісінде тарлан ба деген дүдәмалдың тууы да бекер емес. Бұған га-
зет беттеріндегі кейбір мақалалар, сайтта жазылған пікірлер дәлел. Айталық, 
«Оқытушылардың бәрі үздік пе?» деген  материалында  журналист  Жол-
дасбек  Дуанабай  автор  хатынан  мына  бір  жолдарды келтіреді:  «ЖОО-
ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантын тағайындау конкурсы адал 
өтетіндігіне  күмәнданатын  жөніміз  бар. Өйткені  кейде  министрлік  
қойған талаптардың  үдесінен  шықпайтын  оқытушылар  да  үздік  ата-
нып  жүр...».

Ғалым, профессор Тоқтар Есіркеповтің те айтқан сөзінің жаны бар. 
Экономика ғылымы докторының «Білім және ғылым министрлігінің сай-
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тында жеңімпаз оқытушылардың аты-жөні ғана жазылады. Олардың 
еңбектерінің  қандай  өлшемдер  бойынша  бағаланғаны  жайлы ақпарат 
жоқ.  Конкурсқа  қатысқандар  қандай  еңбегі  үшін  грант алғандары және  
жолы  болмағандар  не  үшін өтпей қалғандары  жөнінде біле алмайды. 
Олардың бәрі сырт үшін құпия»  деуі орынды. Комиссияның сарапшылар 
кеңесінде кімдердің болғаны да белгісіз болып қала береді.

Десек те, көпшілікті қайткенде үздік атануға болатыны қызықтырады. 
Журналист Айнаш Есалидің жазуынша, «...Жылдың үздік ұстазы атағына 
лайықты жандар кәсібилігімен және сол кәсіпке деген сүйіспеншілігімен, 
адалдығымен, мұғалімдік дарынымен, шәкіртіне деген ерекше қарым-
қатынасы сияқты бірқатар қағидаттар өлшемімен анықталған».

Менің ойымша, үздік атануға келесі өлшемдер тән болуы тиіс:
– өз пәнін терең меңгерген, сапалы білім, саналы тәрбие беретін;
– жүрегі «елім, жерім» деп соғатын, кәсіби тұрғыдан өзгелерден 

ерекшеленіп, ұжымына еңбегі сіңген, білім беру саласына елеулі үлес қосқан 
(өзі де, шәкірттері де түрлі деңгейдегі байқау, сайыстарға, конференцияларға 
қатысып, бірнеше мәрте жүлдегер атанған);

– ізденімпаз, шығармашылық қиялы кең, авторлық қызметпен айналы-
сатын;

– ұжымда мойындалған, халық арасында танылған, сый-құрметке 
бөленген;

– кәсіби қызметінде кез келген мәселені шешетін, бәсекеге қабілеттілігі 
айқын, жоғары санатты.

«Жоғары  санатты»  демекші,  олардың  да  деңгейі  бірдей еместігі 
белгілі.  Олардың   арасында  өмірі   бір  ашық  сабақ  өткізбей,  1-2  мақала  я  
болмаса  баяндама  жазып,  тыныш  жүретіндері  жоқ  емес.  Мәселе  жоғары  
санатты  растауда  емес,  қашанда  соған  лайықты  еңбек  етуде.

Қай ұжымда болсын, соның ыстығына күйіп, суығына тоңып, 
ауыртпалықтың денін бір өзі көтеріп, барын салып жұмыс істейтін ұстаздар 
бар. Тағы бір ескеретін жайт: бір жерде ұзақ мінсіз еңбек етіп, зейнетке шықса 
да, қызметін жалғастырып жүргендерге, ұжымға жаңадан қосылғандарға 
қарағанда, ықылас ерекшелеу болғаны абзал. Еліне ерекше еңбек сіңірген 
Бибігүл  Төлегенова, Асанәлі Әшімов,  Хабиба  Елебекова  сынды  өнер 
адамдары Президент  тағайындаған  стипендияны  алатыны, талантты  жас  
ақындарға  Президент  сыйлығы берілетіні мәлім. «Еңбегіне қарай құрметі» 
демекші, ұжым  басшылығы,  кәсіподақ комитеті ықылас танытып, нағыз 
майталманның көңіліне қаяу түсірмейтіндей  назарда  ұстағаны жөн-ақ. 
Алысқа  бармай-ақ, 2013 жылғы тамыз кеңесінде Қызылорда облысының 
әкімі Қ.Көшербаев 20 үздік ұстазға 1 миллион теңгеден сыйақы бергенін 
келтірсек, жеткілікті болар. Демек, жер-жерде Қ.Бітібаевадай  болмаса  
да, соған   ұқсап  еңбек  етіп  жүргендер бар.  Кезінде Аягүл Миразоваға 
Қазақстанның  Еңбек Ері атағы берілгенде, мұны бүкіл ұстаздар қауымына  
көрсетілген  құрмет  ретінде  қабылдадық. Әйтсе де «айтпаса сөздің ата-
сы өледі»  дегендей, жыл сайын Үкімет тарапынан  беріліп  жататын  
наградаларға  педагог  қызметкерлерден  ілігетіні  жоқ  десе  де болады. 
Жас әншілердің, ақындардың марапатталғанын жөн дейік. Ал еңбек өтілі 
олардікінен  бірнеше  есе  асып  түсіп,  өмір  бойы  қызмет  атқарған  ұстаз 
еңбегі  елеусіз  қалып  жатса,  қалай  болғаны?! Нағыз  ұстаздар ғана еліміздегі  
адами капитал сапасының өсуіне  серпін  береді. Олардың  қатары көбеюі 
үшін бұл мамандыққа  нағыз  лайықтыларды  іріктеу  қажет. Жалпы, білім 
сапалы  болу үшін  әлемдік тәжірибеде  дәлелденіп,  шешуші  рөл атқаратын  
келесі  факторларды  ескерген  жөн:

– лайықты адам ғана мұғалім болуы керек;
– олар оқытушылық қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік 

беретін дайындықтан өтуі қажет;
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– әрбір оқушы сапалы білім алатындай жағдайды қамтамасыз ету 
қажет. 

Лайықты адам демекші, мұғалімдік мамандыққа жастар білімі жақсы, 
жүрегі қалағандықтан емес, амалсыздан баратыны жасырын емес. Ал шала 
білімнің салдары қандай болмағы айтпаса да түсінікті.

Үздік педагогтер – қоғамның қозғаушы күші, интеллектуалды ұлт 
қалыптастырудағы әлеуетті құрам. Оларды дер кезінде танып, лайықты 
бағалау, іс-тәжірибесін насихаттау, өзгелерге өнеге ету – педагогтер 
құрамының сапасын арттырудың кепілі. Үздік педагогті марапаттағаны-
мыз – барша ұстаздарды ардақтағанымыз. Халық Қаһарманы Бауыржан 
Момышұлының «Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз 
тәрбилейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор 
егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қалай 
ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға 
міндеттіміз» деген өсиеті жадымыздан шықпасын.
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Қостанай облысы.

абақ мақсаты мынадай.
1. Мағжан   өмірін   тереңірек  таныту,  жан-жақты  талдау,  өлеңдері-

МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ 
ӨЛЕҢДЕРІН ОҚЫТУ

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

С

45 минут

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

2. Білімнің  пайдасын  түсіндіру  арқылы  білімқұмарлыққа,  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-
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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  
ерекше  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 
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» поэ-
малары 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  болып  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?
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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  артық-
шылығы  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, 
айдын 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?
– 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 отырмыз.  Ақынға  деген  сағынышымыз  ғасырдан-ғасырға  ұласып,  
ұлғая  бермек.

Сабақты Мағжанға арнау өлеңімен аяқтаймыз.
Қазағымда 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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азіргі  қоғамның  мектеп  мұғалімдеріне  қоятын  талаптары  жоғары 
екені  мәлім. Ұстаз білім беру үрдісінде оқушылардың мүмкіндіктері 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ

Арай ТӨРЕХАНОВА,
№37 гимназияның ағылшын 
тілі пәні мұғалімі 

Қ
мен  қабілеттерін  ғана  ескеріп   қоймай,  олардың жеке тұлға  болып  
қалыптасуына аса мән  беруі  керек, яғни заман талабына сай  мұғалімнің  
міндеті  – білімді,  білікті, тәрбиелі,  шығармашылық  қабілеті жоғары,  
бәсекеге  қабілетті  жас  ұрпақ  тәрбиелеу  болып  отыр.  

Президентіміз Н.Ә. Назарбаев «Қазір біз балаларымыз қазақ тілімен 
қатар орыс және ағылшын тілдерін де белсенді меңгеру үшін жағдай 
жасауға шаралар қабылдап жатырмыз. Үштілділік мемлекеттік деңгейде 
ынталандырылуы керек»  деген болатын 2012 жылы 14 желтоқсандағы 
Жолдауында. Сондықтан жас ұрпаққа ағылшын тілін игерту – ең ауқымды 
мәселелердің бірі болып отыр. 

Шетел тілін үйрету мотивациясын күшейту мақсатында туындаған 
көптеген  педагогикалық  әдістер  бар. Кез келген  педагог  оқушылардың пәнге  
деген  қызығушылығын  арттыру  үшін,  оқыту үрдісінде шығармашылық 
қабілеттерін ашу үшін саналуан әдіс-тәсілдерді пайдаланады. Әртүрлі 
әдістемелік   құралдардың    авторлары   ұстаздарға   оқушылардың   қабілет-
терін бағалай  отырып,  эпизодтық  қызығушылықтарының   дамуымен  қатар  
шетел тіліне деген тұрақты қызығушылықты қалыптастыруға арналған тап-
сырмалар ұсынады. 

Е.Григоренко  мен  Р.Стернберг  мектептегі  кез  келген  пәнді  оқытудағы 
шығармашылық  элементті  дамытудың  төмендегі 12  ұстанымын  ұсынады:

– еліктеуге үлгі бола білу;
– алдын-ала болжауға қатысты туындаған күмәнді көтермелеу;
– қате жіберуге шектеу қоймау;
– ақылды ойды бағалау;
– оқыту бағдарламасына оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

көрсете  алуға  мүмкіндік  беретін бөлімдер енгізу;
–  мәселені анықтай білу, тұжырымдай білу дағдысын көтермелеу;
– шығармашылық идеялар мен шығармашылық әрекеттердің нәти-

желерін  марапаттау  және  бағалау;
– шығармашылық ойлауға уақыт беру;
– таныс емес, түсініксіз нәрселерге келгенде оқушыны шыдамдылық 

танытуға шақыру;
– шығармашыл тұлғаны жолында кездесетін кедергілерге дайындау;
– шығармашыл тұлға мен ортаның арасындағы ұқсастықты табу.
Осы ұстанымдарды пайдалана отырып мұғалім тек өз оқушыларының 

шығармашылық әлеуеттерін  ояту мүмкіндіктерін  кеңейтіп  қана  қоймай,  
өзіндегі  креативтік  бастаманы  шыңдай  түсуге тиіс. Өйткені,  шығармашылық 
қабілетті  дамыту сабақтың  тиімділігін  арттыра  түседі,  оқушылардың  жеке 
тұлға  ретінде  ашылуына  жағдай  жасап,  оларды  интеллектуалды  тұрғыдан 
дамытады.

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін олардың тілді 
игеру деңгейлерін ескере отырып әртүрлі әдістерді пайдалануға болады. Өз 
педагогикалық тәжірибемде қолданып жүрген әдістердің бір қатарымен ой 
бөліссем деймін. 
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Мәселен, төменгі буын оқушыларына төмендегідей әдістерді ойын 
түрінде пайдалануға болады: 

– өлеңдермен, әндермен шығармашылық жұмыс жасау, әсіресе, оларды 
рөлге бөліп қолдану; 

– тілге жеңіл жаңылтпаштарды қолдану; 
– диалогтарды пайдалану. 
Диалогті қолданудың тағы бір ұтымды нұсқасы – қуыршақ театры. 

Оқушылар партаның астында отырып, қуыршақтарды сөйлетеді.
1. Суреттеу (Describing). Тақтаға түрлі-түсті суретті іліп, оны суреттеуді 

сұрау (жақсы оқитын оқушы сөйлеммен суреттейді, нашар оқитын оқушылар 
суреттегі білетін сөздерін айтады).

2. Сурет салу сабағын ұйымдастыруға болады. Мысалы, халықаралық 
әйелдер мейрамы қарсаңында төменгі буынның  оқушыларына  аналарына 
ашық  хат  жазып,  тілектерін  ағылшын  тілінде  білдірулерін  сұрау.

3. Шығармашылық қабілетті арттыруда жобалық жұмыстың алатын 
орны да ерекше. Оқушылар өз зерттеу жұмыстарының нәтижесін постер, ба-
яндама, коллаж немесе тұсаукесер түрінде көрсетеді.  

4. Мәтіннің соңын өз қиялынан шығарып аяқтау.
5. Мәтінді рөлге бөліп оқу.
6. Сүйікті тағамының ас мәзірін жасау және оны жарнамалау.
7. Жоғары буын оқушыларына өлең жолдарын қазақ тіліне аудару сияқты 

әртүрлі қызықты шығармашылық тапсырмалар беруге болады. 
8. Бірнеше сөйлеммен ой тасталады. Оқушылар оның жалғасын ойлап 

табу керек. Мысалы: Last night I had an awful dream: I found myself in the world 
where all the colours were blent. The grass was orange, the trees were white, the 
purple sun was shining in the green sky…… немесе Once upon a time there lived 
a king and a queen. And they had a beautiful daughter……..

Мен қолданып жүрген бұл әдістер оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерін арттырып, оларды тек интеллектуалды ғана емес, сонымен қатар 
жеке тұлға ретінде дамуына септігін тигізіп келе жатқанына күмән жоқ.

Абай  атамыздың  «Тегінде  адам  баласы адам баласынан ақыл, ғылым,  
ар,  мінез  деген  нәрселермен озады. Одан басқа  нәрсемен оздым ғой 
демектің  бәрі  бекер»   дегеніндей,  білімді,  ақылды,  бәсекеге  қабілетті 
ұрпақ  тәрбиелеуге  атсалысайық,  әріптестер.

Семей қаласы.

БАЛА  ҚЫЗЫҒУЫН  ОЯТУ  ҮШІН

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

С абақ тақырыбына сәйкес Б б дыбысы мен әрпін таныту, ол арқылы 
берілген сөздерді оқу мен жазуға үйрету, Б дыбысына қатысты жаңа 

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. 
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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?
Б б 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 қай-
мақ  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».)
– Рақмет,  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  қоры-

тындылаймыз.  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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сыныпта өткізген “Өзіндік жұмыс” тақырыбындағы сабақта мынадай 
мақсаттар жүзеге асырылады.

ОҚУШЫ ЖЕТІСТІГІН СЫРТТАЙ БАҒАЛАУҒА 
ДАЙЫНДАУ ЖҰМЫСЫ

Гүлмира АҚМАҒАНБЕТОВА,
№85 орта мектептің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні  мұғалімі

9-
Білімділік. Оқушылардың ОЖСБ-ға дайындығын бақылау мақсатында 

фонетика, лексика, морфология салалары бойынша алған теориялық 
білімдерін қайталау және іс жүзінде қолдану жолдарын деңгейлік тапсыр-
малар арқылы анықтау.    

Дамытушылық. Іскерлік белсенділіктерін, ойлау қабілетін ауызша және 
жазбаша талдаулар арқылы дамыту, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, өз-
өзіне сенімділігін, қазақ тіліне қызығушылығын ояту.

Тәрбиелік. Оқушыларды ұйымшылдыққа, мәдениетті сөйлеуге, тілін 
құрметтеуге тәрбиелеу.

Бекіту сабағы типінде өткен бұл дәрісте Ж.Қараевтың «Оқытудың 
үшөлшемді әдісі» және Н.Оразақынованың «Сатылай кешенді талдау» 
технологияларын қолданып, сұрақ-жауап, тілдік талдау, жеке жұмыс, 
топтық жұмыс әдіс-тәсілдерімен жүргіздім. Деңгейлік тапсырмалар, слайд 
көріністері, кестелер, т.б. көрнекілік қызметін атқарды.

Ұйымдастыру кезеңінде «Шаттық шеңбері»  әдісімен оқушылар бір-
біріне  жылы тілектер айтып, сабаққа назар аударылған соң өткен сабақты 
тексеру мақсатында  «Ой  шақыру» әдісімен  сұрақтар  бере  отырып,  қазақ 
тілінің фонетика, лексика, морфология  салалары  бойынша  зымыран сұрақ-
тар беріледі.

– Қазақ тіл білімінің қандай салалары бар? 
– Фонетика нені зерттейді?
– Дыбыс нешеге бөлінеді?
– Дыбыстау мүшелеріне нелер жатады?
– Лексика нені зерттейді?
– Қолдану аясы шектеулі сөздердің неше түрі бар?
– Морфология нені зерттейді?
– Неше сөз табы бар?
– Қосымшаның түрлерін ата.
Осылайша оқушылар өткен сабақта алған білімдерін өз сөздерімен 

қорытады. 
Бұдан кейін бүгінгі сабақтың мақсатын түсіндіріп, әр оқушыға деңгейлік 

тапсырмалар таратылады. Тақтаға деңгейлік тапсырмалар салынған кесте 
және деңгейлік тапсырмалар орындау көрсеткіші ілінеді.

Деңгей тапсырмалары.
1. Қазақ  әліпбиінде неше әріп бар, жаз  ---------------------
2. Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөздердің астын сыз: сезімтал, 

цехта, халықтан, арбакеш, анамен, қалаға, каламгер.
3. Мына сөздердің қазіргі атауын жаз.

Ескі атауы          Қазіргі атауы 
Таможня      
Самолет
Реклама
Комплекс
Документ
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Мысалдар    Архаизм    Неологизм    Кірме     Термин    Кәсіби      Диалект     Табу 
                                                               сөздер          сөз

Көпшік       

Түбір асты         

Сәукеле       

Жәшік       

Азот
Төре бала       
Ғарышкер       
Әңгелек       

4.  Көп  нүктенің  орнына  тиісті  жұрнақты  қойып, туынды  сөз  жаса.
Біл...                     Сауда...                                   Өнер...
Дос...                     Ұш...                                       Қой...
5. Зат  есім,  сын  есім, сан  есім, етістік,  үстеудің  біріне  сатылай  

кешенді  талдау  жаса.
І деңгей тапсырмаларын орындаған оқушылардың жұмыстары тексе-

ріледі. Дұрыс орындаған оқушылар «Деңгейлік тапсырмалар көрсеткіші» 
тақтасынан магнитін ІІ деңгейге қояды, ІІ деңгей тапсырмасын орындауға 
кіріседі.

                                    ІІ деңгей тапсырмалары

1. Бір сөзге математикалық тәсілмен  мінездеме бер.
2. Семантикалық картаны толтыр.

3. Мына сөздерді сөз құрамына талда: әкесінің, көкшіл, ондаған, барып, 
барған, мақаласынан, жылтың.

4. Қай етістің  жұрнағы екенін көрсет:
-дыр,-дір,-ғыз,-гіз                                                         ырықсыз етіс
-ын,-ін,-н                                                                       өзгелік етіс
-ыс,-іс,-с                                                                        өздік етіс
-ыл,-іл,-л,-ын,-ін,-н                                                      ортақ етіс
ІІ деңгейлік тапсырмалар тексеріледі.Болған оқушылар ІІІ деңгей тап-

сырмасын орындауға кіріседі.
ІІІ деңгей тапсырмалары

1. Бір  мақалды  жазып, ішінен  бір  сөзге фонологиялық  сатылай  
кешенді  талдау  жаса.

2. «Мен ұнатқан мамандық» тақырыбына эссе жаз немесе өзің  қалаған 
мамандық  атына  сатылай кешенді талдау жаса.

3.  Мына  етістіктер   қай  шақта  тұрғанын жаз: жазып отыр, барғанмын, 
көретін едік, барды, айтарсың.

ІІІ деңгей тапсырмалары тексеріліп, деңгейлік тапсырмалардың қоры-
тынды нәтижесі шығарылады.

Оқушылар бүгін нені меңгергені, нені білетіні төңірегінде өз ойларын 
айтып сабақ қорытылады.

«Деңгейлік тапсырма көрсеткіші» бойынша оқушылардың әрқайсысына 
бағалау жасалады.

Фонетика, лексика, морфология салаларын қайталау үйге тапсырылады.
Қызылорда облысы
Қармақшы ауданы
Төретам кенті.
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сталық” тақырыбындағы сабақта мынадай мақсаттар алға қойылады.
1. Оқушыларға ұсталық өнер туралы мәлімет беру, тәуелдік жал-

ҰСТАЛЫҚ

Мақпал РАХАТОВА, 
№132 гимназияның қазақ тілі мен 
әдебиеті пән мұғалімі

“Ұ
ғауларын қайталату. 

2. Оқушылардың сөздік қорын байыту, ауызекі сөйлеу тілдерін дамытып, 
лексикалық тақырып бойынша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

3. Оқушылардың дүниетанымын кеңейту, білімге, өнерге деген сүйіс-
пеншіліктерін ояту.

Интерактивті тақта, қима қағаздар, суреттер сабақ көрнекілігін атқарады. 
Сұрақ-жауап, түсіндіру, әңгімелеу әдісімен өтетін бұл сабақ  еңбекке баулу 

пәнімен байланыста жүргізіледі.
Сабақ сұрақ-сұхбат арқылы басталады.
1.  Отанымыз қандай?
2.  Қазақстан қандай мемлекет?
3.  Республикамыздың мемлекеттік рәміздері қандай?
4.  Рәміздердің авторлары кім?
Содан  кейін үй  жұмысын тексеру  үшін  мына  сұрақтарға  жауап  алынады.
1.  Зергерлік бұйымдардың қандай түрлерін білесіңдер?
2.  Бұйымдар қандай металдардан жасалады?
3.  Ол бұйымдардың ерекшеліктері қандай?
– Бүгінгі сабақ тақырыбы «Ұсталық» деп аталады. Балалар, өткен сабақта біз 

зергерлік кәсібімен таныссақ, бүгін тағы бр өнердің түрі – ұсталық кәсібімен  та-
нысамыз. Бұл  кәсіп  түрімен  айналысатын  адамды – ұста деп айтамыз. Сонымен 
ағаш  ұстасы  немен  айналысады?

Ағаш  ұстасы  ағаштан бұйымдар жасайды. Енді тақтаға қарап,  қолданатын  
бұйымдарын  атап  шығайық  (слайдтағы  суреттерге  қараймыз). 

Ұсталық кәсібімен айналысатын адамды шебер деп те атайды. Шебер  
зергерлік бұйымдарды жасаумен айналысады. 

Сабақ барысында жаңа сөздермен таныстырып, сөз тіркестер, сөйлемдер 
құрастыртамын.

Ұсталық – кузнечный.
Ағаш ұстасы – плотник.
Балтамен шабу – разрубить топором.
Арамен кесу – пилить.
Балғамен шегелеу – прибивание гвоздя молотком.
1-жаттығу. Мәтінді түсініп оқып, сұрақтарға жауап беріледі.
1.  Ұсталар қандай бұйымдар жасайды?
2. Әлиханның атасы қандай ұста?
3.  Ол қандай заттар жасайды?
4.  Әлихан атасына қандай көмек көрсетті?
2-жаттығу. Берілген мысалдарға тәуелдік жалғауларын дұрыс сәйкес-

тендіріп жалғау.
Менің  дәріхана    і
Сенің   вагон         м
Сіздің   асхана      ың
Оның    билет       ыңыз
3-жаттығу. Орындық жасауға арналған қажетті құралдар мен қажет емес 

атауларды бөлек-бөлек топтап жазу.
Сақина, доп, шеге, алма, балта, сызғыш, балға, ара, кітап.
Сабақты бекіту үшін мына сұрақтар қойылады.
1.  Ағаш ұстасы немен айналысады?
2.  Зергерлік бұйымдарды ата.
3.  Балтамен не істейді?
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4.  Әлихан өзіне не жасап алды?
5.  Балғамен не істейді?
6.  Зергерлік бұйымдарды кім жасайды?
Рефлексия кезеңінде қима қағаз таратып, оқушылардың жауаптарын аламын.
Мен  не  білдім?  Не  қызық  болды?  Не  білгім  келеді?
Сабақ соңында балалардың білімдерін бағалап, үйге жаңа сөздерді жаттап, 

мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге сұрақтар қойып келу тапсырылады.
Алматы қаласы.

ұл тақырыптағы сабақта: а) екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы 
Қазақстанның  экономикасы, майдандағы қазақстандықтардың ерлігі және 

ҚАЗАҚСТАН – СОҒЫС ЖЫЛДАРЫНДА 

Ұлжан  ӘБДІҚАЛЫҚОВА,
“Рославль” орта мектебінің тарих пәні мұғалімі

Б
олардың  соғысқа қосқан үлесі жайлы түсінік беру; ә)  оқушылардың өз бетімен 
жұмыс жасауын қадағалау, ой-пікірлерін еркін жеткізулерін дамыту; б) өз елінің  
тарихи  құндылықтарын  құрметтеуге,  батырлардың  ерлігін мәңгі  есте  сақтауға  
жағдай  жасай  отырып, елін,  жерін  сүйетін  отансүйгіш  ұрпақ  тәрбиелеу мақсат 
етіледі.

Сабақ  көрнекілігіне  карта,  флипчарт,  слайдтар,  тест  сұрақтары пайдаланы-
лады.

Сабақтың ұйымдастыру кезеңінде шаттық шеңбер арқылы сыныпты А, В, С, 
дейтін үш  топқа бөліп аламын.

Қызығушылығын ояту үшін мына төмендегі  сұрақтарға жауап алынады.
1. Ағарту ісіне үлес қосқан ғалымдардың есімдерін атаңдар.
2. Қазақстан мәдениетіндегі жаңа құбылыстар.
3. 20-жылдары Қазақстанда алғаш рет ашылған қандай ғылыми-зерттеу 

мекемелерін білесіңдер?
4. Жалпыға міндетті жетіжылдық білім беру қай жылы енгізілді?
Мағынаны  тану  мақсатында  сабақ  тақырыбын  оқулықтан оқып  түсінеді, 

топпен талқылайды.
Топтық жұмыста  балаларға алған білімді өмірде қолдана білуге үйрету үшін 

тапсырмалар беріледі.
“Қыран” тобы  Москва түбіндегі шайқас, “Сұңқар” тобы  Ленинград үшін 

шайқас, ал “Лашын”  тобы  Сталинград  майданы туралы әңгімелейді және 
сәйкестендіру тесті бойынша жұмыс жасайды.

Оқушылардың алған білімдерін жинақтау мақсатында  викториналық сұрақтар  
ұйымдастырылады.

– Бородино селосында неміс бөлімінің штабына басып кіріп, 5 неміс офицерінің 
көзін жойған қазақстандық батыр кім?

– ҚР Президенті Н.Назарбаевтың өкімімен Б.Бейсекбаевқа Халық Қаһарманы 
атағы қай жылы берілді?

– Шығыстың қос жұлдызы.
– Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Кеңес Одағының Батыры атағын 

алған қазақстандықтар саны.
– Жеке өзі жаудың 37 ұшағын атып түсірген , екі мәрте Кеңес Одағының Ба-

тыры. 
– Мәскеу үшін болған шайқаста көрсеткен ерлігі үшін 316-шы атқыштар диви-

зиясы қандай марапатқа ие болды?
– Екінші дүниежүзілік соғыстың батырлары.
– Генерал-майор И.В. Панфилов басқарған дивизия.
Сабақ соңына қарай топ жетекшілеріне алдын ала бағалау парақтары тапсы-

рылып, топтық және өзін-өзі бағалау жүзеге асады. Рефлекция кезінде оқушыларға 
бүгінгі сабақ туралы түсінгендерін стикерге жазып, ілу тапсырылады.

Үйге эссе жазып келу беріледі.
Алматы облысы
Жамбыл ауданы.
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Редакция поштасынан

ЖОЛДАУ – ЕЛІМІЗДІҢ 
БАСТЫ  ҚҰЖАТЫ,
БОЛАШАҚТЫҢ  БАҒЫТ-БАҒДАРЫ

Майра АСАНОВА,
“Жүзағаш” орта мектеп-бақшасының 
тәрбие ісі меңгерушісі

олдауды  «Жүзағаш» орта мектеп-бақшасы ұжымы да қызу қолдап, 
талқылады. Мектеп директоры Көбеген Шотбасұлы Жолдаудың Ж

келешектің келбетіне жол сілтеп, білім берудегі жаңа әдістерге көшу туралы 
маңызды мәселелерді алға қойғанын атап өтті. 

Жолдаудағы  міндеттерді жүзеге асыруға атсалысу – баршамыздың 
міндетіміз. Біздің бағытымыз айқын, жолымыз  ашық. Жолдау ұжым  ара-
сында ғана емес, оқушылар, ата-аналар  арасында да талқыланды.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Нұрлы жол» атты 
халыққа жолдауы бүкіл қазақстандықтарды жарқын болашаққа жетелеп, 
нұрлы күндерге бастағандай. Бүгінде осы тарихи құжат жолдауы қоғамда 
қызу талқыланып, үкілі үміттердің бастауына айналып үлгерді деуге болады.  

Бұл бас құжат еліміздің алдағы бір жыл ішіндегі саяси-экономикалық, 
қоғамдық-әлеуметтік мәселелерінің шешу жолдары мен елдің көркейіп 
гүлденуінің басым бағыттарын нақты белгілеп бергені мәлім. Өйткені, 
әрбір жолдау – сол жылдың ғана емес, мемлекетіміздің болашаққа деген 
өскелең мұраты жолында алысты болжап жасалатын ауқымды жоспар, ұлы 
стратегияның бір парасы. Міне, осы болашақтың бас жоспары биыл «Нұрлы 
жолға» жалғасып отыр.

Елбасымыз өз жолдауында «Мәңгілік ел» мұратын ел санасында қайта 
жаңғырта отырып, асқақ мұраттың «ХХІ ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің  
мызғымас идеялық тұғыры» екенін дәріптейді. Жолдауда «Барша 
қазақстандықтардың  жұмысының  түпкі  мәні  осы»  екенін  ұғындырып, 
азаматтарды  бір  мұрат  жолында  біріктірудің  қуатты  идеялық  негізін 
қалаған  тарихи  құжат  деуге  болады. 

2015  жылды  «Қазақстан  халқы  Ассамблеясы  жылы»  деп  жария-
лауының да  тарихи  маңызы  мен  өзіндік  астары  бар.  Қазақстандық  
патриотизмнің  алауына жылынған өскелең ұрпақты бір мұрат жолында 
тағдырластық, ниеттестік тұрғыда жұмыла жұмыс жасап, ортақ Отанымызды 
бірге көркейтуге, беріле сүйіп, аянбай еңбек етуге шақырады. Бұл көпұлтты 
еліміздің баянды дамуының алғышарттарының бірі болмақ. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жолдауы – нұрлы да, 
шұғылалы  келешегіміздің  үкілі  үміті.  Халқымыздың  ертеңіне  деген 
зор  сенімі, жастарымыздың отаншыл азамат болып жетілуіне жасалған 
мемлекеттік қадам, еліміздегі қоғамдық-әлеуметтік мәселелерді ше-
шуге бағытталған   маңызды  саяси   құжат  екенін  түсіне  отырып, оны 
насихаттаудың   маңызы  айрықша   болды.  Оқушылар   расында Жолдау  
туралы   рефераттар  жазып,  өлең   жолдарын  арнағандар  аз  болмады.

Шығыс Қазақстан облысы
Үржар ауданы
Шолпан ауылы.
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ш тұғырлы  тіл өмірдің қажеттілігі. Үш тілді қатар меңгеру 
бәсекеге қабілетті ел  азаматының міндеті.  Қазақстанның білік-

АҒЫЛШЫНДАРМЕН БОЛҒАН 
СӘТТІ КЕЗДЕСУ 

Анаргүл  ҚОЖАҚМЕТОВА,
Айсәуле  ТОҚСАНБАЕВА, 
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған мамандандырылған 
мектеп-интернатының ағылшын тілі пәні мұғалімдері

Ү
ті, білімді әр азаматын ғаламдық ақпараттар мен инновациялық 
ағынына ілесу ағылшын тілін үйренуге жетелейді. Үш тұғырлы тіл 
өмірлік қажеттіліктен туындаған идея. Қай заманда болсын, бірнеше 
тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің коммуникациялық 
және интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. Яғни, бүгінгі таңда  
Қазақстан үшін үш тұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке 
ұмтылуда бірінші баспалдағы. Өйткені, бірнеше тілде еркін сөйлей де, 
жаза да білетін қазақстандықтар өз елінде де, шетелдерде де бәсекеге 
қабілетті тұлғаға айналады. Елбасымыз Қазақстан халқына жолдауында 
“Үш тұғырлы тілді білу – баянды болашақтың кепілі” деген болатын, 
сондықтан  оқушылардың шетел тілдері пәндеріне қызығушылығын 
арттыруда сыныптан тыс шаралардың мәні өте зор. 

Жуырда мектебімізге Кембридж бағдарламасы бойынша 
Ұлыбритания қаласынан Georgina Chivers және Helen Bradpord  жұмыс 
сапарымен келіп, біздің оқушыларымыздың ағылшын тілінен өткен 
"Travelling through ages" атты сыныптан тыс шарасының куәгері болды. 
Бұл шараға 5–11 сынып оқушылары қатысып, әр сынып жеке-дара өз 
өнерлерін көрсетті. Алғашқы болып, 11-сынып оқушылары ашып, одан 
әрі А.Джайгужина, Н. Қалпақова «Шаман» биімен жалғастырса, 10-сы-
нып оқушылары әлемге әйгілі Beatles-дің «Yesterday» әнін нақышына 
келтіре орындап, келген ағылшын қонақтарымыздың көңілін ерекше 
көтерді. 

8-сынып оқушылары «Halloweеn» көрінісін қойып, өздерінің киім 
үлгілерімен есте қалды. Одан әрі 5-6 сынып оқушылары кешті «Kovboy» 
биімен жалғастырып, «Little House» ертегісін асқан шеберлікпен орын-
дап, залдағы көрермендерді тәнті етті. Әсіресе Шекспирдің "Othello" 
трагедиясынан қойылған үзінді кітап оқуға, соның ішінде ағылшын 
әдебиетіне деген қызығушылығын оятты.

10-сынып оқушылары  Рабиға Байбекова, Нұргүл  Құрманбай 
«Lemon tree» әнін асқан шеберлікпен орындап, кеш классикалық 
бимен жалғасты. Шара барысында оқушылар арасындағы достық 
қарым-қатынас, түсінісушілік, белсенділік, бұрынғыдан да арта түсті. 
Ағылшындармен болған кездесуде оқушылар сол тілде сұрақтар қойып, 
өздерінің танымдық білім деңгейлерін кеңейтті. Ағылшын тілінде 
жүргізілген бұл кеш оқушылардың көңілінен шықты.

Кеш соңында Ұлыбританиядан келген ағылшын қонақтарымыз сөз 
сөйлеп, оқушыларымыздың өнеріне, өз ойларын ағылшын тілінде еркін 
жеткізе алатындығына  тәнті болып, өз ризашылықтарын білдірді.
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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 жұмыс, 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. 
Жұмыс тел.: 
8 (7272) 71 17 80,

8(7272) 71 32 70 

Ұялы тел.:  
8 701 503 97 80, 
8 702 638 85 62.
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Мерейтой

Үстіміздегі  жылдың 30 қаң тарында “Өрлеу” БАҰО ак-
ционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша педагог 
қызметкерлерінің білік тілігін арттыру институтының директоры 
Х.А. Дюсебаевтың тікелей басшылығымен ардақты ұстаз, ұла-
ғатты тәлімгер Мәжікеев Төлеш Мұқашұлының 80 жылдық   
мерейтойы салтанатты жағдайда атап өтілді.

Осы мерейтойға байланысты суреттер ұсынылып отыр.

Төлеш 
МҰҚАШҰЛЫ 

80 жаста
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лматинский областной институт усовершенствования учителей я пере-
велся из школы-интерната №5 по приказу зав. облоно Ибатова Г.И. Это 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ – 
МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  РОСТ, 
МОЯ ГОРДОСТЬ И РАДОСТЬ, 
МОЕ   СЧАСТЬЕ,   ВДОХНОВЕНЬЕ  И   
ДУХОВНОЕ    БОГАТСТВО

Толеш МАЖИКЕЕВ, 
заслуженный работник образования РК, 
доцент РИПКРКСО, ветеран труда 

А
было 1 ноября 1961 года.

Меня хорошо принял коллектив: опытные со стажем опекали меня, 
консультировали и придали уверенность, что смогу работать в институте                   
(Овчинникова Р.И., Лян Л.И., Сик В.Я., Шуткина Н., Бектасова М., Жугра-
лин Г.И., Шакуов Н., Путинцева Н., Штейнград Э. и др.). Я оказался самым 
– самым молодым сотрудником. Благодаря их помощи и поддержке, я рос 
и продвигался по карьерной лестнице вверх: стал заведующим кабинетами 
иностранных языков, начального обучения, педагогики и психологии, руко-
водящих кадров, педагогический менеджмент, затем заместителем директора 
и директором института. 

 В 1973 году по моей инициативе и при поддержке руководства инсти-
тута и Министерства просвещения КазССР провели впервые месячные кур-
сы повышения квалификации директоров школ и их заместителей с охватом 
48 человек. За  партой сидели опытные и авторитетные руководители школ 
области: Абсаметов К.А., Есдаулетов Е., Досымбетов Г.К., Касымов Н., Да-
нышпанов К., Витковский В.Ф., Даутов Р., Вартельский М., др. Первый опыт 
проведения таких курсов показал, что выбор сделан правильный. Обосно-
ваванный наш выбор и актуальность проблемы послужили основанием для 
изучения, проведения исследования и апробации развития профессиональной 
деятельности руководящего состава школ.

На республиканских педчтениях (г. Кокчетау, август 1987 г.) Алматин-
ская область впервые вышла на первое место, опередив г. Алматы по всем 
показателям: первых мест – 9, вторых – 13, третьих 11, всего 33, а г. Алматы 
набрал 27 призовых мест. В числе победителей (1 место)  Мажикеев Т.М. и 
Тер – Погосян Э.А. (секция руководителей школ). 

Необычные  открытые недельные семинары для руководителей школ об-
ласти и методистов РМК с приглашением работников областных ИУУ Казах-
стана провели на базе нашего института в 80-х годах прошлого столетия. 

Начались поиски ученых за пределами Казахстана, выявлялись научные 
ценности, новизна, перспективность и реализуемость в школьной практике 
нашей области. Поддержка была обеспечена заведующим облоно Копбаевым 
С.Д., министром  просвещения  КазССР  Балахметовым К.Б., Педагогическим 
обществом КазССР ( Нуртазиной Р., Жандосовой И., Кирибаевым С., Умано-
вым Г.). Организовали постоянно действующие 5-летние курсы повышения 
квалификации руководителей школ с ежегодными занятиями в апреле и сен-
тябре с постоянным составом (100–120 чел.). Лекторский состав: Конаржев-
ский Ю.А., Сохрина Н., Татьянченко В.С. (Челябинск), Моисеев А.М., Коз-
ленко С.И. (Москва), Кабуш В.Т., Казак Д.Я. (Минск), Саметис О.С. (Рига), 
Габдуллин Г.Г., Шакуров Р. (Казань), Тонконогая Е.П., Кричевский В.Ю.   
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(Ленинград) и др. ( 22 доктора педагогических и психологических наук, 31 
кандидат педагогических наук ). 

В сотрудничестве с педагогическими институтами и ИУУ России, Бе-

ларуси, Украины на их базе прошли курсы повышения квалификации наши 
инспектора  отделов образования, методисты районных методических ка-
бинетов, руководители школ и методические работники нашего института 
по мировой художественной культуре (Ленинград, Минск), по управлению 
школой (Челябинск, Казань, Рига, Минск), НОПТ (Пятигорск), методической 
работе в системе РМК (Минск), технологии коллективный способ обучения  
(Красноярск), методике преподавания математике по системе Хазанкина 
Р., Ефремова А.В., Эрдниева П.М., Шаталова В.Ф. (Уфа, Бугульма, Элиста, 
Донецк), управлению школами- интернатами и группами продленного дня, 
пришкольными интернатами по системе Сапрыкина В.С. (Симферополь), 
человековедению по программе  Кучинского В.И. (Витебск), диагностике  
управленческой   деятельности (Гомель), инновации в начальных классах  по  
системе  Лысенковой С.Н. и Потаповой Е.Н. (Москва). 

Содержательная образовательная практика дала мне толчок первыми в 
республике провести областной конкурс «Школа года – 1994» (в масштабе 
Республики Казахстан такой конкурс впервые был проведен в 2000 году): его 
победители СШ КИЗ и СШ им. Аль Фараби Карасайского района (директо-
ра Коробкин Н.Л. и Дуйсебеков А.Т). Первыми в стране провели областной 
конкурс «Район года – 1995»  Обладателем Гран  При стал Енбекшиказахский 
район (заведующий районный отдел образования – Тубекбаев А.Т.); призе-
рами стали Кегенский (Мукашева З.), Нарынколский (Орынбаев Н.), Шелек-
ский (Кенжебаева М.) районы. Впервые в стране мы провели двухнедельный  
совместный конкурс «Учитель и директор года – 1992».

В республиканском конкурсе «Директор школы – 2001» Сидельникова 
Г.Ф. (Енбекшиказахский район) заняла 3 место.

Появились новые формы научно-методической работы со школами. По 
инициативе директора школы-гимназии №8 им. Ю.Гагарина  Садыковой Р. 
(позже она станет заведующей Талгарским районо, зам.акима района, ныне  

Кабуш В.Т. с супругой в гостях у Мажикеева Т.М.
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Акима  района) при поддержке директора института Баймолдаева Т.М. созда-
ли школы соглашения: 5 школ с русским языком обучения (СШ КИЗ, СШГ № 
38, СШ № 5, гимназия № 2, СШГ № 8 Каскеленского, Илийского, г.Капшагай, 
г. Талгар) и 6 школ с казахским языком обучения (СШГ им. Абая и СШГ им. 
Аль Фараби Каскеленского, СШ с. Акши Енбекшиказахского, СШ им. Абая 
Шелекского, Шарынская, СШ Уйгурского и СШ с. Жамбыла Жамбылского 
районов). Целевое назначение – показать дух гуманности и дух педагогики 
сотрудничества в рамках обмена опытом под девизом «Педагогика без гра-
ниц», руководствуясь принципом «Чужой опыт лишним не бывает» (Султа-
нов).

Первыми в Казахстане стали проводить мероприятия  по народной педа-
гогике в Нарынколском, Уйгурском, Шелекском, Енбекшиказахском районах 
с участием гостей из 11 областей страны и Иссыккульской области Киргизии, 
хозрасчетные курсы по программе «Дастур». Опыт работы школ области по 
внедрению этнопедагогики одобрен коллегией Минпроса, отмечен участни-
ками республиканской научно-практической конференции в Круговой пано-
раме на базе СШ № 15 пос. Боралдай Илийского района. Автор программы 
«Дастур» Садвакасов А. награжден знаком «Отличник просвещения КазССР». 

Методисты кабинета Хуснитдинова Ш., Жолжаксынова К., Валиева М. 
совместно с экспериментальными площадками занимались поисками новых 
идей по диагностике развития мастерства и творчества, управлению каче-
ством образования на основе новых технологий и мониторинга отслежива-
ния. Результаты: 

– Признание экспериментального опыта по демократизации и гуманиза-
ции управления сельской школой участниками республиканского семинара в 
г. Серебрянске Восточно Казахстанской области. 

– Издание научно-методического пособия «Образовательное учреждение 
в режиме исследовательской и экспериментальной  деятельности. Экспери-
ментальный опыт СШ им. Ломоносова с. Тургень, Енбекшиказахский район». 
– Алматы, 2002. Коллектив авторов: Мажикеев Т.М., Сидельникова Г.Ф. и др. 

– Выпуск 2 пособий из опыта работы начальных классов 8 школ Кара-
сайского, Талгарского, Илийского районов и г. Капшагая по использованию 
образовательных технологий развивающего и личностно ориентированного 
обучения; педагогическая поддержка и помощь учителям начальных классов. 
– Алматы, 2007 и 2008гг. (совместно с Фазлыевой Г.и Королевой Л.). 

 В течение 4 лет в конце 80-х годов в Шелекском районе на базе 5 школ 
доктор педагогических наук, профессор Раченко И.П. совместно с Лидак А. 
(г.Пятигорск ) проводил ОЭР по НОПТ, педагогическому творчеству и пе-
дагогической компетентности руководителей и учителей экспериментальных 
площадок. Активно участвовали в эксперименте Комекбаева Л., заведующая 
районо Кенжебаева М., заведующая РМК Сарсенбаева У. Первые результа-
ты опыта отражен в сборнике, изданный в Пятигорске (авторы – Баймолдаев 
Т.М., Мажикеев Т.М., Комекбаева Л.).

На турбазе в Капшагае провели пятидневные курсы по диагностике педа-
гогической компетентности. Лекторы – Раченко И.П. и Лидак А. Слушатели 
работники районо и РМК, руководители школ области. Охвачено – 80 чело-
век. 

В г. Серебрянске ВКО использовалась новая форма научно-методической 
работы – РеМеШ – АУЛ – М (Республиканская методическая школа – автор-
ская  учебная лаборатория – мастерская). Работали 16  аулов – мастерских, 
возглавляли их приглашенные ученые и Латвии, Эстонии, Украины, Белару-
си, России (Москва, Уфа, Казань, Тула, Красноярск, Челябинск): АУЛ  Саме-
тис О.С. по научной организации труда учителя и руководителя, Аул Отс А. – 
по Вальдорфской педагогике на основе  опыта зарубежных школ Финляндии 
и Норвегии, АУЛ Кучинского В.И. – педагогический матч в методической 
работе, АУЛ  Терегулова Ф. – по теории распознавания, изучения, обобще-
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ния, распространения и внедрения ППО; АУЛ  Боровиковой И Г. и Ударцевой 
В.М. (Карасайский и Илийский районы) – опыт демократизации управления 
сельской школой (экспериментальный проект по нашей программе) высоко 
оценен участниками и  приглашенными учеными. 

В 2004 году областное управление образованием и ИПК Восточно-
Казахстанской области восстановили РеМеШ АУЛ – М. Работали АУЛы – 
М  Кабуш В.Т. (г.Минск ) по гуманистической системе воспитания, Селевко 
Г.К. (Ярославль) – по технологии самосовершенствования школьников, Сень-      
ко Ю. (Барнаул) – по гуманизации ОП, Мажикеева Т.М. – по педагогическо-
му творчеству и педагогическому мастерству, Дуйсебека А.Т. (Националь-
ная академия образования им. И. Алтынсарина) – по народной педагогике. 
По итогам оценки участников семинара – сбора областное управление об-
разования и ИПК ВКО пригласили меня в июле 2004 г. выступить с циклом 
лекций по педагогическому творчеству на курсах повышения квалификации 
руководителей школ области и оказать научно-методическую помощь Шемо-
наихинскому районо и РМК в обобщении опыта управления школой  научно-
методический аспект).

В институте выросли замечательные методисты с творческим подходом, 
в постоянном поиске: Баранова И.В., Туматаева Т.Т., Бирибаева Н.Ж., Фи-
латова Г.Г., Тер – Погосян Э.А., Сейткалиева К.А., Чумикова Р., Петлина Р., 
Даулбаева Т., Комекбаева Л., Асемжанова З., Ким Г.М., Жетписбаева Б., Фаз-
лыева Г., Ремес,  Адельшина А., Талимов К., Шер Р.П., Ушуров Е.А., Ахметов 
К., Крылова Л.,Болдырева Р.Т., Безверхова Л.В., Королева Л.Н., Керимбаева 
А.Т., Мадалиева З., Мухамеджанова Б., Мухамедьярова Б., Любимова И.. Сай-
лыбаев Ж. и др. Многие поднимались по лестнице вверх – это Бирибаева Н.Ж. 
(методист, зав.кабинетом ОМеш – АУЛ –М, успешно защитив кандидатскую 
диссертацию, возглавляет кафедру педагогики и психологии), Ушуров Е., 
Шер Р.П. (инспектор облоно, директор школы №27 г.Алматы, депутат  Мажи-
лиса Парламента РК, начальник отдела воспитания, комитета по правам детей 
МОН РК), Ремес (инспектор отдела учебных заведений  Казахской  железной  
дороги),  Комекбаева Л. совместно с Мадалиевой З. (Университет  «Кайнар»)   
стали  докторами  психологических  наук,  Талимов К. (директор школы №22 
Талгарского района), Туматаева Т.Т. (заместитель директора по УВР област-
ной школы-интерната № 9, частной школы «Кокил», директор школы №136 
г.Алматы), Болдырева Р.П. (начальник отдела кадров облоно, ведущий спе-
циалист облисполкома), Ким Г.М.  (ведущий специалист облисполкома, на-
чальник отдела воспитательной работы  Минпроса КазССР), Керимбаева А.Т. 
(заведующая кабинетом, заместитель директора по НМР нашего института, 
начальник Илийского районного отдела образования, зам.начальника обло-
но), Безверхова Л.В. (зам. директора по УВР областного детского дома № 1, 
зам. заведующего облоно, зам. директора по УР нашего института), Шардар-
беков Д. (принят на должность методиста, затем стал заведующим кабинетом, 
зам.директора института по издательской деятельности, сейчас возглавляет 
кафедру), Баранова И.В., как зам.директора, проявила большой интерес к 
научно-методической работе, изучению содержания лекций ученых и наших 
методистов, благодаря ей, я имел большую аналитическую информацию о 
каждом сотруднике и лекторе; ушла в науку;   По нашей рекомендации при-
глашали для чтения  лекций в областные ИУУ Асемжанову З. (Кокчетау), 
Тер – Погосян Э.А. (Жезказган, Костанай, Усть-Каменогорск, Шымкент, Це-
линоград, Степногорск), Любимову И., Мухамеджанову Б. (Жезказган), Би-
рибаеву Н.Ж. (Петропавловск), Шардарбекова Д.  (Шевченко), Мажикеева 
Т.М. (Шевченко, Уральск, Шымкент, Целиноград, Степногорск, Кокшетау, 
Атбасар, Державинск, Усть-Каменогрск, Риддер, Шемонаиха, Георгиевка, 
Жамбыл, Костанай, Лисаковск, г.Алматы). 

Особо следует отметить высокий уровень компетентности и ответствен-
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ности, исполнительности и гуманности, наличие значимых комплексно клю-
чевых интеллектуальных и нравственных качеств у Эдмунда  Акоповича 
Тер – Погосяна. Он для нашего института ценная находка. В мае 1985 года 
был принят на должность зав.кабинетом руководящих кадров. О нем высоко 
отзывались Бабанский Ю.К., вице-президент  АПН СССР, Поташник М.М., 
Моисеев А.М., Конаржевский Ю.А., Кабуш В.Т.; глубоко уважал его ми-
нистр просвещения КазССР Балахметов К.Б., Щербаков А.В., Сидоров В.К., 
заведую щий облоно Копбаев С.Д. и весь инспекторский состав. В районах  
о нем отзывались как о мудром и добром человеке. С ним мне было легко          
работать, общаться, посоветоваться и многому научиться управлению с людь-
ми. Он вел большую общественную работу и за вклад в систему повышения 
квалификации был награжден Международной Президентской премией и ор-
деном «Дружбы народов». Тер – Погосян внес большой вклад в проведении 
республиканских и областных мероприятий. Я восхищался его мудростью, 
прислушивался к его советам и он всегда поддерживал мои начинания, мои 
идеи. 

Зав. облоно  Копбаев С.Д. постоянно уделял внимание нашему институ-
ту, поддерживал наши идеи, приглашения ученых, лично беседовал с Лысен-
ковой С.Н., Литвиновичем В.Г., Козленко С.И., прослушал их лекции и был 
восхищен их мастерством. 

 По нашему предложению областное управление образования направило 
в Волгоградский педагогический институт на 10-месячные курсы подготовки 
школьных психологов 20 молодых учителей, из них 4 приняты в наш инсти-
тут, открыв центр психологии, назначив руководителем  Комекбаеву  Л. Ее 
команда оправдала все наши надежды: Мадалиева З., Литвинова А.. Появился 
повышенный интерес к психологической науке у школьных психологов. На 
это обратили внимание и подчеркнули их уровень компетентности пригла-
шенные нами ученые - психологи Овчарова Р.В( г. Архангельск)., кандидат 
психологических наук,  Аргеткина М., Вишнякова Н., Карандашев Ю. (Минск, 
облИУУ, пединститут им. Горького), Асмолов А., доктор психологических 
наук, профессор, академик (Москва), Шакуров Р. (доктор психологических 
наук, академик. г.Казань). После закрытия центра по указанию Акима обла-
сти Нуркадилова З. наши психологи ушли в науку, защитили кандидатскую и 
докторскую диссертации.

Даулбаева Т., возглавляя кабинет дошкольного воспитания, в сотрудни-
честве с РИУУ Латвии ( Спруже Р., кандидат педагогических наук, специ-
альность- дошкольное образование ) проведена целенаправленная работа по 
совершенствованию управления дошкольными учреждениями. Научное об-
щение с Пруже Р. в Алматы и Риге, Даулбаева Т. осознала, как важно иметь 
психологические знания в работе с дошкольными работниками. Выбор сде-
лан: она поступила в Московский университет на заочное отделение, завер-
шила его успешно, получив специальность «дошкольный психолог». В на-
стоящее время работает в частном секторе. 

Появилась у руководителей школ потребность в диагностике и в органи-
зации управленческих игр. Эту проблему разрешили специально приглашен-
ные ученые Кухарев Н. В. (Гомель) и Никитин И. (Пермь), а также директор 
школы № 1 г. Халтурин Кировской области Колеватов Н. по разработке Пла-
на – графика на типографской основе, который помог руководителям школ 
нашей области оценить практическую значимость образования, проникнув-
шись   в информационно-аналитическую базу данных.

Началось новое сотрудничество с Отрадненским городским управлени-
ем образования  Самарской области. Уже имеются призеры Международной 
научно-практической конференции старшеклассников – исследователей в г. 
Отрадный – 3 место учениц СШ № 17 Талгарского района (Искандарова Ж., 
Арабок О.,  Пустовит Е.); 1 место – греческий  хореографический ансамбль 
СШ № 17 Талгарского района на международном фестивале «Страна моя, лю-
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бимая». На Международной ярмарке социально педагогических инноваций 
приняли участие 4 человека (СШ им. Ш.Уалиханова с.Узынагаш Жамбылско-
го, СШ им. Аль Фараби Енбекшиказахского района и Мажикеев Т.М. Все они 
награждены дипломами Ярмарки. 

Выводы: Все учатся творчеству и это важно. Вся управленческая и 
научно-методическая деятельность подчинена развитию творческого потен-
циала директоров и их заместителей, учителей и классных руководителей. 
Заложен смысл – осуществлять творческий подход к системе повышения 
квалификации, поднимая уровень профессионализма слушателей, учитывая 
их взрослость и зрелость, жизненный опыт и наличие внутреннего образа. 
Эти успехи мы продолжили при проведении областных курсов подготовки 
резерва директоров школ: двухгодичные с четырьмя семестрами. Отдельные 
выпускники данных курсов подготовки резерва уже показали себя хорошими 
организаторами ( Радионов П., Ошакбаева Г., Утеева А. и др. ). У них прави-
ло: Производи действия грамотно, культурно мысли, действуй, говори, рож-
дай мысль, суждение, дело – осознанно действуй, развивая свои способности! 

Уяснили, что все сами должны за себя отвечать, нужно изменить себя са-
мого, требуя от своих заместителей и учителей подходить творчески, изменяя 
себя самого и не забывать о педагогической и психологической поддержке и 
помощи детям, их родителям, коллегам в профессиональном росте. Но есть 
много «НЕ»: многие директора не работают над собой, не читают педагоги-
ческую и научно-методическую литературу, потому что проверяющие на это 
не обращают внимания. 

 В своих беседах, консультациях, лекциях показываю и говорю о важно-
сти развития до максимального уровня любой талант.

На практике я заметил, какие замечательные люди меня окружали!         
Это – заведующие облоно  Ибатов Г.И., Айдаров Т.Е., Копбаев С.Д., Касы-
мов Н., Беркимбаева Ш.К., Данышпанов К., министр просвещения КазССР 
Ба лахметов К.Б. и его заместители Щербаков А.В., Сидоров В.К., начальни-
ки  Лукпанов Г.Л., Кудасов К., Гавриленко В.П., Айманов А., Кибкало Н.С., 
директора института Баймолдаев Т.М., Жайшибекова К. работники ЦИУУ 
Бескоравайный С.Г., Цыганков Г.С., Лебедева Н.А., Леонов И.; в районах   
области  Баталханов З. и  Мансуров А., первые секретари  райкомов  пар-
тии, Боранов З.,  председатель  райисполкома,  Оралбаев  С.О.,  председа-
тель  обкома  профсою за, Коробкин Н.Л., Садыков М.С., Боровикова И.Г., 
Бектенгалиева С., Мукашева Ф., Протасова Г., Байхонова С., Исламгулова 
С.К. – директора ОИПК; выше перечисленные приглашенные ученые стран 
СНГ, Вишнякова Н.М.- мэр г. Отрадный и Гусаров В.И.- начальник управле-
ния образования г. Отрадный Самарской области, Жук А. и Фарино К., вице-
министра Министерства образования Республики Беларусь, Никитин Э., рек-
тор академии ПК, Россия; Бегалин С., Шаханов М., Каирбеков Г., Мырзалиев 
К., Алимбаев М.- писатели, поэты; Кошкарбаев Р, участник штурма Берлина, 
Султангазин О.М., президент АН КазССР, директор иститута космических 
исследований, лауреат государственной премии СССР и др.  И благодаря им, 
я обогащался, становился духовно богатым, ощущал радость от творческого 
труда. Я был счастлив, что меня понимали, мне верили.

 Наши достижения: 
– Присвоение почетного звания «Заслуженный работник образовании» 

(Указ Президента РК от 27.02. 1992 г.). Только 3 директора ИУУ (ВКО, Пав-
лодарской, Алматинской областей, г.Алматы) и 2 заместителя директора 
ИУУ (Жугралин Г.И. и Мажикеев Т.М., все Алматинского областного ИУУ). 

– Серебренная медаль ВДНХ СССР с денежной премией за творческую 
пропаганду результатов достижений педагогической науки и ППО (октябрь 
1991г. – это последняя медаль ВДНХ СССР, через  2 месяца СССР не будет). 
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– Первая премия на республиканских педчтениях (Кокчетау, 1987 г. со-
вместно с Тер-Погосяном Э.А.) за доклад по инновациям в управлении школой. 

– Издано 37 научно-методических пособий, брошюр; 17 – в соавторстве; 
10 – в качестве научного редактора – консультанта; 13 тезисных докладов 
в сборниках междугородных и республиканских конференций (Москва, Ле-
нинград, Минск, Гомель, Ярославль, Рига, Симферополь, Казань, Пятигорск, 
Фрунзе, Алматы; опубликовано свыше 40 статей в периодических изданиях: 
Творческая педагогика, Открытая школа, Билим – Образование, Школы Ка-
захстана, Фемида, Физика, Проблемы воспитания (издание Беларусь), Иги-
лик; Казахстанская правда, Начнем с понедельника, Билим элеми, Юридиче-
ская газета, Учитель Казахстана, Огни Алатау и Труд в Казахстане (интервью) 
в книге Мананниковой Л. Б. Я родом из ТЮЗа. 

– Обобщен опыт 16 школ, из них опыт лицея №9 и гимназии №65 
г.Шымкент, 8 школ победителей областных конкурсов «Тандаулы мектеп – 
2000 и 2001», две последние книги – это опыт специализированной гимназии 
им. Аль Фараби Карасайского и школы № 13 Илийского района (на казахском 
языке, научный редактор – консультант Мажикеев Т.М.) . 

– Последнее пособие – Мажикеев Т.М., Тифанциди Н.А. Портфолио как 
технология систематизации и анализа деятельности ученика, учителя, кафе-
дры и руководства школы. Портфолио ученика . – Алматы, 2010. 

– Разработано 28 циклов лекций по управлению школой, управлению ка-
чеством образования, мониторингу образования, организации эксперимента 
в школе, ВШУ и ВШК, педагогическому творчеству и педагогическому ма-
стерству, интегративной педагогике, правам ребенка, гуманистической систе-
ме воспитания  и др. Разработано 6 деловых игр. 

– В ближайшее время: рекомендации по управлению единой детско – 
юношеской организацией «Жас Улан», пакет материалов по инспекционной  
деятельности районного отдела образования и спорта и РМК, об аттестации 
педагогических кадров – новые подходы.  

Голубая мечта моя осуществилась – собрать все радости школ и лучшие 
мысли, чтобы родилась новая идея. Новых идей много и в каждой школе я 
вижу «О, сколько там открытий чудных» (А.С. Пушкин) и вижу проявление 
смелости ума и духа и в их делах «есть смелость изобретения, создания, где 
план обширный объемлется творческой мыслью» (А.С. Пушкин). 

Нужно быть всегда в творческом поиске, находить инновации и новые 
подходы, постоянно заниматься самосовершенствованием, саморазвитием и 
самореализацией, руководствуясь принципами новой науки – интегративной 
педагогики, тем самым можно научиться мыслить глобально и действовать 
локально, а это требует от директоров школ, руководителей отделов образо-
вания, методических работников РМК и ОИПРК отточить свой ум, придать 
свежесть и ясность мысли. Важно развивать критический и аналитический 
ум, научиться показывать свой ценный товар, как это делается на Между-
народной ярмарке социальной и педагогической инноваций (г.Отрадный Са-
марской области ) и их опыт уже используется в Акмолинской области (Кок-
четау – 2011). 

За 50 лет работы в ОИПРК у меня выработался свой взгляд на вещи и 
события, гибкость суждений способствовали умению увлечь и зажечь увле-
чением приобщаться к нововведениям и инновациям. Главное – помогать им 
расти, совершенствоваться. 

Хочу завершить словами из стихотворения «Вы вспоминайте обо мне» 
известного казахского поэта, драматурга Мукагали Макатаева: 

« … И в осень спелую, когда Вы вспоминайте, 
Налиты яблоки в садах,  Вы вспоминайте, 
Ясность горькая в вине,   Вы вспоминайте обо мне!».
И травы желтые – в горах, 
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мя Мажикеева Толеша Мукашевича известно многим педагогам нашей 
республики. Ровно 44 года он проработал в Алматинском областном ин-

К 80-ЛЕТИЮ 
МАЖИКЕЕВА ТОЛЕША МУКАШЕВИЧА

И
ституте профессионального развития кадров и давно уже стал живой леген-
дой. И сегодня он полон сил и творческих планов. Пишет статьи, выпускает 
сборники, обобщяет школьный опыт, разрабатывает методические материа-
лы, читает лекции для педагогов. Впервые в Республике организовал школы 
сотрудничества. Опыт этих школ был опубликован в газете «Учитель Казах-
стана» и в журнале «Творческая педагогика». Им были организованы впервые 
в Республике курсы резервов директоров.

С 1976–1983 г.г. работал в Министерстве просвещения Каз ССР ЦИУУ, 
НИИПК, а в 1983 г. вернулся в родной институт, где проработал до 10.08.2010 
года.

В 1992 г. получил звание «Заслуженный работник образования РК», в 
1991 г. получил серебренную медаль ВДНХ СССР а в 2009 г. звание доцента 
РИПКСО, свыше 20 почетных грамот ОблОНО, Обкома комсомола, Мини-
стерства образования и науки РК.

Сотрудничал  с  учеными  Москвы, Ленинграда, Ярославля, Тюмени, 
Симферополя,  Киева,  Бишкека,  Риги,  Тбилиси,  Самары,  Казани,  Красно-
ярска и др.

Толеш Мукашевич опубликовал множество докладов, подготовил и вы-
пустил более 30 методических брошюр, рекомендаций, статей в журналах 
«Қазақстан мектебі», «Фемида», «Новая школа», «Физика», «Творческая пе-
дагогика», в газетах «Казахстанская правда», «Труд в РК», «Огни Алатау», 
«Учитель Казахстана» и др.

Мы думаем, что ценный опыт Толеша Мукашевича еще долгие годы бу-
дет служить педагогам Алматинской области.

Мы восхищаемся его энергией, силой воли и интересом к жизни, умением 
радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. Он является 
примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения его мудрости и жиз-
ненному опыту.

В нашем коллективе он был и остается носителем гениальных идей, мас-
сы перспективных проектов, дарителем позитива и оптимизма.

Коллектив филиала АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской обла-
сти от чистого сердца поздравляет Толеша Мукашевича с прекрасным юби-
леем, желает долгих и счастливых лет в кругу родных и близких. Здоровья, 
радости, заботы и семейного тепла, и благополучия. Пожелаем больше време-
ни посвящать себе, не забывать следить за здоровьем, больше отдыхать, путе-
шествовать. И главное – быть в гармонии с собой, жить счастливой жизнью!

От всей души, с большим волненьем, О долге Вы помните прежде,
Мы поздравляем с юбилеем,  О личных удобствах – потом.
И хотим от души пожелать,  Вас знают как верного друга,
Чтобы солнце, луна и все звезды  Готового на помощь прийти,
В мирном небе могли Вам сиять.  За смелость, за ум и терпенье
Любовь, уваженье, признанье  Почет Вам, и честь, и хвала!
Заслужены честным трудом,

С уважением
коллектив филиала
АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР
по Алматинской области
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омплексное преподавание орнаментального искусства с другими учеб-
ными предметами в вузе: рисунком, живописью, композицией, исто-

КОМПЛЕКСНОЕ  ПРЕПОДАВАНИЕ 
ОРНАМЕНТАЛЬНОГО  ИСКУССТВА 

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

К
рией искусств, дает возможность интеграции педагогического процесса на 
новом более высоком уровне, способствующем профессиональной подготов-
ке  будущих  специалистов высшего образования. В настоящее время подго-
товка  специалистов декоративно-прикладного творчества ведется с учетом 
государственных стандартов, современных тенденций преподавания дисци-
плин художественно-эстетического цикла.

Орнамент (от лат. «ornamentum»), являтся самой древней формой народ-
ного декоративно-прикладного творчества, представляет собой узор, худо-
жественное украшение в котором присутвтвует ритмическое и последова-
тельное расположение составных элементов.

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

Историю орнаментального искусства,  специфику его развития,  отражали 
в своих трудах известные представители искусствоведения: А.Б. Бакушинский, 
В.М. Василенко, В.С. Воронов, Ю.А. Герчук, М.А. Некрасова и др.

Глубокое изучение основ орнаментального искусства разработка ее ком-
позиций в процессе обучения, является для студентов творческим по суще-
ству и эмоциональным по характеру. Изучение традиций народного искус-
ства, ее развитие, позволяет сохранить связь  и укрепляет преемственность 
поколений.

Орнаментальное искусство разных народов имеет определенные разли-
чия, 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».

Т.А. Якупова отмечает: «если ввести в учебный процесс разные техноло-
гии освоения традиций орнаментального искусства, то есть историю развития 
орнамента, разновидность орнамента, символику, композиционные средства 
(ритм, симметрия, асимметрия, статика, динамика, и др.); законы и правила  
построения  орнаментального  искусства,  способы  подачи, освоение  приемов 
изображения орнамента в различных техниках (при усвоении организации  
учебного  процесса  на  базе  современной,  научно-обоснованной методики  
преподавания, с  учетом  психологических,  индивидуальных  особенностей  
личности  студента), то  развитие  художественно-творческих способностей  
студентов средствами  орнамента  будет  более эффективным».

Авторы учебного пособия «Основы декоративно-прикладного искус-
ства» Л.В. Косогорова и Л.В. Неретина, в своих трудах подробно рассматри-
вают виды декора, принципы его построения, художественно-выразительные 
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особенности.
Изучение орнаментального искусства в образовательном процессе влия-

ет на развитие личности, отражается на гуманистической направленности в 
образовании на современном этапе. 

Орнаментальное искусство, как вид декоративно-прикладного творче-
ства характеризуется обучающим и развивающим свойствами, это проявля-
ется в способности человека чувствовать красоту, и благодаря знакомству со 
спецификой разных видов народного искусства: резьбы и росписи по дереву, 
керамики, металла, ковроткачества, ювелирного искусства и т.д.,  воспиты-
вает 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, ко-
торое является гармоничным сочетанием локальных особенностей с про-
грессивными традициями мировой культуры. Для осуществления формиро-
вания содержания образования в области культуры и искусств, необходимо 
комплексно-методическое обеспечение педагогического процесса: разработ-
ка научно-обоснованных планов, учебных программ, пособий и учебников, 
проведение научно-методических исследований, нацеленных на выявление 
межпредметных комплексных связей в преподавании орнаментального ис-
кусства студентам высших учебных заведений  культуры и искусств.

Как показывает практика, межпредметные связи являются выражением 
интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни обще-
ства. 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 повышении прак-
тической и научно-теоретической подготовки студентов.

В формировании образовательного процесса, подготовки, специалистов 
народного декоративно-прикладного творчества применяется ряд принци-
пов 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 

повышение   общего   культурного  уровня  студентов  в  процессе  профес-
сиональной   подготовки   специалиста  декоративно-прикладного  искусства.

Комплексное  преподавание  орнаментального  искусства включает про-
ведение  семинаров,  экскурсий, конференций, расширение практики сдвоен-
ных  семинарских  занятий,  на  которых  могут  решаться  узловые мировоз-
зренческие  проблемы  средствами  различных  учебных  предметов и  наук  
одновременно.

Проблема развития личности в образовательной среде актуальна, вопро-
сы образовательной среды, ее взаимодействия с социальными, культурны-
ми процессами, являются предметом перспективного междисциплинарного 
изучения.

Для развитие творческой активности, художественного интереса и воспи-
тании особых качест творческого человека, необходимо, овладеть знаниями, 
умением и навыками, которые требуются в профессиональной деятельности. 
Совокупность этих качеств приводят к умению создавать и понимать художе-
ственный образ и выражать свое отношение к искусству и действительности.

Вклад народного, орнаментального искусства, в профессиональную под-
готовку, состоит, из: всестороннего изучения произведений народного твор-
чества, развития  и  формирования эстетических вкусов, в оценке и понима-
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нии разнообразных видов народного промысла, воспитании национального  
самосознания  и  развитии творческих и культурных навыков у будущих спе-
циалистов декоративно-прикладного творчества.

Развитие художественного вкуса средствами орнаментального искусства 
у студентов, это – процесс познания ими художественного культуры своего и 
других народов, что является одним из важнейших способов развития и фор-
мирования личности, его духовного, интеллектуального и эмоционального 
богатства.  

Таким образом, в содержании современного художественного образова-
ния, необходимо учитывать:

– формирование культурно-исторической компетентности, подразумева-
ет: изучение культуры и историю искусства разных эпох и народов и способ-
ность применять знаний в педагогическом процессе;

– формирование художественно-практической компетентности, подраз-
умевает: овладение средствами художественной выразительности различных 
видов искусства и способность пользоваться ими в собственной творческой 
деятельности;

– формирование методической компетентности, которая подразумевает: 
овладение методическими приемам, технологическими средствами и оце-
ночными критериями в контексте духовно-нравственных и эстетических 
идеалов в образовании и искусстве.
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Резюме
В статье рассматриваются вопросы формирования эстетических и идейно-нравс-

твенных 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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ы живем в быстро меняющемся мире. Этот привычный для взрослых 
вывод трудно усвоить ребенку, который еще только учится жить. Чему 

МИРОТВОРЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ 
И  МОЛОДЕЖИ  В  КОНТЕКСТЕ  КУЛЬТУРЫ МИРА

В.ЛИТВИНОВИЧ

М
он учится? Было время, когда взрослые учили борьбе – борьбе с империа-
лизмом, борьбе с поджигателями войны, борьбе с идеями, которые считали 
«враждебными». Наверное, и то, и другое, и третье было и в какой-то степени 
есть и современном мире. В те шестьдесят лет, которые прошли после побе-
ды над фашизмом в годы второй мировой войны были и те, кто подталкивает 
мир к войне. Было и стремление силу идей мира подменить силой войны и 
оружия. Дух противоборства, «образ врага», недоверие и подозрительность 
были постоянными факторами в отношениях между странами и народами. 
Советские педагоги буквально навязывали такое мировоззрение детям и под-
росткам. Конечно, не забывали об интернационализме и дружбе между на-
родами. Школой был накоплен немалый опыт в этой области  –  вряд ли от 
него надо отказываться.

Важно осознавать, что идеи, ставшие основными элементами совре-
менного миротворческого восприятия – это наследие лучших умов челове-
чества, результат  коллективного  осмысливания  взаимозависимости  и 
взаимосвязанности   целостного  мира.  Люди   все  больше  приходят  к по-
ниманию  того,  в  своей  деятельности   каждый  человек  является  частичкой 
единого  мира.

Мнение, что воспитание может и должно вносить вклад в дело мира, су-
ществовало во все времена и во многих культурах. Особенно после тяжелых 
периодов истории – войн – возрождались надежды, что человека можно вос-
питать в духе миролюбия. Идея создания долгосрочной основы мира через 
соответствующее воспитание детей и молодежи не нова, к ней обращались 
прогрессивные  педагоги  и  философы. И сегодня миротворческие силы в 
разных  странах мира  обращаются  к  наследию  чешского мыслителя, гума-
ниста, педагога  Я.Коменского с его идеей  «мира  на  земле»;  французского 
писателя  и философа Ж.-Ж.Руссо;  немецкого  философа  Э.Канта. Было бы 
справедливо  вспомнить  и  об  учениях  Л.Толстого,  Н.Рериха,  о  деятель-
ности  М.Ганди,  Д.Неру,  матери  Терезы. Этот  ряд  известных  имен  можно 
продолжить.

Большое влияние на теорию миротворческого воспитания детей и мо-
лодежи оказали идеи пацифизма и религиозные морально-этические нормы. 
Основой миротворческого воспитания являются рекомендации ЮНЕСКО 
«О воспитании в духе мира и сотрудничества, международного взаимопо-
нимания и воспитания в духе уважения прав человека и основных свобод», 
принятые в 1974 году.

Сто  лет  назад  психолог  и  философ  Вильям  Джеймс  говорил,  что  
вой ну  нельзя  ликвидировать до тех пор, пока не  будет  найдена  альтер-
натива психологическим  функциям,  которые она выполняет. Это дружба,  
верность и мужество. Война использует эти  атрибуты  против  противника.  
Культура мира  вполне  может обеспечить подобные  психологические  по-
требности через  коллективную  борьбу  против  общих  угроз.

Активное ненасилие требует, как показал опыт Ганди, Лютера Кинга, 
мужества, силы и даже гнева в борьбе против несправедливости. Более того, 
если  культура  войны  активизирует  главным  образом  молодых  людей, 
культура  мира  взывает  ко  всем:  мужчинам  и  женщинам,  молодежи  и 
старикам.
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По мнению автора идеи культуры мира Дэвида Адамса, в прошлом во-
енная безопасность была приоритетом в мире, который напоминал военный 
лагерь. В нем каждое сообщество создавало армию, чтобы защитить себя. 
Такие действия порождали страхи и подозрения, до предела увеличивая по-
тенциал разрушительного насилия. С развитием культуры мира главы госу-
дарств, международные и региональные организации стремятся свести до 
минимума опору на военную помощь.

Не отвергая конфликты, которые возникают из самого разнообразия, 
культура мира требует ненасильственных решений и способствует превра-
щению  борьбы с элементами насилия в сотрудничество ради единых целей. 
Мировое сообщетво стоит перед сложной задачей перейти от преобладаю-
щей пока культуры насилия к культуре мира, с тем, чтобы способствовать 
укреплению социальной справедливости, ненасильственного разрешения 
конфликтов и обеспечения безопасности.

Миротворческое  воспитание – воспитание целостной личности,  граж-
данина  мира,  т.е.  человека,  высшая  миссия  которого – ответственность не  
только  за  свою  судьбу,  но  и  за  судьбу  людей  планеты,  за  всеобщий  мир.

Критерий миролюбия – признание человека высшей ценностью, пони-
мание чувств другого, сострадание к нему и соучастие в его судьбе. Гло-
бальный гуманизм, т.е. взаимная расположенность, доброжелательность и 
любовь, рассматривается как основная духовная ценность современного ми-
ролюбивого человека, как путь к согласию и единству народов. Именно такой 
подход формирует у детей и молодежи убеждения о ценностно-смысловом 
равенстве людей; способствует воспитанию в духе ненасилия; обучению ди-
алогу и сотрудничеству на уровне взаимодействия отдельных людей, различ-
ных национальных групп, общественных структур; воспитанию у детей, под-
ростков и юношества чувства уверенности в себе и социальной терпимости.

Реализация такого подхода предполагает:
– во-первых, формирование у детей и молодежи миротворческого миро-

воззрения, понимания предназначения мира в семье, обществе, на планете; 
значение миротворчества в любой проблеме, явдении, действительности; 
проявление стойкого миролюбивого сознания и убеждения; ценностного от-
ношения к миротворческой деятельности;

– во-вторых, формирование у детей и молодежи личности мировоззрен-
ческой стойкости, т.е. сопротивления злу и насилию. Коллективы вузов, ПТУ, 
школ, клубов, общественных объединений и организаций могут и должны 
стать воспитательным пространством ненасилия;

– в-третьих, формирование у детей  и  молодежи  потребности  в  миро-
творческой   деятельности.  Деятельность может быть направлена на улучше-
ние  жизни  окружающих  людей,  отечества,  планеты  Земля,  на участие в 
программах миротворческой и благотворительной деятельности в масштабах 
своего  коллектива, учреждения образования, социума, в рамках междуна-
родных движений и акций; в создании  добровольных  детско-подростковых 
фондов, волонтерских объединений, отрядов  милосердия с целью  оказания 
материальной  и  моральной  помощи  людям, которые  пострадали; разработ-
ке  программ,  практикумов  по  конфликтологии, культуре, коммуникации,  
установлении  контактов  с  детскими  и  молодежными  организациями в 
ближнем и дальнем зарубежье;

– в-четвертых, формирование у детей и молодежи потребности к осмыс-
лению, усвоению и присвоению системы духовных и культурных  ценнос тей, 
отражающих богатство общечеловеческой, национальной, мировой, социаль-
ной и гражданской культур; воспитание потребности в высоких культурных 
и духовных ценностях и в их дальнейшем обогащении. Человек-миротворец 
в современном обществе представляется как:

– свободная личность, способная к самореализации с ярко выраженным 
достоинством, самодисциплиной и способностью к рефлексии, к сознатель-
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ным проявлениям на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности;
– гуманная личность с практическим чувством любви к детям, всему жи-

вому, милосердная, принимающая неповторимую ценность другого человека;
– творческая индивидуальность с высоким уровнем нравственно-

духовных потребностей;
– деятельная личность, устремленная к идеалам жизни в социокультур-

ном пространстве.
Выбор молодого поколения должен быть сделан в пользу ответственно-

сти, свободы, солидарности и справедливости, единства в мира в его много-
образии, стремления не к господству, а к гармонии в отношениях человека и 
природы, человека и общества, человека и человека.

г.Минск.


