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лы Абайдың «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, 
ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой 

ТӘЛІМІ  МОЛ  ҒАЛЫМ

Сақыпжамал  ҰЗАҚБАЕВА, 
педагогика ғылымының докторы, 
профессор, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университетінің
педагогика және психология  кафедрасы меңгерушісі

Ұ

Мерейтой

демектің бәрі де ақымақшылық»  деген тамаша сөзі бар. Шолпан Әбілқызы 
Жалғасованың өмірі мен қызметі  осы ой-пікірге өте орынды дәлел.

Педагогика ғылымының кандидаты, профессор, Абылай хан атындағы 
Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің педаго-
гика және психология кафедрасы меңгерушісі (1996–1999 ж.), проблемалық 
кеңестің мүшесі, кафедраның ғылыми-әдіснамалық семинарының мүшесі, 
кандидаттық диссертациялардың оппоненті, тәрбие жұмысы секциясының 
жетекшісі, кафедра жанынан ашылған «Меруерт» қыздар студенттік клу-
бы мен «Парасат» педагогикалық үйірме жетекшісі, жас мұғалімдердің 
ақылшысы, осының бәрі бір адамның – Шолпан Әбілқызының ғана жеке-      
басына тән.

Ғалым Ш.Жалғасова педагогика ғылымының аса маңызды саласының 
бірі: қыздар тәрбиесіне байланысты мәселенің шешімін табуда атсалысып 
келеді. Болашақ мұғалімдерді даярлау ісіне өмірінің 43 жылын арнады. Осы 
жылдар аралығында ол ұлағатты ұстаз атанды, серіктес-қызметтестері мен 
шәкірттері арасында жоғары беделге ие болды. Оның еңбектері бүгінгі тәрбие 
мәселесінің шешімін табуда негізге алынып отыр.

Осындай құрмет-беделге ие болған тұлғаның адами негізі қалай 
қалыптасты? Оның педагогикалық мәдениетінің рухани-адамгершілік, 
моральдық-этикалық қасиеттерінің қалыптасуына, ұлағатты ұстаз, ізденімпаз 
ғалым, қабілетті ұйымдастырушы болып қалыптасуына қандай орта, кімдер 
ықпал етті?

Шолпан Жалғасова Қарағанды облысы Егіндібұлақ ауданы Мыржық ауы-
лында дүниеге келді. Әкесінен жастай айырылған Шолпан анасы Мағзура- 
ның тәрбиесінде болды. Парасатты ана халықтың қалауымен ауылдық 
кеңестің төрайымы, депутаты қызметін атқара жүріп, балаларының бойына 
адамгершілік қасиеттерін ерте жастан сіңісті ете білді. Олардың білім алып, 
елінің адал азаматы болып өсуіне барлық күш-жігерін жұмсады. Халық та 
оны еңбексүйгіштігі, әділдігі, адалдығы, халыққа қамқорлығы, көмегі, сенімі 
үшін құрмет тұтты. 

Жасынан ұғымтал, зерек Шолпан анасынан алған үлгі-өнегесін №1 қазақ 
орта мектебінен меңгерген білімдерімен толықтыра түсті. Тәжірибелі тәлімгер 
ұстаздардың көмегімен (А.Түсіпбаева, Т.Шамшиева, З.Боранбаев және т.б.) 
білімге, ғылымға құштарлығы артты. Оны, әсіресе, география-биология 
пәндері қызықтырды, пәннің адам дүниетанымына, көркем-эстетикалық 
талғамына, эмоционалдық сезіміне берер әсері Шолпанды география-биоло-
гия пәні мұғалімі болсам деген арман  асуларына жетеледі. 

Оның бұл арманын Алматыдағы туған апасы, медицина ғылымының 
кандидаты, ҚазКСР медицина саласына еңбек сіңірген қайраткер Ма-
рияш Әбілқызы мен жездесі, техника ғылымының кандидаты Ғабдол  
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Хамзаұлы қуана қоштады. Солардың берген ақыл-кеңесімен, көмек-
қолдауымен, анасының ақ батасымен Шолпан 1964 жылы Абай атындағы 
Қазақ педагогикалық институты география факультетінің география-биоло-
гия бөліміне оқуға түсті. Институтта ғылыми еңбектерімен елге танылған, 
Қазақстан ғылымының мақтанышына айналған ҚР ҰҒА-ның академигі, 
география ғылымының докторы, профессор Ә.С. Бейсенова, ҚР ҰҒА-ның 
академигі, педагогика ғылымының докторы, профессор Қ.Б. Бержанов, пе-
дагогика ғылымының кандидаты, профессор Б.Р. Айтмағанбетова, биология 
ғылымының кандидаты, доцент К.Сағатов сынды ғалымдардан дәріс алды. 
Өзінің оқуға, білімге деген ынта-ықыласымен, алғырлығымен, әншілік 
тума өнерімен, ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түсті. Факультеттегі 
қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, комсомол ұйымының хатшысы бо-
лып тағайындалды. Әрбір істі жауапкершілікпен атқарды, оқу озаты болып, 
Лениндік стипендиат атанды.

«Білім – ақылдың көркі» екенін жақсы түсінген Шолпан Әбілқызы өзінің 
барлық ынта-зейінін білімге аударды, көп ізденіп, көп оқыды. Курстық 
жұмыстар мен рефераттар жазып, баяндамалар жасау арқылы ғылымның 
қыр-сырын меңгерді.

«Ғылыми жұмыс өмірдің мән-мағынасына айналғанда ғана жемісті 
болмақ» деген оймен Шолпан Әбілқызы өзінің институт қабырғасында алған 
білімін аспирантурада жалғастырды. Аспирантурада Шолпан Әбілқызы 
тәжіктің белгілі ғалымы, қазақ ғылымына ғалымдар даярлауда елеулі үлес 
қосқан, КСРО Педагогика ғылымдары академиясының академигі, педагогика 
ғылымының докторы, профессор И. Обидовтың жетекшілігінде «Жалпы білім 
беретін  қазақ орта мектептерінде қазақ қыздарын оқыту мен тәрбиелеудің 
педагогикалық проблемалары» тақырыбына кандидаттық диссертация жа-
зып, Кеңес мүшелерінің бірауызды қолдауымен табысты қорғап шықты. 

Зерттеуде жас ғалым 1941–1985 жылдар аралығындағы жалпы білім 
беретін мектептерде қазақ қыздарының оқу-тәрбие мәселесі қандай жағдайда, 
қалай жүзеге асырылғандығы жайлы баяндайды. Сонымен бірге мектеп-
терде  меңгертілген білім мазмұнына, оны оқыту әдістеріне, жинақталған 
тәжірибелерге жан-жақты талдау береді. Тәрбиенің негізі отбасында 
қаланатындығын ескере отырып, ұлттық және отбасы дәстүрлерінің қыздар 
тәрбиесіндегі рөліне тоқталады. Ауыл мектептерінің оқу-тәрбие жұмыстарын 
жетілдіру жодарын қарастырады. 

Шолпан Әбілқызының бұл еңбегі бүгінгі таңда «Педагогика», «Педаго-
гика тарихы», «Этнопедагогика», «Тәрбие жұмысының әдістемесі» пәндерін 
оқыту барысында негізге алынып  жүр. 

Аспирантураны ойдағыдай тәмамдаған Ш.Жалғасова 1972 жылы Алма-
ты шетел тілдері педагогикалық институтының (қазіргі Абылай хан атындағы 
Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті) педагогика 
және психология кафедрасына жұмысқа араласады. Кафедраның жетекші 
ғалымдары: педагогика ғылымының докторы, профессор Г.М. Храпчен-
ков, педагогика ғылымының докторы, профессор, Т.С. Сабыровтың және 
т.б. дәрістеріне қатысып, ақыл-кеңестерін тыңдап, әдістемелік тәжірибесін 
шыңдайды.

Содан бері өзіне сенім артып, білікті маман ретінде қабылдаған 
университетімен  бірге  көркейіп, бірге марқайып келеді. Алғашында оқы-
тушы, аға   оқытушы, доцент қызметін атқарса, 2003 жылы  университет 
профессоры атағы берілді. «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бо-
йынша мұғалімдер даярлайтын педагогикалық факультетте дәріс оқиды. 
Мамандықты меңгерген студенттер жалпы білім беретін мектептерде, гимна-
зиялар мен лицейлерде шетел тілдерінен сабақ береді. Сондай-ақ мектептен 
тыс  мекемелер мен арнайы мектептерде және тіл орталықтарында жұмыс 
жасай алады.
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Ш.Жалғасова осы мамандық бойынша білім алып жүрген  студенттер-
ге «Педагогика», «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәндерінен 
жоғары кәсіби деңгейде дәріс оқып, семинар және практикалық сабақтар 
жүргізеді. Өзінің сабақ беру шеберлігімен, ізгілікті көзқарасымен, заманауи 
технологияларды орынды пайдалануымен шәкірттерін өзіне баурайды, олар-
ды өзіндік шығармашылық ізденіске бағдарлайды.

Шолпан Әбілқызы, сонымен бірге, «Педагогика және психология» 
мамандығы бойынша білім алып жүрген магистранттарға да «Білім беру 
сапасының менеджмент жүйесі», «Қазіргі педагогикалық технология-
лар» пәндерінен дәріс оқиды. Өзінің жылдар бойы жинап қорытындылаған 
тәжірибесімен бөлісуден аянбайды, студенттерге сабақ беру әдістемесімен 
таныстырады. Оның бұл әдістемелік тәжірибесі жоғарыда аталған пәндер 
бойынша даярланған оқу-әдістемелік кешендерде көрініс тапқан. 

Ұлағатты ұстаз «адамды тек қана оның өзіндік ішкі түйсігі, басқаша 
айтқанда, өзіндік дербес ой толғауы, әсерленуі, адамдардан немесе 
кітаптардан үйренген-білгенін жете түсінуі білімді етеді» деген қағиданы 
берік ұстанады. Өзінің білімін щыңдаудан жалықпайды. Халықаралық, 
республикалық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысып, бүгінгі 
білім жүйесіндегі өзекті мәселелерге баяндамалар жасайды. Әдіснамалық 
семинарларға келіп түскен магистрлік және докторлық диссертациялардың 
талдауына қатысып, өз ойымен бөліседі. Дәріс беріп жүрген пәндер бойынша 
бағдарламалар даярлап, оқу-әдістемелік кешендер ұсынады. 

Бүгінгі таңда Ш.Жалғасованың 60-тан астам ғылыми еңбегі ба-
сылым көрді. Солардың ішінде «Қазақстан Республикасы орта білім 
беретін мектептеріндегі қыз балалар тәрбиесінің этнопедагогикалық 
ерекшеліктері»  оқу құралы, «Педагогика» курсы дәрістерінің тезисі, «Сы-
ныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулар», 
«Психологиялық-педагогикалық терминдердің ғылыми-түсіндірме сөздігі», 
ғылыми мақалалар (импакт-фактор) және т.б. бар. 

Ш.Жалғасованың жетекшілігінде орындалған студенттердің ғылыми 
зерттеулері мен дипломдық жұмыстарының және жылма-жыл болатын 
«Педагогикалық  олимпиадаға» қатысқан студенттер командасы даяр-
лығының сапалық деңгейі де өте жоғары. Оны комиссия мүшелерінің бер-
ген бағаларынан көруге болады. Мәселен, студент А. Қалиева Сүлеймен 
Демирел атындағы университетте өткен «Қазақстан ғылымының дамуы мен 
болашағы жастар көзімен» атты ІІІ халықаралық дәстүрлі студенттік ғылыми-
практикалық конференцияға қатысып, дипломант атанса, олимпиадаға 
қатысқан командалары жүлделі орыннан түскен емес. 

Әдетте «ұстазы жақсының ұстамы жақсы», – деп халық бекер 
айтпаған. Терең ой мен білімділікті, зиялылық пен тектілікті, кішіпейілділік 
пен парасаттылықты бойына жиған Шолпан Әбілқызынан осы жылдар 
аралығында адами тәрбие, рухани  азық алған, ұстаз тұлғасын арманы-
на балап, өмірлік  ұстанымын өнеге тұтқан шәкірттері  өздерінің сүйікті 
ұстаздарын:

«Өзіңнен өмірге азық ала бердім,  Бойымда отың кетті ұшқын атқан,
Ұшырып мені алысқа қала бердің.  Келеді жана бергім, жана бергім!» –

деп ризалық сезіммен еске алады, «болмасаң да, ұқсап бақ» деген ниетпен 
білім, ғылым шыңынан көрінуге талпынады. Бүгінде олар республикамыздың 
білім беру жүйесінде, алыс және жақын шет мемлекеттердегі елшілікте 
туған елінің өсіп-өркендеуіне, бәсекелестікке қабілетті, әлемдік деңгейдегі 
мемлекеттердің қатарына көтерілуіне өз үлестерін қосып жүр. Атап айтсақ, 
педагогика ғылымының кандидаты, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университетінің  профессоры С.Әбенбаев, Гер-
мания елшілігіндегі  Д.Каримов,  Иордания елшілігіндегі Н.Құдайбергенов,   
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ілімді де білікті, тәрбиелі тұлғаны қалыптастыру жолындағы жасам-
паз еңбек адам баласы қызметінің ең күрделі түріне  жатады. Сондай 

ҰСТАЗДЫҚ  ҮЛГІНІҢ  ҰЙЫТҚЫСЫ

Э.ҚАЛКЕНОВА,
Ә.Мусин  атындағы  Балқаш  гуманитарлық-
техникалық  колледжінің  оқытушысы

Б
ғибратты еңбектің тұғырына көтерілген, біліктілік пен білімділіктің тізгінін 
тең ұстаған ұстаздардың бірі – Жахметова Балжан Көшкімбайқызы.

Жас мамандарды заман талабына сай оқытып-тәрбиелеу қажеттігін бас-
ты мақсат тұтқан ойлы маманның адал еңбегімен салған өз соқпағы бар.

1965 жылы 21 қарашада Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мыңарал 
кентінде дүниеге келіп, туған жерінде орта мектепті тәмамдаған. Қарағанды 
мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсіп,  қазақ 
тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі мамандығын алғаннан кейін еңбек жолын 
1990 жылы  Көкшетау педагогикалық институтында бастайды. Ал 1994 

ақын, журнал редакторы Д.Берікқажы, ақын Т.Ильясова, №4 мектеп дирек-
торы С.Сауықбаева, мектеп директоры А.Абылова, магистр, Абылай хан 
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің 
аға оқытушысы Ж.Сарқанбаева және т.б. Бұл ұстаз еңбегінің нәтижесі, ұстаз 
мақтанышы екені сөзсіз.

Әрине, Шолпан Әбілқызының ұстаздық қызметте, ғылымда, қоғамдық 
өмірде елеулі жетістікке жетуінде отбасының орны ерекше. Жұбайы Нари-
ман Жалғасұлы – академик, техника ғылымының докторы, профессор, Д.А. 
Қонаев атындағы кен істері институтының «Экология және кен жұмысы 
қауіпсіздігі» бөлімі бастығы, республика мен шет мемлекеттерге танымал 
ғалым. Ол өзінің сүйікті жары  Шолпан Әбілқызының еңбекте де, ғылымда 
да өзімен бірге тең басып, қатар жүруін қалаған және бұл теңдіктің ерлі-
зайыптылардың рухани үйлесімділігіне берері мол екендігіне кәміл сенген. 

Ұлағатты ұстаздың балалары да өмірден өз орындарын тапқан жандар.
Қыздары: Әйгерім қаржыгер, Салтанаты автокапитал жүйесінің жетекшісі, 
ұлы Ерлан – психолог, автоматты басқару жүйесінің маманы. Немерелері: 
Әмір мен Абай  Куала-Лумпур  қаласының  «SEGI»  университетінің,        
Әсем – Алматы Менеджмент  университетінің және Абылай – Орталық Азия 
университетінің студенттері. Іңкәр, Жантемір, Ажар –  мектеп оқушылары. 

Ш.Жалғасованың білім беру жүйесіндегі, қоғамдық қызметтегі 
жетістіктерін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 
мен өзі қызмет етіп жүрген университеті де орынды бағалап отыр: «Құрмет 
грамотасы», «Білім беру үздігі» төсбелгісі, «Абылай хан атындағы Қазақ  
халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің 70 жылдығы» 
төсбелгісі, университеттің «Құрмет грамоталары». 

Әлбетте, бір мақаланың аясында Шолпан Әбілқызы Жалғасованың бүкіл 
өмір жолын, өзіндік болмысын жан-жақты баяндап шығу мүмкін емес. Мен 
тек оның  өмірі мен қызметінің кейбір қырларына ғана тоқталып өттім. 

Бергеннен берері, алғанынан алар асулары көп ұлағатты ұстаз Шол-
пан Әбілқызын мерейтойымен құттықтай отырып, университет, педагогика 
факультеті мен педагогика және психология кафедрасы ұжымының атынан 
зор денсаулық, шығармашылыққа толы қызықты да ұзақ ғұмыр, отбасына 
ынтымақ пен бақ-береке тілейміз.

Алматы қаласы.
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жылы отбасы  жағдайына  байланысты  Балқаш  
қаласына  қоныс аударып,  осындағы іргелі білім ор-
дасы – педагогикалық училищеде ұстаздық жолын 
жалғастырады. Міне, содан бері осы оқу орнында 
тұрақты түрде үздіксіз 25 жыл еңбек етіп келеді.

Бүгінде өз ісінің маманы, шәкірттерінің сүйіктісі, 
әріптестерінің құрметтісі бола білген Балжан 
Көшкімбайқызы – өзі сабақ беретін қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің қыры мен сырын толық меңгерген, 
ізденіп жемісті еңбек етіп жүрген ұстаз. Шәкірттерге 
білім мен тәрбие берудің негізі – тартымды сабақ 
деп танып, оны жоғары педагогикалық талғаммен,  

шығармашылық ізденіспен өткізетініне талай ашық сабақтарында, басқа да 
тәрбиелік іс-шараларында куә болып жүрміз.

Жаны жайсаң, пікірі озық, ұстаздық үлгінің ұйтқысы болып жүрген 
Балжан Көшкімбайқызы  бірнеше жыл педагогика, психология және жеке 
әдістемелер бірлестігінің жетекшісі болып қызмет атқарды.  Өзіндік тиімді 
әдіс-тәсілдерді, қол жеткен табыстарды әріптестерінің ортақ игілігіне 
айналдыруға ұмтылған ұстаздың бірлестік жетекшісі ретінде атқарған игі 
істері елеулі.

Ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, іскерлік байланыс орната ала-
тын Балжан Көшкімбайқызы бүгін таңда директордың оқу-өндірістік ісі 
жөніндегі орынбасары қызметін жемісті атқарып жүр. Болашақ маманның  
кәсіби  құзыреттілігін қалыптастыруда ерекше орын алатын  педагогикалық 
тәжірибе  ісін басқарып, өз шеберлігін көрсете білуде.

Сонымен бірге Балжан Көшкімбайқызы «Алтын сахна» әдеби-драма 
клубының жетекшісі.  Сахна өнерінің жас ұрпақты тәрбиелеуде маңызы ерек-
ше екенін білетін ұстаз  студенттердің әдебиетке деген қызығушылықтарын 
ояту, өнерлерін ұштау мақсатында жыл сайын тартымды кештер, сахналық 
қойылымдар ұйымдастырып келеді.

Оқу үлгерімі, білім сапасы, әдістемелік, тәрбиелік жұмыстар мониторингі 
бойынша үнемі алдыңғы қатардан көрініп жүрген  ұстаз еңбегі әкімшілік та-
рапынан жоғары бағаланып, Құрмет грамоталарымен марапатталған.

Ұлағатты ұстаздың ұлы Нұрхат – қалалық сот мекемесінде қызметкер, 
қаламыздың мақтанышы, өнерлі жас.

25 жыл жолдасы Марат ағамен тату-тәтті өмір сүріп келе жатқан мәртебелі 
мамандық иесі Балжан Көшкімбайқызы қараша айында 50 жасқа толып 
отыр. Біз әріптесімізді мерейтойымен құттықтай отырып денінің саулығын, 
шаңырағының ырыс-байлығын, жүрегінің мәңгі жастық жалынын, көңіл 
сезімінің шалқыған шаттығын тілейміз. 

Қарағанды облысы
Балқаш қаласы.

Өсиетте – насихат

Педагог беделі... – оның парасаты мен жанының перзенті, өз 
мұраттарына, ұстанымдарына, сенімдеріне ұжымда терең құрмет 
орнықтыра білу шеберлігі.

В.А. Сухомлинский
* * *

Мұғалімнің бүкіл мақтанышы – шәкірттерінде, өзі шашқан 
ұрпақтарының өсіп-өнуінде.

Д.И. Менделеев

Б.Жахметова.
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Мұғалім – мәртебелі  мамандық

Осы өлең жолдары біздің мектептің жоғары санатты шетел тілі пәні 
мұғалімі Балмия Әлібаеваға арнап айтылғандай көрінеді маған. Өйткені, 
ол – тәжірибесі мол, өз ісіне аса жауапкершілікпен қарайтын жаңашыл 
ұстаз. Былай деуге негіз:  Балмия   Педагогикалық  шеберлік орталығында 

МЕКТЕП  ШАМШЫРАҒЫ

Айман  БЕКЕТАЕВА,
мектеп әдіскері

Ұлы есім мұғалім мен ұстаз деген, Ұстаздан шәкірт озсын деген оймен,
Елі үшін атқаратын еңбегі ерен. Білім қуған жастардың қамын жеген.

Қазақстан Республикасы 
педагог кадрларының бі-
ліктілігін арттырудың 
деңгейлі бағдарламалары 
аясында бірінші дең-
гей бағдарламасын бі-
тір ген көшбасшы мұға-
лім. Бұдан тыс ол 2012 
жылы «Өрлеу» ұлттық  
біліктілікті  арттыру орта-
лығында гумани тарлық 
білім беруде қазіргі 
әдістемені және тиімді 
педагогикалық техноло-
гияларды енгізу  курсы-

нан  өткен. Одан бұрын, яғни 2010 жылы  облыстық   білім   басқармасында    
интерактивті  тақтаның тиімді әдістерін сабақтарда қолдану курсын бітірді. 
Өзінің оқыту мен тәрбиелеу ісінде жаңа технологияның ақпарат құралдарын 
кеңінен қолданады.  Мұғалім ізденістері болса керек, одан  білім алған 
шәкірттері қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық деңгейде 
көрініп жүр. 

Мұғалімнің өз жетістіктері де жетерлік, 2010 жылы қалалық және 
облыстық тілші мұғалімдер олимпиадасында бас жүлдені иеленсе, 2013 жылы 
шетел тілі мұғалімдеріне арналған республикалық интернет олимпиадасын-
да Маңғыстау облысы бойынша «ең жоғарғы көрсеткіш» номинациясына 
ие болды, 2014 жылы осы олимпиадада «үздік көрсеткішке» қол жеткізді. 
Соның айғағындай ұлағатты ұстаз жыл сайын пәндік олимпиадаларда   және 
тілші мұғалімдер олимпиадасында қалалық, облыстық әділқазылар мүшесі 
болып келеді.  2014  жылы  «Ағылшын  тілі мұғалімдерінің портфолио-
сы» сайысында  қала бойынша да,  облыс бойынша да бас жүлдегер атан-
ды. Шәкірттерінің де соңғы үш жылдағы жетістіктері қуантарлық. Мәселен,  
2010-2011 оқу жылында Лаура  Бораншиева қалалық және облыстық пәндік 
олимпиадада бірінші,  Қайрат Гизатуллин үшінші орынды иемденді. Лау-
ра Бораншиева 2011-2012 оқу жылында да, 2012-2013 оқу жылында да 
қалалық және облыстық пәндік олимпиадада  бірінші орынды жеңіп алып, 
республикалық пәндік олимпиадаға қатысу сертификатын иеленді. Ал 2012-
2013 оқу жылында  Лаура Бораншиева ағылшын тілінен республикалық ин-
тернет олимпиадада І дәрежелі дипломға ие болды. Гаухар Нұрлыбекова, 
Салтанат Байқұлова, Мәдина Нұржігітова, Ақбөбек Амангелдиева,  Сатыбал-
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ды Сариев, Дариға Қаржаубаева, Нұрсұлтан Сабырбердиев, Малика Алие-
ва, Қуаныш  Бисембаев, Жадыра Есенбекова сияқты оқушылары да жарыс 
жеңімпаздары қатарында көрініп, мұғалім мерейін өсірді.

Мектеп шамшырағына айналған ұстаз қазіргі таңда  оқушылардың 
сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамыту жолында жұмыстанып, жаңа 
бағдарлама  бойынша  мектептің  даму  жоспарын жасақтады. Негізгі 
мақсаты – мұғалімдерге оқытуда жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы оқушы 
қызығушылығын арттырудың тиімді жақтарын үйрету. Осы мақсатта мек-
теп-лицей мұғалімдеріне бірнеше коучинг өткізді. Олардың тақырыптары: 
«Сыни тұрғыдан ойлауды дамытатын түрлі әдіс-тәсілдерді үйрету», «Ой-
лау дағдысын қалыптастырудағы сыни ойлаудың ықпалы»,  «Диалогті 
оқыту»,  т.б. Бір сөзбен айтқанда, ол – өзінің ғылыми теориясының күрделі 
бағдарламасын және оқыту әдістерін жетік меңгерген шығармашылықпен 
жұмыс жасайтын білікті ұстаз.

Маңғыстау облысы
Жаңаөзен қаласы.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯ – 
ФОРМИРОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА

Наталья  НАЗАРОВА, 
учитель русского языка и литературы  
средней школы №16

Быть человеком на земле!
Этому учили нас в школе!

олинко Любовь Савельевна. Настоящий учитель, учитель с большой 
буквы. Ее биография проста. Деревенская девочка, которая с самого ран-Д

него возраста мечтала только лишь об одной профессии, профессии УЧИТЕ-
ЛЯ, поступила на филологический факультет Жамбылского педагогическо-
го института. По окончании института пришла на работу в среднюю школу 

№16 им. Д.М. Карбышева города Тараза.  И по-
катились 40 трудовых лет. 40 лет верности од-
ной единственной школе – школе №16. Сколько 
детских душ прошли за эти годы через ее серд-
це! Сколько замечательных людей получи лось 
из ее воспитанников! Ее выпускники до сих 
пор отзываются с благоговением о Любови Са-
вельевне. Я уверена, что еще долгие годы они 
будут своим детям и внукам рассказывать о ней 
как образце Человека и Учителя. Но не только 
ученики ценят ее по достоинству. Сколько роди-
телей благодарны ей за мудрые советы, оказан-
ную вовремя помощь в исправлении и воспи-
тании их непоседливых детей; сколько коллег 
благодарны ей за мудрое наставничество! А те, 
кто работал с ней бок о бок, уверяют: каждый 
урок Любовь Савельевны был как открытый. 

Преподаватели педагогического института брали на заметку ее педагогиче-
ские находки, неординарный подход к изучению некоторых тем по русской 
литературе, ее открытия в области методики преподавания гуманитарных 
дисциплин. И всё это делалось для учеников. Ее труд был оценен.   Любовь 
Савельевна  была  награждена  значком «Отличник просвещения Рес публики 
Казахстан» и вошла в число лучших педагогов Казахстана.
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Так в чем же секрет неповторимости и успеха? В самом успехе! Именно 
на этом и настаивает Любовь Савельевна. Ученик только тогда готов будет 
к постижению наук, к открытиям, когда будет верить в себя, в свой успех. 
Казалось бы, простое правило. Но сколько в нем мудрости и педагогического 
мастерства: ведь надо дать возможность каждому ребенку поверить в себя, в 
свои силы! Да и не только ребенку! Держу на постоянном вооружении ее на-
ставление: «С каким бы озорным учеником не пришлось бы иметь дело, всег-
да помни: это чей-то самый любимый ребенок, и у его мамы сердце болит 
за него ничуть не меньше». А ведь действительно все так!  Взаимное  уваже-   
ние – вот еще один секрет педагогического успеха. 

 На трудовом пути Любовь Савельевны были заманчивые предложения 
на дальнейший карьерный рост: это и педагогическая деятельность в вузе, и 
предложение возглавить методическую работу по предмету в городе, в обла-
сти… Но сердце навсегда было отдано детям, а значит школе. Поэтому имен-
но здесь, в стенах одной небольшой городской школы, в результате педагоги-
ческого поиска была разработана совместно с единомышленниками система 
уроков по внеклассному чтению с 5 по 11 классы. Теперь это были уроки, 
направленные не только на расширение кругозора учащихся, это была целая 
система воспитательной работы через чтение конкретных художественных 
произведений, не вошедших в обязательную программу. Именно на этих уро-
ках мы с упоением знакомились из года в год с произведениями Ч. Айтматова, 
военной прозой В. Быкова и Б. Васильева, деревенской прозой В. Распутина и 
В. Астафьева... На  уроках внеклассного чтения развивалась полемика вокруг 
таких серьезных понятий, как человечность и гуманность, религия и совесть. 
Здесь мы научились понимать, что такое Книга Жизни. А еще на уроках лите-
ратуры мы учились мыслить над глобальными проблемами. Помню, как нам 
был задан вопрос: «Как вы думаете, почему у коммунистов в произведениях 
Шолохова нет детей?» И какие были споры! Конечно, нет тут единственно 
правильного ответа. Как нет ответа на вопрос, поднятый Ч. Айтматовым в ро-
мане «Тавро Кассандры»: действительно ли люди сами уничтожают на гене-
тическом уровне человечество, и причина тому – вселенское зло? И является 
ли человек царем природы?

Теперь я знаю, что в основе всех уроков Любовь Савельевны лежит пра-
вило Иоанна Златоуста: «Нет никакого высшего искусства, как искусство 
воспитания. Живописец и ваятель творят только безжизненную фигуру, а 
мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который, радуются 
Бог и люди».

За 40 лет работы в школе более 30 лет Любовь Савельевна занимала ад-
министративную должность. Сначала – организатор школы (так ранее име-
новалась должность заместителя  директора  по  воспитательной работе),          
затем – завуч-методист. И в те годы, когда Любовь Савельевна занимала эти 
должности, школа занимала ведущие позиции. В период организаторской 
дея тельности – по всем конкурсам и соревнованиям (даже по сбору макулату-
ры и металлолома) были призовые места. Мероприятия, проводимые ею, до 
сих пор вспоминают коллеги и ученики. В период руководства методической 
работой школа неизменно входила в число лучших школ города. Высокий 
профессионализм, неизменная человеческая порядочность и самозабвенное 
служение своему делу – вот третий секрет успешной педагогической деятель-
ности!

Но Любовь Савельевна на все вопросы скромно улыбается и признается, 
что есть  еще  один  секрет:  это понимание и поддержка самых близких лю-
дей – своей семьи.

Низкий поклон Вам, Любовь Савельевна, и всем учителям, кто по сердцу 
выбрал себе такую интересную и нужную профессию! 

г.Тараз.
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– Оқушыларды білім нәрімен сусындататын жаңа журналдың 
қадамы құтты болсын дейміз. «Алтын белгі» журналының негізгі 
миссиясы мен идеясы қандай?

– Журналымыздың негізгі миссиясы – елімізде білім беру саясатын 
дамыту негізінде білім сапасын арттыру, жаттанды оқытудан жүйелі 
оқытуға көшу болса, ал идеясы – білім саласында белгілі біліміне білігі 
сай педагогтер мен ғалымдарды ҰБТ-ға дайындалудың жаңа техноло-
гиясын табуға жұмылдыру және бітіруші түлектің ҰБТ-ға өз бетінше 
дайындық жасауына ықпал ететін Қазақстандағы бірден-бір басылым 
шығару.  

– Әңгімемізді журналдың негізгі бағыттары мен құрылымына, 
мазмұнына қарай бұрсақ, бұл басылым оқушыларға қаншалықты 
қажет?

– Бұл журнал білім алушылардың ҰБТ-ға өз бетінше дайын-
далу бағытында ізденуге, сауаттылыққа, ұқыптылыққа баулитын 
Қазақстандағы бірегей басылым болып табылады. Бір басылымда барлық 
пәндер қамтылған, жүйелі түрде оқу жылы басталғаннан бастап жылдың 
соңына дейін, апта сайын дайындалып, біліктілігін арттыруына толық 
негіз бар, лекцияда материалдар беріледі де содан соң тест сұрақтары 
жарияланады. Тестке жауап берген оқушы журналдың келесі санынан 
жауаптарын ала алады. Бұл баланың өз бетімен дайындалуына мүмкіндік 
алуымен дараланады. Егер оқушы журналда жарияланған сұрақтармен 
жүйелі түрде дайындалса, ата-анасы үнемі бақылауына алса, грантпен 
жоғары оқу орнына түсуіне мүмкіндік алады. Себебі, әр пән бойынша 
лекция материалдары, практикалық сабақтар және тест сұрақтарымен 
64 сабақ берілген. Олар суреттер, карталар, сызбалармен сипаттала-

Сұхбат

«ЖАТТАНДЫ  БІЛІМ  БЕРУДЕН  АРЫЛЫП, 
ЖҮЙЕЛІ  ОҚЫТУДЫ  ҚОЛҒА  АЛУЫМЫЗ  КЕРЕК»

Ұлттық бірыңғай тестілеу – бұл тек қана оқушылардың білімінің 
көрсеткіші ғана емес, сонымен қатар ұстаздар қауымы еңбегінің де 
жемісі. Алайда, соңғы кездері бұл білім сынағы жаппай бәсекеге ай-
налып, оқушыларға кешенді білім беруден гөрі тестілеуге дайындық 
бірінші орынға шығып бара жатыр. Осы орайда, ағымдағы оқу жылы-
нан бастап талапкерлерімізді ҰБТ-ға білім бере отырып дайындау әдісін 
ұсынатын жаңа «Алтын белгі» журналы жарыққа шығып отыр. Жур-
налда кездейсоқ материалдар басылмайтынын, оларды дайындау бары-
сында білікті ұстаздар тартылып, ҚР Білім және ғылым министрлігі 
қаулылары мен ережелері басшылыққа алынатындығын журналдың бас 
редакторы Рахима Тоқтарханқызы келелі сұхбат барысында әңгімелеп 
берді. Осы сұхбат төменде ұсынылып отыр. 
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ды. Жеңіл әрі баланың қызығушылығын 
оятатын бұл журнал басқа басылымға 
қарағанда анағұрлым сапалы десем артық 
емес. Бұл 2015 жылдың қыркүйек айы 
мен 2016 жылдың сәуір айы аралығында 
апта сайын жарыққа шығады, яғни 32 апта 
бойы ҰБТ-ға жүйелі түрде дайындалуға 
мүмкіндік беретінін айта кету керек. 

– Райхан Тоқтарханқызы, реті кел-
генде өзіңіздің жалпы педагогикалық 
еңбек өтіліңіз туралы біле кетсек...

– Білім саласында 41 жыл бойы 
қызыға да, қуана да еңбек етіп келемін. 
Орта білім беретін мектепте мұғалім, 
директордың орынбасары, директор 
қызметін атқардым. 12 жыл Оңтүстік 
Қазақстан облыстық білім департаменті 
басшысының орынбасары лауазымында 
істесем, 12 жыл колледж директоры бол-
дым. 

– Рахима Тохтарханқызы, бүгінгі 
таңда оқушыларды ҰБТ-ға дайындауға 
бағытталған қосымша кітаптар мен ба-
сылымдар көп-ақ. Көпшілігі оқулықта 
берілген фактілерді қайталаудан 
ары аспайды. Осы тұста сіздер 
ұйымдастырып, жарыққа шығарып 
отырған «Алтын белгі» журналының 
басты ерекшелігі қандай? 

– Біздің басты ерекшелігіміз – «жат-
танды білім беруден» қашу, яғни жүйелі 
оқытуды қалыптастыру. Басылымда 
берілген дайын қосымша материалдар 
арқылы ұстаздар қауымы сабаққа да-
йындалатын уақытын үнемдей отырып, 
дайындық барысында оқушымен тығыз 

байланыста болады. Оқушы журналда берілетін тесттерді орындау ба-
рысында өзін-өзі бақылауын дамытып, ата-аналар да баласының тапсыр-
масын орындауда жауапкершілігін арттыруына мүмкіндік алады. Тест 
тапсырмалары мен лекция мәтінін құрастыруда ҚР Білім және ғылым 
министрлігі бекіткен оқулықтар мен баламалы оқулықтар басшылыққа 
алынды. Сонымен, «Алтын белгі» журналын пайдаланудың маңызды 
нәтижелері мынадай: барлық пән бойынша білім деңгейінің анағұрлым 
өсуі; еліміздегі жоғары оқу орындарына грант бойынша түсуге үлкен 
мүмкіндік алуы; сауатты болашаққа сенімді жас тұлға қалыптастыру; 
оқушылардың өз білімдеріне деген сенімділік; ҰБТ тапсыруға 
психологиялық тұрғыдан дайын болуы; тапсырмаларды орындау ба-
рысында жауапкершілік арттыру; жаттанды оқудан жүйелі оқуға көшу; 
мамандығын дұрыс таңдауға мүмкіндік туғызу. 

–  Мазмұнды,   сапалы  журнал  шығару  үшін  авторлық  құрам-
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ның  да біліктілігі жоғары болуы тиіс екендігі анық. Осы тұста «Ал-
тын белгі» журналын шығаруда қандай мамандардың көмегіне 
жүгінесіздер, нені басшылыққа аласыздар? 

– Бұл басылымның қатардағы басылымдардан тағы бір ерекшелігі де 
осында. «Алтын белгі» журналындағы материалдардың бәрі тәжірибесі 
зор, білікті де білімді ұстаздардың еңбегі.  Бұл журналға жоғары кәсіби 
авторлық құрам атсалысуда. Оның ішінде елімізде тест сұрақтарын 
құрастыруда тәжірибесі мол, оқытудың жаңа әдістерін шығарған жоғары 
санатты ұстаздар қызмет атқарады. Сонымен қатар ҚР Білім және ғылым 
министрлігі мен Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық бірыңғай тестілеуге 
арналған тест специ фикациясы басшылыққа алынғандықтан, бұл жур-
нал жайдан-жай жарыққа шығып отырмағандығын алға тартқан жөн деп 
білемін. Сондықтан да ертеңінен мол үміт күтіп отырған балаларыңызға 
грантқа түсіп, жарқын болашақ иесі болуына мүмкіндік жасап, бағасы 
арзан, бірақ салмағы қымбат басылымды алып беріңіздер дегім келеді. 

–  «Алтын белгі» басылымы тап қазіргі уақытта мектеп бітіруші 
түлектерге ең қажетті басылым болғандықтан, оған қалай қол 
жеткізуге болатындығын да айта кетсеңіз. Мысалы, айына қанша 
рет шығады, оқырман қауымға қолжетімді ме? 

– Өте орынды сұрақ. Бұл сұрақ қолжетімді бағада, нақтырақ айтқанда,  
тест тапсырмаларымен қоса берілген. «Алтын белгі» журналы бүгінгі 
таңда тек Оңтүстік Қазақстан облысына  ғана таралып жатыр. Ал келесі 
жылдан,  яғни жаңа 2016 жылдан бастап еліміздің барлық өңірлеріне 
таратылу көзделіп отыр. Жаңа жылдан бастап «Қазпошта» арқылы 
жазылуға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Басылымның қолжетімділігі мен 
тиімділігінің дәлелі – тест тапсырмасымен қоса берілген бір сабақтың 
бағасы небәрі 35 теңгені құрайды. Бітіруші түлектің ҰБТ-ға өз бетінше 
дайындық жасауына ықпал ететін Қазақстандағы бірден-бір басылым 
«Алтын белгі» білім алушылар, оқытушылар және ата-аналар үшін 
білім сапасын арттыру мен бақылаудың бірыңғай жүйесі болып қана 
қоймай, болашақта құнды бағыт-бағдар мен ақпарат көзіне айналатыны-
на сеніміміз мол. 

– Рахима Тоқтарханқызы, «Алтын белгінің» жарық көргеніне 
көп уақыт өтпесе де, журнал өз оқырмандарын қалыптастырып 
үлгерген сияқты. Облыс көлемінде сұраныс қалай? Қандай пікірлер 
мен өтініштер естисіздер. 

– Өңірде журналға сұраныс жаман емес деуге болады. Дегенмен, 
басылым төңірегінде айтылып  жүрген пікірлер әрқалай. Алайда, бізді 
қуантатыны қолдайтындар  көпшілік. 

– Генерал болуды армандамайтын солдат солдат емес» немесе 
Абай атамыз айтпақшы «Болмасаң да ұқсап бақ» демекші, ҰБТ-да 
жоғары нәтиже көрсетіп «Алтын белгі» алу үшін бүгінгі талапкер не 
істеуі керек? Кеңесіңізді айтып өтсеңіз. 

– «Талаптыға нұр жауар» дейді халық. Ендеше «Алтын белгіден» 
үміткерлер көп оқып, көп ізденуі керек. Ең бастысы, түрлі пәндер бойын-
ша қымбат курстарға бармай-ақ әрбір көзі ашық, көкірегі ояу талапкер 
ҰБТ-ға өз бетінше дайындала алады деп ойлаймын. 

– Салиқалы сұхбатыңыз үшін рақмет.
Әңгімелескен Бауыржан ӘЛІҚОЖА. 
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Дөңгелек үстел

уырда Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университеті педагогика және психология кафедрасының 

МӘНІ  ЗОР  КЕҢЕС

Ж
ұйымдастыруымен «Педагогикалық ақпараттың заманауи білім беру 
үдерісіндегі рөлі: проблемалар, ізденістер, шешімдер» атты дөңгелек үстел 
өтті. Басты мақсат – ҚР Білім және ғылым министрлігінің республикалық 
ғылыми-педагогикалық журналдарының заманауи білім беру үдерісіндегі 
рөлімен, мақсат-міндеттерімен, мазмұндық талап-тілектерімен және педагоги-
ка ғылымы мен мектеп практикасында туындап отырған өзекті мәселелердің 
шешімін іздестіру. Дөңгелек үстел барысында қаншама ой-пікірлер ортаға 
тасталып, бүгінгі педагогика ғылымындағы сан қырлы проблемалар, атап 
айтқанда, ғылыми-педагогикалық журналдардың жоғары педагогикалық оқу 
орындарымен ынтымақтастығы, ғылыми-педагогикалық ізденіс саласын-
да алынған нәтижелердің басылымдағы көрінісі, заманауи инновациялық 
технологиялардың мектеп тәжірибесінде қылаң беруі, бүгінгі тәрбие 
саласындағы жағдаяттар: құқық бұзушылық, діни ағымдардың ықпалы, өз-өзіне 
қол салу және т.б., халық педагогикасы материалдарын оқу-тәрбие үрдісінде 
пайдаланудағы озық тәжірибелердің БАҚ-та насихатталуы талқыланды.

Дөңгелек үстелді басынан соңына дейін педагогика ғылымының док-
торы, профессор, педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі 
Сақыпжамал Ұзақбаева жүргізіп отырды. Ол арнайы келген қонақтарға 
шексіз ризашылығын білдіріп, күн тәртібінде талқыланатын мәселелермен 
таныстырып өтті. Шараға қатысушыларға, әсіресе бас редакторларға сөз ба-
сында өздерінің журналдарының қысқаша тарихы, атқарып жатқан қызметі, 
журналдың ішкі мазмұны, ондағы айдарлар және бүгінгі күндегі проблемалар-
ды шешу жолындағы жазылған мақалалар жайлы айта кету керектігін ескертті.

Алғаш сөз тізгінін алған «Қазақстан орта мектебі» журналының бас ре-
дакторы Советбай Елубаев өткізіліп отырған осы бір игі шараның бастама-
сымен шын жүректен құттықтаса,  «Қазақстан мектебі» журналының бас 
редакторы Сәния Бектенғалиева биыл журналға 90 жыл толып отырғанын,  
аталған басылымның ашылуына Ахмет Байтұрсыновтың мұрындық болғанын, 
журналға  басында түрлі атаулар берілсе, 1960 жылдан бүгінгі күнге дейін 
“Қазақстан мектебі” деп аталып келе жатқанын, қоғам қайраткерлері Әлихан 
Бөкейхановтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Мұхтар  Әуезовтің, Бейімбет 
Майлиннің, Сәкен Сейфуллиннің мақалалары журналда жарияланып тұрғанын, 
қазір көптеген жоғары оқу орындарымен тығыз қарым-қатынас орнатылғанын 
әңгімелеп берді.  

40 жыл мұғалімдік қызмет істеген, бүгінде «Ұлағат», «Қазақ тілі мен 
әдебиеті қазақ мектебінде», «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» 
журналдарының басшысы  Батима Ниетқалиева  өз журналдарының мәнді әрі 
қызықты екенін атай отырып, соңғы кезде таралым  санының күрт төмендегенін, 
газет пен журналдарды ғаламтор жүйелері басып бара жатқанын қынжыла айт-
ты.  Ал «Педагогика және психология» журналы бас редакторының орынбасары 
Әлия Момбек қазіргі таңда заманға сай әр журналда ағылшынша мақала болу 
керектігін, педагогикалық бағыттағы жоғарғы оқу орындарының еуразиялық 
Қауымдастығы құрылатыны жөнінде, осы орайда Қазақ ұлттық педагоги-
ка университеті  Мәскеу педагогикалық университетімен бірлесу шаралары 
жүргізіліп жатқанын тілге тиек етті. 

Отырысты қорытындылаған халықаралық қатынастар факультетінің де-
каны  Дәулет  Сәдуақасұлы келген қонақтарға ризашылығын білдіріп, алғыс 
айтты. 

Абылайхан  ӨМІРБАЙ,
студент.
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

азіргі таңда мұғалімнің  алдында  тұрған басты мақсат: тек сапалы білім 
берумен шектелмей, баланы келешек  өмірге дайын азамат  ретінде 

АҚПАРАТТЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
НЕГІЗІНДЕ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ

Күлшарат  АПСЕТОВА,
Ю.Гагарин атындағы негізгі мектеп
директорының ғылыми-әдістемелік 
ісі жөніндегі орынбасары

Қ
қалыптастыру болуы керек. Өйткені, бүгінгі  білім жүйесінің де ерекше-     
лігі – тек біліммен қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды дамыта 
отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру. Жаңа технология-
ларды, оның ішінде ақпараттық технологияларды пайдалану оқу материал-
дарын  толық меңгеруі үшін оқу материалдарының практикалық жағынан 
тиімді ұсынылуына мүмкіндік береді. Педагогтер алдында тұрған міндет – 
бұл  түрлі ағымдағы ақпараттарды сапалы түрде қолдана білуге үйрету.

ХХІ ғасыр – жаңа технологиялар мен ақпараттандыру ғасыры. Ақпараттық 
мәдениетті, сауатты адам ақпараттың қажет  кезін сезінуі оны тауып алуға, 
бағалауға және тиімді қолдануға қабілетті, ақпарат сақталатын дәстүрлі және  
автоматтандырылған құралдарын пайдалана білуі керек.

Ғылым мен техниканың жедел қарқынмен дамуы жылдан-жылға оқыту 
технологияларының жаңа озық түрлерін ұсынуда. Жаңа педагогикалық 
технологияның баланың жетілген тұлға ретінде дамуы үшін маңызы 
зор.   Қоғамды ақпараттандыру – экономиканың, ғылымның, мәдениеттің 
дамуының негізгі шарттарының бірі. «Жаңа ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар» ұғымының пайда болуы білім беру саласында компьютердің 
қолданыла бастауымен тығыз байланысты. Оқулықтағы мәліметтен басқа ин-
тернет, электрондық және қағаз бетіндегі ақпарат көздері де қолданылады.  
Интернеттен алған ақпарат көздерін біріктіре отырып өз жобаларын таныс-
тырып қорғай алады. Дегенмен, қай жағдайда болсын  интернетпен   жұмыс 
жасағанда, оған мұғалімнің ақыл-кеңесі өте маңызды. Мұндай жұмыс 
түрлерін жеке, топпен және жұппен жүргізуге болады.

Ақпараттық технология әрбір білім алушының ынтасын арттырады. 
Ақпараттық технологиялардың  көмегімен  оқу үрдісін икемді басқара оты-
рып  білім  алушының іс-әрекетін бақылауды сапалық жағынан өзгерте алады. 
Ақпараттық технологияның  артықшылығы  жеке тұлғаның шығармашылық 
қабілеті, танымдық  белсенділігі,  өзіне   сенімі  артады,  қосымша материал-
дарды молынан алады. Оқытудың  маңызды мақсаттарының бірі –  білім 
алушының   өзіндік  жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Өзіндік жұмыс-
тың негізгі ерекшелігі – білім алушының берілген тапсырманы мұғалімнің 
көмегінсіз орындауы. Тапсырманы орындауда жақсы нәтижеге жету үшін 
мұғалім  білім алушының  іскерлік дағдысын, бақылай білу қабілетін, ойла-
уын, тапсырманы орындау жолдарын дұрыс таңдай білуін байқап көреді. 

Өзіндік жұмыстың қазіргі жеке тұлғаны қалыптастыру мен тәрбиелеуде, 
білім беруді түбегейлі өзгертуде, яғни бұрынғыдай  білім алушының  пәндік 
білім, біліктердің белгілі бір жиынтығымен қаруландыруды түбегейлі 



16

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

өзгертуде,  білім алушының  жалпы психологиялық дамуының жеткілікті 
деңгейіне қол жеткізуде де орны ерекше.

«Өзіндік  білім – нағыз  білім»  деп  орыс  сыншысы  Д.Писарев 
айтқанындай,  білім  алушының   алған білімдерін іс жүзінде қолдануы және 
өмір бойы жадында сақталатын нағыз білімге айналдыруы үшін өзіндік 
жұмыстарды сауатты ұйымдастырып, жүйелі түрде беріп отыру қажет. 
Сондықтан  білім алушының білімдерін жетілдіруге бағытталған өзіндік 
жұмыстарды  ұйымдастыруда ақпараттық және инновациялық технология-
ларды  дұрыс  пайдалану арқылы тапсырмалар топтамасын құрастыруға 
болады.   

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында  
«Білім беру жүйесінің басым міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа техно-
логияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық  желілерге шығу» деп атап көрсетілген. Ендеше еліміздің 
ертеңі болатын бүгінгі жас ұрпаққа сапалы білім беруді қолға алуымыз қажет.

Қазақстан Республикасының білім беруді 2020 жылға дейін дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасында ақпараттық және коммуникативтік  техноло-
гияны білім беру жүйесін жеделдетіп дамытуға қолдану негізгі міндеттердің 
бірі ретінде анықталған.  Ғылым мен техниканың жедел қарқынмен дамуы 
жылдан-жылға оқыту технологияларының жаңа озық түрлерін ұсынуда. Жаңа 
педагогикалық технологиялардың білім алушының жетілген тұлға ретінде 
дамуы үшін маңызы зор.

Қазақстан   Республикасы  ғылыми-техникалық   прогрестің белгісі:  
қо ғамды  ақпараттандыру  болатын  жаңа   кезеңіне   енді.   Қоғамды    
ақпараттандыру – экономиканың, ғылымның, мәдениеттің дамуының 
негізгі шарттарының бірі.  Көптеген  электрондық оқу бағдарламалары, 
мультимедиалық оқу бағдарламалары жасалды және жасалып та жатыр.
Қазіргі  оқу орындарында шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа 
педагогикалық технологияларды жете меңгерген, мамандық шеберлігі 
қалыптасқан  белсенді ұстаз  қажет. Бір уақытта педагог, психолог және оқу 
үрдісін ұйымдастырушы-технолог бола білуі керек. Сонымен қатар   шектеусіз 
қабілетін дамыта алатындай білім берудің әлемдік кеңістігін құруға қабілетті 
бола білуі шарт. Бұдан мұғалімнің мамандық шеберлігі анықталады. 

Білім беру ұйымдарындағы педагог қызметкерлердің қазіргі заманғы 
білім берудің қажеттіліктеріне сай ақпараттық-коммуникациялық техно-
логияларды қолдануға байланысты біліктіліктерін көтерулеріне мүмкіндік 
беріліп, барлық жағдай жасалуы керек.  Педагогикалық технологияны 
тек қана техникалық оқу құралдарын дамыту немесе компьютерлендіру 
емес, жоғары нәтижелерге бағытталған біртұтас өзара байланысты әдістер, 
тәсілдер, мазмұнның жиынтығы деп қарастыруға болады. Білім беру 
саласының қызметкерлеріне қойылатын міндеттердің бірі – оқытудың әдіс- 
тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру, қазіргі заманғы педагогикалық техноло-
гияларды меңгеру.  Басқаша айтқанда, білім беруді жаңа технологиялармен 
ақпараттандыру үрдісі мұғалімнің дайындық деңгейі мен мамандық сапасы-
на үлкен талап қояды. Ол мұғалімнің өзіндік дамуына, өзіндік білім алуына 
және шығармашылық түрде өз қызметтерін іске асыруға мүмкіндік береді. 
Сондықтан мұғалімдер жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтеріне еркін  
қолданып, оны оқыту құралы ретінде пайдалана білуі тиіс. Қазіргі заман та-
лабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына  мемлекет 
басшысының тапсырмасымен еліміздің 1600 ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың кеңінен  қолданысқа еніп жылдам дамып келе жатқан 
кезеңінде интерактивтік тақтаны сабақта пайдаланудың маңыздылығы ора-
сан. Өйткені,  оның көмегімен оқыту үрдісіндегі өзекті мәселелерді шешуге 
болатындығы анықталып отыр. Оның маңыздылығы:

– оқу-тәрбиелік үрдістің сапасын арттыру және оны ғылыми-
техникалық прогрестің осы заманғы деңгейіне көтеру;
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– оқыту үрдісінде жекелеп саралау;
– білім алушыны автоматтандырылған өндірістік еңбекке дайындау, 

компьютерлік жаппай білімді жетілдіру;
– білім алушыға жүйелі бақылау жүргізіп отыру, яғни оған  білім 

алушының білім деңгейінің икемділігін тексеру сияқты жұмыстарын 
жеңілдету үшін көмек беру;

– оқу үрдісіндегі технологиялық жағдайды түзету.
Осы орайда, келешек қоғамымыздың мүшелерін – дұрыс емес 

бағалаудан құтқару. Өз  тәжірибемде  қолданатын әдістің бірі  интерактивтік 
тақтамен жұмыс. Ол  арқылы жастардың  бойында  ақпараттық мәдениетті 
қалыптастыру.  Бұл –  қоғамның  алдында  тұрған  ең  басты  міндет.

Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз – ақпараттарды даярлап,  оны 
білім алушыға   беру үрдісі. Бұл үрдісті іске асырудың негізгі құралы:  оқу 
жоспарын құру жұмыстарында оларды тиімді  қолдану. Сабаққа  арналған 
электрондық оқулықтарды  қызықты да ұтымды пайдаланудың басты құралы 
да компьютер болып табылады. Компьютерлік білімдарлықтың  белгілеріне 
компьютерлер мен танымал бағдарламалардың кең түрлілігін бағдарлай 
алу және тиімді жұмыс үшін бағдарламалық құралдарды дұрыс таңдай білу 
болып отыр. Ендеше ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың 
қатарында интерактивті тақта, мультимедиалық және онлайн сабақтарын 
дұрыс ұйымдастыра білу шарт.
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Жамбыл облысы 
Т.Рысқұлов ауданы.

әңгілік ел ұғымы – болашаққа бастайтын даңғыл жол. Мәңгілік ел – 
Қазақстанды жаңа сатыға көтеру жолындағы басты бағдар, айнымас 

ЖАҢА БІЛІМ ОРДАСЫ – ЗАМАН СҰРАНЫСЫ

Дана  БАЙДІЛДІНОВА, 
Әсел  ОСПАН, 
Айғаным  САТЫЛОВА,
химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік 
мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері

М
темірқазық. Отаншылдық рухта тәрбиеленген талантты, дарынды жастар 
еліміздің мәңгілігін қамтамасыз етпек. Мәңгілік ел идеясында жарияланған 
жеті құндылыққа кіріктірілген, жаңа білім беру жүйесіне негізделген Назар-
баев зияткерлік мектептері – талапты да талантты жастарға халықаралық 
стандартқа сәйкес әлемдік деңгейде сапалы білім беретін іргелі білім ордасы. 
Қабілет қарымы ұшқыр, білуге жаны құмар өрендердің барлығына Назар-
баев зияткерлік мектептерінің есігі айқара  ашық. Дүниежүзілік деңгейдегі 
мәдениет пен білім қорын жинақтаған, шығармашыл, әр істе де белсенді, 
бәсекеге қабілетті  түлектерді даярлауды мақсат етіп отырған Назарбаев 
зияткерлік мектептерінің мұраты – білім берудің инновациялық, көптілділік 
жүйесінің моделін әзірлеу мен енгізу арқылы Қазақстанның зияткерлік 
әлеуетін арттыруға ықпал ету болып табылады.

Елбасымыздың бастамасымен 2020 жылға дейінгі даму стратегия-

2. “Қазақстан мектебі” №12, 2015.



18

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Суретте: мектеп директоры   Б.Оразалықызы, 
«Назарбаев зияткерлік мектептерінің» АҚ 
басқарма төрайымы  К.Ноғатайқызы.

сына сәйкес еліміздің 
барлық өңірлерінде 2015 
жылға дейін 20 Назарбаев 
зияткерлік мектептерін ашу 
жоспарланған болатын. Ал-
маты қаласы химия-биоло-
гия бағытындағы Назарбаев 
зияткерлік мектебі – осыған 
сәйкес ашылған егемен 
еліміздегі он тоғызыншы 
мектеп. Соңғы үлгідегі зама-
науи құрал-жабдықтармен 
жабдықталған бұл мектепте 
әлемдік озық педагогикалық 
тәжірибені басшылыққа 
алатын жоғары білікті 
қазақстандық және шетелдік 
ұстаздар қызмет етеді.  

Бұл мектептің мұраты – қазіргі қоғам талабына сай оқушылардың 
қажеттіліктерін сапалы түрде қанағаттандыру, қоғамға қажетті тұлғаны 
қалыптастыру. Мектеп мемлекеттің, қоғамның және әрбір тұлғаның даму 
жолындағы талаптарына сәйкес еліміздің бәсекеге қабілетті, жоғары білімді, 
тәрбиелі азаматтарды дайындауды мақсат етіп отыр.

Мектеп директоры және орынбасарлары 
(оңнан солға қарай): ғылыми-әдістеме жөніндегі 
орынбасары – С.Өмірзаққызы, оқу ісі жөніндегі 
орынбасары – Б.Сейтжанқызы, директоры 
Б.Оразалықызы, тәрбие ісі жөніндегі орынбаса-
ры Л.Төлеуқызы.

Мектепте оза шауып 
бәйгелерден олжалы оралған 
білім иелері ғана оқи алады. 
Ұлт көшбасшысы атындағы 
білім ұясында оқығысы 
келетін  оқушылар емти-
хан мен сынақтар арқылы 
іріктеліп алынып, тек 
үздіктер ғана қабылданады. 
Сапалы білім берумен 
шәкірттер бойына өзіне және 
айналадағы адамдарға құрмет, 
ынтымақтастық, жауаптылық, 
академиялық шынайылық, 
табыстылық, ашықтық секілді 
бес түрлі құндылықты сіңіру 
білім ордасының өзгелерден 
басты өзгешелігі болып сана-

лады. Аталған құндылықтар оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамытуға бағытталып, үнемі даму үстінде жүретін, халықаралық деңгейде 
бәсекелестікке қабілетті, өз білімін өз мақсатына, қоғамның мақсатына жету 
жолында пайдалана алатын патриот тұлға қалыптастыруды көздейді. Білімді 
де дарынды, зейінді де зияткер оқушылардың басын қосқан мектептің білім 
беру жүйесі де ерекше.

Мұнда әлемге  танымал Кембридж университетінің оқу жүйесі 
негізінде отандық   мамандардың   әлеуетіне   сай   жасалған  жаңа  білім 
беру бағдарламасы енгізілген. Жалпы білім беретін мектептерден басты 
айырмашылығы – кіріктірілген  оқу  бағыдарламасы.  Еліміздегі  білім  беру 
жүйесін дамытудың жаңа   үрдісіне  негізделген кіріктірілген бағдарлама 
негізінде еліміздің  болашақ  іргетасы – зияткер  ұрпақты   дайындайды.  
Кірік тірілген  білім  беру бағдарламасының алға қойған мақсаты – сана әлеу-
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Музыка сабағы: оқушының күйсандықта 
әуен орындау сәтінен көрініс.

еті жоғары дамыған, сыни ой-
лайтын және жаңашыл рухы 
мықты, өз білімін қоғамның 
дамуына жұмсай алатын адам 
тәрбиелеу.  Осы мақсатты жүзеге 
асыру үшін мектеп кабинеттері 
талапқа сай ақпараттық тех-
нология көздерімен жаб-
дықталған, әдістемелік құ-
ралдармен қамтылған. Әр 
кабинет интерактивті тақтамен, 
оқушы санына қарай  ноут-
букпен қамтамасыз етілген. 
Германия, АҚШ, Украина, 
Ресей елдерінен әкелінген 
«Pasco», «Phywe», «Spark», 

«Hohenloher» инновациялық оқу құралдары биология, химия, физика 
пәндерінен сарамандық жұмысты жоғары дәрежеде өткізуге ықпал етеді. 
Аталмыш білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту ажырамас байланыс-
та болады.

Кіріктірілген білім беру бағдарламасы негізінде оқушылардың білімі 
критериалды бағаланады. Критериалды бағалау дегеніміз – оқушының білімі 
мен білігін алдын ала құрылған критерийлер бойынша белгіленген мақсатқа 
қол жеткізеді. Бағалаудың мұндай жүйесі білім алушының кемшіліктерін 
өзіне түзетуіне, өзін-өзі және өзгені бағалауына мүмкіндік береді. Критериал-
ды бағалаудың басты ерекшелігі: алдын ала ұсынылған бағалау шкаласының 
айқындылығы, бағаның әділдігі, өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі. Бұл 
бағалау жүйесі – шәкірт білімін дәл айқындауға мүмкіндік беріп қана қоймай, 
оларды тәрбиелеу мен дамыту, ынталандыруды басшылыққа алатын сапалы 
білім өлшемі.

Назарбаев зияткерлік мектептерінің тағы бір ерекшелігі: мек-
теп түлектерінің үш тілде еркін қарым-қатынасқа түсіп, кез кел-
ген жағдайда өзіндік  көзқарасын  таныта алуы.  Бағдарлама қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерін дамытуды көздейді. Бұл өз кезегінде 
оқушыларға үш тілде бірдей оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым 
дағдыларын қалыптастыруға, алған білімдерін күнделікті сабақта 

Мектеп ұжымы.
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Биология сабағында оқушылар зерт-
ханалық жұмыс жүргізуде.

Өнер сабағында.

Шыңға өрмелеу.

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
Мәңгілік ел болу үшін мәңгілік 
тіл қажет. Білім ордасы жастарға 
қазақ тілін дамытып, орыс тілін 
жетік білуге, ағылшын тілін еркін 
меңгеруге жағдай жасаған. Алай-
да оқушылардың тілдік дағдылары 
осы үш тілмен шектеліп қалмайды, 
мектепте неміс, қытай тілдері 
де оқытылады. Тілдік орта құру 
мақсатында шетелдік жоғары 
білікті мамандардың тартылуы 
оқушылардың тіл үйренуге деген 
қызығушылықтарын арттырып, 
басқа елдердің мәдениетін, тари-
хын тануға қолжетімділік тудыра-
ды.

Оқушылардың бойында  ғы-
лы ми-зерттеу, әріптестік қаты-
настар, шешендік өнерді да-
мыту, алуан түрлі көзқарастар 
мен пікірлерге деген құрметті 
қалыптастыру мақсатында ғылы-
ми-зерттеу жұмысына баули-
тын көптеген ғылыми жобалар 
ұйымдастырылған. «Журналисти-
ка», «Киноклуб»  үйірмелері оқу-
шыларды шешендік өнерге баулып, 

міндеттерінің бірі – сындарлы ойла-
на білетін, ұлттың зияткерлік әлеуетін 
арттыратын патриотшыл ұрпақ 
тәрбиелеу. Тұлғаны тәрбиелеу мен 
әлеуметтендіру оқушы бойында ада-
ми қасиеттерді қалыптастыруға әсер 
ететін түрлі жобалар арқылы жүзеге 
асуда. Оқушылардың әлеуметтік ор-
тада дұрыс жетілуіне бағытталған 
«Шаңырақ» қауымдастығы жүзеге 
асыратын жобалар олардың бойла-
рына ұлттық құндылықтарды сіңіріп, 
ынтымақтастық рухын қалыптастырып, 
коммуникативтік құзыреттіліктері мен 
өмірлік дағдыларын дамытуға жағдай 
жасайды.

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев  «Бү -
гінде жаңа «Назарбаев универ-
ситеті» арқауында нарық сұра-
нысына бағдарланған жоғары оқу 
орнының инновациялық моделі қа-
лыптастырылуда. Ол барлық қазақ-

өзіндік идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Алған білімін өмірлік тәжірибеде қолдана алатын жеке тұлға 

қалыптастыруға бағытталған бағдарламада білім беру мен тәрбие қатар 
жүреді. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе!» демекші, мектептің басты 
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Психологиялық тренинг.
стандық жоғары оқу орындары үшін үлгі болуы керек. Менің тапсырмам 
бойынша бүкіл елде ашылып жатқан 20 зияткерлік мектептер дарынды 
балаларды үздік жоғары оқу орындары үшін дайындаудың негізгі арқауына 
айналатын болады» деген болатын. Бүгінде Назарбаев зияткерлік мектептері  
түлектерінің Назарбаев университетіне, үздік қазақстандық жоғары оқу 
орындарына, әлемнің түкпір-түкпіріндегі беделді оқу орындарына түсуіне 
даңғыл жол ашып отыр. Жаңашыл білім мекемесі келешекте еліміздің да-
муына үлес қоса алатын, зиялы, мәдениет пен ғылым, руханият пен қоғам 
көшбасшыларын қалыптастырмақ. 

Әдебиет
1. Стратегия развития автономной организации образования Назарбаев интеллектуальные  

 школы до 2020 года, стр. 4, 2013 г.
2. Дүйісмағамбетова А.М., Алмағамбетова Ж.Қ. Кіріктірілген оқу бағдарламасы: нәтижеге  

 бағытталған оқу бағдарламасы//БҚО «Өрлеу» БАҰҚ, 2013–2015 жж.
3. Мәметқазыұлы Қанат. Зияткерлік  мектептердің  ел  болашағына  берері  зор. http://www. 

  inform.kz/rus/article/2355044, 2б, 2011 ж.
4. http://abai.kz/post/view?id=1745,  2014 ж.

Алматы қаласы.

ӘОЖ (УДК): 372.4 (075.8); ББК 74.202.21я73 

«ЕҢ ҮЗДІК МУЗЫКА
ЖЕТЕКШІСІ» ҚАЛАЛЫҚ
БАЙҚАУЫ  ӨЗ  МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ 

Нұргүл СҰЛТАНОВА,
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің
музыкалық білім кафедрасы меңгерушісі

Аннотация. Мақалада  Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің 
музыкалық білім кафедрасының ұйымдастыруымен ең алғаш рет мектепке дейінгі 
білім берудегі музыка жетекшілері арасында «Ең үздік музыка жетекшісі» байқауы 
өткені және оның қорытынды нәтижелері   жайлы баяндалады. 

П резидент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан – 2050»  
кешенді жолдауында: «Бүгінде Отанымыздың жетістіктері – әрбір 

азаматтың ұлттық мақтанышы. Күшті, қуатты мемлекеттер ғана 
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ұзақ мерзімдік жоспарлаумен, 
тұрақты экономикалық өсумен 
айналысады. «Қазақстан – 2050»  
стратегиясы – барлық саланы 
қамтитын және үздіксіз өсуді 
қамтамасыз ететін жаңғыру 
жолы. Біріншіден, барлық 
дамыған елдердің сапалы бірегей 
білім беру жүйесі бар. Ұлттық 
білім берудің барлық буынының 
сапасын жақсартуда бізді 
ауқымды жұмыс күтіп тұр. 2020 
жылға қарай Қазақстандағы 3–6 

жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз қамту 
жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту 
әдістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде 
жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі 
оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерін білуі тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сын-
дарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру 
болуға тиіс» делінген.

2011–2020  жылдарға  ар налған білімді дамыту мемлекеттік бағдар-
ламасын, 2012 жылдың 23 тамыздағы №1080 мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын жүзеге асыру бойын-

ша біздің  Шәкәрім атындағы Се-
мей мемлекеттік университетінің 
музыкалық білім кафедрасы және  
қаламыздағы білім бөлімінің мектеп-
ке дейінгі мекемелер әдіскерлерімен  
келісе отырып мектепке дейінгі білім 
берудегі музыка жетекшілері ара-
сында үлкен тығыз қарым-қатынас, 
байланыс болу мақсатында 2015 
жылдың 30 сәуірінен 31 мамыр 
аралығында тұңғыш рет «Ең үздік 
музыка жетекшісі» байқауын өткізген 
болатын. Осы  байқауға 11 музыка 
жетекшісі өтініштерін білдіріп, ар-
найы ұсынылған бағдарлама бойынша 
байқауға қатысты. 

«Ең үздік музыка жетекшісі» 
байқауының мақсаты: мектепке дейінгі 
кіші жастағы балалардың музыкаға 
қызығушылығын, музыкалық әрекет-
тің әр түріне эмоционалдық қарым-
қатынасын білдіруге талпынысын 
қалыптастыру.

Осыған орай міндеттері:
– қарапайым табиғи дауыспен күш түсірмей, сазды ән салуға, музыкалық 

аспаптар мен ойыншықтардың дауыстарын естуге үйрету;
– би қимылдары мен музыкалық ойын әрекеттерін орындауға ынталан-

дыру.
Музыка тыңдау бойынша:
– музыкалық шығармаларға эмоционалдық қатынасын тәрбиелеу; 
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– музыкалық ойыншықтар 
мен сылдырмақтардың (қоңырау, 
асатаяқ, т.б.) дыбыстарын  ажы-
рата білу дағдысын қалып тас-
тыру; 

– әнде не туралы айтылғанын 
әңгімелеп беруге үйрету.

Ән айту бойынша: 
– таза дыбыстау, созып айту, 

бірге және жеке айту дағдыларын 
қалыптастыру; 

– дыбысталу күші бірдей бір қарқынды ән айтуға үйрету (қатты-жай). 
Түрлі сипаттағы әндерді орындауда қолдану;

– табиғи дауыспен әннің сөздерін күш түсірмей айтуға, музыкалық 
фразалар арасында дем алуға, әнді бірге бастап, бірге аяқтауға, әуенін 
дұрыс бере  білуге үйрету. Музыкалық сүйемелдеумен және сүйемелдеусіз 
педагогтің   көмегімен бірінші октаваның ре-ля диапазонында айтуға 
үйрету. Дыбыстарды биіктігі бойынша ажыратып (октава шеңберінде), 
басталуы  мен  аяқталуына  әсер ету;

– музыканың түрлі бөлімдерін атамай ажырата білуін дамыту (басы, 
қайырмасы, т.б.). 

Музыкалық-ырғақтық қимылдар (жаттығулар, ойындар, қол 
ұстасып шеңберде айтылатын әндер, билер). Музыканың би әуенін сезініп, 
қарапайым би қимылдарының элементтерін (шапалақтар, топылдату, оты-
рулар, бұрылулар) орындауға үйрету. Музыка әуеніне сәйкес қимылдарды 
ауыстыруға, шығарманың аяқталуын сезуге, жаттығуларда, ойындарда, ән 
айту шеңберлері мен билерде музыка әуенімен қимылдарды үйлестіруге ты-
рысу іскерліктерін дамыту. 

Әрбір қатысушы өздерінің сабақтарында жоғарыда аталғандарды ескере 
отырып, мектепке дейінгі білімге инновациялық әдістер мен технологиялар-
ды енгізу негізінде балаларды музыка әлеміне оқыту және дамыту, тәрбиені 
жетілдіру саласында өздерінің жинақтаған тәжірибелерін көрсетіп,  мектеп-
ке дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында ғылыми-әдістемелік 
нұсқауларын, қазіргі  заманауи технологияларды қолдану арқылы әдіс-
тәсілдерін интерактивті тақтаның көмегімен, әртүрлі музыкалық аспаптар-
ды қолдану, үш тілде ән айтып, домбырамен ән салу, т.б. жетістіктерімен 
бөлісті. Осы «Ең үздік музыка жетекшісі» байқауына қалалық білім бөлімінің 
мектепке дейінгі  мекемелер әдіскері А.Жұмағұлова, музыкалық білім  
кафедрасының  оқытушылары: өзім және педагогика ғылымының кандидаты 
Б.Бодауова, аға оқытушы Е.Колбина, М. Битебаева комиссия мүшелері болып 
тағайындалған болатын. 

Сонымен, осы байқаудың қорытынды нәтижесін 2015 жылдың 27 тамыз 
күні Семей қаласының мектепке дейінгі білім беру қызметкерлерінің тамыз 
кеңесі отырысында «Ең үздік музыка жетекшісі» байқауына қатысушылар 
арнайы шақырылып, олар  І, ІІ, ІІІ орын дипломымен және медальдармен 
марапатталып, жарыс  өз мәресіне жетті.

І орын иегерлері:
– Қосылханова Гүлмира Ембергенқызы («Нұр-Дәулет» балабақшасы).
– Добрынина Татьяна Карловна  («Айдана» балабақшасы).
– Корчевская Гульнара Габдрауфовна («Айгөлек» балабақшасы).
ІІ орын:
– Қанапиянова Гауһар Жұмағалиқызы («Ер Төстік» балабақшасы).
ІІІ орын:
– Бекбосынова Гүлнұр Ғазизқызы («Нұрсәуле» балабақшасы).
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– Жұмағұлова Арай Серікболқызы («Балдәурен» балабақшасы).
– Панова Олеся Александровна («Балдәурен» балабақшасы).
Арнайы номинациялармен марапатталғандар.
1. «Ұйымдастырушы әдіскер – организатор методист» – Аманжолова 

Қарлығаш Құралқызы  («Арман» балабақшасы).
2. «Жас үміткер – молодая надежда» – Серікжанова Дана Серікжанқызы  

(«Аленушка» балабақшасы).
3. «Шығармашылық тұлға – творческая индивидуальность» – Кешубае-

ва Самал Айдарқызы («Бала әлемі» балабақшасы).
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу 

бағдарламалары балаларды тәрбиелеу, оқыту, дамыту және сауықтандыру 
тұтастығы ұстанымдарын ескере отырып мектепке дейінгі және бастауыш 
білім берудің сабақтастығы мен үздіксіздігін қамтамасыз етеді. Ендеше бала-
ларды мектепке дайындауда (мектепке дейінгі сатының білім мазмұнына да) 
дамыта оқыту идеясының оқу әрекетін қалыптастыру жөніндегі ұстанымдары 
басшылыққа алынуы абзал деп есептейміз.

Резюме
В данной статье рассматриваются вопросы о проведении результатов городского  кон-

курса «Лучший музыкальный руководитель дошкольного учреждения» Государственного универ-
ситета имени Шакарима города Семей. 

Summary
In this article questions are examined about realization of results of municipal  competition "The 

Best musical leader of preschool establishment" the State university of the name of Шакарима of city 
of Families.

ектеп жасындағы балаларды сауықтыруға және оларға би үйретуге 
бағытталған менің емдік-сауықтыру би сабақтарын жүргізу 

ЕМДІК-САУЫҚТЫРУ БИ САБАҒЫН 
ЖҮРГІЗУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жанна РАМАДАНОВА, 
есту қабілеті төмен балаларға арналған №5 мектеп-
интернатының музыкалық ырғақ пәні мұғалімі, 
қазақ сыныптарындағы би үйірмесінің жетекшісі

Аннотация. Әдістеме шығармашылық  ұжымда балаларға би элементтерін 
үйретуге кететін уақытты анағұрлым қысқартатын бірегей оқыту тәсілі жағынан да 
инновациялық болып табылады.  Сондықтан бұл мақалада бидің емдік қасиеттерімен 
қатар сабақ алдында адамның Жаратушыға назарын аудару арқылы өзінің ішкі қуат-
күшіне зейін салуы, түрлі билерді, соның ішінде классикалық хореография негіздерін 
үйретудің бірегей тәсілі, психикаға музыканың игі әсері,  тыныс алу жаттығулары сөз 
етіледі. 

Түйінді сөздер. Емдік-сауықтыру би сабағы, ішкі қуат-күшіне зейін салу, позитивтік 
психологиялық сендіру, бірегей оқыту тәсілі, жалпы дидактикалық негіз, тибет ұзақ өмір 
сүру құпиялары, медитация.

М

Мақала авторы Алматы қаласы есту қабілеті төмен балаларға 
арналған №5 мектеп-интернатының директоры Серкебаева 
Роза Нүсіпқызына аталмыш мектептің қазақ сыныптарында 
әдістеменің апробациясын жасауға мүмкіндік туғызғаны үшін 
үлкен алғысын білдіреді. 
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әдістемеммен танысу, ең алдымен, музыкалық ырғақ пәні мұғалімдері мен 
би үйірмелері жетекшілері үшін пайдалы болмақ. Би үйрету барысын тездету 
үшін менің әдістемемді кез келген би ұжымдарының жетекшілері сахналық би 
қойылымдарын қою кезінде, сондай-ақ түрлі оқу орындарының мұғалімдері  
кез келген пәнді оқытуда қолдануына болады, өйткені оның негізгі бөлімі 
жалпы дидактикалық әдістемеге негізделген. 

Ежелден түрлі халықтар бидің емдік қасиеттерін пайдаланған. Би 
көптеген ғасырлар тереңінен келе жатқан сауықтыру әдістемелерінің негізін 
құрайтынын көп адам біле бермейді. Ежелгі Грекияның "би пеаналары"  (ме-
дицина қамқоршысы Пеана құдайына арналған салт-жоралары) деп аталатын 
адамға тигізетін емдік қасиет түрлері жеткілікті. Олар: ас қорытуға, омыртқа 
түзулігіне, жүрек ырғағын реттеуге, арықтауға, жүйке ауруларынан емдеу-
ге, асқа тәбетін шақыру үшін деп бөлінетін емдік билері; шығыс билерінің 
негізін құраған ежелгі Египет билері; қол саусақтарын мудраларға (қол 
қалыптарына) қосу арқылы орындалатын динамикалық йога болып табыла-
тын үнді классикалық биі; тай-чи ежелгі қытай биі және т. б.

Еуропа мен Америкада би терапиясы ресми медицина деп танылғанына 
біраз болған, тіпті би емдей алмайтын ауру мен адам жоқ деп сенетін "би 
терапевті" дейтін мамандық та бар, олар тіпті тек көзін ғана қозғай алатын, 
қолдарымен қарапайым қимылдар жасай алатын адамдармен де жұмыс 
істейтін көрінеді. 

Әдістеме келесі бөлімдерден тұрады: сабақ алдында Жаратушыға на-
зарын аудару арқылы өзінің ішкі қуат-күшіне зейін салудан; түрлі билерді, 
соның ішінде хореография негіздерін үйретудің бірегей әдісінен; психикаға 
музыканың игі әсері; Питер Кэлдердің «Око возрождения» кітабында 
сипатталған адамға жастық шағындағыдай денсаулық беріп, оның күш-
қуатын үйлестіретін тибет монахтарының жаттығулар кешенінен, яғни  ежелгі 
ұзақ өмір сүру тибет құпияларынан; тыныс алу жаттығуларынан; медитация-
дан (адам тәні мен жанының толық босаңсып тынығуы); психологиядағы 
жаңа жетістік – нейролингвистік бағдарламалаудан (НЛП), менің авторлық 
әдістемемде бұл жетістіктен позитивтік психологиялық сендірулер 
қолданылады.

Қазақстан Республикасы – зайырлы мемлекет болып табылады, 
сондықтан дін мәселелері мемлекеттен бөлінген. Нәтижесінде жалпы білім 
беру мекемелерінде дін мәселелері әдепті түрде орағытып өтіледі. Сонымен 
бірге Қазақстан жоғары оқу орындарында адамзат дамуына ең басты деме-
сек те орасан зор әсерін тигізген діни сенімдер мен ілімдердің пайда болу 
тарихын зерттейтін "Дінтану" жаңа пәнін оқыту енгізіліп отыр. Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 
бұйрығына сәйкес "Дінтану негіздері" пәні жалпы білім беру мекемелеріне 
арналған таңдау бойынша курстар мен факультативтер жөніндегі үлгілік оқу 
бағдарламасына да енгізілген.

Қазақстан мектептерінде бүгінгі таңда таңдау бойынша курстар мен фа-
культативтер ретінде өзін-өзі тану, валеология, дінтану негіздері сияқты жаңа 
пәндерді оқыту енгізілгені қуантады, бірақ адам өміріндегі Жаратушының 
маңызын түсінбеген жағдайда бұл пәндерді оқып-үйрену толық болуы 
мүмкін емес деп санаймын. Менің әдістемемді қолданудың негізгі болымдық 
емдік әсері әр сабақтың алдында өзінің ішкі қуат-күшіне назар аударып, 
Жаратушыға, Жоғарғы Ақыл-парасатқа, Аллаға (кімге қалай ыңғайлы) 
адамның өзін-өзі шыңдауында көмек сұрауымен тікелей байланысты. Мұны 
мен үнді классикалық биі Бхаратнатьям және йогамен айналысудан үлгі етіп 
алып пайдаландым. Шығыс жекпе-жектері сабақтары да адамның өзінің ішкі 
қуат-күшіне назар аударуынан басталады. 

Жаратушыға назар аудару – адамға рухани тазаруға және өзінің кез кел-
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ген бастамасына көмек сұрауға мүмкіндік беретін жүрекпен сезіну арқылы 
Алламен қарым-қатынасқа енудің бір түрі болып табылады. Балалардың 
бәрі адамға ортақ Жаратушының бар екенін түсінуі ұжымдық рухтың 
қалыптасуына, баланың өз мүмкіндіктеріне және өз таланттарын шыңдауда 
Жаратушының көмегіне сенімін арттыра түседі. Бұл оқушылар арасында бо-
латын дау-жанжалдарды діни және философиялық этика ("Өзіңе жасалмасын 
деген нәрсені өзге адамға да жасама") тұрғысынан тез шешуге көмектеседі. 

Қазіргі техногендік заманда тек ересек адамдардың ғана емес, 
балалардың психикасына да шамадан тыс салмақ түсіп отырғаны белгілі: 
мектептегі сабақтар, күнделікті үй тапсырмасын орындау, сондай-ақ, өзінің 
қызығушылығына сай қосымша сабақтар және т. б.  Сондықтан мен өзімнің 
емдік-сауықтыру би сабақтарын жүргізу әдістемеме медитация мен релакса-
цияны – адамның жаны мен тәнін толық босаңсытуды енгіздім. Осыған ұқсас 
медитациялар позитивтік психология жөніндегі кітаптарда баяндалады. 

Әдістеме білім беру стандарттары талаптарын ескере отырып, оған қоса 
бірнеше емдік-сауықтыру тәжірибелерін өзара бірлестіре байланыстыратын 
интегративтік сипатта құрастырылған. Менің емдік-сауықтыру би сабақтарын 
жүргізу әдістемем шығармашылық ұжымда балаларға би элементтерін 
үйретуге кететін уақытты анағұрлым қысқартатын өзіндік оқыту тәсілдемесі 
жағынан да инновациялық болып табылады. Бұл өз кезегінде бидің 
хореографиялық қойылымын жасау үрдісін тездетеді. Бұл жағдай әдістемені 
тек мектепте ғана емес, кез келген би ұжымында қолдануға мүмкіндік береді. 

Осы әдістеменің бірегейлігі оның тек би үйретуде ғана емес, сондай-ақ, кез 
келген пәнді оқытуда қолдануға болатынында. Менің авторлық әдістемемде 
қолданылатын "Біреуді оқыта отырып біз өзіміз үйренеміз" оқыту қағидаты 
оқудан қалып қойған балаларға көбірек назар бөлумен қатар ұжымдағы үздік 
оқушылардың әлеуетін көтеруге мүмкіндік береді. 

Менің әдістемем бір пән саласымен шектелмей, түрлі пәндерді оқытуда 
қолданыс табуы мүмкін жалпы дидактикалық негізде жасалған. 

Қазіргі таңда білім беру үрдісіне авторлық әдістемелерді енгізу уақыт та-
лабына сай және Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылдың 5 
қыркүйегіндегі "Қазақстан білім қоғамы жолында" Назарбаев университеті 
студенттерінің алдында сөйлеген сөзінде ҚР Үкіметіне берген тапсырмасын 
іске асырудың бір жолы болмақ: "Алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибе 
негізінде заманауи оқыту әдістемелерін енгізу қажет... Олар инновациялық, 
ал білім беру технологиялары креативті болуы тиіс". 

1. Би элементтерін үйрету әдістемесі 
1.1. Мен  әуелі  балалармен  танысып,  олардың дене болмысы мүмкін-

діктері мен зиялылық қабілеттерін қарап тексеремін. 
1.2.  Балаларды іріктеу арқылы мен оларды зиялылық қабілеттері мен 

дене болмысының мүмкіндіктеріне сәйкес 2-3 би топтарына бөлемін:
1-топ – дене болмысы және зиялылығы жағынан дамыған балалар;
2-топ – физикалық дені сау, зиялылығы төмен балалар;
3-топ – дене болмысы мүмкіндіктері мен зиялылық қабілеттері нашар ба-

лалар.
1-топтағы дене болмысы және зиялылығы жағынан дамыған балалармен 

жұмыс істеудегі міндет.
1.4. Топ ішінен қабілеті жоғары, үздік оқитын екі, егер екеу табылма-

са бір оқушыны анықтап, оларға күрделілік деңгейі жоғары 8–16 тактіге 
ойластырылған би нұсқасын (миниатюрасын) үйрету қажет. Бұл кезде барлық 
қалған оқушылар қарап, тыңдайды. 

Мен үздік оқушыға бидің 1-2 элементін орындауды ұсынамын. Сонан соң 
оларды өзім көрсетемін. Әрі қарай қөргендерін талқылауға қалған балаларды 
тартамын. Оларға менің – мұғалімнің  және үздік оқушының би элементтерін 
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орындауымызды салыстырып, үздік оқушының элементтерді орындаудағы 
қателіктерін айтуды ұсынамын. 

Сонан соң қабілетті балалар тобын 2 топшаға бөлемін: 1-топша – 
қабілеті жоғарылар және 2-топша – қабілеті төмендеулер. Олардың ішінен 
қабілеті жоғары балалар топшасын екі би элементін үйретуге үздік оқушыға 
тапсырамын. Қабілеті төмендеу 2-топшаға бұл элементтерді орындауды мен 
үздік оқушымен қосарлана үйретемін: а) үздік оқушы өз топшасындағы 
серіктесімен бірге; ә) мұғалім өз топшасындағы оқушымен бірге. 

Өз кезегінде 2-топшадағы қабілеті төмен балаларды да тағы 2 топшаға 
бөлемін: үздік оқушы қабілеті төмендеулермен; 2-үздік оқушы қабілеті 
жоғарылау оқушылармен жұмыс істейді. 

Осылай мен би элементтерін үйретуге кететін уақытты 4 есе азайтамын. 
2-топтағы физикалық дені сау, зиялылығы төмендеу балалармен жұмыс 

істеудегі міндет.
1.5. Бұл балалармен сабақ бастамас бұрын осы топтағы балалардың орын-

дау мүмкіндіктеріне сай қимылдарды іріктеп, анықтап алу қажет. Іріктелген 
қимылдар оқушының дене болмысы мүмкіндіктерін (би адымы немесе шпа-
гат жасай алу, "дөңгелек", "көпір" қимылдарын жасай білу және т. б.) орынды 
көрсететін,  бірақ  жоғары  зиялылықты  талап  етпейтін қимылдар болуы 
тиіс.

Бидің 2 элементін үйрету әдістемесі 1-топтағыдай: дәл 1-топтағыдай 
мен балаларды 2 топшаға бөлемін: 1-топшада – қабілеті жоғарылаулар және 
2-топшада – қабілеті төмендеулер. Олардың ішінен қабілеті жоғарылауларын 
бидің 2 элементін үйрету үшін осы топтың ішіндегі үздік оқушыға тапсыра-
мын, ал топшадағы қабілеті төмендеу балалармен өзім жұмыс істеймін және 
т. б. (жоғарыдан қараңыз).

3-топтағы дене болмысы мүмкіндіктері мен зиялылық қабілеттері нашар 
балалармен жұмыс істеудегі міндет.

Бұл  санаттағы балалар үшін үйренуге ең лайық би – вальс болып та-
былады. Үйрету әдістемесі алдыңғы 2 топтағыдай қабілеті жоғарылау және 
төмендеу 2 топтамаға бөлу және 2 үздік оқушыны анықтау арқылы іске асы-
рылады. 

2. Емдік-сауықтыру би сабағын жүргізу әдістемесі 
Әр сабақтың алдында денені ширатып шынықтыру жаттығуларын 

бастамас бұрын мен дайындық медитациялары мен омыртқа түзулігін 
қалыптастыратын йога жаттығуларын, сондай-ақ, классикалық хореография 
негізгі қалыптары мен жаттығуларын жасатамын.  

2.1. Дайындық медитациялары: 
а) ағзаны босаңсыту – қолды көтеру арқылы жасалатын терең тыныс 

алу жаттығулары: 5-ке дейін санап қолдарды көтеріп (құстың қанат қағуын 
суреттейді) демді ішке алу, 2 санаққа тынысты тоқтатып, тағы 5 санаққа 
қолдарды төмен түсіру (құстың жерге қонуын суреттейді) кезінде дем 
шығарады; 

ә) зейінді алдағы жұмысқа аудару – балалардың ұлттық болмысы мен 
діни сенімдеріне  сәйкес жаратушы Құдайға, Аллаға назарын бағыштап, 
алдағы істелетін іске сәттілік сұрау. 

Бұл кезде әркім Жаратушыға өз бетімен іштей ойларын бағыштайды. 
Мен келесі сөздерді айтамын: "Біз Жаратушыға назарымызды аударып, әркім 
ішінен жасаған барлық күнәлары үшін кешірім сұраймыз. Жаратушыдан 
жер бетіндегі барлық адамзаттың игілігі үшін маған және осындағы барлық 
жандарға ақиқатты тануға және осы сабағымыз біздің жанымыз бен тәнімізге 
пайдасын тигізіп, біздің мықты, деніміз сау және бақытты өмір сүруімізге 
септігін тигізуін сұраймыз".

Онан соң 1-2 йога элементін және тыныс алу (а тармағын қараңыз) гим-



28

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

настикасын және зейінді  іске бағыттау үшін бас бармақ пен сұқ саусақты 
түйістіру арқылы йогадағы "лотос" қалпында біраз отырамыз.

2.2. Тибеттік ұзақ өмір сүру құпиясы жаттығулары, әрқайсысы 3–5 рет 
жасалады. 

1-жаттығу. Екі қолды екі жаққа горизонталь бойымен созып, тік 
тұрамыз. Сонан соң солдан оңға қарай айналамыз. Айналмас бұрын көзді дәл 
алдындағы бір нүктеге тоқтатып, айналған кезде сол нүктеден ұзағырақ көз 
айырмай айналу қажет. 

2- жаттығу. Еденге арқамен жатамыз. Қолдар дене бойында, саусақтары 
қосылған алақан еденге қарайды. Сонан соң басты еденнен көтеріп, иекті кеу-
деге түйістіреміз. Сонан соң 2 аяқты вертикалды жағдайға тік көтеру қажет.

Сондай-ақ, балалар аяқтарын дене үстінен басқа дейін жеткізуіне немесе 
бастан асырып, еденге қоюына да болады, тек тізе бүгілмеуі тиіс. 

Сонан соң ақырын басты және тізесі түзу аяқты еденге түсіреміз. 
Барлық бұлшық еттерді босаңсытамыз. Жаттығу жасаған кезде әрдайым 

тыныс алу ырғағын қадағалау қажет: аяқ пен басты көтергенде терең дем тар-
тып, түсіргенде толық дем шығару қажет.

3-жаттығу. Денені тік ұстап тізерлеп тұрамыз. Екі қолды жамбасқа 
қоямыз. 

Бас пен мойынды алға иіп, иекті кеудеге түйістіріп тұрамыз. Сонан соң 
бас пен мойынды мүмкіндігінше омыртқамен бірге артқа иеміз. Артқа иілген 
кезде жамбасқа қойылған қолдарға тіренеміз. Енді алғашқы қалыпқа келіп, 
жаттығуды қайта жасаңыз. 

4-жаттығу. Екі аяқты сәл ашып, алға созып еденге отырамыз. Дене тік, 
қолдарымызды дене бойында алақандарымен жерге қаратып еденге қоямыз. 
Иекті кеудеге түйістіріп, сонан соң басты мүмкіндігінше артқа тастаймыз. 
Онымен қатар, денені қолдар тік күйінде қалатындай етіп көтергенде тізеден 
бүгілген дене еденге параллель горизонталь күйде болуы қажет. Тізеден 
төмен аяқ пен қолдар денеге перпендикуляр күйде еденге түсірілген. Бұл кез-
де дененің әр бұлшық етін ширықтыру қажет. Алғашқы қалыпқа қайта келген 
кезде отырған күйде бұлшық еттерді босаңсыту қажет.

5-жаттығу. Бұл жаттығуды жасаған кезде бет төмен еденге қарайды. 
Дене алақаны жерге қараған қолдар мен иілген аяқ саусақтарына тіреледі. 

Қолдар мен аяқтар түзу, бір-бірінен 50 см.  қашықтықта. Дене артқа иілген 
күйде арқа төмен түсірілген. 

Енді басты мейлінше артқа тастаймыз. Сонан соң омыртқаны бүгіп, 
денені аударылған «V» әрпіне ұқсас болатындай етіп жоғары көтеру қажет. 
Осы кезда иекті кеудеге тіреу қажет. Бастапқы жағдайға қайта келеміз. Денені 
көтергенде терең дем аламыз да, түсіргенде  дем шығарамыз.

Жаттығуларды денені толық босаңсытумен, 5 санаққа дем алғанда 
қолдарды жоғары көтеріп (ұшу), 2 санаққа тынысты тоқтатып (қолдар 
жоғарыда), тағы 5 санаққа қолдарды төмен түсіру (жерге түсу) арқылы жаса-
латын тыныс алу гимнастикасымен аяқтаймыз.

2.3. Позитивтік сендіруге арналған аффирмациялар (пайымдаулар). 
Біз ұлдар бөлек және қыздар бөлек бірге келесі сөйлемдерді қайталап ай-

тамыз: "Мен мықты баламын. Мен барлық адамдарға бақыт тілеймін.", "Мен 
сұлу қызбын. Мен барлық адамдарға бақыт тілеймін" немесе "Мен жақсы 
билеймін. Мен күннен күнге одан да жақсы билеп келе жатырмын" және т. б. 
Есту қабілеті төмен балаларды оқыту үшін жоғарғы мәтіндерді жазба түрінде 
көрсетіп, сурдоаудармасы бар бейнематериалды қолдануға болады. 

2.4. Хореография негіздері жаттығулары. 
а) Классикалық хореографиядағы қол және аяқ қалыптарын қайталау. 

Әрбір оқушының омыртқа түзулігін (апломбын) тексеру: бала мойынды со-
зып, иекті көтеріп, кеудені алға беріп, иықты артқа қозғап, төмен түсіруі және 
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іш пен бөксе бұлшық еттерін ширықтырып, тізені түзулеуі қажет. Басқаша 
айтқанда, бұл оқыту тәжірибесінде қолданылатын "арқаны алу", "иықты 
еркін ашып төмен түсіру", "аяққа тұру" сияқты теңселмей нық тұрып би би-
лей білуді дамытуға қажетті жинақылық сезімін білдіретін анықтамалар. 

б) Классикалық хореография негіздері сабағының үлгілік жоспары (ста-
нок жоқ болған кезде жаттығуларды екі қолды арт жақта біріктіріп, денені 
түзеген күйде жасауға болады):

– Demi plie (деми плие). Музыкалық өлшемі 4/4. I, II және III қалыптарда 
екі demi plies жасау. Әрбір demi plie 2 тактіге орындалады. Аяқ қалыптарын 
ауыстыру 4 аккордқа орындалады. 

– Battements tendus (батман тандю) I қалыптан. Музыкалық өлшемі 4/4. 
32 тактіге орындалады. 4 battements tendus алға, 4 – жанға, 4 – артқа және 4–
жанға, әрқайсысы 2 тактіге орындалады. 

– Battements tendus (батман тандю) V қалыптан. Музыкалық өлшемі 4/4. 
32 тактіге орындалады. 4 battements tendus алға, 4 – жанға, 4 – артқа және 4 – 
жанға, әрқайсысы 2 тактіге орындалады.

– Battements tendus jetes (батман тандю жете) I қалыптан. Музыкалық 
өлшемі 4/4. Бірінші 1/4 музыкалық өлшемге жұмыс істеуші аяқ ұшымен 
алға шығарылады, екінші 1/4 музыкалық өлшемге – аяқ 45˚-қа көтеріледі, 
үшінші 1/4 музыкалық өлшемге – аяқ ұшымен еденге қойылады, үшінші 1/4 
музыкалық өлшемге – жұмыс істеуші аяқ I қалыпқа жабылады. Қимыл 4 рет 
қайталанады, сонан соң жанға, артқа және жанға бар бағытта 4 реттен орын-
далады. 

– Ronds de jatbe par terre (ронт де жамб партер). Музыкалық өлшемі 4/4. 
16 тактіге орындалады. En deors (ан деор): бірінші және екінші 1/4 музыкалық 
өлшемдерге жұмыс істеуші аяқ I қалыптан алға созылады, үшінші және 
төртінші 1/4 музыкалық өлшемге – жанға дейін айналады; келесі тактінің 2/4 
бөлігіне артқа айналады және үшінші және төртінші 1/4 музыкалық өлшемге 
I қалыпқа қойылады. Қимыл 4 рет en deors бағытта және 4 рет en dedans (ан 
дедан) бағытта орындалады.

– Releve (релеве). Музыкалық өлшемі 2/4.
– Қолға арналған жаттығулар. Музыкалық өлшемі 2/4 немесе 3/4. барлық 

қалыптарға қолдарды ақырын көтеру және түсіру. I - II қалыптарға,  I - II - III 
қалыптарға, I - III - II қалыптарға; сонан соң қол қимылдарының комбинация-
лары: оң қол – I қалыпта, сол қол – II қалыпта; сол қол – I қалыпта, оң қол – II 
қалыпта; оң қол – I қалыпта, сол қол – III қалыпта; сол қол – I қалыпта, оң 
қол – I қалыпта және т. б., аяқтар бұл кезде I қалыпта тұрады.  

2.5. Денені ширатып шынықтыру жаттығулары:
а) активтік кезеңі: клуб билері, хип-хоп, тектоник және т.б.;
ә) пассивтік кезеңі – вальс үзіндісі;
б) активтік кезеңі – чарльстон, рок-н-рол;
в) пассивтік кезеңі – латино.
3. Сабақтың негізгі бөлімі – би элементтерін үйрену
3.1. Би қойылымын дайындағанда мен алдын ала таңдаған би түрінің, 

мысалы "Гопак" биінің, түрлі варианттарының бейнетаспасын қарап, бидің 
музыкалық сүйемелдеуінің аудиотаспаларын тыңдаймын. Әртүрлі бей-
нетаспадан осы бидің негізгі элементтерін іріктеймін, сондай-ақ, менің 
оқушыларым орындай алатын қимылдарды таңдаймын. 

Әрі қарай биді қабілеттері әртүрлі балалар орындай алатын бөліктерге 
бөлемін:

– жоғары дене болмысы мүмкіндіктері және зиялылық қабілеттері бар;
– жоғары дене болмысы мүмкіндіктері бар және зиялылық қабілеттері 

төмендеу;
– дене болмысы мүмкіндіктері мен зиялылық қабілеттері төмендеу.
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Бір биді мен оқушылардың 3 тобына олардың мүмкіндіктеріне сай түрлі 
күрделілік деңгейде ұсынамын. 

4. Бұрын үйренген билерден үзінділер қайталау: 8 тактіге қойылымның 
бас жағынан, ортасынан және соңынан.

4.1. Егер әр сабақ сайын барлық бұрын үйренген билерді қайталай берсе, 
бұл балаларды шаршатады. Ал егер үйренген билердің кейбір элементтерін 
бөлек қайталаса, бұл баланың есте сақтау қабілеті мен зиялылығын арттыруға 
көмектеседі және ең бастысы, бала биді толық қайталаған кездегідей шарша-
майды.

Баланың ойлау қабілетінің дамуына оның бұл элементтерді 8 тактіге 
қатаң би тәртібімен емес, мұғалімнің талабы бойынша орындауы да әсер 
етеді. 

Осылайша балалар бұрын үйренген 2-3 биден үзінділерді еске түсіру 
қажет, 2-3 жыл бұрын үйренген билерден  (1 әлдеқашан бұрын үйренген би-
ден, 2 бұрын үйренген билерден) үзінділер қайталаған орынды.

Бұл бұрын үйренген билерді қайталау әдісі баланың зиялылығын, ойлау 
және есте сақтау қабілетін дамытуға септігін тигізеді. 

Би үзінділерін қайталау әдістемесін тек өте жақсы жатталған және есте 
сақтау үшін мезгіл-мезгіл қайталауды қажет ететін билерге ғана қолдануға 
болатынын ескерген жөн. Ал жаңа үйреніп бастаған билердің фрагменттерін 
балалар би тәртібін жақсы есте сақтап алуы үшін қимылдардың қатаң 
тәртібіне сәйкес қана үйретіп отыру қажет.  

4.2. Соңғы қорытынды би қимылдары. 
Әрі қарай мен сабақты аяқтар кезде балалардың назарын сабақтың басын-

да орындаған би қимылдарын кері тәртіппен келесі билердің бас жағынан, 
ортасынан және соңынан алынған элементтерді орындауға аударуын талап 
етемін: 

– пассивтік кезең – латино;
– активтік кезең – чарльстон, рок-н-рол;
– пассивтік кезең – фрагмент вальса;
– активтік кезең: клуб билері, хип-хоп, тектоник және т. б.
4.3. Релаксация (ағзаны босаңсыту).
Сонан  соң  біз тыныс алу жаттығуларын жасаймыз: 5 санаққа  қол  көтеру-

мен (ұшуды бейнелейді) демді ішке тартып, 2 санаққа демді тоқтатамыз 
(қолдар жоғарыда) және қолдарды түсіргенде (жерге қону) 5 санаққа дем 
шығарамыз. Бұл кезде босаңсуға көмектесетін жағаға ұрынған толқындардың 
дыбысы немесе құстардың дауысы мен табиғат үндері жазылған аудиотаспа 
қойылады.

Тыныс жаттығуларын жасағаннан кейін балалар йогадағы "лотос" 
қалпына отырып, көздерін жұмып, көз алдарына табиғатты елестетеді: теңіз 
жағалауын, жылы құмды, жағалауға ұрынған толқындарды, ұшып жүрген 
шағалаларды немесе күн шуағына малынған ормандағы жасыл көгалды, ән 
салған құстарды елестетеді.

Сондай-ақ медитативтік сезімді күшейту үшін орман өсімдіктерінің иіс 
майларын қолдануға болады, ал есту қабілеті төмен балалар үшін  сурдоау-
дармамен табиғаттың тамаша көріністерінің бейнетаспасын қолдануға бола-
ды.

4.4. Позитивтік сендіруге арналған аффирмациялар (пайымдаулар).
Біз бірге, ұлдар мен қыздар бөлек – позитивтік сендіруге арналған аф-

фирмацияларды (пайымдауларды) қайталаймыз (2.3. тармақты қараңыз).
4.5. Тәжім.
Ағзаны босаңсытқаннан кейін біз бірге хореографиялық тәжімдердің 

бірін жасаймыз.
Сонан соң назарымызды тағы да Аллаға бағыштап, келесі сөздерді ай-

тамыз: "Жаратқан ием, бізге би билеуді ұғып, үйренуге көмектескенің 
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үшін саған ризалығымызды білдіреміз. Сенің болғаныңа, біз Сенің 
пенделерің болғанымызға, Сенің бізді ұмытпай, біздің рухани дамуымызға 
көмектескеніңе  рақмет.  Біз Сенің атыңды және істеріңді мадақтаймыз. 
Ғасырлардан ғасырларға. Аумин. Аллаху акбар". 

Ғибадат  соңында  Жаратушыға тәжім жасаймыз. Сонан соң біз бір-
бірімізге қарап, бір-бірімізге жасаған ыңғайсыздықтар үшін кешірім 
сұраймыз. Бір-бірімізбен қоштасып, барлығына, олардың отбасыларына, 
әкесіне, анасына, аға-қарындас, әпке-інісіне денсаулық тілейміз.

5. Әдістеме жөніндегі қорытындылар
5.1. Балаларды 3 топқа бөлу әр топтағы үздік оқушыны (бір немесе екі) 

анықтауға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде зиялылық және физикалық 
дайындығы бар, ұсынылған би үзінділерін тез үйреніп, дұрыс қайталайтын 
үздік оқушылармен жұмыс жасау арқылы би элементтерін үйрету үрдісін тез-
детуге мүмкіндік береді.  

5.2. Биді күрделілік санатына сәйкес жоғарыда көрсетілген топтар үшін 
бөлу балалардың қабілет деңгейін ескеріп, олардың би билеудегі зиялылық 
қабілеттері мен дене болмысы мүмкіндіктерін толығырақ дамытуға мүмкіндік 
береді.

5.3. Үздік оқушыны 8 тактіге би элементтерін көрсетуге тарту және 
оқушылардың оның орындауын мұқият қарауы элементтерді менің және 
оның орындауымызды салыстыруға мүмкіндік береді. Мен жасаған сияқты 
үздік оқушы өз тобында ұсынылған сценарий бойынша іріктеу жасайды, бұл 
оқушылардың ұсынылған этюдтерді орындау сапасына игі ықпалын тигізеді. 
Бұл жағдайда би қойылымын жасауға кететін уақыт 2-3 есе қысқарады.

5.4. Сабақ алдында 5 санаққа терең дем алып, 2 санаққа демді тоқтатып, 
және 5 санаққа дем шығару медитациясы оқушы ағзасының босаңсуына 
мүмкіндік беріп, елестетілген құстың қанат қағуына ұқсас қимылдар жасауға 
назарын аударады. 

5.5. Жаратушыға назар бөлу бала энергиясын күш-қуаттың қайнар 
көзімен қауыштырып, оған өз мүмкіндіктеріне сенім мен күш береді. 

5.6. Тибеттік ұзақ өмір сүру құпиялары жаттығуларын соңында ты-
ныс алу жаттығуларымен қоса жасау омыртқаның иілу қабілеті мен 
қозғалмалылығын жақсартуға  мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде баланың 
барлық ішкі ағзаларына игі ықпалын тигізіп, бүкіл ағзаны сауықтырады. Бұл 
жаттығулардан кейін жасалатын тыныс алу гимнастикасы ағзаны босаңсытып, 
бұлшық еттерді ширығуынан босатады. 

5.7. Позитивтік сендіруге арналған аффирмацияларды (пайымдауларды) 
(2.3 тармағын қараңыз) қолдану баланың өз мүмкіндіктері мен қабілеттеріне 
сенімін арттырып, оның қоршаған адамдарға позитивті көзқарасын 
қалыптастырады. Осылайша оның дүниетанымы мен өзін-өзі тануы өзгереді, 
бұл баланың қоғамда әлеуметтік бейімделуіне көмектеседі. 

5.8. Классикалық хореография негіздерінің элементтерін орындау 
баланың омыртқа түзулігін, би билеген кезде тепе-теңдікті сақтауға қажетті 
аяқтардың екі жаққа ашыңқылығын қалыптастыруға, сондай-ақ, буындардың 
қозғалмалылығы мен би адымын ұлғайтуға көмектеседі. 

5.9. Бұлшық  еттерді ширатып, шынықтыру кезінде тез биленетін замана-
уи билерді билеу баланың қозғалу және интеллектуалдық жүйесін қоздырады.

Сонан соң вальс элементтерін  билеу баланы тыныштандырып, оның 
психикасы тепе-теңденеді. 

Чарльстон және рок-н-рол билері түрінде қайтадан қоздыру элементтерін 
енгізу бала психикасын қайта қоздырады. 

Сонан соң латино биінің элементтерін енгізу психикасының тепе-
теңденіп, ағза жүйелерінің үйлестірілуіне септігін тигізеді.

5.10. Балалардың 3 санатына бидің түрлі варианттарын үйрету би 
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күрделілігі деңгейінің балалардың қабілеттеріне сәйкестігін беріп, бидің 
белгілі  бір  қимылдарын меңгеру сатысында жеткен жетістіктеріне қана-
ғаттану сезімі мен әрбір топтағы балалардың би билеуге деген игі ынтасын 
арттыра түседі.

5.11. Сабақты жүргізудің соңғы кезеңінде мен бұрын жақсы үйренген 
билерден үзінділерді қайталауды тәжірибелеймін, бұл баланың бұрынғы 
билерді еске түсіріп, есте сақтау қабілетін жаттықтыруына мүмкіндік береді. 

5.12. Сабақ соңында кері тәртіпте латино, чарльстон, вальс және замана-
уи билердің қимылдарын орындау бала психикасының біртіндеп қозу және 
босаңсуын алмастыра отырып оның эмоциялық тұрақтылығын арттырады. 

5.13. Сабақ соңындағы тыныштану медитациясы бала ағзасының толық 
босаңсуына мүмкіндік береді. 
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Резюме

В статье поднимаются вопросы проведения лечебно-оздоровительных занятий с детьми 
школьного возраста.

Лечебно-оздоровительные методы обучения различным видам танцев,  благотворного воз-
действия музыки на психику,  дыхательные упражнения, медитация, позитивные внушения, за-
имствованные из нейролингвистического программирования (НЛП). 

Summary
In methodology as curatively-therapeutic methods along with curative properties of dance used: 

focusing on their inner strength through an appeal to the Supreme before every class, a unique method of 
teaching different types of dance including the basics of classical choreography, the beneficial effects of 
music on the psyche, Tibetan secrets of longevity, breathing exercises, meditation, positive indoctrinations 
borrowed from Neuro Linguistic Programming (NLP). The methodology is innovative through unique 
method of learning, which significantly reduces the time of training children the elements of dance in the 
creative team. The methodology is not limited to a single subject area and it can be used in any dance 
groups, as well as for learning any subject matters, because it created on the basis of general didactic.

Алматы қаласы.

Мүмкіндігі шектеулі балалар мен жастардың мәдениет пен өнер арқылы 
әлеуметтік бейімделу үрдісін дамытуға қолдау көрсетуге арналған фестиваль жаңа та-
ланттарды анықтауға, қатысушылардың кәсіби шеберліктерін, олардың өзара қарым-
қатынастарын жетілдіруге, шығармашылықпен белсенді айналысуына жағдайлар 
жасауға, жетістіктерін көрсетуге және тәжірибе алмасуға бағытталған. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұйымдастырған конкурс 
2 кезеңде – өңірлік және республикалық деңгейде «Қысқа метражды кино», «Фотосу-
рет», «Графикалық дизайн», «Сәндік-қолданбалы өнер» номинациялары бойынша өтті. 

Мүмкіндігі шектеулі балалар мен жастар арасындағы «Көкейімдегі бар әлем» 
республикалық шығармашылық фестивалінің жеңімпаздарын марапаттау рәсімі 
ағымдағы жылдың 18 қарашасы күні Астана қаласының Оқушылар сарайында салта-
натты жағдайда өтті.

Министрліктің  баспасөз  орталығынан

«КӨКЕЙІМДЕГІ БАР ӘЛЕМ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ФЕСТИВАЛІ
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Педагогика ғылымы: зерттеулер

ұғалім мамандығы – мәні мен маңыздылығы тұрғысында ерекше кәсіби 
мамандық. Өйткені, мұғалім еңбегінің әрі объектісі әрі субъектісі 

ӘОЖ (УДК): 37.018 

МҰҒАЛІМНІҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІ –
ПЕДАГОГТІК МӘДЕНИЕТІНІҢ 
ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ 

Сейсенбек  ӘБЕНБАЕВ,
Абылай хан атындағы 
Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінің педагогика және 
психология кафедрасы профессоры, 
педагогика ғылымының кандидаты

Аннотация. Мақалада мұғалімнің кәсіби қызметінде оның жекебасының 
эстетикалық мәдениетінің болуының маңыздылығы туралы және педагогтік 
мәдениет пен эстетикалық мәдениеттің өзара байланысы, олардың компоненттері 
негізделеді.

Түйінді сөздер.  Мәдениет, базалық мәдениет, эстетикалық мәдениет, педа-
гогикалық мәдениет, олардың компоненттері.

М
ретінде және оның нәтижесі болып қоғамдық мәдениеттің белгілі бір бөлігін 
меңгерген адам танылады. Жалпы айтқанда, мұғалімнің қолында адам 
тағдыры тұр. Бірақ, бұл жерде әңгіме тек жай ғана адам жайында емес, 
керісінше ішкі рухани жан дүниесі үнемі даму жағдайындағы адам туралы 
болып отыр. Сондықтан  қоғамда мұғалімнің кәсіби еңбегі оның атқаратын 
қызметі мен беделі жағынан әр кезде жоғары бағаланып отырған.  

Әрине, қоғамда атқаратын қызметіне орай толып жатқан мамандық иелері 
бар. Бірақ оларды мұғалім мамандығымен қатар қоя алмайсың. Мәселен, 
инженердің, дәрігердің, кәсіпкердің, ағаш шеберінің, дәнекерлеушінің, 
т.б. толып жатқан мамандық иелерінің адамгершілік және кәсіби тұрғыдан 
нәтижелі қалыптасуы тек бір ғана мұғалімдердің кәсіби сауаттылығы мен 
жан-жақты мәдениетіне байланысты болып келеді. Соған орай ерте дәуір 
философы Платон  «егер кебіс тігуші олақ болса, мемлекет бұдан көп зардап 
шеге қоймайды – бар болғаны азаматтар біршама нашар киінеді, егер шәкірт 
ұстазы өз міндетін нашар орындаса, онда елде надандар мен бұзақылар 
көбейіп кетеді», – деп мұғалім мамандығының қоғамдық маңыздылығына 
аса жоғары баға берген. Олай болса, мұғалім мамандығы,  әсіресе, бүгінгі 
таңда қоғамда ең таңдаулы  мамандықтардың  қатарына  енеді. 

Мұғалімнің педагогтік қызметінің ең маңызды ерекшелігі, оның адам-
дармен үнемі өзара қарым-қатынаста болу жағдайы. Мұндай жағдайда оның 
адамгершілік қасиеті маңызды рөл атқарады. Белгілі педагог-өнертанушы 
Б.М. Неменскийдің пікірінше, «мұғалімнің негізгі мақсаты – адамда 
адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеу, өнер және мәдениет оның құралдары 
болып табылады», –  деп әділетті есептейді. 

Мұғалім мамандығының тағы бір ерекшелігі: оның адамдармен қарым- 
қатынасында жалпы (базалық) мәдениеті мен педагогтік мәдениетінің 
бірлікте болуы. Арнайы жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижесі бізге 
қандай да бір мамандық иесі болмасын, соның ішінде мұғалімдер әрекетінің 
түпкі нәтижесі, ең алдымен, олардың тікелей жалпы мәдениетіне байланыс-
ты екендігін көрсетті.

3. “Қазақстан мектебі” №12, 2015.
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Жалпы алғанда, «мәдениет»: 
– қоғамның белгілі бір даму деңгейін;
– адамның шығармашылық күші мен қабілетін;
–  адамдардың өмірі мен іс-әрекетінің түрін;
– адамдардың қарым-қатынасын;
– адамдардың заттық және рухани құндылықтарды жасау тәсілін 

белгілейтін тарихи-әлеуметтік құбылыс ретінде анықталады. 
Ал «мәдениетті» тар мағынасында қарастырсақ, ол адамдардың рухани 

өмірі; адамдардың кәсіби және т.б. әрекеттерін жүзеге асыру саласы ретінде 
танылады [+, С. 109].

Жоғарыда біз «мәдениет» ұғымына қатысты талдауда оның аясының кең 
әрі күрделі екендігін анықтадық. Дегенмен,  мәдениеттің мәнін анықтағымыз 
келсе, ең алдымен, адамдардың өмір сүру тәсілімен таныс болуымыз керек.  
Соған байланысты әртүрлі мәдениет жайында сөз қозғауға болады. Мәселен:

– қарым-қатынас мәдениеті;
– ақыл-ой мәдениеті;
– адамгершілік мәдениеті;
– эстетикалық мәдениет;
– экологиялық мәдениет;
– дене мәдениеті;
– еңбек мәдениеті;
– құқық мәдениеті;
– киім кию мәдениеті;
– тұрмыс мәдениеті;
– демалыс мәдениеті, т.т.
Сондай-ақ, «мәдениетті» адамның және қоғамның барлық әрекетінің 

түрлерінде және сол әрекеттердің нәтижесінің жемісі ретінде де қарастырған 
жөн. 

Мәселен, мұғалімнің мәдениеті өзінің кәсіби әрекетінің ерекшелігіне сай 
жалпы мәдениетке негізделіп, жалпыадамзаттық мәдениеттің құрамдас бөлігі 
болып табылады. Яғни, кәсіби педагогикалық мәдениет жалпыадамзаттық 
идеялардың, педагогикалық әрекеттің кәсіби-құндылық бағыты мен 
сапасының  жүйесі ретінде қарастырылады. Бұл үрдіс оның білімі мен сенімі, 
қабілеті мен сезімі, іс-әрекеті мен мінез-құлқы нормаларының сапалық 
тұрғыдан үнемі даму жағдайымен сипатталады. 

Педагогикалық мәдениет компоненттеріне төмендегілер жатады:
– өз пәніне қатысты білімі мен ой-өрісінің жоғары деңгейі және 

педагогикалық технологияларды жетік меңгеруі;
– шығармашыл әрекетінде кәсіби педагогикалық іс-тәжірибесінің жан-

жақтылығы;
– балалармен қарым-қатынасында ізгіліктік бағыттың болуы;
– педагогикалық ойлауда психологиялық және педагогикалық құзыр-

лықтың болуы;
– кәсіби мінез-құлқы, қарым-қатынасы, іс-әрекетінің мәдениетінің бо-

луы, т.б. 
Демек, мұғалімнің жалпы және кәсіби мәдениетінің өзара байланыста 

болуы анық мәселе.  
Біздің жоғарыда мұғалімнің жалпы және педагогтік мәдениетіне байла-

нысты көзқарасымызда оның эстетикалық мәдениетiнің де болуына айрықша 
маңыз береміз. 

Педагогикалық әдебиеттерде эстетикалық мәдениетке қатысты 
анықтамалар бiр жақты қарастырылмаған. Атап айтқанда, олар:

– эстетикалық мәдениет – эстетикалық қабылдау, бағалау, көз-
қарастың даму нәтижесi мен құралы, сонымен бiрге әрбiр еңбек адамының 
шығармашылық күш-қайратын жандандыру факторы;
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– эстетикалық мәдениет – эстетикалық құндылықтар, оларды жасау 
және пайдалану тәсiлдерiнiң жиынтығы, т.б. 

Бұл жерде,   бiздiң    ойымызша,   авторлардың  айтайын деген   ойы,  
эстетикалық мәдениет – рухани  мәдениеттiң маңызды саласы және 
эстетикалық  тәрбиенiң  мiндеттерiнiң бiрi ретiнде табиғат және адам 
баласының шығармашылық еңбегiмен жасалған эстетикалық құндылық-
тардың жиынтығы, оларды жасау және қолдану тәсiлдерi деп түсiну қажет 
секiлдi. 

Сондықтан, бiздiң пiкiрiмiзше, мұғалімнің эстетикалық мәдениеті 
деп “әсемдiк заңы бойынша” оның өнерде, қоғамдық өмiрде, табиғатта, 
адамдардың өзара қарым-қатынасы мен мінез-құлқында, іс-әрекетіндегі 
әсемдікті сезiне, қабылдай, бағалай, қобалжи білуі және оларды қайта 
жаңғыртуға сай қажеттi эстетикалық қабiлеттерiнiң болуын айтуға бо-
лады. 

Мұғалімнің эстетикалық мәдениетiнiң қалыптасуы эстетикалық бiлiм, 
сенiм, сезiм, талғам, бiлiктiлiк пен iс-әрекет және қарым-қатынас пен мiнез-
құлық өлшемдерiнiң бiрлiгi негiзiнде жүзеге асады: 

– бiлiм мұғалімнің эстетикалық санасын дамытады. Олар, негiзiнен, 
эстетикалық ұғымдарды меңгерудi көздейдi, нәтижесiнде эстетикалық 
дүниетанымы мен эстетикалық нысандарға қарым-қатынасы орнығады; 

– сенiм эстетикалық бiлiм негiзiнде мұғалімнің эстетикалық көзқарасы 
пен талғамын тәрбиелеудi қарастырады, нәтижесiнде эстетикалық 
мұраты қалыптасады; 

– сезiм мұғалімнің ақиқат өмiрдiң сұлулығы мен әсемдiгiне әсерлену 
жағдайын қалыптастыруды көздейдi, нәтижесiнде эстетика нысандарына 
қызығушылығы мен қажеттiлiгi оянады; 

– талғам  жалпы  алғанда мұғалімнің ақиқат өмiрдегi сұлулық пен 
әсемдiк жайындағы  көзқарасын, мұратын  бiлдiредi, нәтижесiнде  өз өмiрiн 
“әсемдiк заңы бойынша” құруға талпынысы көрiнiс табады;

– қарым-қатынас мұғалімнің эстетика нысандарына қатынасында 
және iс-әрекетiнде эстетикалық мәдениеттi жүзеге асырудың әлеуметтiк 
көрсеткiшi ретiнде қарастырылады; 

– мiнез-құлық мұғалімнің әдептi болуын мұрат етедi. Ол оны 
қарапайымдылыққа, ұстамдылыққа, iзеттiлiкке, қайырымдылыққа, 
көрегендiлiкке, жалпы алғанда, адамгершiлiк-эстетикалық тұрғыдан 
тәрбиелi болуын қамтамасыз етедi;

– бiлiктiлiк мұғалімнің эстетикалық мәдениет жайындағы бiлiмдерiн iс 
жүзiнде қолдана бiлу тетiгi ретiнде қарастырылады;

– iс-әрекет мұғалімнің эстетикалық мәдениетiнiң қалыптасуының 
нәтижесi ретiнде сипатталады;

– норма (өлшем) мұғалімнің эстетикалық iс-әрекетi мен қарым-
қатынасы және мiнез-құлқының ережелерiн реттеушi құрал ретiнде 
көрiнедi (“әсемдiк заңы бойынша” өмiр сүруi және шығармашылығы). 

Эстетикалық мәдениеттiң бұл компоненттерi бiр-бiрiмен өзара тығыз 
байланыста болып келедi. 

Олай болса, мұғалімнің эстетикалық мәдениетінің қалыптасуы оның 
эстетика нысандарын әсерлі қабылдауы, оны бастан кешуi, қиялы, бейнелi 
ойлау қабiлеттiлiгi, талғамы мен қажеттiлiгiнiң және көркемөнер эстетика 
тұрғысында бiлiмi мен бiлiктiлiгiнiң болуына, осылардың бәрiнiң үйлесiмдi 
бiрлiгiне негiзделедi. Нәтижесінде оның эстетикалық санасы қалыптасып, же-
ке-дара шығармашылық қабілеті пайда болады, өнерге, өзiнiң мiнез-құлқына, 
адамдарға және қоғамға қарым-қатынасы, табиғатқа және еңбекке жағымды 
көзқарасы қалыптасып дамиды. 

Резюме
В статье расматриваются вопросы формирования эстетической культуры учителей как 

составной части его педагогической культуры и их компоненты.
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современных условиях с выбором новых ценностей и ценностных ори-
ентаций непосредственно связана и проблема нравственного воспита-

УДК (ӘОЖ): 371.8
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования ценностей и 
ценностных ориентаций у школьников, дан анализ современным направлениям цен-
ностных ориентаций, влияние средств массовой информации на сознание подростков, 
обозначены основные черты обобщенного портрета личности школьника. 

Ключевые слова. Общечеловеческая ценность, личность, мировоззреченская и 
нравственная позиция.

ния подрастающего поколения, которая всегда является одной из важнейших 
проблем всех народов, ибо будущее народа определяется уровнем сознания и 
нравственными устоями людей, вступающих во взрослую самостоятельную 
жизнь, для сохранения мира, толерантности, взаимосвязи национального и 
общечеловеческого. С изменяющейся социальной ситуацией развития в на-
шем мире меняются и приоритеты ценностей у подростков. На них в первую 
очередь оказывают влияние такие социальные институты, как семья, сред-
ства массовой информации и школа.

Выбор личностью тех или иных оснований для совершения поступка, 
поведения, предполагает предпочтение одного мотива всем прочим. Таким 
основанием являются общечеловеческие ценности, именно поэтому пробле-
ма изучения системы ценностей современной молодежи не теряет своей зна-
чимости.

Роль ценностных ориентаций в механизме социальной регуляции пове-
дения, взаимосвязи ценностных ориентаций с индивидуально-типическими 
и характерными особенностями личности, с профессиональной направлен-
ностью изучается структура и динамика ценностных ориентаций личности в 
психолого-педагогических исследованиях таких ученых, как К.А. Абульхано-
ва-Славская, Е.П. Белинская, П.М. Якобсон, Д.А. Леонтьев и др.

Наиболее важными в процессе формирования личности старшеклассни-
ка, включения его в социум и содержание системы его ценностных ориента-
ций, являются потребность в общении и потребность в индивидуализации. 
Общение в этот период приобретает ряд специфических черт: расширение 
круга общения, в которые включается школьник, и в тоже время, большая из-
бирательность в общении, которая проявляется в частности, в четкой диффе-
ренциации групп общения на товарищеские, с достаточно широким составом 
членов и ограниченной интенсивностью общения внутри них, и дружеские, с 
которыми старшеклассник идентифицирует себя и которые он стремится ис-
пользовать как стандарт для самооценки и как источник ценности [1]. 

Л.И. Божович, И.С. Кон, А.В. Мудрик связывают переход от подростко-
вого к раннему юношескому возрасту с резкой сменой внутренней позиции, 
заключающейся в том, что устремленность в будущее становится основной 
направленностью личности. Под обособлением А.В. Мудрик понимает вну-
треннее выделение себя личностью из общности, к которой она принадле-
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жит вследствие достижения ею определенного уровня самосознания. Как вне 
процесса общения невозможно усвоение общественного опыта, так без про-
цесса обособления невозможно личностное присвоение этого опыта. Обще-
ние способствует включению личности в социум, в группу, что дает ей ощу-
щение собственной защищенности, сопричастности к жизни группы, чувство 
эмоционального благополучия и устойчивости, значение которого особенно 
велико для старшеклассников, так как именно в этом возрасте возрастает 
роль понимания, сопереживания, эмоционального контакта в общении. Обо-
собление личности позволяет ей персонифицировать себя, осознать свою ин-
дивидуальность.

И.С. Кон считает главным психологическим приобретением ранней юно-
сти открытие своего внутреннего мира, осознание своей уникальности, непо-
вторимости и непохожести на других. Это открытие непосредственно связано 
с обособлением личности и переживается старшеклассниками как ценность. 

Ценность, по определению современного ученого М.С. Кагана, необходи-
мо рассматривать как феномен, возникающий в "объектно-субъектном отно-
шении". Ценность – это "значение объекта для субъекта", а оценка – "эмоцио-
нально-интеллектуальное выявление этого значения субъектом". Субъектом 
в данном случае может выступать отдельный индивид, личность, небольшая 
контактная группа (семья, коллектив), большая неконтактная социокультур-
ная группа (нация, профессиональная группа, поколение) и, наконец, челове-
чество в целом. При этом конкретный человек всегда выступает носителем 
всей "пирамиды" ценностей, которая выражает интересы и идеалы этой "пи-
рамидальной" структуры субъекта [2].

Ценностные ориентации – одно из важнейших образований в структуре 
сознания и самосознания человека, так как именно они отражают его харак-
теристики как личности.

Как пишет А.М. Коршунов, "в обществе любые события, так или иначе 
значимы, любое явление выполняет ту или иную роль. Но только некоторые 
из них - положительно значимые - составляют ценность". В связи с этим он 
дает такое определение ценности. "Ценность – это не всякая значимость, а 
лишь та, которая играет положительную роль в развитии общества: она, в 
конечном счете, связана с социальным прогрессом" [3].

Ценностная проблематика представлена также в работах Н.И. Лапина, 
В.А. Ядова и других ученых. Исследование подобных вопросов особое зна-
чение приобретает в подростковом возрасте, поскольку именно с этим перио-
дом связан тот уровень развития ценностных ориентаций, который обеспечи-
вает их функционирование как особой системы, оказывающей определяющее 
воздействие на направленность личности, ее активную социальную позицию. 
Особенно ярко снижение в системе ценностных ориентаций молодежи про-
является в ее отношении к образованию как базовой социальной ценности. 
Современная система образования в основном ориентирует на самостоятель-
ное обучение и самообучение, развитие творческих способностей учащихся. 
Это проявляется в обобщении, критическом анализе, выработке знаний на 
основе предшествующего опыта. Однако современная молодежь не готова к 
таким индивидуальным шагам. Большинство из них не умеет самостоятельно 
вырабатывать суждения, устанавливать причинно следственные связи, выяв-
лять закономерности, логически правильно мыслить, стройно и убедительно 
формулировать свои идеи, грамотно аргументировать выводы [4].

Современное общество активно внедряет информационные технологии, 
молодежь, особенно учащиеся, в качестве пользователей интернета далеко не 
всегда эффективно их используют. Образовательное информационное поле 
наводнено готовыми продуктами довольно низкого качества, написанными 
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рефератами, курсовыми, дипломными работами и даже учебным материалом 
сомнительного содержания. Современная молодежь не готова к использова-
нию первичных источников, будучи склонна пользоваться сокращенными 
версиями, непонятно кем и какими авторами выполнены данные материа-
лы. В своем подавляющем большинстве молодежь ориентирована на полу-
чение любого образования с минимальными усилиями – лишь бы получить 
«желаемое». Образование рассматривается как средство перспективного 
конкурентоспособного положения на рынке труда и лишь затем как способ 
приобретения знаний. В стороне остается устойчивая мировоззренческая и 
нравственная позиции, проявляющиеся в социальной ответственности, по-
рядочности, искренности, непонимание происходящего и нередко подра-        
стающему поколению приписывают жесткий прагматизм, социальную незре-
лость, инфантилизм, агрессивность и т.д.

Среди молодежи наблюдается резкое снижение значимости духовно-
нравственных ценностей. Для большей ее части неоправданно приниженным 
является значение народного и духовного искусства, художественных про-
изведений отечественной классики. В то же время молодые люди интересу-
ются маскультовским и авангардистским искусством, которое является свое-
го рода стимулятором социокультурных ценностей. Для большей ее части                  
значение народного и духовного искусства, художественных произведений 
отечественной классики являются не важными или как в основном выражает-
ся молодежь, являются «не модными». Также молодое поколение ежедневно 
сталкивается с огромным потоком массовой пропаганды, впитывая далеко не 
гуманную информацию. По большей части эта негативная информация зом-
бирует сознание молодежи, вырабатывает конкретные отрицательные уста-
новки и не развивает у нее позитивного мышления, что впоследствии влияет 
на комплекс действий и поступков отдельных индивидов. Целенаправленная 
работа должна вестись и со средствами массовой информации с целью осве-
щения позитивных моментов образа жизни.

Таким образом, формирование системы ценностных ориентаций лично-
сти является для исследователей предметом неотложного пристального вни-
мания и дальнейшего его изучения. В школах же следует больше времени 
уделять на классных часах обсуждениям интересов, ценностей, которые вы-
двигают школьники на первое место. При этом многие ценности после об-
суждения могут поменять позиции, так как, просто, если обосновав и обсудив 
все ценности, подростки увидят, что есть то, к чему следует больше стре-
миться, что следует поставить на первые жизненные позиции. Тем самым 
можно сказать, что постоянное обсуждение, демонстрация ценностей и их 
значимости может привести к принятию их подростками и выдвижению их 
на доминирующие позиции.
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Түйін
Мақалада оқушылар құндылықтары мен құндылық бағдарларын қалыптастыру мәсе-

лесі қарастырылады, құндылық бағдарлардың қазіргі бағыттарына талдау жасалады, 
жеткіншектер санасына бұқаралық ақпарат құралдарының ықпалы баяндалады, оқушы 
тұлғасының жинақталған бейнесіне тән негізгі белгілер атап көрсетіледі.

Summary
The article reveals the priorities of values and value orientations at students, the analysis of 

modern trends in value orientations, the impact of the media on the minds of teenagers identified the 
main features of a generalized portrait of the individual.
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бучение языкам всегда была сложной и многогранной проблемой. Су-
ществует масса подходов, которые сознательно или несознательно ак-
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Аннотация. В статье рассматривается практическая  реализация психологиче-
ских аспектов личностно-ориентированного обучения. Нами исследовались ведущие 
интеллектуальные процессы познавательной деятельности – восприятие, мышление, 
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О
центируют внимание на одном аспекте изучения языков (коммуникативный, 
когнитивный и т.д.). На наш взгляд, возможен и иной подход, не противо-
речащий ни коммуникативному, ни когнитивному и непосредственно соот-
несенный не с деятельностью и не с сознанием, а с личностью в целом. Для 
этого необходимо внедрение в технологию обучения государственного языка 
личностного подхода, в комплексе с коммуникативным и когнитивным, что 
подтвердило и наше экспериментальное обучение.

В целях практической реализации психологических аспектов личностно-
ориентированного обучения нами исследовались ведущие интеллектуальные 
процессы познавательной деятельности – восприятие, мышление, память и 
внимание. Для их диагностики использовался комплекс методик, направлен-
ных на выявление специфики восприятия, внимания, памяти и мышления 
при изучении государственного языка.

С целью установления зависимости объема кратковременной и долговре-
менной памяти от ассоциативной силы запоминаемого материала я провела 
следующий эксперимент. Для этого был подготовлен список из 40 слов с раз-
личной ассоциативной силой, т.е. способность слова вступать в стабильные 
ассоциативные связи с другими словами. Другими словами, чем в большее 
количество связей может вступить то или иное слово и чем стереотипнее эти 
связи, тем выше его ассоциативная сила. В список были включены тесно свя-
занные друг с другом пары типа: ит – мысық, кітап – дәптер, үй – дәптер 
или группы слов типа: әке, шеше, бала, жануар, сиыр, жылқы, а также от-
дельные элементы пар и групп (например, из пар: үстел – орындық, мыр-      
за – ханым) были намеренно взяты только первые компоненты; в группе 
обозначений цветов – пропущены слова (қара, қоңыр) и слова низкой ассо-
циативной силы типа: бет, есім. Все отобранные слова были в случайном 
порядке распределены по трем колонкам и отпечатаны для предъявления их 
в эксперименте. Рядом с каждым словом был оставлен почерк для получения 
от испытуемых письменных ответов. 

Задачей первого этапа нашего эксперимента было установление ассоциа-
тивной силы всех включенных в список слов на основе свободных ассоциа-
ций. Для этого 16 учащимся была дана инструкция прочесть первое слово из 
списка и сразу же записать рядом первое пришедшее в голову в связи с ним 
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казахское слово (т.е. дать свободную ассоциацию) и далее работать также с 
остальными словами списка. На работу со списком давалось 15 минут. 

Для того, чтобы выяснить, как сохраняются в памяти иноязычные слова 
различной ассоциативной силы, на втором этапе эксперимента, следовавшем 
сразу за первым, испытуемым было предложено записать на чистых листах 
бумаги все запомненные ими слова исходного списка. На эту работу было 
также отведено 15 минут.

Третий этап эксперимента повторял задание второго этапа, но проводил-
ся через 2 недели.

При обработке результатов первого этапа эксперимента все ответы, дан-
ные испытуемыми на каждое слово списка, сводились вместе, подсчитыва-
лось количество разных ответов на слово, устанавливались самые частые от-
веты. На основе полученных данных выводился коэффициент пересечения 
дистрибуций ответов, принимавшийся за показатель ассоциативной силы 
слова, поскольку он отражал количество и частоту ассоциативных связей, в 
которые вступало рассматриваемое слово.

При обработке результатов второго и третьего этапов эксперимента, пре-
жде всего, устанавливалось, какие из записанных испытуемыми слов дей-
ствительно соответствовали исходному списку, а какие были даны ошибочно 
или «дописаны». После этого через отношение числа правильно сохраненных 
слов к общему числу слов списка высчитывались индивидуальные и средние 
показатели объема кратковременной и долговременной памяти. 

Особое внимание было уделено детальному анализу характера и порядка 
записи сохраненных и ошибочно записанных слов, в сопоставлении с наи-
более частыми ассоциативными ответами и с показателями ассоциативной 
силы, полученными в результате первой серии эксперимента, что позволи-
ло не только установить определенную зависимость между ассоциативной 
силой слова и вероятностью его запоминания, но и сделать ряд выводов в 
отношении ассоциативной структуры памяти, что в свою очередь помогает 
объяснить причины «дописывания» слов.

Сопоставление характера и порядка следования сохраненных в крат-
ковременной и долговременной памяти, а также ошибочно записанных 
испытуе мыми слов со спецификой и частотой свободных ассоциаций, дан-
ных теми же испытуемыми на первом этапе эксперимента, позволяет сделать 
ряд выводов, основными из которых являются следующие.

1. Объем как кратковременной, так и долговременной памяти зависит от 
ассоциативной силы предъявляемого материала. Даже при отсутствии уста-
новки на запоминание (как это было в нашем эксперименте) испытуемые со-
храняют в памяти слова, вступающие в устойчивые связи с рядом слов. 

Следует подчеркнуть, что групповой показатель уровня запоминаемости 
слов может быть установлен либо в соответствии с коэффициентом пересече-
ния общих ответов на рассматриваемое слово и на те слова списка, с которы-
ми оно вступило в ассоциативные связи, либо на основе учета совокупности 
двух показателей, а именно количества слов исходного списка, с которыми 
устанавливаются ассоциативные связи и частоты этих связей для данной 
группы испытуемых. 

2. Особенности ассоциативных реакций находят свое отражение в ха-
рактере и порядке следования элементов при их  воспроизведении (в кратко-
временной и долговременной памяти).

3. В памяти кодируется акустическая, зрительная, структурная и семан-
тическая информация, один из аспектов которой оказывается наиболее ре-
льефным в зависимости от ассоциативных связей слова и от речевого опыта 
испытуемых. 

Детальное изучение ассоциативной структуры памяти представляется 
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необходимым для разработки теории речевой деятельности на родном и ка-
захском языках с учетом личностного подхода. На основе понимания прин-
ципов группировки слов в памяти и путей воспроизведения лексических еди-
ниц в единстве их формы и значения оказывается возможным прогнозировать 
эффективность запоминания слов при предъявлении их в различных комби-
нациях и давать определенные рекомендации в отношении введения и тре-
нировки новой лексики в процессе личностно-ориентированного обучения 
государственному языку.
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Аннотация. В контексте формирования специалиста с творческим потенциалом 
излагаются проблемы творчества, социальной активности личности, путей, условий 
и способов ее развития. Автор выясняет философский уровень ее анализа и место ка-
тегории творчества, среди таких категорий, как: «материя», «движение», «взаимо-
действие», «покой», «активность», «пассивность», «деятельность», «потребность», 
«творческая активность».

Ключевые слова. Материя, творчество, движение, покой, активность, разви-
тие, пассивность, деятельность, потребность, творческая активность, взаимодей-
ствие, творчество.

П
исследований проблемы творчества, социальной активности личности, а так-
же путей, условий и способов ее развития.

Исследования творчества широко представлены в научных трудах оте-
чественных и зарубежных ученых (Н.А. Бердяев, В.С. Библер, Д.Б. Богояв-
ленская Т.А. Глотова, Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская, В.А. Канн-Калик, 
Ю.Л. Львова, Л.И. Новикова, А.Т. Куракин, Я.А. Пономарев, А.И. Савостья-
нов, О.Г. Хомерики, и др.). Выделены критерии творчества, разрабатываются 
его психологические механизмы (В.А. Канн-Калик, Я.А. Пономарев, А.И. Са-
востьянов, С.Ю. Степанов, Г.Ф. Похмелкина, Т.Ю. Колошина, Т.В. Фролова) 
выработаны  технологии развития творческого мышления (В.С. Библер, А.В. 
Брушлинский, А.М. Матюшкин, И.Н. Семенов).

Следует заметить, что проблема творчества, социальной активности но-
сит сложный, комплексный характер и изучается с различных сторон специа-
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листами в области философии, социологии, психологии, педагогики, этики, 
эстетики и т.д. Каждая наука имеет свой аспект изучения этой проблемы, 
определяемый спецификой ее предмета и метода. Вместе с тем важное зна-
чение имеют знание и понимание прежде всего философского аспекта, так 
как именно философские категории в силу их всеобщности определяют в 
значительной мере содержание всех других аспектов, т.е. выполняют методо-
логическую функцию в любом конкретном научном исследовании. Поэтому 
необходимо рассмотреть содержание прежде всего тех философских катего-
рий, которые непосредственно и наиболее близко связаны с предметом на-
шего исследования.

Категориальный аппарат философии находится в постоянном развитии 
совершенствования. В силу этого, почти всем категориям даются не во всем 
совпадающие определения, с чем в немалой степени связаны и дискуссии по 
проблемам частных наук.

Прежде чем рассматривать проблему творчества в психологии и педа-
гогике, следует выяснить философский  уровень ее анализа, то есть место  
категории творчества среди таких категорий, как: «материя», «движение», 
«взаимодействие», «покой», «активность», «пассивность», «деятельность» 
и др. Так как содержание каждой философской категории обосновывает вся 
система категорий.

Кратко остановимся на тех категориях, которые помогут в дальнейшем 
понять и охарактеризовать категорию «творчество».

Материя обладает атрибутом движения. В категории «движение» фикси-
руется тот факт, что все предметы и явления действительности движутся, из-
меняются. Категория «покой» фиксирует ту особенность движения конкрет-
ных отдельных предметов и явлений, которая указывает на то, что движение 
одного отдельного предмета относительно другого может быть однонаправ-
ленным, в одном ритме, равноускоренным. Как известно, тело покоится толь-
ко относительно другого тала, а в другом отношении оно движется.

Категория «развитие» указывает на то, что движение материи происходит 
устойчиво направленно: прогрессивно, когда какая-либо система формирует-
ся и совершенствуется, или регрессивно, когда система теряет внутреннюю 
устойчивость, движется к распаду, или превращается в другую систему.

Категория «активность» указывает на источник движения и развития, а 
также подчеркивает, что не только вся материя имеет этот источник внутри 
себя, но и ее отдельные, относительно самостоятельные образования. При-
чем нет ни одного материального предмета, который бы не обладал внутрен-
ней активностью, сопротивляемостью. Диалектика видит источник развития 
в противоречивом  взаимодействии  внутренних  сторон конкретного явле-
ния, процесса,  и  способа  взаимодействия  его  с  другими  явлениями – со  
средой.

Категория «пассивность» указывает на то, что во взаимодействии одно-
го явления с другим, а, следовательно, и в его движении, развитии, роль его 
внутренней активности по сравнению с активностью другой стороны взаи-
модействия может быть различной. Во всяком взаимодействии есть мера, 
нарушение которой ведет к ликвидации  данного  взаимодействия, так как 
уничтожается одна из его сторон, если полностью преодолевается сопротив-
ление другой стороны. Кроме того, любая система в одном отношении может 
быть активна, а в другом – пассивна. Не бывает активности или пассивности 
во всех отношениях.

Из приведенных выше рассуждений видно, что приписывать активность 
только явлениям органического мира нет достаточных оснований.

Еще менее убедительна, на наш взгляд, попытка связать активность толь-
ко с деятельностью человека, рассматривать ее как свойство человеческой 
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деятельности. В общефилософском плане активность есть атрибут материи, 
а социальная активность – высшая форма активности материи.

Признание активности атрибутом материи с неизбежностью ставит во-
прос о соотношении категорий «активность» и «деятельность». Говоря о со-
отношении данных категорий можно выделить несколько различных точек 
зрения. Так, некоторые авторы отождествляют их, но большинство – различа-
ют, хотя варианты различия их разнообразны.

В психолого-педагогической литературе различают творческие и нетвор-
ческие виды деятельности. Нетворческие виды деятельности определяются 
как рутинные, репродуктивные, алгоритмические и рассматриваются, как 
подражательные. Творческие же формы деятельности определяются как ори-
гинальные, продуктивные, эвристические и  рассматриваются  как противо-
стоящие подражательным, носят творческий характер, изменяясь от твор-
чества низкого уровня к творчеству все более совершенному (Дж.Гилфорд, 
К.Левин). 

Например, С.Л.Рубинштейн деятельность связывает с воздействием, из-
менением окружающего, активность же у него не получает подобного опре-
деления. К.А. Абульханова-Славская, анализируя работы С.Л.Рубинштейна, 
замечает, что на первом этапе свой деятельности он преимущественно под-
черкивает влияние деятельности на развитие и проявление личности, а на 
втором этапе говорит от активности личности, о деятельной личности. И по-
этому в первом случае акцент делается на роль деятельности в развитии лич-
ности, а во втором – на роль самой личности, ее активности.

Личность не только осуществляет себя в деятельности, но и ее станов-
ление и развитие происходит также через деятельность. Основной вывод, 
который делает С.Л.Рубинштейн относительно категорий «деятельность» и 
«активность», как замечает К.А. Абульханова-Славская, это различие между 
активностью  личности и деятельность. 

Н.Е. Овчинников считает, что в структуру деятельности включается субъ-
ект, объект и само действие, а в структуру активности только то, что исхо-
дит от субъекта. Как видим, данная точка зрения в чем-то схожа со взглядом 
С.Л.Рубинштейна; по их мнению, категория «деятельность» указывает на 
воздействие, преобразование того, на что воздействуют, а активность только 
на то, что это воздействие идет изнутри.

Следует заметить, что подобная логика движет теми, кто считает, что 
активность отражает различные стороны, моменты деятельности: степень 
интенсивности, инициативность, сознательность, добросовестность, целена-
правленность, т.е. не всякая деятельность является активной.

Если признать активность атрибутом материи, а деятельность – каче-
ственно специфической формой активностью, присущей высшей форме дви-
жения материи – социальной, то трудности, связанные с анализом данных 
категорий, снимаются.

Обычно говорят о специфике человеческой деятельности, активности, а 
человеческая активность – это и есть деятельность. Выделяют такие специ-
фические для нее признаки: сознательность, целесообразность, орудийность, 
опосредованность, творчество и т.д.

Интересно решает эти проблемы В.А.Вазюлин. Он не ограничивается 
только перечислением  характерных  черт  деятельности,  а рассматривает 
человеческую деятельность, то есть социальную форму движения материи 
в развитии: от предпосылок, через становление и формирование, до зрелого 
состояния. Это позволяет избегать путаницы, смешения в одно существенно-
го и форм его проявления.

Рассуждения В.А. Вазюлина сводится к тому, что в зрелом процессе тру-
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да, труд «отпечатывается» в человеке не только функционально, но и мор-
фологически, и в отношении образуется телесная трудовая потребность, т.е. 
потребность в труде здорового человеческого организма, а соответственно 
процессу труда – образуется потребность нормального, здорового организма 
в совершенствовании самого  процесса труда. Далее автор отмечает, что есть 
потребность в «специфически человеческом функционировании организма, 
то есть рук и мозга». Кроме того, труд только в том случае является потреб-
ностью, «если он реализует, совершенствует, развивает природные задатки 
человека». Если же предметом потребности служит сам процесс деятельно-
сти, то такая деятельность оказывается самоцелью, трудом ради труда.

Рассуждая таким образом, В.А. Вазюлин делает вывод, что потребность 
в труде зависит от двух факторов:

– организма человека; труд должен соответствовать возможностям 
человека: не быть чрезмерно утомительным, активизировать все органы и 
системы человека, способные участвовать в труде, быть разнообразным 
(всесторонним);

– самого процесса труда, сам же процесс труда не ставит пределов 
свое му развитию, т.е. совершенствованию имеющихся процессов труда 
(дея тельности) и нахождению новых. А это ( и  первое, и второе), с точки 
зрения роли человека – есть творчество.

«Творчество по своей сути, – подчеркивает В.А. Вазюлин, – совершен-
ствование» и процесс труда, повторяясь, ведет к совершенствованию, а 
«совершенство есть красота!». Мы согласны с мнением В.А. Вазюлина, что 
всякий творческий труд есть труд по законам красоты, и в этом его главная 
характеристика, мера же труда, его разнообразие есть необходимые, но не-
достаточные черты такого труда, т.е. труд ради совершенствования самого 
труда.

Это и есть специфичная для человека, развитая сущность человека. 
Критерий творчества – в свободном и универсальном развитии человека.
Таким образом, творческая активность или творческая деятельность – 

это сущностная характеристика человеческой деятельности в ее зрелой фор-
ме, характеризующая все виды человеческой деятельности.

Мы подчеркивали выше, что категориальный аппарат философии нахо-
дится в постоянном развитии и совершенствовании. Особенно это относится 
к категории творческой активности личности.

Проблемы творческой активности личности занимают не только филосо-
фов, но и представителей других наук, в частности, психологов, педагогов. В 
отличие от первых, их интересы замыкаются на более узких, но конкретных 
аспектах данной проблемы, связанных непосредственно со спецификой этих 
наук.

Так, проблемами творческой активности, творческой деятельности зани-
мались такие выдающиеся психологи, как Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
А.Н. Леонтьев, Я.П. Пономарев, С.Л. Рубинштейн и др.

Сферой интересов ученых-психологов стали конкретные формы прояв-
ления творчества – интеллектуальное, мыслительное, педагогическое, худо-
жественное, моторное, профессиональное, то есть в определенном виде дея-
тельности.

Личность не может быть абсолютно пассивной, она активна по отноше-
нию к чему-то в данный момент времени, а к чему-то в этот же момент – пас-
сивна.

Анализ философской и психолого-педагогической литературы по про-
блемам творческой активности и деятельности позволяет сделать вывод о 
том, что творчество имманентно присуще человеку и проявляется во всех 
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видах его деятельности.  Само творчество порождается деятельностью, а в 
деятельности проявляется активность.
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Summary
In the context of the formation of a specialist with the creative potential of the author outlines 

the problems of creativity, social activity of individual routes, conditions and ways of its development. 
The author clarifies the philosophical level of analysis and place the category of creativity, including 
categories such as: "matter", "movement", "interaction", "peace", "activity", "passive", "activity", 
"need", " creative activity".

г.Москва.

современном мире быстрое развитие  науки и техники вызвало огромную 
потребность и значимость в обмене информацией. Переводческий про-

УДК (ӘОЖ):  81-25

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Улжамиля   СЕРИКБАЕВА,
доцент Алматинского университета 
энергетики и связи

В

Аннотация. В статье рассматривается переводческая проблема в современном 
мире. Указываются требования, подходы к решению проблемы переводческой деятель-
ности.

Ключевые слова. Адекватность, перевод, переводческие трансформации.

цесс стал необходимостью для создания теоретической модели перевода. Пере-
водческая проблематика привлекла внимание лингвистов, и изучение теорию 
перевода стало главной задачей лингвистов-переводчиков и стала называться  
лингвистической дисциплиной. 

К переводчику предьявляются особые требования. Переводчик должен об-
ладать: общефилологическими знаниями,  знать оба языка – тот, с которого он 
переводит, и тот, на который он переводит, а также специальность, быт, нравы 
народа. 

Значительно возросли требования к точности перевода. Перевод должен  
обеспечить точную передачу информации во всех его деталях, c соблюдением 
всех норм языка, на который делается перевод. Точность нельзя понимать фор-
мально. Требуется строго научный анализ смысловых функций сопоставимых 
форм языков, участвующих в процессе перевода. 

В переводческой деятельности все более выделялся тот аспект перевода, 
который отличает его от других способов передачи информации: пересказа, ре-
ферирования, аннотации. Необходимо было выяснить, в чем состоит лингвисти-
ческая сущность этого процесса, в какой степени он определяется собственно 
лингвистическими факторами, в каких пределах такие факторы ограничивают 
точность передачи информации. Исходя из этого, при отсутствии формальных 
совпадений, точность достигается заменами, т.е. грамматическими, лексичес-
кими и стилистическими.

Нужно установить цель и задачу перевода.Цель перевода должна состоять 
из сохранения содержания, функций, стилевых и коммуникативных ценностей 
оригинала. Определяющим должен быть не сам текст, а его коммуникативная 
функция. Главное в любом переводе – это сохранить смысловую информацию 
текста.
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При изучении переводческой деятельности необходимо выяснить, в чем 
заключается равноценность перевода оригиналу, какие типы смысловых от-
ношений теоретический возможны и реально устанавливаются при переводе 
между текстами двух языков. Решение этой задачи предполагает детальное со-
поставление содержания оригинала и перевода, что в свою очередь, связано с 
уточнением понятия  содержания текста, описанием структуры этого содержа-
ния и относительной важности ее компонентов с точки зрения обязательности 
сохранения их при переводе. 

Далее в области переводческих исследований обьектом изучения служит 
сам процесс преобразования текста оригинала в текст перевода.Здесь исследу-
ются этапы процесса перевода, единицы текста, которыми оперирует перевод-
чик, типы преобразований этих единиц  при переводе. Самое важное в этой об-
ласти исследований занимает изучение различных постоянных и переменных 
факторов, влияющих на ход и исход переводческого процесса.

Следующее направление переводческих исследований является изучение 
системы отношений, устанавливаемых между единицами двух конкретных 
языков при переводе текста с одного языка на другой. Исследование такой си-
стемы переводческих отношений представляет большой теоретический и прак-
тический интерес. На основании таких исследований оказывется возможным 
формулировать некоторые обобщения о регулярных группировках слов или 
передачи значения определенных форм и структур.

Таким образом, задача общей теории перевода заключается в раскрытии 
сущности переводческой деятельности, создании теоретической модели пере-
вода, которая раскрывала бы как общее понятие зквивалентности, так и основы 
процесса порождения текста перевода.

Комиссаров сделал вывод, что степень смысловой точности к оригиналу у 
разных переводчиков неодинаковы. Возникают противоречия между требова-
нием передачи смысла содержания текста и соблюдением норм языка перевода. 
Эти противоречия можно устранить при помощи ряда способов, так называе-
мые приемы достижения адекватности перевода. К этим приемам относятся: 
конкретизация, генерализация, смысловое значение, антонимический перевод, 
синтаксические трансформации, изменение синтаксической структуры фразы, 
т.е. несовпадение лексики и грамматики при этом могут быть изменения ка-
тегории слов, например, вместо глагола используется существительное, вме-
сто прилагательного – наречие. Во многих случаях применяется переводческая 
трансформация, т.е. в научно-технических текстах некоторые предложения не 
поддаются точному переводу из-за выражений или терминов, или из-за не под-
дающихся переводу оборотов.

По словам Л.С. Бархударова, все виды трансформаций в процессе перево-
да можно отнести к четырем элементарным типам, это перестановки, замены, 
добавления и опущения.

В практике перевода переводчик встречается с атрибутными сочетаниями. 
Следует изучить особенности этих атрибутных групп. В современном англий-
ском языке их больше, чем в русском языке. Например, в английском языке 
в качестве определения к существительному часто служит существительное в 
общем падеже, тогда как в русском оно может быть в именительном падеже. И 
поэтому из-за отсутствия падежных окончаний, оно может вызвать трудность в 
переводе. В этом случае переводчик проводит анализ, чтобы верно передать в 
переводе смысловые связи между элементами атрибутных конструкций. 

Атрибутные сочетания могут состоять из существительного и причастия 
прошедшего времени, здесь переводчик употребляет дефис. Также атрибутные 
сочетания могут сочетаться с прилагательным в сравнительной или в прево-
сходной степени. Иногда  определение по смыслу относится не к определяемо-
му, а к другому слову, которое не называется, но подразумевается, здесь пере-
водчику атрибутные сочетания создают трудность.
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Могут быть случаи когда переводчик употребляет при переводе другие 
предлоги.

Использование этих 4-х типов приема помогут решить проблему достиже-
ния адекватного перевода.

Что касается, требования к переводу научно-технической литературы, то 
перевод должен быть точным, отражать точное изложение, описание и обья-
снение. Следовательно, переводчику нужно обращать внимание на логическую 
сторону информации.  При переводе научно-технической литературы пере-
водчик не применяет выразительных выражений как метафора, метономия и 
поэтому перевод носит всегда формальный характер.Здесь переводчик ищет 
равнозначные грамматические конструкции. В переводе научно-технической 
литературы важную роль играют термины и специальная лексика. В этом слу-
чае переводчик должен хорошо знать терминологию данной области.  Термин 
может  быть однословным и состоять из ключевого слова. Термин может встре-
чаться в научно-технической литературе как в развернутой, так и в сокращенной 
форме. Особенностями научно-технического стиля является его содержатель-
ность, строгая последовательность, связь между основной идеей и деталями.
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Summary
This article is devoted to  problem of adequacy in scientific and technical texts during translation. 

In the article were offered some approaches to the decision of problem of translating equivalence.

ӘОЖ (УДК):  378. 091.33:8,2.0

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІ  ҰЛТТЫҚ  МӘДЕНИЕТПЕН
БАЙЛАНЫСТЫРА  ОҚЫТУДЫҢ  МАҢЫЗЫ 

Қарлығаш  МОЛДАБАЕВА,
Алматы энергетика және байланыс университетінің
 аға оқытушысы

Аннотация. Мақалада фразеологизмдерді ұлттық мәдениетпен байланыстыра 
оқытудың өзектілігі, амал-тәсілдері қарастырылады.

Түйінді сөздер.  Фразеологиялық мағына, интегралды белгілер,  диференциалды 
белгілер, фразеологиялық бірліктер, экстралингвистикалық факторлар.

іл – адамдардың бір-бірімен  қарым-қатынасқа, яғни коммуникация 
жасау үшін қолданылатын құралы, халықтың  бүгінгі және көне за-Т

маннан бері келе жатқан  әлем, қоршаған орта, қоғам жайында қалыптасқан 
көзқарастарын танып білуге мүмкіншілік береді. Халықтың  материалдық 
байлығы, күнкөрісі оның рухани  мәдениетінен көрінеді. Г.Н. Смағұлованың  
пайымдауынша,  «рухани мәдениет –  адамдардың өмір сүру, тіршілік ету 
барысында  сол ұлттың тұрмыс-салты, дәстүрмен бірге танылатын та-
нымы,  білімі,  заңы,  этикасы,  ғылымы,  діні,  мифологиясы,  рухани  дүние-   
лері – өнері, мақал-мәтелдері, фразеолгизмдері, нақыл сөздері, т.б». 

Фразеологиялық бірліктер тек атау қызметін ғана көрсетпейді, соны-
мен қатар ұлттық мәдениет жайлы құнды мәліметтер береді. Сондықтан 
ол лингвомәдениеттану пәндерінің біріне жатады. Лингвистика және 
мәдениеттану   қиысында  пайда болып, тілде көрініс  тапқан  халық  мәде-
ниетін зерттеуге арналған тіл білімі саласы лингвомәдениеттану деп аталады.
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Шетел тілін оқытуда  фразеологизмдерді қолдану алдымен олардың  
семантикалық құрылымын жан-жақты қарастырып, ұғынып тану-
ды қажет етеді. Фразеологизмдер аса күрделі лексика-грамматикалық, 
әсіресе мағыналық  құрылымға ие.  Оған дәлел:  туыс емес екі тілдегі 
фразеологизмдерді  қарастырғанда,  көбінесе, олар адамға байланысты өте 
жиі   кездеседі. Мысалы,  адам мінезі, адамның денсаулығы, адам қызметі 
мен өмірі, адамның сыртқы көрінісі, адамның эмоциялық  күйі, заттар мен 
құбылыстар сапасы, адамның басқа адамға немесе затқа қатынасы, түрі-түсі, 
заттар мен құбылыстар көлемі, адамның тамақтану үрдісі. Неміс тілінде 
арақашықтық, өлшем және уақытты сипаттайтын мағыналық топтағы фра-
зеологизмдер  жоқтың қасы десек те болады. Сонымен қатар заттар мен 
құбылыстардан жасалған  мағыналық топтар кездеседі. Мысалы, күнделікті 
тұтыну заттары, адам және оның әрекеті, үй жануарларының аты, қоршаған 
орта және табиғат құбылыстары, аңдар атаулары, құс атаулары, жәндік атаула-
ры, өсімдік атаулары, діни құбылыстар, реалды және ирреалды құбылыстар, 
азық-түлік, ауру атаулары. Осы тұста ауру аттарын көрсететін семантикалық 
топ екі тілде де жоқ екенін айтуға болады. 

Фразеологизмдерді  қолдану жиілігі олардың адамның материалдық  
және рухани  өмірінде қаншалықты маңызды екендігіне байланысты. 
Кез келген тілдің фразеологиялық құрамы сол халықтың ұлттық сана-
сезімін, дүниетанымы мен әлемді қабылдау түйсігін көрсетеді. Қазақ 
халқы  көшпенділікке байланысты шектеусіз еркіндікте өмір сүрген, ал 
неміс халқының өмірі  нақтылыққа негізделген.  Фразеологизмдер өмірдің 
объективті жағдайлары мен белгілі бір халықтың материалдық, әлеуметтік  
жақтары  арасындағы байланысты көрсетеді.  Бұл  қазіргі лингвистика-
да ұлттық мәдениеттің  айнасы  ретінде қарастырылады, себебі, тілдің 
басқа бірліктеріне қарағанда, фразеологизмдерде тілдің ұлттық ерекшелігі, 
көркемдігі айрықша айқындалады. Кез келген тілдегі фразеологизмдердің 
көбісі ұлттық негізге сүйене отырып пайда болады. Бұл жөнінде көрнекті 
фразеолог Г.Н. Смағұлова «Қазақ ұлтының мәдени өмірінің көрінісі 
фразеологиялық қордан ерекше байқалады. Өйткені, қазақ фразеологизмі 
қазақ өмірінің  айнасы» дей отырып олардың бойында сақталған  ұлттық 
мәдени негіздерге  сүйенеді, себебі, өркениетті өрісі қаншалықты екені де  
тілден бөлек дүние емес, яғни ұлт мәдениеті ұлт тілінен бөлінбейді. Әр ұлттың 
ерекшелігін тану, олардың жан дүниесін түсіну тіл арқылы ғана  мүмкін 
нәрсе десек, сол тілдің шұрайлы саласы – фразеологизмдердің өрнектерін  
көрсететін негізгі белгі деуге болады. Мысалы, қазақ тіліндегі «қыздың жиған 
жүгіндей»  деген фразеологизмнің неміс тілінде баламасы жоқ, бұл – қазақ 
халқының көшпелі тұрмыс-тіршілігі, өмір салтымен байланысты әсемдікті 
танудың көрінісі. Неміс және қазақ тілдері фразеологиялық қорында «үй жа-
нуарлары» тақырыбына  байланысты  фразеологизмдер көбірек көрініс таба-
ды. Қазақ халқында адамның бойындағы қасиеттер, көбінесе, малға тиісті, 
мал бойында кездесетін қасиеттерге ұқсатылады. Сондықтан  төрт түлік мал, 
әсіресе, адамның ішкі жан дүниесі, бір-біріне деген  көзқарасы сықылды 
адамға тән қасиет: мінез-құлық, жүріс-тұрыс ертеңнен қара кешке дейін мал-
мен айналысқан  ұлттық мәдени тіршілігінде  осындай ұлттық мәдени эле-
менттер мен оның семантикалық жақтары көрініс табуы заңды.

Қазақ тілінде құрамында «жылқы», «қой»,  «түйе» атаулары бар 
фразеологизмдердің қолданысы жоғары, ал неміс фразеологизмдерінде   
«Hund (ит)», «Schwein (шошқа)», «Kuh (сиыр)» атаулары жиі кездеседі. Қазақ 
халқының өмірінде түйе, әсіресе, жылқы қасиетті жануарлар болып табыла-
ды. Олар көшпелі өмір сүруге қажетті жүйрік көлік ретінде ғана емес, со-
нымен бірге шөл қандыратын қымыз, құнарлы шұбатпен, қазақ даласында 
қадірлі тағам – қазы-қартамен, суық қыста сақтайтын жылы киім-кешек 
әзірлеу үшін керекті затпен (түйе жүні) адамды қамтамасыз еткен жануар-
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лар ретінде бағаланған. Бұлар фразеологизмдердің ұлттық ерекшелігін жан-
жақты зерттегенде байқалады және ол жеке алынған фразеологизмдерге ғана 
емес, сонымен бірге, жалпы алғанда, тілдің фразеологиялық жүйесіне тән 
ерекшелік қандай тілдік құбылыста нақты айқындалатындығын білуге бола-
ды. 

Фразеологизмдер әр тілдің фразеологиялық қорының  маңызды бөлігі 
болып табылады, тіл сан халықтың дүниетанымы, тұрмыс-тіршілігінен ха-
бар беріп, ғаламның тілдік бейнесіндегі орнын көрсетеді, өзіндік тіл әлемінің 
бейнесін жасайды. Фразеологизмдерді шетел тілін оқыту барысында қолдану 
үшін алдымен  олардың  құрылымдық түрлерін,  белгілерін анықтап  алу 
қажет. Олардың құрылымдық түрлерін салыстыру   мәні жағынан инте-
гралды, яғни ұқсас және дифференциалды, яғни ерекше белгілерге ие.  Ин-
тегралды белгілері: екі тілде де сөз тіркесі түріндегі фразеологизмдер  мен 
предикативті түрдегі фразеологизмдер саны бірдей; екі тілде де олар бір 
компонентті және көп компонентті болып бөлінеді; теңеу бейнесі қызметінде 
екі тілде де зат есімдер үлкен белсенділік танытады; екі тілде де, көбінесе, 
пысықтауыш болады (қазақ тілінде  82 пайыз, неміс тілінде 93 пайыз). 

Диференциалды белгілері: фразеологизмдер өзіндік логикалық және 
компаративтік қатынастардың өзіндік ерекшеліктерімен сипатталады; 
сын есімдер неміс тіліне қарағанда қазақ тілінде негізгі қызметінде көп 
жұмсалады; қазақ тіліндегі фразеологизмдердің компоненттері арасындағы 
байланыстың көп таралған түрі – қабысу, неміс тілінде – меңгеру және қиысу.

Фразеологиялық мағына табиғаты мен қасиеті олардың шектеулі 
бірліктерімен салыстырғанда байқалады. Себебі, фраземаның фразема-
жасамдық компоненттер құрылымы жағынан сөз тіркестеріне, сөйлемдерге 
сәйкес келеді. Қазақ және неміс тілдеріндегі фразеологиздердің көбісі  адам 
тақырыбын көбірек қамтиды. Салыстырып отырған тілдердегі фразеоло-
гизмдерде бірдей сөздер сирек кездеседі, бұл сөз компоненттер мазмұнында 
ұлттық мәдениеттің бейнеленуіне байланысты. 

Фразеологизмдердің мағынасын салыстыра талдаудың маңызды кезеңі 
эквиваленттік және мағыналық арақатынас мәселелерін зерттеу болып 
саналады. Бұл тіларалық-фразеологиялық эквиваленттің құрылымдық- 
семантикалық, қатысымды және құрылымдық-семантикалық эквиваленттік 
түрлерін айқындауға мүмкіндік туғызады. Фразеологизмдердің ұлттық 
ерекшеліктеріне тарих, тұрмыс, салт-дәстүр, наным-сенім, әдет-ғұрып, 
ауыз әдебиетіне тән бейнелілік ерекшеліктер тән. Фразеологизмдер ұлттық 
ерекшеліктердің атаулары ретінде лексемалардан құралады, тұтастай 
мағынасында сол ұлт мәдениетіне тән жағдайды бейнелеп қызмет етеді. 

Неміс және қазақ тілдеріндегі фразеологизмдердің сандық және сапалық 
арақатынасы, алдымен, экстралингвистикалық факторларға (объективті 
шындық білдіретін адами формалар, әлеуметтік-экономикалық дамудың 
жалпылылығы, тіл иелерінің әртүрлі мәдени-тарихи реалға жататындығы, 
т.б.) байланысты. Тілді салыстыра зерттеу екі тілдің арасындағы абсолютті 
ұқсас фразеологизмдер  семантикалық жағынан ұқсастықтарды айқындайды. 
Ендеше әр тілдің болашағы өткенді білумен құнды болатынын баса айта 
кеткеніміз жөн. 
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Конституциясының тәрбие үрдісіне байланысты 27-бабында «Бала-
ларға қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың табиғи 

ОТБАСЫ – ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БЕСІК

Калия АХАТАЕВА,
Алматы технологиялық университетінің доценті, 
педагогика ғылымының кандидаты, 
Әйгерім ӘБДІМАНАП, 
университет студенті

ҚР

Аннотация. Мақалада отбасының тұлға қалыптастырудағы рөлі жан-жақты 
қарастырылған, өзекті тақырыптардың бірі ретіндегі ғұламалардың ой-пікірлері 
негізге алынған.

Түйінді сөздер. Отбасы, тұлға, тәлім-тәрбие.

құқығы әрі парызы» деп атап көрсеткен. Яғни, тәрбиенің бастапқы әліппесін 
бала отбасында алып, онда ізгілікті адамгершілік тәрбиенің негізі қаланса, 
мектеп арқылы өмірге жолдама алады.

Отбасылық  тәрбие   кемшілігінің   бір  себебі:  ата-аналардың   педаго-
гикалық-психологиялық  білімділігінің  төмендігі,  балалардың жас ерекше-
лігіне  байланысты  заңдылықтарды  білмеуі, жұмысбасты ата-аналардың 
бала тәрбиесімен айналысуға  уақыттарының  жетіспеуі.  Баланың мінез-
құлқы жақсы тәрбиеден туындайды. Шығыстың ғұлама ғалымы әл-Фараби 
«Жас жеткіншектерді көрсетіңіз. Мен сіздердің болашақтарыңызды ай-
тып  берейін»  десе, тәрбие  жөнінде  тағы  да  «Адамға ең бірінші білім емес, 
тәрбие берілуге тиіс, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы», –  деп 
айтқан. Ұлы Абай «Баланы ең алдымен қоршаған ортасы, көшесі тәрбиелейді. 
Екінші ұстазы тәрбиелейді, одан кейін ата-анасы тәрбиелейді», – деп 
тұжырымдаған.

Тәлім-тәрбие  арқауы отбасынан басталады. Қазіргі таңда отбасының 
салт-дәстүрін зерттеу көп жағдайда сырт қалуда. Жалпы ұлттық тәлім-
тәрбиенің қайнар бұлағынан мейірі қана сусындамаған баланың бауырмал, 
ұлтжанды, жайсаң азамат болып өсуі екіталай. Көп жағдайда үлкендерді 
сыйлау, құрметтеу сияқты дәстүрлі қатынастар ығыстырылып, оның орны-
на үлкендерге қарсы тұру, ата-аналар мен педагогтердің пікірін тыңдамау 
байқалады.

Отбасы – әрбір  қоғамның маңызды құрамдас бөлігі. Әрбір жеке отбасының 
рухани өмірінде болып жатқан түрлі құбылыс бүкіл қоғамның рухани өміріне 
зор ықпалын тигізеді. Себебі, жеке отбасы мәдениеті неғұрлым жоғары болса, 
бүкіл қоғам мәдениеті соғұрлым ілгері дами түседі.

Астанада өткен «Отбасы және қоғам: дәстүрлер, құндылықтар және даму 
келешегі»  халықаралық конференцияның мақсаты – ұлттық, әлемдік құн-
дылықтарды насихаттау еді. Онда мәдениеттер мен діндердің халықаралық 
орталығы бөлімінің бастығы А.Байдилдинова былай деді: «Әр қоғам тірегі 
болып келген отбасы институтының қазіргі жаһандану заманында  бір-
тіндеп құлдырауы бүкіл әлемнің алаңдаушылығын тудырады... Отбасы ая-
сында дұрыс тәрбие көрмеген балалар ертең қандай қоғам құрады?» дей 
келіп,  қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан рухани құндылықтарды 
сақтау керектігіне ерекше мән берді.

     Қазақ халқының батыры Бауыржан Момышұлы «Жаудан да, даудан 
да қорықпаған қазақ едім. Енді қорқынышым көбейіп жүр. Балаларын бесікке 
бөлемеген, бесігі жоқ елден қорқам. Дәмді, дәстүрді білмейтін балалар өсіп 
келеді. Оның қолына қылыш берсе, кімді де шауып тастарға даяр. Қолына 
кі-тап алмайды. Үйреніп жатқан бала жоқ, үйретіп жатқан әке-шеше жоқ» 
деп қынжылыспен айтып кеткен екен.

Бүгінгі қоғамда имандылық, рухани отбасылық құндылықтарымызды 
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нығайтуда Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев «Мемлекет отбасынан 
бас талады.   Сол себепті де біздің қоғамда отбасылық құндылықтарды 
нығайтуда маңызы зор»  деп  8-қыркүйекті елімізде  «Отбасы  күні»  деп жа-
риялады және Елбасы  «Өз тілін, тарихын, мәдениеті  мен  дәстүрін  қадірлей 
білген ұлт қана толықққанды болып  табылады. Біздің қоғамда дәстүрді 
сақтаудың   маңызды  институты – Отбасы. Мемлекет пен қоғамның  өмір 
сүру  тұтастығына  тәуелді.  Біз мемлекетімізді  нығайтудың маңызды фак-
торы ретінде қоғамдағы дәстүрлі отбасылық құндылықтарды нығайтуға 
тырысамыз», – деп  атап көрсетеді. Сондықтан  қоғамның  рухани-адамгершілік  
жағдайы  бүгінгі  мемлекетіміздің  ең  маңызды  проблемаларының  бірі.

Балаларды тәрбиелеуге байланысты мектеп, отбасы және қоғамдық іс- 
әрекеттерді бірлестіре орындаудың басты ұстанымдары мынадай:

– креативтік (еркіндік) – бала қабілетінің кедергісіз өз бетінше дамуы;
– ізгілік – тұлға болмысын тану әрі оның беделін мойындап, ең жоғарғы 

құндылық ретінде бағалау;
– адамзаттық қоғам мен  мемлекеттік жүйеде тұлғаның өз «Менін» 

танып қастерлей білуі;
– ретроспективтік – халықтық педагогика дәстүрлері негізінде жүргі-

зілетін тәрбиеге арқа сүйеу.
Соған орай, жоғары оқу орындарында педагог мамандарды даярлаудағы 

міндеттер аз емес. Соның ең негізгісі – білім мен тәрбиені ұйымдастырудағы 
ертеңгі тәрбиеші – педагогтің кәсіби шеберлігін жан-жақты қалыптастыру. 
Отбасы тұлға қалыптастырушы бесік болғандықтан, бала тәрбиешісі тәрбие 
өнерін жетік меңгергені абзал. Практикалық сабақтарда студенттердің терең 
ізденістерінен ортаға ой тербетіп, нәтиже шығарып, өзара бәсекелестік ор-
натып, кәсіби білік пен дағдыны қалыптастырудағы іс-шаралар жетерлік. 
Отбасы тақырыбындағы өзекті мәселелерді қозғайтын зерттеуші ғалымдар-
дың еңбектеріне сүйене отырып,  бүгінгі өмірмен байланыстырудағы сту-
денттердің пікірінен мысал келтірген орынды. 

«Кәсіптік оқыту» мамандығының 2-курс студенті Айнұр Байқұтова, 
әлемдік педагогикадағы еркін тәрбие идеясының жетекшісі М.Монтессоридің 
(1870–1952 жж) «Ғылыми педагогика әдістемесі» еңбегінен дәлелдер келтіріп, 
қазіргі Қазақстан Республикасында Монтессоридің «Балабақша – мектеп» 
жүйесінің тәжірибеге еніп, өз жемісін беріп жатқандығын қарастырып өтті. 
Айдана Қарахан  қазақ халқының «Тәрбиелі бала өсіргің келсе, аз ақша жұмса, 
көп уақыт жұмса» тамаша нақыл сөзін негізге алып, педагог-тәрбиешілердің 
жауапкершілік қасиеттеріне жан-жақты тоқталды. Динара Сатбаева, Нази-
ра Қонысбай, Гүлсімай Тұрсынбаева сияқты талантты студенттер Facebook  
парақшасы жариялаған отбасы тәрбиесіне қатысты пікірлерді жинақтап, 
Б.Момышұлының келіні, жазушы З.Ахметованың мектептерде халықтық пе-
дагогиканы енгізу ұсынысын қолдайтындықтарын мынадай мәселелермен 
байланыстырды.

1. Халық педагогикасы – қазақ халқының сан ғасырдан бергі ата-бабадан 
ұрпаққа өлмес мирас, өмірлік мұра болып келе жатқан тәлім-тәрбие жөніндегі 
тәжірибесі.

2. Ата буын өкілдерінің тәрбие тұрғысындағы жинақталған бай 
тәжірибесіне сүйене отырып өскелең ұрпақты адал еңбекке, ұлтжандылыққа, 
өнер-білімге баулу, салауатты өмірге бейімдеу, адамгершілік қасиеттерге 
тәрбиелеу, т.с.с.

Ертеңгі педагог-мамандардың балаларды тәрбиелеу, білім беру үрдісінде 
«Педагогика» оқулығындағы  тақырыптарды жаңа технология талаптарына 
сай кәсіби тұрғыдан сапалық деңгейде өткізудегі іс-шаралар өз нәтижесін 
берері сөзсіз. 

Әдебиет
1. ҚР Конституциясы// Жеті жарғы баспасы, 2000.
2. Отбасы және денсаулық, №10, 2013.
3. Қазақ әдебиеті, 25 ақпан – 3 наурыз, 2013.
4. Президент және халық, 20 наурыз, 2015.
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45 минут

ердібек Соқпақбаевтың «Менің атым – Қожа» әңгімесін өткенде  
оқушыларға жазушы өмірі, әлемге  танылған әйгілі шығармасы туралы  

 «МЕНІҢ АТЫМ –ҚОЖА» ӘҢГІМЕСІ

Гүлмира НҰРҒАБИЕВА,
№37 гимназияның қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі

Б
білім беру, толықтыру, балалардың ой-өрісін,қызығушылығын ояту, сөйлеу 
мәдениетін қалыптастыру, тәртіптілікке, адамгершілікке тәрбиелеу мақсат 
етіледі.                                   

Көрнекілігіне интерактивті тақта, үлестірмелі материалдарды қолдана 
өткізілетін   сабақтың ұйымдастыру кезеңінде оқушыларды шаттық 
шеңберіне тұрғызып,  сәлемдесудің вербальды емес түрімен амандасқанда, 
өз есімінің сырын айтқызамын. Топпен  жұмыс  жүргізгенде топ басшыла-
рын таныстырамын. Бұл үшін И.Панарин тесті бойынша әрбір столда тұрған 
геометриялық фигураларға назар аударып, әркім өзіне ұнаған фигураға ба-
рып отырады.

□ – таңдаған лидерлік қабілеті бар, алдына қойған мақсатына жететін, 
басқарушылық қабілеті басым жандар.

∆ – таңдаған өте еңбекқор, төзімді, өз жұмысының шебері, бастаған істі 
аяғына дейін жеткізетін жандар.

О – таңдаған өте мейірімді, басқаның қайғысын да, қуанышын да бөлуге 
даяр тұратын жандар.

Содан соң үй тапсырмасын тексеріп, «Оқымысты бала» әңгімесінің 
мазмұнын сұраймын (сөздік бойынша).

Жаңа сабақ төмендегіше өрбітіледі. 
– Мені сендердің өз есімдеріңе байланысты қатынастарың қызықтырады. 

Қазір біз оны саусақтарымызбен көрсетеміз. Көздерімізді жұмамыз, 
мен алақанымды соққан сәтте өз есіміне риза болғандар – бес саусағын, 
ұнайтындар – төрт саусағын, қалыпты қабылдайтындар – үш саусағын, 
аса ұнатпайтындар – екі саусағын, мүлдем ұнатпайтындар – бір саусағын 
көрсетеді. Сендер қалай ойлайсыңдар, өз есімің өзіңе ұнауы маңызды ма?

Өлең тыңдатылады.
– Осы өлең не туралы? 
– Бүгін біз сендермен Бердібек Соқпақбаевтың  «Менің атым – Қожа»   

шығармасын оқып танысамыз.
– «Менің атым – Қожа» фильмі туралы не білесіңдер? 
Кесте толтырылады.Топ басшылары оқып береді.
Бердібек Соқпақбаев – қазақ балалар жазушысы. Бердібек Соқпақбаев 

1924 жылы Алматы облысы Райымбек (бұрынғы Нарынқол) ауданы Қостөбе 
ауылында дүниеге келді.  Балалық шағындағы басынан өткен қиындықтар 
мен жоқшылық жайлы «Балалық шаққа саяхат» кітабында бейнеленген. 1950 
жылы  «Бұлақ»  атты  тұңғыш  жинағы  шықты.  Балаларға  арнап  «Менің 
атым – Қожа», «Аяжан», «Гауһар», т.б. повестер, «Кездесу», «Бозтөбе» поэ-
маларын жазған. «Қазақфильм» студиясында «Менің атым – Қожа» повесі бо-
йынша фильм түсірілді. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының 
филология факультетін бітірген. Бірнеше жыл ауылда мұғалім болып еңбек 
етті. «Қазақфильм» киностудиясында редактор болды, «Қазақ әдебиеті», 
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«Балдырған» басылымдарында қызмет етті. Кейін Қазақстан Жазушылар 
одағында балалар әдебиеті бойынша әдеби консультант қызметін атқарды. 
Чемпион» (1951), «Алыстағы ауылда»  (1953), «Менің атым – Қожа»  (1957), 
«Балалық шаққа саяхат»  (1960) повестері мен  «Өлгендер қайтып келмейді»   
(1967,  1 т., 1974,  2 т.), «Қайдасың, Гауһар?» (1966) романдары жарық 
көрді. Оның сценарийі  бойынша  1967  жылы  қойылған «Менің атым – 
Қожа» фильмі Францияның Канн қаласында жасөспірімдерге арналған 
халықаралық кинофестивалінің жүлдесіне ие болды.

Фильм туралы сөз етеміз. 
Барлық мектепке аты шулы "сотқар" Қожа бар ынтасын салып, жақсы 

болуға тырысады. Әкесінен жетім қалған Қожаберген үйлеріне келіп жүретін 
Қаратайдан шешесін қызғанады. Досы Сұлтан екеуі неше түрлі қызық 
оқиғаларды бастарынан кешіп, көрермендерді талай рет қуантады. Ауылда 
беделі жоғары болған Қадырдың баласы Қожа әкесінің абыройын "шелек-
теп" төктім деп уайымдайды. Дегенмен, Қожа – ашық мінезді, арам пиғылы 
жоқ, ақкөңіл бала.

– Диалог деген не? (жауап алынады).
– Бүгін монолог оқимыз. Ол кейіпкердің ішкі ойы, өзіне-өзі қарата 

айтылған пікірі.
Оқулықпен жұмыс жасағанда сөздік жұмысы жүзеге асырылады.
Қаулы – жиналыстың шешімі.
Мәтінді мәнерлеп оқу кезінде оқушылар тізбектей оқуы міндеттеледі. 
Мәтін бөлігі туралы бейнефильм көрсетіліп, мазмұны талданады (топ-

тармен жұмыс).
– Қожаның бойында қандай кемшіліктер бар екен?
– Ол өз қателерін түзету үшін не істеді?
– Қандай қаулы қабылданды?
– Қожа қандай бала?
Сергіту сәтінде фильмде орындалған «Туған ел» әнін орындатамын.
Дәптермен жұмыс барысында оқушылар «Қожаны қорғау» сөзін жазып, 

өз ойларымен өлең құрады. Ол өлеңдерін слайдтағы өлеңмен салыстырып 
дәптерге жазады.

Оқушылар жазып жатқанда «Менің атым – Қожа» аудиожазбасын  
тыңдатамын.

Бекіту сұрақтарын беріп, оған жауап алған соң ой-толғау жаздыртамын.
Суреттерді сөйлетіп, белгілеріне қарай топтаймыз.
– Бір шоғырда қандай есімдер өсуі мүмкін?
– Қандай белгілері бойынша.
Кейіпкерлерді шын өмірде бақылап көреміз. Өйткені, олар бір-біріне 

ұқсас шығар?
Үйге мәтінді оқып, мазмұндап келу тапсырылады.
Сабақ қорытындысында оқушы білімдерін топ басшылары бағалайды.
Мұғалімнің  қорытынды сөзі төмендегідей болады.
– Балалар сендердің бүгінгі жұмыстарыңыз үшін үлкен рақмет. Бір-

бірімізге жинақтаушы қол шапалақтау жаттығуы арқылы алғыс білдірейік. 
Мен сенің жаныңа келемін де саған қол шапалақтаймын. Бұл саған 
арналған. Келесі кімге барамыз, сен өзің таңдайсың. Ең соңында біз барлық 
қатысушыларға бірге болғаны үшін алғыс айтамыз. Барлығымыз шеңбердің 
ортасына оң алақанымызды созамыз, оларды бірінің үстіне бірін қоямыз, әрі 
қарай сол алақандарымызды дәл осылай біріктіреміз де, бәріміз бірге «Сау 
болыңдар», – деп сабақты аяқтаймыз.

Семей қаласы.
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ұл сабақта оқушыларға дене шеңбер бойымен 
қозғалысы кезіндегі центрге тартқыш үдеуін және 

ЦЕНТРГЕ  ТАРТҚЫШ  ҮДЕУ

Назипа БЕГЕЖАНОВА,
М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған  мамандандырылған  
мектеп-интернаттың  физика пәні мұғалімі

Б
оның бағытын анықтай білуге баулу, теориядан алған білімдерін өмірде 
қолдана білуге үйрету, пәнге қызығушылығын арттыру, логикалық ой-өрісін 
дамыту, шапшаңдыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу, өз ойын ашық айта білуге 
дағдыландыру мақсаты көзделеді.

Сыни тұрғыдан ойлау түрінде жүргізілетін сабақ көрнекілігіне 
электрондық слайд, плакат, оқулық қолданылып, математика, информатика 
пәндерімен байланыста өтіледі.

Сабаққа қызығушылықты ояту үшін алдымен оқушылар арасында тре-
нинг ұйымдастырылады.

Мағынаны тану мақсатында, яғни жаңа тақырыпты ашу үшін оқушыларға 
«үдеу туралы» не білетіні туралы шығармашылық жұмыс тапсырылады  (ас-
социация).   

Жылдамдық векторының модулі уақыттан тәуелсіз болғандықтан, әрбір 
уақыт  мезетінде үдеу векторы а жылдамдық V векторына перпендикуляр бо-
лады, үдеудің жылдамдық бағытына қүраушысы жоқ. Дене шеңбер бойымен 
бірқалыпты қозғалғанда, оның үдеуі уақыттың әрбір мезетінде шеңбердің 
орталығына бағытталады, сондықтан оны центрге тартқыш үдеу деп атайды.

Центрге тартқыш үдеудің модулін анықтайық. Ол үшін жылдамдық век-
торы модулінің  өзгерісінің осы өзгеріс болған кішігірім М уақыт аралығына 
қатынасын іздестірейік. Уақыт аралығы өте аз болғандықтан, шеңбердің 
А және В нүктелеріндегі және  жылдамдықтар векторлары арасындағы 
бұрыш та өте кішкентай,   сондықтан дене  шеңбер  бойымен  бірқалыпты  
қозғалғанда, оның центрге  тартқыш үдеуінің модулі өзгермейді, ал үдеудің 
бағыты   

                                                    (6.3. )  үздіксіз   өзгереді.  Сондықтан  бір-
қалыпты шеңберлі қозғалыс бірқалыпты айнымалы қозғалыс емес, оның 
үдеуі тұрақты емес.

Рефлекция әдісі негізінде оқушы нені білді, нені үйренді, соған тиісті 
баған бойынша сараптама жасалады. 

Осы өтілген жаңа сабақты пысықтау негізінде есептер шығару іске аса-
ды.

Автокөлік радиусы 100 м айналма жолмен 54 км/сағат жылдамдықпен 
қозғалады. Автокөліктің центрге тартқыш үдеуін табу. Мұны 1-топ шешеді.

Алғашқы «Восток» ғарыш кемесінің Жерді айналу периоды 90 минут. 
Оның жер бетінен орташа биіктігін 320 км-ге тең деп есептеуге болады. Ал 
Жердің радиусы 6400 км. Осы ғарыш кемесінің жылдамдығын есептеуді 
2-топ оқушылары шығарады.

ЖЖС дөңгелек орбита бойымен 630 км биіктікте қозғалады. Оның ай-
налу периоды 97,5 минут. Жердің радиусын 6370 км деп алып, осы ЖЖС-
нің сызықтық жылдамдығы мен центрге тартқыш үдеуін анықтау 3-топқа 
жүктеледі.

Сабақ соңында оқушылар еңбегі бағаланып, үйге тапсырма беріледі.
Ақтөбе қаласы.
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Тағзым

азақ халқының болашағын ертерек болжаған, жанашырлық танытқан, 
бірақ есімі ұмытылып бара жатқан азаматтардың бірі – Бибол 

ӨНЕГЕЛІ ӨМІР ЕЛЕСТЕРІ
(Оңтүстік өңірінен шыққан алғашқы ұстаз 
Бибол Құдайназаров туралы)

Әлия  БИБОЛОВА,
Оңтүстік Қазақстан облысының білім, 
жастар саясаты және  тілдерді дамыту 
басқармасының бас маманы

Қ
Құдайназарұлы. Бибол Құдайназарұлы 1882 жылы бұрынғы Сарыағаш уезі 
Шегір ауылы Қаракемер  елдімекенінде  шаруа отбасында дүниеге келеді. 
Өзге балаларына қарағанда алғырлығы мен ақылдылығы басымдау Бибол-
ды әкесі он жасында медресеге оқуға береді. Он бес жасында медресені 
бітірген соң оны ауыл адамдары елге имам етіп сайлайды. Бірақ болашаққа 
ой жіберіп, өнер-білімнің пайдасын ерте түсінген Бибол 1900 жылы Топырақ- 
қорған (қазіргі Ташкент) шаһарына келіп, өзбек, қазақ халықтарының салты 
және дәстүрімен танысып, егіншілік кәсібін үйренеді. Бірнеше жылдан соң 
еліне оралып, ауылдастарына бау-бақша өсірудің тиімді жолдарын үйретеді. 
Киімді таза, дұрыс кию, ауылға монша салу, денені таза ұстау жұқпалы ауру-
лардан аулақ болудың кепілі екенін айтып, үгіт жұмысын жүргізеді. Соның 
нәтижесінде алғашқы жеркепелер мен қыстақтар салынып, қолдан арық 
қазылып, өзеннен су шығарылады.

1910 жылы Бибол Құдайназарұлы орысша 
сауат ашып, тіл үйрену үшін Саратов қаласына 
жол тартады. Оқуға түсе алмаған Бибол орыс 
жігіттерімен бірге  телефон  бағаналарын  орна-
ту, тұрғын үйлер мен теміржол құрылыстарын 
салу жұмыстарында істеп, бірнеше қалаларда 
болады. Орыс халқының ауыр өмір-тіршілігін 
көзімен көріп, көзқарасы өзгереді. Олардың 
өнерін, тілін үйреніп, елге оралады. 1916 жылы 
«қазақтардан қара жұмысқа адам алу» туралы 
жарлық шыққан соң Бибол «мың басы» бо-
лып Ресейге тағы да аттанады. Мерзімін өтеп, 
елге қайту туралы қағазын алса да Бибол елге 
қайтпай, Ресейдің біршама қалаларын аралай-
ды. Москва мен Петерборда болып, шаруа-
лар мен жұмысшылардың көтерілісін көреді, 
өзі де қатысады. 1918 жылы партия қатарына 
қабылданып, 1919 жылы елге қайтады. Рево-
люция жеңгеннен кейінгі өкіметтің тек кедей 

шаруа мен жұмысшының өкіметі болатынын, елдің бірігіп егін салу керектігін 
айтады. Дәулет пен биліктен айрылғысы келмеген би-болыстар Биболды 
дұшпан көріп, «сен елді азғырма, болмаса асып өлтіреміз», –  деп өміріне 
қауіп төндіреді. Бірақ Бибол арпалыста жүріп «Жаңа өмірді жасайтын 
біздерміз. Біз өзімізді өзіміз шыңдап, дайындауымыз керек. Ол үшін ең бірінші 
білім алып, сауат ашуымыз керек», –  деп кедей жігіттерін өз жанына топтас-
тырады. «Қолыңдағы құрал-сайманыңның сабына жазылған әріп өшпейді. 
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Жұмыс істе әрі сауатыңды 
аш. Білімді, сауатты болсаң 
ғана жаңа өкіметті басқарып, 
халқыңа ие бола аласың», – деп 
қолдарындағы бесақа, кетпен 
мен шалғы,  орақтың сабына пы-
шақтың жүзімен әріптер жазып 
береді. Өзіне ерген бір топ алғыр 
жігіттермен халық арасында  «са-
уат ашу мектебін» ұйымдастырып, 
халық ағарту жұмысын қолға ала-
ды. Сауатсыз ер азаматтар мен 

қыз-келіншектерді жұмыстан соң үйіне шақырып, қолдан ескен мақта пілікті 
сары майға батырып, соның сәл ғана түскен жарығымен латын әрпін дуалға 
көмірмен жазып үйретеді. Сауатты адамдардың  жетіспеушілігіне байланыс-
ты Черняев (бұрынғы Қыш-көпір), Фронтовой (Дербісек), Ақпарақ, соңынан 
Таң колхозында,  Аққұм, Сембі, Оймауыт, Өгем, Шынар, Сарыүйсін, Ұя, 
Қаракемер елдімекендерінде көшіп жүріп, ауыл балалары мен ересектердің 
сауатын ашады. 1922 жылы ауылдың қыз-келіншектеріне үлгі ретінде жұбайы 
Қалдарменқызы Бейсекүлді Ташкентте ашылған екі жылдық кеңес партия 
мектебіне оқуға жібереді.

Кейінірек Бибол Қаракемер ауылына  болыс болып сайланады. Ол 
болыстық қызметті бүтіндей басқаша басқарады. Атқа мініп шіренбей, 
қарапайым, қатардағы кісі болып, жаяу жүреді. Халыққа түскен түрлі алым-
салықты әл-ауқатты малды кісілерге салып, кедейлерді салықтан босатады. 
Әйелдердің тең құқылы болып, ерлерше еліне, халқына қызмет ететіндігін 
насихаттайды. Сауат ашу ісіне қатты көңіл бөледі.

Биболдың жаңаша ел басқару саясатын көрген байлар шошыса, ал «шолақ 
белсенділер» екі-үш ірі қарасы барларды да «бай-құлақ» деп берекесін ала-
ды. Саясаттың бұлай бұрмаланып, «Голощекиндік көзқарастың» ел ішінде 
етек алғанын байқаған Бибол:

– Қаратас біздің қағынды,  Көре алмай күнін қалған соң
Қағынғанда не қылды...  Ташкенге қарай ағылды.
Бес байталы бар адам  Қарадан шыққан белсенді,
Бай -құлақ боп табылды.  Малын талап, қағынды, –

деп наразылық білдіреді. Ел арасындағы бұрмалаушылық саясатқа қарсы 
шығады және еңсесі түскен елдегі адамдарды бірлікке, күреске шақырады.

Енді осы жоғарыда баян еткен Бибол Құдайназаровтың өткен өмірін 
нақтылай түсу үшін ол кісінің көзін көргендердің естеліктерінен үзінділер 
келтірсек дейміз. 

– Бұл оқиға 1927 жылы болған еді. Иә, дәл сол жылы елде  молдадан 
басқа сауатты адам жоқ еді. Ол молданың өзі де құранның аяттарын жатқа 
айтқаннан басқа ешнәрсе де білмейді екен. Оны кейін көзіміз ашылған соң 
барып білдік. Ал біз болсақ жаңа өмірді, кедейлерге теңдік әперген жас Кеңес 
республикасының өмірін баянды етіп, одан әрі жалғастыруымыз керек. Ол 
кезде мына өздерің сияқты қылшылдаған жас кезіміз. Білімге құштармыз. 
Бірақ, білім беретін, бізді оқытып, хат танытатын бірде-бір адам жоқ. Иә, сол 
кезде «оқу», «мектеп» деген сөз ел арасында өте сирек аталатын. Оқта-текте 
«пәлен жерде мектеп ашылыпты, оған балаларын тек шоқынғандар береді 
екен» деген сөздер шығып қалып жүрді. Бұған кейбіреулер мән беріп, елең 
ете қалса, ал кейбіреулер  «неғылған мектеп, әшейін өсек сөз-дағы», – деп 
елең қылмайтын-ды. Бұл сөзді ұмытып та кетер ме едік, ойда-жоқта «елге 
мұғалім келіпті, ол өзіміздің  қаракемерлік кедей Назардың баласы Бибол 
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екен. Ташкенде оқыпты. Орысшаға судай екен» деген алып-қашты сөз дүңк 
етіп, ауыл іші сыпсың-сыпсың сөзге толып кетті. 

Бір күні ауыл ортасында жиын бар деген соң бір топ бала сонда келдік.
Шаршы топтың ортасында үстінде ақ көйлегі бар, ұзын бойлы, насат келген 
адам сөйлеп тұр. Біз келе бергенде оның сөзін көнетоз шапан киген, арық 
қара шал бөліп жіберді: – Әй, Бибол,  – деді ол, – сен өзің не айтып тұрсың. 
Сенің әкеңді білеміз. О да өзіміз сияқты байдың малын бағып, әрең күнелтіп 
жүруші еді. Сен қайдан жетіліп, молда бола қалдың. Одан да бізге тыныштық 
бер. Баламызды орысша оқытып, шоқындыра алмаймыз. Бұрын да оқымай-
ақ күнелткен қазақпыз ғой, алда-жалда оқы деп зорлайтын болса, өзіміздің 
молдамыз да жетеді.

– Мені өкімет оқытты. Мен молда емеспін, мұғаліммін. Қазіргі өкімет 
сіздерге теңдік әперді. Енді сол өкімет сіздерді оқытқысы келеді. Мемлекет 
басқару үшін өздеріңіздей кедей, бірақ сауатты адамдар керек.

– Сонда сен орысша оқытасың ба?
– Жоқ,  қазақша оқытамын. Алдымен сауаттарыңызды ашып алыңыз-

даршы, одан арғысын өздеріңіз білесіздер.
– Саған ақшаны кім береді? Біздің ақша беріп, бала оқытар қауқарымыз 

жоқ, – деп салды жаңағы қария.
– Маған сіздердің ақшаларыңыздың керегі жоқ. Маған өкіметтің өзі ақша 

береді. Менің міндетім – сіздерді оқыту, хат таныту.
Шіркін, қараңғылық-ай. Сол жиында бес-алты-ақ адам баласын оқуға 

берді. Қалғандары қолдарын бір-ақ сілтеп, кетіп қалды. Сол бес-алты баланың 
ішінде мен де бар едім.

Сабақты алғаш Бибол ағайдың жыртық-жыртық киіз үйінде оқыдық. 
Қолымызға қаламды қалай ұстауды да білмедік қой, сол кезде. Біздің ең бірінші 
үйренгеніміз, әлі есімде «Ленин» деген сөзді қалай жазу еді. Сонда Бибол 
ағай Ленин туралы, оның таңғажайып істері туралы қызықты әңгімелер ай-
тып беретін. Біз аузымыз ашылып, тыңдайтын да отыратынбыз. Кейін келе өз 
атымыздың қалай жазылатынын үйрендік. Біздің мектепке келушілер көбейе 
бастады. Біздің Сембі ауылындағы бастауыш мектептің алғашқы қабырғасы 
осылай қаланған еді.

Қария үндемей қалды. Оның ойлы көздері алысты, Алатаудың шынар ба-
сын шарлап жүр. Әлден уақытта:

– Айта берсең қиыншылықтар көп қой, – деп жалғастырды сөзін, – қағаз 
деген таптырмайтын. Біздің дәптеріміз кәдімгі ағаш тақта болатын. Оның өзі 
де бірімізде бар, бірімізде жоқ. Жергілікті діншілдер мен молдалар әлденеше 
рет келіп, «орыс болдың, шоқындың» деп, бізді ат астына алып, талай сабаған-
ды. Бибол ағай қарулы жігіт болатын, бір-екеуін көзімізше таяққа жығып, 
«енді қайтып мектеп есігін аттасаң, ажалыңды осы жерден табасың» 
деген соң олар жоламай кетті. Ауылдағы көп кедей-кепшік те кейін түсініп, 
мұғалімді жақтайтын болды.

Жақсының әр уақытта жеңетіні сияқты Бибол ағай жеңіп шықты. Сол кез-
де «а» әрпін жөндеп жаза алмайтын қара сирақ балалар бүгінде кейбіреулері 
ғалым, кейбіреулері белді қызметкер, кейбіреулері ұстаз жолын қуып, мұғалім 
болып жүр.  Мәселен, сол мектепте оқып білім алған Өнер Жамалов – эконо-
мика ғылымының докторы, профессор, Өзбек КСР-і Ғылым академиясының 
корреспондент мүшесі, Ташкенттегі экономика институтының ректоры. 

Ал мен талай жыл ауылдық Кеңестің ұжымшар төрағасы болып істеп, зей-
нетке шықтым.  Әлі  осы уақытқа дейін сол алғашқы ұстазым  Құдайназаров  
Бибол ағайды құрметпен, зор ілтипатпен еске аламын. Ұстаз болу, басқа 
біреуге өз білгеніңді үйретіп, білім нұрын құю – ұлы іс, – деп еске алады 
шәкірті Асан Балғабекұлы.

Халқы үшін аянбай еңбек етіп, елін сауаттандыру жұмысына бар өмірін 
арнаған асыл азамат, әрі қоғам қайраткері, әрі алғашқы ұстаз 1957 жылдың 
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тамыз айында Сарыағаш қаласында қайтыс болды. Соңында қалған он ұлы 
мен қызы әкесінің артында қалған мол мұрасына иелік ете алмай, бүкіл 
шығармаларын, өлеңдерін жоғалтып алды. Ұлдарының ішіндегі әке жолын 
қуған Таңат Биболов:

– 1950–1956 жылдар аралығында әкем «Үлкен өмір» атты өлеңдер мен 
шығармалар жинағын жазған еді. Сол дүниесін сол кездегі аудандық оқу 
бөлімінің меңгерушісі Ақаев Жүсіпбекке табыс еткен екен. Бірақ, соңынан 
түрлі себептермен сол шығармалар жоғалып кетті, – деді үлкен өкінішпен.

Алайда 1991 жылдың  маусым  айында  Бибол  Құдайназаровтың 
шәкірттері Садықұл Тәжиев, Шоқай Тұрдықұлов, Бөрібай Құралбаев, Тұрды 
Махамбетов, Мамай Тағаев секілді азаматтар ұстазын қайта есіне алып, 
өзі туып өскен жеріндегі «Қаракемер» мектебіне алғашқы ұстаздың есімін 
беру туралы бастама көтереді. Осы мәселе көтерілген жиналыста алғашқы 
шәкіртінің бірі, соғыс және еңбек ардагері Мамай Тағаевтан ұстаз туралы 
сұрағанымызда ол кісінің айтқаны мына төмендегі еді:

– Мен ұстазымның жақсы қасиеттерін айтып тауыса алмаймын. Бір-ақ 
нәрсені айтқым келеді. «Жалқаулық жаман қасиет. Сол қолың оң қолыңа 
масыл болмасын», – деп оң қолымызбен де, сол қолымызбен де жазу жа-
зуды үйретуші еді. Өзі араб, латын, орыс алфавиттерін қатар меңгерген 
ауданымыздағы алғашқы ұстаз болатын. Біздің елдің, оңтүстіктің Ыбырайы 
деп айтушы едік...

Осы сәтте менің есіме ұлы Абайдың «Өлді деуге бола ма ойлаңдаршы, 
өлмейтұғын артында сөз қалдырған» деген өлең жолы түсті. Шындығында 
да елі үшін, халқы үшін аянбай еңбек еткен Бибол Құдайназарұлы секілді 
азаматтарды тарих бетінен өшіріп, сырып тастай алмаймыз. Өйткені оның 
көзін көріп, еңбегінен нәр алған шәкірттері бар. Міне, сондықтан да олардың 
есімі кейінгі ұрпаққа қайта танылып, аз күндік сапардан оралғандай елімен, 
халқымен қайта қауышып жатса екен деп тілеймін.
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Құрметті Сәния Хайруллақызы! 
Сізді және сіз басқарып отырған «Қазақстан мектебі» журналының  

ұжымын және сіздер арқылы журналдың оқырмандарын басылымның 
тоқсан жылдық торқалы тойымен шын жүректен құттықтауымды қабыл 
алыңыз!

Тоқсан жыл бұрын  құрылған, тамырын тереңге тартқан, 
өзіндік тарихы, дәстүрі бар журнал еліміздегі кәсіби салалық 
басылымдардың  ардақты да киелі қарашаңырағы болып саналады. 
Журналдың қалыптасуына Алаш көсемдері – Ж.Аймауытов, М.Әуезов, 
А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, С.Сейфуллиндер атсалысты және абыз 
басылымда қаламдарының іздерін қалдырды. Өткен ғасырдың басын-
да журнал қазақ ұстаздарының оянуына, рухани болмысын байытуда, 
өркениет көшінде өзгемен бірдей үзеңгі қағыстыруына өлшеусіз еңбек 
сіңірді. Басылым ұжымының елімізге сіңірген еңбегі бағаланып, журнал  
«Құрмет» белгісі орденімен және Құрмет грамотасымен марапатталды, 
бұл зор баға, үлкен құрмет. 

Журнал уақыттың ұлы көшінде талай-талай асулардан асып, 

“Қазақстан мектебі” – 90 жыл

ҚҰТТЫҚТАУ

Қазақстан Республикасы  «Қазақстан мектебі»  журналының 
бас редакторы  С.Х. Бектенғалиева ханымға
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тіпті қоғамдық формацияның өзі де өзгеріске түскен кезде небір биік 
белестерді бағындырып, айтулы істер атқарды. Ұстаздарымыз ұлағатты, 
білікті де білімдар, мәдениетті де парасатты, жан-жақты хабардар бо-
луы үшін және шеберлігі мен тәжірибесін шыңдауға журналдың бүгінгі 
таңдағы бағыт-бағдары, мазмұндық ерекшелігі уақыт талабымен үндесе 
дамып келе жатқаны сөзсіз. Әр басылым өзінің тарихи қалыптасу жолын 
ұстана отырып, өмір ағымына сай түрленіп, жаңаша сипатқа ие болу-
да. Бұл орайда «Қазақстан мектебі» журналы елімізде өзіндік орны бар, 
ақпарат айдынындағы беделді әрі тарихи бай басылымдардың бірі екені 
көзі қарақты оқырманға мәлім. Басылым бүгінде үлкен жетістіктерге 
жетіп, ел  өркендеуіне, тәуелсіз Қазақстан тұғырының берік болып, жан-
жақты дамуына зор үлес қосып, заман үрдісімен бірге өсіп келе жатыр. 

Қазіргі таңда дүниежүзілік білім жүйесі деңгейіне сәйкес келетін, 
сапалы білім беруге жағдай жасауға, жастардың үйлесімді дамуы-
на бағытталған білім беру көзделіп отырғандықтан, журнал бетінде 
қоғамдық өмірдің сан саласын бейнелейтін тақырыптар сындарлы 
жазылып келеді, ондағы сүбелі де салмақты мақалалармен танысқан 
сайын біліктілік пен ізденгіштік, уақыт ағымы мен оқырмандар 
сұранысына сай болу қадамдары әркез байқалып отырады. Білім берудің 
озық тәжірибелері мен үздік педагогикалық идеяларды насихаттауда, 
педагогтің әдістемесін және шығармашылық байланысын кеңейтуде, 
ғылыми-әдістемелік жаңалықтарды оқырмандарға кеңінен жеткізуде 
Сіздер өз жұмыстарыңызды үнемі уақыттың мақсат-мүддесіне сай 
жетілдіріп отырасыздар. Басылым ертеңгі ұрпақты тәрбиелейтін жас 
мамандарымыздың тыныс-тіршілігінен кеңінен хабар алып, рухани 
өсуіне ерекше мән беретіндігі айқын аңғарылады. Сондықтан журнал 
болашақ ұстаздар үшін де таптырмас көмекші құрал.

Оқырманды мәнді де мазмұнды мақалаларымен сусындатып жүрген 
журналдың әрбір санынан ғалымдардың, ізденушілердің ғылыми 
еңбектерін, озат мұғалімдердің үздік іс-тәжірибесін оқи аламыз. Басы-
лым шынайы кәсіби стилін қалыптастырды, елімізде зор ағартушылық 
рөл атқаруда. Басылымның редакциялық алқасына қазақстандық 
ғалымдармен қатар шетелдік ғалым-сарапшылар тартылған. Осынау 
жылдар ішіндегі жүріп өткен жолы – елге қызмет етудің озық үлгісі. 
Дәуір талабына, заман ағымына қарай жиырмасыншы ғасырдың 
күрделі кезеңдерінің барлық белестерінде әртүрлі атпен жарық көрген 
«Қазақстан мектебі» әр ұстаздың, әр мектептің жанашыры, ақылшысы 
бола білді, рухани санасының нәрі болды деп айта аламыз.  Тәуелсіздік 
таңы атқан тұста Елбасымыздың мемлекетті басқаруда жүргізіп отырған 
ішкі және сыртқы саясатына, егемендікке жеткен еркін елдің қаз басып 
қалыптасуына, халықты жаңа жағдайдағы жаңа өмірге, жаңаша жұмыс 
істеуге бейімдеуге журнал көп үлес қосты. Ұстаз үшін әдістеме құралы 
болса, ғалымдардың қалам сабының ұштаушысы болды. Ауыл мен 
қаланың рухани дамуын ұштастыруға әсерін тигізді. Сондықтан да 90 
жыл бойы ұстаздар қауымының қажетті құралы болып келген «Қазақстан 
мектебі» журналының ел сұранысын қанағаттандыруы оның басылым 
кеңістігінде айтарлықтай орын алып, бүгінгі күні биік тұғырдан көрініп 
жүргені Сіз және сіз басқарып отырған ұжым мүшелерінің ертеңгі ұрпақ 
үшін, еліміздің игілігі, ұлт мүддесі үшін атқарып жүрген қажырлы 
еңбектеріңіздің арқасында екені баршамызға аян.  Білімді де патрио-
тизм рухы жоғары ұрпақ тәрбиелеу жолындағы Сіздердің жанқиярлық 
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еңбектеріңіз  еліміз үшін ерекше маңызға ие. Елбасының білім инно-
вациясын дамытудағы талабына сәйкес бәсекеге қабілетті, жан-жақты 
жетілген мамандар  даярлауға Сіздердің де қосатын үлестеріңізге жаңа 
табыстар тілеймін. Отандық  ғылыми-педагогиканы өркендету ісіндегі 
барлық істеріңіз бен бастамаларыңыз сәтті болып, алдағы уақытта 
да сындарлы жылдар сынын көтере алған мерейлі жұмыстарыңызға 
еселі үлес қоса беріңіздер, қаламдарыңыз жүйрік, ойларыңыз алғыр, 
ұстанымдарыңыз биік  болғай. Сәния Хайруллақызы, Сізге және сіз 
арқылы басылым ұясының ұжымына, журнал оқырмандарына еңбекте 
үлкен жетістіктер, өмірде бақыт пен құт-береке, елімізде және әлемде 
бәсекеге қабілетті ұжым ретінде жоғары белестерден көріне берулеріңізге 
тілектеспін. Оқырмандарыңыз көбейіп, журналдың мәртебесі артып, 
асқақтай берсін!

Ізгі ниетпен,
Қазақстан Республикасының Беларусь 
Республикасындағы төтенше және 
өкілетті елшісі                                  Е.БӨЛЕГЕНОВ

Минск, 2015 жылғы 17 қараша.

АСА ҚҰРМЕТТІ ПАРАСАТТЫ – СӘНИЯ ХАНЫМ!

Сізді және қадірлі ұжымдарыңызды “Қазақстан мектебі” 
журналының 90 жылдық мерейтойымен құттықтаймын!

Қазақстан  мектебі – таусылмас  тарихта  есте  қалатын 
“Алтын қазына”.

СӘНИЯ  ХАНЫМ!

Кәсіби шеберліктеріңіздің арқасында ылғи да биік белестер-
ден асуларыңызға және болашақ жастардың сонау күрделі де, 
қызықты оқу-әдістемелік жаңа методикасына қосқан үлесіңіз 
көп.

Үлгі аламыз сіздей Асыл Азаматтан.
Сіздің арайлы атқан әр таңыңыз жақсылықпен табысқа, 

бақыт пен мол ырысқа толы болсын!
Қадірлі ұжымдарыңызға әруақытта – Ақ жол тілеймін!

Ізгі тілекпен:  
С.Ж.  Асфендияров атындағы 
ұлттық медициналық университетінің құрметті қызметкері,
Дәрі-дәрмек факультетінің ардагерлер кеңесінің 
төрайымы Бақыт ЖАНҒАЛИҚЫЗЫ.

Алматы қаласы.
Тамыз, 2015 ж.



69

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ұңғыш рет ұйымдастырылған бұл байқауға Алматы қаласы және Ал-
маты, Қызылорда,   Жамбыл,  Қарағанды,  Ақтөбе,  Шығыс  Қазақстан 

Байқау

ЖЕҢІМПАЗДАР  АНЫҚТАЛДЫ

Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясы «Үздік мектеп 
директоры», «Үздік мектеп директорының орынбасары», «Үздік ұстаз» 
республикалық тәуелсіз қоғамдық байқауын өткізген болатын.

Т
облыстарының мектеп, лицей және гимназияларының директорла-
ры, директорларының орынбасарлары, мұғалімдер қатысып, өз кәсіби 
біліктіліктерін ортаға салды.

Байқау  комиссиясының  құрамында  алдыңғы қатарлы ғалымдар, педагог-
тер, мектеп директорлары мен директордың орынбасарлары,  біліктілікті  көтеру 
институтының  және қоғамдық ұйымдардың өкілдері қазылық етіп,  байқаудың   
қорытынды  нәтижелерін  бағалау  өлшемдерінің негізінде шығарды.

Олардың шешімімен әр номинация бойынша тәуелсіз қоғамдық байқаудың  
жеңімпаздары төмендегілер  болып  танылды.

Чолак Ахмет Гази (дарынды ер балаларға арналған мамандандырылған 
қазақ-түрік мектеп-интернаты, Жамбыл облысы) – «2015 жылдың үздік дирек-
торы».

Жұмабекова Алма Алтынханқызы (№101 мектеп-лицей, Қарағанды 
қаласы) – «Инновациялық мектептің үздік директоры».

Мұнарбаева Гүлжахан Жұмағалиқызы (А.Жанпейісов атындағы №105 
орта мектебі, Қызылорда облысы) – «Жалпы білім беретін мектептің үздік ди-
ректоры».

Золотарева Янина Александровна (№38 мектеп-гимназия, Қарағанды 
қаласы) – «Оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі үздік директордың орынбасары».

Сүлейменова Анар Кәдірбайқызы «№2 шағын орта мектебі, Жамбыл об-
лысы) – «Ғылыми-әдістемелік жұмыс бойынша үздік директордың орынбаса-
ры».

Есмұханова Сәулет Баймұрзақызы (Д.А. Қонаев атындағы №1 шағын 
орта мектебі, Алматы облысы) – «Бастауыш сыныптарының үздік ұстазы».

Темірбаева Сафура Сәлімбайқызы (М.Мақатаев атындағы №140 мек-
теп-гимназиясы, Алматы қаласы) – «Қоғамдық-гуманитарлық циклдің үздік 
ұстазы».

Шадиев Қайратбек Хамзаханұлы (Ы.Алтынсарин атындағы №159 гим-
назиясы, Алматы қаласы) – «Жаратылыстану-математикалық циклдің үздік 
ұстазы».

Атабаев Еркін (Омар Шораяқұлы атындағы №30 орта мектебі, Қызылорда 
облысы) – «Эстетикалық циклдің үздік ұстазы».

Байқаудың жеңімпаздары дипломдармен, жеңімпаз сертификатта-
рымен және жүлделі сыйлықтармен марапатталды, сондай-ақ байқауға 
қатысушылардың барлығы лауреат деп танылып, құрмет грамотасымен, алғыс 
хаттармен, сонымен қатар қатысушы сертификаттарымен мадақталды.

Байқауға қатысушылардың алдыңғы қатарлы тәжірибелерін тара-
ту мақсатында олардың  аналитикалық есептері жеке кітап ретінде басы-
лып шығып, өздеріне және Алматы, Астана қалалары мен облыстық білім 
басқармаларына таратылды. 

Әлеуметтік институттармен байланысты күшейту мақсатында байқау лау-
реаттары Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының мүшелігіне, 
ал «Үздік мектеп директорлары» басшылық жасайтын білім мекемелері 
Академияның  ұжымдық мүшесі болып қабылданды.
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ібек жолының пайда болуы және шаруашылықтың дамуы мен 
мәдениеттің өркендеуіне тигізген ықпалы, тарихи маңызы туралы 

ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ
ТАРИХИ  МАҢЫЗЫ 

Маржан  БАЛҒЫНБАЕВА, 
№19 жалпы орта білім беретін мектептің
тарих және география пәні мұғалімі

Ж
түсіндіру, оқушылардың өз ойын тез жинақтай білуге, және нақты жеткізе 
алуға, қорытынды жасай алуға,таным ойлау қызметін одан әрі дамыта 
түсуге жағдай жасау, ең бастысы, балаларды елінің патриоты болуға,тарихи    
жәдігерлерді құрметтей білуге тәрбиелеу – бұл сабақтың негізгі мақсаты бо-
лып  табылады.

Биоақпараттану және синергетика әдісімен өтетін сабақ көрнекі лігіне 
интерактивті тақта, слайд, Қазақстанның саяси картасымен дүние жүзінің са-
яси картасы қолданылады.

Сабақтың  ұйымдастыру  кезеңінде  алдымен оқушылармен амандасып 
алып, олардың назарын сабаққа аударуға ұмтыламын.

Содан соң үй тапсырмасы бойынша оқушыларға сұрақ қойып, олардан 
жауап аламын. (Сыныпта қанша оқушы болса сонша сұрақ қойылады.)

Мәселен, мынадай сұрақтар.
1. Қыпшақ хандығының хронологиялық шеңбері? (XI–XIII  ғ.  басы )
2. Орыс деректерінде қыпшақтарды қалай атаған? (половшылар немесе 

далалықтар).
Оқушылар тақтадағы мына тірек сөздерді  жаттап кері дәптерге жазады. 

Олар мына сөздер.
1. Ұлы   8. Халықаралық
2. Хуанхэ   9. Византия
3. Шығыс пен Батыс 10. Соғды
4. Қытай   11. Фарфор
5. б.з.б  I ғасыр  12.  Мәдени
6. Ферғана   13.  У-Ди
7. Испиджаб  14. 568 жылы. 
Мұғалім бұл кезеңнің соңында тірек сөздердің мағыналарын ашуға 

қысқаша тоқталады. Мұғалім жаңа тақырыпты белсенді тақтадан слайд, ви-
део көрсету арқылы түсіндіреді.

Сабақ жоспары төмендегідей.
1. Ұлы Жібек жолының пайда болу тарихы.
2. Шаруашылықтың дамуына тигізген әсері.
3. Мәдениеттің өркендеуіне тигізген ықпалы.
4. Халықаралық қарым-қатынасты дамытудағы тарихи маңызы. 
Бұдан кейіңн оқушылар мәтінді оқиды. Жаңа тақырып бойынша сұрақ 

қойылады, оқушы жауап береді.
(Сыныпта қанша оқушы болса, сонша сұрақ қойылады)
Мысалы, тақырыпқа байланысты сына сұрақтар.
1. Жібек жолы қайдан басталды? (Қытайдағы Хуанхэ өзенінің аңғ. 

аймақтан)
2. Ежелгі Қытай деректеріне қарағанда Қытайдан Батысқа қарай жібек 

артқан керуендер алғаш рет қай ғасырдан бастап шыққан? (б. з. б.  1 ғ. орта-
сы).

Оқушылар жаңа тақырып бойынша түсінгендерін дәптерге жазады.
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Барлық оқушылар бағаланады.
Үйге 1, 2, 3 белгі алған оқушыларға ғана тапсырма беріледі.
Мұғалім сабақты қорытындылайды және оқушылардың пікірлері 

тыңдалады.
Орал қаласы.
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сыныпта балалардың оқушы жетістігін сырттай бақылауға дайындығын 
бақылау мақсатында фонетика, лексика, морфология салалары бой-

ОҚУШЫ ЖЕТІСТІГІН СЫРТТАЙ БАҒАЛАУ 

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

9-
ынша алған теориялық білімдерін қайталау және іс жүзінде қолдану жол-
дарын деңгейлік тапсырмалар арқылы анықтау үшін «Өзіндік жұмыс» 
тақырыбындағы сабақта оқушылардың іскерлік белсенділіктерін,ойлау 
қабілетін ауызша және жазбаша талдаулар арқылы дамыту,сөйлеу мәдениетін 
қалыптастыру,өз-өзіне сенімділігін,қазақ тіліне қызығушылығын ояту 
арқылы оларды ұйымшылдыққа,мәдениетті сөйлеуге,тілін құрметтеуге 
тәрбиелеу мақсат етілді.

Бұл бекіту сабағына Ж.Қараевтың «Оқытудың үшөлшемді әдісі» және 
Н.Оразықынованың «Сатылай кешенді талдау» технологиялары қолданылып, 
дәріс сұрақ-жауап, тілдік талдау, жеке жұмыс, топтық  жұмыс әдіс-тәсілдерімен  
жүзеге асырылады. Ал деңгейлік тапсырмалар,слайд көріністері, кестелер, 
т.б. қажетті құрал-жабдықтар көрнекілік қызмет атқарады.

Сабақтың барысы ұйымдастыру кезеңінде «Шаттық шеңбері» әдісімен 
оқушылар бір-біріне жылы тілектер айтып, дәріске  назар аударылады. Содан 
соң үй тапсырмасын тексеру үшін «Ой  шақыру» әдісімен  қазақ тілінің фоне-
тика, лексика, морфология салалары бойынша төмендегі зымыран сұрақтар  
қойылып, жауаптар алынады.

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

сөздерімен қорытады.
Жаңа сабаққа кіріспе ретінде мұғалім  оның мақсатын түсіндіреді және  

әр оқушыға деңгейлік тапсырмалар таратып береді. Бұл мақсатта тақтаға 
деңгейлік тапсырмалар салынған кесте мен оны орындау көрсеткіші ілінеді.                         

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

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

Ескі атауы Қазіргі атауы
Таможня 
Самолет 

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

дау жаса.
1-деңгей тапсырмаларын орындаған оқушылардың жұмыстары 

тексеріледі. Дұрыс орындаған оқушылар «Деңгейлік тапсырмалар көрсеткіші» 
тақтасынан магнитін 2-деңгейге қояды және оны орындауға кіріседі.

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

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

4. Қай етістің  жұрнағы екенін көрсет.
-дыр,-дір,-ғыз,-гіз  ырықсыз етіс
-ын,-ін,-н   өзгелік етіс
-ыс,-іс,-с   өздік етіс
-ыл,-іл,-л,-ын,-ін,-н ортақ етіс
2-деңгейлік тапсырмалар тексеріледі.Болған оқушылар 3-деңгей тапсыр-

масын орындауға кіріседі.
3-деңгей тапсырмалары
1. Бір мақалды жазып,ішінен бір сөзге фонологиялық сатылай кешенді 

талдау жаса.
2. а) «Мен ұнатқан мамандық» тақырыбына эссе жаз; ә) Өзің  қалаған 

мамандық  атына  сатылай кешенді талдау жаса.
3.  Мына  етістіктер  қай шақта  тұрғанын  жаз:  (жазып  отыр, барғанмын, 

көретін едік, барды, айтарсың).
3-деңгей тапсырмалары тексеріліп,деңгейлік тапсырмалардың қоры-

тынды нәтежиесі шығарылады.
Сабақ соңына қарай оқушылар бүгін нені меңгергені, нені білетіні 

төңірегінде өз ойларын айтады. Ал «Деңгейлік тапсырма көрсеткіші» бойын-
ша оқушылардың әрқайсысына бағалау жасайды.

Үйге фонетика, лексика, морфология салаларын қайталау тапсырылады.
Қызылорда облысы
Қармақшы ауданы
Төретам кентіндегі.

мысалдар    архаизм   неологизм    кірме       термин     кәсіби диалект    табу
           сөздер                        сөз 
Көпшік       
Түбір асты       
Сәукеле       
Жәшік       

Азот       
Төре бала       

Ғарышкер       
Әңгелек
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нәрсенің берілген екі көрінісі бойынша үшінші көрінісін салуға арналған 
сабақта мына төмендегідей мақсаттар алға қойылады.

ЕКІ КӨРІНІС НЕГІЗІНДЕ ҮШІНШІСІН САЛУ

Мейрам ЖАМАЛБАЕВ,
дарынды балаларға арналған гимназиясының 
сызу пәні мұғалімі

Н
1. Білімділік. Тетікбөлшектің берілген негізгі екі көрінісі бойынша үшінші 

негізгі көрінісін тауып салуға, сызбада көріністерді  орналастыруға үйрету.           
2. Дамытушылық.  Өзіндік практикалық әрекет ортасын қалыптастыру, 

ой қорыту, нақты шешім жасауға үйретіп, ойлау қабілетін  дамыту.
3. Тәрбиелілік. Сызбаларды салауатты сызып, топпен жұмыс жасап, бір-

бірін тыңдай білуге үйрету, мәдениетті болуға тәрбиелеу.            
А4 пішіміндегі қағаз, қарындаштар, сызғыш, өшіргіш, шеңберсызар және 

т.б. сабақ көрнекілігі ретінде қолданылады.
Сабақтың жоспары.
1. Ұйымдастыру кезеңі.   4. Тапсырмаларды орындау.
2. Үйге берілген тапсырманы тексеру. 5. Сабақты бекіту.
3. Жаңа тақырыпты түсіндіру.  6. Үйге тапсырма.     
Сабақ барысы.
Толықтыру әдісі. Бұл әдісті қолданғанда берілген нәрсенің пішінін түсіну 

үшін оны бұрыннан белгілі қарапайым денеге дейін толықтырады. Одан 
кейін алынған қарапайым геометриялық денені жазықтықтармен немесе 

басқа беттермен қия отырып, 
бірнеше бөлікке ажырата-
мыз. Осы бөліктердің біреуі 
бізге берілген нәрсе болып 
шығуы керек. Толықтыру 
әдісін жоғарыда бірнеше 
рет қолдандық. Тақырыпта 
қиық пирамида, қиық конус 
және т.б. алу үшін толық пи-
рамида, толық конус және 
т.б. қарастырылып, оларды 
жазықтықпен қидық. Ойығы 
немесе тесігі бар денелердің 

проекцияларын салғанда да толықтыру әдісін қолдандық. Тағы да мысалдар 
қарастырайық. 

4-мысал. 1, а-суретте алдыңғы және сол жақ көріністері кескінделген 
дененің үстіңгі көрінісін салу керек. Берілген сызбаны оқып, заттың 
геометриялық пішінін түсіну үшін толықтыру әдісін қолданайық. Бұл 
мысалдағы денені параллелепипедке дейін толықтыруға болады (1, ә-сурет). 
Параллелепипедті алдымен екіге – А мен Б бөліктеріне бөлейік. А бөлігі  – 
табаны тікбұрышты трапеция болатын призма, ал Б бөлігі – үшбұрышты 
призма. Б бөлігін алып тастайық. Сонда қалған А бөлігінен оған ұқсас 
кішілеу призманы ойып тастасақ, берілген геометриялық дене шығады (1, 
б-сурет). Үстінен қарағанда, біз оның үш жағын (1, 2, және 3) көреміз. Бұл 
жақтардың екеуі  горизонталь проекция жазықтығына параллель орналасқан 
тіктөртбұрыштар (1 және 2). Олардың фронталь және профиль проекци-
ялары кесінділерге кескінделген. Үстінен қарағанда бұл екі төртбұрыш 
өздерінің натурал шамаларын (өлшемдерін) сақтап проекцияланады. Үстінен 
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қарағанда көрінетін үшінші жақ (3) көлбеу орналасқан, ол сол жақ көріністе 
кесінді түрінде көрсетілген. Бұл жактың үстінен қарағандағы кескінін 
салсақ, ол берілген дененің горизонталь проекциясын тіктөртбұрышқа дейін 
толықтырады (1, в-сурет).

5-мысал. 2, а-суретте бас және үстіңгі көріністері берілген нәрсенің сол 
жақ көрінісін салуды қарастырайық. Тағы да толықтыру әдісін пайдаланайык. 

Бұл жолы да берілген денені 
параллелепипедке дейін 
толықтыруға болады. Парал-
лелепипедтен цилиндрді (1) 
оның ортасынан тесіп алып 
тастау керек  (2, ә-сурет). 
Одан кейін тесігі бар парал-
лелепипедтен одан кіші және 
ойығы бар параллелепипедті 
(2) алып тастайық. Қалған 
геометриялық денеден 
үшбұрышты призманы (3) 

қиып алсақ, берілген нәрсе (4) шығады. Берілген нәрсенің пішінін осылайша 
талдап алған соң оның профиль проекциясын салу қиын болмайды. Сол жақ 
көрініс тіктөртбұрыш түрінде кескінделеді (2, б-сурет). Оның биіктігі фрон-
таль проекциядан, ені горизонталь проекциядан алынады. Бұл төртбұрыштың 
ішінде горизонталь орналасқан (оның еніне параллель) төрт кесінді 
жүргізілген. Осы кесінділердің жоғарғы үшеуі тұтас негізгі жуан сызықпен, 
ал төменгісі үзілме сызықпен сызылған. Аталған кесінділердегі нәрсенің 
аксонометриясынан тап. Берілген тапсырманы орындау үшін олардың аксо-
нометрияларын салудың қажеті жоқ. Берілген нәрсені қарапайым денелерге 
талдау немесе толықтыруды ойша орындау керек. Сызбаны оқу тәжірибесі 
қалыптасқаннан кейін нәрсенің берілген көріністеріне қарап, оның пішіні мен 
өлшемдері туралы бірден түсінік алуға болады. Кеңістікті елестету қабілеті 

зор және сызу пәнін игерген 
оқушылар берілген нәрсені 
талдап немесе толықтырып 
жатпай-ақ оның жетіспейтін 
көріністерін сала алады.

3-суретте алдыңғы және 
үстіңгі көріністері берілген 
геометриялық денелердің 
сол жақ көріністерін салып-
ты, олардың тікбұрышты 
изометриясын немесе 
қиғашбұрышты фронталь 
диметриясын тұрғызу ке-
рек.

Үйге 4-суретте алдыңғы 
және сол жақ көріністері берілген денелердің үстіңгі көріністерін салу, одан 
кейін денелердің аксонометрияларын тұрғызып, оған дейін салынған үстіңгі 
көріністердің дұрыстығын тексеріп келу тапсырылды

Павлодар облысы
Ақсу қаласы.
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азіргі кезеңде еліміздің ертеңі бүгінгі жастардың білімінің тереңдігімен 
өлшенеді. Білімді, жан-жақты қабілетті ұрпақ – ұлтымыздың баға 

КӘСІБИ ТҰРҒЫДАН САПАЛЫ ДАЯРЛАУ – 
БАСТЫ МӘСЕЛЕ

Әйгерім ДЮСЕБАЕВА,
М.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің 
ағылшын тілі пәні мұғалімі

Аннотация. Болашақ кәсіби оқыту педагогын бейіндік мектепте кәсіпкерлік іс-
әрекет негіздерін оқытуға даярлаудың дидактикалық жүйесін теориялық негіздеу 
және практикалық құрастыру.

Қ
жетпес қазынасы. Бүгінгі таңда педагогика,  психология ғылымдарының 
өзекті мәселелерінің бірі – жеке тұлғаны жетілдіруде, жан-жақты дамыту-
да, білім беруде, ғылымның соңғы жетістіктерін қолданып, шығармашылық 
жұмыстарды жасауға қабілетті, дүние көзқарасы кең, рухани бай азамат даяр-
лау. Осы орайда студенттерге жоғары білімнің сапасын арттыру мақсатында 
әртүрлі бағытта және жаңа бағытта жаңа әдістерді пайдалана отырып білім 
беру үлкен маңызға ие. Жоғары білімнің сапасы дегеніміз – жоғары оқу 
орнының қызмет бөліктерінің барлық қырларын қамти отырып оның негізгі 
сипаттамаларын анықтап беретін көп жақты ұғым. Осы ретте оқу үрдісінің 
сапасын қамтамасыз етуде оқыту әдістерінің атқарар қызметі зор, себебі ол 
оқу үрдісін ұйымдастырудың тиімділігін көрсететін фактор болып табылады.

Білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалынып жатқан 
талпыныстар, түрліше кәсіптік бағдарламаларға негізделген жаңа типтегі оқу 
орындарының пайда болуы болашақ мамандарды даярлау ісіне нақты талап-
тар қоюда. Ғалымдардың қоғам талабына сай жүргізіліп жатқан өзгерістерге 
тән жоғары оқу орындарында жаңа типтік құрылымдар мен әдістерді енгізуі 
әлемдік стандартқа сай мамандарды дайындау үшін күш жігерлерін ғылыми 
тұрғыда байланыстыра отырып қызмет жасау көзделеді.

 Қазіргі уақытта білім беру жүйесіне қойылатын талаптар оның мүлде 
жаңа парадигмасын жасауды қажет етеді. Сондықтан өзекті мәселеге айна-
лып отырған бейіндік саралау, бейіндік оқыту педагогика теориясы мен прак-
тикасында әр тұрғыдан зерттелу үстінде.

Бейіндік мектеп – бейіндік оқытуды іске асыратын оқытудың институцио-
налдық формасы болып табылады. Қазақстан Республикасында бейіндік 
оқыту жалпы білім беретін мектептің 10-11 сыныптарында жүзеге асырыла-
ды, сондықтан білім берудің осы сатысын «бейіндік мектеп» деп атауға толық 
негіз бар.

Бейіндік оқытудың ең басты ерекшеліктерінің бірі – білім, іскерлік, 
дағдылар қалыптастырудан құзыреттілік тұрғыға көшу. Ал ол үшін 
бұрыннан қалыптасқан кәсіби білім беру үрдісін қайта құрып, мамандар да-
ярлауда осы бағытта жұмыс жасау қажет. Яғни мұғалімді бейіндік оқытудың 
ұстанымдарына сәйкес педагогикалық үрдісті ұйымдастыруға қажетті білім 
беру іс-әрекетінің дара және топтық формаларын кіріктіруге, бастауыш, 
орта және жоғары кәсіби оқу мекемелерінің, сондай-ақ қосымша білім беру 
мекемелерінің өзара әрекеті және ынтымақтастығын қамтамыз ететін ашық 
білім беру ортасын жобалауға, білім беру мазмұнының баламалылығын 
қамтамасыз етуге, оқушылардың білім алу іс-әрекетін түрлі деңгейде 
ұйымдастыруға арнайы даярлау қажеттігі туады.  

Бейіндік мектепте жұмыс жасайтын мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастырудағы шешілмей келе жатқан мәселенің бірі – педагогта 
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өзінің педагогикалық ойлауын жаңартуға, инновациялық іс-әрекет атқаруға 
мотивациялық дайындығын көтеруге, кәсіби өрлеуге сұраныс тудыратын 
құралдар табу болып отырғандығы екендігін айтуға болады.

Жеке тұлға өзіне тән ерекшеліктері арқылы дараланады. Ондай 
ерекшеліктерге сенім, дүниетаным, мұрат, бейімділік, қызығу, қабілет, 
талғам, көзқарас, т.б. қасиеттер жатады.

Белгілі психолог Б.Г. Ананьев «Адам–физиологиялық, психологиялық 
жағынан қалыптасып келе жатқан тіршілік иесі. Адам еңбек ету 
нәтижесінде жануарлар дүниесінен бөлініп шығып, бір-бірімен тілдің 
көмегімен қарым-қатынас жасайтын, дүниені танып білетін оны 
өзгертетін және еңбек құралдарын жасайтын жағдайға біртіндеп ие 
болды. Оның өмірдегі көрінісі физиологиялық, психологиялық, әлеуметтік 
ерекшеліктеріне, даралық қасиеттеріне байланысты жеке адам немесе 
жеке тұлға екені көрінеді» деп тұжырым жасаған.

Бірқатар ғалымдардың пікірінше, ХХІ ғасырда оқуға қабілеттілік, қайта 
құрушылық ойлау, айырмашылыққа төзімділік, біліктілік пен сауаттылық, 
экономикалық, технологиялық және әлеуметтік мәдениет адамның негізгі 
қасиеттері болып саналады.

Болашақ кәсіби оқыту педагогінің кәсіби даярлығының құрылымы 
мен мазмұнын талдау оның құрамдас бөлігі бейіндік мектеп жағдайында 
кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін оқытуға даярлықтың мәнін және оның 
кәсіби даярлық жүйесіндегі алатын орнын ашып көрсетуге мүмкіндік берді. 
Кәсіби оқыту педагогінің бейіндік мектеп жағдайында кәсіпкерлік іс-әрекет 
негіздерін оқытуға даярлығы дегеніміз – бейіндік мектеп жағдайында білім 
беру іс-әрекетінің әртүрлі формаларын кіріктіру, ашық білім беру ортасын жо-
балау, баламалы білім беру мазмұнын жобалау және құрастыру, оқушылардың 
әртүрлі деңгейдегі білім алу іс-әрекетін ұйымдастыру құзыреттіліктерінің 
қалыптасуы, ал «Кәсіби оқыту педагогін бейіндік мектеп жағдайында 
кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін оқытуға даярлау» осы құзыреттіліктерді 
қалыптастыруға бағытталған мамандарды кәсіби даярлау үрдісі болып табы-
лады.

Әдебиет
1. Студенттерді  Еңбек  технологиясы және кәсіпкерлік мамандығы бойынша технология-
 лық даярлау жүйесі // Актуальные проблемы современности: Международный сборник  

 научных трудов. Выпуск №2. Кара¬ганда: Болашақ-Баспа, 2005 – с. 249 – 252 (в соавто- 
 ростве с Шарзадиным А.М.).

2. Білім беру жүйесіндегі кәсіпкерлік: Курстық  жұмысты  орындауға  арналған  әдістеме- 
 лік нұсқаулар. – Қарағанды: Print Shop сервис центрі, 2005. – 16 б. (Ж.Б.Шарапиевамен  

 авторлық бірлестікте).
3. Оқушыларға экономикалық білім мен тәрбие беру // Материалы республиканской науч- 

 ной конференции молодых ученых, студентов и школьников «VI Сатпаевские чтения»:  
 Материалы научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «VI Сатпа- 
 евские чтения» в 20 т. Серия Молодые ученые. Т.6. – Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова,  
 2006. – с. 130–135. (А.И. Сыздықовамен, С.Қ. Құрымбаевамен авторлық бірлестікте).

4. Пәнаралық   байланыстардың   мамандар   даярлау  сапасына  ықпалы // ҚарМУ  хабар- 
 шысы: Педагогика сериясы. – 2006. – №1 (41). – Б. 27–31. (А.М. Шарзадинмен, Ж.Ж.   
 Тұрсыновамен авторлық бірлестікте).

5.  Джусубалиева Д.М. Теоретические основы формирования информационной культуры  
 студентов в условиях дистанционного обучения: дис...док. пед. наук. – Алматы, 1993. –  
 с. 380. 

6.  Нургалиева Г.К.  Ценностное  ориентации  личности:  Методология, теория, практика  
 формирования. – Алматы: АГУ им. Абая, 1994. – с. 44.

7. Таубаева Ш.Т. Научные основы формирования исследовательской культуры учителя об- 
 щеобразовательной школы: дис...док. пед. наук. – Алматы, 2000. – с. 409. 

Резюме
Теоретическое обоснование и методическая разработка дидактической системы подго-

товки будущих педагогов профессионального обучения к обучению основ предпринимательской 
деятельности в профильных школах.
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Summary
А theoretical substantiation and methodical development of didactic system of preparation of the 

future teachers of vocational training to training bases of enterprise activity at specialized schools.
Семей қаласы.
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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
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Teacher: Good done! If you come to the end let’s complete the Venn’s diagram.

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

 

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

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

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

     A whale A tiger

            jungles    oceans         mountains  rivers         deserts The Arctic
  Lions      
  Whales      
  Wolves      

  Crocodiles      
  Snakes      
  Polar bears 

A war

Do not have
enough food

Do not have 
space to live

Kind of 
dangers

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

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА  В  ШКОЛЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

– коррекционная – внесение  коррекции  в практические  педагогические 
ЗУНД. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Осуществление  мониторинга  успешности участник образовательного 
процесса. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– о личностной  ориентации  научно-методического  и образовательного 
процессов. 

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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