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ҰСТАЗДАРҒА ҚАМҚОРЛЫҚ
ШЕКСІЗ

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

Бас редактор сөзі

А ғымдағы оқу жылы еліміз бойынша  7500 мектеп-
те 2 миллион 600 мың оқушы білім алуда. Соны-

мен қатар, бірінші қыркүйектен бастап 157 жаңа мектеп пайдалануға берілді.  
Қазан айында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Аслан 
Сәрінжіпов мырза Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болды. 
Президент әлемдік экономикадағы тұрақсыздық пен Қазақстан жағдайындағы 
қиындықтарға қарамастан елімізде білім саласына бөлінетін қаражаттардың 
қысқармайтындығын және қолға алынған шаралар мен бастамаларды соңына 
дейін жеткізу керек екендігін баса айтты. 

Мұнай бағасының құлдырауы, дүние жүзіндегі саяси шиеленістер орын 
алып жатқан жағдайда тіпті Германияның өзі әлеуметтік салаға бөлінетін 
бюджетті қысқартуға мәжбүр болып отыр. Ал Қазақстанда  керісінше 2016 жыл-
дан бастап ұстаздар қауымының жалақысын төлеудің жаңа үлгісі енгізілмек. 
Оған сәйкес еңбекақыны төлеуде педагогтің білім деңгейі, біліктілік кате-
гориясы, еңбек жағдайы мен жүктемесі ескеріледі және жұмыстағы жоғары 
жетістіктер үшін сыйақылар да төленетін болады. Педагогтерді әлеуметтік 
қолдау арқылы олардың беделін көтеру мақсатында енгізілейін деп отырған 
бұл жаңа үлгі бойынша барлық әкімшілік қызметкерлерді қоса алғанда, жалақы 
орташа есеппен 27 пайызға өседі. Ал тек мұғалімдердің жалақысы орташа 
есеппен 44 пайызға көтерілмек. Оның ішінде жоғары категориялы ұстаздардың 
лауазымдық қызметақысы 66 пайызға, жоғары білімді бірінші категориялардыкі 
51 пайызға, орта білімді жоғары категориялардыкі 64 пайызға және бірінші 
категориядағылардыкі 43 пайызға артады. Бұл бағытта бюджеттен жалпы со-
масы 200 миллиард теңге бөлінбек. 

Бұл бір жағы осынау қысылтаяң кезеңде ұстаздарға мемлекет тарапынан 
көрсетіліп отырған үлкен көмек болса, екінші жағынан күн тәртібіндегі мәселе 
болатын. Себебі, «айлығы аз» деп білікті жастардың көпшілігі педагог болуды 
мүлдем қаламайтын. Міне, енді жастардың да ұстаз болуға құлшынысы ояна-
тын шығар деп ойлаймыз. Осы тұста, білім беру саласындағы алдыңғы буын 
педагогтердің ізін жалғайтын жас, білікті кадрлар керек екендігін атап өткен 
жөн. Әлі де шет аймақтардағы мектептерде оқытушылар жетіспей келеді. 

Сонымен қатар, 15 қараша – төл теңгеміздің туған күні. Әлемдік 
экономикадағы алмағайып кезеңде теңгенің долларға шаққандағы бағамының 
өзгеруінің себептері мен оның қажеттілігін өскелең ұрпаққа түсіндіру – мына 
біздердің, педагогтердің де міндетіне жатады. Себебі, мектеп жасынан-ақ 
балаларымыздың көзі ашық, көкірегі ояу болғаны жөн. Осы төл теңгеміздің 
тарихы мен оның мәні туралы да ақпаратты әрбір жеткіншек біліп жүрсе нұр 
үстіне нұр болары анық. Қашан да жаңалықтың жаршысы ұстаз болғаны белгілі. 
Бұқаралық ақпарат құралдары тарататын ақпараттарды дұрыс түсіндіріп, па-
триот, ұлтжанды өскелең ұрпақ тәрбиелеу – басты парызымыз. 

Білім беру, ағарту саласындағы қиын да қызық жұмыстарыңызда толағай 
табыстар тілеймін.
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оғамның даму барысын өмірде – нәзік, көңілде – биік, ал істе – 
мығым әйелдер қауымынсыз көзге елестету мүмкін емес”, –  деп 

САРАБДАЛ  САНАТКЕР,  РУХАНИ  СӘУЛЕТКЕР

Э. СМАТУЛЛАЕВА,
Ғ.Мұратбаев атындағы №17 мектептің директоры

“Қ

Ұстаз жайлы үзік сырлар

Президентіміз Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткендей, қай қоғамда болсын әйел 
заты – ұлт ұйытқысы. Сондай ісі мығым, сөзі нық әйелдердің бірі, талайларға 
киелі қоныс, алтын құндақ болған Әйтеке би кентіндегі №249 мектеп-
лицейдің бұрынғы директоры, «Құрмет» орденінің иегері Күләш Мергенбай 
екені даусыз.

Тұтас ұлттың тәрбиешісі, адамдықтың диқаншысы – мұғалім екенін  
ұғынған мектеп басшысы әрбір оқушы тұлғасының рухани дамуына жете мән 
беретін. Талай тамаша істерімен көпті тәнті еткен тұлғаның текті  тұстары 
көп. Жұртым деп соққан жүрегі жанымызды нұрландырып, еріксіз биікке 
ұмтылдырады. Әйелге тән әдебін әдемілеп әдіптеген, қарымы мол, танымы 
зор Күләш Бердікенқызы Мергенбайдың нұрлы ғұмырынан тағылым алар 
тұстары көп. К.Мергенбайдың қолға алған мақсат-мүддесінің жиынтығы, 
әрине, біреу, ол – ұрпақ тәрбиесі. Оның жаны ізгілікті, жақсылықты іздейді. 
Сүбелі сөз, орамды ой өрнектері адамға қанат бітіреді. Ал талғам мен та-
лант Күләш Бердікенқызының табиғатына тән қасиет. Оның бойында 
тұрақтылық  рухының биік болуы да заңдылық. Мектеп болашақ қоғамның 
қуатты күш екенін жан-тәнімен түйсінген іскер басшы зайырлы ел зиялы-
ларын тәрбиелеуді өзінің басты мақсаты деп түсінеді. Әріптестері «Ұлы 
мақсат қойған адам ұлылыққа жетеді» деген ұстанымды өмірлік мұрат-
мақсаты деп түсінген К.Мергенбайды құрмет тұтып, табысқа жетелейтін, 
батыл әрі нық қадам жасайтын іскерлігін, сөйлеген сөзі діттеген жеріне 
дөп тиетін ділмарлығын жоғары бағалайды. К.Мергенбай  басқарған ұжым 
жетістіктерге оңайлықпен жеткен жоқ. Ол уақыттың ең бір қиын кездерінде 
1993 жылы №226 негізгі мектепке директор болып келді. Елдің рухани 
күйзеліп, экономикалық-қаржылық дағдарысқа ұшыраған кезі. Еңсесі түскен 
елдің рухын көтеру ең бірінші кезектегі іс еді. Жауынгерлеріне Бұхар,  
Үмбетей, Тәтіқара, Ақтанберді сынды дем берген жырауларша мұғалімдерін 
жігерлендірді. Қажырлы еңбегінің арқасында негізгі мектеп орта мектеп-
ке айналды. Қаншама күш жұмсалды десеңізші?! 1996 жылы негізгі мек-
теп жаңа тұрпатты оқу орны мектеп-гимназияға айналды. Атына заты сай 
мектеп болу үшін тағы да тер төгуге тура келді. Қиын жолдан қорықпай, 
қиындықтан тайсалмай, табандылық танытып, тегеурінді қимыл-әрекет жа-
сады. Табысқа жететініне сенді. 1999 жылы оқу орнына белгілі педагог, Ле-
нин орденді ұстаз, «Қазалының Алтынсарині» атанған  Б.Мергенбаев есімі 
берілді. Ұстаз есімінің берілуі ұстаздар қауымына көрсетілген құрмет ретінде 
қабылданды. Б.Мергенбаев ұжымдастыру кезінде сауаттандыру ісіне белсене 
араласқан үлкен жүректі ұстаз болатын. Әке аманатына адалдық танытқан 
қызы К.Мергенбай тура жолды ту етіп, ұстаздық қызметке ынта-шынтасы-
мен кірісті. Өйткені тумысы бөлек, бітімі ерек Күләш Бердікенқызы парасат 
пен  құт-берекеден ажырамаған әулетте ұстаз әке тәлімін көріп өсті. Танымал 
педагог, ағарту саласының озық қызметкері Б.Мергенбаевтан Күләш сынды 
ұлылыққа жетелейтін  ұстаздың дүниеге келуі заңды құбылыс, генетикалық  
іріктеліс деп есептеуге болады. 1998-1999 жылдары мектеп мұғалімдері  
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аудандық, облыстық, республикалық  сайыс жеңімпаздары атана бастады. 
Мұғалімнің кәсіби беделін көтеру мақсатында «Бәріміз біріміз үшін,біріміз 
бәріміз үшін» деген ұстаным биігінде педагогикалық  орта қалыптастырды. 
Өзі  бас  болып,  облыстық, республикалық, халықаралық сайыстарға 
қатысып, өнеге көрсетті. «Мәртебелі мектеп директоры», «Жыл директоры», 
«Жыл адамы», «Үздік басшы», т.б. бағамдары төккен тер, еткен еңбектің 
нәтижесінде келді.

Басшы болған 19 жыл ішінде 100-ден аса мұғалім, 200-ден аса оқушы 
республикалық, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға 
қатысып, баяндамалары арнайы жинақта жарық көрді. Мәскеу қаласындағы 
бүкілресейлік педагогикалық идеялар фестиваліне 21 мұғалім қатысса, он-
лайн әдісімен  Мәскеу мемлекеттік университетінің педагогика факультетінде 
15 мұғалім білімін жетілдірді. 12 оқушы Мәскеу мемлекеттік университеті  
жанындағы физика-математика мектебін сырттай оқып тәмамдады.  Ғылым 
негіздері пәні бойынша өткізілген халықаралық олимпиадада  205 оқушы ал-
тын, күміс, қола медальдарын жеңіп алды, оқу орнының 59 оқушысы  “Ал-
тын белгімен”  бітірді. Республика Тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойына 
бір сынып түгел «Алтын белгімен» бітіруіне қол жеткізіп, білім саласында 
рекорд  жасады.

Бүгінде дамудың өзі таңдаған даңғылына түскен еліміздің атағы 
шартарапқа таралып, әлемдік қоғамдастықтың алдындағы абыройы  жылдан-
жылға  артып отыр. Ал мектеп-лицейді  басқару «басқаларды табысқа жеткізу» 
ұстанымына негізделіп,  білім мен тәрбиелеу мұраты өз мақсатын орындауда 
сенім үдесінен шыға білді. Оқу орны нәтижеге бағытталған жұмыс мазмұнын 
айқындап, оқу-тәрбие үрдісін үйлестіруде инновациялық және педагогикалық 
орта қалыптастырды.

К.Мергенбай – жас ұрпақты өркениет көшіне бастаған рухы биік ұстаз.  
Оның азаматтық тұлғасы ұстаздар ішінен көзге айрықша шалынып, мен 
мұндалап тұрады. К.Мергенбайдың мектебінде оқу әрбір шәкірттің, ал ол 
кісінің тәлім-тәрбиесін  көріп, еңбек ету әр ұстаздың бақыты екенін бүгінде 
уақыт дәлелдеп отыр.

 Шәкірттерім кемел ілімнің кеніне кенелсе деп тілейді ұстаз жүрегі. 
Ұстаздарының жігерін жанып, ұлтты ұйытар, ой-санаға серпіліс әкелер өтімді 
сөзімен талай  игілікті істердің іске асуына сеп болды. К.Мергенбай үнемі 
мұғалімдердің оқыту мен тәрбиелеу мәселесіне аса сергектікпен қарауын, 
олардың педагогикалық-психологиялық тұрғыдан дайын болуын талап етті.

Педагог-ғалым В.Сухомлинский:  «Мұғалімдік мамандық – бұл адам тану, 
адамның күрделі және қызықты, шым-шытырығы мол жан дүниесіне үңіле 
білу» деген болатын. Осы ұғымды терең түсінген К.Мергенбай адам жанын 
тәрбиелеуде ұстаз қауымына бағдаршам көзіндей бағыт сілтеуші және жол 
нұсқаушы ретінде көмек қолын созып келеді. Осы орайда К.Мергенбайдың 
табысқа жетуінің жолдарын тізбектесек, олар мыналар:

– өзін-өзі толық жүзеге асыруы;
– өзінің қуат күшін тиімді істерге жұмсауы;
– тез әрі шұғыл шешім шығаруы;
– мақсат айқындығы;    
– тыңнан түрен салуы;
– еңбек үрдісін оңтайлы ұйымдастыру;
– шешендігі;
– өзіндік басқару стилінің қалыптасуы;
– ерекше логикалық-эмоционалдық, психологиялық сапаға ие болуы;
– дәлелді тәуекелге дайын болуы;
– оқу-тәрбие үрдісінің нәтижесінде талдау жасай білуі;
– бастамашылдығы;
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– адамдарды тыңдата және өзіне қарата білуі;
– түрлі жағдаяттардан  шығар жол табуы;
– оқушы мен мұғалім табысына құрмет көрсетуі және қуануы;
– болашақты көрегендікпен болжауы;
– дұрыс жоспарлай алуы, т.б.
К.Мергенбайдың басқару тәсілінде ең бірінші адамның мүмкіндігі 

ескеріледі. Мұғалімнің құндылық бағдарын  айқындау, көзқарасымен санасу, 
белсенділігін көтеру мақсатында басқарудың түрлі жұмыс сипаттарын ойлас-
тырады. Қиялы ұшқыр, ойы жүйрік мектеп басшысы әр кез оқушылардың 
іс-әрекетін белсендіру мен күшейтуге бағытталған шаралардың көбірек 
өтуіне көңіл бөлді. Оның  басқаруында мұғалім мен оқушы үшін жағымды 
жағдайдың болуы маңызды. Осы орайда мектеп басшысы дәстүрге айналған 
үрдістерді қалыптастырып үлгерді. Солардың кейбіреуіне ғана тоқтала 
кетейік. 

«Менің лицейім – менің мақтанышым» жүргізушілер мектебі. Оқу 
орнының оқушылары алтын ұя мектебінің әр табысы мен жеңісін тілге 
тиек етіп, бала арманы мен қиялының ұштасқан бірлігіндей өз сыныбын, өз 
мектебін көпшілік назарына еркін ұсына алады.

«Алтын ұстаздар» галереясы. Білім ордасы білікті, шығармашылық 
әлеуетті, бастамашыл, жоғары ұжымдық мәдениетпен бәсекелестікке 
қабілетті мамандардың арқасында өсіп даму үстінде. Оқу орнының алға 
қойған мақсатын жүзеге асырудағы әр мұғалімнің еңбегін ескере оты-
рып, оқу орны білім ордасының мұғалімдерін  «Алтын ұстаз» галереясына 
ұсыну туралы шешім қабылдаған. «Алтын ұстаз» галереясы туралы шешім 
мұғалімдердің мектеп-лицейдің білім алушыларын  тәрбиелеу мен білім 
берудегі жеке кәсіби біліктілігін, шығармашылықпен жеткен табыстарының 
ресми танылғандығын және ол еңбегінің білім беру саласына тигізген әсері 
мен оқу орнының білім берудің халықаралық стандартқа өту жолындағы оң 
ықпалын ескере отырып анықтау мақсатымен қабылданған.

Жетістіктер галереясы. Оқушылардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына 
жағдай жасау, түрлі деңгейде ұйымдастырылған жарыс, байқаулардың 
жеңімпаздары атанған шәкірттерді ұлықтау, жүлдегерлердің жеңісін кеңінен 
насихаттау, басқа тәрбиеленушілерді де  табысқа жетелеу, жаңашыл, ізденімпаз 
оқушылардың жаңа бастамаларына қолдау жасау және олардың әлеуметтік 
беделін қалыптастыру мақсатында ұжым оқушыларды жетістіктер галерея-
сына ұсынады. Лицейдің «Құрмет» кітабы мен «Рекордтар»кітабы жаңалық 
ашуға шақырып, құрметті болудың құдіретін түсіндірді.

Оқушы мен мұғалім еңбегін материалдық және моральдық жағынан 
ынталандыру. Оқу орнындағы озат оқушыларға, үздік мұғалімдерге арнайы 
сыйақы беріледі. К.Мергенбай өз қаражаты есебінен  «Ұстаз мейірімі» сти-
пендиясын тағайындап отыр. Бұл жүрек жылуын қажет ететін аз қамтамасыз 
етілген отбасы балаларына көмек қолын созуға мектеп басшысының ізгі 
ниетінен туған құптарлық іс. Бірнеше жылдардан бері үздіксіз берілген 
Б.Мергенбаев атындағы «Ұстаз мейірімі» стипендиясы талай баланың   
көңіліне қуаныш ұялатты, жеңіске жетеледі. Ал ұстаздарға арналған  «Ал-
тын ұстаз»  стипендиясы кәсіби біліктілігі жоғары деп танылған ұстаздарға 
берілді. Сондай-ақ  педагогикалық кеңесте «Ең үздік пән бірлестігі»,  «Ең 
үздік пән мұғалімі» (әр пәнге жеке-жеке), «Ең үздік ашық сабақ», «Ең үздік 
шара», т.б. бағамдары  беріледі. Ең кереметі жеңіспен оралған әрбір шәкірт пен 
мұғалімнің  еңбегі  ескерусіз қалмай, құрмет-қошеметке  бөленіп, ұлықталады. 
Бұл әрбір жеңімпаздың мерейін асырып, мәртебесін асқақтатты. Бұған қоса 
«Жыл жауһары», «Жыл жұлдызы». «Жыл үздігі», «Лицей жұлдызы», «Лицей 
мақтанышы», т.б. бағамдар еңбегіне қарай әділ беріліп отырылды.

Оқу-тәрбие үрдісін үш тілде жүргізу.  Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың  
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«Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел 
ретінде танылуы тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – 
ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға 
ойдағыдай кірігу тілі» деген сөзін жадында мықтап түйген басшы оқу 
орындарындағы барлық шараларды үш тілде жүргізді. Тіпті қазір сабақтарды  
да үш тілде өткізуге мүмкіндік беріліп отыр. Мектептегі әрбір өткізілген 
жұмысқа  асқан сарабдалдықпен, зейінді  зерделікпен зер салып, ерек-
ше ықылас-ниет танытатын басшыны құрметтемейтін жан жоқ. Ол кісі 
үшін жұмыстың үлкен-кішісі жоқ, тек нәтижесі бағалы. Заман талабы мен 
сұранысына сәйкес ақпарат ағымында өз арнасын тауып, мүмкіндікті қалт 
жібермей қадағалап отырған  басшының бастамасымен бүгінде сыныптың, 
мұғалімнің, оқушының электрондық портфолиосы, электронды күнделігі, 
электрондық сабақ кестесі, электрондық көрнекіліктер қоры жасалып, 
электрондық мектеп құрудың алғышарттары жасалды.

Оқытудың жаңа инновациялық технологияларын енгізу, мектеп 
құрылымын мазмұнына сәйкес жаңарту, педагогикалық-әдістемелік 
жұмыстары, мектеп басқаруды ғылыми жетілдіру негізінде жаңа деңгейге 
әкелу бағытында К.Мергенбайдың басқаруымен жүргізілген жұмыстар оң 
нәтижесін берді. Оқу орны  республикадағы үздік мектеп қатарына енді. 
Қоршаған ортада мәртебесі өсті.

Қарапайым қазақ баласының арманын аялап, уақытын ұрпақ тәрбиелеу 
сынды ұлықты іске арнаған К.Мергенбайдың өнегемен өрнектелген өмірі 
өзгелерге үлгі-өнеге болуға лайық. Ол талай ұстаздардың, шәкірттердің 
ғылым, кісілік, парасат әлеміне жол көрсеткен өмірлік ұстазы. Жастардың 
білімге деген құштарлығын, әріптестерінің өз кәсібіне деген сүйіспеншілігін 
оятқан, қабілет-қарымдылығын тап басып таныған, сол қиын жолда баптап, 
бағын ашқан, білім саласының көшін бастаған жан.

Күләш Бердікенқызы – жағдайыңды айтпай-ақ түсінетін, барлық 
оқушыны өз баласындай, ұжым мүшелерін өз бауырындай  көріп, бауырына 
баса алатын  ғажайып адам. Тіпті өзін шақырған біреулер үшін арман ғана бо-
лып қалатын жерлерге менен де мықты кадр бар деп өзінің орнына жіберетін. 
Мысалы, Елбасының  қолынан «Алтын белгі» алатын облыстың үш түлегіне 
жетекші бол деп өтініш айтқан облыс  басшыларына түсіндіріп, өз орнына жас 
кадр орынбасарын Н.Имашевты жіберді.  «Елбасын көрдің, суретке түстің, 
керемет салтанатқа қатыстың, бақыттысың ғой», – деп  кезінде Нұрланға  
қызыға да, қызғана да қарағанбыз. «Кең болсаң кем  болмайсын» дегендей 
кейін ҚР Тәуелсіздігінің  10 жылдық мерейтойына арнайы шақырумен ресми 
делегациямен қатысып, Президентімізбен жүздесіп қайтты. 

ҰБТ қорытындысымен өзіне берілген Түркияның Анталия қаласына  
тегін жолдамасын  «еңбек  сендердікі» деп орынбасарларына ұсынды. 
«Есесін Алла жеткізеді» демекші, зейнетке шыққан кезінде Францияның 
астанасы  Париж қаласына үздік басшы ретінде ұлықтауға шақырылды.
Ұстаз-Анамыз үнемі адамгершіліктің асқан бір жоғары үлгісін көрсетіп оты-
ратын. Ұжымдастарының, шәкірттерінің болашағынан зор үміт күтіп, жағдай 
жасап, қолдап-қорғап қолынан келген көмегін аямайтын.

Сол ұлағатты  ұстаздың шапағатын көрген шәкірттер  мен ұстаздар қазір 
абырой биігінен көрініп, халқына адал қызмет етуде.

К.Мергенбайдың  жұмыс істеу, басқару стилі де өзгеше, темірдей 
тәртіпті бұзбай-ақ мәселені ешкімге зиянын тигізбей, әділ шеше білді. Ол өте 
мейірбан, жұмсақ адам бола тұра өзіне де,  өзгеге де талап қоя  алатын білікті 
басшы болды. Орынбасарларының барлығы өзінің тәрбиелеген мұғалімдері,  
басшылардан қалай келісім алатыны біздер үшін жұмбақ. Қазір орынбасар-
лары бір-бір мектептің белді директорлары,  оқу бөлімінің меңгерушілері.  
Жауапкершілікті жүктей де, өзіне де ала алатын, лауазымдылығына, атақ-
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даңқына қарамастан жаспен жас, үлкенмен үлкенше сөйлесіп баурап ала-
тын.Бізге сенетін, ал біз шынайы аналық қамқорлықты  түсінетінбіз. Ол 
жастарға елдің болашағы деп қарайтын.  Сол себептен де бізді түрлі саланың 
мықтылары саналатын біртуар азаматтармен таныстыруды міндетім деп  са-
найтын. Ол бізді барған  жерінде  туған баласындай ертіп жүретін, доста-
рымен, түрлі жоғары лауазым иелерімен таныстыратын. Тіпті жиналысқа, 
байқауларға қатысқанымызда киімге дейін өзі таңдап беріп, қалай жүріп 
тұруды, сөйлеуді де үйрететін.  «Сен ұжымның  атынан, Сыр өңірінің, бүкіл 
қазақтың атынан қатысып отырғаныңды ұмытпа!» дейтін. 

Біз Күләш апайдан қайырымдылықты, жомарттықты үйрендік. Үлкен  
жүрегінің жылуына жылындық, тектіліктің тегеурінін сезіндік. Ол биіктерді 
еңбекқорлығымен, табандылығымен, ақыл-білім, парасатымен бағындырды. 
К.Мергенбай шәкірттерін балам, өмірімнің жалғасы деп, ұстаздарын барым-
бауырым, ұжымын бағым деп сүйген бақытты жан.

 №249 мектеп-лицей оқушылары, ұстаздары, ата-аналары, бүкіл ұжым 
Күләш Бердікенқызын көргенде риясыз көңілмен  «Ұстаз-анамыз келе жа-
тыр» деп орындарынан тұрып, құшағын жая қарсы алады. Әлі күнге дейін 
ұжымның жетпей жатқан жерін бүтіндеуде,  жетістігі  болса  «сүйіншісін»  
дайындап отырады. Зейнетке шықса да жаңа форматтағы шаралар  
ұйымдастырып, «Өнер тарланы», «Хас шебер», «Үздік оқушы», «Үздік 
ұстаз», «ҰБТ үздігі», т.б. сыйақыларын тағайындап, өнеге көрсетуде.

Қызылорда облысы
Қазалы ауданы.

үниеде өзі де, өмірі де көркем  кісілер болады. 
Алла тағала оларды айрықша мейірімімен жаратып, 

ҰСТАЗ  ҰЛАҒАТЫ

“Ұстаз болу – жүректің батылдығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы.
Ұстаз болу – мінездің күншуағы,
Адамның азбайтұғын алтындығы”.
                                                     Ғафу Қайырбеков

Д
көкіректеріне нұр, саналарына сәуле, жүректеріне жылу құйса керек. Ондай 
жандар ақ көңілді, ақыл-парасатты, пәк ниетті, кең пейілді, қулық-сұмдықтан 
ада болып келеді. Өз басым сондай санаулы адамдардың қатарына ұстазым 
Райхан Бергентайқызы Сұлтанбекованы жатқызар едім.

Ұстазым Райхан Бергентайқызы әжеліктің асқар шыңы – жетпіске толуы-
на орай ол кісінің алдындағы шәкірттік парызымды өтеу үшін қағаз-қаламды 
қолыма алып көп толғандым, тіпті қобалжыдым да. Себебі ұстазың жайлы 
ой тұшытар бір нәрсе жазу өте қиын. Әсіресе, қатардағы басы жұмыр пен-
де емес, педагог жайлы жазу қиынның-қиыны. Ал мынадай өмірде  бір-ақ 
рет келетін мерейтойында жақ ашпай қалу да лайықсыз. Осындай әрі-сәрі 
көңілмен отырғанда дүлдүл ақын Ғафу атамыздың ертеректе жазған осы бір 
шумақ өлеңі есіме түсті. Мұны өзім ұстазымның бұрынғы бір мүшел тойында 
пайдаланған едім. Шумақты іштей қайталадым. Маған  осы өлеңнің үзіндісі 
(жалпы сыныптас құрбыларымның) әрі оқытушым әрі сынып жетекшім әрі 
анаңдай ақылшы Райхан Бергентайқызына арнап жазылғандай көрінді.

Мен мына төмендегі үш сұрақты осы апайдан дәріс алған құрбыларыма 
қоймақпын.

1. Арамызда жүрегі батыл кім?
2. Сезімі ақын кім? (тарихшының бәрі ақын ба?).
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3. Мінезі күннің шуағындай азбайтын (демек тотықпайтын) алтын адам 
кім?

Ақын Мұзафар Әлімбаев «менің анам жақсы десем, өзгелер өкпелемес, 
өйткені ол менің анам ғой» деген екен.

Мына  сұрақтарға  лайық адам бізге ұстаз болған, сынып жетекшіміз болған, 
қыздарға еңбек сабағынан өнер мен мәнерді үйреткен Райхан апай!.. Райхан 
апай Аягөз қаласындағы №2 мектепті жақсы бітіріп, Семей педагогикалық 
институтына түсіп, оны ойдағыдай тәмамдап, Аягөз ауданындағы Тарбағатай 
ауылындағы “Октябрь” орта мектебіне мұғалім болып келді. Біз ол кезде 
9-сынып оқитынбыз. Жаңа оқу жылы басталды. Қоңырау соғылды. Сыныпқа 
тап-талдырмаш, бойына нәшпен түйілген қара шашы жарасқан жас мұғалім 
кіріп келді. Жанында оқу ісінің  меңгерушісі Кәдіртай Каримов ағай: «Бала-
лар, танысып қойыңдар Райхан Тұрлыбекова деген апайларыңыз. Сіздерге 
тарихтан сабақ береді, тарихшы әрі осы сынып жетекшісі» деді де жас 
мұғалимаға сәттілік тілеп шығып кетті. Біз орнымызға отырдық. Ол үстелінің 
жанына келіп тіл қатты.

– Сәламатсыздар ма? Әлгіде оқу ісінің меңгерушісі айтты, амандық 
болса сендермен жұмыс істеймін. Тек пән оқытушысы ғана емес, сынып 
жетекшілеріңмін. Үйде әке-шешелеріңді қалай тыңдасаңыздар, мені де  со-
лай тыңдауға, беретін тапсырмаларды мұқият орындауға тиістісіңдер. 
Ата-анадан, әсіресе қыз бала анасынан сыр жасырмайды ғой, сендердің де 
маған солай қарауларыңды сұраймын. Келісіп пішкен тон келте болмайды.  
Бізден аз-ақ үлкен, ал сөздері қиюына қын батпайды, ойлы да орнықты. 
Біз ұстазымызға бірден үйреніп кеттік (ол кезде біздің үйіміз Өкпеті бо-
йында болатын, сол себептен де шығар,  ұстазымды бір кеңшарда тұрсақ та 
көрмеген екенмін). Бір ғажабы, ұстазымыз тарих пәнінің оқытушысы бола 
тұра сөздерін ұйқаспен құрайды, қазақтың қара сөзі жетпегендей ойын өлең 
жолдарымен сабақтайды.

Осындай бір сәтте Ошман әкенің Бейбіт атты баласы өзінің 
қалжыңбастығына басып. «Өзіңіз ақын екенсіз ғой, неге ақындық оқуға 
түспедіңіз?» деп қойып қалды.

– Бейбіт ақындық деген оқу болмайды. Ғалымдардың пайымдауын-
ша, ақындық,  математиктік,  композиторлық,  міне  ісіне  осы  үш талант 
сүтпен бітеді  де  сүйекке   сіңеді.  Олжас  Сүлейменов қазақ мемлекеттік 
университетінің геология факультетін, Софы Сматаев деген ағаларың 
Мәскеудің тау-кен институтын бітірген. Бірі аса көрнекті ақын, бірі 
мемлекеттік сыйлықтың иегері. «Үш пайғамбар» деген шағын жинақты 
оқыдыңдар ма сонда Қаз дауысты Қазыбек аталарың туралы қалай жазған.

Ал менің тарих ғылымын қалауым, деп жалғады ұстазымыз – тағы да 
бір ақынды мысал етейін. Қадыр Мырзалиев деген мықты ақын әрі  аударма-
шы  ағаларың бар. Соның: «Тарих қат-қабат, бірақ ол туралы оқулықтың 
қалыңдығы пышақтың қырындай»  деген  сөзі бар. Менің тарих факультетіне 
түсіп халқымыздың қат-қабат тарихын ақтарып, елеп-екшеп сырына үңілгім 
келді.

Бейбіт желкесін қасып жым болды. Сабақ беру барысында мұғалім бізге 
тарихымыз  туралы  оқу құралында жоқ талай жайды айтып  санамызға 
сіңірді.

Біздерге, қыздарға жақын болып, білмегенімізді білдірді, қолымызға 
оймақ ілдірді. Жетекшіміз болып ойындағыларын өлең-жырлармен жеткізді, 
тіпті солардың көбі «өз туындылары» екенін кейінірек апайдың өлең 
жинақтарын оқығанда ғана білдік.

Ұстазымыздың кейде өзіне тән емес мінез көрсеткенін де айта кетейін. 
Біздің  сорымызға,  сол  кезде  Шұбартау жастарының  бастамасы  деген  «пәле» 
шықты. «Орта  мектепті  бітіргендер ең кемі екі жыл шопан болулары керек» 
дегенді бар  мектептер  қолдап,  бізге  де  комсомолдық  тапсырманы орындау 

2. “Қазақстан мектебі” №11, 2015.
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керек болды. Қарт ата мен ақжаулықты апаның «сүт кенжесі» шопандыққа 
бармаймын  деп қиғылық салдым. Үй-ішіміздің айтқанына да құлақ аспадым. 
Атама былай дедім: «Сіз өмір бойы қойшы болдыңыз, жалғыз ұлыңыз қойшы. 
Немене қойшылықты Жақановтардың маңдайына жазған ба, бармаймын де-
ген соң бармаймын». Мені осы бетімнен Райхан апай қайтарды. Өз кабинетіне 
шақырып алып ақыл айтты, үгіттеді. Үні де қатқылдау... «Жақанова, сен мені 
тыңдап ал, сосын айтарсың. Қой бағу қорлық емес. Сен шопандыққа барсаң 
атаңыздың үш ұрпағы шопан атанады. Жаман ба? Жаман болса, «бәрінен де 
қой бағып, құйрық сорған озар» деп неге айтқан. Және тағы айтайын, Нәнең 
(Бейсенғалиды  осылай  атайтынбыз) Қазақ КСР жоғарғы Советінің депута-
ты, «депутаттығын пайдаланып қарындасын оқуға түсірді» деген шу шықпай 
ма, одан депутат ағайдың атына кір келтірмейсің бе? Ойлан...

Мен ойланып мұғалімнің ұсынысына келісіп, бір жыл «жас ұлан» шо-
пандар бригадасында істеп, қойшының құрықшасын Сәлима деген жас 
құрбыма ұстатып, (ол да кейін жоғары білімді педагог болды)  мен Алматы 
халық шаруашылығы институтына түсіп, соны бітірдім. Кейінде бір үйлену 
тойында, ауылдан біраз кісілер келген екен, ұстазымызды ортаға алып, сәлем 
бердік, ол кісі мәз.

– Бірді айтып, бірге кетемін-ау. Жақында Сарқыт екеуміз апайды 
кездестірдік. Сарқыт «Малтыгүл» деген ауылда тұратын, Райхан апай елдің 
амандығын естіп қуанып қалды. Үй-ішін сұрады.

Апатай-ау амандықты қалаға келгенде сұрамай, елге келгенде соқпайсыз 
ба? Баяғыда «құйрық сорған озар» дегеніңіз есіңізде ме, құдайға шүкір, 
келіңіз, көріңіз, қой құйрығын сорыңыз деп жатыр. Әй, Сарқыт-ай қырық 
жылғыны ұмытпайсың-ау барамын ғой деп мәз болып жатыр.

2005 жылы мектепті бітіргенімізге 30 жыл болғандығын тойлап өттік. 
Қадірлі қонағымыз болып апай ауылға келіп, бізбен бірге болды. Апаймен 
бірге математик  Мадет Исабеков, әдебиетші  Мәуліт Исабеков, физик  Каби-
ра, физик Фазыл, тағы басқа ұстаздарымыз әр жерлерден келіп қатысты.

Біздер он жыл бойы білім алған «Октябрь» орта мектебі –  қазір 2006 
жылдан бері «Тарбағатай» орта мектебі деп аталады. Шығыс Қазақстан 
облысының Аягөз ауданына қарасты Тарбағатай ауылында орналасқан бұл 
мектептің іргетасы қаланғанына 84 жыл болыпты.

Бірнеше мыңдаған жасөспірімдер білім нәрімен сусындаған, өмірге 
жолдама алған бұл алтын ұямыздың біздер үшін тарихы ерекше. Қаншама 
ұстаздар еңбек етіп, тер төгіп, ел алғысына бөленіп, саналы түрде көптеген 
шәкірттерін мектеп қабырғасынан шығарып салды ғой десеңізші!

Біздер оқыған 1965–1974 оқу жылдарында бұл мектепте Марат  
Сиқымбаев, Тілеуғали  Дінжұманов, Кәдіртай Каримов сынды ағартушы 
ұстаздар басшылық етті.

Әр кезеңде әртүрлі жетістігі бар, қиындығы да араласа жүретін мектеп 
өмірі өте қызық. Біздің 30 жылдық кездесуіміз кезінде Төлеубай Ахметов 
мектеп директоры еді, ең ұзақ басшылық еткен, барлық өмірін мектепке 
арнаған  майталман ұстаз.  Сол кездесуде оқыған  «Мектебім – асыл ұям, 
ұстазым» атты өлеңімді төменде ұсынып отырмын.

Басын алған Тарбағатай шыңынан,
Аягөзім, кәусарына қызығам, 
Өкпетім тұр өр кеудесін күн сүйіп, 
Аямаған сырын ұлы-қызынан. 

Бөрілі, Абдан, Мақажан мен Ақшоқы, 
Суы – зәмзәм, төрт түлікке нәр оты. 
Отыз жылда емес, әрбір жыл сайын 
Кел, замандас, ел ішінен сыр тоқы.  
 

Сонау балғын, жастық шақты еске алып, 
Аралайық тау самалын төске алып.
Енді отыз жылдан кейін бас қоссақ,
Сан қызықтан біз жүрерміз кеш қалып. 
 
Өмір заңы, есейерміз әлі де. 
Естен шығар бал дәуреннің әні де.
Алтын ұям, ақ босағам, мектебім,
Сені ұмытпас түлектеріңнің бәрі де. 
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Ұзтаздарым, өздеріңді баяғыша сүйемін, 
Батаңды бер, ақылыңды айт, 
Бәрін ойға түйемін.  

Бұл кездесу тойға апай қазақтың дәстүрі бойынша шашу дайындап әкеліп, 
шашуын шашты. Бұл бізді бұрынғыдан да апайға деген сүйіспеншілігімізді, 
сыйластығымызды арттыра түсті. Бір өзінің бойына осыншама қасиетті па-
расатты түрде жинай алуының өзі қандай керемет! Апайдың арнап жазып 
әкелген өлеңінде де үлкен тәрбиелік мәні бар, елге, жерге, мектепке деген 
сезімді адамгершілікпен ұштастыратын мағына бар. Апай біздерге арнап, 
«Әр шәкіртім – ең қымбатты адамым» деген өлеңін айтты. 

Тілін тауып, жанын ұқтым баланың,      Көздерінен көрдім елдің жанарын, 
Олар барда жеңе алмады нала мұң.     Мұрагері мынау кең байтақ даланың. 
Мейірімге шөліркеген кездерде,     Халық атты – ұлы мұхит тамшысы, 
Мөлдіреген пәк жандарға қарадым.      Әр шәкіртім – ең қымбатты адамым. 

Райхан Бергентайқызы – шын мағынасында сегіз қырлы, бір сырлы 
ұстаз. Бір ғажабы, апай үлкен психолог, ол үлкенмен кішірейе, қатарымен 
терезесі тең қалыпта, жасы кішімен тәжірибелі мұғалім, тамаша ана болып 
сөйлесе біледі. Біздің жас кезімізде тура келген қоғамның кемшіліктерінің 
бірі – адам тәрбиесі дегенді аузына алмады ғой. Тіпті логика, эстетика, 
психология деген пәндер көп аса ауызға алынбайтын. Өзім жоғары білімді 
финансист-бухгалтермін. Ал бізге дебет пен кредитті оқытқанымен адам-
мен жұмыс істеу, адам тәрбиесімен айналысу деген сөз болған жоқ. «Ком-
мунизм  құрылысшыларымыз!» деді. Ал ол қандай адам, қандай қасиетке 
ие болуы керек? Ол жайлы ешкім басын ауыртып жатпайтын. Апай бол-
са осы олқылығымызды  өзінің  парасатты  адал ойымен, өмірден түйген 
тәжірибесімен толықтырды, молайтты. Апай 1975 жылдан бастап Ал-
маты қаласындағы  Қажымұқан  Мұнайтпасов  атындағы  олимпиада  
жеткіншектерін дайындайтын мектеп-интернатта тарих, қоғамтану  пәні 
бойынша сабақ берді. Аталған мектептің  Астана қаласына көшірілуімен 
байланысты 1999 жылдан  Алматы қаласындағы республикалық мектеп-ин-
тернатына жолдамамен ауысып, күні бүгінге дейін спортшы оқушыларды 
тәлім-тәрбие, біліммен сусындатып келеді. Өз мамандығына шын берілген 
ұстаз шәкірттерді қазақ халқының  ұлттық мақтанышы болған, қазақтың 
көк байрағын олимпиада ойындарында, әлемдік жарыстарда  желбіреткен 
шәкірттерді тәрбиеледі.

Райхан Бергентайқызы – еңбексүйгіш жан. Ақырын жүріп  анық басқан 
абзал ананың еңбегі зая кеткен жоқ. Жары Арман Сейтханұлынан жас қалса 
да шаңырағын құлатпай, шамын сөндірмей, үйелмелі-сүйелмелі үш бала-
сын, сіңлі-бауырларын қанаттыға қақтырмай, қатарынан қалдырмай өсіріп, 
бауырларының, балаларының жоғары білім алуына көп көңіл бөлді. Үлкені 
Дәуір (Арман аға әскер қатарында офицерлік құрамда Чита облысының 
Дау рия станциясында қызмет атқарып жүргенде туғандықтан, аты осылай 
аталған) екі жоғары оқу орнын бітірген тарихшы-заңгер, «Қазақстан» ұлттық 
телеарнасында жауапты қызметте істейді. 

Ортаншысы  Дәурен  Алматы  энергетика  институтын бітірген  білікті 
маман  болған. Үлкен ғылым мен білім иесі болған Дәуренінен айырылғанда 
апайымыз қатты қайғырды. Тағдырдың ісіне не шара? Апай барлық 
қиыншылықты жеңе отырып, балаларының ақылды, білімді, зерек, қамқор, 
еңбекор, іскер, батыл, өз пікірлері қалыптасқан азамат болып өсуіне көп 
көңіл аударды. 

Қызы Дәриға Арманқызы – әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің 
белгілі ұстаздарының бірі, ғылым кандидаты, доцент. «Ата көрген оқ жа-
нар, ана көрген тон пішер» дегендей, анасы сияқты ұлағатты ұстаз. Дәриға 
Арманқызы жаңа үрдіске сай бірнеше электрондық кітаптардың авто-

Жүрсем-дағы өздеріңді өкшелеп,
Сіздерге мен басымды әркез иемін.  
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ры. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында, Ресей және 
көршілес мемлекеттердің жоғары оқу орындарында оқитын студенттердің 
оқулықтарының авторы. 

Ұстазым үш баласынан бес немере сүйіп отырған әз – әже! Ол кісіні бір 
Тарбағатай ауылы емес Аягөз, Ақсуат ауданының халқы қатты сыйлайды. 
Апайымыз Аягөздің қызы, Ақсуаттың келіні.

Халқымызда аты алашқа танымал Қыз Құртқа, Айша Бибі, Домалақ 
ана сияқты ардақты аналар көп болғаны тарихымыздан белгілі. Солардың 
ізін басқан Зылиха Тамшыбаева мен Кәмшат Дөненбаеваның, Төкен 
Жұмажанова, Мәрзия Айтбайқызы Тұрлыханова, Сайраш Әбішқызы мен 
Дәриға Назарбаевалардың сапында менің жүрегі жылы, аяулы ұстазым Рай-
хан Бергентайқызы Сұлтанбекованың  тұруы  шәкірттері  үшін  зор  мақтаныш! 

Ұстазым жайлы үзік сырымды филология ғылымдарының кандида-
ты, дербес зейнеткер Ожыкен Кәрімжанқызы Тыныбаева апамыздың мына 
бір сөздерімен аяқтағым келеді.  «Қазақтың жақсы деген әйелдерінде бар 
қасиетті бір Райханнан көруге болады. Ол – аяулы жар, қамқор ана, асыл 
әже, ілтипатты келін, қажырлы да қайратты еңбеккер, оның үстіне та-
маша ақын».

Алтыншаш  ЖАҚАНОВА.

Алматы қаласы.

ОҢТҮСТІКТІҢ  ЖАУҺАРЫ,  БҮЛДІРШІНДЕР  
МЕКЕНІ  «БАЛБҰЛАҚ»  БАҚШАСЫ

К.ӘУЕЛБЕКОВА,
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
білікті маманы,  білім үздігі  

Мектепке дейінгі мекемелерде

Қ ай елдің болсын іргетасы,  жарқын болашағы – ұрпағы екені белгілі. 
Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер 

ағыны күшейген заманда баланың ақыл-ойын, қабілетін, талантын да-
мыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр.  Сондықтан 
да әрбір баланың қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, 
ізденімпаздыққа, шығармашылыққа баулуды жүзеге асыруда  оқыту ісін 

жаңарту қажет. Өйткені, 
«Мектепке дейінгі тәр-
бие мен оқыту» стан-
дарты деңгейінде оқу 
үрдісін ұйымдастыру 
жаңа педагогикалық 
технологияны енгізуді  
міндеттейді.

Білім беру сала-
сы мектепке дейінгі 
тәрбиеден бастау 
алатынын ескерсек, 
Ы.Алтынсарин төс-
белгісінің  иегері Тай-
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Ж.Тайтелиева

телиева Жұмагүл Шегебайқызы басқарып отырған 
Шымкент қалалық білім бөлімінің №65 «Балбұлақ» 
бөбекжай-балабақшасы қызметкерлерінің алдына 
қойылып отырған міндеттердің бірі – оқыту мен 
тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп, за-
манауи жаңашыл педагогикалық технологиялар-
ды меңгеру. Балабақша басшысы Ж.Тайтелиева 
балабақшадағы оқыту, дамыту үдерісі  инно-
вациялық және интерактивтік әдістемелерін 
ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті барысында пай-
далана отырып, оның сапалы әрі қызықты өтуіне 
басшылық жасайды.

Балабақшаның педагогикалық ұжымы 2015 
жылдың ақпан айында жаңашыл, тиімді әдістерді қолдану жолдары 
қарастырылған «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудағы жаңашыл тех-

нологиялар» тақырыбында 
«Ойын ойнамай, өсер бала 
бола ма?» тақырыбында 
облыстық, ал шілде айын-
да «Жазғы олимпиадалық 
ойындар» тақырыбында, 
қыркүйек айында  «Қазақ-
стан  Республикасын-
да тілдерді дамытудың 
2011–2020 жылдарға 
ар налған мемлекеттік 
бағдарламасы» аясында  
«Көптілділік – баланың 
тілдік құзыреттігін қа-
лыптастырудың ма-

ңыз  ды жолы»  тақырыбында қалалық семинар өткізіп, әріптестерін 
тәжірибелерімен таныстырды. 

Балабақшада    педагогтердің    біліктілігі   мен   кәсібилігінің   да-
муына аса   көңіл  бөлінеді.  Ол   үшін  білім  ұйымдарымен  тығыз  
байланыста  жұмыс  атқарады.  Олар   Ұлттық  «Өрлеу»  біліктілікті  арт-
тыру  орталығының    Оңтүстік   Қазақстан   облыстық   филиалы   инс-
титуты,   Шымкент   мемлекеттік   педагогикалық    институты,   білім   

басқармасының  «Жас на-
туралистер» орталығы.  
Біліктілікті арттыру инс-
титуты тыңдаушыларына 
бала бақшада тәжірибелік  
са бақтар    көрсетіп    оты-
рады,   Жас натуралис-
тер» орталығымен зерт  -
теу-тәжірибелік ж ұ мыстар 
жүргізеді. Педагогикалық 
институт студент те- 
рі  балабақшада педа-
гогикалық тәжірибеден 
өтеді.  Балабақша басшы-

№9 “Балдәурен” ортаңғы қазақ тобы.

Тәрбиеші Л.Чубарова.
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сы Ж.Тайтелиева 2015 жылдың 
маусым айында «Экологиялық 
тәлім-тәрбие бастауы» тақы-
рыбында өткен облыстық се-
минарда балабақшаның іс-
тәжі рибесінен баяндама 
жа сап, білім басқармасының 
мадақтамасымен марапаттал-
ды.   Орыс тілі пәні мұғалімі 
Г.Ерімбетова педагогтердің та-
мыз кеңесінің секция жұмысында 
шығармашылық есеп берсе, 
тәрбиеші А.Мырзабаева іс-тәжі-
рибесінен баяндама жасады.       

Балалардың зерттеушілік-та-
нымдық құзыреттілігін қалып-
тастыруға бағытталған дамыту 
жұмысымен қатар балабақшада 
балаларға көркем-эстетикалық 
тәрбие беру жұмысы жақсы 
жолға қойылған. Балабақша 
«Эстетикалық тәрбие мен білім 
беру орталығы» болғандықтан,  пе-
дагогтер  балалардың музыкалық 
ойындарға, ертеңгіліктерге, театр-
ландырылған қойылымдарға, му-
зыканы тыңдауға, көркемсөзді 
оқып қана қоймай, оның 
мағынасын түсініп айтуына қызы-
ғушылығын оятуға ықпал етеді. 
Осының жемісі балабақша бүл-
діршіндерінің қаты суымен жоға-
ры деңгейде  ұйымдастырған 
сах наландырылған музыкалық 
қойылымдары. Атап айтқанда,  
«Ұлы ақын Абай Құнанбаевқа – 
170 жыл», «Қозы Көрпеш – Баян 
сұлу», «Алпамыс батыр» , «Қыз 
Жібек», «Глупый мышонок», «Ле-
генда о домбре», «Легенда о лас-
точке»,  «Бал   у графа Орлова», 
т.б.

«Балбұлақ» балабақшасы  –  
бұл оқыту  мен тәрбиелеу  орны  
ғана  емес,  бала  жанын  түсінуге,  
оның  жан дүниесін  жаулап  алуға,  
кез  келген  сәтте  сенім  арта  білетін  
жақын  досына  айналуға  қабілетті  
орта.  Баланың  жаны  нәзік,  
нанғыштығы да тез,  ол «өмірдегі 
барлық құбылысты білсем, ол неге 

Интерактивті тақтамен оқыту.

Тәрбиеші А.Мұздыбаева.

Орыс тілі мұғалімі Г.Ерімбетова.

«Ақкөгершін» мектепалды даярлық 
тобы.
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Н.В. Самченко, тіл мамандары Г.Ерімбетова, Б.Махатова, О.Суркова, му-
зыка жетекшісі А.Драгомирова, бей  нелеу пәні маманы А.Туманова, т.б.

Мемлекетіміз білімнің алғашқы баспалдағы мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту екенін ескере келе мектепке дейінгі ұйымдар жүйесін 
дамытуға көп көңіл бөлуде. Мектепке дейінгі ұйымдарда оқу-тәрбие 
үдерісінің сапалы жүруін қамтамасыз етуге көптеген көрнекі құралдар 
мен әдістемелік құралдар дайындалып ұсынылуда. 2015-2016 оқу жы-
лында «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» стандарты деңгейінде 
жалпы білім беретін жаңа типтік бағдарламаны сынақтан өткізу үшін 
облыс бойынша 7 мектепке дейінгі ұйым бекітіліп отыр. Ол ұйымдар 

олай, неге бұлай деп дүние сырын ашсам», –  деп талпынады, ұмтылады.  
Баланың осы танымдық қабілеттерін дамытуда талмай қызмет етіп келе 
жатқан педагогтер қатары балабақшада жеткілікті. Олардың қатарында 
тәрбиешілер А.Мыр забаева, А.Мұз ды баева, Н.Нұр сейітова, Л.В. Чуба-
рова, М.Хамрақұлова, Л.Ундербаева, О.Роганова, Л.Левина психолог 

Денешынықтыру сәтінен көрініс.
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қатарында  Шымкент қаласының  №65 «Балбұлақ» балабақшасының 
болуы  балабақша ұжымының еңбегі, шығармашылық жетістіктері. 
Жылдар бойы балабақша бірнеше дүркін облыс, қалалық байқауларда 
жеңімпаз атанған. 2011 жылы «Білім ұясы» «Таңдаулы мектепке дейінгі 

ұйым» республикалық байқауында екінші жүлделі орынға ие болса, 
балабақша  тәрбиешісі А.Мырзабаева облыстық «Таңдаулы тәрбие-       
ші – 2015» байқауының бірінші орын иегері атанды, ал үстіміздегі жылы 
өткен «Таңдаулы мектепке дейінгі ұйым – 2015»  облыстық байқауында  
бірінші орынды жеңіп алды.

Жеңісіңіз құтты болсын, №65 «Балбұлақ» балабақшасы!
Шымкент қаласы.

Балабақша тәрбиеленушілері.

Жарысқа түскен сәбилер.
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

лімізде оқушылардың білімін тест арқылы тексеру 
негізгі құралдың біріне айналғанына бірнеше жыл 

БАЛА  БІЛІМІН  БАҒАЛАУ

Зәмзәгүл  КИЯБАЕВА,
 №178 лицейдің математика пәні мұғалімі  

Е
болды. Ол әдістің жақсы жақтары  бар болғанымен, білім 
сапасы туралы жалпы мағлұмат алғанмен, оқушылардың 
білімін тест арқылы тексеру барысында математикалық 

терең білімі туралы мәлімет ала алмайтынымыз белгілі. Соңғы жылдарда 
оқушылардың математикадан білім сапасы жайлы айтқанда математикалық 
сауаттылық деңгейінің төмендеп кеткенін мойындамасқа болмайды. 

Сондықтан білім саласына енгізілгелі жатқан түлектердің білімін 
бағалауға байланысты өзгерістер ұстазға көп талаптар қояды, дәлірек айтсақ, 
оқушының білімін бағалауда неге көңіл бөлінбеді, қандай бірыңғай талаптар 
қойылу керек, кемшілік деген не, қатеге нелер жатады, жалпы бағалау норма-
сы қалай болу керек, міне, осы мәселелерге тоқталып өтейік.

Математикадан жазбаша жұмыстарына қойылатын талаптар
Математикалық білім беруді тереңдете түсудегі негізгі құралдардың 

бірі  – оқушылардың әртүрлі математикалық есептер мен жаттығуларды өз 
бетінше орындауларына басшылық ету және оны тиімді ұйымдастыру болып 
табылады. Математикадан жазбаша жұмыстарында есептер мен мысалдарды 
шығару барысында  берілетін түсініктер барынша ықшам болуы керек екені 
сөзсіз.

Жазба жұмыстарда мынадай қате түрлері кездеседі: 1) негізгі қате;                
2) кемшіліктер; 3) ұсақ кемшіліктер.

Жұмыстағы қате оқушының негізгі материалды меңгере алмағандығын, 
білімінің таяздығын, негізгі ережелерді қолданылуын білмегендігінен 
көрсетсе, ол қате деп саналады. Мысалы, қате деп саналатындар: өрнектегі 
амалдардың орындалу ретін шатастырып, дұрыс орындай алмау; натурал 
сандарды немесе ондық бөлшектерді бөлуді орындағанда бөліндіге тиісті 
нөлді жазбай кету; оң немесе теріс сандарға амалдар қолданғанда, сондай-
ақ жақшаны ашқанда немесе қосылғышты теңдеудің бір жағынан екінші 
жағына көшіргенде таңбадан жаңылысу; мазмұнды есептерді шығаруда 
амалдарды дұрыс таңдап ала білмеу, транспортирдің көмегімен бұрышты 
дұрыс өлшей алмау немесе сала білмеу; түзуге перпендикуляр түсіре 
білмеу; доғал бұрышты үшбұрыштың биіктігін дұрыс жүргізе білмеу; 
негіздері бірдей дәрежелерді көбейткенде олардың дәрежелерін көбейту; 
бөлшектің алымы мен бөліміндегі  қосылғыштарды қысқарту; теңсіздіктің 
екі жағын теріс санға көбейтіп, бөлгенде оның таңбасын өзгертпеу; 
функцияның мәнін аргументі мен  оның графигі бойынша дұрыс таба 
білмеу; тригонометриялық  теңдеулерді, |ах|=b, axn=b түріндегі теңдеулерді 
шешкенде оның түбірлерін жоғалту; программадағы негізгі формулаларды 
білмеу; иррационал, логарифмдік, көрсеткіштік теңдеулерді шешкенде бөгде 
түбір шығу немесе түбір жоғалтуын білмеу; векторлар координаталарын 
тапқанда қателесу; белгілі теоремаға кері теореманы тұжырымдай білмеу; 
шешімдерді дәлелдегенде тура пікірдің орнына кері пікірге сүйену;  ұқсастық 
коэффициентінің орнына кері санды пайдалану, т.с.с.

Есептеулер  мен  түрлендірулерде  кездесетін  қателерге  мысалдар:
3. “Қазақстан мектебі” №11, 2015.
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1)  32+8∙5=200   2)  
22

b
a
ba
=

+
  3)  

c
a

cb
ba
=

+
+

   4)  ( ) 936 aa =    

5) 835 aaa =+    6) nn 632 =⋅   
7) lg (a+b) = lga + lgb 8) sin 1200 = 2 sin 600 9) х2 < 36  теңсіздігінің шешімін 

x<6 түрінде жазу, т.с.с.
Кемшіліктерге  мыналар  мысал  бола  алады: есептеулерде  терімділік  

және үлестірімділік  заңдарын  дұрыс  пайдалана  білмеу;  жеке  жағдайларда  
атауларды пайдалана білмеу, мысалы аудан мен көлемнің өлшем бірліктерін 
жазбау; ең соңғы қорытындыда бұрыс бөлшектерді немесе қысқаратын 
бөлшектерді сол қалпында қалтырып кету; алгебралық өрнектерді өте 
қарапайым түрдегі ортақ бөлімге келтірмеу; геометриялық есептерді 
шығарғанда және теңбе-тең түрлендірулер орындалатын есептеулерде 
ұқыпсыздықтан кететін қате және т.б. Мысал  келтірейік.

1. Берілген функцияның анықталу облысын табу керек:
y=lg(9–x2)+lg ctgx.  Егер  оқушы  бұл  есептің  жауабын – 3 < x < 3  және 

    
                          

түріндегі   теңсіздіктер    жүйесі   арқылы   жазса,   оның

функциялардың анықталу облысы туралы мағлұматы бар екенін  байқатады.

Бірақ, теңсіздіктер жүйесін шешіп,  – 3 < x < –     ,     0 < x <         немесе  

)
2

;0()
2

;3(x
π

∪
π

−−∈  түріндегі ақырғы жауабы  жазылмаса, онда бұл

жұмыстың кемшілігі болып табылады.
2. Мына теңдеуді шеш: x           =16. 
Оқушы  екі  жағын  да  10  негізі  бойынша  логарифмдеп,  x=10         жа-      

уабын алды делік. Бұл жауап дұрыс, бірақ та берілген теңдеудегі өрнекті 
түрлендіру арқылы немесе бастапқы теңдеуді 27 негізі бойынша логарифм- 
деп, x=81 жауабын шығарып алуға болады. Бұл жағдайда оқушы жұмысында 
кемшілік бар деп табылады.

Ұсақ кемшіліктерге: шешудің тиімсіз әдістері, қажетті түсініктердің бол-
мауы немесе жеткіліксіздігі, шешуде негіздемелердің болмауы, жазудағы 
ұқыпсыздықтар, т.б.

Қате мен кемшіліктерді бір-бірінен ажырата білу  кейде белгілі бір 
дәрежеде шартты мәселе болып табылады. Оқушының жіберген қатесі белгілі 
бір жағдайда қате, екінші бір жағдайда кемшіліктер болып табылуы мүмкін. 

Оқушының жіберген қатесі тек бір рет қана қайталанса, басқа жағдайда 
ол амал не түрлендіру дұрыс орындалса, ол кемшілік деп танылуы мүмкін.

Оқушының жіберген орфографиялық қатесі үшін бағасын кемітудің 
қажеті жоқ, бірақ программадағы материалға байланысты математикалық 
символдар мен белгілеулерден кеткен қателер кемшілік болып саналады.

Ұқыпты түрде сызылып қойған сөйлемдер, түрлендірулер және т.б. 
жұмысты бағалағанда ескерілмейді, бірақ бірнеше түзетулері бар жұмыс 
оқушы білімінің шалағайлығын көрсетеді. Сондықтан ондай жұмысты «өте 
жақсы» орындалған деп есептеуге болмайды.

Оқушының жұмысындағы барлық тапсырмалар мінсіз орындалса, онда 
жұмыс «5» деп бағаланады. Ұсақ кемшіліктер саны екіден аспауы керек.
Егер жазбаша жұмыстың белгілі бір бөлігі ғана орындалса, онда басқа баға 
қойылады. Қойылатын баға орындалған бөлікке пропорционал болуы керек. 
«4» деген баға төмендегі жағдайда қойылады.

1. Жұмыс толық орындалған, қатесі жоқ, бірақ кемшілігі бар  неме-
се екіден артық емес  ұсақ кемшілігі бар немесе бір кемшілігі және ұсақ 
кемшілігі бар жұмысқа қойылады.

2. Бір тапсырма орындалмаса немесе қатесі бар болса қойылады.

�k<x<     + �k, kϵz�
2

�
2  

�
2  

log16

log278  
log278
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«2» деген баға әрбір үш немесе одан артық тапсырмада қате кетсе немесе 
бір не одан артық өрескел қате жіберілсе қойылады.  «3» деген баға басқа 
жағдайларда қойылады.

Оқушының жазбаша жұмысында қате кетсе, онда  жұмыс  бағасы бір 
балға кемітіледі. Ал жұмыста кеткен әрбір кемшілік  үшін үштен бір балл 
кемітіліп, одан шыққан қорытындыға жақын тұрған баға қойылады. Айталық 
оқушы жазба жұмысты орындағанда, бір қате және екі кемшілік жіберді делік, 
сонда  бұл  жұмысты бағалау үшін  ең  жоғарғы бағаны  «5»-тен  1          балл

кемітіп табады 5 – 1     = 3     .  Бұл  қорытынды оқушы жұмысына «3»  деген 
баға қоюға болатындығын көрсетеді.

Геометрия есептерінің  шешімін жазуға байланысты қойылатын та-
лаптар

Геометрия есептерінің шешімдерін жазуда төмендегі үлгі жиі 
қолданылады:

1. Есеп шарты.
2. Сызбасы.
3. Есептің жалпы шешімі.
4. Есептегі тапсырмаға берілген жауаптың  толық түрі.
Кез келген есептің тапсырмаларын орындауға байланысты қойылатын 

талаптарды қарастырайық.
1. Есеп шарты.
Есеп  шартының  берілгенін  толық  жазу  керек. Мұнда сөздерді 

қысқартуға болмайды. Шартты ұқыпты етіп, жоларалық  қалдыра отырып 
жазу керек.

2. Сызба.
Сызбалар сызу құралдары көмегімен ұқыпты орындалуы тиіс. Сызба-

лар қарындашпен орындалады, ал әріп белгілеулер сиямен жазылады. Фи-
гура  қима штрих сызықпен сызылады. ГОСТ талабына сәйкес геометрияда 
қолданылатын сызық түрлеріне тоқталайық.

1. Тұтас сызық (қалыңдығы В 0,6-1,5 мм), ол фигураның сыртқы көрінетін 
бөлігін сызуда қолданылады.

2. Штрих сызық (В/2) көрінбейтін бөліктерді сызуға арналған.
3. Жіңішке тұтас сызық (қалыңдығы В/3-тен В/2-ге дейін) әртүрлі 

көмекші сызықтарды сызуға арналған.
4. Штрих-пунктир сызық (қалыңдығы В/3-тен В/2-ге дейін) осьтерді 

белгілеу үшін қолданылады.
3. Есептің жалпы шешімі:
а) есеп шешімі логикалық бірізділікті сақтай отырып жазылады. Әрбір 

қадам, әр амал шындыққа негізделу керек; ә) есептеулерге сәйкес ұйғарымдар 
қажетті түсініктермен қоса берілуі керек; б) есепті шешу барысында 
қолданылған формулалар программаға сәйкес болу керек немесе оқулықтағы 
формуланың салдары болуы керек; в) есепті шешудің тиімді әдісіне себеп 
болған формуланы қолдану оқушының жоғары математикалық сауатын 
көрсетеді, ол формула программада немесе оқулықта болмаса немесе күрделі 
болса, қорытылу жолы көрсетілуі қажет; г) есеп мәтініндегі түсініктемелерді 
қысқартуға  болмайды, математикалық символдарды дұрыс қолдану керек; 
д) тригономериялық түрлендірудегі сөзбен берілетін түсініктемелер міндетті 
емес.

4. Жауапты жазу.
Геометрия  есептерінің соңына жауап жалпы түрде жазылады, сан 

мәндері бар немесе  параметрлі  кейбір  жекелеген  есептерде өлшем бірлігі 
жазылады.

2
32

3
2
3
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Емтихан жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар
Емтихан жұмысының сыртқы беті туралы.
1. Есеп шешуін жазу үшін әрбір екі парақты дәптер беттері сияқты орна-

ластыру керек. Кейбір оқушылар алғашқы екі бетті толтырып барып, келесі 
қос парақты толтырады, ал нәтижесінде емтихан мүшелерінің қолымен пікір  
мен жұмыстың ішкі бетінде қалып қояды.

2.  Сыртқы  сол  жақ бұрышта штампта күні, жылы, мекені  көрсе-
тілгендіктен,  сыртқы бетке ол мәліметтерді жазбаса да болады.

3. Есеп шешімі әрбір есеп шартынан кейін жазылады. 
4. Егер жұмыста сызбалар орындау қажет болса, онда оны құралдар 

көмегімен, ұқыпты етіп орындау керек.
Емтихан жұмысы мазмұны бойынша төмендегі талаптарға сай болу ке-

рек.
1. Әрбір жаттығу есеп шартынан, шешімінен және жауаптан тұрады. 
2. Есеп шешімі барысында түсінік қажет болса, ол орфография мен пунк-

туация ережелерін сақтай отырып, логикалық бірізділік негізінде теориялық 
негізделуі керек.

3. Есеп жауабы есеп шартына сәйкес болуы керек, жауап өте қысқа да 
емес, өте шұбалаңқы да болмауы қажет. Мысалы:

а) теңдеуді шеш: cos2x – cosx=0    Жауабы:     �n, nϵZ
Ескерту. Есепті шешу тәсіліне байланысты төмендегідей жауап алынуы 

мүмкін: 
{     �n, n   ϵ   Z және 2 �k, k ϵ Z} немесе {±    � + 2�n,  n ϵ Z және 2�k,  k ϵ Z} 
Егер жауап осылайша жазылып,  екі жиынның бірігуі көрсетілмесе, яғни          
�n, n ϵ  Z онда бағаны төмендетпесе де болады. 
Ал бұл есеп тест тапсырмасы болғанда оқушыға қатаң талаптар 

қойылған болатын, яғни ол қажетті балл алмауы да мүмкін болатын. 
ә)  Теңдеуді шеш: sin2x – 4 sin2x =0   

Жауабы: Zn},n5.0arctg{}Zn,n{ ∈π+∪∈π }, n ϵ Z.   
б) Тепе-теңдікті дәлелде:   

Ескерту. Тепе-теңдікті дәлелдегенде негізгі тригонометриялық теңдік-
терді тікелей қолдануға оқушылар назарын аудару керек. Теңдік орындала-
тын аралықты көрсету міндетті емес.

в) Интегралды есепте:   
        

;  Жауабы: 4,5.

г) Төмендегі сызықтармен шектелген фигураның ауданын тап: y = cosx;
x= –    ; x=    ; y=0;   Жауабы:            (кв. бірлік).

Жұмыста жіберілетін қателер, кемшіліктер, ұсақ кемшіліктер көбінесе 
төмендегідей болады.

1. Программалық материалды дұрыс білмегендіктен есепті дұрыс шеш-
пеу.

2. Негізделмеген түсінік беру. Оқушы негізделуі тиісті негізгі басты 
мәселені (сұрақты) дұрыс таңдап алуы керек, ал оған байланысты екінші 
ретті сұраққа түсінік беруі артық деп саналады. Жұмыста барлығына белгілі 
анықтаманы келтіру артық, мысалы, функцияның анықталу облысы деп... 
немесе теорема «квадрат теңдеудің түбірлерінің қосындысы»..., мұнда тек 
қасиеттерді немесе теорема атын көрсету жеткілікті. Артық түсініктердің 
қажеті шамалы.

2
3

2
3

2
3

2
3

sin α + sin 3α
cosα + cos 3α = tg2α

1
dxʃ 8

  √x
3

�
3

�
3

2+
    2

√3
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3. Логикалық бірізділіктің сақталмауы. Мысалы: есептің шешуі мен 
жауа бынан кейін түсініктің берілуі.

4. Көптеген оқушылар математикада эстетика керек жоқ, грамматикалық 
қате үшін бағаны төмендетпейді деп есептейді. Бірақ математикалық 
терминдерді жазудағы қателер кемшілік деп саналады деген нұсқау бар.

5. Жұмыста қысқартуға болмайтын сөздер бар. Мысалы: «фун. ан. обл.» 
(функцияның анықталу облысы), «о/б(олай болса), т.с.с.

Жиі кездесетін қателер, «байқалмайтын қателер» және олардың ал-
дын алу шаралары

Оқушылардың жіберетін қателіктерінің арасында дөрекі қателермен 
қоса «байқалмайтын» қателер жиі кездесіп жатады. Қатенің алдын алса, 
оны жібермеу үшін алған білімді бекіту кезінде  жаттығулар жүйесін дұрыс 
таңдап алса, әрине,  қатені  жөндеуге кететін уақыт пен күш  аздау болатыны 
түсінікті. Математикалық білімді тест арқылы тексергенде жіберген кемшілік  
қатемен  пара-пар  болады, себебі  дұрыс жауап таңдағанда жауаптар ара-
сында сол кемшілікке  байланысты  жауап тұруы да мүмкін. Ал жазбаша 
бақылау арқылы білім  тексерілгенде  тексеруші  адам  оның біліміндегі 
олқылық қате ме, кемшілік  пе нақты бағалай алады. Тест тапсырғанда 
мектеп оқулығында кездесетін терминдер аудармасы мен анықтамасына 
байланысты келіспеушіліктердің оқушылардың дұрыс жауаптарды дұрыс 
таңдауына  тигізер кері әсері көп. Солардың  бірнешеуіне тоқталсақ, мәселен  
f (x) = 2   – x функциясының кризистік нүктені табыңыз. Оңай есеп, ал 
оқулықтарда анықтама былай берілген: «Жалпы, функцияның туындысы 0-ге 
тең немесе туындысы болмайтын нүктелерін оның стационар (кризистік, 
қауіпті) нүктелері деп атаймыз. Ал тағы бір оқулықта  туындысы 0-ге 
тең немесе туындысы жоқ болатын анықталу облысының ішкі  нүктелері 
сол функцияның күдікті нүктелері деп аталады. Ал үшінші бір оқулықта 
«анықталу облысының ішкі нүктелері» деген сөз тіркесі тұр, бірақ кризистік 
нүкте сындық нүктелер деп аударылған.

нүктесінде туынды 0-ге тең, ал х=0 нүктесінде туынды болмайды, бірақ ол 
анықталу облысының ішкі  нүктесі емес. Көп жыл ұстаз болған тәжірибелі 
мұғалімдер бұл терминдерді түсіндірері анық, ал тәжірибесі аз жас ұстаз 
осыған мән бере ме? Осыған байланысты төмендегі  есептерді ұсыну арқылы 
оқушының кризистік нүктенің не екенін толық ұғынуына қол жеткізген 
дұрыс. 

1-мысал. f(x)=       (x–5) функциясының кризистік нүктені табыңыз.
Шешуі:
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3 2 x5xx5xx)5x(x)x(f −=−⋅=−= . Берілген  функцияның 

анықталу  облысы кез келген нақты сандар жиыны болғандықтан, туындысын 
тауып, туынды 0-ге тең немесе туындысы жоқ болатын нүктелерді табайық. 
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нүктесінде туынды болмайды, екеуі де анықталу облысына тиісті. Олай бол-
са, х=0 және x=2 кризистік нүктелер.

Жауабы: х=0, x=2 кризистік нүктелер.
2-мысал. Төмендегі есептің шешуіндегі қателікті табыңыз. 

А(0;1) нүктесінен 2x1y −+=  қисығына дейінгі ең қысқа 
қашықтықты табыңыз.

Шешуі:
М (х; у) берілген қисыққа тиісті кез келген нүкте болсын. Онда қашықтық  

2xx)1y(x)M;A( 222 −+=−+=ρ , мұндағы [ )∞∈ ;2x  – 

2x1y −+=  функциясының анықталу облысы. Туындыны тауып, 0-ге 

теңестіреміз: 
2

1
x,01x2,

2xx

1x2
2

' −==+
−+

+
=ρ . Ал [ )∞∉−= ;2

2

1
x

Олай   болса,   функцияның   кризистік   нүктелері   жоқ,  яғни ең кіші қашықтық 
та болмайды.

Қате кету себебі кризистік нүктелері жоқ болу ең кіші мән жоқ дегенді 

білдірмейді. Функцияның  анықталу облысы болып табылатын [ )∞∈ ;2x  аралығында  p' функциясының таңбасы оң, яғни осы аралықта өспелі, 
сондықтан ең кіші мәнін  x=2 нүктесінде қабылдайды. ᵖ = 2. 

3-мысал.

2x

4
xy += функциясының максимум нүктесін табыңыз.

Дұрыс емес шешуі:

Кризистік нүктелерін табайық.  0
x

8
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Туындының таңбасын анық- 

тайық.  

x=0 нүктесінен өткенде таңба «+» тен «-» ке ауысты,  х=0 максимум 
нүктесі. 

Қате жауабы: х=0.    
Дұрыс шешуі: 

Кризистік нүктелерін табайық. 0
x

8
1

x

4
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Туындының таңбасын анықтайық

.  
x=0 нүктесінен өткенде таңба «+» тен «-» ке ауысты, бірақ x=0 анықталу  

облысына тиісті емес. 
Дұрыс жауабы: максимум нүкте жоқ.    
Қате кету себебі кризистік нүкте анықтамасын білмеуден болып отыр.
4-мысал. 
Толық бетінің ауданы 54π см2 болатын және табанының радиусы   

[ ]4;2R∈  болып келген цилиндрдің көлемінің қабылдайтын ең үлкен мәнін 
табыңыз.

Оқушы шешуі: ;hrV 2

öèë π=  );hr(r2r2hr2S 2

öèë.á.ò +π=π+π=  
);hr(r27)hr(r254 +=⇒+π=π

;r27rhrhr)hr(r27 22 −=⇒+=+=  
Осы мәнді көлемнің формуласына апарып қойсақ, онда      

;rr27)r27(rhrrhrV 322

öèë π−π=−⋅π=⋅π=π=  
3rr27)r(V π−π=                          функциясын   қарастырайық.   Есеп   мағынасы  

бойынша  0)r(V >   болғандықтан, 27                 
бұл теңсіздікті  интервалдар  әдісімен  шешіп  және   r > 0  екенін  ескерсек,  

V (r)  функциясының анықталу облысы  )33;0(r∈ . Осы аралықта функ-

цияны зерттейік.  )r3)(r3(3)r9(3r327)r(V 22 +−π=−π=π−π=′                     
Осыдан r = 3 кризистік нүктесінің  функциясының максимум нүктесі  екені 
шығады. 

 

 [ ]4;23∈   болғандықтан,  V(3) = 54� мәнін оқушы ең үлкен мән ретінде 
алды. Оқушы функцияның [2;4] аралығының шеткі нүктедегі мәндерін V(3)-
пен салыстырмаған. 

Осы жағдайда оқушы жұмысын бағалағанда кемшілік ретінде санаған 
дұрыс па деген сұрақ туындайды. Талдау  жасап  көрелік. [2;4]  аралығының  

)33;0(  аралығына  кіретін  шеткі   нүктедегі  фунцияның   мәндері ең 

үлкен мәннен асып кетуі мүмкін емес.   3rr27)r(V π−π=                         ,            мұндағы   

);

 2754 );hr(r27)hr(r254 +=⇒+π=π ).

27 ;r27rhrhr)hr(r27 22 −=⇒+=+= rh rh = 27 – r2;

27  – r2) = 27 ;rr27)r27(rhrrhrV 322

öèë π−π=−⋅π=⋅π=π=
27                ;rr27)r27(rhrrhrV 322

öèë π−π=−⋅π=⋅π=π=

27 0)r27(r0rr27 23 >−π⇒>π−π 0)r27(r0rr27 23 >−π⇒>π−π

27 )r3)(r3(3)r9(3r327)r(V 22 +−π=−π=π−π=′

.

) (3+r). 

27 3rr27)r(V π−π=

;rr27)r27(rhrrhrV 322

öèë π−π=−⋅π=⋅π=π=
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)33;0(r∈  функциясын зерттеу нәтижесі кез келген  )33;0(r∈  , 
V(r)<(3) екенін көрсетеді, олай болса,  V(2) мен  V(4) мәндерін  V(3)-пен 
салыстырудың  қажеті жоқ. Яғни кемшілік деуге болмайды. Шынында да  

r=3-максимум нүкте,  ]3;0(r∈  аралығында функция өседі,   )33;3[r∈  аралығында функция кемиді.  V(3)мәнінен артық болатын  V(r) мәнінің табы-
луы мүмкін емес екені анық.

Алматы қаласы.

рта ғасырда Орта Азия халықтарынан шыққан ұлы ғалым-
энциклопедист  Әбу Насыр әл-Фараби Қазақстандағы 

ӘЛ-ФАРАБИДІҢ МУЗЫКАЛЫҚ
АСПАПТАРҒА ФИЗИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСЫ 

Гүлдәриға  МЫРЗАБАСОВА,
№178 лицейдің физика пәні мұғалімі

О
Түркістанның Фараб (Отырар) аймағының Васидж бекінісінде түрік әскери 
отбасында (870 жылдар шамасында) туған. Әл-Фарабидің еңбексүйгіштігі 
және оған табиғаттың берген таланты оны халифаттағы ең ірі оқымыстылар 
дәрежесіне көтерілуіне мүмкіндік берді. Әл-Фарабиге «Алмуаллим-ас-сани» 
деген атақ берілген, яғни бұл «екінші мұғалім» деген сөз. Ал бірінші мұғалім  
деп  «Му аллим аввал»  деп ежелгі грек елінің ұлы ғалымы, яғни Аристотельді 
атаған. Осымен байланысты көптеген зерттеушілер әл-Фарабиді «Екінші 
Аристотель» немесе «Шығыс Аристотелі» деп атаған.

Әл-Фарабидің «Музыканың ұлы кітабы» еңбегі басқаларына қарағанда 
біршама көбірек зерттелген. Алайда әл-Фарабидің бұл маңызды еңбегін тек 
музыканы зерттейтін оқымыстылардың ғана қарастырғанын атап кеткен жөн 
(Р.И. Грубер, А.А. Семенов, Р.Эрланже, Фрамер, Лонд, Р.Вильгельм, В.М. Бе-
ляев және т. б.). Бұл оқымыстылар әл-Фарабидің «Музыканың ұлы кітабы»  
шығармасын тек таза музыкалық еңбек ретінде қарастырды. Бұл кітаптың 
негізгі мақсаты әл-Фарабидің физика-математикалық, жаратылыстану, 
философиялық, музыкалық еңбектерін физика ғылымындағы қалдырған 
мұраларын көпшілікке түсінікті түрде таныту болып отыр. Кітапты жазу ба-
рысында әл-Фарабидің «Музыканың ұлы кітабы», «Вакуум туралы трактат», 
«Физика негізі туралы», «Ғылымдарды кластарға бөлу», «Жұлдыздар бойын-
ша болжаулардың дұрысы мен терісі», «Алхимия өнерінің қажеттілігі тура-
лы» еңбектері қарастырылды.

Әл-Фарабидің «Музыканың ұлы кітабы» кітабы төрт тараудан тұрады. 
Бірінші тарауда әл-Фарабидің философиялық шығармаларындағы физика 
мәселесі, екінші тарауда әл-Фарабидің вакуум жайындағы көзқарасы сөз бо-
лады. Үшінші тарауда әл-Фарабидің  экспериментальдық-теориялық әдісі 
қарастырылады, ал төртінші тарауда әл-Фарабидің «Музыканың ұлы кітабы» 
бойынша акустика мәселелері келтіріледі.

Әл-Фараби шебер орындаушы бола отырып, ол музыкалық аспаптар-
ды зерттеуге ерекше көңіл бөлген. Жалпы әл-Фараби кітабының «Аспап-
тар» деп аталатын бөлімінде мынадай мәселелерді қарастырған: теорияны 
экспериментті түрде бақылау жасау үшін қажетті аспаптар; Лютняны, оның 
ладасын түсіндіру және лигатуралар; жетігеннен шығарылып алынатын 
қарапайым құрылыс; октава дыбыстары және интервалдар; жетігеннің шка-
ласын бесінші шекті қосу арқылы кеңейту; басқа құрылыстармен және бұл 
аспапта жанрлар (тегін) белгілеу.
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Әл-Фарабидің «Музыканың ұлы кітабындағы» теориялық ғылымдарды 
жалпы түрде құру үшін арифметика ережелеріне негізделген музыкалық ин-
тервалдарды алудың өзіне тән әдісін ұсынады. Музыкалық дыбыстар мен 
интервалдар, белгілі нақты физикалық құбылыстар болатындықтан және 
сандар немесе сандар қатынасы арқылы сипатталатындықтан, әл-Фараби ма-
тематиканы музыкаға қолданған. Әл-Фараби физикалық тұрғыдан былай деп 
жазған: «Біздің пікірімізше, біздің құлағымыздың ұшы немесе жоғары үнге 
қойылғанына қарамай, теориялық көзқарас пен құлақтың түйсіктенуі ту-
ралы көзқарастың айырмашылығы аз ғана. Осы кезге дейін әрқашан дыбыс 
күйінің төменгі интервалы – бұл соңғы санның ең үлкен мәні деп келдік, демек, 
біз осы пікірді сақтаймыз, өйткені, мұндай әдістер бізге дыбыс күйлерінің 
осы дыбыстарды шығаратын аспап шегінің ұзындық өлшем қатынастары 
арқылы өрнектеледі. Өте ұзын аспап шегі жоғарғы өлшемдегі дыбысты, 
яғни өте төмен үнді, ал өте қысқа аспап шегі аз өлшемге сәйкес келеді де 
жоғарғы дыбысты үнді береді». Сонымен әл-Фарабидің дыбыс күйіне сан-
дар беру арқылы физикалық жағынан оларды аспап шектерінің ұзындығымен 
байланыстырады, сондықтан бұл жағдайда жоғары дыбыс үніне кіші 
сан белгіленеді. Әл-Фарабидің өзіне дейінгі теоретиктерге қарағандағы 
ерекшелігі: оның дыбыс күйін ашық түрге аспап шектерінің тербелуіне 
кететін уақытпен өлшеуінде. Шын мәнінде қазіргі кездегі көзқарас бойын-
ша да дыбыстың жоғарылығы уақыт бірлігі ішінде болатын  тербеліс  са-
нымен, яғни жиілігі арқылы өрнектелетіндігі белгілі. Уақыт аспап шегінің 
ұзындығына тура пропорционал болатындықтан, ұзын шекте алынатын 
дыбыс үніне үлкен сан беру керектігі өз-өзінен түсінікті. Дыбыс үндеріне 
берілетін сандар дыбыс тудыратын аспап шектерінің ұзындығын анықтау 
өлшемі  болып табылады. Аспап шегінің өте ұзын кесіндісінде пайда болатын 
дыбыс үні өте үлкен сандармен, ал шектің өте қысқа кесіндісіндегі дыбыс үні 
өте кіші сандармен өрнектеледі. 

Қажетті физика-математикалық ұстанымдарды түсіндіргеннен кейін  әл-
Фараби аспап шектерінің белгілі ұзындығын, керілуін және қалыңдығын 
бөлу арқылы музыкалық интервалдарды алу әдісін сипаттайды. Ол алды-
мен негізгі музыкалық интервалдарды алудың әдісін демонстрациялай-
ды, сонымен қатар олардың үнділігін  әрдайым аспаптарда ойнау арқылы 
тексереді, былайша айтқанда, әл-Фарабидің теориялық қорытындылары, 
тұжырымдамалары тәжірибемен тығыз байланыстырылып отырады.     

Бұл суретте әл-Фарабидің аспап шектерінің 
ұзындықтарын өлшеу көрсетілген.

Теориялық талдау негізінде алынған 
нәтижелерді тексеру үшін әл-Фараби жуан-
дықтары бірдей және бірдей күштермен 
тартылған екі шегі бар аспапты пайдалануға 
ұсынады.

Әл-Фараби  арнайы жасалған аспапты пайда-
лануды ұсынады. Ол былай жазады: «Музыкаға 
қатысты мәселені қарастырған кезімізде, 
оның шығу кезеңінде, өнердің алатын орны зор. 
Табиғат беретін таза музыкалық түйсіктің 
саны өте аз мөлшерде болады. Сондықтан 
зерттеуімізді жалғастыруымыздан бұрын, 
біз алдымен ертедегі бір автордың жасаған 
музыкалық аспабын сипаттауды орынды деп 
есептейміз. Мінеки, осындай аспапты әртүрлі 
дыбыс бере алатын тетіктермен құрастыра 
отырып, дыбыс шығарамыз. Бұл дыбыстардың 

4. “Қазақстан мектебі” №11, 2015.



26

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

әрбір сатысы, олардың сапасы жоғарыда келтірілген ережеге сәйкес келеді. 
Сонымен біздің логикалық түрде берген түсінігіміз бізге түйсік түрінде 
дәлелденеді». Осыдан кейін әл-Фараби эксперименттік тәжірибе мен тексеру-
ге арналған аспаптың толық сипаттамасын береді.

 Жалпы алғанда, ескі тарихи жазба құжаттардың, оның ішінде әл-
Фараби сынды ұлы ғалымдардан қалған мұраларды талдап, зерттеп, оның 
ғылым тарихындағы бағасын бірден үзілді-кесілді беру кімге болса да оңайға 
түспейді. Сондықтан әл-Фарабидің бұл физикалық еңбектерін әлі де бол-
са бір емес, бірнеше рет қайта қарап, ұлы бабамыздың аманатын ғылыми 
жұртшылыққа, оқырман қауымға мағынасы мен мазмұнын өзгертпей, 
түпнұсқа күйінде жеткізуіміз керек. 

Алматы қаласы.

азақстандағы білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ
МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Эльмира АБДРАХМАНОВА,
Орал гуманитарлық колледжінің қаржы және 
экономика пәндері оқытушысы

Қ
біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішін 
жақсарту, сондай-ақ, қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын 
арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың 
бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін 
дамытуды қамтамасыз ету, ең бастысы  педагогтердің еңбегін мемлекеттік 
қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Осыған 
байланысты қазіргі кезде білім беру жүйесіндегі реформалар мен сындарлы 
саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымның ойлануына, 
келешегі жайлы толғануына, жаңа ойлармен, жаңа жүйелермен жұмыс жаса-
уына негіз болады. Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім 
беру жүйесіндегі педагогтердің деңгейіне байланысты. 

Бүгінгі күні көкейкесті болып отырған білімнің құзырлылық ұстанымын 
жүзеге асыру құралы ретінде педагогикалық технологиялар мен белсенді 
оқыту әдістерінің алар орны ерекше. Әрекетке негізделген технологиялық 
оқыту танымдық белсенділігі жоғары, өмірдің әртүрлі мәселелерінен хабар-
дар, кез келген тапсырманы орындауға қабілетті, қолынан іс келетін құзырлы 
азаматтарды қалыптастырады. 

Әдіснамалық деңгейге соңғы кездері қолданысқа «құзырлылық» ұғымы 
еніп отыр. Ғылыми әдебиеттерде құзырлылық қайсы бір тапсырманы орын-
дай алуға қабілеттілік, оқушының қалыптасып үлгерген жеке сапасы мен 
тәжірибесінің жиынтығы ретінде қарастырылады. Құзырлылық дегеніміз – 
оқушының алған білімі мен дағдыларын тәжірибеде, күнделікті өмірде қандай 
да бір практикалық және теориялық проблемаларды шешу үшін қолдана алу 
қабілеттілігі. 

Қазақстан Республикасының 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында 
мұғалім мамандардың кәсіби-тұлғалық құзырлығын қалыптастыру бас-
ты мақсат екендігін атай келе, 12 жылдық білім беруде мұғалімдердің 
төмендегідей құзыреттіліктерді игеруі міндетті деп көрсетілген.

1. Арнайы құзыреттілік – өзінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілеті.
2. Әлеуметтік құзыреттілік  – кәсіптік қызметімен айналысу қабілеті.
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3. Білім беру құзыреттілігі – педагогикалық және әлеуметтік 
психологияның негіздерін қолдана білу қабілеті.

Аталған құзыреттілік қасиеттерді тұлға бойына дарытуда педагог 
қауымның арнайы әлеуметтік білім беру құзыреттіліктерінің жан-жақты бо-
луы талап етіледі. Егер мұғалім өзінің кәсіби өсу жобасын дұрыс жолға қойып, 
өзінің кәсіптік қызметіне нақты берілуі арқылы тұлғаның алған білімін өмірде 
қолдана білетіндей тапсырмалар жүйесін ұсына алатын жағдайда болғанда 
ғана оқушы құзырлығын қалыптастыруға мүмкіндік табады. Тұлғаға 
бағытталған білімдер жүйесі білім стандартына сай тұлғаның жан-жақты 
дамуына негізделген, алған білімін өмірдің қандайда бір жағдаяттарында 
қолдана алатындай дәрежеде ұсыну мұғалімнің құзыреттілігіне байланысты 
болады.

Құзырлылық-танымдық, пәндік-практикалық, тұлғалық тәжірибенің 
күрделі пайымдамасы.

«Құзырлылық» ұғымының қазақ тіліндегі түсіндірмесі «жасай алу» де-
ген мағынаны білдіреді. 

Құзырлылық – оқудың және өздігінен білім алудың нәтижесінде 
қалыптасатын, білім мен тәжірибеге, құндылықтар мен бейімділіктерге 
негізделген жалпы қабілеттері. Құзырлылықтың түйінді құраушысы 
біліктілік болып табылады. Оқытудағы құзыреттілік тәсіл оқыту нәтижесі 
ретіндегі білім сапасын қамтамасыз етеді Түйінді құзыреттіліктердің 
құрылымы төмендегідей бөлінеді. Өзіндік танымдық іс-әрекет саласындағы 
базалық құзыреттіліктерге оқу, жазу, есептей алу, сөйлей алу, түрлі жиындар-
да өз ойын басқаларға жеткізе алу, оқу іс-әрекетінің нәтижелерін талдай алу, 
әртүрлі ақпарат көздерінен білім жинақтап білуді меңгерту жатады (кітаптан, 
газет -журналдардан, теле - радиохабарлардан, интернеттен, т.б.).

Мәдени іс-әрекетіндегі құзыреттіліктерге бос уақытын өзінің рухани 
және мәдени дамуы үшін пайдалана білу (көркем әдебиеттер оқу, түрлі лек-
циялар мен баяндамалар тыңдауға қатысу, олимпиадалар, байқаулар, конфе-
ренциялар) жатса, ал тұрмыстық саладағы құзыреттіліктерге жеке гигиенаға, 
өз денсаулығын нығайтуға, отбасы тұрмысына қатысты мәселелер кіреді.

Әлеуметтік еңбек іс-әрекеттері саласындағы құзыреттіліктер мыналар: 
оқу еңбегін ұйымдастыра білу дағдысы, ұжымдағы өзара қарым-қатынасы 
этикасы, өз мүмкіндігін бағалау, жауапкершілік жүгін арқалай білу.

Әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің ұлттық білім беру жүйесінің біздің 
еліміздегі білім беру жүйесінен айырмашылығы мынада:

– оқытудың кіріктірілген мақсаттары пәндік мақсаттарға қарағанда 
басым;

– оқытудағы іс-әрекетінің тәсілі қарапайым біліктілік пен дағдыларды 
ығыстырған;

– оқытудың құзыреттілік тәсілі қолданылады;
– колледждегі білім беру сапасын бағалаудың жаңа жүйесіне көшу 

байқалады;
– мұғалім мен оқушы арасындағы авторитарлық қарым-қатынастар 

оқу іс-әрекетіндегі бірлестікке, жұптастыққа айналған.
Қазіргі аса қарқынды өзгерістерге толы әлеуметтік-экономикалық 

жағдайда білім беру жүйесінде педагогке қойылатын талап та ерекше екендігі 
түсінікті. Бұл мынандай фактілерге байланысты:

– оқытудың әр алуан түрлері мен әдістерін қолдану;
– топтық жұмыс дағдыларын дамыту;
– әрекеттерге үйрету;
– нақты ситуацияларды талдау.
Оқытушыға, өндіріс оқыту шеберлеріне өз ісінің маманы болумен қатар 

оның бойында баланы жақсы көру, баланың көзқарасы мен пікірін сый-
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лау, тыңдай білуі керек.  Кез келген ұстаз «Балалар құқығы туралы заңды» 
әрқашан басшылыққа алып отыруы шарт. Бала құқығын сыйлау баланың 
құқықтық санасын көтеруге, құқықтық тәрбие беруде маңызы зор. Құқықтық 
мемлекет құруды мақсат еткен Қазақстан жағдайында баланың құқықтық 
түсінігін ерте қалыптастыру қоғамның болашақ тәртіпті, тәрбиелі азаматтар-
дан тұратындығына кепіл болады. 

Білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойын-
ша өз пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығына 
жағдай жасай алатын,  тұлғалық-ізгілік бағыттылығы жоғары, педагогикалық 
шеберлік пен өзінің іс-қимылын  жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың 
жаңа технологияларын толық меңгерген, отандық, шетелдік тәжірибелерді 
шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби маман педагогті атаймыз. 
Бүгінгі таңда «құзырлық» ұғымымен қатар «түйінді құзырлықтар» ұғымы 
да кеңінен қолданылуда. Ол «Еуропаға арналған түйінді құзырлықтар» 
бағытын ұстанатын Еуропа Кеңесі көлемінде айқындалған стратегиядан бас-
тау алады. Бұл түйінді құзырлықтар саны жағынан да, мазмұны жағынан да 
(құндылықтық мәндік, жалпы мәдени, оқу-танымдық, ақпараттық құзырлық, 
т.б.) әркелкі. Педагог іс-әрекеті білім саласында кәсіби міндеттерді шешуге 
бағдарланады. Шешім мақсатты айқындаудан, іс-әрекет мотивіне түрткі бо-
лудан басталады. 

Мұғалім мамандығы – зиялылар ішіндегі көп топтасқан мамандықтардың 
ірі тобына жатады. Білім беру жүйесінде педагогтер мемлекеттік қызметкерлер 
болып саналады. Педагог өз мамандығының сапасын, біліктілігін арттыру-
ды психологиялық тұрғыдан қамтамасыз етуі үлкен рөл атқарады. Дені сау, 
ұлттық сана-сезімі жоғары, рухы мен ойлау дәрежесі биік, парасатты, ар - 
ожданы мол, еңбекқор, іскер, ғылым мен техниканы меңгеруге қабілетті ма-
мандар дайындау мақсатына жұмылған ұжымды осы мәселе мазалайтыны 
даусыз. 
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Орал қаласы.

азіргі кезде қандай да басқару, оның ішінде мектепті 
басқару – әлемдік деңгейдегі ғылыми басқару тео-

ШАҒЫН МЕКТЕПТЕ БІЛІМ БЕРУДІ
БАСҚАРУДЫҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Б.АБРАИМОВА,
Рыков атындағы орта мектеп
директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары

Қ

 Шалғай аудандағы ауылдық шағын мектептегі  әдістемелік, ғылыми-
әдістемелік, қосымша білім беру жұмыстарын, оқу үрдісін, дарынды бала-
лармен жұмыс түрлерін   ұйымдастыру,  зерттеу, басқару, мониторинг жүргізу 
бір ғана оқу-тәрбие ісінің меңгерушісіне жүктеледі. Мектептегі барлық 
әдістемелік жұмыстардың әртүрлі салаларын түгел қамту, ұйымдастыру, 

риясын тәжірибеде ұтымды пайдаланып, оны іс жүзінде 
енгізуге негізделген күрделі үрдістің бірі. 
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бақылау бір адамға қиындық туғызады. Себебі, басшының басқару 
қызметіндегі міндеттері ауқымды. 

1. Танымдық: қарамағындағы адамды, ұжымды танып білу, зерттеу.
2. Болжау: қызметкерлердің даму динамикасының негізгі бағыттарын 

анықтау.
3. Жобалау: мақсат пен міндетті анықтау, бағдарлама және жоспар жасау.
4. Хабарлау: қажетті деректерді уақтылы жинап талдау жасау, адамдарға 

жеткізу.
5. Дәлелдеу: қойылған міндет, белгіленген меже, жасалған жоспар, 

қабылданған шаралар дұрыс, тиімді екеніне көздерін жеткізу, иландыру.
6. Басқару: басшының өз шешімі мен оның соңғы нәтижесіне жауапты 

болуы.
7. Ұйымдастыру: межеге жету, жоспардың орындалуын қамтамасыз ету.
8. Оқыту: қарауындағы адамдарға қажетті білім, біліктілік, дағдыны 

қалыптастыру.
9. Тәрбиелеу: жеке адамды, түгел ұжымды белгілеген межеге жетуге сай 

қалыптастыру.
10. Тексеру: қызметкерлердің тәртібі мен іс-қимылының басқарудың ал-

дына қойған мақсат-мүддеге сай екендігін бақылау.
11. Бағалау: талап етілген деңгей мен қол жеткен меже арасындағы 

алшақтықты анықтап, баға беру.
12.  Кемшілікті түзету: басқарудың мақсат пен бағдарламасы, жоспарына 

қажетті түзетулер жасау, жаңа меже белгілеу.
Сондықтан осы мәселені шешу мақсатында мектебімізде басқарудың 

бұқараландыру әдісі қолданылады. 
Ұстаздардың кәсіптік шеберлігін, ынтасы мен біліктілігін, өз қызметіне 

берілгендігін, шығармашылықпен еңбек етуге бейімділігін, еңбегінің соңғы 
нәтижесін, беделін әділ бағалау, көпшілік пікірін зерттеу арқылы демокра-
тияландыруды тереңдету, өз бетімен білімін көтеруге, шығармашылықпен 
еңбек етуге бейімдеу және тоқырап-тарығудан арылуына мүмкіндік жасау 
мақсатында диагностика өткізіледі. 

Диагностика қорытындысы бойынша педагогикалық кадрдың кәсіби 
шеберлік деңгейі толық көрінеді. Міне, осылайша қай мұғалім нені жақсы 
меңгеріп, неден қиындық көрсететінін анықтаймыз да, бүкіл әдістемелік 
бірлестіктің жұмысын жоспарлаймыз. «Ізденген жетер  мұратқа» атты 
мұғалімдердің микротоптары құрылып, ұстаздар өз еріктерімен  таңдаған 
топтарға жазылады.  Әрине, диагностикалық зерттеудің қорытындысы 
ескеріледі. Топ мүшелері бір проблемамен ғана ынтымақты түрде ғылыми-
практикалық жұмыс жүргізеді. Топтың әр мүшесі проблемамен өз бетінше 
жұмыс істеп материал жинақтайды, ол туралы әріптестерімен ой бөліседі, 
әріптестері түзейді, тереңдетеді, нақты тапсырмалар береді (теориялық, 
практикалық), проблеманы игеру нәтижесі бойынша есептері тыңдалады, 
толық игерген кезде баяндамамен, дәріс, т.б. ұжым алдында шығармашылық 
есеп береді де, топ таратылады. Топ қажетіне қарай отырыстар өткізіп, 
хаттама жүргізеді, тапсырмалар береді. Шығармашылық топқа енген жас 
мұғалімдерге өз ішінен тәлімгер тағайындалып, қажетті көмек көрсетіледі.

Осындай зерттеулердің нәтижесі мұғалімдерді кәсіптік шеберлігіне, 
біліктілігіне қарай төмендегідей төрт топқа бөлуге мүмкіндік береді.

1. «Жүзден жүйрік» тобы.
Атақ-даңқы бар, оқу-тәрбие жұмысында озық технологияны қолдана 

алатын, педагогикалық қызметке елеулі үлес қосқан, үздіксіз ізденетін, 
жаңалыққа жаны құмар, сапалы білім және саналы тәрбие беруде өзіндік 
тәжірибесі қалыптасқан, тәжірибесі аудан, облыс көлемінде танымал, 
белсенді, көпшілік, оқушы және мұғалімдер арасында беделді, оқушылары 
олимпиада жүлдегерлері атанған, жоғарғы санатты ұстаздар.
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2. «Ізденімпаздар» тобы.
Бұл топтағы ұстаздар да оқу-тәрбие жұмысында жақсы нәтижелерге 

қол жеткізген, озық технологияларды оқып-үйреніп, қолданатын, үздіксіз 
ізденетін, бірінші санатты, аудан көлемінде іс-тәжірибесі таратылған таны-
мал ұстаздар.

3. «Үміткерлер» тобы. 
Бұл топта өз пәнін жетік меңгерген, ізденетін, озық технологияларды 

оқып-үйреніп жүрген, болашағынан үміт күттіретін, белсенді  жас ұстаздар. 
4. «Талаптанушылар» тобы.
Ұстаздық қызметке жаңа түскен жас мамандар осы топта еңбек етіп, 

кәсіби шеберліктерін шыңдайды.
Әр төменгі топтағы ұстаздар қол жеткізген нәтижелеріне қарай жоғары 

топқа өтуге талпынады. «Жүзден жүйрік» тобындағы ұстаздарға «сеніммен 
істеу» мәртебесі беріледі. Олар мектеп әкімшілігінің бірден-бір сүйеніштері, 
көмекшілері. Жас мұғалімдерге тәлімгерлер де, топтардың басшылары да 
осы мұғалімдерден тағайындалады.

Мектептегі әдістемелік жұмыс сол мектептегі шешуін таппаған өткір 
проблемаларға бағытталған, түрі, нысаны мен мазмұны өте кең ауқымды 
қамтитын, үздіксіз жүргізілетін шаралар болуы тиіс. Ол педагогика, пси-
хология ғылымдарының, озық педагогикалық тәжірибе мен жаңашыл 
педагогтердің идеялары, өткен мерзімдегі әдістемелік жұмысқа жасалған 
терең талдауға негізделіп жүргізіледі. Сондықтан әр мұғалім  әдістемелік 
жұмыс нәтижесінде жаңа кәсіби деңгейге көтеріліп, өз білімін әріптестерінің 
жетістігі және өз бетімен іздену арқылы байыта түседі. 

Нәтижесінде шеберлігі шыңдалған ұстаз қалыптасып, оқушыларының 
терең білім, саналы тәрбие алуына оңтайлы жағдай туындайды.

1. Мұғалімдерді шығармашылықпен жұмыс істеуге қызықтырып, 
әдістемелік жұмыс бағытын, мазмұнын өзі таңдап алатындай деңгейін 
көтеруіміз керек, яғни жұмыс формасын, мазмұнын күштеп таңбай, демокра-
тияландыру, ізгілендіру  үрдісінде жүргіземіз.

2. Тәжірибелі мұғалімдерді тәлімгер, проблемалық лабораториялардың 
жетекшісі етіп тағайындап, олардың уақытын үнемдеп пайдалануға оңтайлы 
жағдай тудырып, күшін, қуатын, энергиясын, шеберлігін әдістемелік 
жұмысты жандандыруға бағыттаймыз. Тәжірибесі аз, шеберлік деңгейі төмен 
мұғалімдерді ерте білсек, ісіміз  оңаларына күмән  келтіруге болмайды.

3.  Мұғалімдердің  жемісті   еңбегіне  қажетті   кітаптар, педагогикалық  
басылымдар  жазғызып, сатып алу, көшірмелер жасау, өзімізде бар 
мүмкіндіктерді  толық пайдаланып педагогикалық банк жасауға көңіл бөлеміз. 

4. Әдістемелік жұмыстың әкімшілік-әміршілдік функциясын тұтасымен 
диагностика тобына беріп, жылдар бойы жылжымайтын мұғалімдерді іске 
қостық. Әуелі ісімізде, балалардың білімінде қандай кемшіліктері бар, 
оның себебі неде, оны болдырмас үшін не істеу керек деген болжам құрып, 
педагогикалық мониторингтер жасап шеберлігін шыңдадық.

5. Мұғалімдердің өз бетімен білім алуына белгілі бір жүйе жасалды.
6. Шеберлігі шыңдалған ұстаздардың іс-тәжірибесін жинақтап, тара-

тып, ақшалай, заттай, моральдық түрде мадақтап, жетістігін педагогикалық 
басылымдарда жариялауға,  авторлық бағдарламалар жасап, аудан, облыс 
көлемінде тәжірибемен бөлісуді  дәстүрге кіргіздік.

7. Мұғалімдердің еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыруды қолға алдық. 
8. Ақпараттық орталық құрылды. Ғаламторды пайдалануды үйрену сөзсіз 

қажет. Сондықтан біздің мектептің ақпараттандыру бағдарламасының негізгі 
бағыттарының бірі, оқу-тәрбиелеу үрдісіндегі түрлі кезеңдерде ғаламтордағы 
технологияларды сауатты және тиімді пайдалану стратегиясын әзірлеу болып 
табылады. Ол біздің мұғалімдердің жеке ақпараттық-білім кеңістігін кеңейту, 
ақпараттық ресурстарды кеңінен пайдалану, өзекті мәселелерді талқылауға 
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атсалысу, яғни мұғалімдер ортасында ғана емес, сонымен бірге оқушылар 
ортасында бәсекеге қабілетті болуы үшін ғаламтор құралдарын пайдалануға 
мүмкіндік береді. 

Оқыту мен тәрбиелеу үрдісін жетілдіру, әрбір сабақтың білімділік, 
тәрбиелік, дамытушылық мүмкіндіктерін арттырып, парасатты жеке тұлғаны 
қалыптастыру мақсатында «Жас ұстаздар мектебі» жұмыс істейді. 

«Жас ұстаздар мектебі»   жас мамандарға әдістемелік көмек көрсетеді, 
тәлімгерлер мен ұстаздар арасындағы байланыс, өзара сабаққа қатысу, жас 
мамандар үшін дәстүрлі емес ашық сабақтар, семинарлар, тренинг, пікір та-
лас өткізуді жүзеге асырады.

«Ізденіс» тобы жаңа педагогикалық технологияларды оқып-үйрену, 
шығармашылық ізденісті ұйымдастыру, мониторинг жасау, әр ұстазға 
ақпараттық карта ашу, оның өсу деңгейін бақылап отыру ісін ұйымдастырады. 

Мектеп жұмысындағы тағы бір ерекшелік – ұжымның өзіне қажеттің 
барлығын, соның ішінде жоспарлар, түрлі бағдарламаларды, оқу материал-
дарын, оқулыққа қосымшаларды жоғарыдан күтіп отырмай, өз күшімен жа-
сап, байқап-зерттеп өмірге енгізу, авторлық бағдарламаларды жасау.  Осы 
заманғы мектептің қай өзекті мәселесін алсақ та, оларды шешу, ең алдымен, 
мұғалімге, оның идеялық танымына, мамандық білгірлігіне, ой-өрісінің 
кеңдігіне, педагогикалық шеберлігіне байланысты. Ал оқушыға берілетін 
білімнің мазмұны мен сапасы, оны меңгерудегі көрсеткіші,  мұғалімнің 
іскерлік қабілетін кеңейту, шығармашылық деңгейін ұштау мақсатында жыл 
сайын  «Жыл мұғалімі» байқауларын өткізу дәстүрге айналған.

Мектебіміздің  ділгірлік тақырыбы «Жалпы орта   мектеп жағдайында  
педагогикалық үрдіс субъектілерінің құзыреттіліктерін белсенді – 
әрекетті технологиялар  негізінде дамыту арқылы бәсекеге қабілетті тұлға 
қалыптастыру». Оның жүзеге асуының нәтижесі алдымыздан ұшқан түлек 
сапасымен анықталары ақиқат.

Мектеп қабырғасынан ұшқан түлекті тек жалпы орта білімі туралы ат-
тестат иегері ғана емес, еліміздің ертеңін ойлайтын, оған өз үлесін қосатын 
азаматтық позициясы қалыптасқан тұлға етіп шығару үшін «Түлек үлгісі» 
жасалды.

1. Құндылық әлеуеті:
– туған жерін, елін,  Отанын, отбасын сүйе білуін, жан-жануарларды, 

өсімдіктерді, қоршаған ортаны аялауға;
– еңбек етуге құштар, өзіне-өзі қызмет етуге дағдыланған, жинақы да 

ұқыпты, өз жауапкершілігін толық түсінетін;  
– дені сау, спортпен шұғылданатын, жекебас гигиенасын сақтайтын, 

зиянды әдеттерден аулақ, жақсы қасиеттерді өз бойына сіңіретін.
2. Танымдық әлеуеті:
– базалық білімі білім стандартына сай, логикалық ойлауға жатыққан, 

өз бойындағы жақсы қасиеттерін ары қарай дамыта алатын;
– өз әрекеттеріне сын көзбен қарап, алға қойған мақсаттарына жете 

алатын; 
– ұлттық сана-сезімі жоғары, халықтың әдет-ғұрпын, дінін, тілін 

бағалап, қадірлей білетін.
3. Шығармашылық әлеуеті:
– сұрақ қоя білетін; 
– өз ойларын еркін түрде жеткізетін;
– құрбы жауабын бағалай білетін; 
– мамандық таңдауға икемді; 
– өмірдің жағдаяттарынан өз бетінше шығатын.
4.  Коммуникативтік әлеует: 
– үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін, көпшілік арасында өзін-өзі 

ұстай білетін; 
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– ұжымдағы  ортақ  мақсатты  іске асыруға барлық күш-жігерін жұм-
сайтын; 

– оқушы ережені бұлжытпай орындайтын; 
– бірыңғай талаптарды біліп, қатаң түрде сақтайтын.
5.  Көркемдік әлеуеті: 
– ұлтымыздың мәдениетін оқып, үйренетін; 
– жан-жақты өнер түрлерін игеруге талпынатын; 
– эстетикалық талғамы жоғары, парасатты бәсекеге қабілетті.
ҚР «Білім туралы» заңының сегізінші бабында «Жеке адамның 

шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілікпен 
салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жекебасының да-
муы үшін жағдай жасау арқылы интеллектісін байыту» делініп, дарынды 
балалардың дарынын ұштау, нарық заманына сай шығармашылықпен жұмыс 
істейтін жеке тұлға қалыптастыруға ерекше мән берген. Мектебімізде жеке 
тұлға қалыптастырудың жүйесі жасалған.   

Оқушыларды жеке тұлға етіп «Түлек үлгісі» деңгейінде қалыптастыру 
тек сабақта ғана емес, сыныптан, мектептен тыс жұмыстардың барысында 
да іске асырылады. Оны іске асыру үшін мектебімізде 7 орталық  құрылды. 
Олар ертегі, қуыршақ театрлары, биология-экологиялық топ, тарихи-
өлкетану тобы, әскери қорғаныс тобы, әдеби-эстетикалық топ, қолөнер, 
еңбек, экономиялық білім беру тобы. 

Білім беру мекемелерінің қай қайсысы үшін білім сапасын көтеру про-
блемасы негізгі міндеті болып табылады. Біздің мектепте  білім беру сапасын 
тексерудің обьектісі   анықталып, алгоритмі  жасалған.

1. Оқу-тәрбие жұмысы (жалпыға бірдей оқу заңын орындау, пәндерді 
оқыту,  бала  білімі, біліктілігі, дағдысын тексеру, аттестациялау, бағдар-
ламаның орындалуы).

2. Әдістемелік жұмыс (білім көтеру, аттестациялау, әдістемелік 
бірлестіктер, кеңестер, шығармашылық топтар, семинар, курс,  іссапар, кон-
ференция мен есептер, жас ұстаздармен кеңес).

3. Сабақтан  тыс оқу-тәрбие жұмысы (қосымша білім беру,  репетиторлық 
жұмыс, үйірме, факультатив,  клуб,  секциялар, мектепішілік шаралар, тәрбие 
жұмысының барлық саласы, ата-аналар тәрбиесі, балалардың тәрбиелік 
деңгейі).

4. Эксперименттік, ғылыми-зерттеу жұмысы (жаңа педагогикалық техно-
логияларды енгізу, мұғалімдер мен балалардың ғылыми-зерттеу жұмыстары) 
авторлық бағдарлама жасап эксперименттер өткізу.

5. Білім беруді қамтамасыз ету:
– психологиялық (дұрыс хал-ахуал, жаңалықты енгізуге психологиялық 

дайындық);
– медициналық (санитарлық-гигиеналық талаптар, оқушылар 

мен мұғалімдердің денсаулығы, тамақтану, сауықтыру шаралары, 
көгалдандыру); 

– материалдық-техникалық (кабинеттік  жүйе, оқытудың техникалық 
жабдықтары); 

– ақпараттық (басшылыққа алу  құжаттары, номенклатура, 
статистикалық есептер, баяндама, талдау құжаттары, педагогикалық 
мониторингтер, педагогикалық банк);

– оқу-әдістемелік жұмыс (оқу-әдістемелік  газет, журнал, кітаптарды 
жаздырып  алу, пайдалану,  мектеп кітапханасының жұмысы).

Міне, осы обьектілерді  тексеріп, бағалау жұмысына бағыт беріп  
көмектесу мынандай жүйеде жүреді:

1. Деректерді  жию.
2. Талдау жасау.
3. Оқушылар мен мұғалімдерді ынталандыру.
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4. Мақсат қою, міндеттерді анықтау, білім  мазмұнын  белгілеу.
5. Болжам, шара, жоспар, бағдарлама  жасау.
6. Іске  асыруды  ұйымдастыру.
7. Педагогикалық  іс-әрекетті  бақылау,  тексеру.
8. Қайталап диагностика өткізіп, талдау.
9. Басқаруға  өзіндік  талдау  жасау.
10. Коррекция  жасау, қайта  іске  кірісу.
Әр  мониторингтің  өз  мақсаты, нұсқасы, үлгісі, нысаны  болады. 

Сондықтан  оны  жүргізуді алдын ала  ойластырып, ғылыми  негізде  жүргізу  
қажет.  Тексерген  кезде адамды  емес, сол  адамның  ісінің  сапасын тексеру  
керек (білім беру, тәрбиелеу, мамандығы, шаруашылық,  т.б. ісінің  соңғы  
нәтижесі) және  үш (психологиялық, ұйымдастырушылық, ақпараттық) 
аспектілерге ерекше көңіл  аударылады.

Біздің мектепте үйірме жұмысын жүргізу жұмысы  мұғалімге қосымша 
жүктеме деп түсінілмейді. Үйірме жұмыстары арқылы балалардың 
біріншіден, таным белсенділігін қамтамасыз етсек, екіншіден, тәрбие үрдісін 
іске асырамыз. 

Басқару ісінде ата-аналармен өзара бірлесіп әрекет ету – күрделі де 
маңызды мәселелердің бірі. Ата-аналармен жұмыс жүргізуде әр мектептің 
өз тәжірибесі бар. Біз бұл мәселені шешу барысында мектеп пен ата-аналар 
арасында толыққанды қарым-қатынас болу үшін алдымен оның механизмін 
жасап алдық. Үлгі ретінде Алматы қаласындағы №85 жалпы білім беретін 
мектептің іс-тәжірибесімен баспасөз бетінен танысып, іс-тәжірибемізге 
енгіздік.  Ата-аналармен бірлесіп іс атқару әр оқушының өзіне тән тәрбиелік 
бағыттарын, олармен жеке жұмыс жүргізудің оңтайлы түрлерін белгілеуге 
мүмкіндік беретін ұтымды тәсіл, аса құнды тәрбие құралы болып табылады.

Мектебімізде оқушылардың "Алау" атты өзін-өзі басқару жүйесінің де 
жұмысы білім сапасының артуына өз ықпалын тигізеді. Мәселен, "Үлгілі 
ұжым" сайысында жетістіктері үшін ұпайлар қосылып, кемшіліктер үшін 
шегеріледі.  

Оқу жылының қорытындысында ұпай саны жинақталып, "Үлгілі ұжым" 
сайысының жеңімпазы болған сыныпқа ақшалай сыйлық берілсе, сынып 
жетекшісіне еңбек демалысына қосымша 3 күн беріледі.

Сонымен қатар өзін-өзі басқару ұйымындағы «Білім министрі» – оқу-
тәрбие ісінің меңгерушісінің бірден-бір көмекшісі. Ол сыныптардағы «оқу 
секторларымен» бірлесе үлгерімі нашар, 1 сабақтан "3", 1 сабақтан "4" -ке 
үлгерген оқушылармен қосымша жұмыстар атқарады.

Ұйымдағы  «Мәдениет министрі» мектепішілік интеллектуалдық «21 
ғасыр көшбасшысы», «Миллион кімге бұйырады?», «Тапқыр достар» тәрізді 
ойындар өткізуді ұйымдастырады.

Бастауыш сынып – орта буын – жоғары сынып арасындағы сабақ-
тастықты нығайту мақсатымен  тәлімгер сыныптар тағайындалады. Мысалы, 
1-сыныпқа – 5-сынып, 5-сыныпқа – 9-сынып, 9-сыныпқа – 11-сынып.

Басқару мен педагогикалық міндеттерді жүзеге асыру – мәдени-
білімділік ортаға, жағдайларға, көптеген барлық педагогикалық үрдіске 
қатысушылардың өзара іс-қимыл жасауы арқасында қалыптасатын қағидалар 
мен құнды бағдарларға байланысты. 

Басқару мен менеджмент мәселелері жөніндегі өзіндік тәжірибеге сүйене 
отыра қорытындылайтынымыз: педагогикалық қызметтің мақсатына жету 
жолындағы жетістіктер тек басқару міндеттерін шешумен ғана шектеліп 
қоймай, қағидалардың жиынтығын ұйымдастыратын педагогикалық 
қызметін, балалар мен ата-ана  және мұғалімдердің қатынас жүйесін 
анықтайды.  

Шығыс Қазақстан облысы
Катонқарағай ауданы.
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ілімді ұрпақ – болашақтың кепілі», –  деп дана халқымыз айтқандай, 
ертеңгі  ел  болашағы – жас буынды заманына лайықты жеке тұлға 

МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ – БІЛІМ БЕРУ 
ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗІ

Сандуғаш  ИСАБАЕВА,
«Жаңатұрмыс»  орта мектебінің биология пәні мұғалімі

“Б
ретінде қалыптастыру ісі мемлекетіміз үшін маңызды болып отырған 
уақытта бізге, мұғалімдер  қауымына артылар жүк ауыр екеніне таласымыз 
жоқ. Қоғамның дамуында білім берудің ең маңызды мәселе екендігі белгілі. 
Қазіргі кездегі білім берудің негізгі мақсаты  –  жан-жақты білімді, өмір 
сүруге бейім, ой өрісі кең,  адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны 
қалыптастыру. Бұл жөнінде «Келер  ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін 
арқалап келеміз», –  деп Елбасы Н.Ә. Назарбаев бекер айтпаған.

Елдің болашағы көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі 
ұрпақ бейнесінен көрінеді. Осыдан барып жас  ұрпаққа XXI ғасырда нені 
оқыту керектігі, ұстаздарымыздың оларды қалай дайындайтындығы, сондай-
ақ оқушы бойындағы іскерлік қабілетін ашу және оларды шығармашылыққа 
баулу қажеттігі туындайды. Бұл жерде қолданылатын заманауи әдіс-
тәсілдердің ең негізгі ерекшелігі: оқушылардың жаңа білімді жай ғана 
иеленіп қоймай, ол білімді қажетті жерде қолдана білуге үйрету басты мәселе 
болып табылады. XXI ғасырдағы бізден, мұғалімдер қауымынан сұралатын 
дағдылардың өзі де осы болмақ. Сондықтан да дамудың ең биік көкжиегінен 
көрінгісі келетін кез келген мемлекет, ең алдымен, білім беру саласын жолға 
қойып, сапасын көтеруді мақсат етеді.

XXI ғасыр – тәуелсіз еліміздің дүниежүзілік өркениетке өрлеу ғасыры. 
Мектепті дамыту үшін жаңа ұғым, жаңа үлгі, жаңа тәсілдер қажет.Сондықтан 
жаңаша көзқарас қажеттілігі – өмір талабы. Әрбір басшы өз мектебінің 
артықшылықтарын, өзіндік «келбеті» болғандығын, жақсы білім берілуін, 
балалар мен ата-аналар ортасында құрметке ие болуын, өз түлектерінің еңбек 
нарығында бәсекеге қабілетті болғандығын қалайды.

Даму жоспарын жасақтау мақсатында мектептің бастапқы жағдайы 
жөнінде   ізделіп,  олардың   оқу  үрдісінде  қатысты  пікірлері  мен  
көзқарастарын білу бағытында  мектеп  басшылығымен,  мұғалімдермен,  
оқушылармен  және  ата-аналармен әңгіме, сұхбаттар,  сауалнамалар  өткізілді. 
Сол мақсатта  мектеп әкімшілігінің жұмысы, мұғалімдердің  көзқарастары 
мен ұстанымдары, өз кәсіби  міндеттерін  атқару сапасы, оқушылардың 
білім алуы, олардың  білім  берудің әдіс-тәсілдерін өз бетінше талдаулары-
на қаншалықты мүмкіндік берілген деген сияқты сұрақтар мен мәселелер 
төңірегінде ой қозғалды. Сауалнама қорытындысына мұғалімдердің 
мектептегі ахуалға көзқарастары, жұмыстарының қаншалықты ынта-
ландырылуы, іс-шаралар барысында кездесетін   қиындықтар, олардың 
шешілу жайы мен  жолдары, жаңа бастамаларға деген көзқарастары, т.б. 
сауалдарға жауаптар алынды. Соның  нәтижесінде  жаңа  ғасырдағы  мек-
теп  оқушысының бойында  болуға қажетті дағдылардың тізбесі мен си-
паттары анықталып, мектеп оқушыларының көпшілігі мектептің келешек 
дамуы туралы өз ойларын айтуда қиналатыны, өзі оқитын мектебі мен 
ұстаздарына сенім білдіргенімен, мұғалімдерімен оқыту мен оқудағы про-
блемаларды талқылауға дайын еместігі байқалды. Одан әрі оқушылар ара-
сында түрлендірілген дебаттар, дөңгелек үстелдер, сабақта топтық жұмыс 
түрлерін өткізу арқылы өз келешегін анықтап, жоспарлауға  ұмтылатынына, 
ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуге  тәрбиеленіп,  жауапкершіліктері мен 
көшбасшылық  қабілеттерінің артатынына көз жеткізуге болатынын ескере 
отырып даму жоспарына маңызды мақсаттар қарастырылды.
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Алдыңғы қатарлы іс-тәжірибелерді тарату мақсатында біздің мектепте 
5 түрлі пәндік бірлестіктер, жан-жақты тұлға тәрбиелеу мақсатында пәндік 
үйірмелер, ұйымдар мен орталықтар жұмыс істейді. Оқу жылы барысында 
оқу-тәрбие үрдістерінде жаңашыл бағыт беретін іс-шараларды жоспарға сай 
көптеп  ұйымдастырып, мектептегі барлық шараларды заман талабына сай 
жаңа ақпараттық технологиялар арқылы өткізіп келеміз.

Жоғарыда  аталған  деректерді  басшылыққа  ала отырып тал-
дау жұмыстарын жүргізген кезде мектептің даму жоспарына мектептің 
болашақтағы оқыту мен оқу тәжірибесінде өзгерістер енгізер алдын-
да мұғалімдердің, оқушылар мен ата-аналардың пікірін біліп алудың 
маңыздылығына көз жеткізіп, мектеп басшылығы, әкімшілігі және 
қызметкерлері мектеп жұмысының алдағы  уақыттағы бағыттары туралы 
шешім қабылдау үшін бірлесе жұмыс істеулері керек екендігі түсіндіріледі. 
Сол себепті мектептің  даму жоспарына енгізген өзгерістер ішінде педа-
гог қызметкелердің кәсіби дамуына мақсатты түрде басымдықтар берілген. 
Мұндағы негізгі мақсат – мұғалімдер әр сабақта жаңа әдіс-тәсілдерді, 
модульдерді қолдануы және өзара тәжірибе алмасуы, оқушыларды топпен 
жұмыс істеуге машықтандыру жолдарын меңгерту, мұғалімдердің  кәсіби 
біліктілігін жоғарылату және жаңаша жұмыс істеуге ынталандыру. Мұнан 
күтілетін нәтиже, ең алдымен, оқу сапасы жоғарылайды, оқушының пәнге де-
ген қызығушылығы артады,оқушылар арасында ынтымақтастық және сөйлеу 
дағдылары қалыптасады, бірін-бірі тыңдауға үйренеді. Жоспардың «Педа-
гог кадрлардың сауаттылығын арттыру» бөлімінде мектеп  мұғалімдерінің 
нормативтік  құжаттарды  үнемі  басшылыққа алып жұмыс жасауға 
машықтандыру бойынша жұмыстар, ал «Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін 
көтеру» бөлімінде шебер-сынып, коучинг ұйымдастыру, менторлық жүргізу 
арқылы шығармашылық топтардың жұмысын дамыту үшін іс-тәжірибесімен 
бөлісу, тренингтер өткізу, мұғалімнің шығармашылық белсенділігін арттыру 
бағытында сауалнамалар, сабақтарға қатысу,талдау, талқылау, рефлексия жа-
сау, кәсіби сайыстарға қатысу, жас мамандардың жұмысын басқару, оларға 
жан-жақты әдістемелік көмек беру, тәлімгерімен тығыз байланыс орнату, 
кәсіби сайыстар ұйымдастыру, апталықтар өткізу, жаңа үлгідегі жабдықталған 
кабинеттердің (мультимедиалық құрылғылар, интерактивті тақтаны қолдану, 
т.б.) мүмкіншіліктерін пайдалана білуді үйрету үшін теориялық семинар-
лар, шебер-сынып, практикумдер өткізу сияқты жұмыстар қарастырылған.
Сондай-ақ, сыныпта оқушыны және сабақты зерттеу іс-әрекеттерін жүзеге 
асыруға үйрету бағытында тақырыптық сауалнама, «Lesson study» тәсілін 
енгізу, сабақтарға қатысу жұмыстары жүргізілуде. Мектебімізде дамыту жос-
парын іске асыру мақсатына байланысты жаңаша оқыту тәсілдері бойынша 
мұғалімдермен өткізген коучинг сессияларын қадағалап, ақыл-кеңестер беру 
және мұғалімдер коучинг бойынша топтарға бөлініп,жаңаша сабақтың ОМЖ 
және ҚМЖ сабақ жоспарларын жасап, ол сабақтарға мүмкіндігінше «Lesson 
study» түрінде жоспарлауға машықтандыру жолдары қарастырылған. Мектеп-
те өзара тәжірибе алмасу мен оқып-үйренуге бағытталған кәсіби қоғамдастық 
құруда қарым-қатынас пен біріккен іс-әрекет жүргізуге ұйымдасқан адам-
дар тобын құру, іскерлік қатынастар желісін орнату, кәсіби ақпаратпен ал-
масуларды жүзеге асыру, оқушылардың білім сапасы жоғары нәтижеге жету 
үшін бір мектеп шегінде ғана емес, басқа мектептер арасында оқыту мен 
оқу үрдістерін жетілдіруге  бағытталған түрлі іс-шаралар жоспарланып, іс 
жүзінде жүргізіліп отыр.

Мектептің жаңа перспективалық жоспарын жасақтауда мектеп-
те бірлескен оқу мен білім қалыптастыру әдістерінің әдістемелік амал-
тәсілдері кеңінен қолданылуда, мұғалімдер өз әріптестерімен өзінің сәтті, 
сондай-ақ сәтсіз тәжірибелерімен бөлісе отырып себептері мен факторла-
рын анықтап, қызметтестерінің іс-тәжірибесін сын тұрғысынан бағалануын 
қадағалайды. Мектептің даму жоспарының «Педагог кадрлармен жұмыс» 
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бөлімінде мұғалімдердің  кәсіби  біліктілігін  көтеру  мақсатында деңгейлік 
курстарда білімін жетілдіру үшін мұғалімдерді жіберу мақсатында мектепте 
шығармашылық тобы құрылып, ниет білдірген  мұғалімдерге  тапсырмалар 
дайындалып, сынақтар алынып, педагогикалық кеңестің шешімімен ұсыну 
қолға алынуда. Жоспарда  әр ұстаздың өз жұмысында  жаңа әдіс-тәсілдерді 
қатыстыра отырып түрлі іс-шараларды жүзеге асыру қарастырылған. Онда 
мұғалімдер бір-біріне ілтипатпен  қарап, жұмыста кездескен  әртүрлі  про-
блемалардан  қорықпауға, өз пікірлерімен  және ресурстарымен алмасу 
мақсатында бір-бірінің сабақтарына бейресми түрде қатысуға, жетістіктерді 
бірлесе талқылап, жаңа идеяларды анықтауға және  оларды оқыту мен оқуда 
негіз етіп алуға басымдықтар берілген. Идеялар авторының мәртебесіне 
қарамай, маңыздылығына қарап бағаланады. Жас, еңбек жолын жаңа бастаған 
мұғалімдердің жұмысы үшін ұжымдық жауапкершілік алуға басымдылық 
беріліп отыр. 

Мектепті реформалау жағдайында, оқып-үйрену мен тәрбие ісінде оқу 
орындарының жаппай заманауи технологияларды қолдануға көшу үрдісінде 
мұғалімнің кәсіби шеберлігін арттыру мәселесіне баса көңіл бөлініп келеді. 
Бұл білім беру сапасын арттыру негіздерінің бірі және бірегейі болып табы-
лады.

Мұғалімдердің кәсіби даму үрдісін дамыту барысында мектептің 
даму жос парында (Коучинг өткізу, «Lesson study», Желілік қоғамдастық, 
Тәлімгерлік сияқты) инновациялық, интерактивті әдістерді пайдалану 
арқылы сабақ сапасын арттыру, интернет жүйесімен байланысты жандан-
дыру, жаңа ақпараттық технологияны меңгеру, жоғары білікті және бәсекеге 
қабілетті құзырлы тұлға тәрбиелеу сияқты мақсат-міндеттер қарастырылған.

Жаңалыққа жаны құмар, өз мамандығын шексіз сүйетін мамандарға 
тәлімгерлік жасап, бағыт-бағдар берудің орны ерекше. Мұғалімдер өз 
әріптестерімен өздері сабақ беретін пән бойынша және мазмұндас пән бо-
йынша бір ұйымның ішінде немесе бірқатар басқа ұйымдардың өкілдерімен 
желілік кәсіби қоғамдастық шеңберінде, тәлімгерлік жүйесін көздейтін басқа 
да іс-шаралар аясында ынтымақтастық орнатуының маңызы зор болмақ.
Мұғалімдер әріптестерімен ынтымақтастықта оқу ортасын құру, жүргізу, 
басқару және жоспарлауға үлес қосу үшін өзінің мүмкіндіктерін барын-
ша жетілдіріп отыруға тиіс. Желілік қоғамдастық арқылы әлемдік үздік 
тәжірибелерді қорытып, деректер жинақтау, өзгерісті іске асырудың кешенді 
жоспарын құрып, орындалу кезеңдерін белгілеу, пайдалы тиімділігін зерт-
теп, ұжым талқысына салу және әдіс-тәсілдерін құру сияқты маңызды іс-
әрекеттер мектептің даму жоспарына енгізілуі тиіс деп ойлаймыз.

Сонымен қатар сауалнама мен ашық әңгімелер арқылы шешім 
қабылдайтын көшбасшы мұғалімдер қатары неғұрлым көбейген сайын 
жұмыс ауқымы да соғұрлым мол атқарылатындығын, мектеп  проблемалары 
туралы  «ойланатын» мұғалімдер қатары көбейген сайын басқару қызметі де 
соғұрылым тиімді болатынына күмәніміз жоқ.

Мектебіміздің даму жоспарына өзгерістер енгізу үшін анықталып 
алынған тақырып («Мұғалімдердің кәсібі біліктілігі – білім сапасын артты-
ру негізі») нақты және маңызды болуы шарт. Онда көрсетілген дамудың ба-
сым мақсаттары мен күтілетін нәтижелері де өзекті болуы тиіс. Өйткені, бұл 
тақырыптың таңдалып алынуына жоғарыдағы жасалған жұмыстар негіз бола 
алады. Бүгінде қазақ елін дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең 
ететін – білім болса, білім беру жүйесінің алдында болашақтың бәсекесіне 
қабілетті XXI ғасыр шәкіртін тәрбиелеу және оқыту үрдісін технология-
ландыру мәселесімен қатар жоспарлаған іс-шаралардың сапалы жүргізіліп 
отырғанына қарап, жоспарланған іс-шаралардың орындалатынына сеніміміз 
мол.

Алматы облысы
Қарасай ауданы
Жаңатұрмыс ауылы.
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нтеграционные процессы, тенденции к интеграции в настоящее время ха-
рактерны для различных сфер жизнедеятельности человека: образования, 

УДК (ӘОЖ): 370.013

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

С.ТЕМИНА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
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Аннотация. Рассматриваются проблемы интеграции в педагогической науке и 
профессиональной подготовке учителя.  Раскрывается сущность понятия «интегра-
ция», характеризуется интегративный подход в образовании, представлены различ-
ные виды и уровни интеграции. Особое внимание уделяется интегративным процессам 
в профессиональном педагогическом образовании.

Ключевые слова. Интеграция, проблема, профессиональная подготовка учителя, 
интегративный подход, виды и уровни интеграции, педагогическая деятельность.

И

Педагогика ғылымы: зерттеулер

политики, экономики, бизнеса, науки, техники. Одним из свидетельств инте-
гративных процессов в мировом образовании является заключение Болонского 
соглашения, присоединение к нему нескольких десятков европейских стран, в 
том числе и России; проявления тенденции к интеграции в науке – разработка 
междисциплинарных исследований, межгосударственных проектов, становле-
ние новых интегрированных научных дисциплин. 

Интеграция происходит от латинского слова «integrum» («целое») или  
«integratio» (соединение) и представляет собой в общем случае объединение 
каких-либо элементов в целое, процесс взаимного сближения различных ча-
стей, образование между ними взаимосвязей. 

В педагогических исследованиях интеграция и соответствующий ей ин-
тегративный подход в последние годы получают все более широкое распро-
странение. С позиции интегративного подхода рассматриваются вопросы 
функционирования учебных заведений, содержания и способов организации 
образования, преподавания различных интегрированных курсов (мировая ху-
дожественная культура, естествознание, культурология, антропология и др.), 
отдельных дисциплин, управления качеством образовательного процесса и др. 
[1, 3, 5]. Под интеграцией в образовании в данных исследованиях понимается 
создание интегрированных курсов, осуществление межпредметных связей, ин-
теграция информационных образовательных ресурсов, программных средств, 
видов учебной деятельности и др. 

Понятие «интеграция» в исследованиях нередко употребляется наряду с 
понятием «системность» как синонимичное (интеграция считается одним из 
способов создания системы). Интеграцию также представляют как одно из на-
правлений реализации системного подхода (или комплексного подхода). Одна-
ко между этими понятиями есть существенное различие. Системность пред-
ставляет собой свойство элементов, находящихся во взаимодействии друг с 
другом, образовывать в совокупности своей новый объект, функционирующий 
как единое целое (систему). Интеграция также является объединением каких-
либо элементов, однако, эти элементы находятся в относительной независи-
мости друг от друга, самостоятельны и не образуют какой-либо определенной 
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целостности, единого объекта. Научные подходы, которые объединяются в про-
цессе интеграции, могут реализовываться в различных направлениях, имеют 
свои особые идеи, принципы, способы применения, они в определенной мере 
самодостаточны. 

В психолого-педагогических исследованиях различают внутреннюю и 
внешнюю интеграцию. К внешней относят объединение различных видов дея-
тельности (исследовательской, учебной, производственной) или научных зна-
ний разных дисциплин, а к внутренней – синтез компонентов внутри одного вида 
деятельности, одной науки или дисциплины. Так, к примеру, В.И.Загвязинский  
говорит как о внутрипредметной интеграции педагогического знания, так и о 
междисциплинарной интеграции знаний в образовании [6, 7]. Различают также 
несколько уровней интеграции в педагогике: методологический, теоретический, 
практический. На методологическом уровне объединяются научные подходы, 
на теоретическом синтезируются различные педагогические идеи, концепции, 
на практическом создаются интегрированные курсы, предметы, проводятся ин-
тегрированные учебные занятия.

Неоднозначность в трактовке терминов «интеграция», «интегративный 
подход» подтверждается также противоречивым пониманием меры их общ-
ности: исследователи, применившие в своих работах интегративный подход 
обычно доказывают его комплексность, общность, всеобъемлемость; в других 
же трудах используются названия подходов, объединяющих интегрированный 
подход с каким-либо другим (например, проблемно-интегрированный, инте-
гративно-компетентностный, интегративно-деятельностный и др.) [11]. В этом 
случае интегрированный подход выступает в роли одного из многочисленных 
подходов.

В педагогику в конце прошлого столетия также вошло в употребление по-
нятие «педагогическая интеграция». Так, например, В.С. Безрукова под педаго-
гической интеграцией понимает одну из «форм взаимосвязи и взаимодействия 
предметов и явлений в теории и практике, восстановление их изначальной при-
родной целостности» [2]. Интеграция в ее представлении – это процесс, сред-
ство и результат взаимосвязи объектов. 

Педагогическая интеграция рассматривается также как способ построения 
новых моделей образования. К примеру, М.Н.Берулава разработал дидактиче-
ские принципы осуществления интеграции содержания образования [3]:

– субординации функций, выражающегося в координации отдельных учеб-
ных дисциплин в сохранении их собственного предмета исследования; 

– субстратности, в основе которого лежит целостное системное изуче-
ние того или иного объекта; 

– комплиментарности, реализующего интегративную взаимодополняе-
мость методов и средств, соответствующих содержанию естественнонауч-
ного и профессионального материала, которые при этом составляют не меха-
ническую сумму, но новое качество, полученное на основе их взаимодействия; 

–  временной концентрации, предполагающего, что изучение учебного ма-
териала, связываемого друг с другом посредством интеграционных процессов, 
сконцентрировано во времени до рамок единицы учебного процесса (интегра-
тивного урока, семинара и т. п.); 

– доминанты, означающего, что взаимосвязь конкретного естественно-
научного материала с содержанием конкретных профессиональных предме-
тов на данном уровне может быть установлена только единожды. 

Как одну из ведущих тенденций в повышении качества подготовки спе-
циалистов в высшей педагогической школе рассматривает педагогическую ин-
теграцию А.Н. Панфилов [10]. Интегративную тенденцию в образовании он 
представляет в содержательном аспекте как переход от создания дифференци-
рованного образа действительности к синтетическому на основе межпредмет-
ной связи, внедрения в обучение интегративных дисциплин. Профессиональное 
педагогическое образование в его представлении должно строиться на основе 
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интегративных знаний, синтезирующих в себе знания психологии, педагогики, 
других социальных и естественнонаучных дисциплин. 

Примерно в этом же аспекте рассматривает дидактическую интеграцию 
(интеграцию знаний) В.А. Мищенко, понимая под ней связанный с дифферен-
циацией процесс взаимопроникновения и взаимодействия структурных эле-
ментов (научной деятельности, информации и методологии) разнообразных 
отраслей знаний [8].

Многопредметность, в представлении  Ю.К.Бабанского усложняет учеб-
ный процесс, ведет к дублированию материала, разрывает научные связи, пре-
пятствует формированию у учащихся целостной картины мира [1]. Он говорил 
о необходимости поиска пути рациональной интеграции учебных предметов, 
причем, данный путь носит интенсивный, а не экстенсивный характер.

Интегративный подход применяется также достаточно широко в исследо-
ваниях проблем профессиональной подготовки учителя [4, 9]. В педагогиче-
ских исследованиях отмечается характерное для профессиональной подготовки 
учителя противоречие между интегративным характером педагогической дея-
тельности и существующей предметной системой ее подготовки, обосновыва-
ется необходимость интеграции психолого-педагогических знаний, педагоги-
ческой теории и практики, говорится об интеграционных процессах в системе 
профессионального педагогического образования. Особое значение и актуаль-
ность приобретает в настоящее время интеграция различных научных подходов 
в организации и осуществлении профессиональной подготовки учителя. Она 
дает возможность учесть различные аспекты профессиональной подготовки, 
сложность и многообразие профессиональных задач, индивидуальные и типо-
логические черты педагогической ситуации. Представляется очевидным, что 
чем больше учитывается аспектов профессиональной подготовки учителя, чем 
больше реализуется соответствующих направлений подготовки, тем совершен-
нее и качественнее можно ожидать результат.

Таким образом, решение проблемы интеграции в процессе организации и 
осуществления профессиональной подготовки педагогических кадров позволя-
ет реализовать важнейшую цель современного профессионального образова-
ния – обеспечение качественно высокого уровня подготовки специалиста.
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дамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі – білім қазынасы. 
Ол ұрпақтан-ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем әдебиет 

ӘОЖ (УДК): 82.09 (075.8)

БАЛАЛАРДЫҢ КІТАП ОҚУҒА
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 
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М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің магистранты

А

Аннотация. Мақала балалар әдебиетіне деген қызығушылықтың төмендеп 
бара жатқаны жайлы өзекті мәселені көтереді. Балалар әдебиеті – білімді ұрпақ 
тәрбиелеудің негізгі құралы ретінде әлеуметтік-мәдени және білім беру салаларының 
көкейкесті мәселесі деген пікірді ұстанады.

арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, 
тарихы мен тағылымының алтын сандығы. «Кітап дегеніміз – алдыңғы 
ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тиылсақ, 
ой ойлаудан да тиылар едік» деген еді Ғабит Мүсірепов.

Кітап  таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсеріңді 
өмір қажетіңе  жарата  білу – әрбір  адамның  білігі мен білімін, пайымы мен 
парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Міне, осы асыл қазынаны 
оқу қазіргі таңда төмендеп отырғаны ақиқат. «Егер бір адам кітап оқымаса,  
бұл оның өз қасіреті, ал миллиондаған адамдар кітап оқымаса, тұтас бір 
ұлттың  қасіреті», – деп айтқан Нобель сыйлығының  лауреаты Иосиф Брод-
ский. Кітапқұмарлық балалық шақтан бастау алатыны сөзсіз. Бірақ бүгінгі 
таңда  көкейкесті болып отырған мәселелердің бірі – балалардың көркем 
әдебиет оқуға деген қызығушылығы мен ынтасының төмендеуі мынадай 
сұрақтар бойынша ойлануға мәжбүр етіп отыр.  «Балалардың көркем әдебиет 
оқуға неге құлқы жоқ? Болашақта әлемнің алдыңғы қатарлы елдерімен иық 
теңестіру үшін балаларымыздың кітап оқуы қажет пе? Кітап оқымай-
ақ компьютерді білумен де биіктерге жетеміз дегендердің әрекеті дұрыс 
па? Көркем әдебиетті көп оқығаннан біз не ұтамыз? Ұлтымыздың өткен 
өміріндегі жетістіктері сол ғылыммен бірге көркем әдебиетті көп оқыған, 
ұлтымыздың барлық киелі қасиеттерін өз бойларына сіңірген тұлғалардың 
арқасында қалыптасты емес пе?». Осы сұрақтар төңірегінде әңгіме 
жүргізгенімізде, кейбір оқушылар біздің пікірімізбен келіспеді. «Қазір ком-
пьютермен кез келген адам жұмыс істей алады. Интернеттен қажетті 
мәліметтерді қиналмай-ақ ақпаратты жылдам табуға болады» деген 
ойларын айтты. Оқушылардың пікірі мен біздің пікірімізді ой таразысына 
сала отырып, сандық технологияны меңгерудің де, көркем әдебиетті оқи 
білудің де оқушының тұлғалық қалыптасуы үшін қажеттілігін біз былай 
тұжырымдадық. 

Summary
The article considers the problems of integration in pedagogy and training teachers. The essence 

of the concept of "integration" is revealed, an integrative approach in education is characterized and 
various types and levels of integration are presented. Particular attention is paid to the integrative 
process in professional education.

Москва.
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Компьютердің бала дамуына ықпалы    Кітап оқудың бала дамуына ықпалы
Баланың техникалық сауаттылығы    Баланың тіл байлығы дамиды. Жан-
артады. Заманауи ақпараттық техно-    жақты ойлау қабілеті артады. Қатесіз
логияларды меңгереді. Балада ұтқырлық,    жазу дағдысы қалыптасады. Өмірді  
ептілік пайда болады. Интернет арқылы      түсіне білуге деген көзқарасы,  төзім-
әлемнің түкпір-түкпірінен жаңалықтар        ділік, тұрақтылық, еңбектену қасиеттері 
мен ғылыми деректерді жылдам жинай       дамиды. Кейіпкерлер орнына өзін қоя 
алады. Ой өрісі, таным деңгейі дамиды.      отырып өмір жолын таңдайды. Әлем 
Уақыты үнемделеді.     классиктерінен бастап, кез келген әде-  
         биеттерді оқып білуге мүмкіндігі болады.

«Мектеп оқушылары кітап оқи ма, не оқиды, нені оқығысы келеді?» деген 
ой туындап, оқушылардан көркем шығарма оқу қабілетін анықтау мақсатында 
6-сынып оқушыларымен сауалнама жүргіздік. «Кітап оқуды қай кезден 
бастадың? Сенің отбасыңда көркем әдебиет оқырманы бар ма? Оқитын 
кітабыңды қалай таңдайсың? Оқыған кітаптарыңның ішінен ерекше 
ұнағаны бар ма?». Осы сұрақтарға оқушылардан жауап алдық. Нәтижесінде 
Карина, Ақмарал, Жандос есімді оқушылардың көркем шығарма оқуға 
қызығушылықтары басым екені анықталды. Бұл үшеуі де – жақсы оқитын 
оқушылар. 

Карина: – Мен кітап оқуды 2-сыныптан бастадым. Ертегілер оқуды 
ұнататынмын. Отбасымызбен барлығы қолдары бос болса, кітап оқығысы 
келеді. Олар, көбінесе, мен алып келген қызық кітаптарды өздерінің 
талғамына сай оқиды. Мен кітапханаға жаңадан түскен, өзіме сыйға тартқан 
және көп естіген кітаптарды таңдап оқимын. Оқыған кітаптарымның ішінде 
маған ұнағандары М.Әуезовтің әңгімелері, А.Құнанбаевтың өлеңдері, 
Ә.Кекілбаевтың әңгімелері, Б.Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі, 
т.б. кітаптар. Осы шығармалардың кейіпкерлеріне қызықтым, кітап оқуға ын-
там арта түсті. Абайдың өлеңдерін үнемі жаттап жүру үшін екі томдығын 
мұғалімнің айтуымен сатып алдым.

Ақмарал: – Мен кітапты 3-сыныптан бастап оқи бастадым. Алғашқы 
оқыған кітабым «Қазақ ертегілері» жинағы болды. Біздің отбасымызда 
анам, өзімнен үлкен апам кітап оқығанды жақсы көреді. Біз оқып жатқан 
әдебиет пәнінен ақын-жазушылардың өмірін, шығармашылығын өткенде сол 
авторлардың басқа да шығармаларымен танысқым келеді. Кейде біреулерден 
естіген кітаптарды іздеп жүріп оқимын. Оқыған кітаптарымның ішінде ерек-
ше ұнағаны – З.Ахметованың «Шуақты күндер» кітабы. «Жақсы, мазмұнды 
бір кітап оқыған – бір мектепті бітіргенмен тең», – деп қазақтың батыр 
ұлы Б.Момышұлы айтқандай, кітап оқудан ешқашан жалықпаймын. Кітап 
қызықты болған сайын өзіңді сол кейіпкерлермен бірге жүргендей, сол 
жандардың замандасындай сезінесің. Бауыржан атадай батыр болуға, ел 
қорғаны болуға өзіңді тәрбиелейсің. «Шуақты күндерді» оқыған соң, алдағы 
уақытта халқымыздың батыр ұлы Бауыржан туралы кітаптарды іздеп оқуды 
мақсат етіп отырмын.

Жандос: – Мен кітапты 4-сыныптан бастап оқи бастадым. Кітапты қолым 
бос кезде ғана оқимын. Оқыған кітаптарымның ішінде маған ұнағаны – Жюль 
Верннің «Он бес жасар капитан» романы. Бұл кітапты маған ағам сыйлаған. 
Кітаптарды ауыл кітапханасынан алып оқимын. Маған саяхатшылар өмірі ту-
ралы, кездейсоқ кездесетін шым-шытырық оқиғалы кітаптар ұнайды. Біздің 
үйде қарындасым екеуіміз ғана кітап оқимыз.

Оқушылардың сауалнамаға берген жауаптарына қарап осы және басқа да 
балалардың көркем әдебиетке қызығушылығын одан әрі дамыту үшін алдымен 
осы сыныпта Ә.Кекілбаевтің «Шыңырау» әңгімесі бойынша әдебиет сабағын 
«Сыни тұрғыда ойлау» әлемдік Кембридж бағдарламасы технологиясының 
«Әдебиет үйірмесі» стратегиясымен өткізу жоспарланды. Ондағы мақсат:
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– көркем шығарманың тақырыбы мен идеясын ашу, мазмұнын толық 
меңгерту;

– өз бетінше ізденуге баулу;
– кейіпкерлер әрекетін бағалай білу, әңгімені бүгінгі өмірмен байланыс-

тыру, өзіндік көзқарас, пікірін қорғауға бағыттау.
Күтілетін нәтиже: өз бетінше көркем әдебиетті іздеп оқуға дағдыланады, 

әңгіме мазмұнын меңгереді, ақпараттарды өз сөзімен жүйелі жеткізе ала-
ды, мәтіндегі оқиға арқылы Еңсептің ауыр еңбегі туралы біліп, су қадіріне 
көзін жеткізеді. Құдық қазудың азабы туралы мағлұмат алады. Әңгімені тал-
дай отырып еңбекқорлыққа, шыдамдылыққа, адамгершілік пен төзімділікке, 
қайырымдылыққа үйренеді. Әңгіме оқиғасын өмірмен байланыстырып, са-
лыстырып өз толғанысын қорытады.

Сабақты қызығушылықты оятудан бастадық. «Шыңырау» деген сөзді 
қалай түсінесіңдер? 

Оқушылар жеке, жұппен, топпен жұмыс істеп, ойларын ортаға салды. 
Ақкүл: – Менің түсінігімде шыңырау таудың арасында болады деп ой-

лаймын.
Еламан: – Көз жетпейтін терең дегенді атамнан естігенмін.
Венера: – Шыңырау деген сөзді бұрын естімеппін. Сыныптастарым-

нан бірінші рет естідім. Шыңырау деген өте терең, құдық деген мағынаны 
білдіреді екен.

Мағынаны тану кезеңінде берілген нөмірлер арқылы оқушыларға рөлдер 
берілді. Рөлдегі оқушылардың қызметі жайлы түсіндірілді.

1. Баяндаушы  (шығарма мазмұнын  баяндайды).
2. Ізденуші (тақырып туралы ақпарат жинайды. Құдық, оның қажеттілігі 

туралы мәлімет жинайды).
3. Сұрақ қоюшы   (әңгіме негізінде сұрақтар дайындайды).
4. Сілтеме табушы (әңгіменің ең қызық жерін табады. Оны неге қызық 

деп тапқанын түсіндіреді).
5. Бейнелеуші-суретші  (оқиға желісімен сурет салады).
6. Дәнекер  (әңгіме оқиғасын өмірмен байланыстырады).
Барлық оқушылар тапсырманы орындау барысында әңгіме мазмұнымен 

де танысып, өздеріне берілген міндеттерін де жауапкершілікпен атқарып 
шықты. 

Ізденуші болған Айдос: – Шыңырау деген сөз бұл әңгіме де құдыққа 
байланысты айтылған. Бұрында қазіргідей су құбырлары болмағандықтан, 
құдықтың адамдар үшін маңызы өте зор болғаны белгілі. Сондықтан елі үшін  
Еңсеп батыр құдық қазып, елін шыңыраудың мөлдір суымен сусындатқан. 
Құдықты шөл даладан қазу – шыңыраудан су тартқан Еңсептің қолынан ғана 
келетін шаруа. Бұл оқиға өмірде болған ба, болмаған ба, білмеймін, бірақ 
маған қатты ұнады.

Сілтеме табушы Ақмарал: – Әңгіменің ең қызық жері – «...біреудің 
аялы қолдары қос алақанын жайып, қағып алғандай. Басқа жеріне зақым 
тимеді. Қақ маңдайынан бастап жып-жылы жұмсақ алақан сипап өтіп 
еді, көмейіне қоймалжың бірдеңе құйылғандай болды. Мұны қағып алған 
бейтаныс адамның да омырауы терге малшынып қалыпты. Біреу жүзіне 
телміре төнгендей...». Бұл жерді қызық деп тапқан себебім – жазушы осы су-
реттеу арқылы құдықтың түбінде қалған Еңсепті жасаған бейнетінің барлық 
қиындығын ұмытып, басқа жаққа жақсы өмірге кеткендей суреттеген...  

Дәнекер қызметін атқарған Аида:  – «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 
тіленбей» деген мақал Еңсепке арналмапты. Ол өзінің бейнетінің зейнетін 
көрген жоқ. Еңсеп сияқты адамдар қазір біздің де арамызда бар. Біреулердің 
жұмысын істеп, тапқаны күнделікті тамағына ғана жететін ағалар кездеседі. 
Алайда, Еңсеп заманын қазірмен салыстыруға болмайды. Қазір жұмыс өте 
көп, бірақ көп адам ауыр жұмыс істегісі келмейді... Мен жазушы айтқан 



43

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Кейіпкер              Адамгершілік қасиеті          Өмірге көзқарасы        Кейіпкер әре- 
               кетіне баға
О.Бөкеев-        Көп сөйлемейтін, дүниеде      Апам балаларды, келін-    Өте жоғары
тің «Апам-      өсек-аяңды, қулық-сұмдық-     дерін, ауыл адамдарын
ның астауы»   ты білмейтін, өз ісімен ғана     құрметтеп, жақсы көрді. 
әңгімесін-       жүретін, қақ-соғы жоқ, ина-     190-бетте апам балала-
дегі Апа          батты жуас жан. Тірі пендеге   рына болашақ туралы
            тілі тимеген, ораза-намазы       өз ойын айтады. 
            бұзылмаған, өте таза да            Балаларының болашағы
              тәкаппар әйел, өнерлі,               жақсы болатынын
             жігерлі, ақылды                        болжаған

қараңғы мен жарықты былай түсіндім: кітапты көп оқып, біліміңді көбейтіп 
отырсаң, қараңғылықта қалып қоймай, жарыққа жетесің, ал күнделікті 
біліміңді толықтырмай, оқу оқымасаң, шыңырау түбінде қалып қойғандай 
боласың.

Ойтолғаныс кезеңінде 1-топқа кейіпкерге (Еңсепке) хат жазу берілсе, 
2-топқа әңгімені өз ойларымен аяқтау тапсырылды. Сыныптың барлық 
оқушысы бұл жұмысты да құлшыныспен орындады. 

1-топ атынан Еламан: – Еңсеп, елі үшін тау көтерген Толағайды халқы 
ұмытқан жоқ, сол сияқты «Еңсеп қазған» шыңырауын қалдырған сені де елің 
ұмытпайды. Шөл далада су аңсап келе жатқан адамдар сен қазған құдықтан 
мейірлерін қандырып, мөлдір су шығарып берген саған мың алғыстарын ай-
тып, ерлігіңді еске алып отырады. «Ер ел үшін туады, ел үшін өледі» деген-
дей, сен де қазақ халқының бір батыр ұлысың!.

2-топ атынан Менай: – Біз әңгімені былай аяқтар едік: «Жүрегін қуаныш 
кернеген Еңсеп қайта-қайта ұрғылай берді. Кенет сүймені тасқа тимей, 
тесіктің өзіне түсті. Мол ашылған тастың саңылауынан мөлдір су атқылай 
бастады. Еңсеп арқанды екі-үш жұлқылап үлгірді, жоғарыдағы жігіттер 
тарта бастады. Еңсептің соңынан шыңырау ішіне  тола бастаған су қуып 
келе жатыр... Еңсептің еңбегі ақталып « Еңсеп қазған» құдығы мөлдір суға 
лықылдады. Бұл өңірде одан асқан тәтті сулы құдық жоқ еді».  

Сабақ өткізгеннен кейін оқушылар оқитын кітаптарын таңдауға 
көмектесіп, мұғалім өз жеке кітап қорынан және мектеп кітапханасынан 
көркем әдебиет оқуды ұсынды. «Оқушылардың күннен-күнге кітап оқуға 
деген ынтасы арта түскені байқалды. Олар әрдайым өздері оқып жүрген 
кітаптары жайлы әңгімелесіп, пікір таластырып отырады» дейді мектеп 
кітапханашысы. 

Оқушылардың бұрынғыға қарағанда кітап оқуы қандай дәрежеде 
болғандығын анықтау мақсатында ақпан айында тағы да сауалнама жүргізілді. 
Нәтижесінде үш оқушының оқыған кітаптары көбейгеніне көзіміз жетті. Енді 
осы үш оқушының кітап оқу арқылы жеткен жетістігін басқа сыныптарға үлгі 
ету мақсатында «Оқу күнін» өткізуді ұйымдастырдық. Тақырыбы: «Кітап – 
ең жақсы дос». 

Оқу күні өтетін орны: мектеп кітапханасы.
Қатысушылар: 5–9 сынып оқушылары.
Оқушылармен өткізілген оқу күнінің мақсаты – көркем әдебиет оқуға 

құштарлықтарын ояту, сол арқылы өмірді түсінетін, адал, жан-жақты дамыған 
білімді ұл-қыз тәрбиелеу. 

Дамытушылық міндеттері: кітапқа сүйіспеншілігін арттыру және дамы-
ту, ойлау және шығармашылық қабілеттерін, қиялын, есте сақтау қабілетін 
дамыту және пікірін қалыптастыру, ойын еркін жеткізуін қолдау. Кітап оқу 
арқылы өз-өзіне баға беруге үйрету.

Осындай мақсатпен өтілген оқу күні барысында оқушылар өздері оқыған 
кітаптарындағы кейіпкерлерге талдаулар жасады. 

Тоғжан. Концептуалдық кесте.
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Әлібек. «Білемін. Үйрендім. Үйренгім келеді» кестесі.

Жанерке. Оқырман кестесі.

Оқушылар оқыған кітаптары туралы әңгімелеумен қатар өздері жазған 
эсселерін, шығармаларын оқыды. Төменде солардың біразын ұсынып отыр-
мыз.

Ақгүл: – «...Мен елу жылдығымды тойлауға қатыса алмаймын, бірақ 
өмірден кеткенше қысылмай жететін жырлар жазып кеткем. Ол сендерді 
асырайды, туған жерім Қарасаздың да атын әлемге жаяды. Сол өлеңдерді 
шашау шығарма, соларды күт, балаларға бас ие бол, мықты едің ғой, одан да 
мықты бол!». Қалай дәл айтылған. 

Білемін, керемет бір күн келеді! Мен сенің үніңменен үндесемін,
Жайнайды, жасыл бағым гүлденеді. Мен сенің тіліңменен тілдесемін.
Көремін, керемет бір күн кешемін, Сауық құрып бойында бір көшенің
Болашағым, сенімен бірге өсемін. Болашағым, сен тұрсаң, мен де өсемін!

Мен Мұқағали өлеңдеріне ғашықпын... Қазақ халқының Хантәңіріне 
айналған Мұқағали елі-жұрты аманында халқымен қанаттасып, мәңгі жасай-
тынына сенем.

Айым: – Ғ.Мүсіреповтің ана тақырыбындағы әңгімелерін оқи отырып 
әр әңгімеден Ананың махаббатын, ерлігін, нәзіктігін, қайсарлығын көрдім. 
Ана – өмір тірегі, өмірді жалғастырушы, тіршіліктің мәні екендігін білдім. 
Әңгімелердегі аналармен бірге қиналып, бірге қуандым.

Жан: – Мен қасқырлар туралы кітаптарды жақсы көремін. Сондықтан 
М.Әуезовтің «Көксерегін» оқыдым. Табиғат тепе-теңдігі бұзылса, адамдарға 
жамандық келетінін қасқырдың өз иесі Құрмашты өлтіргенінен көруге бо-
лады. «Дала тағысы қолға үйренбейді» деген атамның сөзіне дәлелді осы 
кітаптан таптым. Енді шетелдік «Ақ азу» кітабын тауып оқуды мақсат етіп 
отырмын.

Білемін         Үйрендім          Үйренгім келеді
Т.Әлімқұловтың «Қараой»    Батырдың өмірінің соңғы      Отағасынан айрылған ана 
әңгімесін  оқи отырып           кезін Қараойда жалғыз үй     мен жетім қалған Нұрсұл- 
Махамбеттің басынан            отырып өткізуі себебін           танның Қараойдағы кейінгі
өткен қиындықтарды біле-    білдім. Махамбеттің ерлік     тағдыры туралы білгім
мін. Махамбеттің Ықылас     пен қиындыққа толы өмірі,   келеді. Махамбеттің басын 
деген туысының қолынан     батырдың сенгіштігі,  Ықы-   кескен Ықыластың кейінгі     
мерт болғанын білемін.         ластың арамдығы маған         өмірі қалай өткенін
Махамбеттің ел қамын          қатты әсер етті. Махамбет-    білгім келеді. 
ойлаған азаматығын, ерлі-    тің бойындағы жақсы
гін, қайсарлығын білемін.     қасиеттердің өз бойымда
          болуын қалаймын.

Оқыған кітап-       Бұл кітапты          Сүйікті             Оқыған кезде       Жасаған
тың авторы, аты   не үшін алдың?    кейіпкерің        не сездің?              қорытындың
Фариза Оңғар-      Фаризаны ақын     Фаризаның     Ақынның өзі,        Фаризаның
сынова «Шашы     ретінде тани-         өзі, Шынар,    туған жері             өмірі, өнері,
ағарған қыз»    мын, эссе, по-        Жахия,   туралы, қара-        өзі құштар
      вестерін де            Әлия, т.б.   пайым еңбек         болған әлемі
      оқығым келді.     адамдарының        туралы жазған-
      Кітаптың аты     қиын да қызық     дары маған
      да өзгеше     тағдыры туралы    қатты әсер етті.  
      көрінді.    білдім. Білім-
        ділік, махаббат,  
        жан сұлулығын
        сездім.
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Оқушылар «Кейіпкерге хат» әдісі бойынша да бірнеше жұмыстар жа-
сады. Солардың бірі – 6-сынып оқушысы Жанболаттың Ш.Мұртазаның 
«Тұтқын бала» әңгімесіндегі Тұрарға арнап жазған хаты:

«Тұрар, сенің басыңнан өткен қиындықтардың бәрін білеміз. Намысы 
үшін түрмеге түсіп, итжеккенге айдалған әкеңнің үмітін ақтап, ел азаматы 
болатыныңды да сезем. Сен жалғыз емессің, біз  Волгодонов  мектебінің  ба-
лалары сені  қолдауға  әрқашан  дайынбыз. Сен  батыр  баласың, әкеңнің 
атын өшірмеу үшін жасаған ерлігіңе қосыламыз. Бронниковтің мінездерін 
өзіңе өнеге етіп, өзіңді  қайсарлыққа, білімділікке тәрбиеледің. Әке мен 
баланың арасындағы махаббатты да сенің іс-әрекетіңнен көрдім. «Жақсы 
бала жеткізеді  мұратқа» дегендей, сен  сияқты  ақылды,  білімді, алғыр бо-
лып  ата-анамды  қуантқым келеді...   Волгодонов  мектебіндегі  досың – Жан-
болат».

Оқу күні оқушыларға қандай ой тастады?
– оқыған шығармалары жүрек қылын қозғап, өздеріне сенім оятты;
– өздігінен кітап оқуға қызығушылықтары артты;
– өз ойларын, пікірлерін тыңдап, оны қорғай білді;
– өздеріне сын көзбен қарай білуді үйренді;
– әдеби тілде сөйлеуге үйренді;
– шығарманы талдай білуге машықтанды;
– ұжым болып жұмыс істеуде жақсы қарым-қатынас қалыптасты.
Кері байланыс парағында Еркегүл: – Бүгінгі күннен түйгенім көп. 

Жүрегіме жылу беріп, санама ой туғызған, бойыма сезім ұялатқан Фариза 
Оңғарсынованың өлеңдерімен оқу күнінде танысқаныма ризамын. Тағы да 
осындай күн болса екен.

Әлібек: – Мен өзіме бүгін жақсы дос таптым. Оның аты – кітап. Бұрын 
да кітап оқитынмын, бірақ бүгінгідей жан жүрегіммен оқымаппын. Жүсіпбек 
Аймауытовтың бұрын білмейтін кітаптарымен танысып, оқыдым.

Оқу күнін ұлы Абайдың: 
«Пайда ойлама, ар ойла, Артық білім – кітапта,
Талап қыл, терең білуге. Ерінбей оқып көруге» 

деген сөзімен қорытындылай келе, кітаптың шебер ұстаз, тілсіз мұғалім, дос, 
өзінің мазмұнымен нәр беруші, рухани қолдаушы екенін көрсеткіміз келеді.

Өз ұлтының көркем шығармалары кәусарынан қанып ішкен ұл мен қыз 
ғана шын мәнінде елінің толыққанды мәдениетті азаматы болатынын естен 
шығармағанымыз жөн. «Оқушы көркем әдебиетті неге оқымайды?» – деп 
сауал тастап, шарқ ұрып жүрген әріптестеріме айтарым – бала оқиды, тек 
«қалауын тауып, қар жағу» өз қолымызда.
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Summary

In modern society, the decline of interest in reading children’s literature today is the most actual 
problem. The article highlights the different views on the issue of children’s literature and reading 
management of children. The article is fully committed to the belief that children’s literature has social 
cultural and educational focus.
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лемдік білім кеңістігіндегі оқытудың озық технологияларын қамтитын 
жаңа білім мазмұны шынайы жарыс, адал бәсекеге қабілетті адам 

ӘОЖ (УДК): 378. 091.33:8,2.0 

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАТЫCЫМДЫҚ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

Қарлығаш  МОЛДАБАЕВА,
Алматы энергетика және байланыс университетінің 
аға оқытушысы

Аннотация. Мақалада мәдениетаралық қарым-қатынасты қалыптастырудың 
амал-тәсілдері сөз болады.

Түйінді сөздер. Топонимдер, антропонимдер, этнографиялық дәстүрлер, 
эквиваленттік және эквиваленттік емес , лингвистикалық құзыреттілік.

Ә
тәрбиелеуді  қамтамасыз  етуі  тиіс. Сол себепті біздер де әр кез үлкен ізденісте 
жүріп, әр сабаққа жан-жақты  дайындалуымыз  қажет. Сабақтың қызықты, 
сапалы өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Бір сабақтың әр 
кезеңдерінде түрлі әдістерді орнымен пайдалану арқылы көп нәтижеге же-
туге болады.

Көптеген әдіскерлер мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілікті 
қалыптастыруды түрліше бағыттарда қарастырады.

Ғалым М.Бирам мәдениетаралық құзыреттілік құрылымын зерттеді, бұл 
ғалымның  пайымдауынша, мәдениетаралық құзыреттілік бес элементтен 
құралады: қарым-қатынас жасай алу; білімі болуы; түсіндіре және салысты-
ра алуы; ашық-жарқын және өзара әрекетке дайын болуы; мәдениетке сыни 
көзқарасы немесе саяси білімі болуы. Мәдениетаралық қатысым барысын 
мұндай құрамдас элементтермен толық қамту үшін әртүрлі әдіс-тәсілдер 
қарастырылуда. Ресей ғалымы Г.Д. Томахин тілді және мәдениетті оқу бары-
сында  мынадай лексиканы меңгеру аса маңызды деп біледі. 

1. Дәстүрлер белгілі бір мәдениетке тән  тілдік бірліктер, бұл бірліктерде  
ұлттық мәдениет ерекшелігі  айқын көрініс тапқан, мұндай тілдік бірліктер 
басқа тілдерде болмайды:

– топонимдер (географиялық атаулар);
– антропонимдер (адамдар есімдері);  
– ең алдымен, тарихи және  мемлекеттік қайраткерлер  аты-жөндері;
– этнографиялық ғұрыптар:  азық-түлік, киім-кешек атаулары,  мей-

рамдар, көлік түрлері, ақша, т.б.;
– қоғамдық-саяси дәстүрлер;
– білім беру жүйесінің дәстүрлері;
– мәдениетке, яғни театрға, киноға, әдебиетке, музыкаға, сурет өнеріне 

байланысты дәстүрлер.
2. Коннотативті лексика, яғни  мағынасы бойынша  сәйкес келетін, бірақ  

мәдени ассоциациялар жағынан өзгеше лексика.
3. Түпкі  лексика, салыстырылып отырған тілде аналогы бар ұғымдар, 

бірақ ұлттық ерекшеліктері бар . 
Cондай-ақ, тілдегі мақал-мәтелдерге де  үлкен қызығушылық тудырады, 

өйткені  оларда ұлттық ерекшелік, дәстүрлер,  өмір сүру салты,  халық тари-
хы бейнеленеді.

Шеттілдік білім бере отырып оқушының мәдениетаралық қатысымдық 
құзыреттілігін қалыптастыру мына параметрлер бойынша іске асуы тиіс:

– басқа мәдениет өкілімен қарым-қатынас барысындағы  тілдік қарым-
қатынас ерекшеліктерін білу;
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– эквиваленттік және эквиваленттік емес лексиканы меңгеру;
– мәдениеттанымдық мағлұматтарды білу;
– шетел тілінде ана тілінің дәстүрлерін түсіндіре алу.
Мәдениетаралық қатысым жағдайларында  мәдениетаралық қатысымдық 

құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында  қолданылатын жаттығуларды  
неміс зерттеушілері Хойсерман мен Пипо (1996)  мынадай топтарға бөледі:   

– қабылдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған жаттығулар;
– тілдік рефлексия қалыптастыруға бағытталған жаттығулар;
– мәдениеттерді салыстыруға бағытталған жаттығулар;
– мәдениетаралық қатысым жағдайларында  мәдениетаралық қаты-

сымдық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған жаттығулар.
Мәдениетаралық   қатысымдық  құзыреттілік  құрамын  анықтау  мәсе-

лесіне келгенде,  ғалымдардың пікірлері түрліше. И.А. Зимняя, С.В. Муре-
ева, И.Л. Плужник, Т.А. Ткаченко, Т.В. Парфенова  еңбектерін қарастырсақ,  
олар мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілік құрамына мына бөліктерді 
кіргізеді:

– жалпы мәдени (жалпы мәдени білімдер, әртүрлі елдердегі құнды-
лықтарды білу);

– әлеуметтік мәдени (басқа ел өкілімен тұлғаралық  вербалдық  қарым-
қатынас жасай алу, этика нормаларын сақтау, сөз этикетін сақтау);

– лингвомәдени, лексикалық және грамматикалық бірліктерді білу; 
– оларды қатысым барысында қолдана алу.
Ян Ван Эк мәдениетаралық  қатысымдық құзыреттілік құрамына мына-

дай құзыреттіліктерді жатқызады:
– лингвистикалық құзыреттілік (вокабуляр мен грамматиканы меңгеру); 
– әлеуметтік-лингвистикалық құзыреттілік (жағдаятқа немесе мән-

мәтінге сәйкес тілдік формаларды қолдана білу, түсіндіре алу);
– дискурсивтік құзыреттілік (мағыналық қатысым барысында жеке ай-

тылымдарды түсіне алу және құра алу);
– стратегиялық құзыреттілік (жеткіліксіз білім орнын вербалдық және 

вербалдық емес құралдармен толтыра алу);
– әлеуметтік-мәдени құзыреттілік (әлеуметтік-мәдени мәнмәтінмен  

белгілі бір деңгейде таныс болу).
Мәдениетаралық қатысымдық құзыреттіліктің осындай құрамдас 

бөліктерін қалыптастыру шеттілдік білім беру жүйесін түбегейлі өзгерту 
арқылы мүмкін болады.

Мәдениеттегі реттеушілік әрекеттерінің өзіндік ерекшеліктері бар. 
Мәдениетте күнделіктіден гөрі жоғарғыға, идеалдыға, үлгіге көбірек көңіл 
бөлінеді. Мәдении ұғымдарда нормативтік, ережелік талаптар басымырақ. 
Мысалы, «мәдениетті адам» дегенде оның адами жан-жақты белгілерді бо-
йына толығырақ, тереңірек дарытқандығын көрсетеді.   

Қатысымдық, қарым-қатынастық қызмет – бұл мәдениеттің қоғамдағы 
негізгі қызметтерінің бірі. Адамдардың қарым-қатынасы, мәдениеттер 
сұхбаттасуы – әлеуметтік шындықтың басым көрінісі. Қоғамдық өмірде тек 
зат пен тауар ауысуы ғана емес, ең алдымен, идеялар, мамандық, шеберлік 
тәжірибелерімен, сезімдік үлгілермен ауысу толастамақ емес. 

Мәдениетаралық қатысым жағдайларында  мәдениетаралық қатысымдық 
құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған жаттығулар төмендегідей болуы 
мүмкін:

– рөлдік ойындарды, сахнамаларды, ойын түрлерін қолдану;
– симуляция ойындары, шеттілдік  ортаға ену;
– этнографиялық жобалар (тілі оқытылып отырған ел туралы, мәде-

ниеті туралы ақпарат жинау).
Осы ұсынылып отырған жаттығулар түрлері білімгерлердің мәдениет-

аралық қатысымдық құзыреттілікті қалыптастыруға құзыреттілігін қа-
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лыптастыруда тиімді жаттығулар болып табылады. Өйткені, мәдениетаралық 
қатысым – күрделі үрдіс, ол білімгерден тілдік білімді ғана емес, сондай-ақ 
мәдениет ерекшеліктерін, әлеуметтік ерекшеліктерін білуді және қатысым 
барысында ескеруді қажет етеді.

Мәдениетаралық қатысымдық құзыреттілік қалыптасуы мәдениеттер 
диалогын іске асыруға ықпал етеді, қазіргі жалпы әлемдік жаһандану кезінде 
мәдениеттер диалогының жетістікті болуы аса қажет.

Мәдениетаралық  қатысымдық құзыреттілікті қалыптастыру ұстаным-
дары мен жолдары мыналар:

– білімгердің өз ұлттық мәдениеті мен туған тілін білуі,  басқа  мәдениет 
арқылы мәдениетаралық қатысым жағдаятында білімдерін ары қарай да-
мытуы; 

– түпкі білімдерге, оқытылып отырған шетел тілі елінің әлеуметтік 
мәдени негіздеріне сүйене отырып шеттілдік қатысымды іске асыру;

– мәдениеттер диалогы шеңберінде тілдік қарым-қатынас жасай алуға 
үйрету;

білімгердің өзін-өзі белгілі бір мәдениеттің өкілі ретінде сезінуі, мәдени 
диалог субъектісі ретінде қарым-қатынас жасай алуы. 
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Резюме
В статье рассматриваются виды и способы создания межкультурной коммуникаций.Так-

же описываются подходы с помощью которых создается межкультурная коммуникация.

нклюзивное образование в Казахстане сегодня находится на стадии вне-
дрения. Между тем решение этой проблемы требует незамедлительных 
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Аннотация. В статье  рассматривается вопрос  интегрирования и развития де-
тей с нарушением в развитии  традиционных дошкольных организациях.     

Ключевые слова. Инклюзивное обучение, дошкольное воспитание.

И
действий из-за растущего числа детей с отставаниями и нарушениями в раз-
витии. За последние годы показатель детской инвалидности вырос на 45,1 
%, отклонения и дефекты развития были обнаружены у 215501 ребенка. Об-
учение этих детей в специализированных учреждениях часто приводит не к 
компенсации имеющегося дефекта, а к усугублению социальной дезадапта-
ции ребенка.

Существенной помощью при этом является предоставление возмож-
ности ребенку с особыми потребностями в развитии, учиться в коллективе 
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сверстников. Такое совместное обучение (инклюзия) позволит подготовить 
детей к будущей самостоятельной жизни и интеграции в обществе.

В системе дошкольного и начального образования республики эта форма 
обучения и воспитания детей с особыми потребностями должна учитывать 
современные казахстанские социальные и экономические условия, особенно-
сти национальной системы образования. Кроме того, интеграция не должна 
осуществляться стихийно, она возможна лишь при наличии в дошкольных 
учреждениях гибкой программы и кадрового обеспечения, а методики долж-
ны соответствовать специфическим возможностям и способностям ребенка, 
а также особому характеру трудностей его развития.

Так, международная образовательная программа "Step by Step", развиваю-
щаяся в нашей Республике с 1996 года, поддерживает и предусматривает 
включение детей с особыми потребностями, в основе, которой,  лежат такие 
твердые убеждения, как:

– дети являются частью семьи и сообщества;
– каждый ребенок имеет право на образование;
– каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы; 
– способности и учебные потребности;
– дети учатся лучше в условиях, когда их потребности принимаются во 

внимание и удовлетворяются индивидуализированным  образом.
Детские сады и школы стремятся раскрыть потенциал каждого ребенка, 

воспитывают в детях толерантность укрепляют взаимоотношения с семьями, 
с целью вовлечения их в образовательный процесс.

Детей нужно научить общаться и со взрослыми и со сверстниками. Дети 
с ограниченными возможностями  должны себя принимать такими как и дру-
гие нормальные дети. Главная задача педагога и воспитателя, чтобы и обще-
ство и одноклассники детей с особыми потребностями воспринимали их как 
нормальных детей. Они такие, как все! Дети имеют право на защищенность 
от насилия, оскорблений, пренебрежения и страданий. 

Чтобы свести к минимуму влияние врожденного или приобретенного не-
достатка и способствовать развитию целого ряда разных важных навыков, 
для них нужно создавать  специальные условия. Для этого требуются уси-
лия квалифицированных воспитателей, учителей, которые хорошо знают, что 
нужно детям и способствуют развитию и использованию специальных навы-
ков, необходимых детям нуждами. К тому же педагоги должны уметь сотруд-
ничать с семьями и оказывать родителям квалифицированную помощь с тем, 
чтобы и они научились  поддерживать развитие своего ребенка.

Для этой работы нужны профессионалы, которые умеют работать со 
специа листами других профилей и относятся ко всем детям с должным ува-
жением, независимо от их  физического состояния.

Несмотря  на логическое обоснование инклюзивного обучения, нельзя 
отрицать существование определенных помех, препятствующих его реали-
зации.  Самая серьезная проблема, с которой сталкивается инклюзивное об-
разование, – это  проблема преодоления негативного отношения к нему со 
стороны общества. Отсутствие  информированности, незнание, страх и на-
рушение прав ребенка – все это развивает негативное отношение к детям со 
специальными нуждами. С другой стороны, отсутствие методики препода-
вания, ориентированной на индивидуальные способности каждого ребенка 
также создает серьезные трудности для инклюзивного образования.

Преподаватели, вузов и педагогических колледжей, занимающиеся под-
готовкой воспитателей и учителей отмечают, что недостатки в их подготовке 
чаще всего являются фактором, препятствующим внедрению инклюзивного 
обучения. Сами воспитатели дошкольных детских учреждений ставят эту 
причину на второе место после соотношения количества детей и учителей 
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(количество детей на одного учителя). А учителя специализированных до-
школьных образовательных учреждений для детей с отклонениями выража-
ют озабоченность по поводу уровня своей профессиональной подготовки, 
поэтому данные рекомендации должны помочь воспитателям. 

Однако устранить существующие помехи невозможно только за счет из-
менения программ подготовки учителей в колледжах и университетах; необ-
ходимы повышение квалификации и обучение в процессе работы. 

Международные исследователи в области инклюзивного образования 
Кляйн и Шиман (1987) выявили  некоторые ключевые компоненты программ 
повышения квалификации персонала включая:

(а) повышение квалификации посредством индивидуального, а не груп-
пового обучения; 

(б) активное участие в процессе реализации программ повышения квали-
фикации, а не просто пассивное слушание; 

(в) демонстрация стратегий и приемов с последующим комментарием со 
стороны методиста – наблюдателя; 

(г) плановое, последовательное повышение квалификации всего персо-
нала вместо разрозненных, непоследовательных тренингов. 

Желаемые изменения в работе учителей достигаются при условии соче-
тания всех вышеперечисленных компонентов обучения.

Интеграция детей с отклонениями в традиционный детский сад один из 
приоритетов образования, и львиная доля в успешности процесса включения 
принадлежит как воспитателям, так и родителям.
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Мақалада ерекше қажеттілігі бар балаларды дәстүрлі мектепке дейінгі ұйымдарда дамы-
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Summary 

The article talks about  the  рrocess of integration and development of children with special needs 
in the traditional preschool organization.

рактика обучения требует постоянного повышения качества педагоги-
ческого мастерства. В этой связи в науке и практике существует много 
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П
подходов и рекомендации.

Методы и приемы обучения выбираются не сами по себе, а с учетом це-
лей. Цели обучения также обуславливают отбор содержания, а не просто ма-
териал учебника.



51

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Преподавание английского языка в качестве второго или иностранного 
языка влечет за собой применение как традиционных методов обучения, а 
также методические приемы, которые являются уникальными для изучения 
и обучения языку. 

Традиционные методы обучения включают в себя профессионально-
ориентированные подходы, такие, как  преподавание, а также подходы, по-
ощряющие активное участие студентов. Основываясь на опыте обучающих 
педагогов по всему миру, различные методы должны быть развернуты в за-
висимости от учебного назначения, предмета и уровня компетентности сту-
дентов, познавательных  способностей и энтузиазма. Использование   только 
одного подхода  часто оказывается недостаточным.

Сегодняшняя парадигма образования в основу закладывает не знания, 
умения, навыки, а личность – ее становление и развитие. Знания – это лишь 
средство становления личности.

Основным подходом по  обмену новыми знаниями в основном профессио-
нально-ориентированных моделей, влечет за собой методы: 1) экспозиций 
объяснение, описание. 2) демонстрация. Между тем, данный  подход  урав-
новешивает ответственность познавательного процесса между преподавате-
лями и студентами с  использованием методов: 1) сотрудничество, 2) учение 
с точки зрения студента.

 Профессионально - ориентированный подход, процесс обучения по клас-
сической модели передачи знаний: учитель – студент. Основные методы, ис-
пользуемые в этой модели включают прямую экспозицию и объяснение раз-
личных субъектов в рамках официальных или мини лекций, которые могут 
сопровождаться аудиовизуальными материалами (доски заметок, CD-ROM, 
видео, музыка, презентаций и другие учебные мультимедий). Использование 
методов изложения-объяснения-описания, от  студентов  зачастую требуется 
запоминания разных понятий, и, в случае обучения языку, в реальной  верба-
лизации слов и фраз.

Очень полезный метод концепции / процесса демонстрации также при-
надлежит профессионально-ориентированному  подходу. Через техники де-
монстрации, учитель может  иллюстрировать концепцию, представив его в 
различных сценариях, где студенты могут четко определить различные фак-
торы, игры или процессы, которые существуют в игре. 

С точки зрения изучения языка, фактические разговоры на иностранном 
языке в различных контекстах может быть показано студентам для того, что-
бы помочь им установить различия использования языка в различных языко-
вых контактов. По сравнению с предыдущей техникой, демонстрация может 
лучше укрепить цель урока, потому что демонстрации позволяют студентам 
оценивать сенсорные (зрительные и слуховые) утверждения о различных 
концепциях, которое  преподается учителем. 

Таким образом, студенты могут лучше сохранять и применять концепции 
урока, когда возникает такая необходимость. 

С другой стороны, подходы на основе участия позволяют студентам 
брать на себя больше ответственности в познавательном процессе. Совмест-
ные подходы в значительной степени стимулируют  сотрудничество, и разы-
грывание ролей таким образом, что студенты становятся очень активными во 
время  закрепления тем уроков.

На занятиях, которые способствуют студенческому сотрудничеству, явля-
ется участие студентов относительно исхода занятий, которое  повышает их 
осведомленность о концепции урока. Кроме того, совместный подход являет-
ся хорошим способом оценки социализации и лидерских навыков отдельных 
учащихся. Совместные методы могут включать представление групповых 
проектов, проведение групповых дискуссий, ролевых игр и моделирования.

Для студентов с различной степенью лидерских склонностей, использо-
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вание данной методики можно дополнительно улучшить, изменив тематику 
компетенции. В конце концов, исследования различных методистов и педаго-
гов   убедительно показали, что игровое учение является очень эффективным 
способом обучения предмету. Некоторые учителя временно позволяют сту-
дентам в ролевой игре взять на себя обязанности учителя, что дает возмож-
ность воспитывать уверенность в себе, и улучшает их навыки изложения и 
демонстрируют  свои знания и опыт жизни.

Поскольку обучение языку влечет за собой желаемый результат по срав-
нению с другими субъектами, некоторые подходы разрабатывались педагога-
ми  на протяжении многих лет. Наиболее часто выполняемые подходы: 1) ме-
тод  грамматики , 2) фонетический метод, 3) коммуникативный подход и.т.д .

Сторонники коммуникативного подхода считают, что, знание, как по-
строения грамматических звуковых предложении и чтения сформулирован-
ных предложении не достаточны для продвинутых учащихся.

Демонстрация является процессом обучения на примерах или экспери-
ментах. Демонстрация может быть использована, чтобы доказать факт путем 
сочетания визуального доказательства и связанного рассуждения.

Объяснение или лекции, являются процессом обучения, путем объясне-
ния, сказанные субъектом. Чтение лекций часто сопровождается наглядными 
пособиями, чтобы помочь студентам визуализировать объект или проблему. 
Объяснение может удовлетворить потребности слуховых или зрительных 
предпочтений обучения.

Взаимодействие позволяет студентам активно участвовать в процессе   об 
учения, говорить друг с другом, выслушивать другие точки зрения. Сотрудни-
чество устанавливает личную связь между студентами и темой исследования, 
и это помогает студентам мыслить менее тенденциозно. Группа проектов и 
их обсуждения доказывает эффективность этого метода обучения.  Учителя 
могут использовать сотрудничество по оценке способности студента к работе 
в команде, лидерские навыки, или способности представления. Совместные 
обсуждения могут принимать различные формы, такие как дискуссий. После 
некоторой подготовки и четко определенными ролями, обсуждение может со-
ставлять большую часть урока, учитель только дает короткую обратную связь 
в конце или на следующем уроке.

Также огромную роль играет учебный план урока. Хорошо разработан-
ный план урока отражает интересы и потребности учащихся. Она включает в 
себя лучшие практики для образовательной области. Вторичные планы уро-
ков английской программы, например, как правило, сосредоточены вокруг 
четырех тем. Это литературная  тема, элементы языка и сочинения, истории 
литературы, и литературный жанр. Широкий, тематический план урока яв-
ляется предпочтительным, потому что это позволяет учителю создавать раз-
личные исследования, писать, говорить, и читать задания. Это помогает ин-
структору  обучить различным жанрам литературы, используя  видеозаписи, 
фильмы и телевизионные программы. 
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3. Зимняя И.А. Речевая деятельность на ИЯ  как объект обучения. // Психология  обучения  
 видам речевой деятельности с аспектом иностранного  языка. – Москва:  МГПИИЯ  им.   
 М.Тореза, 1974.

Түйін
Мақалада шет тілін үйрету барысында сабақ сапасын арттырудың кейбір жолдары си-

патталады.
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45 минут

абақтың мақсаты.   
1. Білімділік: оқушылардың квадрат теңдеуге келтірілген тендеулер 

КВАДРАТ ТЕҢДЕУГЕ КЕЛТІРІЛГЕН  ТЕҢДЕУЛЕР

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

С
жөніндегі білімдерін тиянақтау, толықтыру,  бекіту.

2. Дамытушылық: ойлау, сөйлеу, ауызша есептеу қабілетін дамыту, 
белсенділігін арттыру. 

3. Тәрбиелік: оқушыларды ой шапшаңдығына, нақтылыққа, дәлдікке, 
ынтымақтастыққа тәрбиелеу. 

Бұл білімді бекіту сабағында тест есептері жазылған карточкалар мен  
деңгейлік тапсырмалар жазылған карточкалар көрнекі құралдар қызметін 
атқарады.

Білімділік міндеттері: a) жұмыс істеу үшін қалыпты сыртқы жағдайды      
қамтамасыз ету; ә) оқушыларды қалыпты қарым-қатынасқа дайындау.

Сабақ кезеңінің мазмұны:  a) сәлемдесу;  ә) оқушылардың сабаққа 
дайындығын тексеру; б) оқушылардың көңіл күйін сабаққа аудару.

Үй тапсырмасын тексеру.
№190. Теңдеулерді шешіңдер (қолданған алгоритмін ауызша және жауа-

бын тақтада жазбаша тексеру).
1) x4–22x2–75=0
Шешуі:   x2=y  =>  y2–22y–75=0   =>   (y–25)(y+3)=0   =>   y1=25, y2= - 3;
x2= – 3 теңдеуінің түбірі болмайды,
x2=25 => x=±5.
Жауабы: x=±5.
3) x4+3x2 – 28=0
Шешуі :  x2=y =>  y2+3y–28=0   =>   (y-4)(y+7)=0  =>  y1=4, y2= - 7;
x2= – 7 теңдеуінің түбірі болмайды,
x2=4 => x=±2.
Жауабы: x=±2.
№195.  Жаңа айнымалыны енгізу әдісін қолданып, теңдеуді шешіңдер.
Шешуі: 1) (2x – 7)2 – 11(2x – 7)+30=0  =>  4x2 – 28x+49 – 22x+77+30=0
=>  4x2 – 50x+156=0
(2x–12)(2x–13)=0   =>    x1=6, x2=6,5.
Жауабы: x1=6, x2=6,5.
Шешуі: 3) (6x+1)2+2(6x+1)-24=0   =>  36x2+12x+1+12x+2-24=0
36x2+24x – 21=0   =>  12x2+8x – 7=0
(2x – 1) (6x+7)=0    =>   x1=0,5, x2= -1,3;
Жауабы: x1= 0,5, x2= - 1,3.
Өткен сабақты пысықтау.
1. Квадрат теңдеу дегеніміз не?
2. Толымсыз квадрат теңдеу дегеніміз не?
3. Теңдеу шешімінің қандай жағдайлары бар?
4. Кез келген квадрат теңдеудің түбірлерін табу үшін қандай формула 

қолданады? X1/2= –b+√d
2a
5. Квадрат теңдеудің қанша түбірі болатынын қалай анықтауға болады?
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6. Жаңа айнымалы енгізу әдісін қарастырудың қандай қажеті бар?
Ауызша есептер.
1-топ   
х2+2х–3=0      х1= - 3;  х2=1
2-топ
х2 – 9х+14= 0х1= 7;   х2=2
3-топ
х2 – 5х+6=0      х1=3;  х2=2
4-топ
х2 – 6х+8=0      х1=4;  х2=2
Тест тапсырмасы.
1) х2+7x+6=0 
а) 1; 6; ә)  - 1; - 6; б) 1; 7; в) жоқ. Ж: ә.
2) х4 – 20x2+64=0
а) ±2;   ә) жоқ;  б) 4; 5; 3; 1  в) ±2±4. Ж: в.
3)  х2+рх+q=0  теңдеуінде    p=2, q=3 деп алып теңдеу құр:
а) х2+3х+2=0; ә) х2+2х+3=0; б) х2–2х–3=0; в) х2 – х+3=0. Ж: ә.
4)  3у2+2у–5=0 теңдеуінің ең үлкен түбірін тап:
а) 3; ә) 2; б) 1;  в) 1    ;  Ж: б.      

5)  6y4 – 5y2 – 6=0 теңдеуінің түбірін тап:
а) ±      ;  ә) ±       ; б) ±     ; в) ±        .  

6)   8а2 – 6а+1=0  теңдеуінің  дискриминантын   (D)  есепте:
а) 6; ә) 8; б) 4; в) 1. Ж: б.
Сабақ “Брейнг-ринг оқыта, үйрету” ойыны арқылы бекітілді. 
1. Деңгейлік тапсырмалар.
1-деңгей
Теңдеулерді шешіңдер:
1. y4+8y2–9=0.
2. x4–4x2–45=0
3. y4–10y2+26=0. 
2-деңгей
Теңдеуді шешіңдер:
1. 6y4 - 5y2–6=0.
2. 4,5x4 - 9x2+4=0. 
3-деңгей  
№201 есеп.  64-бет.
Сергіту сәтінде қызықты есептер шығару арқылы сандар әлеміне саяхат 

жасалады.
Вертикаль орындарынан торкөздердегі сандардың қосындысы да, гори-

зонталь орналасқан сандардың қосындысы 100-ге тең болатындай бос  клет-
каларды толтыр.

2. Капитандар сайысы.
№196. Жаңа айнымалыны енгізу әдісін қолданып, 

теңдеуді шешіңдер.
Шешуі: 1) (t2+8t)2+19(t2+8t)+84=0 => t2+8t=y 

=>y2+19y+84=0
(y+7)(y+12)=0   =>  y1= - 7, y2= - 12;

√3
  2

  2
  3

√3
 

 2
√

3
2√

2
5

23    41    36
30    25    45
47    34   19
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 t2+8t=-7  =>  t2+8t+7=0   =>  (t+1)(t+7)=0
 t1= – 1, t2= – 7;
 t2+8t= - 12  =>  t2+8t+12=0  => (t+2)(t+6)=0
t3= - 2, t4= - 6.
Жауабы: t1= - 1; t2= - 7; t3= - 2, t4= - 6.
2) (t2 – 9t)2+22(t2 – 9t)+112=0   => t2 – 9t=y   =>  y2+22y+112=0
(y+8)(y+14)=0   => y1= - 8, y2= - 14;
t2 – 9t=-8 => t2 – 9t+8=0 => (t–1)(t–8)=0
t1=1, t2=8;
t2–9t=-14  =>   t2–9t+14=0   =>  (t–2)(t–7)=0
t3=2, t4=7.
Жауабы: t1=1; t2=2; t3=7, t4=8.
3) (2z2+11z)2 – 23(2z2+11z)+126=0  =>  2z2+11z=y   =>  y2 – 23y+126=0
(y – 9)(y – 14)=0   => y1=9, y2=14;
2z2+11z=9   =>  2z2+11z–9 =0  => (t+1)(t+7)=0
t1= - 1, t2= - 7;
2z2+11z=14  =>  2z2+11z – 14 =0  => (t+2)(t+6)=0
t3= – 2, t4= - 6.
Жауабы: t1= - 1; t2= - 7; t3=-2, t4= - 6.
4) (2х2+3)2+12(2х2+3)+11=0 =>  2х2+3=y =>  y2 – 12y+11=0
(y–11)(y–1)=0  => y1=11, y2=1;
2х2+3=11 => 2х2=11-3 => 2х2=9 =>  х2 =    =>  х= ± 

х1= -     ,  х2=      .

2х2+3=1=> 2х2=1–3 =>  2х2= - 2  =>  ø.

Жауабы: х1= -    ,  х2=     .
Сабақты қорытындылау кезінде балалар жүректен жүрекке жылы лебізін 

жеткізеді. Үйге тапсырма беріледі және бағалау парағы бойынша оқушылар 
белсенділігіне байланысты бағаланады.    

Алматы қаласы.

√3
  2

√3
  2

√3
  2

√3
  2

√3
  2

9
2

дебиет пәнінен 8-сыныпта өткізген «М.Әуезовтің 
«Қараш-Қараш оқиғасы» хикаятынан үзінді» тақыры-

М.ӘУЕЗОВТІҢ “ҚАРАШ-ҚАРАШ” 
ХИКАЯТЫ

Арайлым  ҚАРЖАУОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің 
қазақ  тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Ә
бындағы сабағымда әңгіме мазмұнына, кейіпкерлердің іс-әрекетіне тал-
дау жасай отырып, Бақтығұлдың прототипі Рысқұлдың өмірдегі шынайы  
бейнесін таныту, жазушының тіл шеберлігіне талдау жасату, хикаят мазмұны 
арқылы адамгершілікке, бауырмалдыққа, ұлтжандылыққа, адалдыққа, 
намысшылдыққа, қайсарлыққа тәрбиелеу, оқушы ойын белгілі бір мәліметтер 
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арқылы дәлелдеуін, кейіпкердің іс-әрекеттеріне сай баға бере білуін, өз ойын 
ашық жеткізе білуін дамыту – басты мақсатым болды.

Қорыту-жинақтау сабағы түрінде жүргізген бұл проблемалық оқыту ба-
рысында дамыта оқыту, сын тұрғысынан ойлау сияқты жаңа технологиялар-
ды қолданып, мынадай әдіс-тәсілдер мен стратегияларды жүзеге асырдым: 
проблемалық сұрақтар, іздендіру, баяндау, сұрақ-жауап, ауызша тіл дамы-
ту, терме диктант, ой шақыру, топтастыру. Ал сабақ көрнекілігіне слайдқа 
салынған суреттер, сызбалар, бейнефильм, портреттерді пайдаландым және 
мынадай пәнаралық байланысты өткіздім.

1. Қазақстан тарихы: Т.Рысқұлов.
2. Әдебиет: Ш.Мұртаза «Тұтқын бала».
3. Қазақ тілі: Терме диктант.
4. Кино өнері: «Асуда атылған оқ».
Сабақты әдеттегідей ұйымдастырудан кейін үй тапсырмасын тексеруден 

бастадым. Өйткені, үйде жазушы, ірі суреткер, ойшыл ғалым, ұлағатты ұстаз 
М.Әуезов жайында айтылған естелік ой-пікірлер туралы ізденіп жазып келу 
тапсырылған болатын.

1. З.Қабдолов: «Мұхаң – әрі жазушы, әрі ғалым, әрі ұстаз, әрі қоғам және 
мемлекет қайраткері. Ол осының бірде бірінде осалдық көрсетпеген, бәрінде 
де орасан күшті, бәрін де қатар және тең ұстаған адам. Ол ғажайып бүтіндіктің, 
«сегіз қырлы, бір сырлылықтың», Абайша айтқанда, «Тас бұлақтың суындай 
сылдыраған өңкей келісімнің» үлгісі.

2. Ш.Айтматов: «Өз басым өзге елге сапарға шығып, өзге жұрттың 
табалдырығын аттай қалсам, әрқашан қасиет тұтып өзіммен бірге қастерлей 
ала жүретін екі түрлі ұлттық асылым бар: бірі – «Манас», бірі – Мұхтар 
Әуезов».

3. Сырбай Мәуленов, «Мұхтар асуы».
Жайылып кең құшақтардай,  Шығардың атын оның.
Ірілік мінезіңмен,   Сөнбейтін ақындардай,
Мінбелерге көтерілдің,  Өлмейтін батырлардай,
Кесек турап, ұсақтамай.  Өмірде жатыр жолың...
Шығарса атыңды Абай,
4. Сәкен Жусуев (қырғыз ақыны).
Көп жүрдіңіз қырғыздың айылында,          Көтердіңіз Қырғыздың «Манасын» да,
Көп ойланып қазақтың арасында.          Көтердіңіз қазақтың Абайын да...     
Құмар болып талай күш, талай жырға,

Осылайша М.Әуезовке арналған ақын-жазушылардың ыстық ықылас 
сезімдері мен өшпес махаббаттарынан туған дүниелермен таныстық.

Өткен сабақта М.Әуезовтің «Қараш-Қараш оқиғасы» хикаятының 
мазмұнымен танысып, тараулары бойынша бөлімдерге бөліп, тақырып қойған 
болатынбыз. Сондықтан бүгін осы шығарманың мазмұнына, кейіпкерлерінің 
іс-әрекетіне, тілінің көркемдік ерекшелігіне талдау жасайтынымызды айт-
тым. Ол үшін алдымен шығарманы еске түсіріп өтеміз. Ол үшін оқушылардың 
қызығушылығын ояту мақсатында «Ой шақыру» стратегиясын пайдаланып, 
кинофильмнен үзінді көрсету арқылы өтілген материалды еске түсіреміз.

1.  Бұл үзінді қай фильмнен алынған?
(1968 жылы «Қазақфильм» мен «Қызғызфильм» киностудиялары бірігіп 

түсірген  «Выстрел на перевале» (Асуда атылған оқ») көркем фильмінен.)
2. Фильм кімнің, қай шығармасы желісі бойынша түсірілген?
М.Әуезовтің «Қараш-Қараш» оқиғасы повесі негізінде түсірілген.
3. М.Әуезовтің бұл шығарманы жазуына не себеп болды?
Оқиға аса дәулетті және белгілі байлар басқарған рулардың арасында 

ұдайы  талас-тартыс өршіген таулы ауылдарда ХХ ғасырдың бас кезінде өтеді.  
Жарасбайға адал қызмет етуге тырысқан Бақтығұл кедей байдың бұйрығы  
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бойынша өзімен араз байдың жылқысын айдап әкетеді. Алайда, Жарасбай 
қастандығының нәтижесінде Бақтығұлды кедей байлардың сотына береді, 
олар түрмеге қамау туралы үкім шығарады. Бірақ, Бақтығұл қашып кетеді 
де, Қараш асуында Жарасбаймен есеп айырысады. Міне, Бақтығұлдың, яғни 
Рысқұлдың оқыс қимыл-әрекеті М.Әуезовке әсер етеді де, 1927 жылы хика-
ятты жазып шығарады, 1957 жылы қайта өңдеп шығарады.

4. Хикаяттың негізгі тақырыбы қандай?
Хикаятта Қазан төңкерісі қарсаңындағы қазақ ауылының айқын кар-

тинасы, таптық сананың ояна бастағаны сезіледі. Ескі қазақ ауылындағы 
әлеуметтік теңсіздік мәселесі.

5. Шығарманың негізгі идеясы қандай?
Жазушы Бақтығұлдың тағдырын суреттей отырып халықтың әділет-

сіздікке қарсы тұра алар қайраты мен биік рухын, жігерін көрсеткен. 
Хикаяттың басты идеясы – осы.

Мағынаны  тану бөлімінде  түрлі-түсті  ұяшықтардың  астын-
да   жасырынған сұрақтарды таңдау арқылы сұрақ-жауап әдісі бойын-
ша шығарманың проблемасы, жазушының идеялық-эстетикалық мұраты 
жөнінде әңгіме өрбітіледі.

1. Тектіғұл өліміне не себеп болды? Оның өлімінде қандай саяси-әлеу-
меттік мән жатыр?

2. Інісінің өлімі Бақтығұлға қалай әсер етті?
3. Бақтығұлдың барымтаға аттануына, ұрлық жасауына қалай қарайсың? 

Барымта деген не?
4. Неліктен Бақтығұл Сәлменді емес, Жарасбайды өлтірді?
5. Жарасбайды өлтіру қылмыс па?
6. Билер Бақтығұлға қандай үкім шығарды?
7. Ақылды әрі күшті рухы бар Бақтығұл неге қолшоқпар, барымташы, 

сорлы малайға айналды?
8. Бақтығұл Жарасбай болыстан неге пана іздеді, сондағы мақсаты не еді?
9. Бақтығүл өзінің қателескенін қашан түсінді?
10. Қашқын болып жүріп қандай қауіп-қатерге ұшырады?
11. Шығарма неге «Қараш-Қараш оқиғасы» деп аталған?
12. Повесть деген не?
Сабақты бекіте түсу үшін Бақтығұл бейнесін ашу барысында мәтінмен 

жұмыс атқарылады.
1. Бақтығұл өзі кесек, балуан денелі, иықты, кеуделі келген. Қалың тік 

қара мұртты.
2. Бақтығұл – жылқышы, намысшыл, қорғансыз, аңғал, панасыз, батыл,  

шыдамды, сенгіш, кек алушы күрескер, Сәлмен мен Жарасбайдың құрбаны, 
сорлы, еңбекқор.

Осылайша Бақтығұлға мінездеме бере отырып, оқушылар шығармадағы 
бейнеленген іс-әрекеттері, монологтары арқылы  Бақтығұлдың бейнесін, жан 
дүниесін, психологиясын көрсетіп береді.

1. Бақтығұл Сәлменнің мыңға тарта жылқысының сан жүзін тудырып-
өсіріп, қысы-жазы байдың жылқысының соңында жүрді. Жиырма жыл бойы 
Сәлменнің  жылқышысы болды.  (Бұнда Бақтығұл жылқышы, еңбекқор, 
байдың малайы екенін көреміз.)

2. Күздің ұзақ түні мынау. Қазір алған малмен соқтырып кетсем, таң 
атқанша ұзап  кетем. Осы жауын ізімді шаяды. Түк алмай қайтпақпын ба? 
Қаңғырып жүріп,  қадалған жерден нәр сызбай кеткенім бе?  (Аш, күдікті, ой 
үстінде, ұйқы көрмеген  Бақтығұл.)

3. Мұншалық қорлыққа жеткізді-ау? Панасыздың көрері осындай итшілік 
күн болмай, не болушы еді! Енді сүйенетін кісі таппай болмас. (Налыған, 
өмірден әділдік іздеген, қорғансыз жан.)
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4. Бағымды осымен де бір сынап көрейінші. Қозыбақ ауылының атаған 
абақтысынан құтқарса, осы құтқарар болар ма? (Үміттенген, не айтса да 
көнуге дайын Бақтығұлды көреміз.)

5. Мына сияқты итшілеп жүрген тіршіліктен біздей кісіге өлсек те түк 
етпейді екен. (Жау дүние, мейірімсіз тіршілікке суынған, кегі қайнаған 
Бақтығұлды көреміз.)

6. «Мен бүгін бір бұғы атып келемін». (Дерт пен ызадан құлантаза 
сауыққан, сергіп  ойнақшыған кейіпкерді көреміз.)

Терме диктантта шығарманың тіліне талдау жасап, оқушылар тақтада 
берілген сөз тіркестері ішінен бір бағанға эпитетті, бір бағанға теңеулерді 
теріп жазады: балаша құшақтады, қаңбақтай сезінген, кескен теректей, 
әлсіз жүзін, сотқар бай, арыстандай арысым, қара түн, қаскөй дауыл, аш 
қасқырдай бұралып, сорлы күй, қой торыған бөрідей, оң шырай, суық жүз, 
бетке соққан қамшыдай, буалдыр күңгірт күз.

– Эпитет деген не? (заттың, құбылыстың өзгеше белгілерін көрсету).
– Теңеу деген не? (көркемдеп суреттеуде затты, құбылысты екінші зат, 

құбылыспен салыстырып бейнелеу).
Сабақты бекіту кезінде шығарманың оқиғаларына сүйене отырып 

кейіпкерлердің іс-әрекетіне, мінез-құлқына талдау жасалып, ол үшін кесте 
толтырылады.

«Мөлтек сыр» бөлімінде «Сенің ойыңша, Әуезов әлемі қандай?» сауалы-
на жауап алынады.

1. Әуезов шығармаларының мәңгілігін танып, өшпес тарихи мұра екенін 
білдім.

2. Мұхтар деген есім бізге соншама ыстық, қазақ елінің мақтанышына 
айналған бұл есімге құрметпен қараймыз.

3. Әуезовтің қиял-ойы шексіз терең.
4. Қазақ әдебиетінің дүниежүзілік аренаға шығуы Әуезов шығарма-

ларының арқасы екенін толық түсініп білдік.
5. ХХ ғасырдың басында өткен қазақ ауылының айқын картинасын 

суреттеуші.
6. Әуезов – ұлы жазушы, ғалым, шешен, зерттеуші. 
7. Әуезов – тілге мейлінше бай жазушы.
Сабақты қорытындылай келе мұғалім былай дейді:
– Міне, оқушылар біз бүгінгі сабағымызда осы шығарманың мазмұнына, 

кейіпкердің іс-әрекетіне, тілінің көркемдік ерекшелігіне тоқталып, талдау 
жасадық. Осы шығармадағы басты кейіпкер Бақтығұлдың өмірдегі прототипі 
Рысқұл екенін өткен сабақта айтқан болатынбыз. 

Прототип – көркем шығармадағы кейіпкердің бейнесін жасауға тірек, 
негіз болған  өмірде бар адам. Тарихи тұлға Жылқайдаров Рысқұл – Тұрардың 
әкесі. Жастайынан әділетсіздік көрген, патша әкімшілігінің озбырлығына 
шыдамаған   Рысқұл  1904  жылы  желтоқсанда  халыққа тізесі батқан Сай-
масай Үшкемпіров деген болысты атып өлтіреді. Бақтығұлдың  інісі Текті-          
ғұл – Молдабек, баласы Сейіт – Тұрар, Қатша – Тұрардың анасы Ізбайша, 
Жарасбай болыс – Саймасай Үшкемпіров. Өздерің байқағандай, Рысқұл 
оқымаған болғанымен, көкірегі ояу, еті тірі, пысық, тындырымды адам болған, 
ұлы Тұрар да өз елім, ұлтым деп өткен ұлтжандылығының арқасында елінің, 
халқының жүрегінен мәңгілік орын тауып отыр. 6-сыныпта өткен «Тұтқын 
балада» Ш.Мұртаза Тұрар бейнесін сомдаса, «Қараш-Қараш оқиғасында» 
М.Әуезов Рысқұл бейнесін сомдаған.

Үйге тапсырма  – «Егер автор орнында мен болсам, шығарманы қалай 
аяқтар едім?» деген сауалға жауап берулері тапсырылады. 

Атырау облысы
Құрманғазы ауданы.
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қушыларды  қазіргі  заман талабына сай терең білім алуға ынталанды-
ру, ғылыми  білім негізінде дүниежүзінің өркениет құндылықтарымен 

ТАНЫМДЫҚ САЙЫС-САБАҚ

Жадыра  АУЕЖАНОВА,
№32 орта мектептің тарих пәні мұғалімі

О
қарулануға ниеттерін қалыптастыру және олардың жан-жақты білімін дамы-
ту, ойлау, сөйлеу қабілеттерін шыңдау мақсатында «ХХІ ғасыр көшбасшысы»  
тақырыбында ұйымдастырған танымдық сайыс сабағына сұрақ-жауап, 
пікірталас, ойын әдіс-тәсілдерін қолдана өткіздім.

Оған 6 сайыскер, жүргізуші, әділқазылар қатысты.
Сайыс-сабақ  ІV кезеңнен тұрады. 1-2 кезеңде ұпай санын аз жинаған 

үш оқушы келесі екі кезеңге өте алмайды, ал ұпайды көп жинаған оқушылар 
келесі екі кезеңді жалғастырады.

І кезең – «Бәйге».   ІІІ кезең – «Кім жылдам?»
ІІ кезең – «Дода».    ІV кезең – «Жорға».
«Бәйге» кезеңінің шарты мына төмендегідей.
1. Мұнда барлық сайыскерлерге ортақ мектеп бағдарламасынан және 

бағдарламадан тыс 11 сұрақ беріледі.
2. Әр сұрақтың 3 жауап нұсқасы бар.
3. 5 секунд ішінде қойылған сұрақтың жауабын бұрын қол көтерген 

оқушы айтады.
4. Қатысушы дұрыс жауап берген әр сұраққа 10 ұпай иеленеді.
5. ”Бәйгенің” сұрақтары оқылып болғаннан кейін сайыскерлердің ұпай-

лары есептелінеді. 
6. “Бәйге” айналымында аз ұпай жинаған үш оқушы ойыннан шығады.
1. Ең ұзын хорда:
а) диаметр;  ә) радиус; б) кесінді. 
2. Көбейтінді қай уақытта 0-ге тең болады?
а) 1;   ә)  0;   б) -1.
3. Іле Алатауының етегінде  орналасқан қала:
а) Алматы; ә) Қызылорда; б) Шымкент.
4. «Қар ханымының» авторы  кім?
а) Герберт Уэльс; ә) Андерсен; б) Жюль Верн.
5. Хамелеон мекендейтін жалғыз  арал:
а) Мадагаскар; ә) Гренландия; б) Ява.
6. Қазақтар қандай дала өсімдігінің иісін Отанымыздың символы санаған?
а) қызғалдақ; ә) раушан; б) жусан.
7.  Сақтарды  «Азиялық скиф» деп атаған кімдер?
а) Парсылар; ә) Гректер; б) Ирандықтар.
8. Қан тоқтататын  элемент:
а) магний; ә) марганец; б) иод.
9. Картоптың Отаны: 
а) Солт. Америка; ә) Оңтүстік Америка; б) Еуразия. 
10. Қазақтың тұңғыш профессоры:
а) С.Асфендияров; ә) Қ.Сәтбаев; б) Ы.Алтынсарин.        
11. Аспан денелеріне аты берілген  қазақтың ғалымы:
а) Ы.Алтынсарин; ә) Қ.Сәтбаев; б) З.Қабдолов.
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«Дода» кезеңінің шарты.
1. Бұл сайыста 6 ойыншыға экраннан 6 тақырыпты таңдау ұсынылады.
2. Ойыншылар кезегімен екі тақырыптан таңдайды.
3. Бұл айналымда алдыңғы айналымда жинаған ұпайлары толығымен 

сақталады.
4. 6 тақырып ашылып болғаннан кейін ұпайы көп 3 ойыншы келесі 

кезеңге жолдама алады.
Қазақ тілі бойынша.
1. Үстеудің неше түрі бар? (7).
2. Табыс септігіндегі толықтауыш қандай толықтауыш болып табылады? 

(тура толықтауыш).
3. Орфография қай елдің сөзі? (грек).
4. Атқаратын  қызметі  мен сұрақтары бірдей мүшелер (бірыңғай  

мүшелер).
5. Белгілі бір аймақта қолданылатын сөз (диалект).
6. «Үлкен» сөзі заттың қандай сынын білдіреді? (көлемін).
Математика бойынша. 
1. 30 градусқа қарсы жатқан катет неге тең? (гипетенузаның жартысына 

тең).
2. Дискриминанттың формуласы қандай? (D=b2–4ac).
3. У=Х2 функциясының графигі қалай аталады ? (парабола).
4. Сағаттың 60/1 бөлігі (минут).
5. 2 қатынастың теңдігі (прапорция).
Биология бойынша. 
1. Құрамында болатын бояғыш заттардың түсіне қарай 3-ке бөлінетін 

денешіктер (пластидтер).
2. 1892 жылы темекі теңбілі вирусын алғаш ашқан орыс биологы 

(Д.Ивановский).
3. Сүйекті, шеміршекті, майды, сіңірді, қан сұйықтығын түзетін ұлпа 

(дәнекер).
4. Бауырымен жорғалаушыларды зерттейтін зоология ғылымының сала-

сы (герпетология).
5. Тимус безі орналасады (кеуде бөлімінде).
Қазақстан тарихы бойынша.
1. 1822 жылы қабылданған Сібір қазақтарының жарғысының авторы  

(Сперанский).
2. Қожа Ахмет Иассауи кесенесіндегі тайқазан қай қалада соғылған? 

(Қарнақ).
3. Жеті жарғы заңы бойынша хандық кеңеске кімдер жіберілмеді?  

(қарусыз келген адам).
4. ХІV ғасырда мұсылман дініне кіріп, басына шалма тақпағандарға 

қатаң жаза қолданған хан (Тоғылық-Темір).
5. Шыңғыс ханның үлкен ұлына соғылған кесене атауы (Жошы хан).
География бойынша. 
1. Солтүстік жарты шардағы ең ұзақ түн (22 желтоқсан).
2. Қазақстанның аласа тауларын ата (Мұғалжар, Сарыарқа, Маңғыстау 

таулары).
3. Қалыпты атмосфералық қысым  (760 мм).
4. Температурасы бірдей нүктені қосатын сызықтар  (Изотерма).
5. 0 градус ендік, 0 градус бойлықта орналасқан объект  (Атлант мұхиты).
6. Зат құрамынан тұрақтылық  заңын ашқан ғалым (Пруст).
Информатика бойынша. 
1. Мәтіндік және сызбалық ақпаратты бейнелейтін құрылғы қалай атала-

ды? (монитор).
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2. Мәтіндік және сызбалық ақпараттың сандық көшірмесін әзірлейтін 
құрылғы  (мәтіналғы).

3. Әріптік және сандық ақпаратты енгізу құрылғысы (пернетақта).
4. Адам мен компьютер арасындағы байланыс қалай аталады? (интер-

фейс).
5. Компьютердің жұмыс істеуі үшін кемінде 3 құрылғы болса болғаны, 

олар қалай аталады? (монитор, пернетақта, жүйелік қорап).
«Кім жылдам?» кезеңінде қойылатын сұрақтар.
1. Ең қадірлі адам (Ана).
2. Мұсылмандардың қасиетті айы, күні, түні? (Рамазан, Жұма, Қыдыр).
3. Сөз өнер жарысы (айтыс).
4. Ақтөбенің іргетасы қай жылы қаланды? (1869 ж.).
5. Алматы қаласының бұрынғы аты (Верный).
6. Томирис кім? (Сақ патшайымы).
7. Ұлттық аспап  (домбыра).
8. Бір жылда қанша күн бар? (365).
9. ҚР астаналары болған қалаларды ата (Орынбор, Қызылорда,Алматы, 

Астана).
10. Соғыста ерлік көрсеткен адам (Батыр).
11. Айт мейрамында айтылатын ән (Жарапазан).
12. Адам алғашқы құралды неден жасады? (тастан).
13. Төле би қанша жасында қайтыс болды? (93 жасында).
14.  Ы.Алтынсарин  Орынбор шекаралық комиссиясы жанындағы мек-

тепті қандай белгімен бітірді? (алтын).
15. А.Құнанбаевтың анасының есімі (Ұлжан).
16. Ш.Уәлиханов қай жерде дүниеге келді? (Қостанай облысы, Құсмұрын 

бекінісінде).
17. Наурыз мейрамы қай кезде тойлануға тыйым салынды? (КСРО 

құрамында болған кезде).
«Жорға» кезеңінің шарты.
1. Ойыншыларға экранда көрсетілген 4 тақырыпты таңдау ұсынылады.
2. Әр тақырып 10,20,30,40,50 санды ұяшықтарға бөлінген.
3. Ұяшықтағы сұраққа жауап берсе, ойыншы сол ұяшыққа тиесілі ұпайды 

иеленеді.
4. Ұяшықтағы ұпай көбейген сайын сұрақ та күрделене түседі. 
Салт-дәстүр ұяшықтары.
10. Айтыстың ең көне түрі (Бәдік).
20. Сәукелені желегімен кім,  қай уақытта киген? (жаңа түскен келін).
30. Өмілдірік деген не?  (ер тұрман әбзелі).
40. Үш қуатты ата (ақыл, жүрек, тіл).
50. Шыралғы деген не? (бұрынғы аңшылар ұзын арқан ұшына қоянды не-

месе түлкіні  байлап сүйрететін болған, сол сүйретпені шыралғы деп атаған).
Өнер ұяшықтары.
10. «Фигароның  үйлену тойы», «Сиқырлы сыбызғы» операсының авто-

ры, 36 жасқа жетпей қайтыс болған атақты неміс композиторы (Амадей Мо-
царт).

20. Артына 7 мың беттен асатын қолжазба мен қалың дәптер қалдырған. 
Оның жазбаларының арасынан «Құс боп ұшатын аппараттар, сүңгуір 
қайықтар, өзі мата тоқитын станок, вертолет сызбалары » ұшырасты. Арада 
100 жыл өткен соң әлгі заттардың бәрі жаңадан ойлап табылды. Оның ойын 
іске асыруға сол кездегі мешеу техника мүмкіндік бермеді. Оның есесіне 
суреттерінің тағдыры бақытты болды. Кәзір оның суреттерін қарауға сағаттар 
бойына кезекте тұрады  (Леонардо До Винчи).

30. «Қыз Жібек » фильмінің  қоюшы режиссері   (С.Қожықов).
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40. Қазақстанның атын әлемге паш еткен музыкалық топ  (Ұлытау).
50. “Одиссея “ поэмасының авторы (Гомер).
Тұлғалар ұяшықтары. 
10. Қазақтың тұңғыш саяхатшысы (Ш.Уәлиханов).
20. Қазақта тұңғыш генерал атағын алған және мектеп ашқан кім? (Жәңгір 

Бөкейханұлы).
30. Сүйінбайдың ізін жалғастырушы, шәкірті болған ақын (Жамбыл).
40.  Қазақ әліппесін жасаған және алғаш оқу құралын жазған кім? (Ахмет 

Байтұрсынұлы).
50. “Миллион” ұғымын алғаш қазақ жеріне таратқан ғалым (Әл-Фараби).
Еркін тақырып ұяшықтары.
10. Жапониядағы ең биік тау шыңы. Жапондықтар қасиетті тау деп 

есептейді. Таудың атын ата, қай аралда орналасқан? (Фудзияма.Хонсю ара-
лында орналасқан).

20. Робин Гуд мекендеген арал (Шервуд).
30. Қай жерден бұзылмай сақталған жирен аттың денесі табылған? 

(Шығыс Қазақстандағы  Сақ қорғанынан).
40. Алтын адамның үстіндегі және қасындағы  заттардағы пластин-

калардың  саны қанша?  (4 мыңнан астам).
50. Биыл Ұлы жеңіске неше жыл? (70 жыл).
Қорытынды сөз әділқазыларға беріледі.

Тараз қаласы.

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

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.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.
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Zn + H2SO4 →                    Fe+H2 SO4 →  
Mg + H2SO4 →                   Cu + H2SO4 →
2. Н.Бекетовтың кернеу  қатарында металдар қандай қасиеті бойыша 

орналасқан?
3. Қышқылдардың металл оксидтерімен 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
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 батыр-

са, біраз уақыт өткенде ерітіндінің түсі жасылданып, шегенің бетіне қызғылт 
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, натрий фосфаты,  

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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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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Тереңдете оқытатын мектепте

әуелсіз еліміздің еңселі ел болып өсіп-өркендеуі мен нығаюына, 
оның болашағының жарқын болуына білім саласы қызметкерлерінің 

МЕКТЕП  МЕРЕЙІ

Эльмира РАПИЛОВА,
физика-математика пәндерін тереңдете оқытатын 
№178 лицейдің кітапхана меңгерушісі 

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,
ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында».
                                                                        Н.Ә. Назарбаев

Т
қосар үлесі ерекше. Бүгінгі  заман талабы – тиянақты білім беру. Ал 
білімді ұрпақ  тәрбиелеген елдің ғана мәртебесі биік, болашағы жарқын  
болары сөзсіз.

2012 жылғы 1 желтоқсанда Алматы қаласы Алатау ауданынан 
ашылған мемлекеттік тілде физика-математика пәндерін тереңдете 
оқытатын №178 лицей – республикамыздағы үздік мектептер қатарында 
тұрған білім ордасының бірі. Мұнда ұстаздар қауымы үшін де, оқушылар 
үшін де шығармашылықпен айналысуға барлық жағдайлар жасалған. 
Атап айтсақ, 60 кабинет, 300 орынды мәжіліс залы, 200 орынды асхана, 6 
мультимедиалық, 4 лингофон кабинеті, WI FI  нүктесі арқылы ғаламтор 
байланысы  жұмыс жасайтын, компьютермен жабдықталған 20 орынды  
оқу залы бар  кітапхана, үлкен спорт залы   бар. 

Елбасының еңбегін, өмір жолын  оқушыларға  үлгі етіп, наси-
хаттау мақсатында Тұңғыш Президент мұражайы ашылған. Мектеп 
қабырғасында білім алатын шәкірттердің көпшілігі дарынды, әртүрлі 
пәндерге ерекше қабілетті болғандықтан, лицейде әлемдік және отандық 
озық тәжірибелерге сүйене отырып білім беруге жаңаша көзқарас 
пен шығармашылық ізденіс жұмыстары жақсы жолға қойылған. Ли-
цей директоры, республикамызда физика-математика бағытындағы 
мектептердің дамуына белсенді атсалысып, мектептердегі оқу-тәрбие 
жұмыстарын жаңа бір деңгейге көтеріп жүрген республика көлемінде 
кеңінен танымал математик, «Құрмет» орденінің иегері, Қазақстан Рес-
публикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, іскер басшы – Өтеш 
Әбдімәжит Қоңырбайұлы. Тәжірибелі маман  физика мен математика-
ны ауыл мектептерінде де жетілдіруге ерекше көңіл бөліп келеді. Өткен 
оқу жылында  Алматы облысы Жыланды ауылының мектеп-лицейімен  
іс-тәжірибе алмасатын екі жақты берік қарым-қатынас орнатып, өзара 
серіктес ретінде келісімшарт жасасты, сонымен қатар лицейдің озық 
тәжірибелі ұстаздары ауыл мұғалімдерінің әдістемелік шеберліктерін 
жетілдіруіне ықпал ететін мұғалімдерге арналған аудандық, аймақтық 
семинар, тәжірибе алмасқан коучинг сабақтарды Жамбыл облысы Са-
рысу ауданы Ақтоғай ауылы мектебінде  өткізді. Іскер басшының 
бас тамасымен мектебіміздің 11-сынып оқушылары зертханалық 
тәжірибелер мен сарамандық жұмыстарды Қазақстанда ғана емес, 
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Әйгерім
Абдурахманова

Дамира
Айтқұл

Аяулым
Алжанова

Абылайхан 
Алмасбек

Сагдат
Алсейітова

Айерке
Аскербекова

Жандос
Бауыржн

Назерке
Бақтиярова

Ақмейір
Дүйсенбаева

Жұмагүл
Дүйсенғали

Айкөркем
Есмурзаева

Жандос
Жетпісбай

Жансая
Жолдасбай

Айғаным
Қалмағамбетова

Назерке
Қаттабек

Қазиза
Кеңес

Абай 
Кенжехан

Ұлпан
Қырғауыл

Салтанат
Мақсұтова

Лаура
Маратқызы

Әліби 
Өскенбай

Сымбат
Пернебек

Сымбат
Сағатқалиева

Санрай
Смағұлова

Алтынай
Смажанова

Сұлтан
Смақов

Аяжан
Талғат

Лаура
Тілеубаева

Акежан
Уарбеков

Назира
Хабибулла

Анар 
Шолпан
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сондай-ақ Орта Азия аймағында энергетика, радиотехника және теле-
коммуникация саласында мамандар дайындауда алдыңғы қатарлы 
техникалық жоғары оқу орындарының бірі  – Алматы энергетика және 
байланыс университетінде жүргізеді. Кейбір тәжірибелерді жүргізу 
кезінде оқушылардың шығармашылық бағыттары оянады, осылайша 
біліктіліктері артып, білімдерін  жаңа бағытта шыңдай түседі.

Мектеп ұжымының сапалық құрамы да өте жоғары деңгейде. 
Ұстаздар қатарында шығармашылықпен жұмыс істеп, өздерінің кәсіби 
біліктілігін жоғары дәрежеде танытып жүрген, оқулық, әдістемелік 

жинақ, арнайы бағдарламалар мен 
курстардың авторлары да жеткілікті. 
Мысалы, республикалық математи-
ка мұғалімдері қоғамдастығының 
мүшесі, Ұлттық ақпараттандыру 
орталығындағы электрондық 
оқу құралдарын сараптан өткізу 
эксперттік тобының мүшесі, байқау 
оқулықтарының, оқу-әдістемелік 
құралдардың, бағдарламалар 
мен тест  жинақтарының  авто-
ры, қалалық «Жыл мұғалімі» 
конкурсының бірінші орын иегері, 
республикалық «Үздік педа-
гог» атағының иегері  Зәмзәгүл 
Нұқпиқызы Киябаева да осы лицей 
ұстазы.

Оқушылардың білім сапасын 
арттыруда ақпараттық техноло-
гия жетістіктерін тиімді пайдала-
нып, ҰБТ-да жыл сайын жоғары 

нәтиже көрсетіп жүрген мұғалімдер де жеткілікті. Олардың қатарында 
республикалық ҰБТ  эксперттік тобының тұрақты мүшесі, алгебра-геоме-
трия пәндерінен бірнеше оқу кітабының, ғылыми-зерттеу мақалаларының 
авторы  Үмітхан Ақатанұлы, физика пәнінен Астана қаласындағы тест 
сұрақтарын құрастыру және сараптау тобының мүшесі  Гүлзия Янмин, 
жоғары санатты физика пәні мұғалімі  Мырзабасова Гүлдәриға, Әубәкір 
Ізгіжан, Қазақстан тарихы пәнінен Баисов Ғалы, биология пәнінен 
Балқия Бастерова, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен Қанат Қайырбай, 
Жанат Жәкі, Айжан Бөрібаева, Жанар Терлікбаева, математика пәнінен 
Гүлнар Смағұлова, Жәмиға Тілекқабылова сынды ұстаздар бар. 

Шығармашыл ұстаздардың осындай жүйелі жұмыстарының 
нәтижесінде 2013 жылы мектеп бітіруші 47 оқушының 14-і, 2014 жылы 
109 оқушының 23-і, 2015 жылы 133 оқушының  31-і  «Алтын белгі» иегері 
атанды. Ұлттық бірыңғай тестілеуден 2014 жылы Әбдіжапар Айғаным  
ең жоғары 125 балл, ал 2015 жылы Бахтиярова Назерке мен Мақсұтова 
Салтанат 124 балл жинады.

Үздік мектептер қатарында тұрған білім ордасының оқушылары түрлі 
халықаралық пәндік олимпиадалар мен ғылыми жоба байқауларында 
да топ жарып келеді. Өткен оқу жылында мектеп бітіруші түлектер:  

Республикалық “Үздік педагог” 
грантының иегері Зәмзәгүл  Киябаева.
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Дамир Төлеген   Мәскеу  қаласының  «Мыс  қорыту  және балқыту  
институтының»  математика  пәнінен  өткен   олимпиадасының  білім  
грантын, Ерсұлтан Жұмабеков  Прага қаласындағы  «Чехпрестиж»    оқу   
орнының грантын жеңіп алса, Еркебұлан Бақытжан Испанияның Мар-
белья  қаласындағы  «Ле Рош  Марбелья» университетінің  білім  гран-
тын, Еркебұлан Сәйднәсім Финляндияның Валкеакоски қаласындағы  
Қолданбалы  ғылымдар университетінің  білім  грантын,  Дәурен 

Әбдіқайым Санкт-Петербург  
мемлекеттік  университетінің 
«Механика  және  мате-
матика» факультетінің  
білім  грантын иеленді, ал 
сегіз оқушымыз Мәскеу  
мемлекеттік  басқару  және 
технология  университетінің 
білім  грантының  иегерлері 
атанды.

Бүгінгі таңда дарын-
ды балаларға арналған бұл 
лицейдің түлектері әлемнің 
беделді жоғары оқу орында-

Оқушылар мектептегі  Қазақстан Республикасының 
тұңғыш Президенті мұражайында.

рында білім алуда. «Бұл нәтиже – біздің ұстаздарымыздың еңбегінің 
жемісі. Ендігі мақсат – ел абыройын одан әрі асқақтату»  дейді олар.

Ұлт болашағы – ұрпағында болса, сол ұрпақтың білімді, тәрбиелі, 
саналы болып өсуі  – ұстаз қолында. Ендеше жас ұрпақты қазақстандық 
патрио тизм рухында тәрбиелеп,  жоғары биіктерден көріне беретініміз 
күмәнсіз.

Алматы қаласы.

Физика-математика пәндерін 
тереңдете оқытатын №178 лицейдің ұжымы.
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скери қызметші қызметтік іс-әрекетінде Қазақстан Республикасы  
заңдарын, әскери жарғылардың талаптарын, әскери борышын адал 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРУЛЫ 
КҮШТЕРІНІҢ, ӘСКЕРИ ЖАРҒЫЛАРЫ 

Қайыржан  ҚОЖАҒАЛИЕВ,
Ы.Алтынсарин атындағы 
дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың 
алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалім-ұйымдастырушысы

Ә
орындауға міндетті. Сондықтан алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімінің  
әскери қызметтің қиындықтыларын табандылықпен өткеруді түсіндіруі, 
әскери кәсіптік білікті ұдайы меңгеруге, әскери шеберлігін жетілдіру әрекетіне 
дағдыландыруға, өзіне сеніп берілген қару мен әскери техниканы білуге, 
оларды ұдайы әзірлікке ұстауға машықтандыруы, әскери антқа адал болуға, 
өз Отанының патриоты болуға, түрлі ұлттардың әскери қызметшілердің 
арасындағы достықты нығайтуға, байыпты бастама бастауға тәрбиелеуі ба-
сты мақсаты болып саналады.

10 сыныпта өткізген аралас сабақта топпен жұмыс жүргізіп, оқулық,  
бағдарлама,  плакаттар,  әскери жарғы кітабын ідебиет ретінде қолдандым. 

Ал әскери пагондар, әскери ту, сүмбі  пышақ, АК-74 макеті, сызбалар 
көрнекі құрал ретінде пайдаланылды.

Түсіндіру, сұрақ-жауап, талдау, жинақтау, ойын, қорыту, баяндау, 
сөзжұмбақ шешу (патриот, қарауыл, сарбаз), тесттік жұмыс әдісімен өткен 
сабағымнан ұйымдастыру бөлімінде оқушыларды сапқа тұрғызу, рапорт 
қабылдау, сәлемдесу, оқушылардың сырт бейнесін (формасын) тексеру 
жүзеге асырылады.
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1. Әскери қызметшілердің жалпы міндеттері? (Ішкі қызмет жарғысы)
2.  Бастықтар мен бағыныштыларға, аға мен кіші шенділерге кімдер жа-

тады?
3. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери атақтарын атап 

беріңдер.
4. Әскери әдептілік және мінез-құлықы туралы айтып беріңдер?
5. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің нышандарын ата?
* * *
1. Әскери тәртіп дегеніміз не?  (Тәртіп жарғысы)
2. Көтермелеу мен жазалардың қандай түрлері бар?
3. Рота бойыншақандай мақсатта тағайындалады?
4. Рота кімдер кезекшілікке тағайындалады және міндеттері қандай?
5. Тәуліктік кезекші орны немен жабдықталған?
* * *
1. Қарауылдық қызметтің міндеттерін түсіндір? (Қарауылдық қызмет)  
2. Қарауыл құрамына кімдер кіреді?
3. Сақшы деп кімді айтамыз және пост дегеніміз не?
4. Сақшы немен қаруланған,қаруы қандай жағдайда болу керек?
5. Пост немен жабдықталған?
Тест сұрақтары:   
1. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде неше жарғы бар?   1, 2, 

3, 4.
2.  Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери жарғылары қай 

жылы бекітілген? 1998.11.11. № 4156,   1996.18.07. № 3068.  2007. 5шілде № 
364.

3.  Кіші офицерлер шеніне қайсысы жатады? 
Сержант, майор, аға лейтенант.
4. Тәуліктік кезекшінің қаруы? 
Сүңгі пышақ, АК автоматы,
Ак пулеметі.
5. Жоғарғы офицер шеніне қайсысы жатады?
2-сыныпты сержант, полковник, капитан. 
Сосын Калашников автоматы мен пулеметі жайлы жазба сабақ 

түсіндіріледі.
– Қару-жарақ конструкторлары?
– Михайл Тимофеевич Калашниковтың тарихы.
– Автомат пен пулемет неге арналған?
– АК-74 пен пулеметтің механизмдері мен негізгі бөлшектері.
Сабақты бекіту кезеңінде мына төмендегі пысықау сұрақтары сұралып, 

жауап алынады.
– Тәуліктік нарядты кім белгілейді және немен  қаруланған?
– Әскери айыру белгілері,киім үлгілері неге  байланысты? 
– Қарауыл құрамына кімдер кіреді?
Бұдан кейін сабақ қорытындыланып, оқушылар еңбегі бағаланады.

Қостанай қаласы.
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үгінгі таңдағы әлемдік білім беру  жүйесі өзінің жылдам өзгеруімен, 
жаңашылдығымен ерекшеленеді. Білім  беру жүйесіндегі  жаңалықтың  

ӘОЖ (УДК): 37.317.

ЕҢБЕК – ТӘРБИЕЛЕУДІҢ БАСТЫ ҚҰРАЛЫ

Клара  ҚАРАЖАНОВА,
Жұмабай Мырзағалиев атындағы 
орта мектептің кітапхана меңгерушісі

Б

Аннотация. Мақала  жасөспірімдерді  еңбекқорлыққа, еңбекті 
құрметтеуге, еңбек мәдениетін үйретуге, олардың еңбек ету шеберлігі 

мен дағдысын қалыптастыруға бағыттайтын еңбек тәрбиесіне арналған. 
Түйінді сөз.  Еңбек, тәрбие, үнемділік, мәдениет, әдеп.         

Отбасы. Мектеп. Қоғам

негізі – әрбір  білім алушыны жеке  тұлға  ретінде  қабылдай  отырып және 
оның тұлғалық  ерекшеліктерін  ескере отырып оларды  болашақ  өмірдегі  
бәсекеге  қабілетті  тұлға  етіп  тәрбиелеу екені белгілі жайт. Ендеше адам  
болашағын  шешетін  де осы  тәрбие  екендігі  ежелден  мәлім,  Бұл мәселе 
көңілде  жатталған   ұлы  түсінік  болғанымен,   оны  педагогикалық – 
психологиялық   тұрғыдан  алып қарағанда,   тәлім-тәрбиені қалай  жүргізу 
керек, қалай  ұйымдастыру керек деген  мәселе  күн  тәртібінен  түспейтіні   
ақиқат.  Адам  өмірінде   тәрбие  – мәңгілік  категория. Сондықтан оны 
ұйымдастыру,   жүзеге  асыру  еш   уақытта   ескірмейтін,  қайта  уақыт  озған  
сайын   жаңарып,  әрбір  кезеңнің  өз  талабына  лайық  жетіліп  отыратын 
үзіліссіз құбылыс  деп  түсінеміз.  

Жалпы тәрбие беру үрдісінде жеке тұлғаның физиологиялық және  
психологиялық  даму  ерекшелігіне жете  көңіл  бөлу  қажет  екенін   ғалымдар  
дәлелдеген. Сол себепті олар   ұлттық  құндылықтар  негізінде  жастарға  
тәрбие  беру  мәселесі  қазіргі таңда   өзекті  болып  отырғанын  қатаң  
ескертеді.  Біз соны ұмытпауға тиіспіз.

Қазіргі өзгермелі  дүние жағдайында адамның  мәні  мен  әлеуметтік  
рөлі  жаңа  сипатқа  ие болып  отыр. Соған сай  рухани  құндылықтар әлемі 
де  түбегейлі  жаңарып,  адамның  ақыл-ой қуаты  мен интеллектуалдық  
әлеуетін  қалыптастырудағы   білімнің  маңызы  туралы  қағидалар түбірімен  
өзгерді.  ХХІ  ғасырдың  оқыту  жүйесінде   меңгерілетін білімнің түпкі 
нәтижесі ең тұғырлы мәселеге айналды. Сондықтан жалпы білім беретін 
мектеп қабырғасындағы әрбір білім алушыны дара тұлға ретінде жетілдіруге, 
оның  шығармашылық  қабілеттерін ұқыптылық, үнемділік мәдениетін 
қалыптастыру негізінде  құзыреттілік тұрғыда  дамыту  –  бүгінгі  күннің  
кезек  күттірмес  мәселесі. Ендеше  ұлттық  құндылықтар   негізінде  еңбек  
тәрбиесі арқылы  білім алушылардың ұқыптылық,  үнемділік мәдениетін  
қалыптастыру – негізгі  мақсат болып  табылады. Осыған  орай,  ұқыптылық,  
үнемділік  әдебі мен өзіне-өзі  қызмет ету мәдениетінің  тарихи  бастаулары-
мен,  түрлерімен  таныстыра  отырып,  олардың   қазіргі  сипатын  белгілеу,  
осы  әдеп пен  мәдениетті  жастар  бойына  сіңіре  отырып қазіргі  заман  
талаптарына сай азаматтарды тәрбиелеп  қалыптастыру  мүмкіндіктерін  
белгілеу  негізгі  міндетімізге  айналып  отырғаны айдай анық. 

Ұлттық  құндылықтар  негізінде  еңбек  тәрбиесі арқылы білім алушы-
лардың  ұқыптылық, үнемділік  әдебі,  өзіне-өзі  қызмет ету  мәдениеті 
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қалыптасқан. Бұл, сөз жоқ, қазіргі   заман  талаптарына  сай азамат   
бейнесінің  сипаттамасы. Әр  адам, әр  отбасы, әр ауыл,  әр  қала ұқыптылық 
пен  үнемшілдікті  ұран  қылып  ұстаса,  қыруар  игілік  босқа  кетпес  еді.   
Еңбек  арқылы  адамның денесі,  көзқарасы, эстетикалық  және  ақыл-ой  
деңгейі  дамып жетіледі,  еңбектің   мәні және  құндылығы артады.  Балалар  
мен  жастардың    еңбек  тәрбиесі  ежелден-ақ  ата-ана  парызы, бүкіл  халық  
міндеті саналады.  Өйткені, халық   еңбекті  қашанда асыл  мұрат  деңгейінде  
қараған. Өйткені, адам өзінің  жан  және  тән  сұлулығын  тек еңбекте  ғана  
көрсете  алатындығын  білген. Сол себепті де баланы еңбекке  тәрбиелеу – 
отбасының  қасиетті  борышы.  

Жас  ұрпақтың  еңбекке  қатынасы  халық  ауыз  әдебиетінің  өзекті  мәселесі 
ретінде жырланды. Жас  ұрпақты   халқымыз  жалпы  еңбек  сүйгіштікке  
тәрбиелей  отырып «он саусағынан  өнері  тамған»   нақты  кәсіп  иесі  бо-
луын  көздеді.   Бұл  жерде еңбек  дағдыларын  меңгеруде  зор  жігерліліктің  
қажет  екенін жақсы  түсінді.   Қоғамның  ең  басты  талаптарының  бірі – 
әр   азаматтың  өмірде  өз  орнында  толық  күш-жігерін  жұмсап,  қоғамдық 
байлықты еселей  түсуге  еңбек  үлесін  қосуы,  еңбекке  адал әрі саналы 
қатынасу  қоғамның  өмір  салтының  алғышарты.  

Мектепте  еңбекке  тәрбиелеу – тәрбиенің жалпы  жүйесінің  құрамды  
бөлігі.  Еңбекке  тәрбиелеу,  баулу  және   кәсіптік   бағдар беруі мектеп  
оқушыларының  қоғамға  пайдалы, өнімді еңбекке тікелей қатысуы  – оқуға  
деген саналы  көзқарасты  тәрбиелеудің,  азамат  болып  өсудің,  жеке  адам-
ды  адамгершілік  және  зиялылық  жағынан  қалыптастырудың  негізгі  көзі.  
Солай болғандықтан жасөспірмді,  еңбекке  тәрбиелеудің  жалпы  міндеттері  
бірнеше  жеке міндеттерді  орындау  арқылы  іске  асырылады.  Олар:  ба-
лаларды  еңбекке  психологиялық  және  практикалық  тұрғыдан  даярлау,  
оқушылардың  еңбек  дағдыларын, ынтасын  және  қабілетін  дамыту.  Яғни, 
балаларды   еңбекке  психологиялық  және  практикалық  тұрғыдан  дайындап 
қоғам  үшін  оқушылардың  пайдалы  еңбекке  даярлығына  және  талапта-
нуына   тәрбиелеу керек. Сонда ғана бала еңбекті  өз  бетімен,  өз  еркімен 
ынталанып  орындауға   үйренеді.

Адамның  жан-жақты  және  үйлесімді  дамуындағы  шешуші  фактор-
лардың  бірі – еңбек  ете білуі. Сондықтан болар,   халық  педагогикасын-
да   еңбекті  бүкіл   тәрбие  жүйесінің  күре  тамыры  деп  қарастырады.  
Адам  еңбексіз  дамымайды, кері  кетеді,  азады. Еңбек  арқылы адамның  
денесі,  көзқарасы,  эстетикалық және ақыл-ой  деңгейі  дамып жетіледі,  
еңбектің  мәні  және  құндылығы  артады.  Жалпы еңбек,  адамның  еңбекке  
қатынасы  тақырыптары  аңыз  әңгімелер,  ертегілер,  мақал- мәтелдер және  
ән- жырлардың  арқауы   болғаны белгілі. Себебі еркін  еңбек  барысында  
өзінің  және  бүкіл  қоғам  мүшелерінің  қажеттілігін  қанағаттандыру  үшін  
адам материалдық  және  рухани  құндылықты  жасайды.  Шығармашылық  
еңбек  барысында  адам  өз  күшінің   шамасын  және  қабілетін  анықтайды. 
Неғұрлым адам өз  еңбегінің  қоғамдық маңызын  терең түсінсе,  соғұрлым  
оның  жұмысы  нәтижелі болады.

Қоғамның  ең  басты талаптарының бірі –  әр  азаматтың  өмірде  өз  ор-
нында  толық  күш-жігерін  жұмсап,  қоғамдық  байлықты  еселей  түсуге  
үлес  қосуы, еңбекке  адал,  саналы  қатынасуы оның  өмір  салтының алғы 
шарты.  Ол үшін  адам  еңбекке  лайықты  тәрбиеленуі  керек.  Осы  заманғы  
ғылыми біліммен  қаруланған,  белсенді  және  қоғамдық  іс-әрекетке  жан-
жақты   даярланған  еңбек  адамын  қалыптастыратын орта –  әлеуметтік  
тәрбие.  Мұны естен шығаруға әсте болмайды. Неге десек, еңбек  мәдениет 
дағдыларын  дарытып,  оқушылардың  ынтасын  және  қабілетін  дамыта-
ды. Сондықтан балаларды   еңбекке   психологиялық  және  практикалық  
тұрғыдан  дайындау қажет. Бұл  қоғам  үшін пайдалы және өте  күрделі  үрдіс. 
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Еңбек етуге тәрбиелеу арқылы оқушылардың  әдеті, сезімі  қалыптасады.  
Сондықтан балаларды  еңбекке даярлауды  1-сыныптан,  ал отбасында 
балалық  шақтан  бастау керек. Егер еңбек  дағдылары  оқушының  бойын-
да  қалыптасса,  ол  мектепті бітіргеннен  кейін қандай бір  жағдайда  бол-
масын  ұжымдық  қатынаста  нормаларын  және  жолдастық  өзара көмекті 
әр уақытта қолдайтын болады. Осындай мақсатқа  бағытталып жүргізілетін 
және  оқушылардың  ынтасының,  қабілетінің,  шығармашылық  ой  өрісінің  
дамуына  мүмкіншілік жасайды.

Ерекше  еңбектің  тағы бір түрі  – табиғаттағы  еңбек. Ол  балалардың 
өсімдіктер мен  жануарларды күтуге  қатысуын,  табиғат  мүйісінде,  бақшада,  
гүлзарда  өсімдіктер  өсіруін  көздейді. Жануарларды  күту  үрдісі  оларды  
қадағалаумен  тығыз байланыстырылады.  Балалар   өсімдіктердің  өсуі  мен  
дамуы,  жануарлардың    жай-күйі күтімге  байланысты  екенін  сезіне  ба-
стайды.  Тірі  табиғат  мүйісінің  тұрғындарына  қамқорлық  пен ықылас   
күшейеді,  олар балалардың   сүйікті  жануарларына  айналады. Еңбектің   бұл  
түрінің   байқағыштықты  дамытуға,  тірі  нәрсенің   бәріне  ұқыпты  қарауға,  
туған  елдің   табиғатын  сүюге  тәрбиелеу  үшін  ерекше  маңызы  бар. Ол  
педагогтің    балаларды  дене  жағынан  дамыту,  қозғалыстарын  жетілдіру,  
төзімділігін  арттыру,  дене күшін  жұмсау   қабілетін  дамыту  міндеттерін  
шешуіне  көмектеседі. Экологиялық білімнің негізін салуға жағымды әсер 
етеді. 

Қазір  адамзаттың  көкжиегі  кеңейді, бойыңдағы    қабілетті  жарқырата   
көрсетудің   сан  қилы   жолдары  да  бар. Қызықты  өмір сүріп, жемісті  еңбек  
етудің  мүмкіндіктері  де толып  жатыр  бірақ  отбасылық  қарым-қатынастың  
бұзылуы  үйреншікті  жағдайға  айналып қоғамдағы  мінез-құлық  нормасы  
ретінде  қалыптасып келеді.  

Ата-ананың  балаға  өнегесі  барлық  жағдайда да  ең  күшті  бағдар  екендігі  
сөзсіз. Отбасындағы  шынайы  ұлттық  тәрбие  қолға  алынбай,  бала  ұлттық  
тәрбиенің  нәрін  татпай,  оның  ұлттық  менталитеті  қалыптаспайды.  Ондай  
жағдайда  ол  өзін  де,  өзгені  де  сыйлап,  құрметтеп, отбасының, елінің  на-
мысын  ойлап  жарытпайды. Мұндай  мәселелерде,  әсіресе,  отбасының рөлі 
ерекше. Себебі, тәрбие  отбасынан  басталады.  Сондықтан жеке  тұлғаны  
тәрбиелеуде   ата-аналарды  оқу-тәрбие  үрдісіне  қатыстыру,  олармен тығыз  
байланыс  жасау  мәселесі  негізгі  орын  алуға   тиіс.  Қоршаған  орта  өзінің   
құндылықтарымен   тұлғаны  жасайтынын ескере  отырып, біз  мектеппен  
ата-аналар, оқушылар  мен  мұғалімдердің   өзара  әрекет  жасауы  үнемі  
ашық  болуы   үшін  бар  күшімізді  салуымыз  керек. 

Қазақ   халқы   еңбекті  бүкіл  тәрбие  жүйесінің   күретамыры  деп  саналады.  
Сондықтан да еңбекке  асыл  мұрат  деңгейінде   қарайды. Еңбек тәрбиесі деп   
баланы  еңбекке  сүйіспеншілікпен,  еңбек адамдарына  құрметпен  қарауға, 
халық шаруашылығының  салаларындағы  еңбек  түрлеріне  баулу, еңбек 
іс-әрекетінің   барысында олардың  дағдысы  мен іскерлігін  қалыптастыру, 
болашаққа  мамандық  таңдауға  түсінеді.  Отбасында   еңбекке  тәрбиелеу,  
баулу  мен  кәсіптік  бағдар беру    баланың  қоғамға  пайдалы,  өнімді  еңбекке  
тікелей   қатысуы   оқуға   деген  сапалы   көзқарасты тәрбиелеудің,  жеке  
адамды  адамгершілік  және  зиялылық жағынан қалыптастырудың  негізгі  
көзі  болып  табылады.

«Мен  еңбекке  баулу  жұмысының  жетекшісі болсам,  не  істер  едім?» де-
ген  сұрақ бәрімізді де  мазалауы  қажет.  Қазіргі бала тәрбиесі  отбасының   ғана  
жеке  ісі  болудан арылып,  бүкіл  қоғамымыздың терең ісінің  бір бөлігіне  ай-
налды.  Қоғам  мен  мектеп  балаларды  тәрбиелеуде   ата-ананың  көзқарасын 
дұрыс   қалыптастыруға   үлкен  ықпал  жасайды.   Оқушы  еңбегінің  жемісті 
болуы да  күнделікті  уақытын  тиімді  пайдалана  алуына  байланысты.  Ол  
үшін әрбір  ата-ана  баласының   тәулік  ішіндегі мерзімді  тиімді  пайдала-
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нуы   тәртібіне  басшылық  етіп,  көмектескені  өте  орынды. Әрбір  оқушыны  
еңбекке  баулып  тәрбиелеу  үшін  оның  жұмысқа  деген  қабілетіне  терең  мән  
беруі  қажет.  Оқушы   сабақ   әзірлеуге  қанша  уақыт  жұмсайтыны,  еңбегінің   
нәтижесі   қандай   болатыны оның жұмыс  қабілеттілігінің   дәрежесіне   
тікелей қатысты.  Жұмыс  қабілеттілігі   төмен  болған   жағдайда   оқушы   
сабақ   әзірлеуге  көп уақыт жұмсайды,  аз  қыдырады,  кем қимылдайды,  
мұның өзі  оның  жұмыс  қабілетін   төмендетеді. Оқушыға  өзінің  бар  күшін  
оқуға  жұмсайтындай  болып  көрінеді,  үстел   басында  кітап  пен дәптерден   
бас алмай  отырады,  ал  мұның  нәтижесі  көңілді  толтырмайды. Жан-жақты   
ойластырылып  жасалған  күн  тәртібі  оқушының  уақытты  дұрыс,  мақсатты  
пайдалана  біліп  күнделікті  тұрмысы  мен  өмір  тіршілігіне  бағыт-бағдар  
жасауына,  жол-жоба нұсқайды. Бұл  оны  білімге  де,  іскерлікке  де  үйретіп,  
еңбекке  дағдыландырады. Жақсы  мінез, жарасымды  қылық, өнегелі  іске  
тәрбиелейді.  Сондықтан әрбір ана  баласының күн  тәртібін  орындап  отыру-
ын  қадағалаудың  маңызы зор.  Себебі,  мұндай  әдетке  баулуда   ата-ананың  
жеке басының  өнегесі  шешуші  міндет  атқарады.  Сондай-ақ, оларды  бала  
еңбегіне  тиісті назар аударып,  оны  белгілі  мақсатқа  бағыттап  отыруының 
да  өзіндік ерекше  мәні  бар.  Отбасындағы  еңбек  тәрбиесін  мектептегі  
тәрбиенің  ажырамас  бір  бөлігі  деп  қараған жөн.  Өйткені,  оқушы  мек-
тептен  келген  соң сабақ  оқумен  шектелмейді, үй  шаруасында   ата-ана-
сына  көмектеседі,  түрлі  бұйымдар  жасайды,  шеберлікке  төселеді. Бұл  
жағдайда оқушылардың  өнімді  еңбекке  араласып, кәсіптік  білімді   меңгеруі  
көзделеді. Бала   әртүрлі   нұсқаларды  бейнелеп  сурет  салып,  саз  аспап-
тармен   әуестеніп, ән  орындап  көркем  өнермен  айналысады.  Оқушының  
отбасындағы  бұл  еңбегін   эстетикалық  тәрбиеден  бөліп  қарауға  болмай-
ды.  Баланың  отбасындағы  еңбегі – жалпы  қоғамдық  еңбектің бір  түрі. Ба-
ланы  еңбекке  тәрбиелеудің  басты  шарттарының бірі: еңбек  әрбір  адамның   
әдетіне   айналуы  керек.  Қажетті  шарты  –  еңбек ләззаты,  ал өз еңбегінің 
рахатын  көре білу  – кісіліктің басты  белгісі.  

Абай  өлеңдерінің тәлім-тәрбиелік  маңызы зор. Онда   балаларды  оқу  
оқы, еңбектеніп  мал тап,  талап  қыл,  халқыңа  пайда  келтір,  құр жатпа дей  
отырып  еріншек,  өтірікші, мақтаншақ сияқты қасиеттерден бойын аулақ  
ұстауға шақырады. «Өзің  үшін еңбек  қылсаң,  өзі  үшін оттаған хайуанның  
бірі  боласың» дейді. Ш.Құдайбердиевтің философиялық тұжырымында 
«адамның жақсы  өмірінің негізі адал  еңбек, нұрлы ақыл, ыстық  жүрек 
болуы  керек.  Осы  үш қасиет барлығына  басшы  болуға  тиіс»  деп  адам  
өмірінде  адал  еңбекті  алдыңғы  орынға  қояды.

«Баланы – жастан...» деген мақал, халық басынан кешкен күйзелістердің  
тарихын зерттеген әрбір адам  жер бетіндегі күйзелістердің   тарихының   
барлығы  надандықтан екеніне көз жеткізе алады»  деген  екен ұлы  фи-
лософ К.Гельвецкий.  Егер  ата-анасынан жақсы өсиет естіп,  үлкендердің  
үлгі-өнегесін көріп өссе, ондай баланың  жаман  болуы  мүмкін  емес. 
«Адамның  бойында  бір  ғана  жамандық  бар, ол  – надандық.  Бұған  қарсы  
қолданылатын  бір  ғана  дәрі  бар, ол – ғылым»   деген  еді  Писарев.  Расында  
да,  адам  бойындағы  жамандықтың  барлығы  надандықтан  туындайды.  На-
дан  адам  екі  аяқты  жануармен  тең.  Бұл  тұста  «Жасында  торай  болғаннан    
үлкейгенде  шошқа  шығар»  дегенді    Маяковский айтқан.   Тәрбиенің  негізі  
мектепке  дейін   отбасында   қалыптасады.  Сондықтан  бар  жауакершілікті  
мектепке   жауып  қоймай,  бала   тәрбиесіне  аса  жауапкершілікпен  қарап, 
оны жастайынан   қолға  алған  абзал.  Бала  тәрбиесін  уыстан  шығарып  
алсаңыз,   оны   қалпына  келтіру  қиынның қиыны.

Атырау облысы                                                                                                                                          
Исатай ауданы                 
Тұщықұдық ауылы.
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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



78

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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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