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ЖУРНАЛЫҢА ЖАЗЫЛДЫҢ БА,
ҰСТАЗ!?.

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

Бас редактор сөзі

аңа 2015-2016 оқу жылының басталғанына, міне, 
бір айдан асып барады. 1-қыркүйек – Білім күнін Ж

мерейі тасып, күтіп алған мұғалімдер қауымы шәкірттерін, алдында 
отырған ел ертеңі – өскелең ұрпақты заманына сай тұлға етіп тәрбиелеу 
мақсатында бойында бар білімі мен білігін, парасаты мен пайымын сарқа 
жұмсауға құлшына кірісіп кеткені ақиқат. Мақсаттары айқын: балаға сапа-
лы білім мен терең тәрбие беру, бәсекеге қабілетті жан-жақты жетілген, ой 
өрісі жүйрік, мәдениетті, талғамы жоғары ұрпақ қалыптастыру. Ендеше осы 
мәртебелі де абыройлы жұмыстарыңызға жеміс тілей отырып, қазанның 
алғашқы жексенбісінде аталып өтетін төл мерекелеріңіз – мұғалімдер 
күнімен де шын жүректен құттықтауды “Қазақстан мектебі” журналының 
ұжымы өзінің парызы санайды.

Өтіп бара жатқан 2015 жыл – “Қазақстан мектебі” журналы үшін өте 
айрықша жыл. Қазақ елінде педагог жұмысына арнап ашылған тұңғыш 
салалық басылым – “Қазақстан мектебі” (алғашқы атауы “Жаңа мектеп”) 
журналына биыл 90 жыл толды.

Міне, осы жылдар бойы ел мұғалімдерімен біте қайнасып, олардың 
сенімді  серігіне, көмекші құралына айналғаны белгілі. Көрнекті ғалым-
дардың ғылыми еңбектері, ізденуші-зерттеушілердің мақалалары, 
озат ұстаздардың іс-тәжірибелері үнемі үздіксіз жарияланып, мектеп 
мұғалімдерінің қадесіне жарағаны күмәнсіз. Атап айтар болсақ, белгілі 
ғалымдар Қ.Сәтбаев, Ә.Марғұлан, Қ.Жұбанов, Т.Тәжібаев, Қ.Жұмалиев, 
М.Балақаев, Ә.Сыдықов, О.Жәутіков, Ә.Қоңыратбаев, Ш.Әлжанов, 
Т.Шонанұлы, М.Бегалин, атышулы ұстаздар А.Айтқалиев, Қ.Бітібаева, 
т.б. көптеген танымал тұлғалар журнал жұмысына жақыннан араласып, 
тұшымды дүниелерін жариялап отырды.

90 жылдық тарихы бар журнал беттерінде мұғалім үшін таптырмай-
тын деректер мен мәліметтер аз кездеспейді. Журнал әлі де осы бағытынан 
ауытқыған емес. Заман талабынан туындаған тәуелсіз еліміздің білім са-
ласына қатысты тың идеялар, жаңашылдық, инновациялық технология-
лар, Кембридж университетінің 7 модулі, т.б. өзекті мәселелер журналдың 
бүгінгі таңдағы басты тақырыптары десек, артық айтқандығымыз емес.

Құрметті  оқырман-ұстаз, ендеше журналыңа жазылуды ұмытпа-
ғаныңыз абзал.  Өйткені,  журналдың  жанашыры  да,  қамқоршысы 
да – мектеп мұғалімдері екені даусыз. Біз Сіздерге сенеміз.

Облыстық білім басқармалары мен аудандық білім бөлімдерінің бас-
шыларына айтар өтінішіміз: “Қазақстан мектебі” журналы – мұғалімдерге 
арналған басылым, сол себепті де өз өңірлеріңіздің мектеп кітапханаларына 
жаздырып алуға ықпал етеді деп ойлаймыз. Өйткені, қазір жаңа 2016 жылға 
жазылу қызу жүріп жатқан кез.

Ендеше жазылыңыздар, жаздырыңыздар, құрметті ұстаздар 
қауымы!
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зат тәжірибе «идея» дегенді білдіреді. Яғни,  
«Озат тәжірибені үйрену барысында бір адам-

ОҚУ-ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

Арайлым  ҚАРЖАУОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы қазақ орта 
мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары

О

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

нан екінші адамның алатыны – тек оның идеясы» 
деген К.Ушинскийдің пікіріне сүйенуге болады. Ен-
деше озат тәжірибені зерттеу, жинақтау, талдау және 
тарату жұмыстары:

– зерттеу жоспарлы емес, стихиялы түрде жүргізіледі;
– терең талдау аз, жалпылама сипаттау басым болады;
– зерттеу диагностикалық негізде жүргізілмейді;
– жалпылау ғылыми емес, қарапайым деңгейде болады.
Педагогикалық озат тәжірибе – практика жүзінде іске асырылған алдыңғы 

қатарлы педагогикалық идеялардың жиынтығы. Озат тәжірибе педагогикада 
қазір бірнеше бағытта қарастырылады. Осы бағыттар арқылы тиімділігі ар-
тады. Атап айтқанда:

– әдістемелік жұмыстың тиімділігі артады;
– мұғалім мен әдіскердің шығармашылығы дамиды;
– ғылыми зерттеуге жол ашады;
– ғылым мен практиканың сабақтастығы артады;
– әдістемелік қызметтің ерекше бір саласы болып қалады.
Тәжірибенің түрі көп екені белгілі. Олар:
–  оң тәжірибе;
–  эксперименттік тәжірибе;
–  озат тәжірибе;
– жаңашылдық тәжірибе.
Қарапайым мектептегі қатардағы мұғалімнің тиімді жолмен қол жеткізген 

жетістігіне негізделген тәжірибе озат тәжірибе деп аталады. Аталған 
тәжірибелердің ішінде тек озат тәжірибе ғана оқу-тәрбие үрдісінің тиімділігін 
арттыруға бағытталған күшті құрал бола алады. Қалған тәжірибелер озат 
тәжірибенің құрамдас бөліктері болып табылады.

Педагог-ғалымдардың көрсетуінше, қазіргі кезде кәсіби біліктілігі мен 
әдістемелік шеберлік деңгейіне қарай ұстаздар төмендегіше жіктеледі.

1. Үйренуші – арнайы оқу орнында алған білімін мектеп партасында    
пайдаланушы.

2. Ізденуші – өзінің және өзгелердің іс-тәжірибесін талдап, ой елегінен 
өткізіп сараптаушы.

3. Шығармашыл – оқу-тәрбие үрдісінде белгілі бір бағыт бойынша сынақ  
өткізуші.

4. Жаңашыл – білім берудің жаңа жолдары мен тиімді әдіс-тәсілдерін,  
құралдарын ойлап табушы.

5. Шебер – педагогикалық қызметте оңтайлы әдістемелік жүйе 
құрастырған озат тәжірибе иесі.

6. Инноватор – педагогикада, білім беруде қазіргі талаптарға сай жаңа 
бағыт жасаушы.
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Ең бірінші кезекте мұғалімнің «өзіндік жаңалығы» болуы қажет. Ғылым 
жаңалығын түрлендіруде өз үлесін қосу арқылы жасаған нәтижелі жұмысы 
өзгелердің тәжірибесін толық көшірмей, жаңа ортаға икемдеп, өзіндік іс-
әрекет жиынтығы арқылы айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуі керек.

Мұғалімнің озат тәжірибесін зерттеудің кезеңдері төмендегілерден 
тұрады:

–  педагогикалық озат тәжірибені мектептегі әдістемелік жұмыстың 
тиімділігін арттырудың қажетті шарты ретінде іс-шара жоспарын 
жасақтау;

– әдістемелік шеберлігі мен кәсіби біліктілігі жоғары деңгейдегі 
мұғалімдерді анықтау;

–  анықталған мұғалімдердің шығармашылық-проблемалық тақырып-
тарын жинақтау;

– тақырып пен жұмысты кезеңдерге бөлу;
–  өзекті мәселелерді шешудегі жетістіктерін айқындау;
– озат тәжірибе туралы нақты мәліметтер мен деректер жинау; 
– тікелей (құжаттарын талдау, жинау);
– жанама (қосымша әдістемелік тапсырмалар, сұрақ, сауалнама);
– озат тәжірибені талдау, қорытынды жасау, жұмыс жүйесін сипат-

тау.
Шығармашылық-проблемалық тақырып анықталып болған соң жұмысты 

мынадай кезеңдерге бөлеміз:
–  ғылыми-теориялық дайындық жасау;
–  жүргізілетін жұмысты терең анықтау, болжау;
–  мектепті, сыныпты, пәнді, оқушыны жан-жақты дайындау;
–  кіші эксперимент кезеңдері;
–  салыстырмалы нәтижелері;
– өзіндік әдістемелік бірлестіктің, мектеп басшыларының, әдіскер-

мұғалімнің талдаулары;
– жүйелі, тұрақты түрде нәтиже көрсету, басқа сыныпта, мектепте 

байқаудан өткізу;
– қорытынды, сараптау, талдау жасау;
– әдістемелік кеңесте, бірлестік отырысында, мектептің педагогикалық 

кеңесінде, аудандық, облыстық, республикалық кеңестерде қорғау;
– ғылыми тақырып ретінде ғылыми жұмыспен айналысу.
Озат тәжірибені тарату әдіс-тәсілдері мен түрлері мыналар:
– анықтама түрінде мектеп, аудан;
– бұйрық түрінде анықтама қоса тіркеледі;
– альбом;
– реферат түрінде;
– бүклет түрінде;
– баспасөз құралдары (газет, журнал арқылы);
– бейнеқор түрінде;
– плакат түрінде;
– кітапша;
– бюллетень.
Әрине, істің көзін тапқан адамға озат тәжірибенің тарату жолын 

табудың қиындығы жоқ. Жинақталған  озат  тәжірибені  тарату жолдарына 
төмендегілер кіреді:

– ғылыми-практикалық конференция арқылы;
– ашық сабақ арқылы;
– семинар-практикум арқылы;
– үлгілі тәрбие мектебі арқылы;
– әдістемелік брлестік арқылы;
– педагогикалық оқу арқылы;
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– тамыз, қаңтар педагогикалық кеңестері, секция жұмыстары арқылы;
–  «Жас мамандар мектебіндегі» оқу-практикум арқылы;
– теледидар, бейнефильмдер арқылы;
– баспасөз, ақпарат құралдары арқылы;
– жарты жылдық,  жылдық  салыстырмалы  бақылау,  байқау жұмыс-

тарының нәтижелігінен; 
– оқушылардың пәндік олимпиадаларда жақсы нәтиже беруі арқылы;
– ғылыми жобаға қатысушылар саны және нәтижелігінің артуы 

арқылы.
Атырау облысы
Құрманғазы ауданы.

азіргі  қоғамдағы  өзекті  мәселелердің  бірі – әлеуметтік, экономикалық  
өзгермелі  жағдайларда  өмір  сүруге  дайын  болып  қана  қоймай, оны  

ҰБТ-ҒА ДАЙЫНДАУДА  ТЕСТ  ТАПСЫРМАЛАРЫ
ТҮРЛЕРІН ПАЙДАЛАНУДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ

Айша АМАНЖОЛ,
«Шеңгелді»  шағын  жинақты  жалпы  
орта  мектебінің   қазақ тілі мен  әдебиеті пәні мұғалімі

Қ
жақсартуға  игі  ықпал ететін жеке   тұлғаны қалыптастыру.  Мұндай  тұлғаға 
қойылатын  бірінші кезектегі  нақты талаптар: шығармашылық,  жоғары   
интеллектілік, терең  білімділік, кәсіби   сауаттылық. Осыған байланысты 
мектеп баланың  дамуында  негізгі рөл  атқарады. Баланың жеке тұлға ретінде  
жан-жақты  дамуы, өзіндік  көзқарасының қалыптасуы мен  ой-өрісінің 
кеңеюі  мектеп  қабырғасынан  қаланады.

Ұлттық бірыңғай  тестілеуге дайындау барысында өз басым жоспарлы  да 
жүйелі  түрде жұмыс жүргіземін:

– ҰБТ-ға дайындыққа  арналған  жоспарлар  құру;
– өткен  тақырыптардағы  олқылықтарды  бақылау;
– теориялық  білімнен  кейін  тест  тапсырмалар  түрін  беру;
– тақырыптық  тест  құрастыру;
– әр  тараудан  кейін сынақ  қабылдау;
– мектепішілік байқау, т.б.
Оқушыларға психологиялық көмек көрсету үшін мынадай жұмыстар 

атқарамын:
– алдына мақсат қою;
– қате жібермеуден қорықпау;
– тест тапсыру техникасына үйрету;
– өз уақытын бақылауға үйрету;
– тапсырма қиындықтарын жеңе білу.
11-сынып оқушыларын ҰБТ-ға дайындау бойынша жүргізілетін жұмыс 

түрлерін төмендегіше құраймын.
1. 11-сынып бағдарламасы бойынша әр тарауды қамтыған 25 сұрақтан 

тест құрастырылады.
2.  Әр тарауды оқып бітіргеннен кейін тест өткізіледі. Тест тапсырмалары 

қазақ тілі бойынша мемлекеттік білім беру стандартына сай құрылады.
3. Білімде қалып қоюшылық анықталған тақырыптар бойынша қосымша 

сабақтар өткізіледі.
Келесі кезеңде жекелеген сұрақтарды қалай тез орындауға болатынын 

талдап түсіндіремін:
– сұрақты асықпай, түсіне оқу;
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– сұраққа қатысты грамматикалық материалды түсіндіру.
Мәселен,  «Салалас құрмалас сөйлемді табыңыз» деген тапсырма берілсе, 

дұрыс жауапты қалай тез табуға болады?
1-қадам: жалғаулық шылауы бар сөйлемді іздеу.
2-қадам: жалғаулық шылауы бар сөйлем жоқ болса, бірінші жай сөйлемнің 

баяндауышына қараймыз, ол тиянақты формада тұруы керек.
Толықтыру  тестіне мына мәселелерді қосамын.
1. Қазақ  дәстүрі  бойынша   тура  айтуға  тыйым  салынғандықтан, 

бұрмалап  айтылатын  сөздерді ... дейміз.
Мысалы:  ұлыма – ... .
2. Эвфемизм сөздер  деп... .
Мысалы, ақсаусақ – ... .
3. Аузы  жеңіл  сөзін  дөрекі  түрде... дейді.
4. Ит  өлген  жер  тұрақты  тіркесінің   мағынасы....
5. Тұрақты  тіркестер  сөйлемде... сұраққа  жауап  береді.
6. Өгіз  аяң  тұрақты    тіркесінің  мағынасы....
7. «Көппен  көрген   ұлы  той»   мақал  ма,  әлде  мәтел  ме?
8. Нақыл  сөз  деп....
9. Еменнің  иілгені – сынғаны....
10.  «Ұстаздық  еткен  жалықпас,  үйретуден  балаға»  нақыл  сөз  бе,  әлде  

мақал  ма?
Баламалы  тестке мыналар кіреді.
1. Қоза, шиіт,  терімші, балдаң  сөздері  ауыл    шаруашылығы  кәсібіне   

байланысты сөздер.
2. Синоним,  антоним,  диалект – математикалық  терминдер.
3. Жұмыртқа  сөзін   Оңтүстік  Қазақстанда   тұқым   деп  атайды.
4. Бөтелке, сөмке,  бәтеңке   араб,  парсы  тілінен  енген.
5. Жаңа  сөздер   неологизмдер  деп  аталады.
6. Хан,  патша,  би,  сұлтан – көнерген  сөздер.
7. Сыныққа сылтау – мәтел.
8. Тайға   таңба  басқандай –әдемі.
9. Екі  не одан да көп  мағынаға  ие  болатын сөздер  көп   мағыналы  

сөздер  деп  аталады.
10.  «Өлең – сөздің  патшасы»  – тура  мағыналы  сөз.
Оқушы  қазақ  тілін   сапалы   меңгеру  үшін  тілдік   терминдерге  көбірек  

мән  беруі  керек. Тілдік  теориялық  материалдарды  сапалы   игеру  оның  
атауын  дұрыс  түсінуден  басталады.

Термин  сөздерді  білесің  бе? Оларға жататындар:
– антоним – мағыналары  бір-біріне  қарама-қарсы  сөздер;
– архаизм – ертеректе  жиі  қолданғанымен,  қазіргі  кезде  басқа  сөзбен  

алмастырылған  сөздер;
– ассимиляция – дауыссыз  дыбыстардың  бірі  екіншісіне  ықпал  етіп  

өзара  үндесуі;
– диалог – екі  немесе  бірнеше  адамның  сөйлесуі;
– идиома – бір  ұғым  ретінде  қалыптасқан  сөз   тіркестері;
– диалект – белгілі   бір  аймақта   қолданылатын   тіл  ерекшеліктері;
– интонация – сөйлегенде дауыстың  құбылуы  жоғарылап, төмендеп  

өзгеріп  отыруы;
– лексика – «Сөздік  қор» – тіл  білімінің  сөз  және   оның  мағынасын  

зерттейтін  саласы;
– мақал – түйінді  ойды  білдіреді;
– монолог – кейіпкердің  ішкі  көңіл  күйін  білдіретін  толғау  сөзі;
– неологизм – тілдегі   жаңа  ұғымды  білдіріп,  жаңадан  пайда   болған  

сөз;
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– омоним – бірдей дыбысталғанымен,  мағыналары әртүрлі  болып  
келетін  сөздер;

– орфография – сөздің  дұрыс жазылуы.
Тест оқушылардың білімін салыстыруға, білім беру жүйесінде 

оқушылармен бірге жеке жұмыс жүргізуге мүмкіндік туғызады. 
Бағдарламалық материалдан тыс ауық-ауық өткізіліп отыратын осын-
дай жұмыстар оқушылардың қазақ тілі бойынша сауаттылығын арттыруға 
біршама септігін тигізеді.

Ендеше ҰБТ-ның тиімділігі мынада деп айтуға болады.
1. Барлық мектеп бітірушілердің біліміне ортақ талап қояды.
2. Мектептердің білім сапасына нақты баға беріледі.
3. Адамның араласуынсыз білімді бағалауды әділетті жүргізуге жұртшы-

лықтың көзін жеткізеді.
Әдебиет

1. Шың оқулығы. – 2005,  2011,  2012,  2013.
2. Қазақ тілі мен әдебиеті журналдары. – 2012. – №10. – 2007. – №5.
3.  Мектептегі психология журналы.  – 2010. – №2.
4. Оқулықтар. – Атамұра, Мектеп баспасы, 5–11-сыныптар.

Оңтүстік  Қазақстан  облысы
Отырар  ауданы.

ірінші «бетпе-бет» кезінде меңгерген әдіс-тәсілдерді, бағдарламаның 
7 модуль идеясын өзара ықпалдастыру арқылы мектептегі іс-тәжірибе 

ТІЗБЕКТЕЛГЕН САБАҚТАР ТОПТАМАСЫ

Самал  КЕНЖЕБЕКОВА,
Абай атындағы негізгі орта мектебінің 
биология пәні мұғалімі

Б
кезеңінде тізбектелген сабақтар топтамасын  6-сыныптың 4 сабағында 
оқушыларды «Сыни тұрғыдан ойлауға үйретуді» басты назарда ұстадым.

Жалпы сыни тұрғыда ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. 
Осыған орай, маңызды мәселелерді талқылау және  тәжірибені ой елегінен 
өткізуді қамтыдым.

Сыни тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін 
маңызды болып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Білім 
берудің сапасын жақсарту мақсатында оқушылардың оқу жетістігін артты-
ру үшін сыни тұрғыдан ойлауға үйрету әдістерін өз сабақтарымда қолданып 
жүрмін. Сын тұрғысынан ойлаудың мені қызықтырғаны: баланың өзі ізденіп, 
ой талқысына түсуде ойын дәлелдеуі. Оқушы бұрын тек тыңдаушы болса, 
енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші, ал мұғалім – осы әрекетке 
бағыттаушы, ұйымдастырушы. Тізбектелген сабақтар топтамасының орта 
мерзімді жоспарын негізге ала отырып, 7-сәуір күні «Тіршіліктің қарапайым 
құрылымдық формасы ретінде вирустардың құрылысындағы ерекшеліктер» 
тақырыбындағы бірінші сабағымды өткіздім. «Сыни тұрғыдан ойлауға 
үйрету» модулінің көптеген әдіс-тәсілдерін өзімнің сабақтарымда орынды 
қолдандым. Бірінші қадамымды сыныпта психологиялық  ахуал тудыру үшін 
«Ыстық алақан» стратегиясын қолданудан бастадым. Оқушылар топта жұмыс 
жасау үшін «Алтын ереже» құрды. «Топтың  ішкі тәртібін сақтау үшін, бізге 
не қажет деп ойлайсыздар?», – деп ой қозғау сұрақтарын ұсындым. Бірді-
екілі оқушы «бір-бірінің пікірін тыңдау», «сабақтан кешікпеу», «бір-біріне 
көмектесу», – деп өз ойларын ортаға салды.

Өткен білімді пысықтау мақсатында «Өрмекші торы» стратегиясын 
қолдану арқылы кері байланыс жүзеге асты. А деңгейіндегі оқушының 
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«Мәдени өсімдіктер дегеніміз не, оның неше түрі бар?»  деген сұрағына 
В деңгейіндегі оқушы «Мәдени өсімдіктер адам қажетіне пайдалана-
тын өсімдіктер, қазіргі кезде 25 түрі бар», – деп жауап берді, сол  сәтте С 
деңгейіндегі оқушы «Мәдени өсімдіктер сонымен қоса ауыл шаруашылыққа 
да маңызы зор?» деген өз ойын айтты.  Оқушының мұндай  тапқырлығына  
риза  болдым. Осы кезде оқушылар арасында диалогті байқадым. Диалог өз 
мәнінде болмаса да, бастапқы қадам жасалды. 

Сабақ тақырыбын анықтамай тұрып тірек суреттер арқылы   «Миға ша-
буыл» жасадық. Тақтада көрсетіліп тұрған тірек суреттер арқылы «Қалай  
ойлайсыздар, мынау ненің суреті? Бұған дейін көргендеріңіз бар ма?» деген 
сұрақтар қойдым. Бірден оқушылар жеке, жұпта, топта өзара ақылдаса оты-
рып талқылады. «Биология» тобынан Диас жылдамдық танытып, бірінші 
қолын көтеріп,  «вирус» деп жауап берді, ал «Сәттілік» тобынан Аяулым 
«вирус туралы естуіміз бар, бірақ көрген жоқпыз» деді. Тек осы кезде С 
деңгейіндегі оқушыларым қойылған  сұрақ төңірегінде ойларын нақты айта 
алмады. Яғни, сөздік қорлары аз болды. «Инсерт» әдісін қолдана отырып 
«Түртіп алу арқылы оқу» оқушыларға мәтінін тараттым. Онда оқушылар ви-
рус тақырыбынан нені білетінін, нені білгісі келетінін, жаңа ақпараттарды 
жазды. Соңында оқушылар топ болып талқылады. 1-топтан Ербол «Вирустың 
шығу тарихы, құрылысы мен түрлерін білгіміз келеді, біз үшін жаңа ақпарат 
вирустың жасушасының жоқтығы» десе, 2-топтан Диас «біз үшін жаңа 
ақпарат вирус латын тілінде «у» деген мағынаны білдіреді, білгіміз келетіні 
вирустардағы нуклейн қышқылының орны», – деп өз ойларын ортаға салды. 

Бүгінгі күні барлық білім мекемелерінде  «Оқушы үніне» көңіл бөлуге 
баса назар аударылып келеді. Оқушылармен пікірлесудің  мақсаты – 
қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда, оқытудың не екендігін 
түсін, жекелеген оқушылар мен топтар үшін оқуды қалай жақсарту. Дәстүрлі 
сабақ «стилінде» оқушылар үнсіз қалып отыратын, ал сыни тұрғыдан 
оқытуда «үнсіз» оқушыдан «мінсіз» оқушы шығатынына көзім әбден жетті. 
Бақылаушылар ішінде Диастың жұмысы мен үшін өте құнды болды. Ол топ-
ты басқара отырып құнды идеяларды ортаға салып, топ мүшелеріне жұмыс 
жасата білді. 

Кейін би әуені бойынша оқушылар ортаға шығып билеп, көңіл күйлері 
көтеріліп, бойларын сергітіп алу үшін сергіту сәтін ұйымдастырдым. Сергіту 
сәтінен кейін екі топқа екі түрлі тақырыптағы тапсырма беріліп, жобаны 
қорғаттым. 1-топ «Вирустың тіршілігіндегі ерекшелігі», 2-топ «Вирустың 
құрылысындағы ерекшелігі» бойынша жоба қорғалды. Топ мүшелері белсенді 
жұмыс жасағандары көңілімнен шығып, қуантты. Топ мүшелерін жеке-же-
ке смайликтер бойынша және топ жұмыстары бойынша  бағалап отырдым. 
Жұмыстарын аяқтаған соң 1-топ бойынша жобаларын Жансая қорғап шықса, 
2-топ бойынша Бекзат қорғады. Бұл жұмыстардан соң оқушылардың өзіндік 
«мені» қалыптасты, өздерін еркін сезінді. 

«Мен» тұжырымдамасы бізді алға жылжытатын және біздің мінез-
құлықтарымызды бағыттайтын, өзін-өзі өзгертуге жетелейтін әлеуметтік сти-
мул болып табылған әртүрлі жеке сипаттамалары бар барлық когнитивті және 
аффективті компоненттердің үйлесуі болып табылады. Сондықтан стикер-
лермен бір-бірлерінің жұмыстарын «+, -, қызықты» әдісі бойынша бағалауды 
сұрадым. Жоғарыда айтылған ұсынымдарға сүйене отырып оқушылардың 
өзін-өзі бағалағандары дұрыс деп шештім. «Бағалау» термині «жақын оты-
ру» дегенді білдіретін латын сөзінен шыққандығы кездейсоқ емес, себебі 
бағалаудың негізгі сипаты бір адам басқа адамның не айтып, не істегенін не-
месе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын,  түсінігін неме-
се тәртібін мұқият бақылауы болып табылады. Арасында «Жарайсыңдар! 
Белсенді топсыңдар, сендердің қолдарыңнан бәрі келеді!», – деп ауызша 
мадақтап, бағалап отырдым. 

2. “Қазақстан мектебі” №10, 2015.
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Осылай сабақтарыма өзгерістер енгізе отырып жоспар құрған кезімде 
диалог құрудың әдіс-тәсілдері мұғалім мен оқушы арасында, оқушы мен 
оқушының арасында өзaра сұхбаттасуы мен әңгіме құруы және сұраққа жауап 
алу арқылы жүзеге асады деп түйіндедім. Сондықтан барлық сабақтарымда 
диалогтің түрлері және әдіс-тәсілдері сыныптың психологиялық ахуалын 
қалыптастыру  кезінде және oқушылардың көңіл күйлeрін сұрау барысында, 
сонымен қатар  сaбақ кезеңдерінде оқушылардың тaпсырмаларды  пікір ал-
маса отырып орындауында, талқылауында  кеңінен қолдандым. 

Екінші «Вирустық жұқпалармен зақымдануы және таралуы. Вирустық 
жұқпалардың алдын алу және күресу шаралары» тақырыбындағы сабағымда 
үй тапсырмасын тексеру кезеңінде oқушыларға өткен сабақ пен бүгінгі 
сабақты байланыстыру барысында «Көңілді доп» әдісін пайдаланып, ауызша 
сұрақтар  қоюын қадағаладым. А оқушы «Вирусты ашқан кім?» деген сұрақ 
қойса, С оқушы «Темекі теңбілінен тапты» деп қысқа жауап берді, ал оны 
В оқушы «Вирусты ең алғаш 1982 жылы орыс ғалымы Ивановский темекі 
теңбілінен тапты» деп толықтырып жауап  қайырды. 

Кейінгі сабақта ашық сұрақтар қою арқылы жаңа тақырыпты ашуға 
жетеледім. Осы кезде С деңгейлі оқушым суретке қарап тақырыпты тал-
даудан гөрі қойылған сұрақ, яғни қайта бағыттау сұрақтары арқылы жаңа 
тақырыпты меңгергендерін көрсете білді. Сынып oқушылары сыни ойлай 
отырып сұраққа жауап беру барысында сабақтың тақырыбын  аша білді. 
Оқушылардың тақырып бойынша cындарлы сөйлеуі және сыни  тұрғыдан 
ойлауы, білімге деген құштарлығының артуы және бір-бірінен  білмегендерін 
үйренуі,  сонымен  бірге басқа oқушылардың идеяларын құрметтеуі, білімдерін  
бағалауы  диалог  арқылы жүзеге aсты. Оқушылардың берген  жауаптары  
мен  түсініктемелеріне қарай әрекет етудің бірнеше түрлерін ұсынды (Регг 
және Брaун, (2001).

Екінші сабағымнан байқағаным – оқушылардың еш қысылмай, бір-біріне 
сұрақ қою арқылы және cыни тұрғыдан ойлау арқылы сабақтың тақырыбын 
аша білуі. Берілген тапсырмаларды жұппен, топпен біріге отырып диа-
лог құруында, бір-бірімен пікір aлмаса алуында, тапсырмаға талдау жасап, 
қорытындылағанда оқушылардың сыни тұрғыдан oйлай алуын байқадым. 

«Бактериялар тірі организмдердің ежелгі тобы екендігі. Бактерияларға 
жалпы сипаттама» тақырыбындағы үшінші сабағымда оқушыларға білім 
деңгейі бойынша әртүрлі сұрақтар және сабақтың жaңа  тақырыбын ашу ба-
рысында проблемалық сұрақтар қойылды:  

– Адамда ауру тудыратын вирустар түрлері туралы не білесіңдер?
– Өсімдіктер мен жануарларды зақымдайтын вирустар туралы не айтуға 

болады? 
– Вирустың таралу аймағы. 
Бұл сұрақтарға оқушылар «Адамға ауру тудыратын вирустар тұмау, сары 

ауру, сіреспе» ,«Жануарлар мен өсімдіктерді зақымдайтын вирустар топалаң, 
айналма, картоп теңбілі, т.б» деп жауап берді. «Вирустар ауада, шаң-тозаңда 
кеңінен таралады». «Әрине, вирустың пайдасынан зияны көп, себебі, вирус-
тар көбінесе ауру тарататын тіршілік»  деген жауаптары орынды әрі мен 
күтпеген нақты жауаптар болды. 

Сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады, себебі, сұрақ 
дұрыс қойылған жағдайда сабақ берудің тиімді құралына айналады және 
оқушылардың білім алуына қолдау көрсетіп, оны жақсарта және кеңейте ала-
ды. Ендеше сұрақ қоюды тақырыпқа сай оқушылардың білім алу қабілеттеріне 
сәйкес болатындай етіп құру қажет деп санаймын. Eгер қойылған сұрақтарға 
оқушылардың берген жауаптары дұрыс болмай жатса немесе жауап бeре 
алмаған жағдайда онда оқушының білім алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың 
түрткі болу, сынақтан өткізу және қайта бағыттау сияқты әртүрлі техника-
ларын қолдануды түсіндім. Сонымен бірге оқушылардың жауабын түзетуге 
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көмектесу үшін сұрақты қарапайым етіп қоюға, өткен материалға оралуға, 
ойға салуға, дұрысын қабылдауға және толығырақ жауап беруге итермелеу 
керек деп ой түйдім. Ең бастысы, бұл жерде сынақтан өткізуге арналған 
сұрақтар оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық 
білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетіндей етіп құрылуы қажет. 

Үшінші сабақтағы қызығушылықты ояту сатысында сыни тұрғыдан 
ойлауға үйретуде «Ойлан, жұптас, талқыла» әдісін қолдандым. Бұл әдіс 
бойынша сыныпқа «Бактериялар тірі организмдердің ежелгі тобы екендігі. 
Бактериялардың жалпы сипаттамасы. Прокариоттар және эукариоттар  ту-
ралы түсінік» тақырыбы берілді. Осы тақырып бойынша әр оқушы өз 
білгендерін жеке ойланып, дәптерлеріне жазып отырды, одан кейін топтағы 
оқушылар жұптасып, өз  ойларын  бір-біріне жеткізді. Соңында берілген 
тақырып  бойынша әр шағын топ мүшелері бірін-бірі толықтырып, әр топтан 
бір оқушы шығып, үлкен топ алдында қорғады. 

«Ойлан, жұптас, талқыла» (Kagan, 1997) – ой шақыру стратегиясының 
негізгі түрлерінің бірі. Итермелеу ояту сатысында мақсатты жақсы көрсетеді, 
себебі кез келген оқушыға өзінің алғашқы білетіндеріне оралып, оның 
ішінде осы түсінік пен сөзге қатысты білетіндерін таңдап алуға мүмкіндік 
береді. Өзінің тізімін жұбымен бөліскенде, көбірек сөздер мен идеялар алуға 
көмектеседі.

Өткізілген төрт сабақтағы тапсырмаларды орындау барысында 
оқушыларға ауызша сұрақ қою техникасы қолданылып отырды. Сонымен 
қоса осы сабағымда «Автор орындығына» отырғызу үшін екі оқушыны 
таңдап алдым. Екі оқушыға жаңа тақырыпты өз беттерімен ашып беруге тап-
сырма бердім. Oсы кезде көбіне сыныптағы талантты да дарынды  оқушылар 
берген тапсырманы сыни тұрғыдан ойлай отырып дұрыс жауап беруге тырыс-
ты және өз ойларын анық жеткізе білді. Oқушыларға сабақ өте жақсы ұнады.

Cыни тұрғыдан ойлауға үйрету әдісінің өзіме де, оқушыларға да қатты 
әсер еткенін түсіндім. Cабақтарым мақсат пен міндеттерге сай өтті. 

 Сыни тұрғыдан  ойлауға үйретудің әдіс-тәсілдері бойынша жүргізілетін 
жұмыстарда оқушылар өз бетінше тұжырым жасап, қорытындыға келуі, 
ұқсас құбылыстар арқылы арасынан тиімдісін таңдай білуі, проблема-
ны шеше алуы, пікірталасты жүргізе білу қабілеттері белгілі бір деңгейде  
қалыптасады деп айтуға болады. 

Төртінші сабағымда оқушыларымның топтық жұмыста сыни тұрғыдан 
ойлай алатынын байқадым. Осы кезде жаңа тақырыпты ашу бағытында Жиг-
со әдісі қолданылып, жеке, жұптық, топтық талқылауға түсті. Атап айта кет-
сем, Жигсо (Slavin, 1994) – оқушылардың бірін-бірі оқытуда көмектесуіне 
арналған жұмыс түрі. Бұл жұмыс оқушылар зерттеу жүргізгенде немесе 
мәтінді оқыған кезде пайдаланылады. Мұнда әрбір оқушы материалды толық 
меңгереді. Материалдың өзі қарастырған бөлігін түсіндіргенде олар сарапшы 
бола алады. Олардың әрқайсысы басқадан үйреніп, басқаны үйретуде белсенді 
рөл атқарады. Сондықтан да екі топқа да флипчарт  таратып,  «Кластер» 
құруды тапсырдым. 1-топқа «Адамда ауру тудыратын вирустар», 2-топқа 
«Өсімдіктер мен жануарларға ауру тудыратын вирустар» тақырыбында 
берілген тапсырма бойынша екі топ та бірлесіп, ынтымақтастықта жұмыс 
жасады. Осы жұмыста Диас белсенділік көрсетіп, түйінді ойлар жазып отыр-
ды: «Адамда ауру тудыратын ауру түрлері мыналар: ИТИС, қызылша, ше-
шек, сары ауру, ұшық, балалар сары ауруы», – деп тобына ашып айтып берді. 
Пікірталас кезінде оқушылардың өз ойларын ортаға салып, талқылағаны 
мені таң қалдырды: себебі, үнемі «үнсіз» жүретін Жансаяның пікір айтуы, 
бейтарап жүретін Ербол мен Әминаның «ішкі уәжі» оянып, өзіндік пікір ай-
тып, белсенділік танытып отыруы. 

Осыған  байланысты  мен  оқушы ойы мен өз ойымды ұштастыра  
және  сабақ  барысын  саралай  отырып  келешекте  оқушылардың  ашы-
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лып  сөйлеуіне,  өз  беттерінше жұмыс жасай алуына, сыни ойлау  арқылы 
топтық жұмысты жалпы сипатта көрсете алуына көп көңіл бөлуім керек деп 
ой түйдім. Осыған байланысты  оқушылар ынтымақтастықпен  бірігіп жұмыс 
жасауды үйрене бастағандай. Оқушылар әр сабақта өз жұмыстарын сарала-
ды, өз-өздерін бағалай алды, кері байланыс жасауды үйренді. Ең бастысы, 
оқушылардың қызығушылығы басым болды. Бағдарлама бойынша 7 модулді 
өзара кіріктіре отырып тізбектелген сабақ жоспарын құру, оқушылардың да-
муына өзіндік әсері, ықпалы зор екенін байқадым.  Жоғарыда  келтірілген  
сын тұрғысынан  ойлауға үйрету тәсілдерін  тиімді  пайдаланғанда байқаға-
ным – шәкірттерімнің сабаққа деген қызығушылығының артқандығы, сыни 
ойлауға, өз көзқарасын айтуға, өзгені тыңдай білуге қалыптаса отырып 
шығармашылықпен өз оқуларында қолдануды үйренгені. 

Әдебиет
1. Мирсеитова С. Оқыту ізденіс ретінде және ізденіс оқу ретінде//Қазақстан Оқу Ассоциа- 

 циясы. – Қарағанды, 2011.
2. Мұғалімдерге  арналған  нұсқаулық//Назарбаев Зияткерлік  мектебі  ДББҰ.  Білім  беру 

 порталы дереккөздері. – 2012
Қарағанды облысы 
Ақтоғай ауданы 
Абай ауылы.

азіргі таңда мектептерге жүктелер міндет аса зор. 
Өйткені,  заман талабының тұрмыс мәдениетін оқушы 

«ШЕБЕР ҚОЛДАР» ҮЙІРМЕСІ 

Куляра  ҚАМЫСБАЕВА,
№1 “Шұбарқұдық” мектеп-гимназиясының 
технология пәні   мұғалімі

Қ
бойына сіңіру – басты мақсат. Сондықтан біздің мектептегі “Шебер қолдар” 
үйірмесі  оқушыларға өздігімен еңбек етуді үйретуді көздейді. Ендеше үйірме 
мақсаты:

– оқушылардың бойында экономикалық, эстетикалық, экологиялық 
білімдерді бойына сіңіру;

– еңбексүйгіштікке, іскерлікке, ұйымшылдыққа, жауапкершілікке тәр-
биелеу;

– сәндік қолданбалы өнерді тиімді қолдана білу;
– жұмыс нәтижесін көрсету мақсатында көрме ұйымдастыру, көрмеге 

қатыстыру.
Ол үшін, ең бастысы, еңбек тәрбиесін тиімді әдіс-тәсілдер арқылы 

жүргізу қажет. Өйткені, оқушының барлық пән түрлерінен алған білім қорын, 
қабілеттілігін еңбек технологиясы арқылы іске асырады. Бірак, өкінішке орай, 
мектепте материалдық база өте төмен. Материалдары жоқ, құрал-саймандар 
жетіспейді. Осы мәселелер шешілсе, технология пәні өз дәрежесінде өтіп, 
оқушылар еңбекке икемделер еді. Қолөнерге тиісті оқушыға арналған 
танымдылық әдебиеттер, көркем суретті журналдар болса екен деп ойлай-
мыз. Себебі, барлық пәндер бойынша кітапханада әдебиеттер табуға бола-
ды, ал қолөнерде қазақ тілінде кітаптар өте аз. Мұғалім оқырмандар үшін 
әдебиеттер табуға болады, ал оқушы балалардың ерекшелігін ескерген, тірек 
оқулыққа жақын әдебиеттер табу мүмкін емес.

Қолөнерге деген дарын қабілеті өздігінен жетілмейді, оған да белгілі бір 
факторға ықпал жасайды. Атап айтқанда, олар мына төмендегілер: 

– мектеп өмірі, мектептегі оқыту мен тәрбие жұмысы;
– оқушылар мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынас;
– отбасы жағдайы;
– физиологиялық даму үрдісі;
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– балаға қажет білімнің берілу сапасы;
– өнер туралы әдебиет оқыту, мұражайға бару, қолөнер туындысын 

көру,талдау;
– өнер тілінде баламен сөйлесу, үнемі оны қызықтырып отыру;
– жасаған бұйым арқылы мадақтап отыру, өз күшіне сендіру.
Нәтижелі еңбектің арқасында оқушылардың  қолөнерге деген қызығуы 

пайда болады, іске бейімділігі мен икемдігі қалыптасады, шығармашылық 
қабілеті артады. Сонымен қатар, үйірме жұмысына тарту арқылы баланың  
өз қиялы, идеясы, өзіндік пікірі, көзқарасы қалыптасады, шығармашылық 
ізденісі пайда болады. Ең бастысы,  өзіндік еңбек ету қабілеті ашылып, кәсіби 
шеберлігі өседі.

Ақтөбе облысы
Темір ауданы.

азақстан Республикасының Президенті  Н.Ә. Назарбаев қай кезде де 
өз халқына арнаған жолдауларында еліміздегі білім саласын сырт ай-

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕ
ИНТЕРАКТИВТІ ТАҚТАНЫ ҚОЛДАНУ 

Ботакөз  ӘЖІМҰРАТ,
«Мұрагер-Астана» білім кешенінің 
ағылшын тілі мұғалімі

Қ
налып өткен емес. Қазақстан халқына арнаған Жолдауында Елбасымыздың 
«Отандық білім беру жүйесіне  инновациялық әдістерді, шешімдерді және 
құралдарды қарқынды енгізуге тиіспіз», – деп атап айтқаны да сондықтан 
болса керек. Елімізде қазақстандық мектеп оқушыларына алғаш рет 
интерактивті тақта қолданысқа енгізілген тұста Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
оқушылармен бірге осы тақтаның сиқырына бірге үңіліп, оқушылардың сол 
сәттегі қуаныштарын бөліскені де есімізде. Сол сиқырлы ақ тақтаның мектеп 
төрінен озып, балабақшалар табалдырығын аттап, балдырғандарымыздың 
игілігіне жарағанына да біршама уақыттың жүзі болып қалды. Бұл да болса 
білікті  Көшбасшымыздың  қырағы саясатының бір жарқын ұшқыны екені 
жасырын емес.

Бұдан бірнеше жылдар бұрын ағылшын тілі балабақшаларда ата-ана 
қалауымен ғана ақылы түрде жүргізіліп келсе, бүгінгі таңда Президентіміздің  
«әрбір қазақстандық үшін үштілді білу – әркімнің дербес табыстылығының 
міндетті шарты» ретінде басты назарға қоюының нәтижесінде балабақша 
бүлдіршіндеріне 4 жастан бастап  жоспарлы түрде ағылшын тілін үйрету жолға 
қойылды. Әрине, мектеп жасына дейінгі балғындарға дәл қазіргі таңда әлемдік 
маңызға ие болып тұрған ағылшын тілінің үйретіле бастауы біздің еліміздің 
тағы бір жетістігі және әлемдегі алдыңғы қатарлы мемлекеттер қатарында  
болуымыздың  кепілі.  Осы  орайда   ерекше тоқталатын басты мәселе – ол 
балабақшалардағы ағылшын тілін үйренушілердің қызығушылығын арт-
тыратындай, тіл үйренушінің зияткерлік көкжиегінің дами түсуіне ықпал 
жасайтындай деңгейде оқу іс-әрекетінің ұйымдастырыла білуі. Өйткені, 
балабақшада жүргізілетін бұл пәннің дамытушылық міндеті баланың 
зияткерлік және танымдық қабілетін тіл арқылы дамытуға негізделген. Алай-
да мектеп жасына дейінгі балаларға тіл үйрету мектеп оқушыларын оқытудан 
біраз өзгешелеу және едәуір айырмашылықтарымен ерекшеленеді. Мектеп 
жасына дейінгі балаларға арналған мекемелерде балалардың  бар болмысы 
ойынмен тікелей байланысты. Сондықтан бұл жерде басты назарда баланың 
қызығушылығын оятарлықтай тартымды  ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті 
болып табылады.

Балабақшада ағылшын тілін үйрету үрдісі неғұрлым қызықты, тартым-
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ды ұйымдастырылған болса, баланың сөздік қорының да мол болып, бала 
санасында көптілділіктің дамуына жағдай да жасалады. Осы орайда өз іс-
тәжірибеммен бөлісер болсам, маған негізгі көмекші – интерактивті тақта 
дер едім. Ағылшын тілінде ән үйренгенде де, әр тарауға сай тақырыптар 
мазмұнын аша түсуде де, ертегілер желісімен әңгімелеу барысында да 
интерактивті тақтаның себі тиеді. Қазіргі таңда тіл үйретудің әдіс-тәсілдері 
неғұрлым тың, тиімді технологияны қолданысқа енгізуімен сипатталады.

Мысалы, 4-5 жастағы балғындарды қамтитын орта топта «Animals-
Жануарлар» тақырыбын өткізу барысында интерактивті тақтаның қолданысқа 
енген тұсын атап өтейін:

– ән үйренуде;
– ертегі желісі;
– тақырыптың негізгі жаңа сөздерін бекіту;
– қазақша жыл қайыруды үйрену.
1.  Жануарлар   тақырыбына  сай мен «Old Macdonald» әнін таңдадым. 

Бұл  әнді  бала  интерактивті тақта арқылы  тыңдап әрі оның суреттеріне 
қарай отырып айтып үйренеді және 4-ке дейін санап та отырады. Жалпы 
ағылшын тіліндегі әнді үйретумен қатар біз балаға айтылып отырған әннің 
мағынасын да балаға толық жеткізе білуіміз қажет. Ағылшын тілін үйрету 
барысында музыканың ықпалы мол. Ән үйренудің тілдік қарым-қатынас 
құралы ретінде рөлі зор. Мұндағы жаңа сөздер мен сөз тіркестері құралып 
баланың сөздік қорының көбеюіне ықпал етеді. Ән, өлең тыңдау кезінде та-
ныс сөздер баланың есінде тез жатталады. Шетел тілінде ән айтып үйрену 
барысында балалар дыбыстарды дұрыс атап үйренеді, сөйлемге дұрыс 
екпін қояды. Әнмен жұмыс барысында баланың көңіл күйі көтеріліп, тілге 
деген қызығушылығы арта түседі. Сабақ барысындағы әндер мұқият жас 
ерекшелігіне сәйкес іріктеліп таңдап алынуы керек. Интерактивті тақтаны 
қолдану арқылы біз осы мақсатымызға толық жете аламыз.

Old Macdonald had four cows              Тақтада 4 сиыр көрсетіледі.
1 cow, 2 cows, 3 cows, 4 cows              Бала сиырларды санайды.
Бала интерактивті тақта арқылы бір сәтте әнді де тыңдайды, әндегі жан-

уарлар атауларын сіңіреді,1.2.3.4 сандарын да санап шығады.
2.  Жануарлар тақырыбына сай мен балалардың жанына жақын «Бауыр-

сақ» ертегісін таңдадым. Сабақ барысында балалар осы ертегі желісіне сай 
дайындалған слайдты интерактивті тақтадан тамашалай отырып тосыннан 
шығып отыратын ертегі кейіпкерлері атауларын атап отырады.

Grandpa – ата, Grandma – әже,  Baursak – бауырсақ,  
Rabbit – қоян,  Wolf – қасқыр,  Bear – аю,        Fox – түлкі.
Кейіпкерлер атауларын меңгергеннен соң келесі сабақта балалар осы 

ертегі желісіндегі мультфильмді тамашалайды, экрандағы бауырсақпен бірге 
балалар да әуенге қосылып билейді. Ал келесі сабақтарда балалар кейіпкерлер 
сөзін меңгергенде экраннан дыбыссыз қойылған мультфильммен бірге өздері 
әңгімелеп және «Delicious» әнін бірге орындайды. Осындай интерактивті 
тақта көмегімен сатылы түрде сіңірілген ертегі қойылымға әзір болады, ба-
лалар да қызығушылықпен меңгереді, соңында оны өздері рөлдерге бөліп 
ағылшын тілінде айтуға жаттығады.

3. Жануарлар тақырыбы бойынша меңгерілген жаңа сөздерді бекіте түсу 
мақсатында интерактивті тақта көмегімен «Хайуанаттар» бағына саяхат жа-
саймыз. Бұл кезеңде балалар өзін-өзі тексеру сатысынан өтеді десек те бо-
лады. Осы жерде балалар тартымды бейнедегі өздерінің  сүйікті жануарла-
рымен жүздеседі. Тақта алдына келген бала оның ағылшын тіліндегі атауын 
айтады, содан соң тақтаны қалам көмегімен қозғағанда сол жануардың дұрыс 
атауы айтылады. Бала егер дұрыс атамаған болса, өз қатесін тақтамен бірге 
қайталау арқылы түзетуге мүмкіндік алады.

4. Жануарлар тақырыбындағы атауларды балаларға толығырақ меңгерте 
түсу мақсатында мен өз тәжірибемде интерактивті тақтаны қолдана отырып  
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жануарларды қазақша жыл қайыру тізбегі бойынша өз ретімен орналастыруға 
үйреттім. «Жыл басына таласқан хайуанаттар» ертегісі айтылып жатқанда 
тақтада бір шеңберге орналасқан жануарлар тізбегі пайда болады. Ары 
қарай осы тізбекпен жұмыс жасаймыз. «Көршісін тап» ойынын ойнаймыз. 
Шеңбердегі 12 жануарды өз орнымен айта білуге талпынушылық балалардың 
есте сақтау қабілетін дамытуға сеп болады. Ал бұл ретте интерактивті тақта 
қызметі теңдессіз екені даусыз.

Ағылшын тілін үйретуде интерактивті тақтаны тиімді пайдалану арқылы 
балалардың ағылшынша ауызекі тілде сөйлесуіне психологиялық дайындық 
жасалады, білім, білік, дағдылары, танымдық, коммуникативтік құзыреттілігі 
қалыптастырылады.Қазіргі заманғы жаңа ақпараттық технологияны қолдану 
арқылы оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейінде пәнаралық байланыстарды 
тереңдетуге мүмкіндік туады. Бұл балалардың жаңа ақпаратты қабылдау 
арқылы ойлау қабілетін арттыра түседі. Осындай бағыттағы білім балаларды 
Отанға деген сүйіспеншілікке, достық пен ынтымаққа баулиды. Сондықтан 
оқу іс-әрекетін ұйымдастыру барысында балалардың белсенділіктерін арт-
тыру үшін  көрнекі құралдар, техникалық құралдарды жиі пайдалану қажет.

Әдебиет
1. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы  Н.Ә.  Назарбаевтың  Қазақстан–2050  

 стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына Жол- 
 дауы//14 желтоқсан 2012 жыл.

2. Шарипбаева М.С. Изучаем английский язык//Алматыкітап баспасы. – 2012.
3. Английский язык для дошкольников. Методическое пособие для детей 4-7 лет. – Астана,  

 2012//Авторский коллектив Батулина Э.М., Сурхай Л.Г.

ходе эксперимента нас интересовал вопрос, как дети разных параллелей 
адаптируются к новым или внезапно изменившимся условиям, умеют 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА 
НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И.ПЕРЕРЕЖКО, 
кандидат педагогических наук, доцент
Белорусского государственного медицинского университета
(Окончание. Начало в 9-ом номере.)

В
соотносить свое поведение с требованиями новой среды, обеспечивают вы-
полнение стоящих перед ними задач. 

Анализ данных лонгитюдного исследования показывает, что 74% детей 
адаптируются полностью в течение сентября месяца. Эти дети быстро вли-
ваются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых друзей, у них 
всегда хорошее настроение, они спокойны, без видимого напряжения выпол-
няют требования учителя. У 17% школьников проходит неполная адаптация. 
Не полностью адаптированные дети имеют недостаточный уровень подго-
товки к школе, они часто волнуются, плаксивы, необщительны, отвлекают-
ся на уроках. 9% учащихся полностью не адаптированы. У них отмечаются 
негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. 
Анализ полученных данных свидетельствовал о необходимости дополни-
тельной работы со школьниками по сопровождению их речевого развития, 
мелкой моторики средствами конструктивной деятельности. В связи с этим 
нами был выработан алгоритм психолого-педагогического сопровождения 
процесса адаптации к школе учащихся первых классов (схема 1).
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Схема 1 – Алгоритм психолого-педагогического сопровождения 
процесса адаптации к школе учащихся первых классов

Анализ, методическая работа, коррекция

Изучение 
социума
Социаль-

ные 
паспорта 
классов

Психологи-
ческий семи-
нар «Проб-

лемы школь-
ной адап-
тации и 

успешности 
учебной 
деятель-
ности»

Посеще-
ние 

и анализ 
уроков

Индиви-
дуальные 
консуль-

тации 
для 

педагогов

Коррек-
ционные 
занятия 

с учащи-
мися

Индивидуальные 
консультации 
для родителей

Работа семейной 
консультации «Лад»

Родительское собрание 
«Школьные трудности 

детей и поддержка 
семьи»

Семейный клуб 
«Давайте 

познакомимся»

Пропедевтический этап

Собрание для 
родителей будущих 

первоклассников 
«Ребенок идет 

в школу»

Семинар для педагогов 
«Особенности 
психического 

развития будущих 
школьников»

Консультации 
для родителей 

и педагогов

Диагностический этап
Выявление проблем

Диагностика, коррекция

Психолого–педагогический консилиум

Для реализации алгоритма психолого-педагогического сопровождения 
процесса адаптации к школе учащихся первых классов была разработана 
программа деятельности начальной школы в адаптационный период. Содер-
жание адаптационной программы предусматривает создание условий для 
развития собственной внутренней жизни ребенка как фактора, обеспечиваю-
щего его успешный переход к новому виду деятельности. Программой пред-
полагается создание условий сохранения и совершенствования психическо-
го, физического и нравственного здоровья учащихся. В ее основу положено 
сочетание различных видов деятельности, что позволяет ребенку реализовать 
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себя в новых для него условиях. Критерием адаптации является продвижение 
ребенка в каждом виде деятельности.

В программе адаптационного периода отражены направления педаго-
гической деятельности, сформулированы задачи, определен планируемый 
результат, зафиксированы учебно-методическая обеспеченность и ресурсы, 
а также указаны сроки и формы подведения итогов (см. приложение). Реали-
зация алгоритма позволяет обеспечить благоприятные условия для обучения 
и развития  младших школьников. 

Литература
1. Нежнова Т.А. Динамика внутренней позиции  при  переходе  от  дошкольного   к  млад- 

 шему  школьному  возрасту  // Вестник  Моск.  ун-та.  Сер.  14,   Психология. –  1988. –  
 № 1. – С. 50.
2. Слободчиков  В.И. Психология развития человека:  развитие  субъектной  реальности  в  

 онтогенезе / Слободчиков В.И., Исаев Е.И2. – М.: Школьная пресса, 2000. – С. 282.
3. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание.  – Человек и мир. – СПб.: Питер, 2003. – С. 275.
4. Сманцер  А.П. Теория и практика реализации преемственности в обучении школьников  

 и студентов.  – Минск : БГУ, 2013. – с. 271.
5. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр.соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1982. – Т.2. – С.251. 
6. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям.  – Минск, 1981. – С. 159.
7. Рубцов В.В. Организация  и  развитие совместных  действий  у детей  в процессе обуче- 

 ния. – М.: Педагогика, 1987. – С. 160.
8. Дусавицкий А.К.  Развитие  личности  в  учебной  деятельности.  –  М.: Знание,  1996. –   

   С. 48.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММА АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
УЧАЩИХСЯ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Цель программы: создать педагогические и социально-психологиче-
ские условия, позволяющие учащимся успешно учиться, функционировать 
и развиваться в новой системе школьных отношений.

Задачи программы:
1. Сформировать умение ориентироваться в новом информационном 

поле.
2. Помочь учащимся в освоении нового учебного пространства.
3. Организовать психолого-педагогическое сопровождение учащихся в 

период адаптации.
Программа представлена поэтапно. На каждом этапе сформулированы 

задачи, отражены направления и виды педагогической деятельности, зафик-
сирован планируемый результат, определено ресурсное обеспечение, ука-
заны сроки реализации программы. Содержание программы пронизывает 
всю образовательную деятельность школы. Являясь неотъемлемой частью 
как урочных, так и внеурочных дел, программа включает в себя следующие 
направления педагогической деятельности:

1. Методическую работу, направленную на совершенствование качества 
организации и модернизацию содержания деятельности в адаптационный 
период.

2. Индивидуальную и дифференцированную работу учителей-предмет-
ников, классных руководителей, специалистов, администрации.

3. Консультативную помощь всем участникам образовательного про-
цесса.

4. Диагностическую работу, направленную на выявление статуса каж-
дого школьника.

3. “Қазақстан мектебі” №10, 2015.
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  Вид дея-       Задачи             Сро-     Ресурсы    Технологии,        Планируемый          Форма
  тель-                                   ки     учебно-мето-      результат                   подве-
  ности                      дическое          дения 
         обеспечение         итогов 
  Диагнос-   Выявить уро-    Сен-    Учителя,     Инди-                Умение адекватно     Роди-
  тическая    вень интел-       тя-       пси-         видуальные  реагировать на         тель-
       лектуального,    брь      холог           карты детей.   ситуацию.                 ские
       физического                                      Составление      Умение понимать    соб-  
           и социаль-       списков   задание.                    рания 
        ного разви-       классов  Владение само- 
        тия детей.       регуляцией (воле-
        Выявить уро-      вое усилие).
        вень мотива-      Умение организо-    Адми-
        ционной го-      вать свою дея-         нистра-
                     товности.      тельность (само-     тивное     
           Информиро-                 Зам. ди-    стоятельно               совеща-                
        вать педкол-                  ректора,    работать).       ние.     
        лектив о ре-                  учителя    Речевая актив-         Пед-
        зультатах      ность (словарный    совет 
           набора детей       запас, умение 
           в первые       пересказывать 
           классы       текст). 
         Владение навыка-
         ми чтения.
         Знание числовой 
         последовательнос-
         ти (в пределах 10), 
         владение матема-
         тическими опера-
         циями, умение 
         сравнивать.
         Выявление общей 
         понятливости, 
         осведомленности.
         Знание своей 
         фамилии, своего 
         имени, года рож-
         дения, домашнего 
         адреса.
         Освоение роли 
         быть школь-
         ником
  Исследо-   Выявить    Ок-     Учителя     Система зада-    Умение слушать      Сове- 
  ватель-       отношение        тя-       первых       ний и упраж-      и слышать.      ща- 
  ско-диаг-    ребенка     брь      классов,    нений «Про-  Умение выпол-        ние     
  ности-        к роли                логопед,     веди дорож-        нять задание            учи-
  ческая       школьника.                   пси-    ку», «Графи-       учителя.                   телей.
                     Изучить раз-               холог          ческий дик-        Умение ориен-
        витие круп-      тант», «Ассо-     тироваться на
           ной и мелкой          циативные   листе бумаги. 
           моторики.      ряды», «Ри-        Умение прово-   
           Определить      сунок семьи»,  дить зрительный 
                     уровень сфор-                       «Сравнитель-      контроль.
                     мированности         ные картин-   Умение управ-
                     речевой ак-      ки», «Выбор  лять движением
                     тивности.       парных карти-    своей руки.
        Изучить уро-      нок», «Вер-        Умение контроли-    Роди-
        вень развития                       бальное и ви-     ровать собствен-      тель-
                     познаватель-      зуальное пре-     ные действия.          ские 
                     ной сферы.      дъявление  Умение состав-        собра-
           Изучить осо-      объектов»   лять рассказ на        ния
           бенности      определенную 
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            поведенчес-                      тему.
         кой реакции.        Умение употреб-
         Получить         лять в речи слова,
                      представле-        определять пред-
                      ние о работо-        меты, признаки,
                      способности         действия. 
                      ребенка.        Умение прида-
            Информиро-        вать эмоциональ-
                      вать пед. кол-        ную окраску голо-
                      лектив, роди-        су при передаче
                      телей учащих-       содержания
         ся о результа-       материала
                      тах исследова-
                      тельско-диаг-
                      ностической 
                      деятельности
   Разви-        Формировать     Ноя- Учителя     Система тре-          Рабо-
   вающая      деятельност-      брь     первых      нинговых уп-          чие
            но-коммуни-                 классов,     ражнений на          тет-
                      кативные,                      логопед,     уроках:           ради
  Тренинг      познаватель-                 психолог   «Графический          уча-
  основных   ные общеучеб-                                  диктант»,           щихся
  психо-        ные умения,        «Ассоциатив-
  физиоло-    способство-                      ные ряды»,
  гических    вать их даль-        «Сравни пред-
  харак-         нейшему раз-        меты», «Вы- 
  теристик,    витию для ус-       бор парных
  обеспечи-   пешного        картинок»,
  вающих      включения        «Вербальное
  оптимиза-   учащихся в        и визуальное    Усвоение основ-
  цию поз-     образователь-       предъявление     ных этических
  наватель-    ную дея-        объектов»,     (умение привет-
  ной дея-      тельность.        «Рисунок    ствовать, про- 
  тельнос-     Формировать        змейки»,    щаться, благода-
  ти и пове-   адаптивное        «Четвертый    рить, извиняться),
  денче-         поведение        лишний»,    коммуникативных
  ской             в школе.        «Сложи ри-    (умение задавать 
  адап-          Определить        сунок», «До-      вопросы и отве-
  тации          уровень раз-                     мики на поля-    чать на них),
         вития мысли-                      не», «Повтори   дисциплинарных
         тельных опе-        слова»,    правил, взаимо- 
         раций: анализ,        «Сравни    отношений между
         сравнение,         слова», «Вы-   детьми и
         обобщение.                      ложи сам»,    педагогами.
         Изучить         «Пляшущие      Умение самостоя-    Анали-
         отдельные         человечки»        тельно сравнивать,  тичес-
                      свойства вни-                     обобщать, анали-     кие
                      мания, памя-       зировать.       справ-
                      ти, мышления.      Умение устанав-      ки учи-
         Информиро-       ливать взаимо-         телей,
             вать пед. кол-       связь, делать       психо-
         лектив, роди-       умозаключения.       лога,
                      телей о резуль-      Умение распреде-    лого-
                      татах разви-       лять и концентри-    педа
                      вающей дея-       ровать свое вни-
                      тельности        мание.
                      учащихся.       Умение употреб-.
                      Выявить        лять в речи слова, 
                      неадаптиро-       предметы, приз-
                      ванных детей       наки действия, 
          грамматически 
          правильно стро-
          ить предложения
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  Диагнос-     Выявить уро-    Дека-   Учителя    Система зада-    Качественные       Анали-
  тическая      вень адап-      брь       первых     ний, тестиро-     данные об уча-        тичес-
            тации уча-                  классов,     вание, анке-       щихся, об успеш-    кие     
  Заключи-    щихся к    психолог    тирование    ности их адапта-     справ-  
  тельная        школьной        ции к новому       ки
  диагнос-     среде.        виду деятель-
  тика            Провести зак-       ности (запол-
            лючительную        нение индиви- 
         диагностику.         дуальных карт
            Информиро-        развития
            вать пед. кол-        учащихся)
         лектив, роди-
            телей о резуль-
         татах адапта-
         ции учащихся
   Коррек-      Развивать           Ян-      Логопед,   Система    Динамика качест-  
   ционно-      познаватель-      варь,   психолог   индиви-    венных показа-
   консуль-     ные и психи-     фев-       дуальных уп-    телей индиви-
  тативная     ческие про-        раль,        ражнений и     дуального разви-
         цессы, обще-     март        заданий, груп-    тия дезадаптиро-
         учебные и         повая работа       ванных уча- 
         предметные                                                                   щихся
         умения.
            Обеспечить 
         контроль за 
         индивидуаль-
         ным разви-
         тием дезадап-
         тированных 
         детей.
         Индиви-
         дуально ин-
         формировать 
         родителей, 
         пед. коллек-
         тив об итогах 
         коррекции 
         дезадаптиро-
         ванных детей

г.Минск.

бновление содержания образования заявлено как фактор успешного бу-
дущего. Поэтому я начну с формулы, определяющей в моем понимании 

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Жанбол ЖИЛБАЕВ, 
Президент Национальной академии образования 
им. И.Алтынсарина

О
успех педагогического ремесла и, как следствие, успех общий. Полагаю, что 
она заключается в следующем: от стандартов через идеалы к эталону.

В педагогическом контексте эталоном выступает достойная жизнь, обе-
спеченная высоким качеством образования.

Идеалом для достижения такого качества являются успешный ребенок 
и успешный учитель. Их взаимная успешность зависит, прежде всего, от пе-
дагогического мышления. Если оно инертно, не способно к инновациям, то 
вся система образования будет лишена всякой возможности продвигаться к 
лучшему.
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Фактором успешности ученика и учителя выступают образовательные 
стандарты. Если стандарты консервативны, не адаптивны к меняющимся ус-
ловиям, то продвижение к достойному будущему окажется весьма затрудни-
тельным.

Поэтому на пути к педагогическим идеалам нам следует переосмыслить 
и пересмотреть наши образовательные стандарты.

В рамках программы «100 конкретных шагов» по реализации пяти ин-
ституциональных реформ в сфере образования запланировано внедрение 
12-летнего образования и обновление стандартов школьного образования для 
развития функциональной грамотности. 

Как известно, уже несколько лет в центре внимания педагогического со-
общества находится образовательная программа Назарбаев Интеллектуаль-
ных школ. 

В последнее время этот интерес возрос особенно. В стране началась си-
стемно-адаптивная трансляция данного опыта в общеобразовательную шко-
лу. На сегодняшний день уже утвержден Государственный общеобязатель-
ный стандарт начального образования.

В сравнении с действующим отличительной особенностью нового стан-
дарта является ориентация на построение модели образования, основанной 
на результатах. Иными словами, изменена суть педагогического целеполага-
ния. Теперь цели становятся общими для ученика и учителя.

Это очень хорошо передает высказывание немецкого ученого Адольфа 
Дистервега: «Плохой учитель сообщает истины, а хороший открывает их 
вместе с учениками. Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее 
находить».

Ожидаемые результаты обучения спроектированы с учетом специфики 
каждой образовательной области, объединяющей несколько родственных 
учебных предметов.

В новом ГОС НО выделены 6 образовательных областей («Язык и лите-
ратура», «Математика и информатика», «Естествознание», «Человек и обще-
ство», «Технология и искусство», «Физическая культура»).

Введены новые учебные предметы: «Естествознание» как вводный курс 
для дальнейшего изучения естественнонаучных предметов и «Информацион-
но-коммуникационные технологии», изменено содержание предмета «Позна-
ние мира», который теперь закладывает основы общественно-гуманитарных 
наук. 

Для изучения языковых дисциплин предусмотрено уровневое обучение.
Наиболее статичной составляющей в образовании является его содержа-

ние. Динамике, как правило, подвергаются методы, средства, формы обуче-
ния, педагогические технологии, системы оценивания.

В самом деле, мы по-прежнему будем изучать и таблицу умножения, и 
правила сложения и вычитания, и правила правописания, и теорему Пифаго-
ра, и закон Ома и т.д.

Но подход к проектированию содержания образования изменился карди-
нально. В новых программах реализован принцип спиральности. В классиче-
ской дидактике этот принцип известен давно, но в нашей практике образова-
ния мы применяем его впервые.

Принцип спиральности заключается в том, что ребенок повторяет тему 
или понятие несколько раз на протяжении всего школьного обучения, и при 
этом сложность темы возрастает при каждом повторении. На это направлены 
также межпредметная интеграция и обучение через сквозные темы.

Новые учебные программы построены на:
– принципе спиральности при проектировании содержания предмета;
– иерархии целей обучения по таксономии Блума;
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– педагогическом целеполагании по уровням образования и на протяже-
нии всего курса обучения;

– наличии «сквозных тем» между предметами как внутри одной образо-
вательной области, так и при реализации межпредметных связей;

– соответствии содержания разделов и предложенных тем запросам 
времени, формировании социальных навыков;

– технологизации учебного процесса в форме разработанных долгосроч-
ных, среднесрочных и краткосрочных планов, что позволит значительно со-
кратить нагрузку учителя. 

Прежде чем перейти к следующему аспекту, я хотел бы обратиться к 
идеям великого мыслителя и  просветителя аль-Фараби, который считал, что  
обучение и воспитание должны рассматриваться  в тесной, органической вза-
имосвязи, поскольку знания, полученные без воспитания,– опасны. Яркой 
особенностью нового стандарта является возможность для реализации обще-
дидактического принципа «обучать воспитывая, воспитывать обучая». 

В этом смысле колоссальной педагогической ценностью обладает идея 
сквозных тем. Достигая ту или иную цель обучения по отдельному предмету, 
дети имеют возможность изучать учебный материал целостно и образно, так 
как сквозные темы обеспечивают межпредметную интеграцию.

Это означает, что младшие школьники, которым еще не свойственно аб-
страктное мышление, академические знания будут получать на конкретных 
образах из реальной жизни. Именно здесь педагоги получают возможность 
приобщать детей к социальным ценностям, приориты в которых сегодня 
определены общенациональной идеей «Мәңгілік ел».

Меняя подходы к отбору содержания образования, трансформируя цели 
обучения, обновляя формат учебных программ, нельзя оставлять прежнюю 
систему оценок учебных достижений. С реализацией новых стандартов вво-
дится новая система оценивания. Пятибалльная отметочная система заменит-
ся  критериальным оцениванием.

Сегодня поставлена задача перехода на 5-ти дневную неделю обучения.
Образовательная деятельность не должна наносить вред здоровью уча-

щихся, в первую очередь, она ориентирована на формирование положитель-
ной мотивации к учебной деятельности. Освобождая субботу от уроков, мы 
даем возможность ребенку развиваться вне школы. Большинство детей не по-
лучают удовольствия от учебы только потому, что не успевают восстановить 
силы за один выходной. Исследования ученых-педагогов подтверждают, что 
успеваемость учащихся младших классов при пятидневной учебной неделе 
оказывается выше по сравнению с другими учениками, которые учатся и в 
субботу. Национальной академией образования подготовлены рекомендации 
по внедрению пятидневной недели, которые сегодня были вручены директо-
рам пилотных школ.

Полагаю, что всем вам известно о предстоящей апробации нового ГОС 
НО уже в этом учебном году. Для этого Министерством образования и науки 
РК определены 30 пилотных школ. В апробации будет задействовано 3 560 
учащихся 1-х классов, 145 учителей начальных классов, 286  учителей-пред-
метников.

Все выше сказанное о новом стандарте будет подвергнуто проверке в ре-
альном образовательном процессе.

В связи с этим апробация обновленного содержания образования будет 
сопровождаться его мониторингом. 

Целью мониторинга апробации является оценка качества и эффективно-
сти внедрения разработанных учебных программ по обновленному содержа-
нию образования, учебников и системы критериального оценивания и даль-
нейшее усовершенствование всех элементов образовательной программы 
для массового внедрения во всех организациях образования страны.
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На сегодня уже разработаны методология, технологические карты мони-
торинга и определены его технологические процедуры.

Мониторинг будет проводиться Национальной академией образования 
им. И.Алтынсарина и АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» при под-
держке МОН РК.

Мониторинг также позволит выявить влияние рисков на успешность и 
эффективность внедрения обновленного содержания образования.

К числу наиболее вероятных рисков относятся такие, как:
– недостаточная подготовленность педагогических кадров для работы 

с новой образовательной программой; 
– недостаток образовательных ресурсов. 
Сегодня мы как никогда понимаем важность и необходимость проводи-

мых образовательных реформ. 
Я глубоко убежден, что для наших детей уже недостаточно усвоение гото-

вых знаний. В современном мире образование становится не целью, а одним 
из вспомогательных средств интеллектуального развития человека. Непре-
менным условием продвижения в успешное будущее становится обучение:

– умению самостоятельно добывать необходимую информацию;
– выделять проблемы и искать пути их решения;
– уметь критически анализировать получаемые знания и применять их 

для решения новых задач.

азақстан Республикасының Ұлттық мұражайында хәкім Абайдың 
(Ибраһим Құнанбаев) туғанына 170 жыл толуына арналған «Абай 

ӘОЖ (УДК): 2-373.13:821.512.122,09(574) 

МЕКТЕПТЕ   «АБАЙТАНУДЫ»   
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ  ӨЗЕКТІЛІГІ

Исламия ХАЛИТОВА,
педагогика ғылымының докторы,
профессор

Аңнотация. Мақалада  мектепке 2013 оқу жылынан бастап енгізілген «Абай-
тану» пәнін оқытудың өзекті мәселелері қарастырылған. Пәннің басты міндеті –  
ақынның толық адам туралы ой-пікірін танып-білумен қатар сондай адам болу үшін 
Абай айтқан ойларды оқушыларға меңгерту. Осыған орай, өз тарапымыздан басты 
ойтұжырым (концепция) ұсындық. Ол өзара байланысты және ақынның негізгі ойла-
рымен сабақтас  бес түрлі құрамнан тұрады.

Түйінді сөздер.  Оқыту,  тәрбиелеу, Абай мұрасы арқылы тәрбиелеу, Абай мұра-
сын оқыту, насихаттау.

Қ
мұрасы» атты ғылыми конференция өтті. Мұнда ақын мұрасын насихаттау, 
тәрбиеде  пайдалану  мәселесіне байланысты бірқатар ойлар айтылды.  

1995  жылы Абай Құнанбаевтың туғанына 150 жыл мерейтойы 
қарсаңында Қазақстан Республикасының Білім министрлігі тарапынан 
өткізілген конференцияда ақын шығармаларын әр сыныпта оқыту жүйесін 
қайта қарау, оқулықтардағы ақынның өмірбаянын, ата-тегін, ақындық 
мектебін, шығармашылық нәр алған  көздері, педагогикалық, психологиялық  
ой-пікірлері, басқа да мәселелерді ғылыми жаңалықтарға сәйкес ашу, 
қара сөздерін 6-7 сыныптан бастап батылырақ енгізу қажеттігі жайлы сөз 
қозғалған еді.
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Осы  мерекедегі  «Абай   туралы   сөз»   баяндамасында   Елбасының     
«...оның  терең ойы мен өжет пікірі тек айта жүрер әңгіме болмай, күнбе-
күнгі тірлігімізге бір кірпіш болып қаланып жататын нақты іске айналса 
тіптен құба-құп» деген сөзі ақын  мұрасын тәлім-тәрбие ісіне батыл енгізу 
қажеттігіне меңзейді. Бастама ретінде осы оқу жылынан (2013-2014)  бас-
тап мектептерде «Абайтану» пәні енгізіле бастады. Бұл көптен бері педа-
гог қауымның ойындағы  іс болатын. Ендігі маңызды мәселе: жастар мен 
балалар ондағы өмірлік маңызды пікірлерді танып-білумен ғана шектел-
мей, күнделікті  өмір салтына айналдыруына шарт туындату. Ол үшін ақын 
мұраларын  жастар мен балалардың жас және психологиялық, әлеуметтік 
ерекшеліктеріне қарай жүйелеп, сәйкестендіріп, педагогикалық негіздерін 
нақтылап ғылыми тұрғыда ұсыну. Бұл істі абайтанушы философ, педагог, 
психолог, әдебиеттанушы, т.б. ғалымдар бірлесіп ғылыми негізде жүзеге асы-
ру жолдарын ұсынуы істің ұтымдылығын қамтамасыз етері анық.  

Педагог, әлеуметтанушы және басқа да ғалымдар шетелдік  құны төмен, 
адамды тәрбиелеуден гөрі аздыруға бағытталған өнімдердің тигізетін зия-
ны жайлы айтып келеді. Өсіп келе жатқан жас буындарды солардың  кері 
әсерінен сақтап, еңбек жолына бағдарлаудың бір құралы осы өшпес ойларға 
толы ақын мұралары. Осыған орай бірқатар мәселелерді атап өтпекпіз.

1. Абай (Ибраһим) Құнанбаевтың күрделі де терең әрі көп мағыналы 
шығармаларын, жастар мен балалар (мектеп оқушыларының) түсінігіне 
сәйкестендіріп жеткізудің психологиялық, педагогикалық шарттарын  
айқындап жүзеге асыру.

2. Оқу-тәрбие  үрдісіне  енгізілген жаңа технологиялар, оның ішінде 
электрондық  құралдардың  мүмкіндіктерін  ақын мұраларын танып-білуде  
пайдалану  жолдарын  қарастыру.

3. Мектеп  оқушыларына   арнап  жазылатын  оқулықтар  мен  оқу  құрал-
дары,  хрестоматия,  оқу-әдістемелік  құралдардың  мазмұны  мен  құры-
лымын оларға  қойылатын  педагогикалық,  психологиялық талаптармен  
қабыстыру.

Атап өтетін басты мәселе: ақын мұрасын балабақшадан бастап мектеп, 
орта кәсіптік оқу орындары мен жоғары оқу орындары, әсіресе болашақ пе-
дагог мамандар даярлайтын білім мекемелеріне енгізуді жүйеге келтіру.  Одан 
кейінгі маңыздысы: оқытудың әр сатысында ақын мұрасы жайлы берілетін 
білім мазмұнын айқындауда  білім алушылардың жас ерекшеліктерін, өмір 
тәжірибесін ескеру. Абайтану мектептерге пән ретінде енгізілгендіктен, 
оның типтік бағдарламасы әзірленіп,  оқулық, оқу құралы, оқу-әдістемелік 
құралдар сол бағдарлама негізінде талапқа сай жазылуы да істің  тиімділігін 
арттырмақ.  

Оқулық әзірлеуде оларға қойылатын талаптарды ескерумен бірге оның 
мазмұнын анықтауда негізгі ұғымдар, басты ұстанымдары, ереже-қағидалар  
Абай шығармаларының өзінің ішінен табылады. 

Абай мұрасын оқыту бұл өте кең ауқымды еңбекті ізденуді керек етеді. 
Мектепте ақын мұрасын оқытудың мақсатын айқындауда ақынның өз 
шығармаларынан  алуға болады. Ол мақсат – қазіргі күн талаптарына сәйкес 
азамат тәрбиелеу және жеке тұлғаның қабілеттерін дамыту, сапаларын 
нығайту, адамдық қасиеттерін тәрбиелеуде  оқушының жекебас пайдасын 
көздегенде  ғана тиімді болатыны анық. 

Тұлғаны қалыптастыруда Абай Құнанбаевтың оқушының сана-сезімі, 
мінез-құлқы іс-әрекетіне ықпалы күшті шығармаларына арқа сүйегеніміз  
абзал. Мектеп оқушыларының жас және психологиялық, педагогикалық  
ерекшеліктерін, әлеуметтік сұрау-талаптарын ескере отырып ақын 
мұраларынан таңдап алу өлшемдерін (критерийлерін) педагогиканың  
қағидаларына табан тірей отырып анықтау керек.



25

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

1. Әр сынып оқушыларының ұғым, түсініктері мен өмір тәжірибелерін 
ескеру. 

2. Оқушылардың жан дүниесіне әсер етіп, сезімін қозғайтын, ақылына 
ақыл қосып, байытатын мазмұны терең шығармаларын жеткізу жолдарын 
қарастыру.

3. Алынған шығарма оқушылардың күнделікті өміріне есқататындай 
пайдалы, қабілет-қасиеттерін дамытатындай практикалық маңызды болуы. 

4. Таңдап алған  шығармалардың оқушының өзін, басқаларды, қор-
шаған ортаны танып-білуі және олармен қарым-қатынасын реттейтіндей 
ұрымталдығын ескеру. 

Әрине, ақын мұрасының қайсысын алсақ та осы талаптарға сәйкес. Бірақ, 
олардың жас буындарға лайықтысын таңдап алуда табан тірейтін қағида 
не болмаса тұжырымдама, идеялар жүйесі қажет. Ақын шығармаларының 
ерекшеліктеріне қарай ондағы тәрбиелік тұжырымдардың көптігіне бай-
ланысты жүйелеп ұсыну – осы күнгі оқытуды ұйымдастырудың жаңа 
технологияларының талабы.  

Абайтану пәні – оқушылардың нақты іс-әрекетін, мінез-құлқын ұйым-
дастыру,  оған  бағыт  беруді  негізге  алуы  керек. 

Мектептегі  Абайтанудың мақсаты – ақын шығармаларындағы аса 
маңызды пікірлерді өсіп келе жатқан жас буындардың саналылығын 
қалыптастыру, сезімін тәрбиелеу, іс-әрекетін ұйымдастыруда  пайдалану жол-
дарын оқушыларға  ғылыми тұрғыда меңгерту.  

Білім саласына жаңаша жуықтау (подход), кез келген пәнді оқытуда 
оның тұжырымдамасын (концепциясын) анықтап алу – қазіргі оқытудың та-
лабы. Мұнда да соған мән берілсе,  істі заман талабына сай ұйымдастыруға 
тірек болар еді. Мектепте оқытатын «Абайтану» пәнінің тиімділігін арт-
тыру мақсатында тұжырымдама жасаған едік. Бұл жерде барлық ғылыми 
мәселелерді  келтіріп  отырмастан  сол  тұжырымдаманың  өзін  көрсетеміз.

Сондықтан бізден бұрынғы зерттеу жұмыстарына сүйене отырып, 
Абайтану практикасын ескере келе, Абай шығармаларын оқу-тәрбие прак-
тикасында қолданудан келіп шыққан тарихи-педагогикалық тәжірибелерге 
табан тіреген өзіміздің әдіснамалық-әдістемелік педагогикалық пікірімізді 
теориялық тұжырымдама ретінде ұсынамыз. Оның негізін ақын шығармалары 
мен ондағы ойлар құрайды. Біздің тұжырымдамамыз мынадай біртұтас бес 
түрлі ой желісінен құралады. 

Бірінші, оқушыларда біртұтас тұлға туралы ұғым  қалыптастыру. 
Бұның  басты  пікірі – жастар  мен балаларды  толық адам ретінде өсіп-өнуге 
бағдарлау. Абай  мұрасына  сүйенсек, біртұтас тұлға – мұрат адам (идеал 
адам). Абай шығармаларының барлығын теориялық жақтан терең талдау, 
оның бүкіл өмір бойы, тоқтаусыз ізденулерінің түпкі мақсаты – адам бол-
мысы, оның ішінде «толық адам» ақын үшін басты арман, мұрат болды. 
Мұрат адам болмысы оның шығармашылығының қомақты бөлімін қамтиды.  
Көптеген шығармалары осындай біртұтас толық тұлға қалыптастыруға 
бағытталған. Абай ұғымында тұтас тұлға немесе толық  адам деп мынадай 
қасиеттер жүйесіне ие болған адамды айтуға болады.

1. Ой-санасы бүтін – «ой кеселі нәрселерден қашық болу» (31 қ.с.). 
2. Қабілет, қасиеттерінің тұтастығы немесе адамның бойындағы бар 

қабілетінің адамдық қасиеттерінің дамып қалыптасуына қызмет етуі – «ақыл 
мен қайрат жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет, шапқат кімде бар, сол 
жарасар туғанға».

3. Рухани беріктік – «көкірегі берік, байлаулы болуы» (31 қ.с.). 
4. Сенімінің мығым болуы – «өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен 

ақылың екі жақтап». 
5.  Іс-әрекетінің  ізгі  бағыты – «әкенің баласы болма, адамның бала-

4. “Қазақстан мектебі” №10, 2015.
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сы бол», «досыңа достық қарыз іс, дұшпаныңа әділ бол» деген секілді ой- 
тұжырымдары. 

Осылардың барлығын тұтастырып бір бағытқа жұмсауға шарт түзетін 
адамның  алдында  тұратын  ізгі  мақсаты  мен  арман  мұраты.  Абайдың  
мұраты – «толық адам». Бірақ ол адамның ішкі дүниесінің саналуан 
болатындығына байланысты бір топ мұраттар ұсынады. Мұндағы Абайдың 
негізгі нанымы (кредосы) «жақсыға салысып жақсы болад-дағы» (23 қ.с.) 
немесе «болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз».

Екіншісі, оқушыларды өз алдына ізгі мақсаттар қоюға баулу. Абай 
бойынша, адам психологиясының маңызы (суть) мынадай үш нәрсенің 
біртұтастығынан тұрады, ол «ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда 
толық боласың елден бөлек». Бұл үшеуін басқаратын ғылым әр адамның 
өзін-өзі ғылыми тұрғыдан танып білуі «ғылым сол – үшеуінің жөнін білмек». 
Біздің бағамдауымыз бойынша, мұратқа жетуде ізгі мақсат болуы керек.

Мектептегі «Абайтану» оқушыларды өзін-өзі тануға, өзі білмесе оны 
ақын мұрасынан іздеп тауып,  соны үйренуге жетелеу болуы тиіс. Ақын 
мұраларындағы адам туралы пікірлерден оқушы «мен қандаймын, қандай 
бола аламын, ол үшін не істеу керек» деген сұрақтарға  жауап алады.

Үшінші, ақын шығармаларына сүйеніп оқушыларға өзін-өзі жетілдірудің 
жолдарын игерту. Тұлғаның біртұтастығы мен ішкі дүниесінің бүтіндігі – әр 
адамның өзін-өзі іздеуі, адамзатына махаббат, Аллаға сенуі, өзіне сенуі, өнер 
үйренуі, ғылым іздеу, тынбай еңбектену арқылы өзін-өзі жетілдіруі. Алай-
да бұл «орынды харакет табу» (4 қ.с.), «өнер – өзі де мал», «дүниеде өзі, 
мал да өзі  ғылымға көңіл берсеңіз», «еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарның 
тіленбей». Бұлар мұрат адам қалыптастырудың ұрымтал құралдары. 

Төртінші,  ақын мұрасын оқушыларға жеткізуге Абайдың өз басының 
тұлға қатарлы өсіп, даму жолын бірізділікпен көрсету. Ақынның өз 
шығармаларына сүйене отырып бала Абай, жасөспірім Абай, бозбала Абай, 
ақын Абай,  ойшыл Абайдың бейнесін сомдау. Ақынның шығармашылығы 
мен өмір жолын зерделеуде оқушылардың жас кезеңдері мен ерекшеліктерін 
ескеру. Мысалы, «тайға міндік, тойға шаптық...атамыз бар, молдамыз бар 
айтқанына көнбедік... арт жағында, біз соған  зар боламыз деп білмедік, 
ұрланып қаштық...»,  тағы басқа да шығармаларынан балалардың жасына 
сәйкес санасына қонымды үзінділерін оқыту, талдау.

Бесінші,  Абай  шығармалары  арқылы  оқушыларға  иландыру (внушение)  
тәсілін  игерту.  Өйткені,  осы иландыру  тәсілі арқылы ақын өзінің  сезімін 
басқара білген. Ақын  мұрасының тәрбиелік табиғаты оның психологиялық  
тегінде жатыр. Олай дейтін себебіміз, Абай өз шығармаларында сөз 
өнерінің адамның түпкі санасына (подсознание) түрткі беріп, оны іс-
әрекетке итермелейтін, не болмаса тежейтін қуатына негізделген. Әсіресе, 
оның өлеңдеріндегі иландыру (психология внушение) психологиясын жеке 
тұлғаның сана-сезіміне ықпал ету, сол арқылы  іс-әрекетін ұйымдастырып 
реттеу,  өзіне  сенімін  нығайту,  басқаларға  сенімін арттыру мүмкіншілігі 
мол. Сондықтан ақын өлеңдерін негізге ала отырып  оқушыларға  иландыру 
тәсілін  игерту олардың өзін-өзі тәрбиелеуге  бейімделуіне  жағдай  жасайды. 

Бұл тұжырымдамадағы Абай бізге ұсынып отырған толық адамның 
бойындағы қасиет, қабілет, сапалар  жүйесі, «зияткер ұлт», «адам ресурста-
ры», «адам капиталы», «қызметтегі (функционалды) сауаттылық», «акмеоло-
гия» секілді  заман талабына сай адам қалыптастыру мақсатымен сәйкес. 

Ғұлама Абай ұсынған «толық адам» пікірі өсіп келе жатқан жас 
буындардың әрбірінің түпкі мақсаты  болуы керек. Осы мақсатқа қол 
жеткізудің бір жолы – күнделікті өмірде ізгі ниетте болу (педагогикадағы 
алыс, ортаңғы, жақын мақсат). Бұл өз кезегінде еңбек ету, оқу-ғылым іздеу, 
өнер үйренуге ұмтылу сияқты іс-әрекеттер арқылы үнемі өзін-өзі жетілдіруді 
көздеу. 
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Ақынның өсіп жетілу жолын бірізділікпен көрсету оқушылардың көз 
алдында оның жанды бейнесін жасақтайды. Бұл оқушылардың ақынның 
өзін мұрат етіп алуларына шарт түзеді. Сайып келгенде, бұл тұжырымдама, 
Абай шығармаларын оқытуда, сабақ үстінде, абайтану пәнін оқытуда, ақын 
шығармаларын арқау етіп алған тәрбиелік жұмыстарда  бірдей  қолдануға 
болатын әмбебеп сипатқа ие. 
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Резюме

Необходимо создать условия для того, чтобы идея "целостной личности", который пред-
лагал Абай, превратилась в главную цель каждого учащегося. Один из эффективных путей это-
го в каждодневной жизнедеятельности преследовать благородное намерение (в педагогике это 
преследование целей дальней, средней и близкой). Это честный труд, научная деятельность и 
учеба, владеть различными способами ремесла, овладеть методом саморазвития и самосовер-
шенствования. В статье предлагается концепция  абаеведение в школе, которая состоится из 
пяти главных идей Абая: идея целостности личности, благого намерения самосовершенство-
вания, изучение пути становления Абая как личности; научиться способом применения метода 
внушения, который сам акын использовал в своей жизни.

Summary
Necessary to create conditions for the idea of  "whole person." which offered Abay, turned into the 

main goal of every student. One of the effective ways in everyday life this good intention to pursue (in 
pedagogy persecution goals far, intermediate and near). It's honest work, scientific work and study. own 
different way to craft master the method of self-development and self-improvement.

The report proposes the concept of Abai in school, which consists of five main ideas Abaya: the 
idea of personal integrity, good intentions of self-improvement, learning the way to becoming Abaya as 
a person; learn method of applying the method of suggestion, which is itself akin used in my life.

Педагогика  ғылымы: зерттеулер 

ағын жинақталған мектеп дегеніміз – әрбір сыныпты толық қамтуға  
балалардың саны жетпейтін, яғни халқы аз шағын елді мекендердегі 

ӘОЖ  (УДК): 37.0 КБЖ 74.04 

ШАҒЫН  ЖИНАҚТАЛҒАН  МЕКТЕП 
МӘСЕЛЕЛЕРІ

Арай  ҚАРСЫБАЕВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ Алматы облыстық педагог қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру институтының аға оқытушысы

Ш
оқушыларды жаппай оқуға тарту мақсатында құрылған мектептер. Қазір 
еліміздегі 7 мыңнан аса мектептердің 56,5 пайызын осы  шағын жинақталған 
мектептер құрайды. Ал тәуелсіздік алғалы бері шағын жинақталған 
мектептердің үлесі көбейді. Себебі, ауыл адамдары қалаға ағылды және бала 
туу азайды. Зерттеу бойынша  Қазақстан оқушыларының әрбір 7-оқушысы 
шағын жинақталған мектептер жағдайында оқиды және әрбір 4-мұғалім 
шағын жинақталған мектептерде сабақ береді.
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2010 жылы бекітілген «Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың  2011–2020  жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» 
шағын жинақталған мектептерге ерекше көңіл бөлінген. Атап айтқанда, олар 
мыналар:

– шағын жинақталған мектептердің барлық мәселесін шешу;
– Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы базасында 

шағын жинақталған мектептерді дамытудың республикалық орталығының 
ашылуы;

– әр облыста өңірлік орталықтар ашылуы;
– мектептері жоқ елді мекендерде тұратын білім алушыларды тегін әрі 

қауіпсіз түрде тасымалдау стандарты қабылданды; 
– қашықтықтан оқыту «e-learning» электрондық оқыту шеңбері 

ұйымдастырылды;
– 160 тірек мектептері мен ресурстық орталықтар ашылуы.
 Осы аталған іс-шаралардың бәрі республикамыздағы шағын жинақталған 

мектептердің сапалы білім беру үрдісін іске асыруға арналған игі іс-әрекеттер 
екені даусыз.

  Шағын жинақталған мектептің мақсаты мына төмендегілерден тұрады:
– шағын жинақталған мектеп оқушыларына жалпы орта білім берудің 

мемлекеттік стандартына сәйкес білім беру;
– мектеп түлегінің функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, 

ғылыми техникалық білімін жетілдіру;
– қабілеттерін дамыту, өмір бойы үздіксіз білім алуын, өз бетімен 

білімін жетілдіруін қалыптастыру;
– ауыл шаруашылығы мамандығына бағытталып, ауыл мәдениетін, 

экономикасын дамытуға үлес қосуы.
Шағын жинақталған мектептің ерекшеліктері мынада:
– оқушылар саны аз;
– мұғалімдер саны аз;
– сабақ 2 не 3 сыныпта қатар жүреді;
– сабақ кестесі мен жоспары өзгеріп тұрады;
– сабаққа (1-2 апта)  даярлану қиындығы;
– пән кабинеттерінің болмауы;
– ауылда балабақша жоқ балалар мектепке даярлықсыз келеді;
– ауыл (мектеп) орталықтан қашық орналасады;
– техникалық көрнекі құралдар, дидактикалық материалдар, электрон-

дық оқулықтар аз не болмауы, интернет жоқ;
– тірек мектептері қашық болуына байланысты уақтылы әдістемелік 

көмек болмауы;
– озат тәжірибелермен пікір алмасу үрдісі аз болады не болмайды;
– шағын жинақталған мектеп мұғалімінің педагогикалық функциясы сан 

қырлы, ол пән мұғалімі, тәрбиеші, кеңесші әрі ауыл еңбеккері,  тәлімгер,  т.б.
Шағын жинақталған мектептің қиыншылықтары:
– оқушыларға тереңдетіп білім беру мүмкіншілігі жоқ;
– зертханалық тәжірибелер жасалынбайды;
– оқу жүктемесі аз;
– кәсіби шебер мұғалімдер аз;
– оқу-әдістемелік кешеннің аздығы;
– балаларды, ата-ананы әлеуметтік қорғау жоқ;
– сабақты технологияландыру, ақпараттандыру мүмкіндігі аз;
– мектептің материалдық-техникалық базасы нашар;
– тірек мектептерімен тәжірибе алмасу жоқ;
– пән бірлестіктері жоқ;
– мұғалімнің ішкі тәжірибе алмасуы аз;
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– шағын жинақталған мектеп үшін арнайы маман жоқ (қос пәндік, хи-
мия-биология, физика-математика, т.б.);

– ұстаздардың өзіндік білім көтеруі аз;
– мектеп мәдени орталықтан алыста орналасқан.
Солай болып тұрса да шағын жинақталған мектептің ауыл жағдайында 

прогрессивті рөлі бар:
– мектеп – ауылдағы мәдени орталық;
– жастардың ауылда тұрақтануына әсер етеді;
– ауылдың рухани мәдениетін көтереді (кеш, кездесу, т.б.);
– мұғалім ата-аналармен етене жақын жұмыс істейді, себебі бәрін та-

ниды.
Мектеп оқушылары, ауыл қызметкерлері ауылдағы шағын жинақталған 

мектеп жағдайын жақсарту үшін бағдарламаны заман талабына  сай жаңалау 
қажет. Атап айтсақ, мына төмендегілер жүзеге асырылуы тиіс.

1. Дәстүрлі бағдарлама. Стандартқа сәйкес болуы керек.
2. Бағдарлама  практикаға  бағытталып,  ауыл  шаруашылығына  бейім-

делген жануарлар, өсімдіктану, ауыл экономикасы, фермерлік шаруашылық 
агротехника негіздерін қамтуы міндетті.

3. Блокты-кіріктірілмелі бағдарлама жоғары сынып оқушыларына 
арналған: өлкетану ұстанымы, біздің елдің тарихы, туған ел дәстүрі, т.б. 
қиындықтармен танысу.

Шағын жинақталған мектептердің оқу ісін жақсарту жолдары:
– оқу материалдарын, бағдарламаны, пәннің негізгі түсініктеріне  

заңдық ережеге сай терең мән беру;
– оқушыларды ауылды жердегі өндіріс ұстанымдарымен, кешендермен, 

шаруашылықтармен таныстыру;
– жергілікті материалды жүйелі түрде пайдалану;
– еңбек дағдылары мен біліктілігін арттыратын тапсырмалар беру;
– мектеп кабинеттерін жабдықтау (ауыл, аймақ ерекшелігін  ескеру);
– экономикалық бағытты қорғайтын тәрбие беру.
Заман ағымынан қалмау үшін шағын жинақталған мектептерде қазіргі 

заманауи техника мен технологияларды  мүмкіндігінше пайдалану қажет.  
Олар мыналар.

1. Оқушылардың өз бетімен жұмыс істеу іс-әрекетін ұйымдастыру.
2. Дидактикалық бірліктерді ірілендіру (УДЕ) идеясын басшылыққа алу.
3. Ұжымдық оқыту  әдісі (КСК).
4. ТРИЗ (Теория решении изабретательских задач) ғылыми шығар-

машылық тапқырлықты қажет етеді.
5. Қашықтықтан оқыту әдісі.
6. Деңгейлеп оқыту.
7. Өлкетану негізінде оқыту.
8. Еңбек сабақтары.
9. Көп деңгейлі бағдарламалар арқылы оқыту.
10.  Жеке-дара оқыту.
11.  Модульдік оқыту.
12. Ақпараттандыру оқыту технологиясы.
Қазіргі дағдарыс кезеңі ауыл тұрмысына, тыныс-тіршілігіне, мәдениеті 

мен келбетіне, рухани дамуына кері әсер етері анық. Сондықтан бүгінгі 
таңда ауыл мәдениеті орталығы саналатын шағын жинақталған мектептерге 
қамқорлық қажет-ақ. Ол үшін мыналар қажет:

– шағын  жинақталған  мектептің басқару жүйесін қайта қарап жетіл-
діру;

– мұғалімдердің кәсіби біліктілік деңгейін анықтау, саралау;
– оқушыларды сабаққа  ынталандыру  үшін озық  тәжірибелерді 

тарату; 
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– мұғалім жалақысын арттыру жолын іздестіру;
– пән бойынша оқыту әдістемесін жасау;
– өздігінен жұмыс істеуді кең түрде тарату.
Бұдан басқа да ұйымдастыру жұмыстарын атқару қажет:
– оқушыларды ресурстық орталыққа тасымалдауды ұйымдастыру;
– ресурстық қор орталықтарын ашу;
– магнитті мектептер құру;
– кусталық базалар ашу;
– қос пәндік мамандықтарды қайта даярлау.
ХХI ғасырдағы ұстаздар алдындағы жаңа міндет – ауыл мектептерін, 

оның ішінде шағын жинақталған мектептер ісін жолға қою. Себебі,  мектеп 
болмаса  ауыл  құриды,  ал  ауыл – қазақ  халқының  алтын діңгегі, ұлттық 
салт-дәстүр, ұлттық құндылықтарымыздың алтын бесігі.

туденттердің коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыру қазіргі 
заманғы қоғам мен білімнің даму үрдісімен анықталады. Индус-

ӘОЖ  (УДК): 378.091.33:802.0

ШЕТЕЛ  ТІЛДЕРІН  ОҚЫТУДЫ  ДАМЫТУДА 
ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  МАҢЫЗЫ  ЗОР 

Майраш ҚҰРМАНБЕКОВА,
Алматы энергетика және байланыс 
университетінің аға оқытушысы

Аннотация. Мақалада  Қазақстан Республикасында шетел тілдерін оқытудың 
өзекті мәселелері қарастырылады. 

Түйінді сөздер. Жұптасып жұмыс істеу, ротациялық (ауыспалы) үштік,  кару-
сель, шағын  топтармен  жұмыс, рөлдік  (іскерлік)  ойын, дискуссия,  дебат.

С
триядан кейінгі немесе ақпараттық даму сатысындағы қазіргі қоғам 
әртүрлі мәдениеттердің  өзара  интенсивті  әрекеттесуімен сипаттала-
ды, компьютерлік техниканы  кеңінен қолдану, қоғамдық өмірдің әртүрлі 
өрістерінің  жаһандануы,  әсіресе  компьютерлік  ортада мәдениетаралық  
және  тұлғааралық  қатынастың  өсуімен жүреді.  Қоғам дамуының осы  
бағыттары білім  беру  жүйесінен  оқушыларды  қазіргі  жаңа ақпараттық  
қоғамның  шарттарына  сай  даярлауды  талап  етеді.

Қазіргі   қоғамдағы  тілдесу көбінесе  интернет арқылы жүзеге асы-
рылатын болғандықтан,   біз өзінің арнайы ерекшелігі бар және өзіне 
тән арнайылығымен    сипатталатын  интернет   ресурстары   аясын-
да мәдениетаралық  коммуникативтік біліктілікті қалыптастыруды қа-
растырамыз. Тұлғаның мәдениетаралық коммуникативтік біліктілігін 
қалыптастыру ерекшеліктері: мәдениет,  басқа да мәдениет өкілдерімен 
қарым-қатынасқа  түсе  алу,  өзара  түсінушілік  пен тиімді  тілдесуге қол 
жеткізу  үшін  қажетті  түлға   қасиеттерін  білім жүйесі  ретінде қарастыру 
және  интернет жүйесіндегі  тілдесуді үйренудің  қажеттілігімен  түсіндіру,  
өйткені бұл  виртуалдық тілдесудің түрі қазіргі қоғам адамдарының 
қатысуында үлкен негізгі  рөл  атқарады.

Осы мақсатқа жету үшін педагог, ең  алдымен, білім мазмұнының 
даму тенденциялары мен оқу үрдісін ұйымдастыруда қолданылатын білім 
берудің жаңа  технологияларын  білуі  керек. Интернеттің  көмегі  арқылы 
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студенттердің коммуникативтік біліктіліктілігін қалыптастыру әдістемесін 
теориялық  негіздеу, оны жетілдіру және тәжірибелік тексеру керек.  Бұл  
мақсаттарға жету үшін мынадай міндеттерді алға қою қажет:

– «мәдениетаралық коммуникативтік біліктіліктің» мағынасы мен 
мәнін ашып көрсету;

– студенттердің коммуникативтік біліктілігін қалыптастыруға ықпал 
ететін интернет ресурстарының ерекшеліктерін ашу;

– мәдениетаралық коммуникативтік біліктілікті қалыптастырудың 
мүмкін жолдарын ұсыну және жүзеге асыру;

–  виртуалдық тілдесудің психологиялық аспектілерін ашып көрсету 
және оның басты формаларын анықтау;

– коммуникативтік біліктілікті қалыптастыруға жасалған модельдің 
тиімділігін тәжірибелік-эксперименталдық жолмен тексеру.     

Егер  ағылшын тілін меңгеру үрдісінде интернет ресурстарын қолданатын 
болсақ, онда мәдениетаралық коммуникативтік біліктіліктің деңгейі өседі, 
себебі интерактивтік коммуникация жоғары мотивациялық жағдай туғызады, 
интернет ресурстарын қолдану арқылы студенттер белсенді түрде өзінің 
және шетелдік мәдениетті меңгеріп, ерекшеліктерін ажырата алады, ше-
тел құрбыларымен тілдесуде еркіндікте болады. Бүгінгі таңда танымал бо-
лып отырған оқыту технологияларын белсенді түрде қолдана білсек, жаңа 
мазмұнды білім беру үрдісі нәтижелі және оның сапалық көрсеткіштерін арт-
тыру қиынға соқпас еді.

Сөйлеу тілін дамыту әрқашан әдісте қаралып отырады. Оның маңызы, 
қажеттілігі айқындалады. Бірақ, шетел тілінде сөйлеу енді ғана қалыптасып 
келеді. Әсіресе, сөйлеуге жаттықтырудың негізгі атаулары және катего-
риялары, тіл дамытуға арналған жұмыстар, сөйлеудің мазмұны, құралы, 
студенттердің тіл байлығын бағалау қалыптары анықталмаған, алайда ше-
тел тілін дамыту әдістерінің өзіндік зерттеулері бар, керекті психологиялық, 
лингвистикалық базасы жетіле бастаған. Бұл мәселелер студенттерді 
қатысымдық әрекет негізінде сөйлеуге үйретудің өзектілігін анықтайды.

Сондай-ақ, «Шет тілі» пәнінің практикалық білім мазмұнында «Сөйлеу 
және жазба тіл мәдениетін игеру. Қазіргі заман сөйлеудің үш түрі: ауызша, 
жазбаша және электрондық түрлерінің дамуын» ерекше талап етіп отыр. 
Сөйлеудің жазбаша, электрондық түрі қаншалықты маңызы болса, ауызша 
сөйлеудің мәні де соншалықты зор. Ауызша сөйлеуге үйрету барлық топтар-
да жүргізіледі.

Ақпараттық технология – ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу 
үшін бір технологиялық тізбекте біріктірілген әдістер мен өндірістік және 
бағдарламалық-технологиялық құралдардың жиынтығы. Қазіргі кезде 
сабақта ақпараттық технологияларды бәріміз кеңінен қолданамыз. Қазақ 
әдебиетінің классигі, ұлы атамыз Абай Құнанбайұлы «Шәкірттерің жақсы 
оқу  үшін,  оның  оқуға  деген  ынтасы  және  қызығушылығы  зор  болу ке-
рек», – деп айтқан. Расында да, тек ғана жігерлі, әр нәрсені үнемі білгісі кел-
ген, табандылығын, шыдамдылығын көрсеткен адам ғана мақсатына жетеді. 

Интерактивтік оқыту – бұл, ең алдымен, студент пен оқытушының 
қарым-қатынасы тікелей жүзеге асатын сұқбаттасып оқыту болып табыла-
ды. Интерактивтік оқыту – бұл танымдық әрекеттің арнайы ұйымдастыру 
формасы. Ол толық айқындалған және мақсатын алдын ала болжауға бола-
тын оқыту түрі. Сабақтағы интерактивтік әрекет өзара түсіністікке, өзара 
әрекетке, қатысушылардың әрқайсысына қажет міндетті бірлесіп шешу-
ге алып келетін ұйымдастыру және қарым-қатынас жасауды дамытуды 
ұсынады. Интерактивтік оқыту технологиясы деп нәтижесінде оқу әрекеті 
барысында олардың өзара мотивациялық, интеллектуалдық, эмоцианалдық 
және басқа да жақтарынан  жетістіктерге жетуді сезіну жағдаятын тудыра 
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алатын, студентке педагогикалық әсерлі танымдық қарым-қатынас құруға 
кепілдік беретін, оқытушы мен студенттің іс-әрекетін оқу ойындары түрінде 
ұйымдастыру тәсілдерін айтамыз. Ендеше интерактивтік оқыту технологиясы 
дегеніміз – бұл ұжымдағы өзін-өзі толықтыратын, барлық қатысушылардың 
өзара әрекетіне негізделген үрдіс.

Интерактивтік  оқыту  технологиясы: 1) жұптасып жұмыс істеу;                          
2) ротациялық  (ауыспалы)  үштік; 3) карусель; 4) шағын топтармен жұмыс; 
5) рөлдік (іскерлік) ойын; 6) дискуссия; 7) дебат, т.б. 

 Интерактивтік  әдіс  кезінде  сабақ  үстінде білім алушылар мен 
оқытушылар арасында  тығыз  қарым-қатынас  орнайды, ондай қарым-
қатынас білім  алушылар  әлдебір мәселені  талқылап, соның шешімін табуға 
тырысқан кезде қалыптасады.
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Резюме
В статье рассматривается вопросы тенденции обучения, а также роль технологического 

обучения в  улучшении качества   знания английского языка.

ілімнің және оның жүйелерінің ұтымдылығы, іскерлігі және 
қарқындылығы ұстанымы. Бұл ұстаным білім саласында оқушыларға 

ӘОЖ (УДК): 378.091.33:802.0

ДИДАКТИКАЛЫҚ  МАҚСАТҚА  СҮЙЕНЕ 
ЖАСАЛҒАН  МОДУЛЬДІК  ТЕХНОЛОГИЯ
ҰСТАНЫМДАРЫНА  СИПАТТАМА

Қарлығаш  МОЛДАБАЕВА,
Алматы энергетика және байланыс 
университетінің аға оқытушысы

Аннотация. Бұл мақалада оқушының білім сапасын көтеруге ықпал ететін 
модульдік технологияның өзектілігі, оның теориялық және практикалық мәні баян-
далады.

Түйінді сөздер. Интеграцияланған дидактикалық мақсат, дербес мақсат, 
модульдік технологияның  серпімділігі,  оқу  элементі.

Б
іскерлік қабілетті дамытатын білім қорын беру проблемасын туғызды және 
сонымен қатар оқытушылардың біліктілік даярлығына  кері  әсерін  тигізді.

Орын алған бұл жағдаяттан шығудың бірден-бір жолы тек қана іс-әрекет 
түрін ғана емес, іс-әрекет ету жолдарын үйрету болып табылады. Сол себепті 
модульдік технологияның ұтымдылығы, іскерлігі және қарқындылығы 
ұстанымының маңызы зор. Аталған ұстанымды қолдану барысында төменгі 
педагогикалық ережелерді есте сақтау аса қажет.

Модульдік оқытудың  теориясы жалпы дидактикалық спецификалық 
қағидалармен  тығыз  байланысты  болса,  модульдік оқытудың  жалпы 
бағыты, мақсаты,  мазмұны  және  ұйымдастыру әдістері  оқу элементтерінің 
арасынан ең  керекті   деген элементтерді оқудың  қарқындылығына қарай,  
модульділігіне, серпімділігіне қарай, жүйесінің ыңғайлылығына қарай, 
әдістемелік ақыл-кеңестік ауқымдылығына, бағыттылығына қарай бөліп алу 
қағидаларына байланысты болады.
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Енді аталғандардың әрқайсысына жеке тоқталып өтейік.
Модульдік ұстаным оқудың ұйымдастыру формасы, әдістері, мазмұнына 

байланысты оқыту бағытын анықтайды. Аталған ұстанымда оқу белгілі 
бір дидактикалық мақсатқа жету мақсатында құрастырылған дербес 
функционалдық бөліктерден-модульдерден құралады. Бұл ұстанымды іске 
асыру үшін келесі педагогикалық ережелерге сүйену қажет:

– оқу материалы алға қойылған дидактикалық мақсатқа жететіндей 
етіп құрылуы міндетті;

– оқу материалы логикалық тұрғыдан қарастырғанда толығымен 
аяқталған блок болуы керек.Түпкі мақсат дербес модульдер арқылы 
оқытудың кешенді дидактикалық мақсатына жететіндей етіп жасалуы 
тиіс;

– оқу  материалымен  сәйкестендіре отырып түпкі мақсатқа жете-
лейтін оқытудың түрлі формалары  кіріктірілуі керек. 

Ал  оқу элементтерінің арасынан ең керекті деген элементтерді  бөліп 
алу ұстанымы  кіріктірілген  дидактикалық мақсатқа сәйкес келуі керек. 
Модульдік ұстаным ақпараттық оқытудағы  элементтерге ұқсайды, бірақ 
модульдік оқытудағы оқыту мазмұнының ең кішкентай бірлігі ретінде 
дидактикалық мақсат талабына сай келіп, белгілі бір курс тақырыбын немесе 
оның фрагментін  алады.

Оқу элементтерінің арасынан ең керекті деген элементтерді  бөліп алу 
ұстанымын басшылыққа ала отырып жұмыс атқарғанда келесі педагогикалық 
ережелерге сүйену керек:

– кіріктірілген дидактикалық мақсатқа жету барысында дербес 
мақсаттар қою;

– дербес мақсаттың әрқайсысы оқу материалының әр элементінде 
орын табуы;

– кіріктірілген дидактикалық мақсаттың әр дербес мақсаты бір 
модульді құрауы.

Модульдік технологияның серпімділігі туралы әңгіме қозғағанда, оқу 
материалының бірлігі туралы айтып кеткен Дж. Расселдың пайымдауын 
ескерген жөн. Модульдер әртүрлі бөліктерге топтаса алады. Бір ғана мо-
дуль бірнеше талаптарға жауап бере алады. Жаңаларды қосып, ескілерді 
бағдарламадан алып  тастап отыру арқылы модульдің серпімділігіне қол 
жеткізуге болады.

Модульдік оқыту барысында оқытудың мақсаты іс-әрекет әдістерінің  
терминдері арқылы берілуі керек. Алға қойған мақсатқа жету барысында 
практикалық  және  теориялық тұрғыдан логикалық түрде дұрыс құрылған, 
пәнішілік және пәнаралық байланыстар ескерілген модульдің мазмұнын жа-
сау ұтымды.

Оқуға шығармашылық қатынас қалыптастыру мақсатында оқыту 
проблемалық бағытқа негізделіп құрылуы қажет. Оқуға шығармашылық 
қатынас қалыптастыру үшін оқыту проблемалық бағыт арқылы қолданылуы 
шарт. Ең бастысы, бағдарламаны  білім берудің түрлерін өзгертіп отыруға 
мүмкіндік беретіндей құрастыру керек.

Модульдік оқытуды үйымдастырудың икемділік ұстанымында  оқудың 
мазмұны мен оны игеру жолдары оқушының дербес қажеттіліктеріне икемді 
етіліп құрастырылуы тиіс. Бұл икемділік ұстанымы келесі педагогикалық 
ережелерді ескеруді талап етеді:

– оқу мазмұнын индивидуализация немесе даралаған жағдайда міндетті 
түрде бастапқы білім диагностикасын жасау қажет;

– оның мазмұны бойынша жеке оқу модулін  жасауға мүмкіндік тууы 
керек;

– оқу мазмұнының индивидуализациясы кезінде оқушының білім 
қажеттілігі ескерілуі тиіс;
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– модульдің әдістемелік жағы оқу технологиясының индивидуализация-
сын қамтамасыз етілетіндей етіліп жасалуы қажет;

– оқудың белгілі бір мақсаты орындалғаннан кейін дербес бақылау өтуі 
тиіс. 

Перспектива ұстанымы оқушылардан  оқудың жақын, орта, алыс мақсат-
тарын түсінуді талап етеді. Сондықтан оқушы мен оқытушы арасындағы 
бақылау мен басқарудың тиімді әдісін айқындап алу керек.

Тым қатал басқару олардың ынтасының төмендеуіне алып келеді және 
оқушының өз бетінше оқу қарқынын төмендетеді.

Оқушының өзін-өзі басқару мүмкіндіктерін қолданатын болса, онда 
оларға аралық және түпкі мақсаттарды анық айқындап беру керек. Бұл перс-
пектива ұстанымында келесі қағидаларды естен шығармау керек:

– әр оқушыға  о бастан бүкіл оқу курсына арналған модульдік бағдар-
ламаны ұсыну керек (курс, жыл);

– модульдік бағдарламада кешенді дидактикалық мақсат толығымен 
көрсетілуі тиіс;

– оның құрамына түпкі мақсатқа жету барысындағы іс-әрекеттер 
кіреді және оқушылар өздеріне жақын, алыс, түпкі мақсаттарына жетуге 
арналған ақпаратпен қамтамасыз етіледі;

– әр модульдің басында іс-әрекет нәтижесі ретінде интеграцияланған 
мақсаттар көрсетілуі керек;

– әр элемент барысында іс-әрекет нәтижесі ретінде дербес 
мақсаттарды айқындау қажет. 

Бірақ,  осы  талаптарға  көп  жағдайда  оқушы  да, оқытушы да сай 
келмей жатады. Оқушының   бойында  өз  бетінше  жұмыс  істеу  дағдысы 
қалыптаспаған болса,  оқытушының әртүрлі әдістерді тиімді пайдалануға  
тәжірибесі  жетпейтіндігін көрсетеді.
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Резюме
Актуальность модульной технологий, теоретическое и практическое значение, которые 

будут способствовать к повышению  качества знаний ученика описывается в данной статье.

үр-түс әлемі – табиғаты өте күрделі құбылыс. Қазақ тіліндегі негізгі 
түр-түс атаулары сан жағынан онша көп болмаса да сапа жағынан, яғни 
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атқаратын қызметі мен аңғаратын мағына-мәні бойынша сан алуан. Мәселен, 
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Ә.Қайдаров, З.Ахтанбердиева, Б. Өмірбеков сынды ғалымдардың пікіріне 
жүгінсек, түр-түс атауларының белгілі заттар мен құбылыстардың өзіндік 
түрі мен түсін, бояу-реңкін (көк аспан, қара жер, ақша қар, сары алтын, т.б.) 
білдірумен қатар одан басқа да түр-түске қатысты қосымша мағыналарды 
аңғартатын қасиеттері тағы бар екен. Н.О. Кононовтың тұжырымдауынша, 
олар негізінен төрт түрлі болып келеді.

1. Негізгі лексикалық сын есімге тән мағына, оған жоғарыда келтірілген 
мысалдар жатады.

2. Ауыс мағына: мұның өзі де іштей неше түрге жіктеледі, мәселен, 
«сүттен ақ, судан таза» дегендігі «ақ» атауы – өзіне тән көптеген ауыс 
мағыналардың тек бір қырын ғана – «күнәдан таза, айыбы жоқ, пәк адам» 
дегенді аңғартып тұр.

3. Туындық мағына: оған мәселен, «кедейдің аузы аққа тигенде, мұрны 
қанапты» деген мақалдағы «ақ» атауының «сүт, сүт тағамдары» деген 
мағынасы жатады. Бұл мағынаның «туынды» болатын  себебі – сүт тағам-
дардың басқа қасиеттеріне емес, түріне байланысты мотив негізінде жасалу-
ында.

4. Түр-түс атауларына тән тағы  бір мағына – одардың символикалық, 
рәміздік мағынасы. 

Егер түр-түс атауларының, сайып келгенде, түр-түстің өзінің негізгі 
лексикалық мағынасы белгілі зат пен құбылысқа тән бояу-реңкті анықтау 
нәтижесінде, ауыс мағынасы – олардың арасындағы логикалық байланыс 
пен ұқсастықтан, туынды мағынасы – мотивтік сәйкестік негізінде пайда 
болса, символдық, рәміздік мағынаның қалыптасуы бұлардан сәл өзгешелеу. 
Символдық, рәміздік мән-мағына әдетте нақтылы заттармен бірге олардың 
сыртқы  бояу-реңкіне байланысты және қоғамдық өмір салты, дәстүр, ұлттық 
наным, әдет-ғұрып ретінде қалыптасуы шарт. Демек, символикалық, рәміздік 
мән-мағынаға ие болған заттар мен құбылыстар тек тіл тұрғысынан ғана 
емес, этнолингвистикалық таным тұрғысынан да зерттелуі қажет.

Сондықтан біз бұл  мақалада  түр-түс символикасын жалпы сөз етуден гөрі 
«ақ» және «қара» түстерге байланысты ұлттық салт-дәстүрімізде кездесетін 
символдық, рәміздік қолданыстарды ғана қарастыруды жөн көрдік. Сан алу-
ан түр-түс атауларының  ішінен тек «ақ» пен «қара» түстерді ғана бөліп алып 
қарастыруымыздың өзіндік себебі де жоқ емес.

Біріншіден, түр-түс атауларына қатысты символдық, рәміздік заттар 
мен құбылыстардың мән-мәнісін айқындау үшін осы екеуі:  «ақ», «қара» 
жеткілікті.

Екіншіден, бұл екі түс бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан, 
символдық, рәміздік мән- мағыналары да контрастивтік өте айқын өзара 
салыс тыра қарауға ыңғайлы. Тіл тәжірибесінде де бұл екі түс көп жағдайда 
қатар айтылып, бірінің мазмұнын бірі ашып эмонационалды экспрессивтік 
бояуы нақышын күшейтіп, мағына-мәнін кеңейте, тереңдете түседі. Мысалы, 
«ақ дегені – алғыс, қара дегені – қарғыс», «көздің  ағы  мен  қарасындай»,  
«ақ, қарасына  қарамай», «ақ тер, қара тер болу», т.б. Көп жағдайда бұл 
түстердің символдық, рәміздік мәні де өзара байланысты болып келеді. 
Мәселен, «ақ» түсті заттар көбіне-көп «игі  жақсылықтың», «қуаныштың», 
«салтанаттың», «бейбітшілік  пен  татулықтың»,  «бойсұну мен мойындаудың», 
«бақыт-рахаттың», «мамыражай өмірдің», «байлық пен молшылықтың», т.б. 
осы сияқты жағымды ұғымдардың символы ретінде қолданылса, «қара» 
түс керісінше, «жамандық» пен «қатыгездіктің», «қайғы мен қасіреттің», 
«өлім-жітім» мен «аза тұтудың», «бақытсыздық пен пақырлық», «қауіп пен 
қатердің», т.б. осы сияқты адамға жағымсыз ұғымдардың заттық көрінісі – 
символы болып саналып келеді.
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Түр-түс  атауларына  тән осы бір символдық ұғымдар олардың тек өз  
бояу-реңтері  арқылы  ғана емес, белгілі бір заттарға,  жалау, мата, киім, мал  
түгі,  т.б.  байланысты  санамызда қалыптасқан  салтымызға  айналғандығын 
көреміз. Енді бір ғажабы, бұл дәстүрлі символдардың, олардың шартты 
белгілерін рәміздік  нышандар деп атауға болады, халықтың жағында  ғана 
емес, сонымен қатар әр алуан тұрақты тіркес, фраза, теңеу-салыстыру, 
мақал-мәтел, т.б. түрінде тілімізде сақталып ұрпақтан ұрпаққа рухани 
байлығымыздың бір мәйегі ретінде ауысуында болып отыр.

Біз енді осы тіліміздегі кейбір символдық мәні бар заттар мен құбылыс-
тарды білдіретін тіркестерді талдап көрейік. 

Қазақ тілінде «қара» түстің де символдық мағынада қолданыс шеңбері 
кең. Жоғарыда келтірілген, негізінен, «ақ» түске қарама-қарсы контрастивті 
мағыналардың ауқымында ол да көптеген зат, құбылыс және іс-әрекет атау-
ларымен тіркесе келе, әр алуан символизмдердің жасалуына ұйытқы бола 
алады. Олар: қара, қара тұту, қара жамылу, қара  ту, қара тігу, қараны жығу, 
қараны сындыру, қаралы көш, қаралы жыл, қарала ат, қаралы ер-тұрман, 
қарашы, қарашаңырақ, қара қазан,қара шымылдық, қара жаулық, т.т.

«Қара» түске қатысты осы тәрізді символдық мәні бар тіркестерді 
көптеп келтіруге болады. Бұлардың  бәрі, әдетте, жай ұғым-түсінік ретінде 
қабылданады да символдық мағынасы көмескіленіп тұрады. Оны тек өмірдің 
нақтылы көрінісінен, не көркем шығарма контексінен айқын көруге болады.

Мәселен, М.Әуезовтің «Абай жолы» романында мынандай көрініс 
суреттеледі. «Байдалы өлік үстінде тіккен ақ үйдің оң жақ белдеуіне өз 
қолыменен әкеп қара тікті. Бұл  жұмыс өліктің артын күтудің үлкен бір 
серті еді. Қара дегені – ұзын  найзаның  басына  тігілген  қара  түсті  ту» 
(3 том., 197-б.).

Өлім-қазаға байланысты аза тұту дәстүрінің бұл бір-ақ көрінісі.Ол салт-
дәстүр ондаған символдық мәні бар жеке көріністерден, әдет-ғұрыптардан 
тұратынын осы романнан айқын көреміз. Өлген адамның «атын тұлдау»  рәсімі 
бойынша аттың жал-құйрығын күзеп, ел көшкенде оны ерттеп, тоқымын 
қайыра тартып, үстін қара жабумен жабулап жетекке бос алып жүруді талап 
еткен «тұлданған ат» марқұмның жылдық асында міндетті түрде қүрбандыққа 
шалынатын болған. Мұны «қараны жығу» деп атаған. Осы тәрізді атрибуттар 
мен іс-әрекеттердің бәрі де салттық символдық сипат алып дала салтында 
орындалып келген. Ал сол үйде бір жылдан бері белдеуінде тігулі тұрған қара 
туды ырымын жасап болғаннан кейін табанға салып сындыру салты «қараны 
сындыру» деп аталған.

 Мұндай символдық мәнге ие ырымдар көп болған, тілімізде олардың 
атаулары сақталса да, мағынасы бүгінде ұмыт бола бастады. Мәселен, өлім- 
жітім рәсіміне байланысты «қара» символынан туындаған «қарашы» деген 
сөзді елдің бәрі біле бермейді. (Е.Жанпейісов. Этнокультурная лексика казах-
ского языка – Алматы, Наука, 1989, с. 52–60.) «Қарашы» –  өлген адам бойын-
ша аза тұтып, артын күтіп, оған құрмет көрсетуші, тілеулес адам. Бұл сөз 
«Манас» эпосында да бар екен. «Менің көзім өткен соң жұртым, Қарашы 
болып тұра гөр...», –  деп жазғанын білеміз.

Түр-түс әлемінің күрделі құбылыс болу себебі: оның атауларының са-
нына ғана емес, алуан түрлі мағынасына сол мағыналардың бірі – олардың 
символикалық,  рәміздік,  нышанды мәні мен қызметіне де байланысты келеді. 

Әдебиет
1. Қайдаров  Ә.,  Ахтанбердиева З.,  Өмірбеков Б.  Түр-түстердің  тілдегі көрінісі.  – Алма- 

 ты: Ана тілі, 1992. – 158-б. 
2. Кононов  Н.О. О семантике слов «қара» и «ақ» в тюркской  географической терминоло- 

 гии. – 1954,  вып 6.
Алматы  қаласы.
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45 минут

абақ – бұл мұғалімнің жалпы және педагогикалық  мәдениеті, оның 
интеллектуалдық байлығының өлшемі, оның ой-өрісінің көрсеткіші” 

ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС АРҚЫЛЫ 
ОҚУШЫ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Жанаргүл ҚУАНЫШЕВА, 
№50 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі,
Жайнагүл МЕКТЕПОВА,
осы мектептің музыка пәні мұғалімі

“С
деген  В.А. Сухомлинскийдің қанатты  сөздері Ақтөбе қаласындағы №50 орта 
мектебінде өткен қалалық семинарының  ұранына айналды.  

Сабақ сан  қырлы болған жағдайда  ғана  оқушылар  үшін  де, мұғалімдер 
үшін де  қызықты болады.  Заманауи  сабақты  дайындау және  өткізу үшін 
бізге кіріктіру көмек береді. 

Кіріктірілген сабақтарды өткізу тәжірибесі әр мұғалімде бар. Бұл үлкен 
дайындықты қажет етсе де, бұндай сабақтардың тиімділігі өте жоғары.  45 
минут  аясында екі немесе бірнеше оқу пәндерін кіріктіру арасындағы өзара 
байланыс үйлесімді және оқушыға түсінікті болуы қажет.

Кіріктірілген сабақтың басымдылығы неде және бүгінгі күні ол қандай? 
Пәндерді кіріктіру дегеніміз не? Осы және басқа сұрақтарға жауап біздің мек-
тепте   ұйымдастырылған тәжірибе сабақтары барысында нақтыланып келеді.

Семинар тыңдаушыларының назарына 9-10 сыныптарындағы кірік-
тірілген  сабақ  ұсынылды.  Екі  пәннің  (олар  одан да көп болуы мүмкін) 
тоғысу нүктесі сабақтың шыңы, оның мақсаты болады. Шектес пәндермен 
бірге  әртүрлі  циклдерді  құрайтын  пәндер  де  кіріктіріледі.  Белсенді 
пікірталас барысында  кіріктірілген сабақтар  мектеп оқушысының ой 
әрекеттерінің  қуатты  ынталандырушысы  бола  алады  деген  пікірлер  ай-
тылды.

Бүгін  педагогика  кіріктірілген  сабақтардың  негізінде  адамгершілік  
бағыт  болу керек деген пайымға баса  назар  аударады.  Бұл  білімнің әр 
оқушыға маңызды, жақын сипатын алады деген ой туғызады.  Білімнің 
мәнсіздігі жойылып, оқу материалының әлеуметтік  маңыздылығы бірінші 
орынға шығады.  Бұл  мұғалімді  жарқын,  жанды үлгілерді іздеуге, оқушының  
өзекті  қызығушылықтарына  бейімделуге, бала үшін материалдың 
маңыздылығына бағыттайды. Семинарда өткізген  әдебиет пәні мен музыка 
сабағының кіріктірілген сабақ жоспарының үлгісін ұсынып отырмыз.

Сабақтың тақырыбы. «Ақан – әнші-ақындар тобының көрнекті өкілі». 
Сабақтың мақсаты. Ақанның шығармашылық мұрасымен және 

музыкалық бейнесімен оқушыларға жан-жақты мағлұмат беріп, оны игеруді 
ұйымдастыру. 

Сабақтың міндеттері. 
1. Білімділік. Ақан ақын, әнші, сазгер, сері екенін жеткізу. Ақын ретінде 

әлеуметтік өмірге тереңдеуін, заман жайлы толғауларын талдау. 
2. Дамытушылық. Оқушылардың сөздік қорын молайтып, өз бетінше 

іздену, ой  қорыту, талдау қабілетін дамыту. Салыстыра білу дағдысын арт-
тыру. 

3. Тәрбиелік. Ақандай сегіз қырлы, бір сырлы болуға үндеу.  Ақанның 
сырлы әні мен өткір сөзіне, өнеріне оқушыларды сүйсіндіру. 
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Көрнекіліктер. Интерактивті тақта, Ақан туралы слайдтар, фильмнен 
үзінді, әндері, ол туралы естеліктер.

Сабақ түрі.  Кіріктірілген  сабағы. 
Пәнаралық  байланыс:  тарих,  музыка. 
Сабақ барысы. 
І.  Қызығушылығын ояту:  а) сәлемдесу;  ә) оқушыларды топқа бөлу, 

олардың топ басшыларын сайлау. 
ІІ. Үйге берген тапсырманы пысықтау. 
1. Жаяу Мұсаның өмірі мен шығармашылығы. (Оқушылар жасаған 

тұсаукесерін қорғайды.) 
2. Мәнерлеп жатқа ақынның өлеңдерін айту. 
Үйге берген тапсырманы бекіту. 
1. Әнші-ақындар деп кімдерді айтамыз?  Басты  ерекшеліктері  қандай? 
2. Қандай  әнші-ақындарды  білеміз? 
3. «Балуан», «Жаяу» деген  қосымша  атаулардың  қосылуы  неліктен? 
4. Жалпы әнші-ақындар  өз  өлеңдерінде  қандай  мәселелерді  көтерді? 
5. Сал-сері деп  кімдерді  айтамыз? 
ІІІ. Мағынаны тану. 
Кіріспе. 
«Ақан деген – киелі аққу самсаған», – деп  жырлаған  ақиық ақын Мұхтар  

Шаханов  Ақанды  киелі  аққуға  теңеп  тұрса  шын  мәнінде ақынның  
эстетикалық    сезімі   нәзік,  сұлу,  талғамсыз лирик  ақын  екендігін өлең-
дерінен  бүгін  сабақта   байқайтын   боламыз.

1. Ақан сері өмірімен таныстыру.
Музыка пәні мұғалімі. 
1. Ой қозғау. Үнтаспадан  Ақан серінің «Балқадиша» әні  «Жігіттер» 

тобының орындауында  тыңдатылады.
– Ән сіздерге таныс деп  ойлаймын.
– Ән не туралы? Психологиялық талдау жасау.
– Қандай ән?
– Кімнің орындауында тыңдадық?
– Кімге арналған деп ойлайсыңдар?
– Ақанның қандай әндерін білесіңдер? 
– Ақан серінің әндерін кімдер орындады? 
– Ақан сері кім? Ол туралы не білесіңдер?
Бұл әнге түсірілген бейнеклипті  тамашалайық. 
2. Ақан сері ақын, әнші,  сазгер. ( Өмірбаянына шолу жасау.) 
Ақан сері – сегіз қырлы, бір сырлы, ұлы талант иесі. Ақынның 

шығармашылық өнері – тазалықтың,  әсемділіктің көрінісі. Ол жай ғана ақын 
емес, әнші-ақын, өзі шығарған өлеңін өзі әнге салып, домбырада ойнап, өзі 
орындаған. Бұндай өнер иелері  қазақ  әдебиеті мен мәдениеті тарихында 
біздің ұлттық өнеріміздің мақтанышы  болған, сондықтан (Біржан, Ақан, 
Мұхит, Ыбырай, Жаяу Мұса, Естай, т.б.) бұлар ақындық пен композиторлық 
жалын бастаушылары еді.  Ақан жас кезінен  ұғымтал, өте зерек болып өседі. 
Жасынан-ақ  ән-жырға әуес болып 16-17 жасында-ақ қолына  домбырасын 
алып, ән салып, өлең шығара бастайды.

Ақанның  махаббат  туралы  өлеңдері – лирикаға толы, сезімтал, шын-
шыл өлеңдер. Ол жастық, бозбалалық  сезімді  қызықтады, адал  достықты, 
махаббатты   ардақтады.  Оның  махаббат  туралы  лирикалық  өлеңдеріндегі  
кейіпкерлері  махаббатты   шын   құрметтеген  қазақтың   сұлулары  мен  
арулары  еді.  Ақынның  әсем ,  сазды  әндері  “Сырымбет”,  “Үш  тоты”,  
“Мақпал”,  “Балқадиша”,  қай-қайсысы  болса  да  сұлулықты  сүйген, соған 
табынған жанның  өмірдегі  бейнесі  еді.   

3. Ақан   серінің   «Балқадиша»   әнінің  шығу  тарихын  баяндау.   Ақанның 
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сал-серілік  құрып,  ауыл-ауылдарды  аралап  жүрген  кезі.  Күндердің  күнінде 
Ақан сері сол кездегі  Ыбырай  деген  аты баршаға мәлім, танымал кісінің  
ауылына  бас  сұғып,  шілдехана  тойының үстінен түседі. Ауылға таны-
мал серінің  ат  басын  бұрғандығын  естіген ауыл тұрғындары оған ілтипат 
білдіріп, қошемет  көрсетеді. Алайда, төрде отырған Ақанның маңына ешкім 
отырмайды. Бұл ел аузында Ақан сері туралы алып-қашпа сөздердің кеңінен 
етек алған тұсы еді. Ақанның қиялға беріліп, жын-перілермен қатысы 
барын алға тартып, жас қыздар  серіден  үрейленген. Ақын да, қыздар да 
өздерін жайсыз сезініп, отырыстың берекесі  қашқандай болады. Осы кезде 
Қадиша қыз «Сері  ағамның  жанына  мен  отырайын»  деп Ақанның жанына 
жайғасады. Мұны естіген Ақанның көңілі жай тауып, іштей жібек мінезді 
бойжеткенге риза болады. Отырыс барысында әндер орындалып, зерделі  
әңгіме-аңыздар  айтылады.  Серінің жанында Қадишаның отырғанын оның 
ағалары естіген бойда екі жеңгесін жіберіп, қызды алып шығуын тапсырады. 
Алайда,  Қадиша  орнынан  қозғалмайды, Ақанның да оны жібергісі келмейді. 
Осы кезде таң атып, бойларында қимастық орнайды. Қадиша қайтуға жина-
ла бастағанда Ақан сері қолына домбырасын алып, екі ішекті қағып жіберіп 
әнді орындай бастайды. Бұл ұзақ толғау, үлкен жыр болды.  Әннің «Күйеуің 
сексен бесте шал, Қадиша» деген жолдарын алға тартып, кейбір аңыз дерек-
тер Қадиша, әу бастан, үлкен  ақсақалға атастырылған деп айтылуда. Қадиша  
қыздың Ақанның жанында отырғанын естіген бойда ақсақал «Қадишаны 
қайтарыңдар» деп бұйырған. Алайда, Қадиша қыз үлкен кісіге  емес,  өз 
теңіне  аттастырылып,  кейіннен  ұзатылған. Мұны естіген Ақан қоштасу 
сәтінде туған әнін әрі қарай жетілдірген. «Балқадиша» әнін кезінде аты  
аңызға айналған Әміре Қашаубаев, Ғарифолла  Құрманғалиев,  Жүсіпбек Еле-
беков  орындаған. Кейін   Қайрат  Байбосынов, Рамазан Стамғазиев, Гауһар 
Әлімбекова, «Жігіттер» тобы сияқты  әншілер  өз  репертуарларына  қосқан.

Әдебиет пәні мұғалімі тірек кесте арқылы түсіндіреді. 
Ақан сері өлендерінің тақырыптары: саятшылық, аңшылық: «Мылтық 

пен мергеншілік», «Құлагер», «Көкжендет», «Қараторғай»; сүйіспеншілік, 
адамгершілік, ғашықтық туралы:  «Перизат»,  «Үш тоты», «Балқадиша», 
«Дудар-ай», «Шәмшиқамар», «Нұрила», «Кербез сұлу», «Жайықтың ақ 
түлкісі», «Ақ көйлек»; әлеуметтік, теңсіздік жайлы: «Бара-бара крестьянға 
тең болмадық»,  «Заман адамы»,  «Жақсы  мен  жаман»,  «Өсиет  өлең»,  
«Асыл  мен жасын». 

Осы тақырыптағы өлеңдерінің идеялық мазмұнына тоқтала келе 
оқушыларды 4 топқа бөліп ізденіс сұрақтары беріледі.  Оқушылардың тал-
дап, түсіндіруі .

І топ. 
1. «Мылтық пен мергеншілік» өлеңінде аңшы бейнесін ақын қалай си-

паттайды? 
2. Өлеңде Ақанның Құлагерді жоқтап айтқан аянышты сөздерінен нені 

көреміз. 
3. Ақан Құлагердің өліміне ғана қатты қайғырды ма, тағы да нені ойлап 

күйінді? 
Атбегі, аңшылық тақырыбындағы өлеңдерінде аңшылық әрекеттің 

көркем суреттерін жасап, оны  бұл халықтың ежелден келе жатқан кәсіби 
ермегі, сауығы, өнері болғандығын түсіндіреді. 

ІІ топ. 
1. Ақанның махаббат еркіндігін жырлауы Абай өлеңдерімен қалай 

үндеседі? 
2. Ақан аңсаған аруын нелерге теңейді? .Ақан өзін қалай бейнелейді? 
Жастық, достық, махаббат жайындағы лирикаларында адамдық 

қасиеттерді қастерлеуге, сол үшін күресе білуге ұмтылдырады. Махаббат 
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еркіндігін  адамға  рухани  күш  беретін,  қуат беретін үлкен күш ретінде 
жырлады. Оны достық туралы тақырыппен ұштастырады. 

ІІІ топ. 
1. Бай, би,  болыс  сияқты  ел  мықтыларын  ақын  қалай  сынайды? 
2. Жаман  мен  жақсыны  қалай  суреттейді? 
3. «Жаманға  айтпа  сырыңды,  Жаман бұзар шырынды» деген халық 

мақалын қалай түсінесіңдер? 
Әлеуметтік теңсіздік тақырыбын жырлағанда сырты жылтыр, қараңғы 

надан, пәле іздеп жанжал тудырғыш ешнәрсені білмесе де «білгішпін» 
дейтіндерді өткір сынайды. 

Бай, би, болыс сияқты ел мықтыларына өткір сын айтады. 
IV топ. Ақан серінің ақындық-әншілік мұрасы. 
Сайып келгенде, Ақан серінің ақындық-әншілік мұрасы – біліктілік 

пен білімнен, сыршылдық пен сыншылдықтан, әдептілік пен әдемілікке 
құмартудан, көрегендік пен көсемдіктен, қуатты шабыт пен құдіретті қиялдан 
өріліп туған, өрнектеліп тоқылған саф таза поэзия. 

ІІІ. Ой толғаныс.
1. Шығармашылық жұмыс. Ақынның әндері қандай әсер қалдырды? 
Жаңа сабақты бекіту кезінде мына сұрақ қойылады. 
– Ақан есімі қөз алдарыңа қандай бейнені елестетті? 
Біздің көз алдымызға Ақан есімі аталғанда қасына ақын, әнші, домбы-

рашы, палуандар  жинап серілік құрған, ит жүгіртіп, құс салған, аңшылық 
құрған, дархан мінезді, жүзі лапылдаған, сөйлеген сөзі өткір ақын көз 
алдымызға елестейді. 

Сабақты топ басшылары бағалайды. Мұғалім үйге «Ақан өнері бүгінде 
жалғасты ма?»  тақырыбында эссе жазып келуді тапсырады.

Ақтөбе қаласы.

ұл сабақта:  1) оқушыларды өтілген материалдар 
бойынша алған білімдерін тиянақтауға, жинақтауға, 

“КІМ БІЛГІР?” ОЙЫН-САБАҒЫ 

Майра  НЫҒМЕТОВА. 
Мәлік Ғабдуллин атындағы №3
көптілде  оқытатын кәсіби мектеп-гимназиясының
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Б

қызығушылығын арттыру; 3) сабырлылыққа, байыптылыққа баулу мақсат 
етіледі.

Ойын белгісі – плакат, ойын шарты – плакат, көрме, сондықтан сабақ  
ойын түрінде  (“ Кім миллион ұтып алады?” ойыны үлгісінде) өтеді.

Сабақты ұйымдастыру кезеңінен кейін ойын шарты түсіндіріледі.
Әр топтан үш оқушыдан шығады, іріктеу турында біреуі ғана таңдалады. 
Ойын барысында: 1) аудиторияның көмегі; 2) 50:50 (пайдалануға бола-

ды) мүмкіндік беріледі.
Ойын 15 сұрақтан тұрады. Тест түрінде өтеді. Әр сұрақтың өз бағасы бар. 

Мысалы:
1 – 100              6 – 600                        11 – 1100 
2 – 200             7 – 700                        12 – 1200 
3 – 300              8 – 800                        13 – 1300 
4 – 400              9 – 900                        14 – 1400 
5 – 500 – теңге          10 – 1000 – теңге         15 – 1500 – теңге

ойға берік бекітуге үйрету; 2) әдебиет пәніне деген 
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Ойынды қай кезеңде тоқтатқыңыз келсе, сол кезеңде тоқтатуға болады.
I. Үштіктен іріктеу туры. 
Сұрақ. Ыбырайдың ел азаматтарына арналған өлең жолдарын дұрыс ор-

наластыр:
а. Зияндасты кісіден;  б. Алыс-алыс қашыңыздар;
ә. Әй, жігіттер, үлгі алмаңыз; в. Азған елдің ішінен.
Жауабы: В, Д, С, А.
Таңдалған ойыншыдан кішігірім сұхбат алу.
1. Осы ойынға қандай көңіл күймен келдің?
2. Жеңуді тіледің бе?
1-сұрақ. Семейдегі Абай оқыған медресе.
а. Ахмет-Риза;  б. Ахун Рахманұлы; 
ә. Ғалия;   в. Қасым қажы.
2-сұрақ. Абайдың неше поэмасы бар?
а. 2; б. 3;
ә. 4; в. 5.
3-сұрақ. Ақан серінің қыран құсы қалай аталады?
а. Көкжендет; б. Құламерген;
ә. Ителгі;  в. Қараторғай.
4-сұрақ. Шоқан жайлы мына пікірді кім айтқан?
“Өзінің орыс жолдастарын басып озып, Шоқан тез жетілді... Оған 

талайлар-ақ назар аударды. Ол сондай қабілетті еді және оқу орнына түспей 
тұрып-ақ сурет сала білетін”.

а. Потанин;  б. Веселовский;
ә. Майков;   в. Гонсевский.     
5-сұрақ. Ыбырайдың “Қазақ хрестоматиясы” оқулығы 1879 жылы қай 

жерде басылды?
а. Оралда;   б. Торғайда; 
ә. Орынборда;   в. Троицкіде.
6-сұрақ.  “Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек” өлеңі кімдікі?
а. Шәкәрім;   б. Мағауия; 
ә. Абай;    в. Ыбырай. 
7-сұрақ. Абай туралы жазылған “Қазақтың бас ақыны” деген мақаланың 

авторы кім?
а. Мағжан;  б. Ахмет;  
ә. Жүсіпбек;   в. Тұманбай. 
8-сұрақ. 
Сыр сандықты ашып қара  Сым пернені басып қара
Ашып қара,  сырласым.  Басып қара жырласын! –

деп қай ақын сыр сандықты адал достың жүрек сырына теңеді?
а. Бейімбет; б. Ілияс;
ә. Сәкен;  в. Ақан. 
9-сұрақ. Мына үзінді кімнің қай поэмасынан?
Бұл – адам көз сүйегі, – деді ханға. Жеміт көз жер жүзіне тоймаса да, 
Тоя ма адам көзі мың-мың санға? Өлсе тояр көзге құм құйылғанда...
а. Мағауия “ Медғат-Қасым ” поэмасы;    б. Абай “ Ескендір ” поэмасы;
ә. Шәкәрім “ Еңлік-Кебек ” поэмасы;        в. Ілияс “ Құлагер ” поэмасы.
10-сұрақ.  “Нәфрәтлі” сөзінің мағынасы.
а. Асыл, қымбат;   б. Өнегелі, үлгілі;
ә. Жиіркенішті, үлгісіз;  в. Оқымысты, білімпаз.
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11-сұрақ. Абайдың  алғаш өз атынан таратқан өлеңі.
а. «Жаз»;  б. «Сегіз аяқ»;
ә. «Күз»;  в. «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай».
12-сұрақ. Ыбырайдың арман еткен мектебі Торғай қаласында қай жылы 

ашылды?
а. 1861;  б. 1863;
ә. 1862;  в. 1864.
13-сұрақ.  “Манас” жырын бірінші рет баспаға ұсынып, орыс ғалым-

дарына таныстырған кім еді?
а. Абай;  б. Шоқан; 
ә. Сәкен;   в. Ахмет. 
14-сұрақ. Абайдың нешінші қара сөзінен алынған үзінді?
“Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып 

ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені 
көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген 
кісі өзі де есті болады...”

а. 18; б. 20;
ә. 19; в. 21.
15-сұрақ. Ақан қай жылы дүние салды?
а. 1911;  б. 1913;
ә. 1912;  в. 1914.
II. Үштіктен іріктеу туры.
Сұрақ. Құнанбайдан туған балаларды тізіп жаз.
Жауабы:
1. Құдайберді.  5. Оспан.
2. Тәңірберді.  6. Қалиолла (жас кезінде қайтыс болған).
3. Абай.   7. Ысмағұл. 
4. Ысқақ. 
Ойыншыдан сұхбат алу.
1. Ойында жеңу үшін қандай қасиет керек?
2. Жалпы адам бойындағы  қандай қасиетті бағалайсың?
1-сұрақ. “Дүниеге көзімді ашқан” деп Абай кімді айтқан?
а. Долгополов;  б. Михаэлис;
ә. Леонтьев;   в. Чернышевский.
2-сұрақ. Абайды әкесі неше жасында оқудан шығарып алып, ел билеу 

ісіне араластырмақшы болды?
а. 10; б. 12;
ә. 11; в. 13.
3-сұрақ. Абайдың “Қарға мен бүркіт” кімнен аударған аудармасы?
а. Крылов;   б. Пушкин;
ә. Лермонтов;   в. Толстой.
4-сұрақ. Ақанның құмай тазысы қалай аталады?
а. Ақтөс;  б. Жолбарыс;  
ә. Базарала;  в. Көксерек. 
5-сұрақ. Абайдың қара сөзі нешеу?
а. 43; б. 45;
ә. 44; в. 46.
6-сұрақ. Ыбырайдың кімге жолдаған хатынан үзінді?
“Осы жылы қаңтардың 8-і күні көптен күткен ісім орнына келіп, мектеп 

ашылды. Оған 14 қазақ баласы қабылданды. Бәрі де жақсы, есті балалар. Мен 
балаларды оқытуға қойға шапқан аш қасқырдай өте қызу кірістім”.
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а. Н.И. Ильминскийге; б. Ф.Д. Соколовқа; 
ә. А.Мазохинге;  в. Самойловичке.
7-сұрақ. Шоқан Омбыдағы кадет корпусын нешінші жылы бітіріп шықты?
а. 1817;  б. 1819;
ә. 1818;  в. 1820.
8-сұрақ. “Бостандық туы жарқырап”,  “Бостандық таңы атты” кімнің 

өлеңі?
а. Ыбырай;  б. Шәкәрім; 
ә. Абай;   в. Мағауия. 
9-сұрақ. Мына үзінді кімнің өлеңінен?
Арқаның Бетпақ деген даласы бар,
Бетпақ – шөл, ойлы-қырлы панасы бар.
Сол шөлде ел жоқ, күн жоқ өсіп-өнген, 
Жәндіктің киік деген баласы бар.
а. Сәкен;   б. Ілияс; 
ә. Мағжан;  в. Бейімбет. 
10-сұрақ. Ғұламаһи Дауани есімі Абайдың қай өлеңінде кездеседі?
а. Әсемпаз болма әрнеге;         б. Жасымда ғылым бар деп ескермедім;
ә. Ғылым таппай мақтанба;     в. Адасқанның алды – жөн, арты – соқпақ. 
11-сұрақ. Шоқан туралы мына ойды айтқан кім?
“Бізден жасы кіші болса да, өзімізбен салыстырғанда, ол үлкен сықылды 

еді де, біздер оған қарағанда бала тәрізді едік... Жалпы жолдастарына, соның 
ішінде маған, ол еріксіз Еуропаға ашқан терезе сықылды болды”.

а. Потанин;   б. Семенов Тянь-Шяньский;
ә. Достоевский;   в. Ковалевский. 
12-сұрақ. Абайдың руы кім?
а. Керей;   б. Тобықты;
ә. Найман;  в. Қоңырат. 
13-сұрақ. “Балқадиша” кімнің әні?
а. Ақан сері;  б. Әсет Найманбаев;
ә. Жаяу мұса;  в. Үкілі Ыбырай.
14-сұрақ. Абай афоризмін аяқта.
“Әкесінің баласы – адамның дұшпаны,
Адамның баласы – ...” 
а. Жолдасың; б. Бауырың; 
ә. Туысың;  в. Қолдаушың. 
15-сұрақ. Шоқан неше жасында қайтыс болды?
а. 27; б. 29;
ә. 28; в. 30.
III. Үштіктен іріктеу туры.
Абай өлеңін жатқа жалғастырып айт.
Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы...
Ойыншыдан сұхбат алу.
Абай өлеңге осындай талап қойса, өзіңе қандай талап қоясың?
1-сұрақ. “Қыпшақ Сейітқұл” кімнің әңгімесі?
а. Ыбырай;  б. Бейімбет; 
ә. Сәкен;   в. Абай. 
2-сұрақ. Абай өзінің алғашқы өлеңдерін кімнің атынан жариялаған?
а. Ақылбай; б. Көкбай; 
ә. Мағауия;  в. Әсет. 
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3-сұрақ. Абай Лермонтовтан жалпы саны неше шығарма аударған?
а. 25; б. 27;
ә. 26; в. 28.
4-сұрақ. Абайдың “Жарқ етпес қара көңілім не қылса да” өлеңі кімге 

арналған? 
а. Тоғжанға;  б. Еркежанға; 
ә. Әйгерімге;   в. Ділдәға. 
5-сұрақ. Ыбырай 1887 жылы қай жерде қыздар мектебін ашады?
а. Қазалыда; б. Троицкіде; 
ә. Торғайда; в. Ырғызда. 
6-сұрақ. Шоқан өзінің әйгілі Қашқарияға саяхатын қай жылдары жаса-

ды?
а. 1856-1857; б. 1860-1861; 
ә. 1858-1859;  в. 1862-1863. 
7 сұрақ. Абайдың нешінші қара сөзінен алынған?
“Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар-мінез деген 

нәрселерменен озады. Одан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі –
ақымақшылық”.

а. 15; б. 17;
ә. 16; в. 18.
8-сұрақ.  Өлең жолынан түсіп қалған сөзді тап:
“Жүрегіңнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла,
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,
... жалғыз алыстым, кінә қойма”.
а. Көппен;  б. Жұртпен; 
ә.  Мыңмен;  в. Бірмен. 
9-сұрақ. А.С. Пушкиннің “Дубровский”,  “Боран” повестерін қазақ тіліне 

аударған ақын кім?
а. Абай;  б. Шәкәрім;  
ә. Мағауия;  в. Ыбырай. 
10-сұрақ. Ақан серінің “Мылтық пен мергеншілік” өлеңін неше бөлімге 

бөлеміз?
а. 4; б. 2;
ә. 3; в. 1.
11-сұрақ. Еңбек туралы мына терең  ой  Ыбырайдың қай әңгімесінде ай-

тылады?
«Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың, азға қанағат 

етпесең, көптен  құр  қаларсың».
а. «Бай баласы мен жарлы баласы»;  б. «Бақша ағаштары»; 
ә. «Талаптың пайдасы»;    в. «Әке мен бала».
12-сұрақ. Мына өлең жолдары қай ақынның шығармасынан?
“Жер таппан жерге жетер, Жетісуым,
Күркілдек, Көксу, Лепсі, Іле, Шуым.
Асқардың аспан сүйген сілекейін 
Жан бар ма татпайтұғын, айтпайтұғын”?
а. Мағжан; б. Ілияс;  
ә. Абай;   в. Сәкен. 
13-сұрақ. “Қанжар” Абайдың кімнен аударған аудармасы?
а. Лермонтов; б. Крылов; 
ә. Пушкин;  в. Некрасов. 
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14-сұрақ. Абай өзіне дейін болмаған неше тармақты өлеңді шығарды?
а. 15; б. 13;
ә. 14; в. 12.
15-сұрақ. Қазақ өлеңдерін жыр, жоқтау, қара өлең, қайым өлең, өлең деп 

5-ке бөлген кім?
а. Абай;   б. Ахмет; 
ә. Ыбырай;  в. Шоқан.
Ойын  өз  мәресіне  жеткен соң жеңімпаздар  марапатталады. 

Ақмола облысы
Көкшетау қаласы.

қушыларды еліміздің өткені, қазіргісі, болашағы жайлы ойландырып, 
саналы, өнерлі адам болуға тәрбиелеу, ана тілінде еркін, таза, әдеби 

КЕМЕЛ КЕЛЕШЕК КІЛТІ – БІЛІМДЕ

Г.ХАСЕНОВА,
Шәкәрім атындағы облыстық дарынды 
балаларға арналған үш тілде оқытатын 
мамандандырылған мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  

О
тілде көркем сөйлеу, жылдам ойын қорытып беруге ойлау өрістерін дамыту 
мақсатында өткізген 5-сыныптарға арналған интеллектуалдық ойын-сайысы 
сабағымда плакат (үзінді сөздер), сигналдық белгілер, ою белгілері (ұпай), 
карточкалар көрнекіліктер қызметін атқарды.

Сайысқа қатысушылар 4 айналым бойынша өзара бәсекеге түсті.
1-айналым – Бәйге.
Бұл кезең бойынша сайысқа қатысушы тұлпарларға қазақ тілі, әдебиет, 

тарих пәндерінен сұрақтар қойылады. Кім бірінші белгі берсе, сол жауап беру 
құқына ие болады. Әрбір дұрыс жауапқа – 5 ұпай беріледі.

1. Төр алдына отыра бергенде екі сұр жылан ысылдап келеді де жеңінен 
кіреді, қойнынан шығады;   қойнынан кіреді, қонышынан шығады. Бұлар – 
жылан Бапы ханның ұлы мен қызы. Қай ертегіден  үзінді? (Ер Төстік).

2. Семей қаласының әкімі кім? (Айбек Кәрімов).
3. Тура мағыналы сөзді табыңыз (ашық мінез, ашық әңгіме, ашық есік, 

қолы ашық).
2-айналым – Көкпар (сұрақ жасыру, бір заттың  пайдасы, зияны туралы 

пікірлер).
1. Автокөлік.
2. Гүл.
3. Теледидар.
4. Информатика сабағы.
3-айналым – Тіл-өнер.
Бұл бөлім бойынша сайыскерлерге жұмбақ немесе мақал-мәтелдерден 

сөз жасырылады. Жауабын үш тілде жазып көрсету керек. Жауабын дұрыс 
тауып үш тілге  дұрыс  аударса  сәйкесінше 30 балл, ал екі тілдегі аудармаға 
20 ұпай, ал аударма жоқ болса 10 ұпайға ие болады.

1. Жігітке жеті өнер де аз, неше өнер көп емес?                     
  Жетпіс өнер көп емес.
  Жетпіс – семьдесят – seventy 
2. В гостях хорошо, а …  лучше     
    Дома – үй – house
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3. Айдағаны ... ешкі, ысқырығы жер жарады.
  Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады.
  Бес – пять – five
4. Жұт неше ағайынды?                                                                    
  Жұт жеті ағайынды.
  Жеті – семь – seven
5. Поспешишь … насмешишь 
  Людей – адам – people
6. Өзі сөйлей білмейді, салған ізі сөйлейді.
  Қалам – ручка – pen
7. Алты қырлы, алты сырлы.
  Қарындаш – карандаш – penсіl
8.  Цыплят по … считают.
   Осени – күз – autum
9. Отыз тістен шыққан сөз – неше рулы елге жайылады?
  Отыз тістен шыққан сөз – отыз рулы елге жайылады?
  Отыз – тридцать – thirty
10.  Ел құлағы нешеу?
  Ел құлағы елу.
  Елу – пятьдесят – fifty
11. Лучше синица в руках, чем журавль в … 
  Небе –  аспан – sky
12. Екі қолға... күрек
  Екі қолға бір күрек
  Бір – один – one
4-айналым – Шешендік өнер.
Ертеде  кіші  жүздің  Әлім руынан шыққан Жетес деген  тапқыр да шешен 

адам өтіпті.  Көпшілік  бас қосқан үлкен  жиында  Жетестің тапқырлығын 
сынамақ  болған  бір адам оған: «Адамның, жердің, сөздің, пікірдің сәні 
неде?»   деген сауал қойыпты. 

Адамның сәні –  өнер, білім, ақылы,
Жердің сәні – жеміс –  өнім дақылы,
Сөздің сәні  – өнегелі, өткір нақылы,
Пікірдің сәні – ең пайдалы мақұлы, – деп жауап берген екен.
Сол сияқты біздің де ойыншыларымыздың тапқырлығын, шешендігін 

сынайтын кез келген сияқты. Шешендік өнерлерін байқау.
Адам (аудитория) тақырыбы.
1. Кендебай – малдар (сиырмен) кездесуінде балық жайлы...
2. Аяз  би –  аққулар  тіл жайында әңгімелейді...
3. Жошы  хан – халықпен  информатика пәні жайлы...
4. Жиренше – оқушылармен бала тәрбиесі туралы... 
Сайыс сабақ аяқталған соң қазылар алқасына сөз беріліп, жарыс 

қорытындысы шығарылады.
Семей қаласы.

з елінің, халқының қамын ойлайтын азамат тәрбиелеу, балалардың 
ынтасын, қызығуын, өзінің жауапкершілігін сезіне білуіне, өз бетімен 

ЖАРЫС САБАҚ

Бағила БАТЫРХАНОВА,
№33 бастауыш мектеп мұғалімі

Ө
жұмыс істеуге үйрету, жан-жақты ойлауын, ізденуін дамытып, еске сақтау 
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қабілетін қалыптастыру – әрбір мұғалімнің басты мақсаты. Осыған сәйкес 
бір сабағымда  пәнаралық байланысты нығайта отырып алған білімдерін 
тиянақтау, оқушылардың білім сапасын тексеру үшін сұраққа жауап алуға 
негізделген жарыс сабақ ұйымдастырып, оның көрнекілігіне нақыл сөздер, 
компьютер, плакаттар, шарлар, нөмірленген қағаздар қолдана отырып 
өткіздім.

Сабақ басында жарыстың өтілу кезеңдерімен таныстырып алдым. 
1-кезең. «Жорға».
30 сұрақ.
30 сұрақ.
30 сұрақ.
2-кезең. «Бәйге».
1. Аңыз бойынша Қорқыт ата қайсы өзен жағасында өмір сүрген?
2. Үзінді оқылады. «Ер Тарғын»  қай жырдан алынған үзінді?
3. Негізгі ой турасынан білдірмей тұспалдап, жанамалап айтылатын 

шығарманың түрі (мәтел).
1. Сөздің өзгермейтін бөлігі деген не? (түбір).
2. Зат есімнің басқа сөз таптарына келмейтін ерекшеліге не? (септелуі).
3. Үстеу етістікпен байланысқа қандай сөз табы болып келеді? (сын 

есім).
Математика.
1. Көбейтудің заңдарын ата (ауыстырымдылық, терімділік, үлес-

тірімділік).
2. Оңынан  оқысаң  да, соңынан оқысаң да сол сан. Ол қандай екі 

таңбалы сан? (40).
3. Хан Тәңірі шыңының биіктігі – 6695 м. Осы санды мм-ге айналдыр.
Дүниетану.
1. Жер белдеуін анықтайтын сызық не деп аталады?
2. Қазақстан батысынан шығысына дейін неше шақырымға созылып 

жатыр?
3. Ауа қоспасындағы ең көп газ қайсысы?
3-кезең. «Көкпар».
(Мақал-мәтелдер сайысы.)

Алматы облысы
Іле ауданы
Еңбек ауылы.

қушылардың үстеу туралы білімдерін тереңдету, ойындар арқылы үстеу 
туралы түсініктерін ұлғайту арқылы   ой ұшқырлықтарын,   мәдениетті 

“ҮСТЕУ”  ТАҚЫРЫБЫНАН  ӨТКЕНДІ  ҚАЙТАЛАУ 

Гүлмира  АҚМАҒАНБЕТОВА,
№85 орта мектептің мұғалімі

О
сөйлей білу дағдыларын қалыптастыру, балаларды бірін-бірі тыңдауға, 
құрметтей  білуге тәрбиелеу – бұл қайталау дәрістің мақсаты болғандықтан, 
оны дәстүрлі емес (ойын-сабақ) түрінде өткіздім.

Сабақты тест,  «Бас қатырғылар базары» , «Хан талапай» , «Даналық ағашы» 
ойындары, топтық жұмыс әдісімен жүргізіп, оның  көрнекілігіне  интерактивті 
тақта, плакаттар, сұрақтар жазылған конверт, асық, бағалау парағын пайдалан-
дым.

Сабақ барысының   ұйымдастыру кезеңінде оқушылардың  зейіндерін  
сабаққа аудару мақсатында үй тапсырмасын сұрап, одан кейін тест тапсырма-
ларын таратамын.
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1. Тіл білімі неше саладан тұрады?
а) 3; ә) 2; б) 5.
2. Морфология нені зерттейді?
а) сөздердің мағынасын; ә) сөз таптары мен сөз құрамын; б) тіл дыбыста-

рын.
3. Неше сөз табы бар?
а) 7; ә) 9; б) 5.
4. Қимылдың белгісін, мезгілін, себебін, мақсатын білдіретін сөз табы:
а) етістік; ә) үстеу; б) етіс.
5. Үстеудің  мағыналық неше түрі  бар?
а) 7; ә) 6; б) 5.
6. Туынды үстеуді тап:
а) шалқасынан; ә) ешқашан; б) қалай қарай.
7. Біріккен үстеуді табыңыз.
а) алажаздай; ә) таңғысын; б) бүрсігүні.
8. “Қалай қарай?” сұрағы қай үстеуге тән?
а) мақсат; ә) мекен; б) мөлшер.
9. Дефис арқылы жазылатын үстеуді көрсетіңіз.
а) қыстыгүні; ә) құр  босқа; б) емін еркін.
10. Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінде үстеу нешеге бөлінеді?
а) 3; ә) 7; б) 2.
«Бас қатырғылар базары» ойынында оқушылар үйден дайындап келген 

сөзжұмбақ, ребус сұрақтарын қояды.
«Хан талапай» ойыны.
1-конверттегі сұрақтар.
1. Үстеу дегеніміз не? Мысал келтір.
2. Үстеудің мағыналық түрлері
3. Сын-қимыл (бейне) үстеуі, сұрақтары. Мысал келтір.
4. Жаздыгүнгідей емес, ауыл үйлері біріне-бірі әдейі жақын қонған 

(сөйлемнен мақсат үстеуін тауып, анықтамасын, сұрақтарын ата).
5. Дұрыс жазылған үстеуді табыңыз: а) жолжөнекей; ә) быйыл; б) ендігәрі.
2-конверттегі  сұрақтар. 
1. Үстеу құрамына қарай нешеге бөлінеді?
2. Мезгіл үстеуі сұрағы, мысал келтір.
3. Мөлшер үстеуі, сұрағы, мысал келтір.
4. Әдемі әнді құмарта тыңдаған қалың жұрт лажсыздан таң ата  у-шу болып 

тарқады. (Сөйлемнен себеп-салдар үстеуді тауып, анықтамасын, сұрақтарын 
ата.)

5. Бөлек жазылатын үстеулерді табыңыз: а) сұңқар дайын;  ә) күн ұзаққа; 
б) анда санда

3-конверттегі сұрақтар.
1. Үстеу тұлғасына қарай нешеге бөлінеді?
2. Мекен үстеуі, сұрағы, мысал келтір.
3. Сынның немесе қимылдың, іс-әрекеттің белгісін я сапасын күшейтіп, я 

солғындатып көрсететін үстеудің түрі. Мысал келтір.
4. Асан екеуіміз ақырын әңгімелесіп келеміз. (Сын-қимыл үстеуін табыңыз, 

анықтамасын, сұрақтарын айтыңыз.)
5. Сыңарларының дыбысталуынша жазылатын күрделі үстеулерді табыңыз. 

а) таңертең, бір қыдыру; ә) анағұрлым, бүгін; б) баяғыдан, өйтіп-бүйтіп.
Сабақты «Даналық ағашы» ойыны арқылы қорытындылап, бала-

лар жұмысын топ жетекшілерімен  бірлесе  бағалаймын. Ал үйге «Үстеу» 
тақырыбына  ертегі жазып  келуді тапсырамын.

Қызылорда облысы  
          Қармақшы ауданы

Төретам кенті.
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Тұлға

ерең білімді, ерекше талантты жандар қашанда назарға ілігеді.Ой өресі 
биік, көрсеткіштері жоғары, еңбегі ерен тұлғаларға мен де айрықша 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ
КӨШБАСШЫСЫ 

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

Т
көңіл бөліп жүремін. Қалайша дерсіз. Мәселен, өзім үздіктердің үздігі деп 
таныған, әлеуеті мықты шәкіртіме қателігі болса кешіріммен қарап, оны 
ұдайы қолдап-қолпаштап, өзгелерге өнеге етуден жалықпаймын. Тіпті, 
олардың кейбірі жайында мақала жазып, жарияланған кездері де болды.

Сондай-ақ өнер,  әдебиет, тарих, әсіресе білім мен ғылым саласында ерек-
ше танылған тұлғалар туралы материалдарды немесе олардың жазғандарын 
қалт жібермей оқып, жинастырып, қажет кезінде пайдаланып отыру-
ды әдетіме айналдырғалы қашан. Кітаптарын кезіктірсем, сатып аламын.
Өзім тәнті болған жандар туралы ой түйіп, лебіз білдіруді де назардан тыс 
қалдырмаймын. Айталық, осыдан бірер  жыл бұрын  Елбасы  Н.Назарбаевқа 
атақты заңгер, нағыз ғалым, абзал азамат Сұлтан Сартаевтың халқына, ел 
тәуелсіздігіне  сіңірген еңбегі «Халық  қаһарманы» атағына лайықты екенін 
жазып жіберіп, жауап  алған  едім...

Асқан ризашылық сезімнен туған  жүрекжарды лебізімді педагогика 
ғылымы саласында тер төгіп жүрген А.Қ.Құсайыновқа арнасам деген ой 
көптен  бері  мазалап  жүрген  еді. Енді соны жүзеге асырудың сәті түскен 
секілді. Елімізде ғылыми дәрежеге қол жеткізген ғалымдар жетерлік, ал 
Асқарбек Қабыкенұлы сынды шынайы, нағыз ғалымдар көп емес. Оны 
өзімізде ғана емес, өзге елдерде де жоғары бағалап  құрметтейді. Соның 
айқын бір айғағы – ғалымның  Ресейдің К.Ушинский  медалімен марапат-
талуы. Қазақстанда салыстырмалы  педагогиканың  негізін  қалап, дамыған 
елдердегі білім беру сапасының жоғары болу себептері мен түрткілерін мұқият 
талдап зерттеген, сондай-ақ еліміздегі білім беру жүйесінің олқы тұстарын 
тізіп көрсетіп, бұл тұрғыда дұрыс бағыт-бағдар сілтеуші ғалымдардың бірі 
де бірегейі – осы А. Құсайынов. Сондықтан да ол кісіге «аса көрнекті ғалым-
педагог», «қазіргі қазақ педагогикасының көшбасшысы», «білім саласының 
білгірі», «ұлт руханиятының қамқоршысы» деген теңеулермен сипаттама 
бергеніміз әбден орынды болмақ.

Асқарбек Қабыкенұлының мерзімді басылым 
беттерінде жарық көрген мақалаларын құныға оқимын 
десем, артық айтқандық емес. Менің педагогикалық 
қоржынымда педагог-ғалым туралы «Оқымысты» 
(Т.Жұртбай, «ЕҚ», 08.06.2011 ж.), «Все познается в срав-
нении» (К.Нарибаев, «КП», 26.05.2011), «Талант прокла-
дывает путь» (К.Мусин, «КП», 09.06.2011), «Білім беру 
көкжиектері» (Г.Бельгер, «Айқын газеті, 12.12.2013) 
сынды материалдармен қатар Асқарбек Құсайыновтың 
өзінің «Наполнить знание светом воспитания» («Казах-
станская правда» газетінде), «Білім реформасы. Дамыған 

елдер тәжірибесі» («ЕҚ»,25.06.2005), «Ел ертеңі мектепте қаланады» 
А.Құсайынов
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(«Мұғалім және қоғам» журналы, №4, 2009), 12 жылдық білім беруге әзірміз 
бе?» («ЕҚ», 09.01.2009), «Сапалы білім – заман талабы»  («ЕҚ»,02.11.2007), 
«Педагогика ғылымы – білім беру жүйесін дамытудың негізі» («Айқын», 
11.02.2009), «Стандартты сарапқа салайық» («ЕҚ», 12.03.2014) және т.б. 
мақалалары сақтаулы. 2004 жылы Алматыдағы кітап дүкендерінің бірінен 
«Оқулықтану. Өзекті мәселелері» кітабын сатып алғанмын. Соны зерде-
леп оқып шығып, әзірлеген «Кәсіптік қазақ тілі» оқу-әдістемелік құралым 
2008 жылы республикалық конкурста жүлделі орынға ие болды. Енді 
ғалымның 2013 жылы  басылып шыққан  «Әлемдегі және Қазақстандағы 
білім  берудің  сапасы»  кітабын қолға түсірсем бе деп жүрмін. Педагог-
ғалым А.Құсайыновтың ерекшелігі: күн тәртібіндегі білім сапасы, оны арт-
тыру жолдары, 12 жылдық білім беру, мемлекеттік тіл, тест тапсырмалары, 
білім стандарты сынды көкейкесті мәселелерді көтеріп, тереңнен қозғап, өз 
ойларын дәлелді мәлімет, деректермен дәйектеп,  жан-жақты ашып жазады 
да, оларды шешу жолдарын ұсынады. Сондықтан да өзі зерттеп,зерделеген 
дүниесі тұшымды, шынайы, тартымды  болып  шығады.

Әлемдік білім  кеңістігіне тереңдей бойлаған ғалым дамыған елдердің 
озық тәжірибесін өнеге етіп, оны отандық білім жүйесінің ұлттық сипа-
тымен ұштастыра  отырып  енгізуді  жөн  санайды.  Қазақстандық білім 
беру саласының кемшін тұстарын дөп басып көріп, одан арылу жолда-
рын нұсқайды. Белгілі жазушы, аудармашы Г.Бельгер берген анықтаманы 
келтірсек,  артық болмас. «Маған оның өзінің ең сүйікті тақырыбына 
ғылыми тұрғыдан келуі де, баяндау әдісі мен қисыны да, ең бастысы,  өзінің  
объективті пайымдауларындағы адалдығы, ашықтығы, принципшілдігі мен 
батылдығы аса қатты ұнайды» деп түйген.

12 жылдық білім беру мәселесін жіті қадағалап, өз ұсыныс-тілектерін 
білдіріп жүрген ғалымдардың бірі – осы Асқарбек Құсайынов. Оның 
бертінде жария болған «Стандартты сарапқа салайық» мақаласына біршама 
тоқталсам деймін. 12 жылдық мектептің бастауыш білім берудің жалпыға 
міндетті стандарты жобасын сарапқа салған танымал ғалымдардың атынан 
А.Құсайыновтың өзі сөз алып, егемендіктер «таласты мақала» деп атаған 
материалын көпшіліктің назарына ұсынуын нағыз жанашыр, елжанды, па-
триот азаматтың әрекеті деп есептеймін. Әлемдік деңгейде ойлайтын ғалым-
педагог Асқарбек Құсайынов өзінің бір мақаласында «Қазіргі жаһандану за-
манында  «елім, жерім, тілім» деп соққан жүрегі бар һәм зейінді де зерделі 
жастар тәрбиелеген жағдайда ғана қазақ елінің келешегі кемел болатынын 
ескергеніміз абзал», – деп жазған екен. Көрдіңіз бе, А. Құсайынов өскелең 
ұрпақ бойында туған елге, оның мемлекеттік тіліне, өзге де құндылықтарына 
деген құрмет, сүйіспеншілік сезімдерін тәрбиелеу басты міндет екенін қадап 
айтып отыр.

Жаңа стандарт жобасының да басты кемшілігі: ғалымдардың пайымда-
уынша, ұлттық құндылықтарымыздың назардан тыс қалуы екен.

Мақала авторы Финляндия, Сингапур, Оңтүстік Корея... сынды озық 
елдердің мектепте білім берудегі табыстылығы мен нәтижелілігін қамтамасыз 
ететін факторлар қатарына олардың ұлттық ерекшеліктерді, өздерінің 
дәстүрлі мәдениетін, Шығыстың дәстүрлі құндылықтары мен бағдарын 
сақтауын жатқызады.

Әрине, ғалым бұрын да айтып жүргендей, көп нәрсе экономикалық 
көрсеткіштерге, елдің әл-ауқатына, халық басына шаққандағы  жалпы ішкі 
өнімге келіп тіреледі. «Бірақ, жақсы білім беру елдің жақсы жағдайының 
арқасы екені анық бола тұра, жақсы білім беру көп шығындарды талап 
ететіні шындыққа жанаспайды» деген байлам жасайды зерттеуші. Мысалы, 
Грекия мен Оңтүстік Кореяда мемлекет бір оқушыға шамамен бірдей қаржы 
бөледі, бірақ Оңтүстік Корея барлық рейтингте алғашқы үштікте болса,  
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Грекия тізім соңында тұр. Осы тұста еліміздегі мемлекеттік тілдің дамуына 
миллиардтаған қаржы жұмсалып жатса да, оның атына затын сәйкестендіре 
алмай жүргеніміз еріксіз еске түседі.

А. Құсайынов өнеге ретінде көбінесе Жапонияны алға тартады. Жапон 
мектебінде қашаннан рухани-адамгершілік тәрбиеге баса көңіл бөлініп келеді. 
Жапондардың мектепке, ұстазға деген дәстүрлі құрметі, қарым-қатынасы 
ерекше. Ұстаз – оқушылар үшін үлгі тұтарлық, адамгершілігі жоғары тұлға.

Автор жапондар мен қазақтардың дәстүрлі халықтық тәрбиесі ара-
сында көп ұқсастықтар барын, бірақ, өкінішке қарай, біздің көптеген 
құндылықтарымыз жоғалып, ұмытылғанына және идеологиялық қысымға 
ұшырағанына қынжылыс білдіріп,  ендігі жерде ұлттық құндылықтарымызды 
заман талабын ескере отырып жандандыруға үндейді. Қазіргі уақытта Еуро-
па мен Америка ғалымдарының өздері жастарға рухани-адамгершілік тәрбие 
беруде Шығыс елдерінің озық екенін мойындап, оны білімділіктің түпқазығы 
болатынын ескеріп, үлгі тұтып отырғанын айтады.

Ұзақ жылдар бойы білім негізі – бастауыш мектепте қаланады деп келдік. 
Ендігі жерде бастауыштың мақсаты саналы тәрбиеге негізделген сапалы білім 
беру екенін басты назарға алған жөн.

Ұсынылып отырған стандартта дүниетану, өзін-өзі тану, өнер, 
денешынықтыру пәндеріне аз сағат, керісінше, күрделі пәндерге көп сағат 
бөлінгенін біз де құптамаймыз. Және оқу мазмұнында бастауыш сынып 
оқушылары игере алмайтын тақырыптардың көптеп кездесуі олардың 
оқуға деген ынтасын кемітіп, психологиялық-физиологиялық дамуына 
кері әсер ететіні ескерілсе дейміз. Автор бұған дәйек ретінде қазақстандық 
оқушылардың білім деңгейінің соңғы жылдары төмендеп кеткеніне нақты де-
ректер келтіріп, алаңдаушылық білдіреді.

Сарапшылардың айтуынша, стандарттың қоғамға ауыр ой салып, үлкен 
алаңдаушылық тудырып отырған тағы бір мәселесі – 1-сыныптан бастап 
үш тілді қатар оқытуды енгізуі. Елбасы Н. Назарбаевтың мектеп түлектері 
қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеріп шығулары қажет деген идея-
сын қолдаймыз. Бұл – бәсекеге қабілеттіліктің бір көрінісі. Әйтсе де мемле-
кет басшысы ағылшын тілін бірінші сыныптан бастап оқыту туралы тапсы-
рыс берген емес. Мақсат – мектеп бітіруші түлектің 3 тілде еркін сөйлеуіне 
қол жеткізу. Осы мәселені  айқындау  мақсатында аталмыш ғалымдар 
әлемдік тәжірибені зерттеген. Шетел ғалымдары өзге тілді ана тілі негізінде 
оқудың тиімділігін  ғылыми  түрде  дәлелдегені бұрыннан белгілі. Өзіміздің                     
А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, Ы.Алтынсарин сынды ағартушыларымыз да 
екінші тілді үйренуді ана тілін білгеннен кейін қолға алудың дұрыстығын ай-
тып кеткен.

«Біз 1-сыныптан бастап үш тіл қатар оқытылатын дүниежүзіндегі 
қандай ел бар екенін таба алмадық», – деп автор ағынан жарылады.

Қай жағынан болсын, тіпті орташа өмір сүру ұзақтығы бойынша да 
алдыңғы қатарда тұрған Жапонияда ағылшын тілі 12 жастан бастап оқытылса 
да, олар мектептен осы тілді жақсы меңгеріп шығады екен. 

Ұлттық сана-сезімі жоғары, рухы мықты ел ғана биіктерден көрінері 
хақ. Елбасы Н.Әбішұлының «Әлемнің барынша дамыған 30 елінің қатарына 
жету жолы оңай емес, осыны әркім түсінуі керек» деген сөзін ту ете оты-
рып, дамыған елдерде қалыптасқан жүйе – 12 жылдық білім беруге көшуде 
жаңылыс баспай, хакім Абай айтқандай, естілердің айтқан сөздерін еске-
рер болсақ, «Мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол – 
«Қазақстан – 2050» стратегиясының жүзеге асып, Қазақ елі атанарымыз 
сөзсіз».

Елге тұтқа боларлық тау тұлға А.Құсайынов 2000 жылы 31 томдық 
салалық терминологиялық сөздіктің де жарық көруіне зор ықпал етіп, ерен 
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еңбегі Мемлекеттік сыйлықпен марапатталды. Заманмен үндесе әрекет ету – 
аталмыш ғалымға тән қасиеттердің бірі. Елбасы Н.Назарбаев «Тілді заманға 
сай үйлестіріп, терминология мәселесінен консенсус іздеу керек. Қазақ тілінің 
осы заманның биік талабына сай бай терминологиялық қорын жасаған 
соң оны рет-ретімен, кезең-кезеңімен қоғамдық өмірдің бар саласына ба-
тыл енгізуіміз керек» деген болатын. Мемлекет басшысының тапсырмасын 
орындауға 350-дей адам жұмылдырылды. Жауапкершілігі зор, аса ауқымды 
осынау жұмысқа Асқарбек Құсайынов жетекшілік етті. Нәтижесінде жаңадан 
30 томдық терминологиялық сөздіктер түзіліп, жарық көрді. Ғалымның өз 
сөзімен айтсақ, бұл еліміздің «тіл қазынасына қосылған сүбелі үлес» болды. 

Иә, атақ-дәрежесіне сай еліне елеулі қызмет етіп келе жатқан 
кейіпкеріміздің  әлі де  талай белестерді бағындырары сөзсіз. Біз соған 
сенеміз.
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Резюме
В статье приводится проникновенное слово автора о современном выдающемся ученом-

педагоге Аскарбеке Кабыкеновиче Кусаинове.
Summary

The article narrates about a modern outstanding scientist and teacher Askarbek  Kabykenovich 
Kussainov.

Білім және ғылым министрі А.Сәрінжіпов 28 қыркүйек күні  
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 

Министрліктің баспасөз орталығынан 

«БОЛАШАҚ»  СТИПЕНДИЯ ТҮЛЕКТЕРІМЕН  КЕЗДЕСУ

ҚР
Қазақстанның солтүстік өңірлеріндегі «Болашақ» халықаралық стипендия-
сы түлектерімен бейресми кездесу (Informal Networking Conference) өткізді. 

Кездесуде «100 нақты қадам» ұлт жоспарын іске асыру шеңберінде 
Қазақстан Республикасындағы білімді жаңғырту мәселелері талқыланды. 
Диалогқа «Болашақ» бағдарламасының 70 түлегі, жоғары оқу орнының 
оқытушылары мен ғылыми қызметкерлері қатысты.

Informal Networking Conference жұмысында отандық білім және 
ғылымның негізгі даму бағыттары, оның сараптамалық әлеуеттік 
мүмкіндіктері мен «100 нақты қадам» ұлт жоспарын іске асырудағы  
«Болашақ» бағдарламасының жаңа ұсыныстары туралы сөз етілді.

Кездесуде министр "Болашақтықтардың" қызықтырған сұрақ-
сауалдарына жауап беріп, Президенттік стипендия иегерлерінің "Мәңгілік 
Ел" ұлттық идеясын жүзеге асыру мен ұстаным мазмұнын сақтауда 
атқаратын қызметінің маңызын анықтап берді.

Еліміздің солтүстік өңірінде барлығы 360 "Болашақтықтар" еңбек етеді, 
оның ішінде 153 адам – Павлодар облысының түлектері.

Бұл А.Сәрінжіповтің «Болашақ» халықаралық стипендиясы түлек-
терімен Informal Networking Conference шеңберінде өткен үшінші кездесуі. 
Бірінші кездесу 2014 жылғы ақпанда «Назарбаев Университеті», екіншісі 
2014 жылғы маусымында М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінде өткен болатын.
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Мерейтой

ыршыл да сыншыл сезімтал лирик ақын, Қазақстан және Өзбекстан  
жазушылар одақтарының мүшесі Нұр Бибі Омар бүгінде асқаралы  ал-

ӨЛЕҢМЕН ӨРІЛГЕН ӨМІР

Әбдісаттар ӘЛІП,
журналист, ақын, аудармашы

С
пыс жасқа толып отыр. Қашанда жаңалыққа жаны құмар кітапханашылар 
қауымы, соның ішінде ұлы Абайдың есімін иеленген қасиетті құтхананың 
ұйымшыл ұжымы осы айтулы мерейтойдың шымылдығын «Бақытсыздықтан 
бақыт тап» атты әдеби шығармашылық кешпен  ашқаны қандай ғанибет. 

Қызықты өткен кеш барысында мерейтой иесінің қаламдас әріптес-
тері – Момбек Әбдәкімұлы, Захардин Қыстаубайұлы, Сәрсен Бек  Саха-
бат, Құрал Көмек, Бөрібай Оразымбет, Сабырбек Нұрманұлы, ардагер 
ұстаздар -- Тұрдыбай  Қалдыбаев, Таңсықбай Жолдасов  сөз сөйлеп, ақын 
шығармашылығы жайлы өздерінің ойларын ортаға салды. Пакиза Ирис-
метова, Саида Абдуғаниева, Қанат Сарыбаев секілді жастар жарыса өлең 
оқыды. Нағима Темірбекова, Мария Тұңғышбаева, Нұртай Үсібәлиев, 
Мизан Жұмәліұлы ән-күйден шашу шашты. Шымкент қаласындағы 
орталықтандырылған көпшілік  кітапханалар жүйесі директорының орынба-
сары, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Зоя Бекежанова 
қасиетті құтхана ұжымының атынан мерейтой иесінің иығына ақ шәлі ора-
мал жауып,  естелік сыйлық тарту етті.

Нұр Бибі Омар 1955 жылы екінші қаңтар күні  
қасиетті Қазығұрт тауының бөктеріндегі табиғаты 
тамылжыған Тұрбат ауылында жарық дүниеге 
келген. Алайда төлқұжат  бойынша 15 сәуір деп 
көрсетіліп кетіпті. Әкесі Қарабай мен анасы 
Жұмагүлдің отбасындағы сегіз перзенттің ең үлкені 
екен. Мектеп қабырғасында жүрген кезінен-ақ, 
дәлірегі, 15 жасынан   тырнақалды мақала, өлеңдері 
аудандық газетте жариялана бастайды. 

Ташкенттегі Низами атындағы педагогикалық 
институттың (қазіргі мемлекеттік педагогикалық 
университеттің) филология факультетіне оқуға 
түседі.  Студент қыздың бір топ өлеңдері жастардың  
«Елқин» («Балауса») атты  ұжымдық жыр жинағына 
енген. Жоғары оқу орнында  оқып жүргенде  қырғыз 
жігіті Мергенбай Пәрпиевпен жұбы жарасып, отба-

сын құрады.  
1977 жылы  аталмыш жоғары орнын қызыл дипломмен бітіріп шығады. 

Жас маман осы институттың арнайы жолдамасымен ұзақ уақыт бедерінде  
Бостандық ауданында  мектеп мұғалімі ретінде шәкірт тәрбиелеумен айналы-
сады. Бұл Қазақстаннан Өзбекстанға «еріксіз ұзатылып кеткен» аудан екенін 
бәріңіз жақсы білсеңіздер керек. Мұнда қазақ тілінде білім беретін 21  мектеп 
жұмыс істейтін. 

Соның бірі – Шымған тауының бөктеріндегі Бейімбет Майлин атындағы 
№38 мектепте (бүгінде оның атауы өзгерген) қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 
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сабақ береді. Шымған – Швейцариядағы Алпі секілді керемет көркем тау. 
Флора мен фаунаға өте бай. Мұнда көптеген аң-құстарды кезіктіресіздер. 
Шипалы өсімдіктердің 130-дан астам түрі өседі. Балбұлақтарындағы судың 
емдік қасиеті мол. Жас  мамандар сондағы финдік  үлгіде салынған үйлердің 
бірінде тұрады. Білім ошағында қандастарымызбен қатар қырғыз, өзбек, 
тәжік ұлттарының балалары да тәлім-тәрбие алатын. 

Жақсы  жұмысы  еленген ізденімпаз  ұстаз  аудандық  білім бөліміне 
ауысып, әдіскер, нұсқаушы  қызметін атқарады. Сол кезеңде Ташкент пен 
Алматыдағы  мұғалімдер  білімін  жетілдіру  институттарында  арнайы 
курстан өтеді. Алматыда  шығатын  «Қазақстан  мұғалімі»  газеті   мен  
«Қазақстан мектебі» журналының Өзбекстандағы меншікті тілшісі ретінде  
сан түрлі тақырыпта  мақалалар  жазады. Өлеңдері  «Оңтүстік Қазақстан», 
«Лениншіл жас»  (қазіргі – «Жас Алаш») газеттері   мен  «Қазақстан  әйелдері»,  
«Мәдениет және   тұрмыс»  (қазіргі – «Парасат»)  журналдарында  жарық  
көре  бастайды. 

Сөз  орайы  келгенде,  кеңес  өкіметі кезінде Өзбекстанда 976 қазақ 
мектебі болғанын тілге тиек ете кетейік. Бүгінде  соның тең жартысын да таба 
алмайсыз. Атаулары өзгерген немесе атаусыз қалып, тек қана жай нөмірлене 
салған. Олардың дені өзбек немесе аралас мектептерге айналған. Мұның бәрі 
ұстаз  ақынның  жүрегін  жабырқататын  жайсыз жайттар екені айтпаса да 
түсінікті. 

Жастайынан өлең-жырды өзіне серік еткен  Нұр Бибі  уақыт өте келе 
журналистік жолды таңдайды. Сөйтіп, аудандық «Бостандық дауысы» 
газетінде бас редактордың орынбасары қызметін атқарады. 1991 жылы Шым-
кентте өзбек тілінде  «Жанубий Қозоғистон» облыстық газет, ал Ташкент-
те қазақ  тілінде  «Достық туы»  деп аталған  республикалық газет ашыла-
ды. Нұр  Бибі алғашқылардың бірі болып сонда еңбек етеді. Сөйтіп аудан 
орталығы Газалкенттен республика астанасы Ташкентке күн сайын автобус-
пен, пойызбен,  кейде таксимен қатынап жұмыс істейді. Басылым атауы 
«Нұрлы жол» болып өзгерген кезеңде де  әдебиет, мәдениет, өнер бөліміне 
жетекшілік жасайды. Сөйтіп әдебиет әлеміне қарай  тәй-тәй қадам басқан  
талай  талантты жастың  бағын  ашуға  септігі тиеді. Қарымды қаламгер 
Шерхан Мұртаза «Социалистік Қазақстан» газетінің басшылығында отырған 
кезеңде  Алматыға бір айлық мерзімге тәжірибе жинақтауға барады. Осылай-
ша газеттің  күнделікті  машақатты  тірлігінен  тыс  өзінің шығармашылық  
қарым-қабілетін де  барынша шыңдай түседі.           

1993 жылы Ташкенттің түбіндегі республика Президентінің резиденция-
сы орналасқан  Дүрмендегі   демалыс үйлерінің бірінде өткен жас ақын-
жазушылардың семинарына қатысады.  Осында  оқыған өзінің бір ғана өлеңі 
үшін Өзбекстан жазушылар одағына мүшелікке өтеді. Кейіннен туған елге 
қайта оралған ол Қазақстан жазушылар одағына мүшелікке қабылданады. 

1995 жылы  Келес  (қазіргі  Сарыағаш)  ауданындағы  арқалы ақын Тоқаш  
Бердияровтың  70 жылдық мерейтойына  арналған мүшәйрада бағы жана-
ды. «Топырағына  тағзым етем Келестің» өлеңімен жүлделі екінші орын-
ды еншілейді. Сол кезде ақын әпкеммен танысудың сәті түскен  болатын. 
Міне, содан  бері  оның жазған-сызғандарын  жіті  қадағалап  оқып  жүрмін.  
Кейіннен  Ташкенттегі «Нұрлы жол», Шымкенттегі «Сана және нарық» 
газеттерінде  бірге  қызмет  істегенімізде  етене  араласуымызға  тура  келді.  

Өмірі өлеңмен өрілген ақын  өзге елде жүргенде,   1998 жылы Ташкенттегі 
«Шарқ» («Шығыс») баспасынан   туған ел мен  жерге деген сағыныш сезіміне 
толы  «Жансәуле» атты тұңғыш жыр жинағын шығарады. Көлемі алты бас-
па табақ кітап 5000 данамен жарық көрген. Оған  сол кездегі Өзбекстан 
Қаржы министрлігі валюта басқармасы бастығының орынбасары, қазақ 
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руханиятының қамқор жанашыры  Сапарбай Жобаев демеушілік жасайды. 
Жыр жинағына «Бір ауыз сөз» жазған айтулы ақын Исраил Сапарбай: 

«Нұр Бибінің газет-журналдардан топтама өлеңдерін оқығандағы бір риза 
болатыным – шынайылығы. Бір оқығанда қарапайым өлеңнің өнбойынан ал-
даусыз ақиқатты, шымқай шынайылықты  көргенде  ақынға деген ықылас 
пейілің арта түседі. 

Рас, Нұр Бибінің өлеңдерінде күрделі ізденіс иірімдері көп кездесе 
бермеуі де мүмкін. Бізде экспериментатор, новатор ақындар саусақпен 
санарлықтай ғана. Дәстүрлі поэзия ағымымен жарқ етіп бірден көзге ша-
лына қоюың тағы қиын. Мұны Нұр Бибі білмей жүрген жоқ. Туабітті 
ақындық, ішкі сенім мен тағдыр  – осы үштаған ақын қыздың тұлабойын 
құраған. Қай-қайсы өлеңдерінен де осы үш қасиет жәутеңкөзденіп тұрады. 
«Жансәуле» оқырманға осынысымен ұнайды ғой деймін. Бұрын ұжымдық 
жинақтар мен республикалық басылымдарда көрініп жүрген ақын қыздың 
бұл алғашқы кітабы. Алғашқы кітап – ақынның тұлабойы тұңғышы ғой. 
Нұр Бибі ақынды осы сүп-сүйкімді  «тұңғышымен» құттықтайық, ендеше. 
Өмірі ұзақ болғай...» – деп өзінің ақ батасын берген екен. 

2004 жылы Нұр Бибі Омардың «Сағыныш сағымдары» деп аталатын 
кітабы  Шымкенттегі ақын  Нармахан Бегалыұлының   «Ордабасы» баспасы-
нан жарық көреді. Көлемі алты баспа табақ туынды бар болғаны 500  данамен 
ғана  тарайды. Бұл -- өзге елдегі таралыммен салыстырғанда он есе кем деген 
сөз. «Тұрбат таңы», «Көңіл тамшылары», «Жүрек лүпілі» атты бөлімдерде 
туған ел мен жер, табиғат, тіршілік туралы толғаныстары, сондай-ақ  махаб-
бат лирикалары орын алған.

Ұлағатты ұстаз, ғибратты ғалым  Тұрдыбай Қалдыбаев ақын қыз  жай-
лы: «Халық арасында Нұр Бибі ақынның есімі «Оңтүстіктің отаншыл 
ақыны», «Қазығұрттың қымыздығы» ретінде  тараған. «Қазығұрттың 
қымыздығы» деп ақынды қызғалдаққа емес, қымыздыққа теңеуінің өзіндік 
себебі бар. Қызғалдақ жарқ етіп алыстан көз тартады. Көктемде қызғалдақ 
толы даланы көргенде қуансаң, жаз өткен соң  оның орнын сипап қаласың. 
Бірақ Тұрбаттың тумасы Нұр Бибі ақында жарқ етпе қасиет жоқ. «Туған 
жерім» деп жыр төккен Нұр Бибінің нәзік жырларымен сусындаған жанның 
алыстан шөлдеп келіп қымыздыққа тап болған аңсарын аңғарасың. Оның 
өлеңін қашан шөлің қанғанша бас алмай оқып, ләззатқа кенелесің», – деп 
таңырқай тамсана түседі. 

Осы кітаптың жарық көруіне орай ұйымдастырылған шығармашылық 
кештер Ташкент, Газалкент қалалары мен өзінің туып-өскен Қазығұрт ау-
данында кеңінен атап өтіледі. Жарты ғасырлық мерейтойы Шымкент пен 
Қазығұртта кеңінен тойланады. Бұл салтанатты кештерде ақын қыздың 
әріптестері ән-жырдан шашу шашса, ұстаздары мен шәкірттері, сондай-ақ 
ағайын-туыс, бауырлары  да ыстық ықыласқа толы ізгі лебіздерін жарыса 
жеткізген. 

2005 жылы Шымкенттегі  облыстық «Оңтүстік Қазақстан» газетінің 
жанынан ашылған  «Оңтүстік» баспасынан «Ақындықты әруақ жолына 
айырбастаған қыз» атты кітабы жарық көреді.  Онда тұрбаттық халық емшісі 
Бақытгүл Айтбаева жайлы баяндалады. Көлемі алты баспа табақ бұл кітап 
1000 данамен шыққан.

2007 жылы Шымкенттегі «Кітап» баспасынан жарық көрген кітабы 
«Бақытсыздықтан бақыт тап» деп аталады.  «Мені үнсіз кешірер деп...», 
«Тұрбатта  тұнған  сырлар  көп»  атты  бөлімдерге  өлең, мақала, эсселері 
енген.  Онда шекараның арғы-бергі бетіндегі бауырларымыз жайлы ой 
өрбітумен қатар  өлең-жыр арнайды.  Көлемі 15,5 баспа табақ, таралымы 
небәрі 500 дана ғана.
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2011  жылы  Алматыдағы  «Нұрлы Әлем Шыңы»  баспасынан  жарық 
көрген  «Жақсы жоқ деп айтпаңдар...» кітабы оқырмандар назарына 
ұсынылған. Онда өмірде елеусіздеу жүргенімен, ерен еңбек тындырған 
қарапайым жандар жайлы сыр шертеді. Көлемі  тоғыз баспа табақ, бұл кітабы 
500 данамен шыққан.             

Ташкенттегі «Фан» баспасында жарық көрген «Артында өлмейтұғын із 
қалдырған...» кітабындағы  «Бостандығым – гүл мекен», «Алыстап кетті-ау 
сол күндер» атты бөлімдерде шеткейдегі қандастарымыздың өмірі, тұрмыс-
тіршілігі кеңінен  сөз етіледі. Танымал тұлғалары туралы толғанып, әйгілі 
демалыс орындары жайлы сыр шертеді. 

Таяуда өзінің таңдамалы өлеңдер мен естелік, эсселер жинағы жарық 
көрді. Бұған қоса жеңгесі Махсуданың ғибратты ғұмырын баяндайтын 
«Құлпырған қызғалдағым ең...» кітабы оқырмандар қолына тиді. Осылай-
ша арынды ақындық жол парасатты жазушылыққа нық сеніммен жалғасып 
келеді.  Бұған қоса орыс, қырғыз, қарақалпақ, өзбек тілдерінен еркін ау-
дарма жасайды. Бірқатар ақын-жазушылардың туындыларын төл тілімізде 
сөйлеткен.  

Сонымен қатар  ақын қыздың ұйымдастыруымен Қазығұрт ауданындағы  
жас таланттардың «Нұх Пайғамбардың кемесінен нәуірзектер ұшады» 
өлеңдер жинағын жарыққа шығарды. Ондағы мектеп оқушыларының туған 
жерге, ана тіліне, тәуелсіздікке, ата-анаға, ұстазға, достыққа, ұлы адамдарға, 
өмірге деген сүйіспеншіліктері нәуірзек жырлары, толғаныстары, жүрек 
лүпілдері сұлу сезімге жетелейді. Сөз орайы келгенде, аталмыш туындының 
демеушісі – аудандық білім бөлімі екенін де тілге тиек ете кетейік. 

Туған елге оралып, «Шымкент келбеті», «Ақиқат – Истина», «Сана 
және нарық»,  «Замана» газеттері, «Домалақ ана» журналы және   «Кітап», 
«Оңтүстік Қазақстан» газетінің  жанындағы «Оңтүстік»  баспаларында 
қызмет істеген. Бүгінде құрметті еңбек демалысында жүрсе де жазу-сызу-
дан еш алыстаған емес. Ол республикалық әдеби-көркем, мәдениет газе-
ті – «Шұғыланың» ақылдастар алқасының мүшесі. Ұл-қыздарымен бірігіп 
шығаратын  «Жұлдызды  өмір»  газеті  редакциясының  кеңесшіcі.

Өлеңдерінде туған жерінің топырағын да, тасын да, бұлағын да, гүлін де  
тамсана жырға қосатын ақын қыздың адамдар бойынан табылатын рухани 
мәнділік, эстетикалық қуат,  дүниетанымдық сипаттың айқын көріністерін 
тебірене тіл қатқан терең толғанысы арқылы тамаша ашып бере алған десек, 
артық айтқандық болмас. Оның шығармашылығы жайлы оң пікір айтушы 
қаламгерлер мен әдебиетші ғалымдар аз емес. Мәселен,  кезінде  Тұтқабай 
Иманбеков «Айналайын, Нұр Бибі Бола бергін жыр гүлі!», – деп тебіренсе, 
Мекемтас Мырзахметов «Нұр Бибі, бойыңдағы ақындық талантыңның 
бағасына балалықпен жетпей жүрме!», – деп өзінің ағалық жанашырлық  
көзқарасын  танытқан.  Хан  қызындай  Ханбибі  Есенқарақызы «Нұр Бибі 
келгенге  дейін  арпа  ішінде  бір  бидай  болып  жүруші ем, енді  арпа  ішінде 
екі бидай болдық», – деп  қуанған  екен. Ал өзбек ақыны, Мемлекеттік 
Әнұранның  авторы  Абдулла Орипов «Нұр Бибідей ақыны бар ел -- нұрлы 
ел»,  – деп  оның  атақ-абыройын  асқақтатып,  мерейін  өсіре түседі.

Нұр Бибі ақын 2000 жылы  Қарауылбек  Қазиев  атындағы  әдеби 
сыйлықты  иеленген.  «Қазақстан  Республикасының Тәуелсіздігіне  – 20 
жыл» мерейтойлық медалімен марапатталған. Қос ұлы мен бір қызынан 
бірнеше немере сүйген.

Міне,  ақын қыз өзінің алпыс – тал түсіне  осындай  толағай табыспен, 
көл-көсір қуанышпен келіп отырған  жағдайы бар. 

Шымкент  қаласы. 
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Руханият

порт» моллға отбасымызбен барған болатынбыз. Әдеттегідей 
құжынаған адамдар: бірі демалу үшін, бірі сауда жасау  үшін, әйтеуір, 

«ШЕШЕ  КӨРГЕН  ТОН  ПІШЕР» 

Ұлжан БӨКЕНТАЙҚЫЗЫ,
журналист

“А
өз тіршілігімен жүрген халық. Жас баладан қарт адамға дейін барлығын 
кезіктіресіз. «Жағдайы»  жасалған моллдың әлемі өзіңді өзге елге  алып 
кеткендей сезім ұялатады. Кіргеннен шетелдің әріптерімен тізбектеліп 
жарнамаланған өзге ел кәсіпорындарының заттары. Ал оны жапа-тармағай 
алып жатқан жұрт. Айналаңа бір сәт қарап қазақтың төл өнімін іздесейсің. 
Тапқан күннің өзінде ілуде біреу ғана. Шетелдік «New Yorker», «Oggi», «Ин-
тертоп», «Вanna-banna», «Кari»-нен көз сүрінеді. Оларға айтар уәжіміз де 
жоқ, әрине. Сауда еркіндігі, таңдау еріктігі де «демократиялы» түрде. Мұнда 
тек төл өнім деңгейінің төмендігі жанға батады.

Кезінде көшпенді қазақ халқы бүкіл жабдығын өзі өндіріп, өз кәсібіне 
жаратқан. Әсіресе, қазақтың ісмер аналары үстіне киген киімінен бөлек үйдің 
қажетті барша жабдығын өз қолөнері арқылы түрлі бұйымдарды істеген. Киіз 
үйдің сықырлауығынан керегеге керілген киізге дейін, жерге төселген түс 
киізден төбегі түндікке дейін өзі тіккен. Әрбірін өрнектеп, бұйымына қарай 
түрлі ою-өрнекпен безендірген. Ас ішетін ағаш қасығынан ердің мінген 
ертоқымына дейін қолдан жасалғаны баршаға аян. Иә, бұл халық өнерінің 
құндылығы. Қазақтың қай шығармасын алсаңыз да, «он екі қанат» қонаққа 
тігілген киіз үйді айтпағанның өзінде, көрпе-жастықтан жасалған жасауға 
дейін сипаттап суреттейді.  Көзге түсер көркемдігі болғандықтан жазыла-
ды ғой! Он саусағынан өнері  тамған ісмер аналарымыз тұскілем, алаша, 
тоқыма бұйымдарын керме, қаршын, дорба, қоржын, жержастықтарды түрлі 
өрнекпен сәндеген.Оның әрбіріне салынған суреттерде  өзіндік мән-мағына 
бар. Мәселен, көрпеге салынатын үшбұрыш құрағы: су, жер, ауа – ғаламның 
үш белгісін аңғартады. Ал бал арасының ұясы негізінде жасалған «алты 
табақ» құрағы молшылық, берекелікті білдіретін болған. Жан-жануар бейнесі 
де ырымдалып салынған. Қыздың жасауына кіретін махаббат көрпесіне қос 
аққу суретін жібек жіппен кестелеген. Бұл аталғандардың барлығы дала 
заңдылығында дүниеге келген қазақтың ісмер өнері. 

Бүгінде бұл аталған бұйымдар қолданыстан сыртқары қалды. Ал ұлттық 
киім-кешекке келер болсақ, оларды шығаратын «Сымбат», «Ерке-Нұр», 
«Әдемі-ай», «Еркем-ай», «Аябабани», «Жадо» секілді бірнеше отандық 
сән-компаниялары жұмыс істейді. Олардың барлығы да Қазақстан атынан 
халықаралық сән апталықтарына қатысып, қазақтың ұлттық киім үлгілерін 
және басқа да қолөнерінен туындаған бұйымдарды насихаттап жүр. Әсіресе, 
Фарида Мерхамитқызының бастауымен құрылған «Ерке-Нұр» компаниясы 
нағыз ұлттық нақышта барлық затты шығарады. Он бес жылға жуық уақыт 
аралығында ұлттық киім-кешекті заманауи стильде ұлттық нақыштағы киім 
үлгілерін насихаттап келеді.Осы компанияның моделі Айжан есімді қыз 
«Ерке-Нұр»-дың атқарып жатқан жұмысын жоғары бағалайды: «Бұл компа-
нияда жұмыс істеп жатқаныма  4 жылдың жүзі болды. Мұнда қазақтың 
ұлттық киімдері, сондай-ақ заманауи нақыштағы қазақ киімдері тігіледі. 
Негізі мақсаты  – ұлттық киім үлгілерін дамыту. Ол барлық қарапайым 
адамға тиімді бағамен де сатылады. Бұл бүгінде қазақстандық бренд 
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өнімдерінің бірі болып саналады» дейді. Ал қарапайым халық бұл туралы 
сұрағанымызда, көбісі білмейді екен. Алматылықтар ғана болмаса, өзге елді-
мекенде танымалдылығы  көрінбейтін секілді.

Жастайынан ісмерлікпен айналысып жүрген Рыскүл апайымыз бүгінде 
мектеп қабырғасында оқушыларға «Технология» пәнінен сабақ береді. 
Тоқыма тоқу, кілемше кестелеу, киім үлгілерін жасау, бесирмен тоқу секілді 
қолөнерге қатысты бұйымдарды жасайды. Әжесінің тәрбиесімен өскен ол  
бүгінде отандық өндіріс киімдерінің толыққанды дамымағанын, ұлттық 
қолөнер өндірісінің аздығын, ұлттық киімдерге сұраныс  жиі болмайтынын 
айтады. «Бізде киім өндірісі толық дамымаған. Базардан алатынымыз: 
мына тұрған қырғыз бен қытайдың киімдері. Ұлттық киімдер тек жалда-
малы уақытқа қана керек», – деп  өз пікірін білдірді. Иә, расында да ұлттық 
киімдер  тек мерекелі күндер мен  айтулы той-думанда ғана киіледі. Алайда 
шүкіршілік те етейік, өйткені күні бүгін ұзатылған қыз да, некесін қидырған 
жас отау иелері де ұлттық киіммен, қыздар сәукеле тағып, ұлдар қазақы же-
кет киіп тойларын өткізуге айналды. Шағын кәсіппен айналысатын, өз күнін 
өз өнерімен көріп отырған Рыскүл апай секілді өнерлі адамдар өте көп халық 
арасында. Алайда оны өркендетіп дамыту, үлкен өндіріс айналымына енгізу 
қолдан келмес шаруа болып отыр.  

Үлкен сауда орталықтарының бірі Алматының «Көк базарына» барған 
болатынбыз бірде. Мақсатымыз – саудагермен тілдесу болатын. Өкініштісі, 
сәтсіз болды. Алайда бір саудагер апайымыз өз заттарын Түркиядан алып 
келетінін, оның сапасына кепілдік беретінін айтып мақтанып алды. Сөзіне 
сенсек, бұрын-соңды түрік жерінде де қытай тауарлары қаптап кетіп, түрік 
өндірісіне қолайсыздық тудырған екен. Қазір олар қытай өнімдерінен тазар-
тылып, түріктің өзіндік отандық өнімдері сатылатынын айтып, сол жақта 
туыстары  тұратынын әңгімелеп берді. Сөз соңына қарай біз өлшеп тұрған 
бағалы жағалыны алмайтынымызды білгенде, ренішін білдіріп, әңгімесі 
сап тыйылды. Бізде тайып тұрдық. Байқасақ, «Көк базарда» да, өзгесінде де  
Ресейдің таза алтыны, түріктің таза киімі, арабтың түскілемі, пекиндік өнім 
деген секілді сөздердің мыңын естідік. Осыдан-ақ пайымдай беріңіз. 

Тағы бір тілге тиек ететін жайт, ол  – тәрбие. Ұлттық өнерге баулып, 
жастайынан ісмерлікке тәрбиелеу қазір жиі кездеседі деп айта алмаймыз. 
«Әкесін көріп оқ жонып, шешесін көріп тон пішкен» жастар да көп емес. 
Өйткені, алған тәрбие өзгеше. Екінің бірі тоқыма тоқып, киім пішіп, құрақ 
құрамайды.

Ұлттық өнім, ұлттық киім туралы көпшілікке сауал тастағанымызда, 
барлығына дерлік басына бөрік тағып, үстіне қос етек қамажай көйлек пен 
шапан киген адам елестетеді екен. Басына тақия кигенге мынау діншіл адам ба 
деп үрке қарайтынын, шапанды тек діндар адам киеді деп ойлайтын адамдар 
қоғамда бар екеніне көз жеткіздік. Бұрынғы  кездері екі рудың елеулі ерлері 
мен билері бір-бірінің үйіне түссе тайын сойып, шапан жапқан. Ал бүгінде 
шапан қорапқа салынған қатқан кәмпит секілді қолдан-қолға көшетін киімге 
айналды. Бұл қазақ ұлтының ұлт ретінде өз құндылығынан үрке қарайтын 
қасіретті шағында тұрғанын аңғартады. Рас, кеңестік үстем тап заманында 
«наурыз мерекесін» дін мейрамы ретінде шошына қарайтын қиын кезеңінен 
арылдық. Әйтсе де, соның қалдықтарынан құтылмағанымыз аңғарылып 
тұр. Тіл де, дін де, әдебиет те құлдырауды бастан өткеріп жатқан қазіргі 
біздің халық үшін алдағы өмір үшін расымен де қауіп зор. Орыс жазушысы 
Белинскийдің «Өнер –  қоғамдық күрестің құралы» деген сөзі ойға орала-
ды. Өнерді насихаттау, оны қоғам санасына сіңіру қоғамды белгілі бір арнаға 
бағыттайтын құрал секілді. Әрқашанда ұлттың даралығы оның өнерімен, 
мәдениетімен айшықталмақ.  Ендеше  ұлттың  өзіне тән қолөнерінен қол үзіп 
қалмайық, ағайын!
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алқымыз  «Қызға қырық үйден тыю», – деп босқа айтпаған. Неге десеңіз  
ер балаға қарағанда қыз бала ерте есейіп, оның бойында еліктеушілік  

«ҚЫЗ – ҰЛТТЫҢ  ҰЯТЫ, 
ХАЛЫҚТЫҢ ШЫРАЙЫ» 

Клара  ҚАРАЖАНОВА, 
Жұмабай Мырзағалиев атындағы орта мектептің
кітапхана меңгерушісі

Х
ерте пайда болады, оның жағымды, жағымсыз жақтарын айыра алмай-
ды. Сондықтан ненің жақсы, ненің жаман екенін үйде ата-ана, ал мектепте  
мұғалімдер  үнемі айтып  отыруы  керек. Қазір  жастар  арасында «ұят» деген  
ұғым  тек сөз күйінде қалып, санадан алынып қалған сияқты. Ал бұл «ұят» 
деген  сөзіміз адам баласының  бойындағы өмір бойы саналатын санамыздың  
кілті десек еш қателеспейміз. Егер жоғалтып алсаңыз, ол өміріңізге қасірет 
әкелері сөзсіз. Дүниені үнемі түрлі өзгеріске түсіріп отыратын адам болса,  
осы адамды  дүниеге әкелетін ана. Ана сөзі  қызына өмірлік өнеге болуы 
тиіс. Әрине, екі жақта да  дұрыс пікір, ақылды ой болса. Қазір керісінше кез 
келген ұл-қыз ата-аналарына үстемдік жасап, әлгі жоғарыдағы ата-ананың 
пікірімен ешбір санаспай, айтқандарын істетуде. Адасудың жолы, міне, осы.  
Бұған кінәлі ата-ана өзіміз. Дұрыс-бұрысын  біле тұра себепті дәлелдерін ай-
тып түсіндіріп жатуда дәрменсіздік танытамыз. 

Өзге елдің әдет-ғұрпына еліктейміз. Әр елдің  ұлттық дәстүрі тек сол ел  
үшін үлгілі де қасиетті.

Халқымыз «ел боламын десең, бесігіңді түзе» дейді. Осы бесікті  түзейтін  
аналар. Ол үшін әрбір ана үлгілі, көрегенді, көрікті, ақылды болуы тиіс. Ана 
бойында ең  бастысы жоғарыдағы бір ауыз сөз «ұят»  болуы керек. «Ұят»  де-
ген еңбектеген баладан  бастап еңкейген қариялар бойында  өмір бойы болуға 
тиісті асыл қасиет. Әрбір ана санасынан орын алса, әлгі түзу бесік солардың 
қолында болады. Ал түзу бесіктен  қандай ұрпақ шығатыны айтпаса да 
түсінікті. Осы түзу бесікке иелік етіп болашақ ана  болатын қыздарымыздың 
бүгінгі жай-күйі, жан сыры қандай!? Өз басым олардың жартылай жалаңаш 
киініп, кіндігін көрсеткен күйге ұшырағанына  өкінемін. Бұл қазақта  еш 
уақытта болмаған көрініс.  Бұл тек жоғарыда айтылғандай, батыс елдеріне 
тән, өздеріне жарасымды өмір  салты. Етегі жабылмаған  надан анадан 
қандай ұрпақ туады? Сонда біз келешек қоғам тізгінін кімге  қалдырамыз? 
Мүмкін кейбір ата-аналар «жағдайға қарай киіне  берсін, кейін  есі кіреді ғой, 
қазір жас, онда тұрған не бар»  дейтін шығар. Бұл қате пікір, себебі, ол осы 
жағдайға бойын үйретіп алады.      

«Адам болып туылу –  анадан, хайуан болу –  өзіңнен». Отбасында 
ұрпағына  ислами  тәрбие берген ата-ананың қызы қылықты, ұлы  ұятты бо-
лып өседі. Ал  тал бесікте  тәртіп-талапқа сүйенбесе отбасы  ыдырап, ортақ 
ауызбіршілік те болмауы ғажап емес. «Тәрбиесіз берілген білім – білім емес», 
әсіресе, діни тәрбиесіз өсетін жасөспірімнің рухани азығы  аз болады. 

Ислам дінінің міндеттерін негізге алып, парыз болған әрбір аятқа 
жауапкершілікпен қарайтын жандар екі дүние есігін теңестіре алмай 
келеді. «Қыздарыңыздың  жақсы  болғанын қалайсыздар, өтірік айтпауға, 
адамдыққа үйреткілеріңіз  келеді. Барлық жақсылықтың да,  адалдықтың да, 
адамгершіліктің де, тазалықтың да жолы бір-ақ жол. Ол – Имандылық жолы». 
Иманды болу – парызың. Иман – адам бойындағы асыл қасиеттердің бастау 
бұлағы, баға жетпес байлығы. 

Атырау облысы 
Исатай ауданы 
Тұщықұдық ауылы.
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ғасыр – білім мен ғылымның ғасыры болады”, – деп Елбасымыз 
айтқанындай, қоғамымыз, жастарымыз заман талабына сай жаңа 

КІТАП ОҚУҒА ҚЫЗЫҒУДЫ АРТТЫРУ – БОРЫШ 

Мария  БОТАЕВА,
Бақтыбай  Жолбарысұлы  атындағы
№18 орта  мектеп-лицейінің  кітапханашысы

“ХХІ
ақпараттық  технологиямен  жұмыс  жасауға бет бұрып  келеді. Осы жерде 
кітап  пен  кітапхана  жұмыстарының  сырт  қалып  қойып  жататыны  белгілі. 
Жастарымыз  кітап  пен  кітапхананы  жаңа  заманның  ақпараттық  техноло-
гияларымен  айырбастап  жібергені  анық.

Қазіргі   ақпараттық  құралдардың  қарыштап  дамып  бара  жатқан  за-
манында жас оқырмандарымыздың  кітап оқуға қызығушылығы қандай 
деңгейде?   Кітап  оқуға  қызыға ма, әлде  интернет  арқылы  керекті 
мәліметтерін алып заман талабына ілесе ала ма? Интернеттік жүйенің 
қажеттілігі де, өз жетістігі де ұшан-теңіз. Дегенмен, оқырмандарымыз ин-
тернеттен көркем әдебиеттерді қалай алып оқиды? Көп уақыт компьютер ал-
дында сағаттап отырып оқи ала ма? Интернет кітап орнын ешқашан толтыра 
алмайды! Жас  оқырмандарымыздың  кітап  оқуға  қызығушылығын  қалай 
арттырамыз? Бұл сұрақ  бүгінгі  күннің үлкен өзекті мәселесі  болып  отыр. 
Ұлы ойшыл Шекспир “Кітап – маған тақтан да қымбат”, – деп  кітаптың 
құдіретіне табынды, бүгінгі жедел ақпараттың тасқынының тасасында қалып 
бара жатқан “кітап әлемін”  қайта  жандандыру – кітапханашыларға  жүктелген  
үлкен  міндет.  Кітап оқу мәселесі бүкіл  ұлтты  толғандыруы  тиіс. Ұлттың 
рухани сауаттылығы кітап оқуға  тікелей байланысты. Әр елде жүргізілген 
тәжірибелер арқылы мынадай жағдайлар анықталған: кітап оқитын адам-
дар  белгілі бір мәселе төңірегінде тез шешім қабылдауға бейім, есте сақтау 
деңгейі, шығармашылық қабілеті жоғары, сөздік қоры бай, ойын еркін 
жеткізе  алатындығымен, елмен жақсы қарым-қатынас жасай білетіндігімен 
ерекшеленеді екен.

Әлеуметтанушылардың есебі бойынша, егер күніне кітап оқуға 1 сағат, 
ал демалыс күндері 3 сағат бөлінсе, 1 жылда 573 сағат болады екен. Бұл өз 
білімімізді толықтыруға үлкен әлеуметтік мүмкіндік болып табылады.     

Жазушы Ә.Кекілбаевтың “Мен  кітапханаларды  ақыл-білім, адамгер-
шілік, парасат, иман ордасы деп білемін, ал кітапханашыларды сол ешқашан 
жоғалмауға  тиісті  ең  асыл  құндылықтың  ең  жанкешті сақшылары 
ретінде санаймын” дегеніндей, кітапханадан  не іздесең соны табасың. “Рес-
публика жастарының көркем әдебиетті оқу деңгейі”  зерттеу қорытындысы 
бойынша кітапхана оқырмандарының тең жартысынан кемі ғана көркем 
әдебиетті  оқиды екен.Қалған 60 пайызы іскер оқу, яғни, тек оқуға, жұмысқа  
қажеттілікпен  оқиды. Өйткені, қазір білім – капитал. Білімің болса, ақысыз 
оқуға түсесің, “Болашақ” бағдарламасына ену мүмкіндігіне ие боласың. 
Көркем әдебиет әлі де бүгінгі ұрпақ өмірінен өзіне лайық орын алған жоқ. 
Бұл тек кітапхана  оқырмандарының  көркем әдебиетті оқу жағдайы тура-
лы  көрсеткіштер, ал оның сыртында кітапханамен қамтылмаған, кітапханаға 
тартылмаған қаншама жастар бар? Мұндай ауқымды, көлемді зерттеулер 
алдағы уақыттың еншісінде. Әрбір қазақтың сүйіп оқитын жазушысы Шер-
хан Мұртаза  “Егер адамның жүрегіне мұз қатып қалса, көркем кітап соны 
жібітуге тиіс. Егер еріте алмаса, ол – осал шығарма” деген сөзі кітаптың 
адам өміріндегі, жас ұрпақ тәрбиесіндегі маңыздылығын айғақтаса керек. 
Жастардың рухани дүниесіне де көп көңіл бөлу керек. Көркем әдебиеттерге 
деген  қажеттілікті  арттырып,  оқуға  ынталандыруымыз  керек, кітап оқуды  
насихаттау  үшін  жоғары деңгейде байқаулар, сайыстар, кештер, ертеңгіліктер 
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ұйымдастырған жөн. Көркем шығарма кейіпкерлерінің қоғамға, әлеуметке 
ықпалы соншалықты, кейбір өркениетті елдерде әлем әдебиетінің оқырман 
көңілінде қалған кейіпкерлеріне ескерткіш орнату үрдісі бар. “Кітап – өмір 
ұстазы. Сондықтан жастар кітап оқуды күнделікті әдет қылуы тиіс. Кітап 
оқымай өмірді білу, білім алу мүмкін емес” деген қазақ театрының негізін 
қалаған әйгілі актер Серке Қожамқұлов. Әйтсе де, қазіргі мектеп жасындағы 
баланың кітапқа деген қызығушылығы өте төмен. Тіпті бүлдіршіндер ес 
білгеннен қолына ертегі кітап емес, компьютердегі ермек ойындарды алатын 
болды. Баласына кітап оқуды ұсынатын ата-аналар да сиреп барады. “Ин-
тернет пен телерадио арналары арқылы-ақ керегімізді тауып жатырмыз” 
деушілер көп. Мұның себебі неде? Бұған кім кінәлі? Осы сауалдарға жауап 
іздеп көрелік. 

I. Ата-аналарға баласының кітап оқуға қызығушылығы қандай деңгейде 
екендігін анықтау мақсатында қойылған сұрақтар.

1. Балаңызға қандай кітап алып бересіз?
2. Балаңызды кітапханаға апарып тұрасыз ба?
3. Балаңызбен оқыған кітабы жайлы пікірлесесіз бе? 
Бұл сұрақтарға ата-аналар балаларына кітапты сатып алып беретіндігін, 

бірақ, бұрынғы Алдар көсе мен Қожанасыр туралы кітаптарды балалары 
оқығысы келмейтіндігін, одан гөрі “Сұрақ және жауап”,  “Балалар энцикло-
педиясы”, “Ежелгі Қазақстан мифтері”, “Әлемнің ұлы кереметтері” сынды 
кітаптарды жақсы оқитындығын айтады. “Мектеп кітапханасынан балалар 
өздері жазылған керек кітаптарын сол жерден алып оқып жүреді” десе, 
екінші ата-ананың пікірі  “Әрине, кітаптың орны бір бөлек. Бұрын біздің 
уақытымыздың бәрі кітап оқумен өтетін, қазіргідей интернет, компьютер 
деген болған жоқ. Балам ақындардың өлеңін жатқа оқығанды жақсы көреді. 
Ертегі, аңыз кітаптарды да қолынан тастамайды”, – деп жауап берді.

II. Оқушыларға кітап оқу деңгейін анықтау мақсатында қойылған 
сұрақтар.

1. Соңғы рет қандай кітап оқыдың?
2. Кітапханаға жиі барып тұрасың ба?
3. Саған қандай кітаптар ұнайды?
“Кітапты көп оқимын дей алмаймын. Бірақ, қалайда оқуға уақыт табуға 

тырысамын. Мәселен, әкем “Абай жолы” кітабын міндетті түрде оқып 
шығуды тапсырды. Қазір соны оқып жатырмын, бірақ әлі аяқтаған жоқпын. 
“Несімен ұнады?” дейсіз бе? Абайдың балалық шағы, әжесімен, анасымен, 
Әйгеріммен қарым-қатынасы ұнады. Кітапханаға, әсіресе, сабаққа дайында-
лар кезде барып тұрамын”. 

Баланы кітап оқуға үйрету үшін, ең алдымен, ата-аналарға кеңес беру 
керек. Балаға бір жасында-ақ кітап ұстатып үйреткен дұрыс. Яғни, ол сәби 
кезінен бастап кітапты көруге тиіс. Кейбір ата-аналар “мектепке барып, әріп 
таныған соң-ақ оқып үлгереді”, – деп ойлайды. Бұл дұрыс емес. Баланы 
кітапқа қызықтыру үшін суретті, санамақ кітаптардан бастау керек. Үнемі 
газет-журнал, кітап оқып отырған ата-ананы көрген бала кітапқа қызығып 
өседі. Балам кітапқа қызықпайды, – деп бар кінәні баласына жауып, өзі 
бірде-бір кітап оқымайтын ата-аналар да бар. Меніңше, салмақты, өзін-өзі 
ұстай білетін балалардың жаны кітапқа құмар келеді. Өйткені, оның өзіндік 
ойы, қиялы, әлемі бар. Ал көп жүріп-тұрып, күлетін бала кітапқа аса жақын 
болмайды. Бала қызық кітапты кітапханашымен, ұстазымен, құрбыларымен, 
дос тарымен кеңесе отырып таңдауы керек. Себебі оқуға ынтасы болып 
тұрған баланың қолына қызықсыз, тартымсыз кітап түссе, оның құлшынысы 
күрт басылып қалуы мүмкін. Кітапты оқығанда бала ондағы кейіпкерге не-
месе тұлғаға қызығып отыратындай болуы керек. 

Кітап  оқуға деген қызығушылықтың төмендеуі неден? Қазір реа-
лист жастар өсіп келеді. Кеңес дәуірінде бала 10-сыныпты бітіргенше жеке 
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тұлға болып қалыптаспайтын еді. Ал қазіргі балалар кішкентайынан нені 
қажет ететінін біледі. Ол кездің балалары ғалым, ұшқыш немесе әскери адам 
болғысы келсе, қазіргі бала бағдарламашы, заңгер немесе дәрігер боламын 
деп сол бойынша жоспар құрып еңбек етеді. Қазіргі балаларда қиял жоқ. 
Олар – практик. Екіншіден, жастар түгіл үлкендердің де кітап оқуға уақыты 
қалмай барады. 

Айта кетуіміз керек, қазір балаларға арналған әдебиет өте тапшы. Болса 
да, бұрынғы уақыттағы өмірді суреттейді, қазіргі баланы қызықтырмайды. 
Мектебіміздің кітапханасында оқимын деген балаға жас ерекшеліктеріне сай 
біраз кітаптар бар, оны кітапханашылар, сынып жетекшілері, пән мұғалімдері 
ұсынып отырады.  Егер кітап өте үлкен болса, оны оқып шығуға баланың шы-
дамы жетпейді. Жасы үлкейген сайын бала да күрделі шығармаға қарай ауы-
сады. Қазір жан-жақты ақпарат өте көп. Сондықтан балалар әдеби кітапты аса 
қажетсіне бермейді, интернеттен керекті мәліметті ала салады.  Одан бөлек 
ҰБТ-да шығарма жазылмайды, сұраққа жауап бере салады. Бұл баланың 
ізденуге, кітап оқуға деген қызығушылығын төмендетеді.

Қай кезде де кітап адамзаттың жан азығы, рухани байлығы болған. Кітап 
оқу арқылы ғана біз болашақты болжап, келешегімізге кемел жол сала ала-
мыз!

Осынау кітаптың құдіреттілігін мойындап, кітапты насихаттап, 
оқырман мен кітап арасын байланыстыру мақсатында жыл сайын  23-сәуір – 
дүниежүзілік кітап мерекесі күні болып белгіленіп тойланып келеді. 

Қазіргі мектеп кітапханалары ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
2000 жылғы 27-наурыздағы «ҚР Білім жүйесі кітапханаларының бірыңғай 
үйлестіруші ғылыми-әдістемелік және ақпараттық орталығы туралы» №249 
бұйрығымен бекітілген. 

Мектеп кітапханасы оқырмандарға сапалы қызмет көрсетіп, кітапханада 
мәдени-көпшілік іс-шаралар ұйымдастырып, кітапханаға оқырмандарды тар-
тып, кітапхана қорын есепке алып, кітап қорының сақталуын ұйымдастыруы 
міндетті.

Танымдық шаралар оқырманның ой-өрісін кеңейтуге септігін тигізері 
сөзсіз. Мысалы, “Қызыл кітапқа саяхат” библиографиялық шолу, “Мен  
оқыған қызық кітап”  оқырманның жазбаша пікірі, “Кітап – ақыл-ойдың 
қазынасы” кітапханаға саяхат жұмыстарын жүргізу арқылы кітапхана мен 
оқырмен арасы байланыса түседі.

Кітап көрмелері арқылы оқырмандар әр тақырып бойынша мағлұматтар 
мен деректер алса, даталы мерекелі күндерге байланысты көрмелерден 
ақпараттармен, керекті мәліметтермен таныса алады. 

Біздің кітапханада  «Ұлттық Бірыңғай Тестілеуге дайынсың ба?» жылдық 
тұрақты білім бұрышы ұйымдастырылып, пән мұғалімдері мен оқушыларға 
әдістемелік көмек көрсетіледі. Кітапханада жүргізілген жұмыстардың 
нәтижесі үнемі баспасөз беттерінде жарық көріп отырады.

Баспасөз беттері – жаңалық жаршысы. Мектеп кітапханасы жыл са-    
йын мерзімді басылымдарға жазылып, оқырмандардың рухани жан-дүниесін 
кеңейтуге, сыныптарда түрлі оқу-тәрбиелік шараларын өткізуге көп көмегін 
тигізсе, сонымен бірге түрлі байқау-жарыстарға баратын мектеп мұғалімдері 
мен оқушылары көмекші құрал ргетінде пайдаланады. « Білсем, ізденсем ...»  
деген  адамға кітапхана құшағын кең ашады. 

Кітапхана – кітаптар мекені. Кітап – білім бұлағы, білім көзі. Рухани 
байлық кітап оқу арқылы молаяды. Сондықтан біз  жас ұрпақты кітап оқуға 
баулуды түрлі шаралар арқылы жүзеге асыруды мақсат етіп отырамыз.

Жаңа заман талабына ілесу – әр кітапханашының міндеті. Шәкірт сана-
сына зор ілім құяр кітап мекені болса, кітапханашы – тілімізді, дінімізді, ру-
хани байлығымызды насихаттаушы мамандық иесі.

Талдықорған қаласы.
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дам жылқы мінезді деген бар. Мұның   қаншалықты анық-қанығы  бір 
Аллаға аян. Солай дей тұрсақ та,  біздің ұғымымызда    санамызға  сіңісті А

КӨҢІЛДЕГІ  КӨМЕСКІ   ҚАЛМАСЫН

Құрманғазы БЕКСАЙЫН, 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі

болып қалған,  осы нанымның сенімі үлкен философиялық мәнді маңызға 
айналғаны соншалық,  адам мінез-қылығын жылқы мінезіне, жылқы мінез-
қылығын  адам мінез қимылына  сайкестірген  мақал-мәтел, қанатты сөздер 
жетерлік.

Бұл   тұрмыс-салт   тәжірибесімен  бірге жасасып, қалыптасып ғасырдан 
ғасырға  жалғасқан  тәрбиенің  ескертпе мұрасы іспетті. Анығырақ айтқанда,   
тамаша тәрбие  үлгісі.

Байқасақ,  өте орынды дәл айтылғаны соншалықты ұғынықты, оған еш  
күмән келтіре алмайсыз. Жылқы да мал, бірақ қазақ оны әспетсінгені сон-
дай, амалдың ең ақылды, ең таза  тегіне санайды. Сондықтан қазақ «Жақсы 
айғыр  жатырласына шаппайды»,   «Жақсы  ат иесін жолда қалдырмайды»,  
«Жақсы ат  желіктіреді, жаман ат зеріктіреді», –   деп ой түйген.

Осылай  ой  өрбіте отырып жылқы  жайлы тамаша мақалдар мен 
мәтелдерге  тоқтала кетейік. «Аттың көркі  – құйрық-жалы, құлағы, таудың 
көркі  – талы мен бұлағы», «Жігіттің көркі – пырақ, көлдің көркі – құрақ», 
«Ат жүйрігі  азаптан құтқарады,  тіл жүйрігі мазақтан құтқарады», 
«Алысты жақындататын – ат, жақынды алыстататын – жат», «Бәйгеге  
қосар атыңның ерін алма – терін ал, жауға шабар батырдың көңілін аулап, 
шерін  ал!», «Тобан аяқ торыны тойға мінбе,  қойға мін. Құлан сирақ құланы  
қойға мінбе,   тойға мін», «Аттың көркі – жал,  адам көркі  – мал», «Жорғаны 
жорға демесең, жүрісі атқа жетпейді, жемін беріп демесең, жолға тас-
тап кетпейді», «Тұяғы тозбас тұлпар жоқ, қанаты  талмас  сұңқар жоқ», 
«Соқыр атқа соқыр ат, қотыр атқа қотыр ат үйір»,  «Арқасына ер батқан 
ат – аяңшыл», «Арқасын  ер қажаған ат – аяңшыл!», «Арғымақ арықтаса 
тулақ, ер жігіт арықтаса аруақ», «Ат тұяғын тай басар»,«Ақша тиын-
нан,  жылқы құлыннан»,  «Ат басына күн туса,  ауыздықпен су ішеді, ер 
жігіттің басына күн туса , етігімен су  кешеді»,  «Аттың сыры иесіне 
мәлім»,  «Алуан-алуан жүйрік бар, әліне  қарай жүгірер», «Жылқыда да 
жылқы бар – қазанаты  бір  бөлек, жігітте де  жігіт  бар – азаматы 
бір бөлек», «Жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас, жаман 
адамға мал бітсе, маңына жан жуытпас», «Жүйрік  тоқтығын білдірмес, 
жомарт жоқтығын білдірмес»,  «Аттан  тай озады, атадан бала озады», 
«Құлын тайға жеткізер, тай құлынға жеткізер, құнан атқа жеткізер, ат 
мұратқа жеткізер»,  «Арғымақ  аттың  баласы  аз оттап,  көп жусай-
ды, асыл  ердің баласы аз сөйлеп, көп тыңдайды», «Салтаң жүрген әйелден, 
салмай құлындаған  бие артық», «Тағасының күмісіне мақтан ба, атыңның  
жүрісіне мақтан», «Кісі аты тершіл, кісі киімі кіршіл», «Ауыл толы  есек-
тен, арық  та болса ат артық», «Ақыл – жас ұланнан, жүйрік –  тай-
құнаннан». Тегі  жүйрікті жастай баптағанда,  «қолтығын жазу»  деген бар, 
бірақ қолын түсіріп алмау керек.  Кез келген қазақ астындағы атын күтіп, 
баптап тырысқаны   сонау  әлмисақтан белгілі десек, жылқы мінезіне, жылқы 
табиғаты,  болмысына  қатысты ой-тұжырымдарда   үлкен  психологиялық 
(рухани  көңіл күй қалпы)  адам табиғатына сайкестірген  өмір шындығы 
жатыр.  Талдай берсе, әр  мақал-мәтел  бір ғылыми еңбек.

Алматы  қаласы.
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түбіртек көшірмелері электронды пошта немесе «Қазпошта» арқылы жолданады. 
Ғылыми-зерттеу мақалалар ізденушімен бірге ғылыми жетекші авторлығымен неме-
се пікірімен, электронды нұсқасы және төлемақы түбіртегі көшірмесімен  жіберіледі.

4. Аннотация жұмыстың мақсатын, оны жүргізудің әдісі мен әдістемесін, 
жұмыстың қысқаша нәтижелерін, оларды пайдалану аумағын, қорытындыларды 
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5. Әдебиеттер тізімі мынадай ретпен беріледі: авторы, аталуы, басылып шыққан 
мекені, баспасы, жарық көрген жылы. Шетел тіліндегі әдебиеттер отандық басы-
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8. Мақала мәтіні міндетті түрде бөлімдердің стандартты атауларын қолдану  
«Кіріспе», «Негізгі бөлім», «Қорытынды» арқылы құрылуы тиіс. 

9.  Редакция әдеби өңдеу барысында келіп түскен мақалалардың көлемін қыс-
қартуға құқылы. Сондай-ақ журналдың мазмұндық бағыттарына сәйкес келмесе, жа-
зылу сапасы төмен болса мақаланы жариялауға ұсынбауға құқылы.

Мақалалар электронды және баспа нұсқаларда – e-mail: kaz_mektep@mail.ru  не-
месе Алматы қ., Жамбыл көшесі, 25, «Қазақстан мектебі» журналы редакциясы, 913-
914 каб. мекенжайына пошталық жөнелтумен қабылданады.

Редакция

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР
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азіргі таңда білім саласында жүргізіліп жатқан реформаның басты 
мақсаты –  ой-өрісі жаңашыл, шығармашылық деңгейде қызмет атқара 

ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА  ҰМТЫЛҒАН  ҰЖЫМДА

Жұмагүл  ӨТЕТІЛЕУОВА,
М.Арын атындағы “Қарғалы” қазақ орта мектебінің 
кәсіподақ ұйымы төрайымы

Мұғалімдер күнімен!

Қ
алатын, дүниетанымы жоғары, жан-жақты қалыптасқан жеке тұлға тәрбиелеу. 
Осы бағытта егемен еліміздің ертеңін ойлап, білімді де білікті, саналы да пара-
сатты азаматтарды тәрбиелеуде табандылықпен жұмыс жасап, шәкірттерінің, 
әріптестерінің, ата-аналардың құрметіне бөленіп жүрген ұлағатты ұстаз, 
мектепті уақыт талабына сай жаңашыл үрдісте басқарып жүрген басшы – 
М.Арын атындағы “Қарғалы” қазақ орта мектебінің директоры Игисенов 
Кәдірхан Темірханұлы. 

Ол 1981 жылы Ақтөбе педагогикалық институтын бітіргеннен кейін Ақтөбе 
облысы  Мұғалжар ауданы  “Орқаш” орта мектебінде орыс тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі болып қызметін бастады.     Сол уақыттан бері білім саласын-
да қызмет істеуде. Соңғы 5 жылда Кәдірхан Темірханұлы Ақтөбе қаласындағы 
М.Арын атындағы “Қарғалы” қазақ орта мектебін басқарып келеді. Мектеп 
басшысының алдына қойған мақсаты – өзіне тән жеке көзқарасы бар және оны 
қорғай білетін, психологиялық-педагогикалық білімін ұдайы жетілдіріп оты-
ратын, ұйымдастырушылық, бейімділік, сараптамашылық қабілеті жоғары, 
әлемдік оқыту жүйесінің жаңа технологияларын қолдана алатын ұстаздар 
қауымын қалыптастыру. Осы бағытта істелген  ауқымды жұмыстардың 
арқасында Кәдірхан Темірханұлы басқарып отырған мектеп елеулі жетістіктерге 
жетіп келеді. Мектеп оқушылары түрлі қалалық, облыстық, республикалық 
олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. 

Мектептің білім сапасының негізгі көрсеткіші – ҰБТ. 2010 жылы ҰБТ-дан 
мектептің  көрсеткіші 72 пайыз болды. Жүйелі  жұмыстың арқасында жыл-
дан жылға мектептің білім сапасының көрсеткіші көтеріліп,  2013-2014 оқу 
жылында ҰБТ-дан орташа балл 91,7 пайыз,  бес оқушы “Алтын белгі”  иегері  
атанса, 2014-2015  оқу жылында ҰБТ-дан орташа балл 92,5 пайызға  жетіп,      
6 оқушы “Алтын белгі”, 2 оқушы  үздік  аттестатқа  ие болды. Өз ісін жетік  
білетін ұлағатты ұстаз, білікті басшы Игисенов Кәдірхан Темірханұлы келе-
шекте де М.Арын атындағы “Қарғалы” қазақ орта мектебінің мәртебесін асы-
рып, әлі де талай биіктерден көрінетініне сенеміз.                                                                                            

М.Арын атындағы “Қарғалы” қазақ орта мектебі Ақтөбе қаласына 
қарайтын Қарғалы ауылында 1993 жылы ашылды. Мектеп 1995 жылдан бастап 
тілші-ғалым, профессор Мұхтар Арынның есімімен аталады. Мектепте мыңнан 
астам оқушы білім алып, жүзден аса мұғалім ұстаздық қызмет атқарады.

Мектептегі оқу-тәрбие үрдісіне педагогика саласындағы жаңашылдық 
оқытудың озық технологиялары енгізіліп, сол бағытта жүйелі жұмыстар 
жүргізілуде. Жылма-жыл педагогикалық кадрдың тұрақтылығы сақталып, 
біліктілік деңгейлері жетілдіріліп отырады. Кембридж бағдарламасы бо-
йынша деңгейлік және қайта даярлау курстарынан көптеген мұғалімдер өтіп, 
біліктілік санаттарын көтеріп келеді.

Мектептегі ғылыми-әдістемелік жұмыс та мұғалімдердің зерттеушілік, 
шығармашылық белсенділігін арттыруға бағытталған. Ұстаздар арасында 
озық іс-тәжірибені қалалық, облыстық көлемде тарату ісі жүзеге асады. Атап 
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айтқанда, педагогикалық шеберханалар, тәжірибе мектептері, тәжірибелік-
эксперименттік жұмыстар жылма-жыл жүргізіледі.

Дарынды оқушылармен жүргізілетін жұмыстың нәтижесі де айтарлықтай. 
Соңғы бес жылда ғылыми пән негіздері бойынша пәндік олимпиададан  
қалалық, облыстық, республикалық көлемде қазақ тілі, орыс тілі, математика 
пәндерінен жақсы нәтижелерге қол жеткізді. 2012-2013 оқу жылында мектептің 
11-сынып оқушысы Ә.Жутаева қазақ тілі пәнінен жүлделі орынды иеленді.

Оқушылардың ғылыми жұмыс жобаларын қорғауда да жетістіктерге жетіп 
отыр. Облыстық, аймақтық, халықаралық “Кіші ғылым академиясы”, “Да-
рын”, “Зерде” ғылыми-тәжірибелік конференцияларында мектептің жоғары 
сынып оқушылары Д.Жетібаева, А.Жүнісов, Д.Нұралина  жүлделі орындарға 
қол жеткізген.

Оқушылардың  сабақтан  тыс  уақытын  тиімді ұйымдастыру қарас-
тырылған. Соның нәтижесінде оқушылар ән-күй, би, спорт жарыстары мен 
ақындар айтысы, шығармалар байқауларына  белсене қатысып, жоғары 
нәтижелер көрсетіп отыр. Республикалық ақындар айтысында 11-сынып 
оқушысы Қ.Жұбаныш марапатталса, халықаралық домбырашылар сайысында 
9-сынып оқушысы Ә.Мақсұт жүлделі  орынға ие болды.

Басты мақсат – білімді ұрпақ тәрбиелеу. Мектепте сапалы білім беру 
басты назарда. Осы орайда мектеп бітіруші түлектердің ұлттық бірыңғай 
тестілеуден де көрсеткіштері жылма-жыл жоғарылап отырғанын байқауға бо-
лады. Мәселен,  2010-2011 оқу жылы 72,9, 2011-2012 оқу жылы 81,8, 2012-
2013 оқу жылы 87,7, 2013-2014 оқу жылы 90,6, 2014-2015 оқу жылы 92,5 
баллға жетті.

Педагогикалық ұжымда білімді, білікті, тәжірибелі ұстаздар көптеп са-
налады. Жоғарыдағы жетістіктерге жетуде аянбай еңбек еткен, белсенділік 
танытқан мұғалімдер қатарында С.Нұрсұлтанов, Ж.Ақылбекова, В.Төре-
кешова, Г.Жұмабаева, А.Әлішева, А.Мазинова, Д.Отаров, Г.Қоңырбаева, 
А.Шахарова, А.Бахрадинова, Г.Рахманқұлова, Ә.Гұбайдуллина, Б.Кушелекова, 
З.Желтауова, Д.Қаниева, Б.Қалапбергенова, Ж.Сәрсенов, т.б.  ұстаздардың 
есімдерін  ерекше атап өтуге болады.

Өзгермелі қоғамда бәсекелестікке дайын, алған білімін өмірде қолдануға 
машықтанған жеке тұлғаны даярлауда Ақтөбе қаласындағы іргелі ұлттық 
мектептің бірі – М.Арын атындағы “Қарғалы” қазақ орта мектебінің болашағы 
зор. Ендеше мектеп ұстаздарының шығар биігі, алар асуы әлі алда.

Ақтөбе қаласы.
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азақ хандығының 550 жылдығына орай өткізген бұл кіріктірілген 
сабағымда мына төмендегідей мақсаттар қойылды.

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫНДАҒЫ 
АБЫЛАЙ ХАННЫҢ РӨЛІ 

Алтынгүл  САПАРОВА,
№11 жалпы  білім  беретін орта  мектеп-гимназиясының 
қазақ тілі мен  әдебиеті пәні мұғалімі

Қ
Білімділік. Оқушылардың  еліміздің ұлы тұлғалары туралы білімдерін 

толықтырып, бір жүйеге келтіру.
Дамытушылық. Тапқырлық, ізденімпаздық қасиеттерін қалыптастыру, 

ой- өрістерін арттыру, өз пікірін айтуға дағдыландыру. 
Тәрбиелік. Оқушылардың патриоттық сезімдерін тәрбиелеу, өз еліне де-

ген сүйіспеншілігін арттыру. 
Дәстүрден тыс сабақ  көрнекілігіне  ТСО,  суреттер,  плакаттар қолда-

нылды.
Жеке, топтық  жұмыстар,  шығармашылық  жұмыс әдіс-тәсілдерімен 

өткен сабақ  барысында  алдымен  оқушыларды  түгендеп алдым.
Жаңа сабақта мұғалім сабақтың тақырыбы мен мақсатын айтып кетеді. 

Қазақтың дербес ел болуына, әрі-беріден соң қазақтың қазақ болуына, басы 
қосылып, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаруына ерен еңбек сіңірген 
Абылайдан артық адам болмас.

Абылай – үш жүздің басын қосқан данышпан хан, алып мемлекеттердің 
аузына іліктірмей, елін сақтап қалған кемеңгер дипломат, жаумен айқаста 
жеңістің жолын таба білген көреген қолбасшы, Хан қазақ халқын тар жол, 
тайғақ кешулердің талайынан аман алып қалды.

Қазақ  тарихында  өшпес  орны  бар  Абылай ханның мерейін асқақ-
татуымыз  керек. Егеменді ел  болып, тәуелсіздігіміздің  көк  байрағын 
желбіреткен шақта біз тамыры тереңде жатқан тарихымызды өзімізге де, 
өзгелерге де танытуға тиіспіз. 

Тілші. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар!  Қазақ хандығының 
550 жылдығына  орай  және Абылай ханның 300 жылдығына орай біздің  
қаламызда баспасөз мәслихаты өтуде. Бұған  қатысуға  шетелдерден тілшілір  
мен тарихшылар келіп отыр. Ендеше қонақтарға бірнеше сұрақтар қойып 
сұхбаттасайық. 

1. Қазақстанға  қандай  мақсатпен  келдіңіз?
2. Абылай  хан  туралы  не  білесіңдер?
3.  Мемлекетіміздің тарихында Абылай ханның рөлі қандай?
Сосын  Англиядан  келген  қонақтармен  кинотеатрға барып, "Көшпен-

ділер" фильмін тамашалаймыз. Ресейден келген қонақтармен мемориалдық 
мұражайға  барып,  көрмеге  қатысамыз.  Қазақстан  тілшілерімен театрға 
барып  қойылым  көреміз.

Слайд. Қойылым.
Абылай ханның түсі.
Абылай   ел-жұртының алдында  абыройы  асқақтап,  күш-қуаты  да 

кемеліне  жетіп, дәурені жүріп тұрған шақтардың бірінде түс көреді. 

550 жыл
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Әдеттегідей,  Бұқар  жырауға  жорытпақ  болып,  “Ақылшым, мен түс көрдім 
дейді. – Табытта  жатыр екенмін. Басымда үш жүздің шашақты байрағы тігіліп 
тұр.  Оны  ашу  мен  қаһарға мінген үш тобыр жұлмалап, жұлып әкеткелі 
тұр…

Табытымның  бір бүйірінде азулы арыстан, екінші бүйірінде айбарлы 
айдаһар жатыр. Төменгі жағымда бір топ үрім-бұтағым,  яғни ұрпағым бар. 
Уәлиден тараған ұрпағым рухыма бағыштап Құран түсіріп жатыр. Қасымнан 
өрбіген ұрпағымның ішінен бір батыр тұлғалы тентегім алмас жүзді 
қанжарын қайрап, мені қауіп-қатерден қорғаштап тұр. Ал мен өліп жатсам 
да, екі бүйірімде жатқан азулы арыстан мен айбарлы айдаһарға кезек қарап, 
«Мыналардан қалай құтылам?», – деп жанталасудамын. Осы түсімді жорып 
беріңіз».

Бұқар аз-кем  ойланып, «Хан ием, түс жору – түлкі аулаумен тең. Десе де, 
жорып  көрейін» деді. «Сөйлеңіз, көмекей әулием». Абылай Бұқар жырауға 
құлақ түріп, талай тығырықта уәлі сөзімен жол тауып кеткен кеңесшісінің 
аузына қарады. Көп бөгелмей жырау бабамыз сөйлей жөнеледі. «Қырыққа 
жетпей табытта жатқаның – ғұмыр жасыңның ұзақ болатынын айтады. 
Басыңда үш жүздің байрағы тігіліп, оларға үш бірдей тобыр таласып жатса, 
қазағыңды құраған үш жүзің ақ киізге отырғызып сайлаған хан болғаның. 
Бірақ, хан тағына ие болғаныңмен, қабырғалы халқыңа ие бола алмайсың. 
Сен бақилыққа аттанған күннен бастап қарауыңдағы елдің іргесі ыдырап, 
шаңырағы шайқалады. Жан-жаққа шашырайды.

Табытта  жатып, қос бүйіріңдегі  азулы арыстан мен  айбарлы айдаһардан 
қалай  құтылудың  жолын таппай  жанталасқаның – өле-өлгенше халқыңның 
қос қапталындағы  алпауыт  екі мемлекетке  жалтақтағаның.  Екі  мемлекеттің 
түртпегінен  аман  шығудың  айласын  іздегенің. Ал  төменгі жағыңдағы 
өзіңнен тараған үрім-бұтағыңның ішінен бірі рухыңа бағыштап Құран 
оқыса, бірі қанжарын қайраса – Уәлиден өрген бір тұқымың есімін қағазда, 
Қасымнан өрген бір тұқымың есімін майданда қалдырады» депті.

Түс  жорушының  сөзіне  тынып,  тұнжырап  отырған  хан  осы  сәтте 
«Мен  қайда  қаламын  сонда?»  деп сауалын  төтесінен  қояды. Жырау тосыл-
майды. «Басыңа үш байрақ бекер тігілген жоқ.   Ісіңді  ел ұнатса, үш жүздің  
жүрегінде  қаласың!»  дейді.

Бұл  қойылымнан  кейін  балалар  алдарында  жатқан  құралдарды  пай-
даланып,  ақпарат  жазуға  кіріседі (музыка, домбыра).

Жұмыс   дайын  болған  соң  әр  топтан  бір  оқушы  шығып, өз  
жұмыстарымен  таныстырады,  қалғаны  қонақтарға   сұрақтар   қояды.

Оқушылар өлеңдер оқиды.
Ел бастау қиын емес,               * * *
Қонатын жерден көл табылады,  Ер жігітке жарасар
Қол бастау қиын емес,   Қолына алған найзасы,
Шабатын жерден ел табылады  Би жігітке жарасар
Шаршы топта сөз бастау қиын.  Халқына тиген пайдасы.

Сабақты қорытындылай  келе ақпараттарға байланысты туындаған 
бірнеше сұрақтар қойылып, оған жауаптар алынады.

– 2015 жылы  қазақ  ханлығының  құрылғанына  неше  жыл  болады?
– Өздеріңізге  қажетті  ақпараттарыңызды  алдыңыз  ба?      
– Қандай  да  бір  қиындықтар  туындады  ма? 
– Мұражайда  не  көрдіңдер?
– Көрген  фильмнен  не  алдыңыз?
– Абылай  ханның  түсін  неге  жортты?
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ұл тақырыптағы сабақ мақсаты мыналар:
– тұздар, оның құрамы және химиялық қасиеттерімен таныстыру 

ТҰЗДАР  ҚҰРАМЫ  ЖӘНЕ  
ХИМИЯЛЫҚ  ҚАСИЕТТЕРІ

З.БЕРЖАНОВА, 
№85 орта мектебінің химия пәні мұғалімі

45 минут

Б
арқылы жаңа білімді қалыптастыру;

– оқушылардың есте сақтау және зейіндік қабілеттерін дамыту, 
шығармашылықпен айналысуға, тез шешім табуға үйрету;

– өз бетімен  жұмыс істеуге, жан-жақты болуға тәрбиелеу;
Аралас сабақта мына әдістер қолданылады: әңгімелесу, сұрақ-жауап, 

оқулықпен жұмыс, оқушылардың өз бетінше тәжірибелер жасау, тірек схе-
масы.

Сабақта пайдаланатын көрнекіліктер: 
1. а) «Негіздердің, қышқылдардың және тұздардың суда ерігіштігі» 

кестесі.
ә)  Н.Н. Бекетов жасаған металдардың кернеу қатары.
б)  Металл + тұз = жаңа тұз + бос металл.
в)  «Тұздар» тірек схемасы.
г)  Р → Р2О5 → Н3 РО4→ Na3 РО4
д)  N2 → N2 O5→HNO3→KNO3
2. Приборлар: сынауық, спирт шамы, ұстағыш, шыны таяқша.
3. Реактивтер: Zn, Mg, Fe, Cu – металдары, H2SO4 – қышқыл.
Сабақ оқушылардың дайындығын тексеруден және үй тапсырмасын 

сұраудан басталады. 
Қышқылдардың металдармен әрекеттесуі. 
Мүмкін болатын реакция теңдеуін аяқтау
Zn + H2SO4 →                    Fe+H2 SO4 →  
Mg + H2SO4 →                   Cu + H2SO4 →
2. Н.Н.Бекетовтың кернеу  қатарында металдар қандай қасиеті бойыша 

орналасқан?
3. Қышқылдардың металл окситерімен әрекеттесуі.
Жаңа сабақты түсіндіру үшін ой шақыру ұйымдастырылып, сұрақтарға 

жауап алынады.
1. Балалар тұз деген сөзді естігенде ойларыңызға  не келеді?
2. Тұзға байланысты қандай нақыл сөздер, мақал – мәтелдер білесіздер?
3. Реакция теңдеулерін аяқтау. 
2AL+3H2SO4 →
Mg + 2HNO3 →
Zn + 2HCl →
Қорытынды. Тұздар – дегеніміз металл атомдарынан және қышқыл 

қалдықтарынан тұратын күрделі  заттар.
4. Тұздардың аталуы. Оқулықтағы 10-кестемен жұмыс жасау. 
5. Тұздардың формуласын құрастыру.
III    I                                             I   II
Fe   NO3 → Fe (NO3)3                   K SO4  →  K2SO4
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I    III       III
Na PO4 →  Na3 PO4
6. Тұздардың химиялық қасиеттері:
а) Түстері әртүрлі, көбіне ақ түсті қатты заттар. 
ә) Суда жақсы еритін тұздар – Na CL  KCL  KNO3
Аз еритін тұздар – Pb CL2Ca SO4 Ag2SO4
Іс жүзінде ерімейтіндер – Ba SO4, PbSO4, CaCO3
б) Қышқылдармен әрекеттеседі.
NaCL + H2SO4 →  Na2SO4 + 2HCL
в) Металдармен әрекеттеседі. 
Тәжірибе: Мыс (ІІ) хлоридінің көгілдір ертіндісіне темір шегені батыс-

ра, біраз уақыт өткенде ерітіндінің түсі жасылдынып, шегенің бетіне қызылт 
сары мыс отырғаны байқалады. 

Fe + CuCL2→ FeCL2 + Cu, орын басу реакциясы. 
г) Тұздар мен тұздар арасындағы алмасу реакциясы. 
NaCl + Ag NO3=NaNO3+AgCl↓
                                          ақ тұнба 
Жаңа сабақты бекіту. 
1. №4 жаттығуда берілген формуладан: KCL, Na2SO4, HCL, BaSO4, H2S, 

CaCL2, HNO3,  Na2SO4, H2SiO3, HBz, KBz
а) қышқылдар; б)тұздарды бөліп жазу. 
№5 жаттығу бойынша  тұздардың: кальций сульфаты, натрийфосфаты,  

барий нитраты, мырыш сульфиді, мыс (ІІ) хлориді, мыс (ІІ) сульфаты форму-
лаларын жазу. 

№6 жаттығу бойынша металдар: магний, калий, алюминийді пайдала-
нып, сульфаттар мен фосфаттардың формуласын құрастыру.

а) P → P2 O5 → H3PO4 → Na3PO4
ә) N2 → N2 O5 →HNO3→ KNO3
Сабақты қорытындылау  тірек схемасын құру арқылы жүзеге асады. 
Сабақ соңында оқушылар білімі бағаланып, үйге тапсырма беріледі.

Қызылорда облысы 
Қармақшы ауданы 
Төретам кенті.
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he objectives of the lesson: 
– Recycled of grammar Present Simple, Present 

ANIMALS ARE IN DANGER 

Айгерим  НУГУМАНОВА,
«Суықбұлақ» орта мектебінің 
ағылшын тілі пәні мұғалімі  

Т
Perfect and degrees of comparison,  presentation of new words 
concerning the theme,  to tell children that animals are in danger;

– To up bring children to take care of animals and to be kind for them
– To develop their responsibility, behavior,  knowledge and good manners 
– To practice their oral speech on the topic “ Do you know that …” and skills 

of using degrees of comparison. 
Aids: “Taboo” game, diagram, chart, table, Venn’s diagram, Textbook by 

“Ayapova 7”, magazine “Wild life”, video.
The form of the lesson: non-traditional
The type of the lesson: mixed (revision, new vocabulary, topic)
The procedure of the lesson:
I. Organization moment
Greeting, checking the absentees, speech drill, checking the preparation. 

Introducing children with the aim, checking up the home task through the cards
Checking up the home task. Give English equivalents:
Қан –  Жұту – 
Дем алу –  Қоныс аудару – 
Тереңдік –  Көбею –
Қатар –
II. Warming-up (Doing exercises)
Hands up, hands down,  Bend left, bend right,
Hands on the hips   One, two. three, hop,
Sit down.    One, two, three, stop!
Stand up.
III. Brainstorming
Teacher: Балалар, «Taboo» game ойынын ойнайық. Сіздер бірнеше 

аңдардың аттарын көріп тұрсыздар. Ал осы аңдардың аттарын бір атпен 
қалай атауға болады?

Pupils: Жануарлар
Teacher: Дұрыс айтасыздар. Сонымен 
бүгінгі біздің тақырыбымыз аңдарға төн-
ген қауіп жайлы болмақ. So the theme of 
our lesson is : “Animals are in danger”. I think
we will have an interesting lesson.
IV. Presentation of new words. 
Ivory task [aivә ri  tΛsk]
Hunt [hΛnt]
Hunter [hΛntә]
Appear [әpiә]
Disappear [disәpiә]
Species [spi: ∫ iz]
Threaten [θretn]
V. Teacher: Good pronunciation! Now children, let’s read the topic ‘Do you 

know that…’. At first I’ll read then you. Listen to me carefully. 

Animals
Elephant
Whale
Tiger
Snake
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Good reading children. Let's check up how do you understand the text. Do  this 
exercise True or False

There were 200 species of elephants everywhere
Today you can find them in Africa and India
Many elephants in Africa are dying because they eat a lot of sweet
People hunt blue whale for meat, fat and oil
Thirty years ago there were 100.000 rhinos in Africa
Ok, children find adjectives of the following nouns from the text, write 

opposites, and verbs from the following nouns.
Make adjectives from the following nouns
Africa –
India –
Tropic – 
Write the opposite
Appear –
Make nouns from the following verbs
Hunt –
Weigh –
Жақсы балалар, сіздер 6 сыныпта сын есімнің шырайларын өткен бола-

тынсыздар, қазір мына кестеге қарап ережені есімізге түсірейік.

VI. Production 
Мына кестені толтыр
Positive         Comparative            Superlative                   
short
strong
low
fast
quiet
small
Creation work. Can you spell the names of animals? Look at the example. You 

can see it in the presentation of slides.
Complete the chart about animals' habitat, how many they left, why people 

threatened them.

 

Degrees of comparison
Positive   Comparative   Superlative
fast    faster    the fastest

friend   friendlier   the friendliest
attractive   more attractive   the most attractive
good   better    the best
bad    worse    the worst
many/much   more    the most

little   less    the least

Animals  Habitat             How many …      Why do people   
                are left?                    threaten them?

An elephant  Africa, India     8000    Hunters kill them for meat  
           and ivory task

A tiger 
A blue whale 
A rhino
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Teacher: Good done! If you come to the end let’s complete the Venn’s diagram.

Look at the diagram. Here you see the diagram about kind of dangers which 
turn to the animals. You can add your ideas.

 

VII. In conclusion of our lesson I want to say “Be kind, take care of animals 
and do not kill them”

VIII. Home task:  Fill the table about animals. Where do the animals live?

IX. Marking, saying good bye.
Шығыс Қазақстан облысы
Жарма ауданы.

     A whale A tiger

            jungles    oceans         mountains  rivers         deserts The Arctic
  Lions      
  Whales      
  Wolves      

  Crocodiles      
  Snakes      
  Polar bears 

A war

Do not have
enough food

Do not have 
space to live

Kind of 
dangers

hunters
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ЗРК «Об образовании» в ст. 29 отмечается  назначение научно-методиче-
ской работы как  в целях интеграции науки  и  образования, обеспечения  и  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА  В  ШКОЛЕ 

Толеш МАЖИКЕЕВ, 
заслуженный  работник  образования РК,
доцент РИПКРСО
Cания БЕКТЕНГАЛИЕВА, 
кандидат  педагогических  наук, доцент 
Наталья ТИФАНЦИДИ, 
директор  СШ № 17, Талгарский  район

Я могу ошибаться, и ты можешь ошибаться, 
но совместными усилиями мы можем    
постепенно  приблизиться  к  ИСТИНЕ.                                                                                                                     
      К. Поппер

В
совершенствования образовательного процесса, разработки и внедрения  новых 
технологий  обучения, обеспечения  повышения квалификации педагогической 
кадров в школе осуществляется научно-методической работы. Для чего необхо-
димо создать  для творческого развития  каждого  учителя, руководства школы, 
руководствуясь принципами и требованиями интегративной  педагогики как 
новой  науки ХІІ века. Важно сотрудничество  с учителями, в ходе которого  
руководство  школы в состоянии изучить стиль, почерк  работы  учителя  и  его  
личностные  качества, видеть  рост  его  профессионализма, компетентности, 
уровня  педагогического  творчества  педагогического  мастерства, формируя  
у него  взаимоуважения, взаимодоверия, сотворчества  и  содружества. НМР 
является  связующим  звеном  между  жизнедеятельностью педколлектива и 
государственной  системой  образования, психолого-педагогической, акмеоло-
гической наукой, андрагогикой и методологией, а также с интегративной педа-
гогикой. 

Главное  назначение  научно-методическая служба работы – это  организа-
ция научно-методической работыс учителями, которая  направлена на  воспита-
ние, обучение, развитие и восхождение  учителей  и  призвана  обеспечить  не-
прерывность  последипломного образования, взаимосвязь и преемственность  
самосовершенствования, курсовой  подготовки  и межкурсовой  работы в соот-
ветствии  с требованиями ЗРК  об образовании ( ст. 29 и 37 ). 

Целевое  назначение  научно-методическая служба –  повышение уровня  
профессионализма  и  компетентности, формирование  педагогического  твор-
чества  и педагогического  мастерства, обеспечение  повышения квалификации 
педагогической кадров;  организация  управления НИР, опытно-эксперимен-
тальная работа внедрение  новых методов, информационной и образовательной  
технологий, мультимедийных и интерактивных  средств; организация  психоло-
го-педагогической  поддержки и помощи.

 Новые функции научно-методическая служба (по А.Глинскому с нашими  
дополнениями): 

– восстановительная  – как  воспроизведение  знаний, утраченных по ка-
ким-либо причинам  и  обстоятельствам. 

– компенсаторная – как преодоление пробелов и дидактических  затрудне-
ний в подготовке  кадров и в их повышении квалификации. 

– коррекционная – внесение  коррекции  в практические  педагогические 
ЗУНД. 

– адаптационная – как  приспособление  к  меняющимся  социальным  ус-
ловиям  и  запросам  общества. 

– развивающая – как  осуществленного  качественного  и  творческого  ро-
ста педагогические кадры в связи требованиями интегративной педагогики, 
формирования  индустриально-инновационного  развития  проектов. 
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– опережающая – как  профессиональная  подготовка  учителей  с учетом  
последовательного  перехода  на 12 летнее  обучение с 2015 года  и новых тре-
бований, отраженные в ЗРК «Об изменениях и  дополнениях  в ЗРК  об образо-
вании» ( от 24.10.11 ). 

Функции научно-методическая служба (по А.Моисееву с нашими дополне-
ниями ) 

1. Функции  научно-методическая служба  по  отношению  к  конкретному 
учителю.

– Совершенствование  и обогащение знания, умения, навыки, действия, по-
вышение  уровня  профессионализма и компетентности педагогическое творче-
ство и педагогическое мастерство, развитие  творческого  потенциала. 

– Развитие  мировоззрения  профессиональных ценностных  ориентаций, 
взглядов и убеждений, опираясь на  4 «Т», на факторы духовности, отраженные 
в Доктрине  РК. 

–  Развитие мотивов  творческой  деятельности вкуса  и  интереса к  педаго-
гическое творчество и педагогическое мастерство, андрагогике и акмеологии, 
интегративной  педагогике. 

–  Развитие современного стиля   педагогического  мышления  и  привитие  
интереса к самосовершенствованию, самореализации, саморефлексии, само-
коррекции, самопознанию, самоанализу, саморазвитию, самоконтролю, само-
сознанию, самооценке, интереса  к  информационно- аналитической  деятель-
ности и САД, мониторингу  отслеживания успешности, к созданию  портфолио  
достижений. 

– Развитие профессиональных навыков, педагогической техники, нового  
педагогического  мышления. Главное – отточить  свой ум, придать свежесть и 
ясность  мысли!. 

– Развитие  сферы  эмоционально – волевой  саморегуляции  учителя  и  
целенаправленное  использование  профессиональных  тренингов  общения. 

– Изучение и  использование  новых  информационных  и  образователь-
ных  технологий, мультимедийных и  интерактивных  средств и  оборудований, 
гуманистическая система воспитания и самовоспитания, педагогической  диа-
гностики  и диагностики  успешности участник образовательного процесса  на  
основе  осуществления  андрагогического  и  акмеологического, личностно-гу-
манного  и  личностно – ориентированного  подходов. 

– Психолого-педагогическая  поддержка  и помощьпедагогические кадры 
в создании и в реализации  авторских  программ, пособий, методики, проекты;  
организация  информационного, научно-методического и дидактического  обе-
спечения; развитие  в учителе  чувства  чувства  уверенности и самоуважения;  
оказание помощи  в освоении  учителем  новых  компетенций  в исследователь-
ско-ориентированном повышении квалификации. 

Главное:  развитие  индивидуального  стиля, почерка  педагогической  де-
ятельности, становление  и  совершенствование  ее  индивидуальной  научно 
– методической  системы; оказание  помощи в защите  профессиональной чести  
и  достоинства, прав и свобод ( глава 7 «Статус  педагогического  работника» ). 

2. Функции научно-методическая служба по отношению педагогическому 
коллективу: 

– Консолидация и сплочение  педагогического  коллектива как  коллектива  
единомышленников – мы – одна  команда! 

– Выработка единого  педагогического  кредо, общих человеческих ценно-
стей, традиций, ритуалов; выработка  единой  педагогической  позиции; сохра-
нение  и  поддержка  разумных  традиций; формирование созидательной  педа-
гогической  среды и духа  коллективизма;  разработка и соблюдениие  Кодекса  
педагогический эксперимент, кодекса «Воспитанный  воспитатель», кодекса 
«Гуманистическое  мастерство». 

– Педагогическая  поддержка экспериментальной и  исследовательской  де-
ятельности, инновационной и  интеллектуальной  деятельности, поддержка  и 
помощь в  апробации научных идей и пособий, в педагогической  технике, в 
тьюторской  и  интерактивной деятельности. 
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–  Выявление, формирование, обобщение  и  пропаганда ППО и новатор-
ского  опыта, опыта  учителей по званиям педагогических  номинаций. 

– Использование  разнообразных стимулов, способов и организационных 
решений  для  повышения квалификации педагогических кадров и  непрерыв-
ного  образования  с организацией  обмена  ценными  находками, авторскими  
идеями.

– Организация  и  стимулирование  общественно – педагогической  дея-
тельности учителей, их педагогическое творчество и педагогическое мастер-
ство в ходе научно-методическая работа, их аттестации и  государственной  ат-
тестации школы. 

– Создание  условий для  зарождения, оценки  и использования  ценного 
ППО  с  присущими инновацией и  новизной. 

– Содействие управлению качеством  образовательного процесса и  управ-
лению  успехом.

3. Функции  научно-методическая служба  по отношению  к  государ-
ственной  системе педагогические кадры: 

–  Осмысление  социального и  государственного  заказов,  программно-
методических  и  стандартных  требований, ЗА и НД, их своевременное  и  пра-
вильное  доведение  до каждого  учителя, целенаправленное  их  использование 
на  практике. 

– Научно  обоснованная  диагностика  успешности  всего  педагогического  
коллектива  и  персонально  каждого  учителя. 

– Рефлексия, регулирование, коррекция выявленных тенденций в ходе по-
вышения квалификации педагогических кадров  и  диагностики  развития пе-
дагогическое творчество и педагогическое мастерство  учителей, их компетент-
ности. 

– Осуществление  мониторинга  успешности участник образовательного 
процесса. 

– Внедрение  достижений психолого – педагогических, андрагогико – ак-
меологических наук, интегративной  педагогики, новаторского и  передового 
опыта. 

Для современного  учителя  важным  элементом  его  педагогической  дея-
тельности является научно-методическая работы, которая  на  самом  высоком  
уровне  общности функционирует  как  совокупность  двух  подсистем: 

– Учебно-метолической, направленной  на  повышение  методического  ма-
стерства  учителей и на научно – методическое  обеспечение образовательного 
процесса; 

– Научно-исследовательской, позволяющей  учителю  создавать  и внедрять  
новые  информационные  и  образовательные  технологии, мультимедийные и 
интерактивные  средства  на основе  мониторинга  качества образовательного 
процесса. 

Эти подсистемы  находятся  в тесной  во взаимосвязи  и  взаимодействии, 
имеют фактически одну  и ту  же  структуру, т.к.  учебно-методическая  дея-
тельность  учителя  базируется  на  научных  основах педагогика, андрагогика,  
психология, акмеология интегративной  педагогики, на  их  научных  достиже-
ниях, а  научно-исследовательская  деятельность  направлена  на  разработку  и  
создание  новых  информационная технология и образовательная технология, 
ММ и ИА  средств, нового  научно-методического  обеспечения образователь-
ного процесса, осуществляя  экспериментальную  проверку  и апробацию  его  
эффективности.

Научно-методическая – это: 
1. Систематическая  коллективная  и  индивидуальная  деятельность пе-

дагогические кадры, направленная  на  повышение  научно-теоретического,  
общекультурного  уровня, психолого-педагогической  подготовки  и  професси-
онального  мастерства (Украина, 1976 г. ). 

2. Целостная, основанная  на  достижениях  науки  и  ППО  и  на  конкрет-
ном  анализе УВП, система  взаимосвязанных  мер, действий  и  мероприятий, 
направленных  на  всестороннее  повышеия квалификации педагогических ка-
дров и  профессионального  мастерства ( и меры  по  управлению  самообразо-
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ванием ), на  развитие  и  повышение  творческого  потенциала  педколлектива  
школы, на  совершенствование  УВП,  достижение  оптимального  уровня  об-
разования  школьников ( А.М. Моисеев, Москва, 1985 г. ).

3. Целостный  феномен  в единстве  составляющих  уровней (личностно- 
ориентированный, функционально-деятельностный,  процессуальный), целост-
ная  динамическая  система,  состоящая  из  взаимосвязанных  элементов: цели, 
мотивы,содержание, способы  деятельности, планирование,  оценка. ( К.С. Фа-
рино, Минск, 1997г. ).  

4. Целенаправленная  стратегия  формирования, развития  и  рациональ-
ного  использования педагогические кадры  как  человеческого  ресурса, воз-
можностей  личности  и  ее  профессионального  опыта;  как  система педаго-
гические кадры и система непрерывного образования  направлена  на  развитие  
профессионализма,педагогическое творчество и педагогическое мастерство, на  
их  профессиональное  становление в рамках  номинаций  по  педагогическим 
званиям  на  основе  диагностики и  мониторинга отслеживания  уровня  вос-
питанности, обученности, одаренности  и компетентности  участников  образо-
вательного мастерство, их  интеллектуальных  способностей (Т.М. Мажикеев, 
Алматы, 2000 г. ).

5. Система условий, способствующие  саморазвитию каждого  учителя, 
стимулирующих его к созданию  индивидуальных, авторских, педагогических 
-дидактических, воспитательных, методических –  систем (И. В. Никишина, 
Волгоград, 2007 г. ). 

Эти определения  свидетельствуют: 
–  о демократических, паритетных, партнерских  отношениях  в системах 

«человек – человек» и «директор или  заместитель  директора  – учитель»; 
– о принципиально  иной цели – самосовершенствование, саморазвитие, 

самопознание, самореализация, создание  авторских систем (портфолио, автор-
ская учебная лаборатория-мастерская, школа педагогического мастерства, шко-
ла мастерства и творчества); 

– о личностной  ориентации  научно-методического  и образовательного 
процессов. 

Учитель  в школе – самый  главный  участник  образовательного процесса. 
Он  занимает  ключевую  позицию  в  нем:  от  его квалификации,  личностных 
качеств;  умения  управлять  потребностями, определяющего  уровень  духов-
ности  и  образа  жизни; умения  управлять  процессом ЗА и НД, новых норм 
добра  и  красоты, мышления  и  творчества,  свободы  и  любви, определяющие  
уровень  приобщения  к  культуре, традициям,  достижениям  семьи, нации, ре-
гиона, общества;  умения  управлять  процессом  выращивания  способностей 
творить добрые человеческие отношения, КМД, коллективный способ обуче-
ния. 

  Глпаная задача  создать такие  условия, в  которых учитель мог  бы  реали-
зовать  свой  творческий  потенциал. Каждая  школа  имеет  свои цели  и  задачи,  
формы  и  направления  деятельности, структуру  и  содержание, учитывая  осо-
бенности  школы, района, педагогическую  архитектуру  и  дух  школы. Всякое  
новое должно  исходит не от  руководителя, который  порой сам  не  знает, куда  
его  определить  и  что  из  этого  получится. Но  уже стучит  кулаком, требует, 
чтобы  все  было  по-новому – немедленно и у  всех, забывая  о  том, что  учи-
тель  имеет  право  свободного  выбора  способов  форм  организации  педаго-
гической  деятельности  при  соблюдении  требований  стандарта  образования, 
Устава  школы, должностной  инструкции  с описанием  прав, обязанностей и  
ответственности (на каждого  работника  школы). 

В  деятельности научно-методическая работа  усиливается  внимание  тех-
нологической и  профессиональной  грамотности, педагогической  культуре  как  
совокупности  умений  учителя  проявлять  лично-ценностные  отношения  к 
участникам образовательного процесса, детскому  творчеству, учебному  пред-
мету, гуманистическая система  воспитания, детским  и  молодежным  движе-
ниям, органам  ученического  самоуправления, обучать  учащихся  принципам  
и  способам  их  культурного  преобразования.
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лбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Біз бүкіл 
елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне 

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

Мәди НАУБЕТЖАНОВ,
қауымдастырылған профессор,
Бақытгүл  АБЫҚАНОВА,
доцент м.а.
Баян ҚУАНБАЕВА,
қауымдастырылған  профессор

Е
қол жеткізуге тиіспіз. Қазіргі таңда ақпараттық-коммуникациялық техно-
логиялар біздің елімізде де жоғары қарқынмен дамып келеді. Білім беруде 
жаңа технологиялық әдістермен қатар жаңа ақпараттық технологияларды 
да қолданудың мүмкіндігі жасалып отыр» деген болатын.  Технологиялық 
оқыту білім алушыларды белсенді жағдайда қойып, оның субьектілігін 
қалыптастырады және шығармашылықты тудырады. Әсіресе, ақпараттық 
дәуірде технологияның қолданылуы ерекше. Білім сапасын жоғарылату, оны 
жеткілікті түрде арттыруда жаңа ақпараттық технологияларды қолданусыз, за-
манауи телекоммуникациялық құралдарды пайдаланусыз мүмкін емес. Озық 
әдістемелік технологиялармен қаруланған, заман талабына сай оқытудың 
жаңа әдістерін, яғни ақпараттық-коммуникациялық технологияларды толық 
меңгерген педагог қана білім алушының сапалы білім алуына мүмкіндік жа-
сайды.

Студенттің өз бетінше білім алуына, ізденуіне көп мән берілуі тиіс. 
Олардың кәсіптік білім алуымен қатар ізденімпаз, тапқыр, ой- өрісі жоғары, 
өз пікірін ашық білдіретін, жаңашыл ұрпақ етіп тәрбиелеу керек. Бүгінгі за-
ман талабы- қоғамның дамуымен бірге болашақ жастарды жаңашылдыққа, 
іздемпаздыққа, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу. Осы аталғандарды іске асыру 
үшін сабақта ақпараттық–коммуникациялық технологияларды пайдалану 
маңызды болмақ.

Сондықтан, бүгінгі  компьютерлендірілген заманда ақпараттық- коммуни-
кациялық технологияларды пайдалану арқылы ғылымның кез-келген сала-
сын қарқынды дамытып, одан тиімді нәтиже алуымызға болады.

Бүгінгі заман талабына сай жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану өте тиімді. 

Біздің бұл мақалада 8-сыныптағы электр тарауынан, атап айтқанда 
«Өткізгіштерді қосу» және «Кирхгофтың ережелері» тақырыптары бойын-
ша типтік есептерді осы әдіспен шығару жолдары қарастырылған. Мектепте 
Кирхгофтың заңына сағат аз бөлінген, көбінесе өткізгіштерді тізбектей және 
параллель қосу тақырыптары оқытылады. Ал талапкерлердің ЖОО түсуге 
арналған 2013 жылғы тест жинағында осы біз қозғаған мәселе қарастырылған.  
Кедергісі R болатын сымнан құралған куб берілген. Куб тізбекке 1-суреттегідей 
қосылғанда, толық кедергісі неге тең болады? Осы сияқты есептерді тәуір 
оқитын оқушылардың өздері шығара алмай қалады, себебі оқыту кезеңінде 
оқушылар пән ішіндегі және пән аралық қатынастарға көңіл аз бөлінеді. Бұл 
кемшілікті жою үшін берілген есепті әртүрлі тәсілмен шығарған өте пайда-
лы. Есеп жалпы жағдайда Кирхгофтың әдісі бойынша шығарылады, яғни кез-
келген контур мен түйін үшін сызықты теңдеу құрылады. Түйін деп үштен 
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кем емес өткізгіштер тоғысатын кез-келген нүктені  айтатынын біз білеміз. 
Алайда кубтың толық кедергісін үш жағдайда ғана анықтауға  болады (1-
7, 1–4, 1–8 нүктелері аралығында). Осы ереже көмегімен есепті шығарған 
оқушылар кубтың қалай айналып тұрғанын,   токтың қалай бағытталғанын, 
басында бөлініп артынан бір түйінге жинақталғанын көреді. Мұндай 
есептердің біртіндеп қиындап отыруы олардың алға қарай ұмтылып өз 
бетімен жетілуіне, шығармашылық қабілетінің дамуына көмектеседі, сөйтіп 
табиғат құбылыстарын модельдеу әдісі қалыптасады. Мұнда оқушының өз 
бетімен белсенді қызмет жасауы басты мақсат етіп алынған. Оқушылар ком-
пьютер көмегімен осындай есептерді щығаруда, алдыңғы сабақтағы өткен 
материалды соңғымен байланыстыра алады.

Біздің бағдарламамызда бұл есептің Кирхгоф ережесімен және түрлі 
жағдайда шығару жолдары көрсетілген. Олар:

1. Симметриялы режим
2. Қабырғасы бойымен  
3. Диагональ бойынша 
Енді 1-ші әдіс, яғни симметриялы режимді қарастырайық. Бұл әдісте 

(1,7) нүктелер арасындағы кедергілерді табайық (1-сурет).
Бірінші нүктеден кірген ток сызба бойынша 

3-ке бөлінеді, сол сияқты әрбір  I/3 ток 2-ге бөлінеді. 
Енді осы I/6 токтары 3, 6, 8 нүктелерінде  бірігіп, бұл 
нүктелерден олардың қосындысы шығады

+    =     .

Бұл токтар қайтадан 7 нүктесінде бірігіп, I ток 
сыртқа шығады. Осы кубтың толық кедергісін кез-
келген жолмен есептеуге болады. Оның бір жолы 1, 
4, 8, 7 нүктелері аралығы, екіншісі 1, 4, 3, 7 және 

1
6

1
6

1
6

т.с.с. Біз 1, 4, 8, 7 нүктелері арасындағы жолды таңдайық. Резистор бойымен 
I/3, I/6, I/3 ток жүріп тұр. Осы тізбектің кернеуі 

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

U = I (     +     +    ).
Біз кубтың толық кедергісін Р әрпімен белгілейік, сонда кернеу
U=IP.
Ал   жоғарыда айтқандай 
U=I (     +      +     ).
Бұл екі теңдікті теңестіру арқылы 
P =
Сонымен, кубтың толық кедергісі 5R/6. 

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

Келесі әдісте (1, 4) нүктелер арасындағы кубтың 
толық кедергісін анықтаймыз. Ол үшін кубтың бір 
қабырғасын созайық, одан кейін кубтың жоғары және 
артқы қабырғаларын жазықтыққа проекциялайық. 
Кейін созылған қабырға мен резисторды проекциялауға 
кедергі келтірмес үшін параллель жоғары көшірейік 
(2-сурет). Схемада көрсетілген нүктелердің потен-
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циалдары бірдей, сондықтан бұл нүктелерді сәйкесінше біріктіріп, өзімізге 
жеңілдетілген түрдегі схеманы аламыз. Сол кезде кубымыз 3-суреттегідей 
оңай түрге келеді. 

Пайда болған резистордың  кедергілері R емес, R/2-ге тең, себебі 
схеманы біріктірген кезде бір-бірімен параллель жалғадық, сондықтан 
әрқайсысының кедергілері R-дің орнына R/2 болады. 5-суретте көрсетілген  
резисторлар өзара тізбектей жалғанған және олардың кедергілерін қосып, 
бір резисторға біріктіруге болады. 4-суретте параллель жалғанған екі 
резистордың кедергілері 2R және R/2 кедергілерді біріктіру  арқылы пайда 
болған резистордың кедергісі 2R/5 тең болады (5-сурет).                                                                   

Енді тізбектей жалғанған үш резисторды қоссақ , онда
    +      +      =       .
Бұдан параллель жалғанған екі резистор аламыз (6-сурет), бұларды 

біріктірсек кубтың толық кедергісі 7R/12 тең болады.
   Үшінші әдіс бойынша (1,3) нүктелер арасындағы кубтың толық кедергісін 

табуымыз керек. Ол үшін кубтың төменгі табанын созайық және кубтың 
жоғарғы бөлігін табанына проекциялайық (7-сурет). Суретте көрсетілген 
нүктелердің потенциалдары бірдей болғандықтан, біз бұл нүктелерді 
қорықпастан біріктіруімізге болады. Потенциалы бірдей нүктелерді біріктіру 
арқылы өзімізге жеңілдетілген түрдегі электрлік  схеманы аламыз (8-сурет). 

Бұл резисторларды параллель жалғағандықтан, пайда болған    резис-
торлардың кедергілері R емес, R/2-ге тең, себебі біріктіру кезінде параллель 
жалғадық. Енді кедергілері  R және R/2-ге тең тізбектей жалғанған екі рези-
сторды біріктірейік  (9-сурет).

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

9-сурет.                                                    10-сурет.
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Суретте көрсетілген нүктелер арасындағы потенциал айырмасы 0-ге тең, 
сондықтан бұл резистор бойымен ток жүрмейді және оны алып тастауымызға 
болады (10-сурет). Сонда әр тармақты бір резисторға біріктіру арқылы парал-
лель жалғанған схема аламыз (11-сурет). Нәтижеде кубтың толық кедергісі 
3R/4.

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

– Білім беру мекемелерінде қазіргі заманға сай жаңа 
ақпараттық құрал-жабдықтармен, интерактивті тақталар 
және мультимедиялық кабинеттерді пайдалана отырып, кез-
келген пән бойынша электрондық оқулықтармен жұмыс 11-сурет.

жүргізу;
– АКТ-ны пайдалана отырып, оқушыларды өз бетінше ізденуге 

машықтандыру;
– Сабақты қазіргі заман талабына сай өткізу;
– Әр студенттің ақпараттық техника құралдарымен жұмыс жасауларына 

мүмкіндік тудыру.
Олай болса, қоғамның әрбір мүшесі ақпаратты сауатты, ақпараттық 

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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