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ежду преподаванием иностранных языков и межкультурной комму-
никацией есть единая, взаимодополняющая связь. Каждый урок ино-

УДK (ӘОЖ): 37.017

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Камиля  ЯРМУХАМЕДОВА,
старший преподаватель университета 
иностранных языков и деловой карьеры

Аннотация. Статья является результатом практического опыта в препода-
вании иностранного языка на базе национальной и культурной коммуникации, где 
раскрываются  реальные примеры на занятиях дисциплины “English for Specific 
Purposes” в УИЯиДК. Автор отмечает, что необходимо раскрыть у студентов 
возможности использовать иностранный язык в качестве инструмента общения 
в дальнейшей профессиональной деятельности не только в диалоге культур, но и 
как средство профессионального общения, выделяя специфические черты межкуль-
турной коммуникации в образовательной среде через изучение иностранных языков.

Ключевые слова. Компетентность, образовательный процесс, инновации в 
сфере образования, педагогические технологии, национально-культурная коммуни-
кативная компетентность.

М
странного языка – это практическое столкновение с иной культурой, преж
де всего через ее основной носитель – язык. Каждое иностранное слово 
отражает иностранную культуру, за каждым словом стоит субъективное, 
обусловленное только данной языковой культурой, своеобразное впечатле-
ние об окружающем мире.

Современный этап развития образования в Казахстане может быть оха-
рактеризован, как период становления национальных систем образования. 
Задача, поставленная президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбае-
вым о трехязычии, процессы национальнокультурного возрождения наро-
дов  Казахстана, объективные и субъективные потребности полиэтнических 
членов общества требуют обновления содержания образования. 

В современной социокультурной ситуации образовательные учреж-
дения должны отвечать потребностям личности, общества, государства, а 

Жоғары оқу орындарында
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ныс орнатып, өздерінің ғылыми еңбектерін жариялап келеді. 
Соның бір айғағы ретінде  аталған университет оқытушылары 
мен магистранттарының мақалалары топтама күйінде бүгінгі 
санда жарық көріп отыр.
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также способствовать интеграции личности в национальную и мировую 
культуру. Язык является компонентом духовной культуры этноса и вы-
ступает как условие развития культуры, как транслятор культурных ценно-
стей от поколения к поколению. Взаимосвязь культуры и языка определи-
ло необходимость включения в содержание обучения иностранному языку 
национальнокультурного компонента на основе дифференциации. 

В Республике Казахстан проживают представители многих наций и 
национальностей, что усиливает национальнокультурное многообразие и 
особенность нашего государства. По культурноязыковым различиям на-
селение страны в целом делится по преимущественной ориентации на три 
языка: 

–  казахский язык как государственный язык Казахстана; 
– русский как язык, через который казахстанцы выходили и выходят 

на мировую культуру; 
– английский язык, по которому делаются инновации, новые техноло-

гии, которые необходимы для глобального мира, коммуникативная значи-
мость и распространенность которых неравнозначны. 

Знание истории народов, населявших страну, истории государства по-
рождает чувство исторической преемственности, исторических корней, 
ощущение причастности к истории земли, общности судеб народов, живу-
щих бок о бок многие годы и века. Обращение к этническим особенностям в 
процессе обучения и воспитания подрастающего поколения важно не толь-
ко потому, что в них сконцентрирован опыт, хранятся достижения и нрав-
ственное здоровье народа, но и потому, что в них истоки и корни этноса, 
во многом объясняющие поступки и поведение людей в разных жизненных 
ситуациях. Знание истории, традиций живущих вместе народов помогает 
принимать при необходимости правильные управленческие решения для 
снятия межнациональной напряженности, развития межкультурных связей, 
сохранения этнической культуры. 

Только воспитание чувства ответственности за судьбу своего народа, 
Родины, большой и малой, может способствовать возрождению и сохране-
нию всего лучшего, что накоплено самим народом. Поэтому не случайны в 
последние годы обращение к истокам народного творчества, особое внима-
ние к истинно национальным видам искусства. 

Благодаря нашей многовековой истории продолжаются поиски давно 
забытых традиций и обычаев. На практике преподавания иностранного язы-
ка, на основе дифференциации нами проводятся занятия со студентами фа-
культета «Иностранных языков». Изучая произведения знаменитых ученых 
на иностранном языке, студенты знакомятся не только с бытом народа, но 
и изучают слова и выражения, связанные с традициями, обычаями на ино-
странном языке (lullaby, nooks, to revere, vernacular, folk legends, improvised 
performance, yurta, great steppe, words of edification etc). 

Как известно, любой иностранный язык должен изучаться посредством 
национального языка и культурных ценностей, так как именно в нем за-
ложена ниша, которая дает возможность формирования межкультурной 
компетентности личности, а значит, и предоставит более широкие возмож-
ности для социализации, интеграции в межкультурное образовательное 
пространство. 

О.А. Корнилов в своей монографии пишет: «Язык – неотъемлемая и 
важнейшая часть любой национальной культуры, полноценное знакомство 
с которой обязательно предполагает не только изучение материальной 
составляющей этой культуры, не только знание ее исторической, геогра-
фической, экономической и прочих детерминант, но и попытку проникно-
вения в образ мышления нации, попытку взглянуть на мир глазами носите-
лей этой культуры». 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем послании 
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народу всегда уделяет огромное внимание сохранению и развитию нацио-
нальных культур, культурных традиций и особенностей в условиях много-
национального государства. Необходимость сохранения и развития культу-
ры определяет важность разработки национальнокультурного компонента 
в изучении иностранных языков. 

Одним словом, процесс глобализации требует решения огромных за-
дач, среди которых особое место занимает межязыковая и межкультурная 
коммуникация. Межкультурная коммуникация, в первую очередь, харак-
теризует особенности сознания и поведения, а также деятельность людей в 
конкретных сферах общественной жизни. Своеобразие культур есть форма 
бытия современного человечества. Коммуникация связывает людей, объе-
диняет и развивает их. Правильная межкультурная коммуникация облегча-
ет общение представителей разных культур и может снять возникшее на-
пряжение и выступать как мирный факт языка. 

Лингвокультурологическая концепция обучения иностранным языкам 
в вузе требует профессиональную подготовку студентов. Использование 
культурного и духовного наследия родной страны и страны изучаемого 
языка, представленного в аутентичных текстах, содержат определенные 
слова и выражения для восприятия на язык культурной эмпирии, характер-
ные для национального менталитета. 

Определенные слова и выражения в текстах называются символами. 
Символ – это знак или изображение какойнибудь вещи. А.Ф. Лосев опре-
делял символ, как «субстанциальное тождество идеи и вещи». Всякий 
символ включает в себя вещь (образ), но не сводится к нему, поскольку под-
разумевает присутствие некоего смысла, нераздельно слитого с образом, но 
ему не тождественного. Образ и смысл образуют два элемента символа, не-
мыслимые друг без друга. Посему символы существуют как символы (а не 
как вещи) только внутри интерпретаций. Анализ символов в текстах про-
ясняет соотношение национальноспецифического и универсальнообще-
человеческого менталитета народов, эпох и культур. 

Факты материальной и духовной культуры народов отражаются и за-
крепляются в любых языковых формах, однако основными источниками и 
носителями национальнокультурных сведений являются слова и фразео-
логизмы, представленные в текстах. Как правило, этнокультурный компо-
нент охватывает определенную сумму исторических, культурологических 
сведений, без которых невозможно восприятие и правильное произноше-
ние слова. Толкование таких слов ориентировано на носителей языка, вла-
деющих знаниями истории, культуры, географии, искусства и т.д. Такие 
слова и выражения требуют национальнокультурного комментирования. 

Национальнокультурной спецификой могут быть и имена собствен-
ные (топонимы, антропонимы, теонимы, зоонимы и т.д.). Ярким приме-
ром может послужить название различных предприятий и учреждений на 
английском языке, которые действительно характеризуют свою функцию 
и побуждают к знанию и изучению языков. Например: Fast Food, English 
Club, Supermarket, Big Store, Sport line, Fashion studio, City Market, Royal 
Beauty, Fitness Link, Travel Club, Diamond Tour и т.д. 

Наличие национально маркированных слов в любом тексте способству-
ют обогащению словарного запаса и развитию коммуникативной компе-
тенции (социальные, национальнокультурные правила, ценности, которые 
определяют приемлемую форму и допустимое содержание в речи). Кроме 
распознавания слов в текстах, студенты приобретают знания о текущей об-
становке в различных странах, их культуры, истории, традиций, обычаев, 
социальной структуры, государственного устройства и демографических 
особенностей. 

На практике преподавания иностранного языка преподавателями ча-
сто используются газетные материалы, тексты из средств массовой ин-
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формации (СМИ) для применения полученных знаний в своих научно
исследовательских работах путем дифференциации определенных рубрик. 
Целью и задачей обучения иностранному языку студентов в высших учеб-
ных заведениях является обучение практическому владению разговорно
бытовой речью и языком специальности для активного применения анг
лийского языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 
Студенты должны овладеть всеми умениями и навыками в различных видах 
учебной деятельности (чтение, письмо, перевод, аудирование, говорение), 
которые предусматривают: 

– чтение (читать тексты со словарем и без словаря, находить задан-
ную информацию, помнить содержание прочитанного); 

– письмо (заполнить бланк, написать небольшое письмо личного или 
делового характера); 

– перевод (переводить тексты с английского языка на родной язык, с 
родного на английский язык, с использованием словарей в соответствии с 
нормами языка); 

– аудирование (понимать высказывания на английском языке); 
– говорение (излагать свои мысли и высказываться на английском язы-

ке соответственно речевым нормам языка, задавать вопросы и отвечать 
на них, поддерживать беседу на английском языке в объеме изученной те-
матики, адекватно употребляя коммуникационные реплики и пересказы-
вать содержание прочитанного, услышанного).

Чтение, перевод, пересказ газетных статей предполагает постоянную 
активность студента, которое заключается в восприятии и переработке как 
языковой, так и содержательной информации текста. 

При обучении студентов работе с аутентичными текстами особое вни-
мание уделяется таким видам речевой деятельности, как сообщение, рас
суж дение и доклад. Устное информационное сообщение, подготовленное 
на материале газетной или журнальной статей отличается развернутостью 
и законченностью со стороны содержания и интонации. Структура постро-
ения информационного  сообщения  включает  следующие  компоненты:      
1) вступление;  2) основная часть;  3) вывод. 

12 декабря 2014 года студенты и магистранты нашего университета 
участвовали в методическом семинаре: “Обучение иностранным языкам 
как способ углубления межкультурного общения”, где обсуждали  на анг
лийском языке послания Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Целью 
данного мероприятия было обсуждение разных направлений послания по 
профилю, а также обучение студентов компрессировать текст и строить 
профессионально направленный монолог, опираясь на ключевые слова и 
разветвленные синтаксические структуры английского языка, представлен-
ные в обсуждаемом материале. На семинаре студенты и магистранты  осве-
щали пункты послания на английском языке, касающиеся непосредственно 
их профессий. Дифференцированный подход применялся и в обсуждении 
острых вопросов. При обсуждении, студенты особое внимание уделили ка-
чественному росту человеческого капитала в Казахстане, финансированию 
перспективных научных исследований, созданию инновационноинтеллек-
туального кластера, способствующие трансферту и созданию новых техно-
логий. 

В ходе обсуждения, студенты приводили практические примеры. Ис-
пользование материалов из СМИ формируют у студентов навыки всех ви-
дов речевой деятельности. Система национальных особенностей и тради-
ций, культурного наследия и жизненного уклада народа, специфические 
языковые явления, характерные для определенной нации закладываются в 
аутентичных текстах. 

Работа над газетным материалом предполагают анализ, синтез, умо-
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заключение и прогнозирование, т.е. все виды научного познания. Ана
лиз – расчленение целостного предмета на составляющие части (стороны, 
признаки, свойства или отношения) с целью их всестороннего изучения. 
Синтез – соединение ранее выделенных частей (сторон, признаков, свойств 
или отношений) предмета в единое целое. Умозаключение – обобщение 
всего материала в одно целое. Прогнозирование – специальное научное ис-
следование конкретных перспектив развития какоголибо явления. Процесс 
чтения, предполагает анализ, синтез, обобщение, умозаключения и прогно-
зирование. Чтение является рецептивным видом деятельности, заключаю-
щимся в восприятии и переработке читающим объективно существующего 
текста. 

На практических занятиях студенты, опираясь на газеты и журналы, 
готовят сообщения, доклады на английском языке, опираясь на ключевые 
слова и синтаксические структуры. В настоящее время, на национально
культурную специфику в рамках казахского и русского варианта, огромное 
влияние оказывает английский язык. 

Английские слова, функционирующие в казахстанских СМИ придают 
ему яркое своеобразие. Обычно это слова и выражения, которые относятся 
к бытовой сфере и служат для номинации флоры, фауны, этнонимов, назва-
ний блюд национальной кухни и других явлений. Своеобразие заимствова-
ний обусловлено сосуществования в Казахстане различных наций, у каждой 
из которых есть свой язык. Введение национальнокультурного компонента 
в обучении английскому языку содействует формированию развернутого 
представления о культуре и культуре народов, проживающих в Казахста-
не, формированию эмоциональноценностного отношения к национальной 
культуре, формированию национального самосознания и духовности.
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Түйін
Бұл мақала  ағылшын тілі мұғалімі тәжірибесінің ұлттық және мәдени негіздегі 

нәтижесін шынайы мысалдармен  баяндайды. 
Summary

This article is the result of practical experience in teaching English on the basis of national and 
cultural component, which reveals real examples in the classroom of discipline "English for Specific 
Purposes" in UFL&BC. The author notes need for disclose the students' ability to use a foreign 
language as a tool of communication in the future professional activities not only in the dialogue 
of cultures, but also as a means of professional communication, highlighting the specific features 
of intercultural  communication  in t he  educational  environment  through the study of foreign 
languages.
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ілім беру үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану өзекті  
мәселелердің   қатарынан   орын  алады.  Араб  тілін  оқытудың  

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1 

КОММУНИКАТИВТІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСҚА
ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

М.ТОХТАХУНОВА,
шетел тілдері және іскерлік карьера 
университетінің магистр-оқытушысы

Аннотация. Мақала шетел тілі ретінде араб тілін оқытуға проблемалық 
тұрғысынан келу үйренушіге лингвистикалық білімді жаттату арқылы емес, 
қайта оған деген қажеттілік тұрғысынан қарауға, дамытуға арналған.

Түйінді сөздер. Араб тілін оқыту, жаңа ақпараттық технология. 

Б
мақсаты – субьектінің мәдениетаралық  қарымқатынас  біліктілігін 
қалыптастыру  десек, онда  сол шетел  тілін оқытуда жаңа ақпараттық тех-
нологияларды қолдану араб тілін оқытудың мақсатынан туындап отырған 
қажеттілік болмақ.

Араб   тілін  жаңаша  оқыту  соңғы  жылдары  жоғары  қарқынға  ие бол-
ды. Ұстаздардардың сабақты  жобалаудағы   жауапкершілігі   студенттердің  
шетел  тілінде  нәтижелі  тілдік  қарымқатынас  жасауына  мүмкіншіліктер  
туғызады.  Олар  аз  уақытта  жаңа технология  жәрдемінде үлкен  жетіс
тіктерге  жете  алады.  Оқудың  дәстүрлі   үрдісіне  инновациялық техно-
логияны  енгізу, атап  айтқанда, тренингтер, дөңгелек үстелдер, баспасөз 
конференциялары  және  т.б. оқытушылар  мен  студенттерге дәстүрлі  фор-
маларды  және әдістерді жетілдіруге  мүмкіндік береді.   Оқытушылардың  
біліктілігі  олардың  педагогикалық  қарым қатынаста  жағдаят  жасау-
да  көрінеді, онда оқытушылар  да, студенттер  де таңдау және  бақылау 
мүмкіншілігіне  ие  болады.   Инновация  дегеніміз – тек ғана жаңалық 
енгізу емес, сонымен  қатар жаңаны дәстүрлі  оқутәрбие  үрдісіне  қолдана  
білу.

Білім беру үрдісін ақпараттандыруда  төмендегідей әдістемелік, 
педагогикалық міндеттерді шешуге болады:

– білім беруде көлемді ақпаратқа қол жеткізе алу, білім алуға 
мотивацияның жоғарылауы, өз бетінше жұмыс істеу, өзін-өзі бақылау; 

– жеке тұлғаны жетілдіру (тұлғаның ой-өрісі, эстетикалық тәрбие, 
зерттеу жұмысымен шұғылдану іскерлігін дамыту, ақпараттық  мәде-
ниетін қалыптастыру және  т.б.);  

– әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру (компьютерлік біліктілікті 
қалыптастыру, белгілі бір сала бойынша маман даярлау және  т. б.);

– оқу-тәрбие жұмысын жетілдіру (білім берудің сапасы мен 
тиімділігін арттыру, танымдық әрекеттің мотивін қамтамасыз ету, 
пәнаралық байланыстарды тереңдету  және т.б.).

Қазіргі уақытта араб  тілін оқытудың  коммуникативтілігі, интерак
тивтілігі, аутенттігі тілді үйрену үрдісінің мәдени контексте болуы 
үстемдікке ие болып отыр.  Аталған ұстанымдар  коммуникативтілік  
қабілетінің  компоненті  ретінде  мәдениетаралық  біліктілікті дамытудың  
алғышартын  жасайды.  Араб  тілін  дәстүрлі  оқытуда тіл үйренушілер 
тілдік жаттығуларды жасап,  қажетті материалды жаттаумен ғана шек
теледі.  Яғни, ол төмендегідей  көрініске  ие  болады: «сөздік қор + қажетті 
құрылым =  тіл». Алайда, тілдік  құрылымды  жаттаумен  шектелу  тілді 
қарым қатынас құралы  ретінде  меңгеруге  толық  мүмкіндік бермейді.  Араб  
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тілінде тілдік қарымқатынасқа үйрету үшін шынайы, өмірлік жағдаяттар 
туғызу қажет.   Ол студенттердің қажетті материалды меңгеруіне  және 
соған сәйкес  мінезқұлқын  қалыптастыруға  жағдай жасайды.  Аталған 
мәселені шешуде  интернет жүйесі  айтарлықтай маңызға ие.  Көп жағдайда 
араб тілін оқыту үрдісінде оқытушы студент ойын басқарады, яғни , бағыт 
беру немесе жетекшілік етуден гөрі  ол басшылық қызметіне  ауысады.  Бұл 
әрекет, психологтер көрсеткендей, студенттердің ойлау үрдісін тежейді. 
Мысалы, дөңгелек үстел, пікірталас мәселесін оқытушы өзі дайындап, 
жоспарды беріп, студенттен сөйлеу барысында тек соған сүйенуін талап 
етеді.  Яғни, өз ойын айтуда тұлғаға  еркіндік берілмейді.

Студент  мәселені  түсінбей, өзіне қажетті ақпаратты ала алмай, 
мәселені  шешуге шығармашылық  тұрғыдан  келу  мүмкіншілігінен ай-
рылып, өзінше ой қорытып, оны тұжырымдау және қызықты пікірлер айта 
алу қабілетіне ие бола алмайды. Ал  мәселені  шешуде жаңа ой, құнды пікір 
айту өте маңызды.  Және ол міндетті түрде қортындыланып,  көрініске  ие 
болар болса, оның нәтижесі жоғары болмақ. 

Технология нәтиженің тұрақтылығына негізделген. Ол оқудың  
жағдайы  мен түрлі факторларына  қарамайды.   Жеке іскерлік тұрғысынан  
жоғары нәтижеге  жету үшін оқу үрдісіне  эмпирикалық  инновацияны  
пайдалану  арқылы  ғылымды  игеруге  дидактикалық  білімнің қасиетін 
нақтылау керек. Бұл мақсатта  оқудың  мазмұнын, әдісін,  оқу үрдісін  
ұйымдастыру  формасын,  оқу  құралын  жетілдіру қажет.

Әдебиет
1. Әбілқасымова А.Е. Қазіргі замандағы сабақ. – Алматы, 2004.  – 217б. 
2. Гез Н.И., Ляхавицский М.Н. Методика обучения иностранного языка в средней шко 

 ле. – 1982. с. 4–17. 
3. Сабыров Т. Болашақ мұғалімдердің дидактикалық дайындығын жетілдіру. – Алматы,  

 1999. – 80б. 
4. Әбенбаев С. Дәстүрлі емес сабақ турасында.

Резюме
В данной статье рассматривается важность использования новой технологии в об-

разовательном процессе. Также говорится о привилегиях использования новой технологии в 
обучении иностранным языкам. Новые технологии дают оптимальную возможность овла-
деть иностранным языком.

Summary
The article deals with the importance of using new technology in educational process. It tells 

about the advantages of using new technology in teaching foreign language. New technologies give 
the best opportunity to learn the foreign language succesfully.

әдениетаралық қақтығыстар құндылықтар қақтығысына байла-
нысты. Құндылықтар арасындағы қақтығыстарға еркіндік пен 

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯНЫҢ 
НЕГІЗГІ МОДЕЛДЕРІ

Замира  УРАЗБАЕВА,
университет  магистранты

Аннотация. Этностық  құндылықтық  конфликттердің  ерекшелігі   мәдениет, 
тіл, дін және т.б. этностардың  әлеуметтік ерекшеліктері  сияқты    әртүрлі әлем  
бейнелерімен байланысты  қарама-қайшылықтарда көрінеді. Мақалада осы мәселе 
төңірегінде сөз етіледі.

Түйінді сөздер. Құндылықтар қақтығысы, эгоцентризм.

М
теңдік, әділеттілік пен теңсіздік, бірлестік  пен  жекелік,  ксенофо-

2. “Қазақстан мектебі” №7, 2015.
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бия  (бейтаныс адамдарға  деген  қастық)  және  әлемге деген ашықтық  
арасындағы қақтығыстар жатады. Тиімді мәдениетаралық өзара әсер екі 
жақ  қақтығысының неден шыққандығын мойындаған кезде ғана  бо-
луы мүмкін. Қақтығысушы жақтарда әртүрлі әлем  бейнелерінің болу-
ын мойындау фактісі  оның барлық жақта қарамақарсы болатындығын 
білдірмейді. Сондықтан тек  айырмашылықтарды ғана анықтамай, соны-
мен қатар  кейінгі уақытта да болжауға сүйеу болатын  “қақтығыстардың 
зоналарын” және оларды бағындыратын ортақ құндылықтарды да бекіту 
қажет.  Қақтығысқа қарсы  әсер етуге кеңес  берілетін  жүрістұрыстар ара-
сынан әріптесіңнің сөзін бөлмей соңына дейін тыңдау, оның көзқарасы 
тұрғысынан түсініп отырғандығыңды  көрсету, әріптесің қақтығысты 
қалай  қабылдап отырғандығын, оның бұл кезде не сезініп отырғандығын  
анықтау, әнгіменің тақырыбын  анық тұжырымдау, ортақ және  әртүрлі 
көзқарастарды  және  айырмашылықтарды белгілеу  сияқты жүріс
тұрыстар  ұсынылады. Мәдениетаралық коммуникация  үрдісінде оның 
нәтижелі  болуына кедергі келтіретін және  қақтығысты тудыратын   
сүбелі тосқауыл – эгоцентризм болып табылады. Эгоцентризм – бұл 
басқа мәдениетті  қабылдаумен байланысты болатын, “өзінөзі” жоғары 
бағалау және “бөгделерді”  төмен бағалау мен  этникааралық байланысты  
көрсететін   әлеуметтікпсихологиялық  құбылыс. Эгоцентризм “өздеріне”  
рұқсат етілген және “бөгделерге” рұқсат етілмейтін “қос үлгіні” көрсетеді. 
Т.Г.  Грушевицкая,  В.Д. Попкова, А.П. Садохин, Н.М. Лебедева, М.И. 
Стефаненко, М.Бруера және  Д.Кемпбелл  сияқты  отандық және шетелдік   
авторлардың еңбектерінде  эгоцентризмнің негізгі  көрсеткіштері   айқын
далған:

– өз  мәдениетінің элементтерін  “табиғи” және  “дұрыс”, ал басқа 
мәдениеттің элементтерін “жасанды” және  “дұрыс  емес” деп қабыл-
дау;

– өз  тобының әдептерін әмбебап сапада қарастыру;
– өз тобының нормаларын, рөлдерін, құндылықтарын  күмәнсіз дұрыс 

деп бағалау;
– өз тобының мүшелерімен  әріптес болу, оларға көмек  беру, өз тобын 

қалау, онымен   мақтану  және  басқа топтың  мүшелеріне  сенбеу және    
олармен   қақтығыста болуды  табиғи жағдай деп  елестету.

Эгоцентризмнің жағымсыз жақтары ұлтаралық қарымқатынас 
мәдениетінің қалыптасуына, ұлттық қызығушылықтардың  өркениеттік 
қалыптасуына кедергі келтіреді. Мысалы, болымсыз стереотиптер 
анық емес және жалған ақпараттарды тасиды. Осындай жағымсыз  
эгоцентризмнің  сипаттамасының  нәтижесі  басқа  ұлттарға және  этнос
тарға  қатынастарының  жағымсыз  стереотиптері болуы  мүмкін. Болым-
сыз стереотиптер “жалған мәлімет” және “адамдарды аңыздық  ойлаудың 
жиынтығы” деп аталады.  Болымсыз  стереотиптер  өзгешеліктеріне   
обьектіні  елестетудегі бірыңғай бейнелер сияқты стереотиптер  обьектінің 
типтік   қасиеттерін  анық   көрсетеді.  У.Липпман  “Қоғамдық пікір” 
кітабында стереотиптер “әлем бейнелерімен”, мәдениетпен реттелген, 
анықталған деп айтады. Ол адамдарды  әлеуметтік  ақпараттар әлеміне 
бағыттайтын: американдықтардың бәсекеге қабілеттілігі, патриот
тығы, тәуелсіздігі және  эмоционалдылығында “шындық түйірі” бар, 
ағылшындықтар – ұстамды, орыстар – қонақжай дейді. Стереотиптер 
ұлттың  психологиялық қисындылығының  негізгі түсінігіне кіреді және 
менталитет түсінігіне қатысы бар.

Дж.Берридің пікірі бойынша, мүгедектердің инкультурация үрдісінде  
акултурацияның 4  стратегиясының   біреуін таңдау мүмкіндігі бар: ин-
теграция (басқа мәдениеттің құндылықтарын, жүрістұрыс үлгілерін  
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біртіндеп қабылдау арқылы  сол мәдениетке кіру), ассимиляция  (топ-
тар және оның мүшелері  өзінің мәдениетін жоғалтып басқа  мәдениетті  
қабылдайды), сепаратизм (топ мүшелері өз мәдениетін сақтай оты-
рып, басқаларымен байланысынан  бас тартады), маргинализация (топ 
және топ  мүшелері өз мәдениетін жоғалтады, бірақ  басқа мәдениетті 
қабылдамайды). Біз  мәдениетаралық коммуникация өз арақатынасында  
жаңа тип – полимәдениеттілікті шығарамыз, бұл тек өз мәдениетін ғана 
сақтау емес,  басқа мәдениетті мойындау және қабылдау арқылы байы-
ту. Дәл осы үлгі мәдениетаралық коммуникацияда  инкультурацияның  
академиялық биллингвизм шарттарында қолайлы болып табылады  және  
мәдениетаралық коммуникацияда тұлғалық мазмұнымен сәйкес келеді.

Инкультурация     үрдісінде    басқа  мәдениетке,   факторға  бейімделу 
кезінде    сол  мәдениетке  бейімделуді   қиындататын    “мәдени түсініс
пеушілік”  болып табылады. К.Осберг “мәдени түсініспеушілікті ”  ше-
телге барғандағы адамдардың  отбасынан айырылуынан  және  әлеуметтік  
үйреншікті шарттардың  жойылуынан болатын  мазасыздықтарын және  
жайсыздықтан  зардап шегуі сияқты  адамдардың  кәсібилік сырқауларымен  
салыстырады. Бұл белгілер  жаншылу, мазасыздық, сенімсіздік  
сияқты эмоционалдық  жабырқаудан  психикалық ауытқуларға дейін  
көрінуі  мүмкін. Егер адам өз мәдениетінен мүлдем басқа  мәдениетпен 
қақтығысқанда  мәдени шок  едәуір көп  көрінеді.

Көпшілік авторлардың пікірінше,  мәдени түсініспеушіліктің  негізгі 
себептері: 1) өзінің және өзге құндылықтардың  қақтығысы;  2) сол 
мәдениетте әлеуметтік   қарымқатынаста дағдылардың  болмауы.

К.Осбергтің мәдени түсініспеушілік жайындағы  түсінігіне  П.Адлердің   
бұл жағдай орташа және басқа мәдениетке  бейімделудегі  өтпелі  үрдіс 
және  табиғи  өсуі  деген түсінігі  қайшы келеді. Оның ойынша, бұл жердегі 
мақсат   мәдени  түсініспеушіліктен  қашу  немесе  оны жою  емес, осы 
үрдісті  барынша  тиімді  ету  және   жағымды тәжірибеде қайта құру  бо-
лып  табылады. Автор мәдени түсініспеушілікті  басымнан өткізбедім  деп 
айтатын адамдар не  өздерінің сезімдерін жете түсінбейді, не  ешқашан 
шынымен бір жерге  бейімделмеген. 

Мәдени  түсініспеушілікті жеңу жолдарын жасап шығару үшін  
оны тудыратын негізгі себептері  зерттелген. Оған  адам  күнделікті 
өмірде  қолданып  жүрген   үйреншікті   әлеуметтік  байланыстардың,  
символдардың, сөздердің,  белгілердің,  ишаралардың, бет кескіні, қалып
тардың,  қимылдың,  салттардың,  физикалық заттардың   өзгеруі  жатады.

Ең  алдымен,  мәдениетаралық коммуникация ортасына сәтті бейім
делуді қамтамасыз  ететін  тұлғалық қасиеттерді  қалыптастыру  маңызды. 
Басқа  мәдениетпен  коммуникация  үрдісінде тұлғада бар мәдени 
бағдарлама, бейнелер жүйесі және білім  құрылымы  сезімдер мен ойларды 
қайта құру есебінен  байытылады, әлемді елестетуі  кеңейеді.   

Әдебиет
1. БестужевЛада И. В. Четыре условия гуманизации образования//День науки в Санкт 

 Петербургском Гуманитарном университете  профсоюзов: Материалы конференции.  
 СПб., 1996. 

2. Библер В. С. Культура. Диалог культур: Опыт определения //  Вопросы  философии,  
 1989. – № 6. – С. 31– 42.

3. Бим~Бад Б. М. Педагогические течения в начале двадцатого века: Лекции по педаго 
 гической антропологии и философии  образования. 2е изд. /Б.М. БимБад. М.:  Изд 
 во УРАО,  1998.  – с. 24.  Богин    Г. И.  Модель   языковой   личности   в  ее   отноше     
 нии к  разновидностям  текста//Автореферат дисс.  ... докт. филологических наук. Л.:  
 1984.

4. Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: 1983. 
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6. Бондаревская Е. В. Воспитание как возрождение человека, культуры и  нравственно 
 сти.  – РостовнаДону, 1991. 

Резюме
В  статье  рассматриваются  межкультурная  коммуникация  и  основные  модели  

межкультурной  коммуникации.
Summary

Intercultural  communication  and  the basic  models  of   intercultural   communication  are  
considered  in  the  article. 

рбір сабақ практикалық, білімдік, тәрбиелік, дамытушылық мақсат
тарға белгілі бір тапсырмаларды орындау арқылы жетуді қамтамасыз 

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1

ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН 
НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР

Диана  САБАЗОВА,
университет магистранты

Аннотация.  Шетел  тілін  оқытуды  халықаралық  стандарт  деңгейге  жет-
кізу – бүгінгі таңдағы басты мақсаттардың бірі. Мақала авторы шетел тілі 
сабағын заманауи  талаптарға сай ұйымдастырып жүргізуге арналған  талаптарға 
тоқталады. 

Түйінді сөздер. Сабақ мақсаты, маңыздылығы, оқушы белсенділігі.

Ә
етуі керек. Олар мыналар:

– оқушыларды жаңа лексиканы қолдануға үйрету (сөздер көрсе-
тілген);

– диалогтік мәтінді дауыстап оқуға үйрету;
– сөйлемдерді қолдана отырып өз ойын айтуға үйрету, т.б.
Бұл мақсаттарға жету үшін сабақты күнделікті түрлендіріп отырған 

жөн. Мысалы, мұғалім жоспарында көрсетілген тапсырмалар бойын-
ша жұмыс атқарады. «Біз бүгін спорт тақырыбына байланысты сөздерді 
қайталаймыз, біз бүгін грамматикамен жұмыс істейміз. Біз берілген 
тақырып бойынша сөйлеу әрекетімізді дамытамыз және сабақ соңында 
мәтінді оқимыз». Біз күнделікті сабақты осылай бастайтын болсақ, 
оқушылардың қызығушылығын жоғалтып алуымыз мүмкін. 

Сабақта қолданылатын үлгілер мен мысалдар білімдік маңызы мен 
тәрбиелік қарымқатынаста маңызды болуы керек. Ол үшін мұғалімде 
арнайы көмекші құрал ретінде өлеңдер, мақалдар, тақпақтар, атақты 
адамдардың ұлағатты, қанатты сөздері болуы тиіс. Сонымен қатар 
сабақты орындау барысында жауапкершілік, ұқыптылық, адамгершілік 
қасиеттерін  қалыптастыруға  бағытталған  болуы керек.  Байқампаздық 
және бастамашылдық қасиеттеріне дейін. Оқу жағдаяттары білім беру 
мотивациясын дамытуы, оқушылардың берілген тапсырмаға және оны 
орындауға деген қызығушылығын оятуы шарт.

Оқушылардың сабақтағы белсенділігін арттыру көбіне сөйлеу 
қабілеттерін тәрбиелеу мен дамытуда және  олардың сөйлеу әрекетін 
қалыптастыруда жүзеге асырылады. Көп жағдайларда сабақта мұғалім 
белсенді  болады, бұл оқушылардың сөйлеу әрекетін төмендетеді.  Сон
дықтан  оқушыларға топтық жұмыс, жеке тұлғаға бағытталған жұмыстар 
және жарыс ойындар жүргізіп отыру керек, бұл олардың қызығуларын 
жоғалтпауға көмектеседі. Бір сөзбен айтқанда, сабақты түрлендіріп 
отырған дұрыс. Сонда оқушылар сабаққа әсерлі сезіммен қарайды.
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Сабақтың мотивациялық жағынан қамтамасыз етілуіне келсек, 
техникалық және техникалық емес құралдардың рөлі зор. Осы құралдар 
арқылы оқушылардың шетел тілі пәніне деген қызығушылығын арттыруға 
болады. Мұғалімдердің сабақта техникалық құралдардың ішіндегі көп 
қолданылатыны – магнитофон, диафильмдер, бейнефильмдер. Қазіргі кез-
де  компьютер, электрондық оқулықтарды қолдана оқыту арқылы және 
интерактивтік тақтаны қолданудың көмегімен шетел тілі сабағын қызықты 
жүргізуге болады. Техникалық құралдар арқылы оқушылардың тыңдап
түсінуі, ойлау қабілеттері дамиды. Бұл кезде тек қана тілдік дағдыларды 
үйретіп қана қоймай, сонымен қатар техникалық құралдарды игере білуге, 
компьютерді қолдана білуге үйретуге болады. Мақала мен суреттерді 
қолданғанда аутенттік материалды пайдалану оқушылардың тілдегі 
ерекшеліктерді түсінуге септігін тигізеді.

Сабақтың басқа пәндермен байланысты болуы оқушылардың терең, 
жанжақты білім алуына, білім деңгейін кеңейте түсуіне көп ықпалын 
тигізеді. Жекелеген пәндермен ұштастыра отырып жүйелі білім беруге бо-
лады. Бұл үшін мұғалім сабақтың әрбір кезеңіне ақпарат көздерін дұрыс 
таңдап және дұрыс қолдана білуі керек.

Шетел тілі сабақтарына мынадай талаптар қойылады:
– сабақ бастарда оқушылар жұмыс істеу тәртібін сақтайтын бо-

луы керек, яғни оқушылардың сабаққа даярлығын, кітап, дәптер, сөздік, 
күнделіктер партаның үстінде болуын тексеру;

– оқушыларды шетел тіліне ынтықтыру мақсатымен фонетикалық 
жаттығулар орындап, шағын тақпақ, өлеңдерді күйтабақтан, магнито-
фоннан тыңдау, оларды қайталау;

– оқушыларға сабақтың мақсатын айқын ашып көрсету.
Грамматикалық жұмыс жүргізгенде, ең алдымен, грамматикалық ма-

териалды түсіндіру жолдарын анықтап алу қажет. 
1. Грамматикалық материалдың атқаратын қызметі мен мағынасын 

түсіндіру.
2. Оның жолдары мен формасын түсіндіру.
3. Оның қалай қолданылатынын түсіндіру (жағдай, үлгі сөйлемдер 

беру).
4. Түсінгендерін тексеру. 
Бұдан кейін пысықтауға арналған жаттығулар: ауыстырмалы кестемен 

жұмыс және  АВСД/Е жаттығуларын орындату керек.
Фонетикалық жұмыс тиімділігіне қарай төмендегіше жүргізіледі.
1. Мұғалімге (дикторға) еліктеу, қайталау. 
2. Қалай айту ережесі түсіндірілгеннен кейін дыбыстарды қайталау, 

жаттықтыру.
3. Талдап және жинақтап дыбыстау тәсілі бойынша жұмыс.
Содан соң пысықтау жаттығулары орындалады (жаңа дыбыстар мен 

сөздерді ескере отырып жаттығуларды орындау).
 Сөз әрекетінің түрлері жұмыстары мынандай ретте жүргізілуі қажет.
1. Тыңдалатын мәтіндегі түсінуі қиын кедергілерді жою.
2. Мәтіннің мазмұнын жалпылама түсінуге нұсқау беру.
3. Мәтінді таңдау.
4. Тыңдалған мәтіндегі жалпы мағлұматтарды қалай түсінгенін тексе-

ру.
Егер мұғалім оқушының мәтінді дұрыс түсінгенін тексеруді мақсат 

етсе, онда оқушыларға мәтінді екінші рет тыңдатуы керек, арнайы тапсыр-
малар құрастыруы қажет.

Монологқа  үйрететін  жұмыс  кезеңдері  мына  төмендегілерді  
қамтиды.

1. Оқытудың  түрлі  субъектісіне  қатынас  бойынша түрліше дәре
жедегі  сабақ  мақсаттары  жазбаша  қарастырылып,  нақтыланады. 
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2. Сабақ құрылымының бірнеше нұсқаларын ойлап табу. Сабақтағы 
оқушы әрекеті алуан түрлі болып ауысып отыруы міндетті. 

3. Сабақ жоспарын жасау. 
Оның үлгі ретіндегі құрылымы мынадай болады: 
– сабақ тақырыбы;
– сабақ түрі;
– сабақ мақсаттары;
– сабақтың құрал-жабдықтары;
– оқушының жоспарланып отырған іс-әрекетіне бағытталған іргелі 

білім беру нысандары;
– сабақтың негізгі мәселесі (бір немесе бірнеше мәселе жазылады);
– оқушы іс-әрекет түрі мен кезеңдерін минутпен жіктеп жазу;
– сабақтың әр кезеңдеріндегі оқушы тапсырмасын құрастыру.
Шығармашылық сабақ тапсырмаларының орындалуы түрліше болуы 

үшін бірбіріне ұқсамайтындай тапсырма дайындалады:
– қарастырылып отырған мәселенің тарихи-мәдени нұсқаулары;
–  суреттер, тапсырмалар, кесте, сызбалар;
– оқушы іс-әрекетіндегі рефлексия бойынша тапсырмалар;
– бақылау түрі және сабақты бағалау;
–  үйге тапсырма (әртүрлі нұсқадағы өзіндік жұмыс);
– оқушыларға ұсынылатын материалдар (оқулықтар, интернет жү-

йесіндегі сайт, т.б.);
–  мұғалімнің сабаққа дайындалу кезеңінде пайдаланылған әдебиеттер 

тізімі, түрлі дереккөздері;
–  өткізілген сабаққа талдау формасы, сабаққа қатысқан мұғалімдер 

мен оқушылардың пікірлері бойынша қорытынды.
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТҰСТАРЫ

А.ШИНЫКУЛОВА,
университет магистранты

Аннотация. Мақалада сұхбаттасудың лингвистикалық және экстралинг-
вистикалық ерекшеліктері сөз етіледі.

Түйінді сөздер. Сұхбат, тіл, мәдениет.
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ілдесу  үстінде адам өз халқының мәдениеті, ұлттық ерекшелігін 
тілдік бірліктер арқылы, әртүрлі тілдік құралдар мен ұлттық таным Т

арқылы білдіреді. Диалогқа қатысушылар осылайша өздерінің тілден 
алған білімдерін де, өздерін де жеке тұлға ретінде көрсетуге мүмкіндік ала-
ды. Демек, студенттердің диалог мәдениетін қалыптастыру – аса маңызды 
міндет. Тіл меңгерту үрдісінде қазіргі ғылымда кең қолдау таба бастаған 
лингвоелтану, лингвомәдениеттану құзыреттіліктерін қалыптастыру, сол 
арқылы сұхбаттық тілдесімге шақыру көзделеді. Бұл міндетті жүзеге асыру 
диалогтарды пайдалану қажеттігін алға тартады. 

Диалогтарды тіл меңгертуде пайдалану – өзіндік күрделілігі бар 
мәселе. Диалогтағы сөз бастаушы адам әңгімені өз қолына алады: сөз 
туғызу ниетін таңдау, сөзді қосымша ақпараттармен, дәлелдермен байы-
тып отыру, әңгіменің жүрісіне, сөз, сөйлем құрылысына әсер ету, бәрі 
соның қолында болады.

Адамдар кез келген жағдайда өз ойын біреуге түсіндіріп білдіру үшін 
тілдік қарымқатынасқа түседі. Зерттеушілердің пікірлерінше, адамның 
бірбірімен қарымқатынас жасауының үштен екі бөлігі сөзден, сөйлесе 
қатынас жасаудан және үнемі тілдік қарымқатынасқа түсуден тұрады. 
Яғни адамдар арасында үнемі диалог жүріп жатады. Диалогтың табысты 
жүруі сөйлесетін серіктестерінің  біліміне, тәрбиесіне, сөйлесе білу әдебіне, 
т.б. шарттарға байланысты. Тілдесе отырып адам өзінің қуанышымен, 
қайғысымен, басқаша айтқанда, сезімдерімен бөлісе алады. 

Сөйлеу әрекетінің күрделілігі диалогтың қандай жағдайда  жүргеніне, 
қалай  жүргеніне  және оның жүзеге асуы үшін қажет алғышарттарға 
тәуелді. Адам  диалогқа  түсу  үшін  ең  әуелі  ойлай  және сөйлей білуі 
керек. Сонымен  қатар  жеткізуге  деген  ынта  мен  ықылас керек. 

Диалог түрлері мақсаттардың өзара үйлесуі арқылы анықталады. Диа-
лог жауапты алмай тынбау,  қажетті хабарды  алу, жалыну не өтіну түріне 
жатады. Әртүрлі мақсат әртүрлі сөйлеу жағдаятын жасайды. Бұл диалогтың 
түрленуіне де әсер етеді. Мысалы, И.П. Святогор диалогтың құрылымына 
байланысты оның төмендегідей түрлерін ұсынады:

– жұпты диалог, екі коммуникант арасындағы сұхбаттық тілдесім;
– параллель диалогқа үш-төрт коммуникант қатысуы мүмкін;
– полилог – бірнеше адамдардың арасындағы әңгіме.
Қарымқатынас үстіндегі тілдік және тілдік емес факторлардың өзара 

байланысы диалогтың шекараларын, ең төменгі түрін, құрылымын, со-
нымен қатар лексикаграмматикалық бірліктердің қызметін анықтауда 
үнемі басшылыққа алынады. Отандық тіл білімінде осы салада диалог ти-
пологиясын жасаған Г.С. Иманғалиева диалогтың тақырыптық сипатына 
қарай хабарламалық, прагматикалық, модальдық деп үшке бөледі. Бұлар 
өз тарапынан әңгімелесу, хабарласу, сұрасу, сұхбаттасу, хабарлама жасау, 
түсінісу, пікірталас, ұрыс, талқылау, өтініш, түрткі жасау, қорытындылау, 
мақұлдау, сәлемдесу, қоштасу сияқты түрлеріне жіктеледі.

Реплика диалогтың, сонымен бірге, диалог тұтастықтың компоненті 
ретінде екі жақты сипатқа ие, яғни стимул және реакция сипаты. Диалогқа  
қатысушылардың бірінің сөзі екіншісінің репликасының тууына түрткі бо-
лады. Жауап реплика мазмұны жағынан сұраққа жауап, айтылған пікірді 
қостау, не оған қарсы болу, айтылған ойды түсіндіру, оны толықтыру, 
не өзін қоршаған орта, адам, оқиға жөніндегі ойы, көзқарасы, т.б. болып 
келеді.

Диалогтағы репликалардың лингвистикалық және экстралингвис
тикалық зерттелуінің негізінде оларды анықтайтын мінезі мен құрылымын 
ескеру және коммуникативтікпрагматикалық сипатына мән бере келе 
Д.Б. Абдукаримова репликастимулдың мынадай түрлерін белгілеген. 
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Олар: 1) репликасұрақ; 2) репликабұйрық; сыпайы формадағы реплика
бұйрық;  3)  репликаниет;  4)  репликатаңдану; 5) репликанақтылау;  
6) репликахабарлау; 7) репликаөтініш. Зерттеуші бұл репликалардың 
құрылымын репликареакциямен, лексикасемантикалық байланысы-
мен, сұраулы пысықтауыштар, есімдіктер, демеулік шылаулардың бар 
болуымен, вокативтердің қолданылуымен, реплика мазмұнына қарай 
интонациялық конструкциялардың әртүрлілігімен, сондайақ, күрделі 
және жай тілдік конструкциялардың, эллипсистің болуымен және күшейту 
үшін қайталаудың қолданылуымен сипаттайды. 

Тілдік қарымқатынас, коммуникацияның қайқайсысы да тек диалог 
арқасында өмір сүреді. Тіл үйрету мен меңгеру ісінде диалогпен жұмыс 
ерекше мәнге ие болады. Тілдік қатынас қатысымдық тұлғалар арқылы 
жүзеге асады. Демек, тілді үйретуде, сөйлеуде диалогтың алатын орны 
ерекше. Олай болса, дұрыс сөйлеу әрекетіне көңіл аудару қажет.

Қатысым бірліктерін анықтау мен белгілеу және олардың ауызекі 
сөйлеудегі қызметін зерттеу – бүгінгі лингвистикалық прагматиканың 
негізгі мәселелерінің бірі. Осы бағыттағы зерттеу сұхбаттық тілдесімді  
(басқа терминология бойынша: коммуникативті акт, дискурс) қатысым 
бірлігі деп санайтын сөйлеу актілері теориясында жүріп жатыр. Өйткені, 
сұхбаттық тілдесімде тіл өзінің табиғи болмысында көрінеді және сөйлеу 
актісі сөйлеушінің интенциясы мен оларды жүзеге асырудың шарттары-
мен сипатталады.

Сұхбаттық тілдесімді зерттеу бүгінгі таңдағы коммуникативтік 
лингвистиканың негізгі нысанына айналып отыр. Күннен күнге тілдің 
қарымқатынас қызметі жеке бірліктер түрінде емес, өзара хабар алысатын 
саналы әрекет түрінде жүзеге асатындығы нақтыланып келеді. Тұлғааралық 
қатысымның, яғни сұхбаттық тілдесімді қатысымның компоненттері  мы-
налар:

– сөйлеуші және адресат (субъект факторына жеке психологиялық, 
сөйлеушінің тұлғалық әлеуметтік ерекшеліктері; адресат факторы-
на оның тең қатысымға дайындығы енеді, сондай-ақ, жеке мінезі; ком-
муниканттар арасындағы интеракциялық және тұлғааралық қарым-
қатынас);

–   сөйлеушінің коммуникативті ниеті, уәжі, қатысым мақсаты;
– қатысым өтетін уақыт пен кеңістікке (коммуникативтік 

акт барысындағы қатысымның жалпы әлеуметтік-саяси, тарихи-
мәдени жағдаяттарына сүйенетін шарттарын белгілейтін экстра-
лингвистикалық мәнбірлер) байланысты шынайылық деңгейі;

– белгілі бір қоғамдық және мәртебелігі бар коммуниканттардың 
өзара қарым-қатынасы;

– қатысым жағдаятына сай пресуппозицияларды (авторлық 
интенцияның дұрыс қабылдануы, өйткені сөйлесімнің прагматикалық 
мағынасы сөйлеуші мен адресаттың пресуппозицияны оқи алуы, 
тезаурустарының ұқсастығын, импликацияны анықтай алу қабі-
леттілігіне байланысты жүзеге асатынын) атап өтуге болады.

Квазидиалогта сөзді бөлу, іліп алу, қайталау, қайта сұрау, сұрақ пен жа-
уап сияқты репликалар арасындағы байланыстың тәсілдеріне қарамастан, 
оған имплицитті мазмұндағы репликалар тән емес. Мәселен, үзіліп қалған 
сөйлесімдер келесі репликаларда эксплицитті түрде толығуы мүмкін.

Кейбір зерттеушілер (Н.Д. Арутюнова, С.Ф. Земская, Н.Г. Несина, В.Н. 
Волошинов) жоғарыда сөз болған сұхбаттық тілдесімнің түрлерінің, атап 
айтқанда, хабарламалықтың орнына ұғымдық немесе диктальді сұхбаттық 
тілдесім және модальдық сұхбаттық тілдесім дегенді ұсынады. 

Модальдық сұхбаттық тілдесімде бір фактінің, болмаса құбылыстың 
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әртүрлі  модусының  субъективті  бағалануы  ылғи  реңін өзгертіп жатады. 
Лингвистер сұхбаттық тілдесімнің құрылымына (М.Н. Орлова), 

сұхбаттық тұтастықтағы репликалар арасындағы өзара байланыстың си-
паты мен мұндағы синтаксистік байланыстың түрлеріне (С.С. Беркнер, 
Н.Н. Гаврильев, Л.П. Чахоян), сұхбаттық тілдесімнің стилистикалық және 
интонациялық құрылымына  (А.В. Кучер, Ю.Дубовский)  қызығушылық 
танытқан. Дей тұрғанмен, соңғы уақытта зерттеу шеңбері кеңейе түсті де, 
ендігі мәселелер сұхбаттық тілдесімнің актуалді мүшеленуі, диалогтағы 
байланыстың прагматикалық аспектісі, модусдиктум тұрғысынан оның 
сарапталуы және тағы басқалар төңірегінде өрбіп келеді. 
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Summary

The  linguistic  and  extralinguistic  peculiarities  of  researching  communi-cation  are  
considered  in  the  article. 

оңғы 15 жылдың ішінде Ч.Мусин, А.Күзембайұлы, Е.Әбіл, 
Э.Әбдәкімұлы және басқа да зерттеушілер Қазақстан тарихының 

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1

ЕЛІМІЗДЕГІ  КӘСІПТІК  БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІНІҢ
ДАМУЫ  ЖӘНЕ  ЗЕРТТЕЛУ  ЖАЙЫ

В.МУСАТАЕВА,
университет магистранты

Аннотация. Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықтың тең 
мүшесіне айналып, АҚШ, Қытай, Франция, Германия, Англия, Корея сияқты 
дамыған елдердің ғылыми-техникалық серіктесіне айналды. Аталған елдер біздің 
мемлекетіміздің болашағы зор екенін мойындады. Міне, осы аталған стратегиялық 
міндеттер халыққа қызмет көрсетудің барлық салалары үшін бәсекеге қабілетті 
жұмысшылар және мамандарды даярлауды талап етті. Олардың білімі, икемділігі, 
қабілеті халықаралық стандартқа сәйкес келуі заңдылыққа айналды. Бұл ғылыми 
жұмыстың өзектілігі де осы талаптан туындаған.  

Түйінді сөздер. Кәсіптік білім жайы, зерттеу жұмыстары.

С
келелі мәселелерін зерттеуге қатысты еңбектерінде білім жүйесі, оның 
ішінде кәсіби лицей және колледждердің қалыптасуы мен даму тенден-
циясына қысқа да болса белгілі орын беруге тырысқан. Солардың ішінде 
ғалым Н.Р. Күнхожаев «Тәуелсіз Қазақстан тарихы» ғылыми еңбегінде 

3. “Қазақстан мектебі” №7, 2015.
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кәсіби лицейлер мен колледждердің жаңа жағдайдағы жұмысын қысқаша 
қорытып, кәсіби білім алуды адамның сапасы деп есептеп, олардың  жұмыс 
берушілердің талабына сәйкес жүргізіліп жатқан жұмыстарына баға бер-
ген.

Зерттеу жұмысымыздың деректік көзіне Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің, Парламентінің, Білім және ғылым министрлігінің баста
уыш және орта кәсіби білім туралы заңдары, заң актілері, қаулылары, 
бұйрықтары және әртүрлі нұсқаулары, ережелері, кәсіби білімнің заңдылық 
негіздері жатады. 1991–2015 жылдары колледждер мен лицейлердің 
қалыптасуы мен даму тарихына байланысты құжаттар Үкімет қабылдаған 
қаулықарарлар мен нұсқауларынан, стенографиялық, статистикалық 
актілер жинағының есептерінен алынды. Сонымен қатар техникалық 
және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008–2015 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын басшылыққа алдық. Сондайақ, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік мұрағатының 1137, 1692, 1720, 1890, 
2265, 2270 қорларынан Білім министрлігіне қарасты  оқу орындарының 
ұзақ жылғы қызметі, Х–ХІ бесжылдықтағы оқуды бітірген маман 
жұмысшылардың  сандық және сапалық құрамы, орта білім беретін 309 
кәсіптіктехникалық оқу орындарының ісәрекеті, министрлікке қарайтын 
колледждерде (техникумдар) 1991–1994, 1998 жылдардағы студенттер 
қабылдау барысы мен оларды бітіргендер туралы әрбір оқу орындары 
бойынша жазбаша және статистикалық материалдар,  2001–2015 жыл-
дар арасындағы жұмысы туралы және олардың әрбір жекелеген облыс
тарда жұмысқа орналасқандығы, оқуматериалдық базасы, мамандар 
құрамы,  ауылшаруашылық министрлігіне қарайтын колледждерде 1991–
1998 жылдарда әрбір мамандықтар бойынша студенттер қабылдау, олар-
ды бітірушілер туралы, студенттердің ұлттық құрамы, оқу үлгірімдері, 
оқытушылардың біліктіліктері туралы мәліметтер кеңінен пайдаланылды. 

Қазақстан Президентінің 708қорынан кәсібитехникалық оқу 
орындарының 1990 жылдың басындағы оқуматериалдық базасына си-
паттама берілген, инженерпедагог мамандар мен қызметкерлердің 
пайызы көрсетілген, 629қорда кәсібитехникалық мектептердің рес
публика жоғары оқу орындарын бітіруші жас ұстаздардың есебінен 
толықтырылғандығы баяндалған, педучилище мұғалімдерін аттестат-
таудан өткізудің қорытындысы мен олардың жұмысын талдау туралы 
құжаттар ғылыми айналымға енгізілген. 

Қазақстанда, атап айтқанда, Қызылорда қаласындағы №7, Аста-
на қаласындағы №3,17, 16, 22, 13, Алматы қаласындағы №8, Солтүстік 
Қазақстан облысының №3, Батыс Қазақстан облысының №7, №9, 
Қарағанды облысының №6, №14, №19, Қостанай облысының №18, Семио-
зер, № 24 Забеловский, №29 Владимир, Алматы облысының  №18 лицейі, 
Шығыс Қазақстан облысының №24, т.б. лицейлер болды.

Солтүстік Қазақстан облысының Ғ.Мүсірепов атындағы №12 кәсіби 
лицей (2005 ж. 50 жыл толған) ұжымы дағдарыс жылдарында өзінің оқу
материалдық базасын, тәжірибелі оқу шеберлерін сақтап қалды. Нарықтық 
экономикаға өту лицей жұмысындағы жаңа кезең болды. Бұрынғы трак-
торшы, комбайншы, машина жүргізушілерге қосымша «ауылшаруашылық 
өндірісінің және фермер шебері», «трактористмашинист», «ВС» катего-
риялы жүргізуші, «үй шаруашылығының иесі» (хозяйка усадьбы), «аспаз-
шы», «тігінші» мамандықтарын дайындай бастады. Бұл оқу орнында  2002 
жылы  104, 2003 жылы 120, 2004 жылы 160 жастар оқуды бітіріп, олардың 
85 пайызы жұмысқа орналасқан. Осы жылдары 24 оқушы әртүрлі сайыс
тарда жүлделі орындарды жеңіп алған. 

Лицейдің 460 гектар егістік жері, өзінің трактор, комбайндары, басқа 
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да ауылшаруашылық техникалары бар. Егістік жерді өңдеу, егісті егу, оны 
күтіп жинау түгелдей оқушылардың күшімен іске асырылған. Жерлерінің 
әр гектарынан жыл сайын 1820 центнерден өнім алды. Ауылшаруашылық 
жұмысын жүргізуде, маманжұмысшылар дайындауда лицейдің 
қалыптасқан дәстүрі бар. Осы жыл ішінде 24 мың маман жұмысшылар: 
тракторшы, жүргізуші және комбайншылар дайындалған. 

Бізге  дейінгі  кәсібитехникалық оқу орнының  жұмысын  зерт
теушілер оқу үрдісіне,  оның  барысына  назар  аудармаған. Қайсы 
біреулері оқу үрдісін педагогикалық проблема деп қарайды. Ал бәсекеге 
қабілетті жұмысшылар мен орта буын мамандардың кәсіби деңгейі дұрыс 
ұйымдастырылған оқу үрдісінде ғана қалыптасатыны өмір шындығы. 1991–
2007 жылдар аралығында кәсіби лицейлер мен колледждердің бірнеше оқу 
жоспары және бағдарламасы іске асырылды. 2006 жылдан бастап лицей-
лер үшін 300 кәсіп бойынша және орта білім бойынша 371 мамандықтың 
классификацияларына өзгертулер мен қосымшалар енгізілді.

Лицейлер мен колледждерде оқушылардың білім сапасын көтеруде 
жүргізілетін әдістемелік жұмыстардың түрлері мен тәсілдері әртүрлі бол-
ды. Ең бастысы, бұл саладағы жұмыстар әлеуметтік серіктестіктің тала-
бы тұрғысында іске асырылды. Оқу үрдісін жаңа технологияны пайдала-
ну арқылы дамыту оқушылардың кәсіби шеберлігін, бәсекеге қабілетті 
сапалық деңгейін көтерді. Кәсіби лицейлер мен колледждердегі жал-
пы білім және арнаулы пән мен оқу шеберлерінің арасындағы байланыс 
күрделі мәселенің бірі. Сондықтан да кәсіби оқу орындарының әдістемелік 
бірлестіктері пәнаралық байланысты оқу жоспары мен бағдарламаны 
талқылағандаақ бүкіл курс бойынша әрбір пәннің, тақырыптың орнын 
анықтаумен айналысқан.Қазақстанның білім беру ұйымдарында бекітілген 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт бойынша кәсіптік лицейлерде 
22–23, ал колледждерде 27–32 оқу пәні оқытылады, соның ішінде шетел 
тілдеріне аса маңызды көңіл бөлініп отыр. Оқу орындарының тәжірибесі 
бойынша пәнаралық байланыстарды іске асыру оқыту мен тәрбиенің 
бірлігіне қол жеткізіп, оқушыларда жаңа көзқарасты қалыптастырған.
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Резюме
В статье рассматриваются  пути  развития  и адаптации молодых  специалистов к  

профессиональной  работе в разных сферах жизни, с учетом соответствия международным 
стандартам.

Summary
The  ways  of  development  of   adaptation  of  young  specialists  to  professional  work  are  

considered  in  the  article. 
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қытудың  түрлі  параметрлерін  болжау  үшін  келесі  әдістер 
қолданылады: әңгімелесу, сауалнамалар, бақылау, тесттер, дербес 

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ  ҚАТЫСЫМДЫҚ 
ЖӘНЕ  РЕФЛЕКСИВТІК  ДАМУЫН  БАҚЫЛАУ  ЖҮЙЕСІ

А.КУШЕРОВА,
университет магистранты

Аннотация.  Шетел тілі мамандығы оқушыларының мәдениетаралық және 
рефлексивтік құзырлылығын қалыптастыруда ақпараттық - коммуникациялық 
технологияларды тиімді пайдаланудың маңызы зор. Мақалада осы мәселе көте-
рілген.

Түйінді сөздер. Мәдениетаралық және рефлексивтік құзырлылық, компьютер-
мен оқыту.

О
және топтық бағалаулар, оқу және бақылау жұмыстарының орындалуын 
талдау.

Оқушылардың мәдениетаралық және рефлексивтік құзырлылығын 
қалыптастыру мақсатында  жасалған  әдістемелер, оларды оқу үрдісіне 
енгізу бойынша жүргізілген тәжірибелікэкспериметтік  жұмыстардың 
бағыттары  төмендегідей  болып белгіленген: 

– педагогикалық  мамандықтар  оқушыларын  оқытуға  арна-
лып жасалған оқу-әдістемелік, бағдарламалық құралдарды пайдала-
нып, эксперименттік топтарда ақпараттық технология бойынша 
«компьютерлік сауаттылық» арнайы курсын оқыту;

– оқушы білімі деңгейін бағалау үшін және көтеруге бағытталған 
компьютерлік тест жүйесін жасап, оны оқу үрдісінде пайдалану;

– «компьютерлік сауаттылық» курсы бойынша болашақ мамандар 
білім деңгейін бағалаудың қорытынды сатысы ретінде бақылау түрлерін 
белгілеу және оны пайдалану.

Кез келген педагогикалық зерттеудің маңызды кезеңі педагогикалық 
эксперимент болып табылады. Біздің педагогикалық эксперименттік 
жұмысымыз жоғары оқу орындарының  шетел  тілі мамандығы оқушы
ларының мәдениетаралық және рефлексивтік құзырлылығын ақпараттық
коммуникациялық технологиялар негізінде қалыптастыруды анықтау 
мақсатында жүргізілді.

Педагогикалық зерттеудің табысы – зерттеп отырған мәcеленің 
практикада қалай қабылдануымен, сондайақ эксперименттің іске асқан 
мүмкіндіктері туралы айқын нақты материалдарды алуды қамтамасыз 
ететін әртүрлі педагогикалық зерттеу тәсілдерін қолданумен анықталады. 
Сондықтан зерттеуіміздің әдісін анықтауда біз жалпы педагогикалық 
әдістерді, атап айтқанда, әңгімелесу, мұғалімдердің ақпараттық
коммуникациялық технологияларды пайдалану деңгейлерін талдау, экс-
периментке қатысатын оқушылар мен оқытушылар арасында сауалнама, 
сұрау жүргізу әдісі, іздену және қалыптастырушы эксперименттің бары-
сын бақылауды кеңінен пайдаландық. 

Ағылшын тілі пәні бойынша құзырлықты қалыптастыру міндеттеріне 
мыналар кіреді: 

– шетел тілі мамандығы оқушыларының мәдениетаралық 
және рефлексивтік құзырлылығын қалыптастыруда ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды пайдаланудың негізгі идеялары мен 
бағыттары мәcелесінің жағдайын зерттеу; 

– ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланып, 
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мәдениетаралық және рефлексивтік құзырлылығын қалыптастыруға 
қатыстырылуы мүмкін оқушылар мен оқытушыларды анықтау; 

– экспериментке қатысушы ағылшын тілі пәні  оқытушыларының 
ұсынылған бағдарламаның мазмұны мен оқу материалдарын меңгеруі 
және оқушыларға түсінікті баяндау дәрежесін қадағалау; 

– ұсынылып отырған бағдарламаның тиімділігін анықтау; 
– шетел тілі мамандығы оқушыларын оқытуда ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы мәдениетаралық 
және рефлексивтік құзырлылығын арттыру мақсатында оқытушылар 
мен оқушылар арасында сауалнама өткізу; 

– эксперименттік және бақылау топтарындағы оқушылардың 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде мәдениетаралық 
және рефлексивтік құзырлылығының қалыптасу сапасын, іскерлігі мен 
дағдысын салыстыру;

– шетел тілі мамандығындағы "ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологиялар" курсын оқыту мысалында ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдаланып, шетел тілі мамандығы оқушыларының 
мәдениетаралық  және  рефлексивтік  құзырлылығының қалыптас-
тырылуын  практикалық  тұрғыда  тексеру, орнықтыру;

– педагог мамандардың сабақ беру сапасы мен ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды пайдалану шеберліктерін жетілдіру;

– эксперименттің қорытындысын шығару. 
Осы  қойылған  міндеттерге сәйкес педагогикалық эксперимент 

анықтау, қалыптастыру, бақылау атты үш кезеңде іске асырылды. 
Бұлардың бәрі қисындылық жағынан бірбірімен байланысты, бірақ, 
олардың  әрқайсысының  мақсаттары  мен  міндеттері, құралдары мен оған 
қол  жеткізетін  әдістері,  айқындалған  нәтижелері  бойынша  ерекшеленеді. 

Эксперименттіктәжірибелік жұмыстарда белгілі болғандай, егер 
оқушы оқуға арналған компьютерлік бағдарлама бойынша компьютер-
мен жұмыс істеу барысында бір орында тұрып қалса, ал оқытушы оқыту 
үрдісінде салғырттық, әлсіздік  көрсетсе, онда жоғарыда айтылған басқару 
жүйесінің мәні жойылады. Бұл жағдайда "оқытушы – оқушылар тобы" 
дидактикалық жүйесі өзіндік күйінен "бағдарлама – оқушы" жүйесіне 
ауысады."Бағдарлама – оқушы" жүйесі арқылы оқу аумағын кеңейтуде, 
оқытушының анықталған әдістемесін қолдануда компьютерді пайдалану 
және  кері  байланысты  ұйымдастыру  жүзеге  асырылады.  Бұл  оқушылар 
топтарын басқару мәcелесіндегі толық сәйкестікке жету жолындағы 
біртұтас жүйе екендігін көрсетеді. Тест әдісінің бақылау тәсілдерінен 
артықшылығы мынада: оқушының белгілі бір пәннен бағдарлама 
көлеміндегі білімін жүйелі, толық бақылауға мүмкіндік туады, негізгі 
ұғымдар мен тұжырымдар туралы қандай біліктілігінің бар екендігін 
анықтауға болады. Оқушының ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік туа-
ды. Оқушы тесттегі әрбір  жауапты бірбірімен салыстыра отырып талдау 
жасайды, ұқсастығын  анықтайды, яғни белсенді ойлау үрдісі  жүреді. Ең 
бастысы, бүгінгі таңдағы педагогиканың алдындағы  үлкен міндеттерінің 
бірі – оқушыны дербес, логикалық  жүйелі ойлай білуге баулу және оның 
жеке тұлға ретінде дамуына жол ашу. Дайын ұғымдарды қайта талдау, 
тұжырымдау үрдісінің белсенді жүруі оқушының жанжақты дамуының 
негізі болып шығады. Тест жүргізу барысында автоматтандырылған диа-
логтар жүйесін қолдану ең тиімді әдіс. Білімді компьютердің көмегімен 
тестілеудің бір ерекшелігі: бақылаудың әртүрлі сценарийін өзгертіп 
қолдану және  әрбір  оқушыға  өз бетінше  дербес  жұмыс  істеуіне  мүмкіндік 
беруде, уақыттың  үнемделуінде. Тестінің сапалылығы оны құру жүйесіне 
тәуелді және оған енетін тапсырмалардың  күрделілігі мен қиындығына 
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байланысты. Дәлірек айтқанда, тестік тәсілді қолданғанда оқушы 
білімінің дәрежесі мен сапасын анықтаудың дәлдігі тестіде   ұсынылатын  
тапсырмалардың санымен орындауға берілетін уақытқа байланысты. Ал 
тесттер тапсырмалардың күрделілігі мен қиындығына қарай бірнеше 
деңгейге бөлінеді.  Бірінші деңгейдегі тестілерге танып анықтау, айырып 
тану, арақатынасын анықтау және іріктеп тексеру жатады. Кейде тестік 
тапсырмалар жауаптарының берілуі сипатына байланысты жабық,  ашық, 
сәйкестікке  арналған және дұрыс жауабын тізбектей қоюға арналған тап-
сырмалар ретінде төртке бөлінеді. Осы тест арқылы оқушылардың семестр 
бойынша алған білімдері тексеріледі. 
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Резюме
В статье рассматривается  система  контроля  рефлексивного  и  межкультурного  

развития  учеников  с использованием  информативно-коммуникативной  технологии.
Summary

The system  of  controlling  reflexive  and  intercultural   development  of  pupils  using  
informative – communicative  technologies  is  considered  in  the  article.

қушыларды сөздерді менен кейін қайталауға тапсырма беріп, өзім 
сөздерді аудармасымен екіүш рет оқып бердім. Одан кейінгі іс
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ІС-ТӘЖІРИБЕ БАРЫСЫНДА ҚОЛДАНЫЛҒАН 
ӘДІСТЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТУРАЛЫ

Жансая  ЖАЗЫКАНОВА,
университет магистранты

Аннотация. Мақалада іс-тәжірибеде қолданылатын әдістер мен технология-
лар жайы сөз болады.

Түйінді сөздер. Пікірсайыс, көрнекілік әдісі, импрессивтік әдістер.

О
әрекет әдеттегідей ереже жазуға арналды. Ағылшын тіліндегі зат есімнің 
ережесі, оның түрлері туралы оқушылардың ана тілінде жазылды. Осы 
жазылған ережелерді түсіндіріп болғаннан кейін оларды пысықтау үшін 
тапсырмалар орындадық. Сабақтың соңында балаларға үйге жазуға 
арналған грамматикалық жаттығу мен ережені жаттау тапсырылды. Міне, 
осылайша әр сабағым бірқалыпта жалғаса берді. Осындай бірқалыпты 
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сабақтарымның нәтижесінен  балалардың ауызша сөйлеуінің дамуын 
байқамадым. Олар грамматикалық ережелерді жақсы меңгеріп, жазбаша 
аудару, оқу сияқты қабілеттерді меңгергенімен, балалардың басқалармен 
тез арада қарымқатынасқа  түсіп,  өз  ойын  еркін  жеткізе алудан 
қиналатыны байқалды. Өзім жанжақты оқып, ізденіп, қазіргі заманғы 
әдістерді араластырып, сабақты қызықты, нәтижелі өткізу үшін іздендім. 
Жаңа әдістер мен технологиялар ішінде коммуникативтік әдіс бойынша 
сабақ беріп, ол әдіс арқылы төрт дағдыны бірге алып жүру керек екендігін 
түсініп, тәжірибемде қолдануды жөн көрдім. Бұл әдіс бойынша шетел тілін 
үйренуде оқушыларға ана тілі кедергі болмауы керек екен. Яғни, жаңа 
сөздер аудармасымен емес, олардың мағынасын ісәрекет немесе суреттер 
арқылы көрсету арқылы балалардың есте сақтауына көмектесу керектігін 
сезіндім.

Оқу пікірсайыстары оқытудың сөздік әдістерінің ішінде елеулі 
орын алады. Оқушылар мұғалімдік кәсібінің жағымсыз жақтары туралы 
пікірталас жүргізді. Топтағы студенттер екі топқа бөлініп, бірінші топ 
мұғалім кәсібінің жағымды жақтары туралы айтса, екінші топ бұл кәсіптің 
қиын жақтарын да ескеріп, оның тиімсіз жақтарын айту арқылы ол топқа 
қарсы шығады. 

Оқытушы ретінде менің тақырыпты ашу мақсатындағы сөзім: Have 
you ever thought about being a teacher? Nowadays, more and more young people 
want to do it for a living. Many claim that this is because it is easy to teach other 
people. But is it a profesion for everyone?

1-топтағы оқушылардың сөзі: There are several arguments in favour of 
working as a teacher. To begin with, it is a very interesting job because teachers 
have contact with many young and creative pupils. They can learn very interesting 
things from each other  both a teacher and students. What is more, pupils do 
not allow teachers to lose their creativity. They will still think up a lot of strange 
and difficult for them issues. And you have to deal with them successfully. 
Furthermore, it is a rewarding job, since when teachers see how their students 
become wiser and well educated people, they can be happy and proud. You feel 
useful for others and what is the most important, you help children not only learn 
more but also solve their problems.

2-топтағы оқушылардың көзқарасы бойынша айтылған пікірлер:  
However, there is also a number of disadvantages of being a teacher. Firstly, 
it is a stressful job  you are responsible for your students. You must take care 
of pupils like for your own children. Kids should feel safe with you, have to 
trust you and feel comfortable when you talk to them. Sometimes a teacher 
must be very patient and behave calmly even when the situation is not easy. 
Teachers should know that they play a very important part in every student's 
live. Moreover, it can be very depressing job for people who have not get strong 
character. Pupils can notice that weakness and try to get rid of their teacher. Last 
but not least, this job is very tiresome. You have to explain a lot of difficult for 
children things. They are always asking: 'how?', 'why?' and 'what for?'. It may be 
irritating but you cannot say 'This is unimportant'. You must answer them and 
what is more always set a good example for them. Sometimes it could be tiring.

To sum up, a profession of a teacher has many advantages although there are 
a lot of disadvantages too. It can be rewarding and interesting job, nevertheless 
it is also difficult. It is a career only for strong, indulgent and righteous people. 
However, I always dream about this job. I would like to teach other people and 
have satisfaction from it.

Пікірсайыс  сабақтың  басқа  да тақырыптары бойынша өткізілді. Сы-
ныпта пікірталасты жиі өткізу балалардың ауызша сөйлеуін дамытуға әсері 
мол. Өйткені, кітаппен және оқулықтармен жұмыс – оқытудың маңызды 
әдісі. 
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Оқушылар үшін білім көзі – бақылау, мұғалім сөзі, баспа материалда-
ры. Оқулықтар, оқу құралдары, ғылымикөпшілік әдебиеттер және жур-
налдардан оқушылар түрлі ақпараттар алып, сабақта алған білімдерін 
бекітуге, кеңейтуге және тереңдетуге мүмкіндік алады, өз бетімен білім алу 
әдістерімен қаруланады. Кітаппен жұмыс жүргізгенде тақырыпты оқу,ол 
тақырып бойынша сұрақтарға жауап беру, жаттығулар орындау сияқты 
тапсырмалар орындалды. Ауызша сөйлеуін дамыту үшін оқулықтан тыс 
қосымша әдебиеттер, баспа материалдары пайдаланылды. 

Оқу  материалын  меңгеру  көп   жағдайда  оқыту үрдісінде қолданылатын 
көрнекі  құралдарға  және  техникалық құралдарға байланысты. Иллюс
трация әдісі арқылы оқушыларға иллюстрациялық құралдар (плакат, 
кес те, картина, карта, тақтадағы суреттер, үлгілер) көрсетіледі. Белгілі 
тақырыптарға тірек сызбалар қолдандым. Суретке қарап сөйлем құрау, 
сөйлемдерді талдау қатарлы тапсырмалар ауызша орындалуы арқылы 
балалардың сөйлеу қабілетін дамытуға ықпалын тигізеді.

Тірек сызбалар сабақ тақырыбын, грамматикалық немесе лексикалық 
материалдарды меңгеруде айрықша маңызға ие.

Демонстрация әдісі арқылы заттар мен құбылыстар тәжірибе жасау 
арқылы немесе техникалық құралдардан, кинофильмдерден, диафильм
дерден көрсетіледі, белгілі тақырыптар бойынша деректі фильмдер пайда-
ланылады.

 Мәселелік жағдаятты тудырудағы мақсат – оқуды қиындату арқылы 
оқу материалдарын меңгерту, баланың ақылойын дамытып жұмыс істету. 
Мәселелік жағдаят сұрақтар қою, болжам айту, дәлелденбеген пікірлерді 
талдату арқылы жасалады. Суреттер, құжаттар көрсетіп, студенттер-
ге сұрақ қоюды ұсынып, фактілерден қорытынды шығартып, ұсыныстар 
айтқызу қажет.

Импрессия әдісі арқылы  оқушылар шығарма және оның авторы ту-
ралы ақпарат алып, оны талдап, шығарманың негізгі идеясын айтады. 
Оқушылар шығарманың негізгі идеяларын оның кейіпкерлерінің мінез
құлқымен, жүрістұрысымен салыстырады, өзінің сөзі мен ісіне ойлана 
қарай бастайды. Өз сабағымда  шығармаларды, сахналық қойылымдарды 
адамның мінезқұлқын талдау үшін қолдандым. 

Әдеби шығармалардың адамгершілік туралы жазған жерлерін 
оқушылармен талдап, жақсыжаман кейіпкерлерді анықтау арқылы бала-
ларды тәрбиелеу және сөйлеу қабілетін дамытуға тырысамын. Ертегі оқып, 
ол ертегінің соңын балалардың өздеріне жаздырамын. 

 Ойын – оқыту әдісі. Оқыту мақсатында қолданылатын ойындардың 
түрлері көп. Ойын түрінде болатын саяхат, электрлендірілген викторина-
лар арқылы белгілі бір ауданның жануарлар дүниесі, ұшақ, корабльдердің 
түрлері оқылады. Алуан түрлі ребустар, сөзжұмбақтар, құпияхаттар, 
сөзтуымдарды шешу оқушыларды  ынталандырады. Сабақта оқушылар 
бірыңғай көп жазудан, оқудан жалығады. Сондықтан сабақ арасында 
өткізілетін ойын элементтері сабаққа қызығуын, белсенділігін арттыруға, 
ойлау қабілетін дамытуға, жаңа сабақты пысықтау кезеңінде материалды 
толық меңгеруге көмектеседі.
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Резюме

В  статье рассматриваются  методы  и  технологии,  используемые   в  эксперименте.

Summary

The  methods  and  technologies which have been   used   in  the  experiment  are considered  
in  the article. 

өйлеу қызметінің заманауи теориясы диалогті әлеуметтіктілдік 
қарымқатынас формасы ретінде қарастырып, оны адамдар 

ӘОЖ (УДК):  372.881.111.1

МОНОЛОГ ПЕН ДИАЛОГ ҰҒЫМДАРЫНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ

Манат  ДЖАМАЛДИНОВА,
университет магистранты

Аннотация. Мақалада монолог пен диалог түсінігін қалыптастыру жолдары 
қарастырылады. 

Түйінді сөздер.  Диалог, монолог, ақпараттық технология.

С
арасындағы ортақ қызметке өзара түсіну және одақтасу негізі деп са-
найды. Диалогтік сөйлеу түрткілер әсерінен қалыптасады. Ол белгілі 
мақсат пен мәнді көздейді. Диалогтік сөйлеудің бірлігі монологтік 
сөйлеудің бірлігі секілді сөздік ісәрекет не тілдік қимыл саналады.

Диалог ерекшеліктері: бір тілдік қимыл ішінде рецепция мен репро-
дукция араласуының кездесуі, сөздік толықтық екі (не бірнеше) адам-
дармен құрылады, оған қатысушылар бірде сөйлеуші, бірде тыңдаушы 
болады.Бұл  тілдесім құбылысының сан қырлы, алуан жүйелі, сан та-
рау құбылыс екенінен болса керек. Диалог тілдесім ұғымына екі адам 
сөйлесетін диалог, үш адам сөйлесетін трилог та, үштен көп адам 
тілдесетін полилог та кіреді.

Диалогті   зерттеу  бүгінгі  таңдағы  коммуникативтік  лингвисти
каның негізгі  нысанына айналып отыр. Күннен күнге тілдің қарым
қатынас қызметі  жеке бірліктер түрінде емес, өзара хабар алысатын са-
налы  әрекет  түрінде жүзеге асатындығы нақтыланып келеді. Диалогті 
зерттеудің артықшылығы мынадай екі белгісінен көрінеді:

– диалогта әрбір сөйлесімнің авторы және нақты тыңдаушысы 
бар;

– диалог психологиялық деңгейде стимул мен реакция болып бір-
біріне бағытталған сөйлеу қадамдарына байланысты орнайды.    

Хабарламалық диалогта көбіне коммуникацияның басталғанына 
дейін әңгімелесушілердің біріне белгісіз жаңа мәлімет болады. 
Сондықтан олар жайбарақат күйде, орта қарқында өтеді. 

Шетел тілін оқытудағы негізгі мақсат – коммуникативті 
қалыптастыру және дамыту, оны еркін игеру. Шетел тілі – қазіргі  
заманның талабына сай қоғамның әлеуметтікэкономикалық, ғылыми
техникалық және мәдениет дамуының қайнар көзі. Қазір шетел тілін 

4. “Қазақстан мектебі” №7, 2015.
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оқыту әдістемесінің деңгейі жоғары. Тілді оқытуда интерактивтік 
тәсіл, ойындар, екеуаралық пікірталастар, сонымен бірге ақпараттық 
технология, интернет, компьютер қолданылып жүр.

Білімді ақпараттандырудың  негізгі  мақсаты  – «оқушыларды 
ақпараттық  қоғам  жағдайында  тұрмыстық,  қоғамдық  және  кәсіби  
салалардың ісәрекетіне  толық,  тиімді  араластыру»  болып  табыла-
ды.

ХХІ ғасыр оқыту үрдісіне компьютерлік технологияны пайдалану-
мен қатар елде болып жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік және 
басқа да  өзгерістер  білім жүйесіне сол өзгерістер негізінде дамытуды 
талап етіп отыр. Атап айтқанда, виртуалды кеңістік, аутентті виртуал-
ды интерактивтік тілдік орта болып табылатын интернетке ену аталған 
тұжырымдаманы дамытудың тиімді құралы ретінде қарастырылады.

Оқытудың  ақпараттық технологиялары осы ақпараттық білім 
жүйесінің шегінде жүзеге асырылатын болғандықтан, осы білім тех-
нологиясына ақпараттық  және  бағдарламалық қолдау мен  құралдар 
бір ғана компьютермен,  оған  енгізілген  бағдарламамен  шектеліп  
қалмауы  керек. 

Шетел тіліне оқытуда интернет беретін мүмкіндіктер мен 
қызметтер мол. Мысал ретінде айтар болсақ, оқушылар интернет та-
лаптарында берілетін құжаттардағы тапсырмалар мен жаттығуларды 
орындай алады, үйреніп жүрген тілінде электрондық пошта арқылы 
хат алысып, виртуалды қатынас клубтары – конференцияларға қатыса 
алады. Сонымен бірге белгілі бір уақытта мәтіндік хабарламалармен 
алмасуға, радио бағдарламаларды тыңдауға, бейнероликтер көруге, 
яғни ақпараттың кез келген түрін қолдануына толықтай мүмкіндіктері 
бар. 

Шетел  тілін  үйренушіге  интернеттегі аутентті мәтіндерді қол
дану, тіл  тасушыны   тыңдау, олармен  қарымқатынас  жасау табиғи 
тілдік  ортаны  қалыптастырады.  Диалогтің  әртүрлі  болуы оның 
күрделілігімен сипатталады. Мұны  диалогтің  ұзақтылығымен,  жағ
даят пен контекстің әсерімен, әңгімелесушілердің санымен түсіндіруге 
болады. Дегенмен, диалог өз құрамындағы әртүрлі бағыттағы 
репликалардың сипатымен күрделенеді. Диалогтің прагматикалық 
түрінде әртүрлі сөйлеу интенциясы бар сөйлесімдердің бірізділігі 
байқалады. 

Коммуникативтік актінің пайда болуында белгілі жағдай мен 
алғышарттар маңызды рөл ойнайды. Сондайақ, оның жүзеге асуы 
үшін коммуниканттардың психологиялық жайкүйі де ескеріледі.

Әдебиет
1. Абдукаримова Д.Б. Типология реплик казахского и  русского диалогов: дисс... канд.  

 филол. наук: 10.02.20. – Алматы, 1999. 
2. Колюткин Ю.Н. Психологические особенности. – М.: 1989.
3. Архангельский С.И.  Развитие устной речи. – М.: 1999.
4. Виноградов В.В.  Психология. – М.: 2001. 
5. Алхазишвили А.А. Психология  обучения  устной речи на иностранном языке. – М.:  

 1988. 
6. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе.  

Резюме
В  статье рассматриваются  пути  формирования  понятии  монолога и диалога  и  

требования  формирования. 

Summary
The  ways  of  formation  of  concepts  of  monologue  and  dialogue  and  requirements  of  

formation  are considered  in  the article. 
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алпы  «Ақпараттық технология» термині ғылымда ХХ ғасырдың 40–
50 жылдары пайда болып,  оны дидактиктер «оқуға арналған медиа» 

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1

КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-
ПРАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

А.БӨКЕНҚЫЗЫ,
университет магистранты

Аннотация. Білім беру жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу және 
ақпараттық технологиямен қамтамасыз етуді жақсарту, оқушының ақпараттық 
мәдениетін қалыптастыру міндеттері тұр. Мақала осы мәселеге орай ой қозғайды.

Түйінді сөздер.  Ақпараттық технология, компьютерлік сауаттылық.

Ж
(instructional media), «оқыту машиналары» (teaching machines), «оқытуды 
автоматты түрде басқару» (programmed instruction) сияқты ұғымдармен 
байланыстырған.                

Ғалымдардың ойтұжырымдарын жинақтайтын болсақ, білім берудi 
ақпараттандыру – бiлiм беру саласының теориясы мен практикасына 
жаңа ақпараттық технологияны жанжақты пайдалану және оқыту мен 
тәрбиелеудiң психологиялықпедагогикалық мақсаттарын жүзеге асыра-
тындай жағдайда оның мүмкiндiктерiн  қолдану үрдісі. Осыған сәйкес, 
И.В. Роберт  білім беруде ақпараттық технологияларды қолданудың мы-
надай педагогикалық мақсаттарын атап өтеді: оқушыны тұлғалық дамыту, 
ақпараттық қоғам жағдайындағы өмір сүруге дайындау, қазіргі қоғамның 
ақпараттануынан туындайтын әлеуметтік тапсырысты орындау, оқыту
тәрбиелеу үрдісінің барлық деңгейін жеделдету. 

В.Б.  Поповтың   айтуынша,  білім  беруді  ақпараттандырудың  
міндеттерін жүзеге асыру  үшін оқушыдан бастап білім беруді ұйым
дастырушыға  дейін  компьютерлік  технологияны  пайдалануға  
дайындығы  болуы тиіс. Олардың  әртүрлі  ақпаратты  дербес  компью-
терде өңдеу, қазіргі заманғы  бағдарламалық мүмкіндіктерді пайдалану 
іскерлігі мен дайындығын қалыптастыру міндеті өзекті бола түседі, яғни 
дербес компьютерді «пайдаланушыны» дайындау міндеті туындайды.

Ал Г.В. Лаврентьев мектептерде оқушылардың білім деңгейінің 
көптеген жағдайда төмен болуының себебі оқытушылардың кәсіби 
тәжірибесінде ақпараттық технологиялардың қолданылмауынан екенін 
атап көрсетеді. Г.Н. Бояркин, Н.С. Жилин, В.К. Белошапка, А.С. Лес-
невский және т.б. ғалымдар оқытушылардың ақпараттық дайындығында 
коммуникативтік мүмкіндіктерінің  сәйкес  болмауы, ақпараттық техника-
лармен жұмыс дағдыларының кемшіндігі және үйлерінде компьютерлері 
бар интернетке қосылған едәуір бөлігі жаңа технологияларды меңгеруге 
кедергі  келтіретін   оқытушылардың  ерекше  ойлау  стилі мен  психо
логиялық кедергілер кездесетінін жазады.  

Зерттеуші А.Б. Медешова бастауышта оқыту педагогикасы мен 
әдістемесі, педагогика және психология, физика және информатика 
мамандықтары бойынша элективтік курс бағдарламаларын ұсынған. 
Онда ақпараттық технология негізінде электрондық оқу құралдарын 
жасақтауға және оны  тиімді қолдану әдістемесін оқып үйретуге көңіл 
бөлінеді.  Н.Ғ. Даумов интернет арқылы оқушылардың зерттеу қызметін 



28

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

дамыту жолдарын көрсете отырып, соған оқушыларды даярлау мәселесін 
қамтыса, А.Х.Қасымова колледж оқушыларының ақпараттық мәдениетін 
қалыптастыруды курстарды мазмұндық интеграциялау негізінде жүргізуді 
алға тартады. Енді бірі өз зерттеулерінде ақпараттық мәдениеттің алғашқы 
баспалдағы ретінде компьютерлік сауаттылықты қарастырып, оны 
меңгеру мен оқушының дайындық жүйесіндегі қол жеткізілген шеберлік 
деңгейлерін элементарлық қалыптасу, функционалдық ізденім, жүйелік 
шығармашылық деңгейлері деп бөліп көрсетеді.

Қоғамды  ақпараттандыруды  дамытудың  негізгі  факторларының         
бірі – білімді ақпараттандыру. Олай болса, қоғамның әрбір мүшесі 
ақпаратты сауатты, мәдениетті және ақпараттық құзырлылығы дамыған 
тұлға болуы талап етіледі.

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында өткен 
ғасырдың отызыншы жылдарында сауатсыздықпен күрес жүргізілгендей, 
компьютерлік сауаттану жөніндегі ауқымды іске азаматтарды, әсіресе, 
жастарды тарту қажеттігі айтылған және мемлекеттік қызметке жаңа 
қызметкерлерді қабылдау кезінде компьютерді, интернетті қолдана білу 
дағдысы міндетті талап болуға тиіс екендігі атап көрсетілген. Осыған байла-
нысты XXI ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін 
білім беру саласында: компьютерлік техниканы, интернет, компьютерлік 
желі, электрондық және ақпараттықтелекоммуникациялық құралдарды, 
электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы педагог 
тұлғасын дамыту және білім сапасын көтеру міндеттері қойылып отыр.

Жоғары оқу орны студенттеріне қоғам талабына сай сапалы білім 
беру және оларды бәсекеге қабілетті етіп оқыту мен тәрбиелеу педагогика 
ғылымы саласына жаңа әдіснамалық негіздегі ғылыми зерттеулерді талап 
етіп отыр. Яғни, оқу үрдісіне жаңа педагогикалық және ақпараттық техно-
логияларды кеңінен енгізу жүктеліп отыр.  

Білім беруді ақпараттық технология жаңалықтарымен толықтырып 
отыру – елімізде білім беру сапасын арттырудың басты бағыттарының 
бірі. Бұрын, яғни өткен ғасырдың сексенінші жылдарына дейін  шетел 
тілі пәндерін оқытуда мектептерде ұзақ жылдар бойы түрлі жаттығулар, 
мәтіндер, әндер, т.б. жазылған грампластинкалар пайдаланылды. Грам-
пластинканы сабақта қолдану оқушыларды шетел тілін жақсы меңгеріп, 
оған деген қызығушылығын, ынтасын арттыру үшін керек еді. Сабақ 
үстіндегі тәсілдерді түрлендіру   арқылы білім беруді тиімді етуді көздеген 
мамандардың бірі – Д.Д. Остапенко грампластинкалардағы арнайы 
диктордың оқуымен жазылған жазбаларды, фильмоскопты, эпидиаскопты, 
диапроекторды қолдану барысында мынадай мақсаттарды орындауға қол 
жететінін айтады:

– оқушыларды шетел тілін түсінуге үйрету;
– жеке дыбыстарды, сөздерді, сөз тіркестерін, т.б. дұрыс айтуға 

жаттықтыру;
– оқушыларды дұрыс оқуға төселдіру;
– шәкіртттерді ән айтуға үйрету;
– өзге елдің музыкалық және т.б. мәдени мұраларымен таныстыру. 
Егер осы техникалық құралдардың шетел тілін оқытудағы  тиімді 

жақтарын қарастырар болсақ, мынадай игі жақтарына көз жеткіземіз: 
– техникалық құралдарды қолдану педагогтің оқушылар алдындағы 

беделін арттыра түседі;
– техникалық құралдар педагогті көптеген механикалық түрдегі 

жаттығу жұмыстарынан босатады;
– техникалық құралдарды сабақта тиімді қолдану арқылы педагогтің 

уақыты үнемделіп, ол бос уақытын нашарлау оқитын оқушыларға 
жұмсауға мүмкіндік алады.
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Бүгін республика мектептерінде шетел тілі пәнін оқытуда педагог-
тер қауымы жаңа ақпараттық технологияларды мүмкіндігінше кеңінен 
қолданып жүр. Өйткені ақпараттық технологияларды қолдану – қоғам 
мен уақыт талабы. Компьютерлік телекоммуникативтік жүйе арқылы 
қашықтықтан білім алу іске асырылуда. Білім алудың мұндай жолын қазір 
білім беру саласындағы реформаның бір түрі деп те айтуға болады, себебі 
қашықтан оқытудың  тигізер пайдасы мол. 
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Summary
Theoretical – practical  basis of  using  computer technologies  at  the  lessons  of  foreign  

language  are  considered  in  the  article.

ілім беру үрдісі, психологтердің пікірінше, тұлғаны, оның 
қабілеттерін дамытуға бағытталуы тиіс. Білім беру модельдерінің 
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Аннотация. Мақалада тұлғалық-бағдарлы білім беру негізінде оқушылардың 
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттары 
баян етіледі.  

Түйінді сөздер. Аксиологиялық ұстаным, құндылықтар, тұлғалық-бағдарлы 
білім.

Б
екінші тобына И.С. Якиманская жасаған дамыта оқыту моделі енгізіледі.  
Оқушы тұлғасының субъектілігі оның даму бағытын анықтайды. 

Адамның   мақсаттық  бағалауының   және   ісәрекетінің  мазмұны  
тұлғаның адамзат мәдениетін құраушы материалдық және рухани 
құндылықтарын ұғынуға, тануға, өзектілеуге және жасауға бағытталу 
белсенділігімен анықталады.  Практикалық  және  танымдық әрекеттер 
арасындағы байланыс құралы мұнда аксиологиялық немесе құндылықты 
ұстаным болып табылады. Аксиологиялық ұстанымның мәні – 
құндылықтардың ізгіліктік тұтас жүйесі аясында олардың мәдени және 
этникалық ерекшеліктерін сақтай отырып өмірлік көзқарастардың теңдігі, 
дәстүр мен шығармашылықтың бір мәнділігі, дәстүр мен жаңалық 
арасындағы  диалог, адамдардың  теңдігі. Аксиологиялық ұстаным ізгіліктік  
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педагогикаға  тән. Мұнда  адам қоғамның ең жоғарғы құндылығы және 
қоғамдық дамудың мақсаты ретінде танылады. 

Аксиология (латын сөзі «axia» – құндылық) – құндылықтар табиғаты 
жөніндегі философиялық ілім.  Негізгі құндылықтар адамзат дамуының 
кезеңдерінде өзгеріссіз болып қала береді. Өмір, денсаулық, махаб-
бат, білім, еңбек, әдемілік, шығармашылық, қарымқатынас және т.б. әр 
уақытта адамдардың назарында. Бұл құндылықтарда ізгіліктіктің бастауы 
жатыр. Қазақстандық қоғамды демократияландыру жағдайында аталған 
құндылықтар қайта қаралып, қайта бағаланады. 

Тұлға дамуының негізі – әлеуметтікадамгершілік қарымқатынастар 
кешені.  Бұл құндылықты бағдарды тұлғаның басты сипаттамасына айнал-
дырады, ал оларды дамыту – тұлғалықбағдарлы педагогиканың негізгі 
міндеттерінің бірі және қоғамдық өмірді ізгілендірудің жолы. 

Ә.М. Мұханбетжанова  ақиқат дүниені аксиологиялық (құндылықты) 
қабылдау  ол  тек   белгілі  бір  тұлғалық  мағынаға  ие  болғанда  ғана  жүзеге 
асады деп көрсетеді. Ендеше адам өміріндегі ең негізгі құндылықтарды 
(адам,  өмір,  денсаулық,  қарымқатынас және т.б.) белгілеуде аксиоло
гиялық ұстанымның орны ерекше.  

Табиғатқа сәйкестік ұстаным. Табиғатқа сәйкестік тәрбие бала 
ағзасының даму заңдарымен сәйкес жүзеге асырылады, баланың денелік 
дамуының, денсаулық күйінің ерекшеліктерін есепке алады, оның ба-
сым қажеттіліктерінің (қозғалыс, ойын, таным, адамдар және табиғатпен 
қарымқатынас, шығармашылық) қанағаттандырылуына жағдай жасайды, 
бала ағзасының даму кезеңдерінің сабақтастығын қамтамасыз етеді. 

Табиғатқа сәйкестік ұстанымының бүгінгі түсіндірмесі тәрбие табиғи 
және әлеуметтік үрдістердің ғылыми түсіндірмесіне негізделуі тиіс, 
табиғат пен адам дамуының жалпы заңдарымен үйлесуі  жалпы әлем және 
өзін дамытуда жауапкершілікті сезінуді қалыптастыруы тиіс. Тәрбиенің 
мазмұны, әдістері мен формалары жас және жыныстық саралаудың 
қажеттілігін есепке алуы керек. Адамның бойында салауатты өмір салтын 
ұстану қажеттілігін дамытуы міндетті. 

Мәдениетке сәйкестік ұстанымды Е.В. Бондаревская тұлғалық
бағдарлы білім берудің мәдениетті жасаушы қызметімен байланыстырады. 
Автордың айтуынша, білім берудің аталған қызметі білім беру құралдары 
көмегімен мәдениеттің сақталуын, тасымалдануын, қайта өндірілуін, да-
муын қамтамасыз етеді. 

Мәдениетке сәйкестік ұстанымының мәні – тәрбиенің мазмұндық 
орталығын жалпыадамзаттық, жалпыұлттық және аймақтық әмбебап 
құндылықтар құрауы тиіс, ал балаға деген қарымқатынас оны еркін, 
құндылықтарды өз бетімен таңдау үшін, мәдениет дүниесінде өз орнын 
анықтау үшін және шығармашылықпен өзінөзі жүзеге асыру үшін өзіндік 
мәдени дамуға қабілетті, тұтас тұлға ретінде тану түсінігімен анықталуы 
керек. 

Мәдениетке сәйкестік тұрғысын нақты ғылыми таным әдіснамасы 
және педагогикалық шындықты өзгертуші ретінде үш өзара байланысқан 
ісәрекет аспектілері сипаттайды: аксиологиялық, технологиялық және 
тұлғалықшығармашылық.

Тұлғалықшығармашылық контекстісі индивидтің және мәдениеттің 
объективті байланысымен белгіленеді. Индивид – мәдениетті тасымалда-
ушы. Ол мәдениет арқылы дамып қана қоймай, оған жаңалықтар енгізеді, 
яғни тарихи шығармашылықтың субъектісіне айналады. Осыған бай-
ланысты мәдениетті меңгеруді адамның өзгеруі, оның шығармашылық 
тұлғасының тұрақтануы  ретінде түсінуге болады.

Интеграциялық ұстаным оқушылардың қиялын бейнелейтін, зерде
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ленетін фактілер, құбылыстар туралы бейнелік көзқарас, бейнелік ойлауды 
ашық, мазмұнды көрнекілікті жиі қолдануға мүмкіндік береді. Дүниенің 
біртұтас бейнесін қалыптастыруда осы ұстанымның маңызы зор. 

Диалогтік ұстаным. Адамның мәні оның ісәрекетіне қарағанда бай, 
жанжақтырақ және күрделірек. Адамның мәні тек ісәрекет арқылы та-
нылмайды. Осыған байланысты микросоциумға және білім беру үрдісінің 
субъектілері арасындағы қарымқатынастарға назар аударған жөн. Аталған 
жағдайлар рухани дамудың маңызды көздері болып табылады. Дәл осы 
коммуникацияда тұлға адами, ізгіліктік мазмұнға ие болады. Тұлға белгілі 
бір деңгейде қоршаған адамдармен қарымқатынасының өнімі және 
нәтижесі болып табылады. 

Диалогтің адам дамуында алатын орны жөнінде М.М. Бахтин былай 
деген: «тек қарым-қатынаста, адамның адаммен өзара әрекеттесуінде 
ғана «адам ішіндегі адам» басқалар үшін де, өзі үшін де танылады». Оның 
пікірінше, диалог – бұл тұлғаны қалыптастыру құралы емес, тұлғаның бол-
мысы. 

Білім беру үрдісі, И.С. Якиманскаяның тұжырымдамасында, 
оқушы мен мұғалімнің оқу диалогіне негізделіп құрылады. Оқу диалогі 
бағдарламаланған ісәрекетті бірігіп жасауға бағытталған. 

Тұлғалықбағдарлы педагогикалық технологиялары диалогтік 
тұжырымдамаларда беріледі. Онда диалогтің жалпылама идеясы адам 
санасының негізі ретінде қарастырылады. Диалогтік қарымқатынас 
әмбебап құбылыс деуге болады, өйткені ол адамдық сөз және барлық 
қатынасты бойлай өтеді және адамзат өміріне байланысты жалпы мән мен 
мағынаның бәрін қамтиды. 

Диалогтік ұстаным негізінде субъектсубъектілік қарымқатынастар 
(мұғалім – оқушы, оқушы – мұғалім, оқушы – оқушы) құрылады. Оның 
аясында өзара көмекке келу, қолдау, өзгенің пікірін тыңдау, өз пікіріңді 
дәлелдеуге мүмкіндік беріледі. Диалогтік қарымқатынас негізінде өзара 
әрекет субъектілері арасындағы бірбірін құрметтеу, мойындау, бірін
бірі тыңдай білу, түсіне білу, өзара сыйластық әрекеттері қалыптасып, 
толеранттылық пен мейірімділік қарымқатынас орнайды.

Педагогикада  жеке тұлғалық ұстаным тұлғаның әлеуметтік, іс
әрекеттік және шығармашылық мәні жайындағы түсініктерді бекітеді. 
Тұлғаны қоғамдықтарихи дамудың нәтижесі және мәдениетті тасы-
малдаушы ретінде тану адамның табиғаты түсінігіне, сол арқылы заттар 
арасындағы зат, оқытылатын автоматқа сәйкестендіруге жол бермейді. 

Субъект – сана мен адамның спецификалық ісәрекетінің тасымалдау-
шысы және ісәрекет пен қарымқатынастың шарты мен нәтижесі. Субъект 
және субъектілік белсенділік, қабылданатын шешімге жауапкершілікпен, 
нәтижемен байланысты ұғымдар. Адам шығармашылық әрекеттену 
үрдісінде субъектіге айналады. Субъект индивид, топ, қоғам түрінде 
көрінуі мүмкін. 

Қазақстанда тұлғалықбағдарлы білім беру мәселесін зерттеген 
ғалымдардан С.М. Бахишева тұлғалықбағдарлы тұрғының шарттарын 
«педагогикалық үрдіс субъектілерінің өзара қарым-қатынастарының 
мазмұнына негізделеді», –  деп көрсетеді. Педагогикалық үрдісті осы 
қарымқатынастарға байланысты  екендігін тұжырымдайды. Оқушылардың 
коммуникативтілігін қалыптастыруда өзара әрекет, өзара әрекетте білім 
алу, инновациялық технология, интерактивтік әдістәсілдер қағидалары 
ұсынылады.
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Резюме
В  статье  рассматриваются  педагогические  условия  и  модель  формирования  ком-

муникативной  компетенции  учеников  на  основе  личностно-ориентированного  обучения.
Summary

The  pedagogical  terms  and  model  of  formation of  communicative  competences  of  pupils  
on  the basis of  personally-oriented teaching  is  considered in the article. 

азақстан Республикасының 12 жылдық орта білім беру тұжырым
дамасында жаңа дәуір мұғалімі бірнеше құзыреттілікті игеру міндетті 

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1

АУТЕНТТІК  МӘТІНДЕР  АРҚЫЛЫ 
ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТТІК  ЖҰМЫС 
ЖҮЙЕСІН  ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Г.АБДУЛЛАЕВА,
университет магистранты

Аннотация. Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру – өзекті 
мәселе. Осы мақсатта аутенттік мәтіндер арқылы тәжірибелік жұмыс жүйесін 
ұйымдастырудың жолдары қарастырылады.

Түйінді сөздер. Құзыреттілік, аутенттік мәтін.

Қ
делінген. Олар – білімділік құзыреттілік, әлеуметтік құзыреттілік, арнайы 
құзыреттілік, дара құзыреттілік, әдістемелік құзыреттілік, зерттеушілік 
құзыреттілік, басқарушылық құзыреттілік, тәрбиелік құзыреттілік. 
Қазіргі таңда жаңа типтік мектептерге  шығармашылықпен жұмыс жасай-
тын мұғалімдер мен жеке өнерлі адамдар қажет. Әдістемелік құзыретті           
лік – оқытудың  әртүрлі  әдістерімен қарулану, дидактикалық әдістер 
мен тәсілдерді білу, түрлі технологияларды жетік меңгеру. Зерттеушілік 
құзыреттілігі – оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтары, педагогикалық 
құбылыстарды, фактілерді оқып үйренудің ғылыми әдістерімен 
қаруланып,  өздері ғана арнайы бір объектіні зерттемей, өз шәкіртін осы 
жолға талпындыру, ізденуге үйрету. Басқарушылық құзыреттілігі – өз 
қызметі мен оқушы қызметін басқару тәсілдерімен, әдістерімен қарулану.  
Білімділік құзыреттілік – өзінің кәсібилігін арнайы кәсіби оқу үрдісінде 
үздіксіз жетілдіру қабілеті, жеке және қоғамдық өмірден қалмай, біртабан 
ілгері дамып отыру. Тәрбиелік құзыреттілік – өзінің тәрбиелілігін ұлттық 
құндылықтармен байланыстырып, ұлттық салтдәстүрге тәрбиелеу. 
Осының бәріне сүйенетін болсақ, кәсіби құзыреттілігі қалыптасқан педа-
гог – әдіснамалық және әдістемелік мәселелермен жанжақты қаруланған 
тұлға. 

Құзыреттілік дегеніміз – оқушының алған білімі мен дағдыларын 
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тәжірибеде, күнделікті өмірде қандай да бір практикалық және 
теориялық проблемаларды шешу үшін қолдана алу қабілеттілігі. Ше-
тел тілі сабақтарында оқушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін 
қалыптастыруда қатысымдық әдістің маңызы зор. Егер оқушы сол 
тілде сөйлеушілермен тікелей немесе аралық қарымқатынас барысын-
да сол тілдің нормалары мен мәдени дәстүріне сәйкес өзара түсінісе 
алса, коммуникативтік құзыретті  меңгере алғаны. Коммуникативтік 
құзыреттілік шетел тілін білудегі қабілеттігін қарастырады.  Бұл үшін 
оқушылардың бірінбірі тыңдауына жағдай жасау қажет. 

Дискурсивтік құзыреттілік дегеніміз – айтылымдардың құрылым 
ережелерін меңгеру. Бұл қазіргі таңдағы ең қажетті құзыреттілік. Себебі, 
оқушыларды дұрыс сөйлем құрып, өз ойларын дұрыс жеткізуге үйрету 
қажет. Бұл мәселе мемлекеттік тілді деңгейлеп оқыту ұстанымдарында 
ерекше айтылады. 

Стратегиялық құзыреттілік – әңгімелесуші адаммен байланыс жасау. 
Бұл диалог құру және оны жалғастыру барысында жүзеге асатын үрдіс. 
Диалогтік тілдің оқушылар үшін күнделікті өмірде  бірбірімен қарым
қатынас жасау кезінде маңызы зор екенін әрбір оқушының санасына 
жеткізуге тырысу керек. 

Социомәдениеттік құзыреттілік – тілді тасымалдаушы, қолданушы 
халық мәдениетін білу және қолдану. Шетел тілі оқулықтарына педагоги-
ка бойынша тақырыптар енгізілген. Олар – шетелдердің салтдәстүрлері, 
ұлттық ойындар, ұлттық тағамдар, ұлттық киімдер және мейрамдар, от-
басы тәрбиесінің дәстүрлері. Белгіленген мақсатқа сәйкес мектеп түлегінің 
негізгі құзырлығы төмендегідей анықталады. 

1. Құндылықты бағдарлы құзыреттілік.
2. Мәдениеттанымдылық құзыреттілік.
3. Оқутанымдық құзыреттілік.
4. Коммуникативтік құзыреттілік.
5. Ақпараттықтехнологиялық құзыреттілік.
6. Әлеуметтік еңбек құзыреттілігі.
7. Тұлғалық өзінөзі дамыту құзыреттілігі. 
Тілдің басты қызметі – коммуникативтік қызмет. Коммуникативтік 

құзыреттілік өзара әрекет пен қарымқатынас тәсілдерін білуді, түрлі 
әлеуметтік  топтарда   жұмыс істеу дағдыларын,  өмірдегі  нақты   жағдай
ларда  шешім  қабылдау үшін  байланыстың  түрлі  объектілерін қолдана 
алу  білігін,  мемлекеттік  тіл  ретінде  қазақ тілінде,  халықаралық  
қатынаста  шетел  тілінде  қатынас  дағдылары  болуын  қарастырады. 
Коммуникативтік құзыреттілік  төрт түрлі аспектіден тұрады. 

1. Жазбаша байланыс.
2. Көпшілік алдында сөз сөйлеу.
3. Диалог. 
4. Өнімді топтық  байланысу.
Коммуникативтік құзыреттіліктің әр аспектіге байланысты 3деңгейі 

бар.
Жазбаша қатынас аспектісінде бірінші деңгейде қарапайым құры

лымдағы жазбаша байланысудың стандартты өнімдегі формасында өз 
ойын рәсімдейді, үлгіде берілген мәтінді рәсімдеу нормаларын сақтай оты-
рып қосымша  графикада сұрағын баяндайды. 

Екінші деңгейде күрделі құрылымдағы жазбаша байланысудың стан-
дартты өнімдері формасында өз ойын рәсімдейді, күрделі құрылымды 
тақырыпты  баяндайды,  қосымша  құралдарды  сауатты  пайдаланады, 
байланысу мен мекенжай қойған мақсатқа сәйкес жазбаша құжаттардың 
жанры мен құрылымын анықтайды.
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Үшінші  деңгейде ақпаратты өңдеу нәтижелерін  шектелмеген ны
сандағы  жазбаша   өнімде  ұсынады,  талқылауға  ұсынылған  айқындамаға 
қарсы немесе дәйектемесі бар мазмұндағы  жазбаша  құжаттарды  құрады, 
өз ісәрекетінің мақсатына сәйкес жазбаша байланысудың мақсаты мен 
мекенжайын анықтайды. 

Көпшілік алдында сөз сөйлеу аспектісі бойынша  бірінші деңгейде 
баяндаманың жоспарын дайындайды, көпшілік алдындағы баяндаманың 
нормасы мен шегін сақтайды, өз баяндамасының мағыналық блоктарын 
ерекшелеу үшін үзілістер пайдаланады, пысықтау мен түсінуге берілген 
сұрақтармен жұмыс жасайды. 

Екінші деңгейде өз баяндамасының мағыналық блоктарын ерекшелеу 
үшін вербалды құралдарды (қисындық байланыс құралдары) пайдалана-
ды, вербалды емес немесе көрнекі материалдарды қолданып, тақырыпты 
дамытуға берілген сұрақтармен жұмыс жүргізеді.

Үшінші деңгейде байланысу міндетіне парапар көрнекі матери-
алдарды өз бетімен даярлайды және оларды сауатты пайдаланады, өз 
сөзімен қисындық және шешендік тәсілдерді, аудиториямен кері байла-
ныс тәсілдерін қолданады, айқындаманы жоюға байланысты сұрақтармен 
жұмыс жүргізеді, іс әрекет мақсаттары негізінде байланысу үшін мақсат 
пен мақсатты аудиторияны өз бетімен анықтайды.

Оқушылар аутенттік мәтіндерді белсенді меңгерсе, соның көмегімен 
ағылшын тілін меңгеру қабілеті жоғарылап, алған білімін өз қажетіне 
қолдана алатын тұлға болып қалыптасады. Ендеше ағылшын тілін үйретуде, 
әсіресе коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруда аутенттік мәтінді 
қолданудың маңызы аса зор.    
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Резюме

В статье  рассматривается  организация  систем экспериментальной  работы  ори-
ентированной  на  формирование коммуникативной  компетенции на  основе  аутентичных  
текстов.

дамның ересек шағында жеке адамның дамуына  әсер ететін бірден
бір  факторлар  жиынтығы: ісәрекет,  түрлі еңбек, жас ерекшелігі 

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТКЕ БЕЙІМДЕЛУДІҢ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

М.АБЛИЗОВА,
университет магистранты

Аннотация. Кәсібилікке бейімделу – басты міндет. Мақала авторы осы 
мақсатқа жетудің психологиялық ерекшеліктеріне тоқталады.

Түйінді сөздер. Еңбек, іс-әрекет, макроорта.  

А
және білімі  болып табылады.  Адамға  әсер  ететін  факторлар үнемі 
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өзгерісте болады. Өзгеретін және әсер ететін факторлардың ізі, олардың 
қарымқатынас жүйесіндегі әсері адам өмірінің әртүрлі жас ерекшелік 
кезеңінде тұрақты емес. Өйткені, адамның туғаннан қартайған шаққа 
дейінгі онтогенезінің дамуы әр жастағы психологиялық функциялардың 
ерекшелігімен, жеке адамның қасиетімен, психикалық үрдістерімен тығыз 
байланысты.

Б.Г. Ананьев  психофренологиялық функциялардың екі фазада дамуы 
идеясын ұсынған.

1. Жас  ерекшелігіндегі  есею  барысына орай олардың жұмыс қабі
летінің өсу кезеңіндегі қатынасы. 

2. Мамандық алудың өмір жағдайына және ісәрекетіне әсер етуімен 
байланыстылығы.

В.В. Водзинская өзінің еңбектерінде жұмысшыларды жас ерекшелік
теріне қарай бөліп қарастырады. Осыған сәйкес икемділігі және жұмысқа 
қарымқатынасы анықталады. Оның тұжырымдауынша, 18 жасқа дейінгі 
жастарда автоматты станок жұмысына байланысты кәсіпкер басым бола-
ды. 2,71 пайыз адам қолмен жұмыс істейтін еңбек ісәрекетімен айналы-
сады. 26–30 жас арасында операторлық кәсіп пен автоматты басқару кәсіп 
түрлерімен шұғылданады. 

Еңбектің нәтижелілігі және еңбек міндеттерінің шешілуі еңбек 
субьектісінің мүмкіндігінен  байқаймыз. Ол адамның нақты бір ісәрекет 
түрімен айналысуынан қалыптасады және бағаланады.  Адамның еңбек 
субьектісі ретіндегі жас ерекшелік, кәсіптік және психикалық дамуы 
төмендегідей сатыда жіктелінеді.

1. Кәсібилікке дейінгі даму:
– ойынға дейінгі кезең (3 жастан бастап);
– ойын кезеңі (3 жастан 7-8 жасқа дейін);
– оқу әрекетін меңгеру кезеңі (7-8 жастан 10–12 жасқа дейінгі).
2. Мамандық таңдау кезеңіндегі даму:
– бейімделу кезеңі (өмірге, еңбекке, кәсіби қызметті жоспарлау, 

мамандық таңдауға дайындықты ұғыну кезеңі 12-13 жастан – 14–18 
жасқа дейінгі).

3. Кәсіби даярлық және болашақта кәсіби маман болуға даярлық 
кезеңдегі даму:

– кәсіби білім алу кезеңі (15–19 жастан 16–23 жасқа дейін);
– кәсіби мамандыққа бейімделу кезеңі (17–21 жастан 24–27 жасқа 

дейін);
– кәсіби маман даму кезеңі (21–27 жастан 45–50 жасқа дейін);
– өзін кәсіби маман ретінде  тарату кезеңі (46–50 жастан 60–65 

жас);
– төмендеу кезеңі (61–65 жастан жоғары).
С.Г. Вулиновский, Л.Н. Лосохина зерттеулерінде жас жұмысшының 

еңбекке қатынасына біліктілік деңгейі арасындағы байланыстардың және 
адамзаттың саналылығы ретіндегі белсенділігінің әсерін қарастырған. 
Еңбек ісәрекеті оқыту сияқты ақылой деңгейінің жоғарылығын та-
лап етеді, осыған орай кәсіптік дағдылардың дамуының және ақылой 
дамуының түрткісі болып табылады.

Еңбек субьектісінің жұмысқа қабілеттілігін оның шыдамдылығы, 
білімділігі, мінезқұлқы, психологиялық даярлығы, еңбекке қабілетінің ди-
намикасы арқылы білеміз.  

Жеке тұлға белсенділігін өзіндік реттеу арқылы бақылап отыру қажет. 
Орыс ойшылы Е.П. Ильин былай түсіндіреді: “Тұлға өз белсенділігін са-
налы түрде бақылап, реттеп отыруы қажет және осы іс-әрекеттегі 
қиындықтарды жеңе білуі керек”.
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Тұлғаның кәсіптену мәселесі жалпы мамандық  пен тұлға арасындағы 
маңызды мәселелердің бірі. Олардың өзара байланысының  екі негізгі па-
радигмалары бар.

1. Мамандықтың тұлғаға ықпалын жоққа шығару. Мұнда тұлға 
мамандық таңдағанымен, оны меңгеру және қызметтік міндеттерді шешу-
де  өзгермейтінін сипаттаған.

2. Тұлға мен мамандықтың өзара әсерлесуінде өзгерістерге 
ұшырайтынын тұжырымдаған. 

Осы тұжырымдамадан кейін психология ғылымында маманданды-
ру ұғымы пайда болды.  Бұл үрдіс мамандық таңдағаннан кейін оның 
соңғы кәсіби өміріне дейін жалғасады.  Мамандандырудың төрт сатысы 
жіктелген:

– мамандық іздеу және таңдау;
– мамандықты меңгеру;
– әлеуметтік және кәсіби бейімделу;
– кәсіби іс-әрекетті орындау.
Әрбір даму сатысында ісәрекеттің детерминатына сай оның мақсаты 

мен міндетттері де өзгеріп отырады. 
Кәсіби қызметке бейімделуді дамыту шарттарын көбінесе макроорта  

анықтайды. Макроорта деп адамның туыпөскен қоғамының ерекшелігін 
есептейді. Макроортаның неғұрлым позитивті факторы  қоғамның өз 
мүшелерінің бейімделуге қабілетін дамытуына қамқорлық жасаған 
жағдайлары болып табылады. Қоғамның бұл қамқорлығы білім беру 
жүйесінің тұрақты жетілдірілуінде, сонымен қатар өскелең ұрпақтың 
кәсіби бағдарының дамуында көрінеді. 

Француз  психологі  А.Леон  кәсіби  бағдарланудың  диагностикалық 
және тәрбиелік деп атаған екі тұжырымдамасының тарихи түрін 
қалыптастырған. 

Біріншісі – диагностикалық, онда  жеке  тұлғаның  кәсіби  жарам
дылығын  анықтауға  таңдау  жүргізіледі.

Кеңесші тест көмегімен адамның қабілеттілігін өлшейді және кәсіпке 
қойылатын талаптар негізінде оның аталмыш кәсіпке жарамдылығы неме-
се жарамсыздығы туралы қорытынды жасайды. Көптеген ғалымдар кәсіби 
бағдарланудың осы тұжырымдамасын  механистикалық деп бағалайды.

Екіншісі –  тәрбиелік. Бұл – жеке тұлғаның кәсіби өмірге дайындығына 
бағытталған тұжырымдама. Отандық психологияда осы мәселелерді  шешу 
кешенді жүргізіліп жатыр. Кәсіби бағдарланудың бұл мәселелерін шешу 
екі тәсілдемеде жүзеге асады:  жеке тұлғаның қабілетін анықтау және оған 
келешек мамандығының дайындығына көмек көрсету. 

Е.Климовтың кәсіби бағдарлану жұмыстары мамандықтарды жіктеуге 
арналған сауалнама түрінде әзірленіп, іске асырылған. Осы жіктелімнің 
негізінде кәсіптің адамға ұсынатын талаптарының ережелері болған. Мы-
салы, «адам – адам», «адам – табиғат» және т.б. өзара қатынасты жүйелер 
сияқты әрекеттің барлық түрін бөліп қарауға болады. 

Біріншіден, кәсіби ісәрекетке бейімделу жоғары оқу орындарындағы 
жас маманды дайындау сапасымен, олардың тәжірибелік дағдыларды 
жинақтауларымен  байланысты. Кәсіпке  оқыту және тәрбиелеу кезеңінде 
кәсіпке  бейімделу басталады. Бұл жерде кәсіби іскерліктер мен дағдылар 
қалыптасады, кәсіпке керек деген білімдермен қамтамасыз етіледі, 
еңбекке  деген  шығармашылық  қатынас пайда  болады,  ұжымдық  жұмыс 
дағдылары мен  кәсіпке деген қызығушылық дамиды, яғни кәсіби іс
әрекеттің жағымды мотивациясы шыңдалады. Оқыту кезінде өндірістік 
және  педагогикалық  практикаларға үлкен көңіл бөлінеді.

Екіншіден, кәсіпке бейімделу кезінде кәсіпті таңдау мотиві де үлкен 
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орын алады. Адамдардың нақты мінезқұлықтары мен әрекеттерінен нақты 
мотивті көруге болады, ол ісәрекет үрдісі кезіндегі  мақсатты көрсетеді. 
Мамандықты өз қызығушылығымен таңдаған кезде кәсіпке бейімделу де 
табысты болады.

Үшіншіден, кәсіпке бейімделудің табысты болуы кәсіби ісәрекеттің 
ұнамдылығымен, ұжымның психологиялық ауанымен, қоғамдық 
белсенділік және индивидуалды ерекшеліктерімен байланысты келеді.

Төртіншіден, кәсіпке бейімделу кезінде еңбек ісәрекетінің еңбек 
мазмұны, ұжымдағы өзара қатынас, жақсы жағдайлар және еңбекті 
ұйымдастыру секілді параметрлері әсер етеді.

Бейімделу факторларының әсерлілігі бейімделу үрдісінің әр 
кезеңінде көрініс табады. Осыған байланысты университеттік оқуда және 
кәсіптендірілу кезеңдерінде әсер ететін бейімделу әрекеттерінің факторла-
рын түрлі бөлімдерге бөлу қажеттілігі туындайды.
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Резюме

В  статье  рассматриваются  психологические  особенности  адаптации  к  профессио-
нализму  на работе.

Summary
The  psychological  peculiarities  of   adaptation  to  professionalism  at  the work  have been 

considered  in  the  article.

УДК (ӘОЖ): 372.881.111.1

СИТУАТИВНО-ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
РЕКУРРЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Эльмина ДЖАМАЛОВА,
магистрант университета

уществуют разные взгляды на повторяющиеся единицы, на их взаи-
мосвязь внутри текста, на их языковые характеристики. Исследовате-

Аннотация. Термин «рекуррентность» является общепризнанным и актив-
но используется в самых разных областях знания, хотя трактуется по-разному,  
так как является сложным и неоднозначным феноменом. Но, именно в  значении 
«пов торение, возвращение» (латинское «гесurrе»), понятие «рекуррентность» 
рассмат ривается в математике, в медицине, в геофизике, в биологии, в геологии и 
т.д. Как видно данный термин употреблялся в основном применительно к точным 
наукам, а затем он нашел применение и в гуманитарных науках.

Ключевые слова. Рекуррентность, дискурс.

С
ли рекуррентности отмечают такие ее черты, как экспрессивное синтакси-
ческое средство, как средство обеспечения разности текста, как средство 
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выражения авторской модальности.  Однако рекуррентность – это уни-
версальная лингвистическая категория, представленная на всех языковых 
уровнях и реализующаяся эксплицитно с помощью разного рода повторов. 
Повторяемость разных языковых единиц необходима для облегчения про-
цесса коммуникации.

Как говорит В.Б. Кашкин: «мы все говорим фразами уже ранее ска-
занных, ранее созданных текстов». На наш взгляд рекуррентные единицы 
используются в дискурсе для выполнения самых разных функций: инфор-
мативной, эмфатической, аккумулирующей, оценочной и т.д. Информа-
тивная функция рекуррентных единиц проявляется в форме разного рода 
субституций, как употребление синонимов, антонимов, местоименных 
замен, гипонимов, гиперонимов. Лексические повторы используются как 
фон для восприятия новой, актуальной для коммуниканта информации. 
Аккумулятивная функция рекуррентных единиц проявляется в их прагма-
тическом влиянии на коммуниканта. Использование рекуррентных единиц 
приводит к появлению некой концептуальной модели дискурса, которая 
в свою очередь облегчает процесс восприятия дискурса коммуникантом. 
Данная модель проявляется как основа для преподнесения новой информа-
ции, новые произведения (дискурсы) являются повторением уже сказанно-
го с некоторыми изменениями. Когнитивный подход к изучению языковых 
явлений принимает во внимание, что концепты, отражающие националь-
ные идеи, понятия, реалии, ценности, обычаи и традиции, прошли свой 
путь развития на протяжении веков, и являются динамичными рекуррент-
ными моделями процессов восприятия. Рекурренция концептов в дискурсе 
приводит к адекватному восприятию информации. При этом принимаются 
во внимание как интралингвистические, так и экстралингвистические фак-
торы, которые ранее оставались за границами лингвистического исследо-
вания, такие как, например, личность реципиента, его коммуникативная 
интенция, социальная и этнокультурная принадлежность.

Если с одной стороны рекурренция концептов в дискурсе является как 
бы фоном для создания новой информации, то с другой стороны повторя-
ясь и порождая новые смыслы, они каждый раз меняются также сами. Та-
ким образом, рекуррентность, как лингвокультурная категория, на данном 
этапе рассматривается его исследователями как явление, порождающее 
новую языковую действительность. Предметом исследования являются не 
столько культурные феномены или их отличия в разных языках, а процес-
сы их появления в языке, опосредованные рекуррентностью, отражающей 
культурные ценности определенного народа. Рекуррентность, как языко-
вое явление, дает возможность отобразить присущие обществу образцы 
культурного и социального поведения. Механизм рекуррентности рассма-
тривается как инструмент для выражения культурно и социальнозначимых 
единиц.

Таким образом, осуществление когнитивного анализа рекуррентности 
лексических единиц ведет к определению коммуникативной релевант-
ности и нерелевантности концептов в концептосфере народа. Рекуррент-
ность, также рассматривается, как механизм порождения новых смыслов. 
Динамика рекуррентности концепта свидетельствует о процессах актуали-
зации и актуализации концептов в общественном сознании, и служит ин-
дексом изменения актуальности концепта в концептосфере народа.

Итак, целью учебного дискурса в иноязычном образовании является 
ресоциализация нового члена общества в рамках обучающего общения, 
передача ему определенных культурноценностных знаний, умений, на-
выков, социальных ценностей. По мнению Е.Г. Романовой от конкретной 
ситуации и ролевых установок зависит степень ритуализированности и 
институциональности учебного общения. Учебная коммуникация носит 
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ритуализированный характер т.к. существуют определенные схемы или 
фреймы дискурса. При этом если учебное общение имеет официальной ха-
рактер, то оно более ритуализированно.

Являясь отражением модели коммуникации, учебный дискурс нацелен 
на овладение обучаемыми механизмов порождения, конструирования ре-
чевых произведений на основе речевого опыта и осознанного понимания.

Поэтому обучаемые выступают в разных ипостасях, в зависимости 
от тематики могут менять статусноролевые характеристики. Например, 
при прохождении темы «Здоровье и здоровый образ жизни» участниками 
институционального дискурса являются врач – пациент, врач – врач, па       
циент –  пациент.

Существуют дискурсивные формулы, характерные для определен-
ного социума, например научного (политического, педагогического или 
др.). «Под дискурсивными формулами понимаются своеобразные обороты 
речи, свойственные общению в соответствующем социальном институте». 
Дискурсивные формулы образуют клише, которые можно сказать в рамках 
институционального дискурса отражают отношения в данном институте.

В зависимости от дискурсивной стратегии говорящего различаются 
дискурсивные тактики: передача информации, получение информации, 
критическая или положительная оценка поведения и отношения, эмотив-
ная сценка и др.

Дискурсивные тактики включают: установление контакта, запрет, уго-
вор, просьба, убеждение, пожелание, угроза, требование, похвала, порица-
ние, насмешка, осуждение, обвинение и др.

Олешко определяет три основных фактора: интенция, коммуникатив-
ная стратегия и структура дискурса. При этом осознанно спланированная 
интенция реализуется в моделируемом типе коммуникативного взаимо-
действия на уровне реализуемой структуры конкретного дискурса. Также 
идет выбор «альтернативных вариантов на уровне тактического хода, фор-
мы, типологии используемых коммуникативных актов и т.п». 

Отбop ситуативнообусловленных рекуррентных единиц дискурса 
осуществляется на основе связи со стандартной ситуацией. Для нас наи-
больший  интерес  представляют  повторяющиеся,  наиболее  типичные 
ситуации, характерные для страны изучаемого языка. Ведь трудно пред-
ставить человеческое  сообщество,  не  использующее готовые  высказыва-
ния в типичных  ситуациях. Рекуррентные единицы дискурса заключают в 
себе новое и существенное, помогая говорящему выразить свое отношение 
к сказанному,  например,  то,  что  он  одобряет,  не одобряет,  критикует  
и т.д.

По мнению Ф. Де Соссюр такие готовые единицы «не могут быть им-
провизированы», т.е. они не создаются ежедневно, «они передаются го-
товыми по традиции». Общеизвестным фактом является то, что данные 
готовые единицы могут быть универсальными, т.е. существовать в разных 
языках одновременно, но могут быть типичными только для данного язы-
ка. Например, в следующих выражениях мы наблюдаем не только совпа-
дение смыслов, но и одинаковый компонентный состав: «In other words,...» 
(«Другими словами,...»), It would be a mistake to think that... (Было бы ошиб-
кой (неправильно) думать, что...). А есть выражения, которые, несмотря на 
тождественный смысл, имеют разный компонентный состав: «That's where 
I'd like to end.» (На этом хочу завершить.), «We have to bear in mind that...» 
(Необходимо помнить, что...), «As far as 1 know,...»( Насколько я знаю) и 
т.д.

Необходимо отметить, что при анализе дискурса под коммуникатив-
ными единицами, конечно же, подразумеваются единицы анализа языково-
го общения, а не единицы системы языка (какими, например, признаются 
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слова, словосочетания, предикативные единицы, предложения, сверхфра-
зовые единства или сложные синтаксические целые и т. и.).
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Summary
Recurrent  units  of  the discourse  based  on  the situation and their role and structure  in the  

formation  of   ICC  is  considered  in  the article. 

абақтың бірбірінен ажырамайтын үш функцияларының ең бастысы 
тәрбие беру болып саналатындықтан, мен өз істәжірибемде тәрбиелік 

1916 ЖЫЛҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСТІ
ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ  ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ

Әлия  НҰРПЕЙІСОВА, 
И.Әбдікәрімов  атындағы Қызылорда аграрлық- 
техникалық колледжінің  оқытушысы

С
жағына көбірек көңіл бөлемін. Осы мақсатты орындау үшін мемлекеттік 
стандартты басшылыққа ала отырып өз тәжірибемде Қазақстан тарихы 
пәнінен оқушылардың өз бетімен білім алу дағдыларын қалыптастыру, 
шығармашылық қабілетін дамыту, өзіндік ізденіс жұмыстары мен алған 
білімдерін  іс  жүзінде пайдалана білуге  үйрету  бағытында  жұмыс  жүргізіп 
келемін. Себебі, болашақ  ұрпақтың тәрбиесі  мен білімі мемлекеттің күшін 
және тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Оқутәрбие үрдістерінің ең негізгі 
мақсаты – жалпыадамзаттық құндылықтарды  бойына сіңірген, жауап-
ты, санасезімі жоғары патриот азаматты қалыптастыру. Талай ғасырлар 
бойы қазақ халқы елі мен жерін жауға бермей, бүгінгі біздерге аманаттауы 
да патриоттық рухтың шыңы, жеңісі  деуге болады.Осы ұлтжандылыққа 
тәрбиелеу, білім беру мақсатында оқушыларға өзіндік ізденісзерттеу 
әдісімен жүргізген сабағымды ұсынып отырмын.

Алдымен «1916 жылғы ұлтазаттық көтеріліс» тақырыбындағы 
сабақтың жоспарын хабарлап, флипчартқа жазып, мақсатын  айтып  өтемін.

Жоспары.
1. 1916 жылғы ұлтазаттық көтеріліс себептері және басталуы.
2. Көтерілістің ірі орталықтары.
3. Көтерілістің жеңілу себептері, тарихи маңызы.
Мақсаттары.
1. «Білген сайын келеді біле бергім, біле беру  емес пе тілегі елдің»   

демекші, Отан  тарихын,  соның  ішінде 1916 жылғы ұлтазаттық  көте

Ізденіс  сабақ
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рілістің себепсалдары, қозғаушы күші, нәтижесі, тарихи маңызы турасын-
да білім беру.

2. «Бабалар ерлігі – ұрпаққа үлгі».
Оқушыларды өз елінің бабалары сияқты елін  қорғауға, ерлікке, Ота-

нын,  тілін, дінін  құрметтеуге, патриоттыққа  тәрбиелеу.
3. Оқушылардың сабаққа деген белсенділігін, қызығушылығын артты-

рып, ойлау,  сөйлеу, танымдық, ізденімпаздық қасиетін арттыру.
Әдісі. Ізденісзерттеу.
Ой шақыру мақсатында сабақты мына бір кіріспе сөзден бастаймын.
– Қазақ  халқы  ерте  заманнан бергі дәуірде халқымыздың елдігін, 

ерлігін сынайтын үш кезеңді басынан кешірді. Оның біріншісі, жаңа 
өмірге келгенде қолына қан уыстап туған Шыңғыс хан шапқыншылығы 
болса, екіншісі, елді еңіретіп «ақтабан шұбырынды» еткен жоңғар 
шапқыншылығы, үшіншісі,  ең   талмауыттыталмалы тұсы 1916 жылғы  
ұлтазаттық көтеріліс. Тарих қазақ халқының шаңырағын үш рет 
шайқалтты. Халық жадында үш заманға үш қарғыс ат тағылды. Олар «Ой-
ран заман», «Зар заман», «Қилы заман». Міне, осы қилы замандағы ірі та-
рихи оқиғалардың біріне бүгінгі сабағымыз арналады. 

Сонан соң оқушылар тақырыпқа байланысты ізденіп даярлап кел-
ген материалдары бойынша сөйлейді. Топтағы үш оқушы жоспардағы 
көрсетілген сұрақтарға қысқаша  тоқталып, түсіндіріп өтіп, оқушы өзі 
міндетті түрде пысықтайды.

Төртінші оқушы жоспардағы екінші сұрақты толықтыру мақсатында 
Сырдария көтерілісіне тоқталады.

Әулиеата уезінде болған халық толқуын егжейтегжейлі айтып өтті.
Патша өкіметінің 1916 жылы 25 маусымдағы жарлығы бойынша Әулиеата 
уезінен тыл жұмысына 22675 адам алынуға тиіс болды. Әулиеата уезіндегі 
көтерілістің алғашқы кезеңіне Тұрар Рысқұлов қатысты.Т.Рысқұлов 
көтерілісті алдын ала ұйымдастыру, қарулы күрес ошақтарын өзара 
үйлестіру, орыс шаруаларын қақтығыстарға бармау қажеттігі жайлы 
ұсыныстар айтты.

Алайда  бұл  ұсыныстарға  құлақ асылмай селоларды қоршап, шабуыл-
дар жасады.  Бұған  қарсы  1916  жылғы  қыркүйектің басында қосымша 
әскер жіберіп, Сырдария көтерілісі күшпен басып жанышталды.Сыр 
бойындағы көтерілісті зерттеген соң оқушы Қызылорда облысындағы 
тарихи оқиғаны да іздестірген, нақты мәлімет таппағанымен, зерттеу ба-
рысында Қалжан Ахун турасында тарихи деректеме жинақтаған. Қалжан 
Ахун  Бөлекбайұлы (1862–1916) – діни қайраткер. Әкесі Бөлекбай 
Қарақалпақстандағы табын руының белгілі адамдарының бірі болған. 
Қалжан Ахун парсы, араб, тәжік тілдерін жетік білген. Өз атымен аталған 
мешітте имам болған. Патша әкімдері тарапынан халықты қолдағаны үшін 
қудаланып, түрмеге  қамалған. 1916 жылдың жазында ораза кезіндегі намаз 
үстінде қайтыс болған. Қызылорда облысындағы Қалжан ахун мешітінің 
іргетасы 1902 жылы қаланған.

Бесінші оқушы Аманкелді Имановтың өмірбаянын зерттеп келіп 
қызықты деректер айтты. 

Амангелді  Үдербайұлы  Иманов – халық батыры, қазақ халқының 
1916 жылғы ұлтазаттық көтерілісін  ұйымдастырушылардың бірі, Кене-
сары  Қасымовтың үзеңгілес серігі Иман батыр Дулатұлының  немересі. 
Әкесі шаруа баққан, момын кісі болған. Шешесі Қалампыр Қақуқызы 
медресе бітірген.  Амангелді  әуелі  ауыл  молдасынан  екі  жыл  оқып 
кейін Тасыбай, Тәшмағамбет ишандардың  медресесіне түскен. Әкесінен 
7 жасында жетім қалып, жоқшылық  тауқыметін ерте тартқан. Ел 
ішінде даушарға ерте араласқан, сол себепті Ресей  империясының 
жергілікті билеушілерінің  қудалануына  ұшырап, 1896–1911  жыл-
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дар арасында бірнеше рет түрмеге отырғызылды. Амангелді батырдың 
ұйымдастырушылық және қолбасшылық таланты 1916 жылғы көтеріліс 
кезеңінде көрінеді. Амангелдіден Рамазан, Шәріп есімді екі бала қалды. 
Ұрпақтары Алматыда тұрады. «Батырдан – батыр туар ел таныған» 
демекші, ұлы Рамазан Амангелдиев Мәскеу шайқасына қатысқан 238ші 
атқыштар дивизиясының автоматшысы болды. Ока жағасында, Серпухов 
түбіндегі Воронино қыстағындағы шайқаста 13 фашистің көзін жойып, өзі 
де қаза тапты. 

Бұдан кейін Амангелдінің ерлікке толы ғұмыры көптеген ақын
жазушылардың, суретшілер мен композиторлардың шығармаларына арқау 
болғанын айта отырып, 1966 жылғы түсірілген 74 минуттық Амангелді 
кинофильмін 5 минутқа монтаждап әкеліп, режиссер, актерлер, т.б. тари-
хи деректемелерін түсіндіріп  шықты және  оқушылар Амангелді Иманов 
бейнесін сомдау үшін батыр   сарбаздарының киімдерін  киіп, қаружарақ 
турасында түсінік   беріп өтті.

Көтерілістің Торғай даласындағы басшыларының бірі – Әбдіғаппар 
Жанбосынов турасында деректеме жинақтап келген алтыншы оқушы да өз 
жұмысын ортаға салды.

Әбдіғаппар Жанбосынұлы – қазақ халқының 19161917 жылдардағы  
ұлтазаттық қозғалысының Торғай даласындағы басшысы. Тілеулі батыр
дың ұрпағы. Арғы атасы  Нияз би – Абылай  ханның  сенімді  серігі,  әкесі 
Жанбосын (1847–1895) көп жылдар болыс болған. Анасы Алуа Ақтасқызы 
(1840–1934) (Ақтас – Ахмет Байтұрсыновтың әкесінің ағасы). Әбдіғаппар 
өз ауылында бастауыш мектепте сауат  ашқан. Ағаштан ою ойған шебер 
болған, суармалы егіншілікпен айналысқан, ақылпарасатымен ел ағасы 
атанған. 1916 жылы 21 қарашада 13 болыс ел өкілдерінің құрылтайы 
Әбдіғаппарды хан көтеріп, Амангелдіні сардарбек етіп сайлады. 

Әбдіғаппар ел билігін соғыс жағдайына бейімделген дала демо-
кратиясы негізінде қайта құрды. Көтерілісшілерді 20 адамнан тұратын 
халық өкілдерінің кеңесі арқылы басқарды. Бұл кеңес әскери, әкімшілік, 
шаруашылық мәселелерін шешетін басшы орталық болды. Көтерілісшілер 
ежелгі шығыс дәстүрімен ондық, жүздік, мыңдықтарға жіктелді. Кейін 
Әбдіғаппар Кеңес өкіметінің  саясатын жүргізуден бас тартқан соң қызыл 
әскерлер қолынан қаза тапты. Ұрпақтары «хан тұқымы» ретінде аяусыз 
қуғынға ұшырағандығын айтады.

Қарқара аймағындағы көтеріліс басшылары: Қазыбек Шорманұлы 
және Серікбай Қанайұлы туралы жетінші оқушы баяндады.

Қазыбек Шорманұлы – Қарқара көтерілісі басшыларының бірі. Ол 
1864 жылы Жетісу облысы Жаркент уезі Байынқол болысында дүниеге 
келіп, 1916 жылы 8 тамыз күні Қырғызиядағы Қарақол қаласында бір топ 
көтеріліс басшыларымен  бірге атылды. Қазыбек Шорманұлы 1916 жылғы 
шілде айының бас кезінде Қарқара – Кеген – Нарынқол өңірлерін мекен-
деген елдерді Ж.Мәмбетов, Ұ.Саурықов, Ә.Сұлтанбеков сынды беделді 
адамдармен бірге маусым жарлығына  қарсы шығуға үндеді. Ереуілтөбеде 
болған көп адам қатынасқан мәжілісте патша жарлығын орындауға қарсы 
шықты. Осы жиыннан кейін Қарқара көтерілісі басталды. Көп кешікпей 
патша жазалаушылары Ереуілтөбеде болғандарды түгелімен тұтқындап, 
түрмеге жапты. Бір топ басшылары ату жазасына кесілді. 

Серікбай Қанайұлы – Қарқара көтерілісі жетекшілерінің бірі. Ол 
қазіргі Алматы облысының Райымбек ауданы Жалаңаш ауылында 
1870 жылы 3 қазанда дүниеге келіп, 1916 жылы 3 тамызда Кеген ауылы 
маңындағы Қайқы асуында қайтыс болған. 1916 жылғы патша өкіметінің 
маусым жарлығына қарсы Ұзақ, Жәмеңке батырлармен көтерілісшілердің 
400 адамнан тұратын алғашқы жасағын ұйымдастыруға тікелей аралас
ты. Көтеріліс жеңіліске ұшырағанда, көптеген серіктерімен бірге патша 
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жендеттерінің қолынан оққа ұшты. Ол туралы Мұхтар Әуезовтың «Қилы 
заман» повесінде айтылған.

Осы уақытта   патша   жарлығының   құрбаны  болған  азаматтарымыздың 
бірі – Қостанай өңірінен  шыққан дәрігер  Әбубәкір Алдияров өмірдерегіне 
қызығушылық танытып, зерттеп келген сегізінші оқушы Алдияров 
Әбубәкір Бермұхамедұлының қоғам қайраткері, қазақ  халқының біртума 
азаматы екендігін өз ізденісзерттеуінен көрсетеді.  1904 жылдан Ақтөбе, 
Қостанай өңірінде дәрігер болып қызмет істеді. Әубәкір 1916 жылы Бе-
лоруссияда (Минск қаласы) қара жұмысқа  алынған қазақтар арасында 
дәрігерлік  қызмет  атқарды. 1917 жылы елге  оралған соң Алаш қозғалысына 
белсене араласты. Алашорданың Қостанай уездік  комитетінің төрағасы 
және Торғай облысы комитетінің  мүшесі болды. Алдияров Әбубәкір 
Бермұхамедұлы Алаш қозғалысына белсене   араласқаны үшін 1928   жылы 
Өскеменге жер аударылды. 1936–1938 жылдары Қырғызстанның Қарақол  
қаласында, Тараздағы темір жол ауруханасында қызмет істеді. Алдияров 
1938 жылы жала жабылып ату жазасына кесілді. 1956 жылы 20 қыркүйекте 
ақталды.

Тоғызыншы  оқушы  Батыс  Қазақстандағы 1916 жылғы көтеріліс 
бұрынғы Бөкей ордасын, Орал облысын, Ақтөбе, Ырғыз уездерін 
қамтығандығын,  Б.Қаратаев,  Ж.Сейдалин  Ресей  мемлекеттік думасының 
төрағасына  арнайы  хат  арқылы  тыл  жұмысына  адам  алуды  1917  жылдың 
17 мамырына дейін тоқтата тұру керектігі жөнінде ұсыныс жасағандығын 
айтады. Бөкей ордасындағы көтерілісшілерге Исатай Тайманұлының 
немересі Өтепқали Дінбаянұлы жетекшілік етті. Ақтөбе көтерілісшілері 
теміржолды бұзып, пойыздарға бөгет жасады. Нәтижесінде көтерілісті 
ұйымдастырушылар тұтқынға алынғандығын айтады. 

Оқушылардың өздігінен ізденіс жұмыстарының бірі – 1916 жылғы  
ұлтазаттық көтеріліс туралы жазылған шығармалар.

1. «Қартқожа» – Ж.Аймауытов.
2. «Қилы заман» –  М.Әуезов. 
3. «Тар жол, тайғақ  кешу» – С.Сейфуллин.
4. «Ботакөз» – С.Мұқанов.
5. «Зілді бұйрық» – Ж.Жабаев, т.б.
Он бірінші оқушы Қызылорда облысы бойынша 1916 жылғы ұлт

азаттық көтеріліс батырлары және қоғам қайраткерлерінің есімі берілген 
елді мекендер турасында айтып, дайындаған слайдынан көрсетіп өтті. 

Онда  Қызылорда  қаласында  көтеріліс  басшысы А.Имановқа қойыл
ған ескерткіш және Қызылорда  қаласынан  оңтүстік батысқа қарай 
28 шақырым жерде, Сырдария  өзенінің сол жағалауында орналасқан 
Амангелді ауылы, Мұстафаның туған жері Қызылорда облысы Шиелі ау-
даны Сұлутөбе ауылына және Мұстафаның туған жерінде №41 орта мек-
тепке М.Шоқай аты берілгендігін айтып өтті.

Ұлылардың  ұлылығын тек туған жерінде емес, сонау Батыс Еуропа 
елдеріндегі халық та мойындаған тәрізді. Оған дәлел Берлин қаласындағы, 
Париж қаласындағы М.Шоқайға қойылған ескерткіштер екендігін 
мақтанышпен айтып өтті.

Оқушылардың тағы да ізденіп келген материалдарын келесі семинар 
сабаққа  қалдырдым. Жаңа тақырыпты пысықтауға «Кім мерген» ойы-
ны  мен «Тарихи  диктант» және «Сөйлемдерді  толықтыр» ойынсұрақ 
әдістерін қолдандым. 

Сабақты  қысқаша  мына  сөйлеммен  қорытындыладым:  Ел  Тәуел
сіздігі  үшін,  қазақ  жері  үшін өз  жандарын қиған батырларымыздың 
ерлігі ұрпаққа үлгі, ол ешқашанда  ұмытылмақ емес.  Сабаққа  белсене  ара-
ласып, ізденіп  келген  оқушыларды  бағалап,  үйге  тапсырмалар  бердім.
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ӘОЖ (УДК): 81–139

ШЕТЕЛ ТІЛІ МАМАНЫНЫҢ
КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ

Ерия  НҰРЛАНБЕКОВА,
педагогика  ғылымының  кандидаты

Аннотация. Мақалада шетел тілі сабағында студенттердің коммуникативтік 
құзыреттілігін қалыптастырудың жолдары баяндалады.

Түйінді сөздер. Шетел тілін үйрету, коммуникативтік құзыреттілік.

үние жүзіндегі интеграциялық үрдістердің үдеюі білім берудің 
ортақ, жалпы дүниежүзілік парадигмаларына көшу қажеттігіне, Д

оның мазмұнының жанжақтылығына себепші болды. Қазіргі кезде ше-
тел тілінде білім алуды дүниежүзілік стандарттық үлгіге жақындастыру 
кеңінен қарастырылуда. Сондықтан да болашақ шетел тілі маманын да-
ярлауда  ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктерін және еуропалық 
одақ елдерінде қабылданған шетел тілдерін меңгерудің жалпы еуропалық 
тұжырымдарын ескеру қажет. 

Қазақстанда  шетел  тілінде  жоғары  білім  берудің  мақсаты –  қоғам 
қажеттілігіне жауап беретін, халықаралық бірлестіктер мойындаған 
деңгейде шетел тілін меңгерген мамандарды даярлау. 

Жаңа білім жүйесіндегі баса назар аударылатын мәселелердің бірі: әр 
студенттің  құзыреттіліктер жиынтығын білім нәтижелері ретінде игеруіне 
бағдарланған. Бұл жайлы білім беру стандартында «5В011900 – Шетел  
тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша білім алатын студент  бойынан 
табылуға тиісті құзырлылықтар нақты айқын көрсетілген. 

Олар мына төмендегілер: 
– құндылықты-бағдарлы құзыреттілік (азаматтық белсенділік, саяси 

жүйені түсіну, баға бере білу, елжандылық, қабілетті болу);
– мәдениеттанымдық құзыреттілік (ұлттық ерекшеліктерді тани 

білу, өз халқының мәдениеті мен өзге ұлттар мәдениетін салыстыру, са-
ралай білу қабілеті);

– оқу-танымдық құзыреттілік (өзінің білімділік қабілетін ұйым-
дастыра білу, жоспарлай білу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағды-
ларын игеру, талдау, қорытынды жасай білу);

– коммуникативтік құзыреттілік (адамдармен өзара қарым-қатынас 
тәсілдерін білу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық 
қатынаста шетел тілінде қатынас дағдылары болу);

– ақпараттық-технологиялық  құзыреттілік (ақпараттық техно-
логия лар, техникалық обьектілер көмегімен бағдарлай білу, өз бетінше 
іздей білу, таңдай, талдай білу, өзгерте білуді жүзеге асыра білу қабілеті); 

– әлеуметтік-еңбек құзыреттілігі (әлеуметтік-қоғамдық жағдай-
ларға талдау жасай білу, шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік жағдайларда 
жекебасына және қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білу қабілеті); 

– тұлғалық өзін-өзі дамыту құзыреттілігі (отбасылық еңбек, 
экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді 
білімі мен тәжірибесінің болу қабілеті).

Педагогика ғылымы: зерттеулер
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Қазіргі таңда  шетел тілі сабағында  студенттің коммуникативтік 
қабілетін дамытуға көп көңіл бөлінуде. Коммуникативтік қабілетті дамыту 
жеке тұлға құзыреттілігін арттыруды қажет етеді.  

Коммуникативтік  құзыреттілік   дегеніміз – студенттер  және 
қоғам үшін күнделікті оқу барысында, қатысымдық міндеттердің тіл  
арқылы шеше білу қабілеттілігі,  ал қатысымдық мақсатты іске асы-
руда  студенттің тіл және сөз құралдарын  пайдалана алуы. Егер сту-
дент  сол тілде сөйлеушілермен тікелей немесе аралық қарымқатынас 
жасағанда сол тілдің  нормалары мен мәдени дәстүріне сәйкес өзара 
түсінісе алса, коммуникативтік құзыреттілікті  меңгергені  болып   сана-
лады.  Демек,  бұған  жету  үшін  екінші  тілді  үйренуші  студенттер-
ге  тілдің заңдылықтарын жаттанды үйретпей, сол тілді тілдік және 
қатысымдық тәсілдерді орынды қолданумен байланыстыру көзделеді. Бұл 
студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін  қалыптастыру мәселесі 
тілдің қатысымдық және когнитивтік салаларының өзара ортақ бағыттары 
мен ұстанымдарынан  туындаған жаңа бағыт. Шетел тілін үйренуде, сөз 
мағынасын қабылдауда, пайымдауда, түсінуде танымдық ерекшеліктерін 
ескеру, олардың түрлі өмірлік жағдаяттарда өз ойын, пікірін жеткізу, 
коммуникативтік міндеттерді шешу, қатысымдық мақсатты іске асыруда 
тілдің заңдылықтары мен нормаларын орынды пайдалана білу дағдыларын 
қалыптастыру мәселелері алдыңғы орынға шығады. 

Шетел тілін үйретуде коммуникативтік мәдениет тануға бағытталған 
оқып үйрену құрамына қарай төрт негізгі құзыреттіліктен тұрады: 
лингвистикалық (linguistic, тілдік),  мәдениәлеуметтік (sociolinguistic),  
дискурсивтік (discourse, сөйлеу),   стратегиялық (and  strategic).

Лингвистикалық құзыреттіліктің мазмұны оқып үйренетін тілдің 
лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен сол тілдің заңдылықтарын 
студенттердің кәсіби коммуникативтік әрекетінде қолдана білуіне 
бағытталады. (Linguistic competence is knowing how to use the grammar, 
syntax, and vocabulary of a language. Linguistic competence asks: What words 
do I use? How do I put them into phrases and sentences?). Студенттерді шетел 
тілінде сөйлеуге үйрету  үшiн фонетика, лексика, грамматиканы оқыту ба-
рысында  студенттердің  бiлiм дағдысын қалыптастыру мен жетiлдiрудiң 
өзгешелiгi бар. Бұл тiлдiк салалар мен материалдарды тiзбектеп оқыта бе-
румен емес, керiсiнше олардың iшiнен сөйлеуге қажеттi ең керектiлерiн 
сұрыптап ала бiлумен, сөйлеу материалдарын танумен, оларды дұрыс 
қолданумен, сөйлеу әрекетiнде тиiмдi пайдалана бiлумен ерекшеленедi. 
Сөйлеуге үйретудегi негiзгi мақсат – тiлдiк материалдарды студенттер-
ге таныстыру емес, оларға фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 
материалдардың қолданылу заңдылықтары мен амалдарын үйрету, олар-
ды сөйлеу кезеңiнде дұрыс жұмсауға дағдыландыру. Мұны әсте естен 
шығармау керек.

Мәдениәлеуметтік құзыреттіліктің мазмұнына оқып үйренетін тіл 
елінің дәстүрін, тарихын, мәдениетін, заң ережелерін және тіл өкілдерінің 
әлеуметтік мінезқұлық  ережесін білуі кіреді. Оларды коммуникативтік 
және кәсіби әрекетінде іске асыра білуі керек. (Sociolinguistic competence is 
knowing how to use and respond to language appropriately, given the setting, the 
topic, and the relationships among the people communicating. Sociolinguistic 
competence asks: Which words and phrases fit this setting and this topic? How 
can I express a specific attitude (courtesy, authority, friendliness, respect) when 
I need to? How do I know what attitude another person is expressing?)

Дискурсивтік құзыреттілік – айтылымдардың құрылым ережелерін 
меңгеру. Студенттер дұрыс сөйлем құрып, өз ойларын дұрыс жеткізуге 
үйренеді. Коммуникативтік қатынастың мақсаты – ауызекі сөйлеу және 
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жазба тілдерін дамыту. Сабақта топта және жұпта жұмыс істей отырып 
студенттер  бірбірімен еркін және тығыз қатынаста болады. Жұмыстың 
бұл түрі  студенттердің  қызығушылығын  арттырады және шетел  тілін 
үйренуге  ынталандырады. (Discourse competence is knowing how to interpret 
the larger context and how to construct longer stretches of language so that the 
parts make up a coherent whole. Discourse competence asks: How are words, 
phrases and sentences put together to create conversations, speeches, email 
messages, newspaper articles?)

Стратегиялық құзыреттілік әртүрлі коммуникативтік мақсаттарды 
нақтылы  қарымқатынас  жасау  жағдаятында  ең  нәтижелі  стратегия
ларды  таңдау   және   оларды қолдану іскерліктерін енгізеді. Демек,                
бұл –  әңгімелесуші адаммен байланыс  ережелерін білу және қолдану 
деген сөз. Мұның  өзі бастапқы  мәселенің практикалық бөлігі болып 
табылады. (Strategic competence is  knowing how  to recognize and repair 
communication breakdowns, how to work around gaps in one’s knowledge of 
the language, and how to learn more about the language and in the context. 
Strategic competence asks: How do I know when I’ve misunderstood or when 
someone has misunderstood me? What do I say then? How can I express my 
ideas if I don’t know the name of something or the right verb form to use?)

Шетел тілі сабағында  сөйлеу  белсенділігі  ауызекі  қарымқатынас  
кезінде  күшейеді. Сөйлеу  белсенділігін  дамыту  оқу  әрекетінде әрбір  
тіл  үйренушінің сөйлесімге қатысуын  қамтамасыз  етумен байланысты. 
Сөйлеу белсенділігін дамыту барысында  студенттермен  жүргізілетін 
жұмыстар:  топпен жұмыс, мәтінді немесе ұсынылған  көркем  шығарманы  
тыңдау,  іштей  оқу, жазбаша тапсырмаларды орындау,  белгісіз сөздерді, 
сөз тіркестерін, сөйлемдерді дұрыс айтуда  диктордың соңынан  қайталауда  
дұрыс  айта білуге  дағдыландыру;  шағын топпен жұмыс, яғни  студенттерді  
оқыту  үрдісінде  шағын  топтарға бөлу  оның мүшелерінің  арасында  
тілдік қатынастар орнатады, сөйлесуге  себеп  болады.  Ол  сұрақжауап  
жаттығуларын  қолдану,  диалог  түрінде сөйлеу,  рөлдік ойындар,  шағын   
әңгімелер  құрау  кезінде нәтижелі  болады.  Студенттер  диалогтік тілдерін 
жұптық жұмыс кезінде жаттықтырады. Диалогтік тілдің студенттер үшін 
күнделікті өмірде бірбірімен қарымқатынас жасау кезінде маңызы зор 
екендігін әрбір студенттің санасына жеткізу қажет. Студенттер  алған 
білім, біліктілік және  дағдыларын еш қиындықсыз күнделікті өмірде 
қолдана алады және белгілі бір білім саласындағы өз құзыреттіліктерін 
анықтауға мүмкіндік алады.

Құзыреттілік  теория мен практиканың бірлігі негізінде қалыптасады. 
Ол жансыз жаттанды білім түрінде емес, тұлғаның танымға деген әрекетін, 
ойлауға қатысын және әрекетке, белгілі мәселелерді ұсынып, шешім 
жасауға, оның барысы мен нәтижелерін талдауға, ұдайы түрде ұтымды 
түзетулер енгізіп отыруға деген іскерлігінің белсенділігінен көрінеді. 

Жоғарыда  аталған  құзыреттілік  қасиеттерді  тұлға бойына  дарытуда 
педагог  қауымның   арнайы   әлеуметтік   білім   беру  құзыреттіліктерінің 
жанжақты  болуы талап  етіледі. Егер педагог өзінің  кәсіби өсу жоба-
сын дұрыс  жолға  қоя  білсе, өзінің  кәсіптік  қызметіне  нақты берілу 
арқылы тұлғаның алған білімін өмірде қолдана  білетіндей тапсырмалар 
жүйесі  болған  жағдайда  ғана cтудент құзыреттілігін  қалыптастыруға   
мүмкіндік  табады.  Құзыреттілік   студенке өзінөзі, басқаны, қоршаған 
ортаны – экологияны  ұғуға, күнделікті өмірдегі жағдайларды шеше 
білуге, бірлесіп әрекет етуге, өзара әңгімелесуге, өз ойын жеткізе алуға 
көмектеседі. Тұлғаның  тірек  құзырлылықтарының бірі ретінде  таны-
лып  отырған  коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру оның тілдік  
білімін  тереңдетумен  қатар  сөйлеу  біліктілігін  де  жетілдіреді. 
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Резюме

В статье рассматриваются пути формирования коммуникативной компетенции у сту-
дентов на уроке иностранного языка. Коммуникативная компетенция – это владение слож-
ными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых 
социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, 
традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в 
языковых средствах.  Это обобщающее  свойство культурной личности, включающее в себя 
коммуникативные способности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в 
сфере делового, научного, профессионального, бытового общения.

Summary
The article is about the ways of formation of the students’ communicative competence  at foreign 

language lesson.  Communicative competence is  having complex communication skills and abilities, 
formation of adequate skills in new social structures, knowledge of cultural customs and traditions 
and etiquette in the field of communication, respect for decency, good manners, orientation in the 
language means. This is a general property of cultural identity, which includes communication skills, 
knowledge, skills and habits, sensory and social experience in the  sphere of  business, scientific, 
professional and social communication.

Алматы қаласы.

азіргі  қазақстандық  қоғам көпұлттық, көптілділік және  көпмәдениет
тілік  жағдайда.  Сондықтан  осы  қоғамға бейімделген көптілді 

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1 

ШЕТЕЛ ТІЛІН ЕРТЕ ЖАСТАН 
ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Ұлболсын ҚАНСЕИТОВА,    
Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогика университетінің аға оқытушысы

Қ

Аннотация. Баланы ерте жастан ағылшын тіліне үйрету – уақыт талабы. 
Мақала осы мәселе төңірегінде ой қозғайды.

Түйінді сөздер. Көптілділік, көпмәдениеттілік, шетел тілі, ерте жастан  оқыту, 
қызығушылық, ынталандыру, тиімді, жүйелі, мақсат, міндет, ұстанымдар, әдістер.  

меңгерген мәдениетті тұлға қалыптастыру – өзекті мәселелердің бірі және 
жас  ұрпаққа  сапалы  білім,  саналы,  өнегелі  тәрбие беру бүгінгі күннің 
талабы болып отыр.

Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Біз алдағы 
уақытта осы алған бағытымыздан таймай, әлемдік биіктерді бағындыра 
беретін боламыз. Сонымен қатар осы мақсатқа жету жолында келешек 
ұрпақ үш тілді меңгеріп қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білуі 
тиіс» екендігін айтты.  

Жалпы білім беретін мектептерде қазіргі таңда шетел тілін меңгертуге аса 
мән беріліп отыр және шетел тілін ерте жастан оқытуға деген қызығушылық 
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арта түсті. Көптеген ғалымдар өз зерттеулерінің негізінде алты жастағы 
баланың мектепте оқуға физиологиялық, психологиялық тұрғыдан дайын 
екенін дәлелдеп отыр. Осы орайда еліміз 12 жылдық орта білім беруге көшу 
мәселесін шешуде алысжақын шетелдердің істәжірибелеріне және соңғы 
кездегі педагогика мен психология ғылымдарының алдыңғы қатарлы зерттеу 
нәтижелеріне сүйенуде. 

Алдыңғы қатарлы бала тәрбиесі және оны дамыту жолдарымен 
айналысқан орыс ғалымдары Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков 
және қазақстандық педагогпсихологтер Қ.Т. Шериязданова, Б.Баймұратова 
өз зерттеулерінде баланың дамуға ыңғайлы да қолайлы кезеңі бес, алты жас 
екендігін айқындаған. 

Д.Б. Эльконин алты жастағы баланың тілдің дыбыстау жүйесін 
білетіндігін, есту, көру қабілетінің жақсы дамығандығын, сөз қорының 
жеткіліктілігін, олармен әңгімелесуге, сұрақтарға жауап алуға толық 
мүмкіндік болатынын айтады. Сонымен қатар бала жас кезінде тілді еркін 
әрі қиналмай меңгереді және қабылдау қабілеті өте жоғары болады. Алты 
жастағы бала үлкендер ұсынған тілекталаптарды өздігінен орындай алады, 
олардың көңіл күйіне ортақтаса алады. Жақсыжаман қылықтарды ажыра-
тып, белгілі бір ісәрекеттің істеу я істемеу керектігін біледі. Осыны ескере 
отырып, 12 жылдық мектептің бастауыш буын бағдарламасында әр пән бо
йынша дайындық кезеңі жеке қарастырылып, оған арнайы сағат бөлініп, ерек-
ше көрсетілген. Осы ретте Білім және ғылым министрлігінің ағылшын тілін 
бастауыш сыныптан бастап үйретуге назар аударуы дұрыс талап деп білемін. 
Өйткені, осы жастағы балаға ағылшын тілін үйренгенде көп қиындықтар 
кездеспейді. Бастауыш мектепте ағылшын тілінен оқушыларға білім, білік, 
тәрбие беруде және оларды дамытуда мынадай міндеттер іске асырылады:

– оқушыларды білімдік, тәрбиелік, дамыту жағынан құнды, оқушы 
ұғымына сай келетін материалдарды іріктеп ағылшын тілі сабақтарында 
пайдалану;

– балаларды дәл, анық, бейнелі сөйлеуге жүйелі түрде  дағдыландыру;
– оқушыларды  білімге ынталандыру, тілді үйренуге деген қызығу-

шылығын арттыру мақсатында ойын элементтерін жас ерекшеліктеріне 
сай тиімді пайдалану; 

– білім  бере  отырып  балалардың  сезімдеріне   әсер  етіп, адамға 
қажетті моральдық  қасиеттер,  адамгершілік  мінез-құлықтардың  қалып-
тасуына  жағдай  туғызу.

Ерте жастан ағылшын тілін оқытудың алғашқы кезеңдегі негізгі 
аспектілерінің  бірі – ол  ойын  элеметтерін жас ерекшеліктеріне сәйкес 
қолдану. Мектепке жаңа келген алты жасар баланың ойын әрекетін 
жалғастыра отырып, оқу әрекетіне көшуін қамтамасыз ететін әдістерді пай-
далану. Алғашқы оқыту сатысында бұл жастағы балаларға тақырыптарға 
байланысты түрлітүсті суреттер арқылы сөзді есте сақтау, шағын сөйлем 
құрау, сұраққа жауап беру, тілдік үлгідегі ұғымды түсіндіру, ән салу, рөлдік 
ойындар, аудиоматериалдар және т.б. қолданылады. 

Бастауыш  мектепте  балалар  еліктеу  арқылы  үйренеді. Әрине, 6 
жастағы балалардың  негізгі ісәрекеті  ойнау ісәрекеті болып табылады. 
Демек, шетел тілін оқыту әдістемесінің бірі – ойын элементтерін қолдану 
арқылы ағылшын тілін меңгерту. 

Бұл әдістің тиімділігі оқушылардың белсенділігін, пәнге деген 
қызығушылығын, тілді үйренуге деген ынтасын арттыруда өте маңызды. 

Ойын арқылы бала қоғамдық тәжірибені меңгереді, сондықтан әр 
сабақ кезінде қандай дидактикалық ойын қолдануға болатынын сабақтың 
мазмұнына, мақсатына, жас ерекшелігіне сәйкес таңдау керек.  Ойын ба-
рысында балалар ағылшын тілінде жеңіл қарымқатынас жасай алады және 
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олар ойын  кезінде  шаршағандарын  сезбей, әсерлене,  қызыға отырып 
тез үйренеді. Сабақта қолданылған  ойын элементтерін тиімді пайдалану 
және оны белгілі бір  білім беруді мақсат еткен кезде ғана нәтижелі болмақ 
әрі  коммуникативтік даму біліктілігін, оқушылардың қызығушылығын 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Бастауыш сынып оқушыларына ағылшын тілін үйреткенде басты төрт 
дағдыны үйретеміз. Олар: тыңдау, оқу, сөйлеу және жазу.  Бірінші сынып-
та осы төрт дағдыны қалыптастыру сақталған, ал мектепке дейінгі сынып-
тарда жазу дағдысы болмайды, олар қайталап, жаттап, ойыншықтарды бей-
нелеп, әртүрлі ойындар арқылы  меңгереді. Мысалы, сабақта әндерді бірге 
орындаса, шағын мәтіндерді тыңдаса, қолданылған материалды көзбен көріп 
үйренгенде есте көп сақталады. Ағылшын тілін үйретудің алғашқы кез-
де балаларды көру, тыңдау арқылы сөйлетуге үйрету қажет. Сабақ кезінде 
қолданылатын заттардың суреттерінің астына оқылуын түрлітүсті бояумен 
жазып іліп қою керек. Мысалы, PEN, BOOK, PENCIL, RUBBER, FLOWER 
және т.б. Бұл суреттерді оқушы көріп, оның қалай дыбысталатынын естиді, 
жазылуын көреді, сол арқылы баланың есінде қалады. Бұл әдістің тиімділігі 
оқушыларды ынталандырады, тілге деген қызығушылығы артады.

Жұмыстың мұндай түрін пайдаланған кезде оқушы өз ойын ортаға 
салып, сөйлеу тілін дамытуға және сөздік қорын молайтуға жетелейді. 
Сондықтан оқушыларды мәтінді мазмұндауға үйрету, белгілі бір сурет-
ке қарап сөйлем құрауға, суреттерді дұрыс бояуға, мұғалімнің көмегімен 
өздерінің ойларын ортаға салуға, қызықты ісәрекеттерін әңгімелеуге 
үйрету және шығармашылықпен ойлауға тәрбиелеу мұғалімнен білімділікті, 
жауапкершілікті талап етеді.

Мұғалімнің мақсаты мен міндеті мыналардан тұрады: 
– оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыру;
– оқушыны білімге ынталандыру; 
– теориялық білімді практикалық жұмыспен ұштастыра білуді мең-

гер ту; 
– баланың білім деңгейін саралап, шығармашылық жұмысқа тарту; 
– оқушының жұмысына бақылау жасау, баға беру; 
– әр оқушыға жеке әдіс-амал қолданылуы.
Бала – ұлттың болашағы, қоғамның әлеуметтік байлығы. Ендеше жас 

ұрпақты білімді, тілді терең меңгерген толерантты етіп тәрбиелеу, олардың  
адамгершілік негізін қалыптастыра білу қазіргі заман мұғалімінің кәсіби 
шеберлігімен ұштасады. Олай болса, ағылшын тілін оқушыларға ерте жас
тан жоғары деңгейде игерту үшін мұғалім әрбір сабағын жүйелі түрде жос
парлап, түрлі әдістәсілдерді қолдану арқылы өткізген жағдайда ғана үлкен 
жетістіктерге жетеді.
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Резюме

В статье предусмотрены цели и задачи, а также чувство ответственности детей ран-
него возраста при изучении английского языка. Приведены некоторые методики прививающие 
интерес и формирования способности к иностранному языку. 

Summary

The article provides  the goals and objectives of teaching English in the junior stage. Some methods 
and techniques which rising students’ interest and formation of their ability to a foreign language are 
described.
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азақ ертегілерінің орыс тіліне аударылуына Н.С. Смирнова, В.Н. Со-
цельников, т.б. үлкен үлес қосқан. Мысалы, жарық көрген жинақтарда 

ӘОЖ (УДК): 81’25:398

ҚАЗАҚ  ЕРТЕГІЛЕРІНІҢ  АУДАРЫЛУЫ

Зәуре БАДАНБЕКҚЫЗЫ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика
университетінің доценті, 
филология ғылымының кандидаты,
Айқанат  ДЕМЕУОВА,
университет магистранты

Аннотация. Халқымыздың сан ғасырлар бойы басынан өткерген қиын-
қыстау кезеңдері, қазақ халқының неге сеніп, неге табынғандығы, нені қасиет 
тұтып, ұрпаққа қандай тәлім-тәрбие, бағыт-бағдар бергісі келгендігі жөніндегі 
тағылымдар ертегілерден көрініс табады.

Түйінді сөздер. Қазақ халқы, ертегілер, мәдени мұра, мәдениет, салт, әдет-
ғұрып, зерттеу, жинау, жариялау, ғалым, автор, аудару. 

Қ
қиялғажайып ертегілер, хайуанаттар туралы ертегілер, әңгімелер мен 
аңыздар, тұрмыссалтқа байланысты ертегілер, өтірік өлеңдер мен анек-
доттар көрініс тапқан  және оның ең жақсы үлгілері басқа тілдерге, мы-
салы, неміс тіліне аударылды. 1956 жылы Берлинде «Золотая юрта» деп 
аталатын ертегілер жинағы неміс тілінде жарық көрді.

Әр жануарды тұрмыстағы атқаратын рөлі мен алатын орнына қарай 
топтастырады да, осыған орай үй жануарлары туралы ертегілер және хай-
уанаттар жайлы ертегілер болып екіге бөлінеді. Тұрмыссалт ертегілер 
қиялғажайып сарындас және нағыз салт ертегілері болып бөлінеді. 
Алғашқысына аңшымергендер, диюперілер ұрлап қашатын сұлулар ту-
ралы ертегілер, ал кейінгісіне: а) үй іші, үйішілік тұрмыс; ә) баққан малын 
итқұстан, әлдеқандай апаттан құтқаратын батырлар; б) тапқыр да айлалы 
қарақшылар; в) ханның ең қиын тапсырмаларын орындап, жеңіп шығатын 
ақылды бала; г) ерімен сүймей қосылған әйелдің ауыр тұрмысы  туралы 
ертегілер.

Қазіргі таңдағы ертегілер сонау есте жоқ ерте замандағы ертегілермен 
салыстырғанда айтарлықтай өзгерістерге ұшыраған. Ал аудармашы 
ертегілердің даму кезеңдерін, қандай да ертегі болмасын бір тілден екінші 
тілге аударғанда ондағы болған өзгертулерді біліп, оны есепке алып отыр-
са, ол әрине төл ауыз әдебиетіміздің дамуындағы тағы бір ілгері қадам деп 
білеміз.

 Біздің ойымызша, ертегілерді кеңес дәуіріне дейінгі, кеңес дәуіріндегі 
және тәуелсіз Қазақстан кезеңіндегі деп тарихи жүйе бойынша бөліп 
қарастыруға болады. Бұл жоғарыда көрсетілген жіктеменің кейбірінің 
бірбіріне ұқсастығымен қатар өзіндік ерекшелігі бар. Әрине,  олардың 
белгілі бір көзқарасқа сүйенгеніне қарамастан, олардың бірімен келісіп, 
екіншісімен келіспеуге де болады. Дегенмен, бұл  ретте авторлардың зерт-
теу еңбектерінің жазылуы өздері өмір сүрген кезеңдердегі әлеуметтік
идеологиялық жағдайларға сай жазылғандығы анық байқалады.

Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеева халық ертегілеріндегі сюжеттерді бірнеше 
топқа бөледі.

1. Жануарлар туралы ертегілер – адамдар мен жануарлар арасындағы 
өзара әрекеттесу туралы. Бес жасқа дейінгі балалар өздерін жануарлармен 
теңестіріп, оларға ұқсағысы келеді. Сондықтан жануарлар туралы ертегілер 
балаларға жақсырақ өмірлік тәжірибені береді.
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2. Тұрмыстық ертегілер отбасылық өмірдің қызықтары туралы айтады, 
келіспеушілік жағдайларды шешу жолдарын көрсетеді,  дұрыс көзқарас 
қалыптастырады.

3. Қорқынышты ертегілер үрейлік жағдайды уайымдау, оған реакция 
білдірудің жаңа амалдарын үйретеді.

4. Сиқырлы ертегілер адамға өмірлік даналықты және адамның рухани 
дамуы туралы   ақпарат береді.

Ертегілердің басым көпшілігінің авторы белгісіз, халықтық ертегілер 
болып келетіндігі баршамызға аян. Алайда, авторлық ертегілер де 
кездеседі. Халықтық және авторлық ертегілердің өзіндік ұқсастықтарымен 
қатар өздеріне тән ерекшеліктері де кездесіп жатады. Авторлық ертегілер 
көбінесе жазған адамның даралықпсихологиялық қырларын, проекция-
сын танытады.

Кейбір авторлық ертегілер жағымсыз өмірлік сценарийлерге ие. 
Жағымсыз өмірлік сценарийлердің қалыптасу себебі: философиялық, ру-
хани мәнге ие болмағандықтан.

Ертегіде басты кейіпкер ең күрделі жолды таңдайды және дәл сол 
жол оны сәттілікке  алып  келеді. Жолжөнекей кейіпкер әртүрлі адам-
дарды, жануарларды,  жәндіктерді кездестіреді. Бұл жағдайда кейіпкердің 
көмектесуі – ол оның «мейірімді жүрегіне» сын деп танылады. Адамның 
өміріндегі бұл кезең – өмірде өз орнын анықтау мен өмір мағынасын түсіну 
кезеңі.

Күрес және жеңіс – ол ертегінің кульминациясы. Кейіпкер өз мақ
сатына жету үшін  персонификацияланған жаман күштермен күреске 
түседі. Әртүрлі амалдар арқылы ол жеңіп шығады. Ертегінің үйрететіні: 
сақ болу, негізгі жамандық сен күтпеген жағдайда келеді. Негізгі міндет – 
бұл жерде жамандықты, зұлымдылықты жеңу емес,  ол адамның өзгерген 
өмірінде осының бәрін дұрыс, дер кезінде қолдана алу. Кейіпкердің үйге 
оралуы,  бұл жерде, ең бастысы, игерген мүмкіншілікті қолдана алу, яғни 
кейіпкербаланың өзінің есейгенін көрсете алуы, өйткені үйде оны әлі 
кішкентай бала деп есептейді. Енді кейіпкеріміз патша болады, үйлену 
тойымен аяқталады. 

ХІХ  ғасырдың 5060 жылдарынан   бастап  халық  ауыз  шығар
машылығы жанрларын зерттеу мен жіктеу мәселесіне ТМД елдерінің 
фольклоршы ғалымдары белсене атсалысты. Олардың қатарында 
О.В. Леонованың,  Н.А. Малкинаның,  А.Г. Абсалямованың,  А.М. 
Сулеймановтың, Ф.Н. Машинхаеваның, К.Қасымовтың еңбектерін 
атауға болады. Аталған авторлардың зерттеулерінде фольклорлық жанр 
теориясының көптеген мәселелері өз бейнесін тапты, фольклорлық проза 
жанрын жіктеу ұстанымдары қарастырылды және жекелеген жанрлардың 
ерекшеліктері анықталып, олардың даму тарихы зерттелді.

А.Г. Абсалямова башқұрт халық шығармашылығындағы жалпы 
адамзаттық адамгершілік құндылықтарды зерттеу мақсатында ертегілерді 
жанры бойынша жіктеуді ұсынған:

– батырлар туралы ертегілер;
– сиқырлы кейіпкерлік;
– әлеуметтік-тұрмыстық;
– жануарлар туралы. 
О.В. Леонова  өзінің зерттеуінде ертегілердің тәрбиелік функциясына 

аса мән берген және кеңінен таралған тақырыптық жіктеу негізінде келесі 
топтарға бөлген.

1. Жануарлар туралы ертегілер.
2. Сиқырлы ертегілер.
3. Тұрмыстық  ертегілер, соған  қоса, авантюрлік, новеллалық, әлеу

меттіктұрмыстық,  мысқыл,  отбасытұрмыстық,  күлкілі  ертегілер.
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Н.А. Малкина мектепке дейінгі балаларды ауызша ағылшын тіліне 
оқыту үрдісін  зерттей  отырып  ертегілер  негізінде  шетел  тіліне  оқытудың 
жаңа әдістемесін ұсынды. Ол әдеби және фольклорлық ертегілердің 
ұқсастығын  анықтай  келе,  халық  ертегілерінің  дәстүрлі жанрын:                      
а) сиқырлы (таңғажайыптық мазмұнымен); ә)  тұрмыстық; б) жануарлар 
туралы, – деп бөліп қарастырды. 

Дүнген  және  қырғыз фольклорын зерттеушілер Ф.Н. Машинхаева  
мен К.Қасымов  жіктеудің  сюжеттік  тақырыптық  ұстанымын  негізге 
алып,  ертегілердің  сиқырлы, тұрмыстық (әлеуметтік тұрмыстық), жану-
арлар туралы деп топтастырған.

Башқұрт тұрмыстық ертегілерінің сюжеттік құрылымын қарастырған  
А.Ж. Сулейманов  башқұрт халқының ертегілерін:  сиқырлы, тұрмыстық; 
жануарлар туралы ертегілер, – деп жіктеген.

Халық  ертегілерін   жанры  бойынша  жіктеп  талдау   авторлардың  зерт-
теу  тәсілдерінің   әр  түрлілігіне  қарамастан,  халық   ауыз  шығармашылығы 
өсіп  келе  жатқан  ұрпақты  адамгершілік  сапасына тәрбиелейді.
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АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
КӨЗҚАРАСЫ

Шынар  КӘРІПБАЕВА,
Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  
университетінің  аға оқытушысы

Аннотация. Шығыс пен батыс классиктерінің ағартушылық ой-пікірлерінен 
мол нәр алған ұлы ақын бала тәрбиесі мәселелеріне кеңінен тоқталып, өзінің 
өлеңдері мен қара сөздерінде педагогикалық көзқарасын білдірген. 

Түйінді сөздер. Абайдың поэтикалық шығармалары мен қара сөздері.

ай халықтың болсын, белгілі бір тарихи кезеңде өнері мен әдебиеті, 
яғни бүкіл мәдени болмысы өзгеше бір биікке көтеріліп, кейінгі өрлеу Қ

мен дамуға кең жол ашары сөзсіз. Ендеше біздің қазақ халқының тарихын-
да да сондай кезеңдердің бар екені шындық. Қазақ халқының руханияттық 
дамуында осындай толағай өзгерістер мен ерекше серпілістердің көзге 
айрықша шалынар сәті – XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басы.

Қос ғасырдың тоғысар тұсында «Ғылымды іздеп, дүниені көздеп» екі 
жаққа үңілген ұлы Абай халықты өркениеттің өріне алып шығар амалды 
тапты. Ол ғылым мен білім, өнер үйрену жол еді. Заманның тұрпатын, 
ұлт тұрмысының кемшілікті тұстарын Абайдай көре білген, ұлы ақындай 
таныған жан кемдекем. Абай жасампаздығының мәңгілігі мен өнерінің 
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өрістілігі осында жатса керек. XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың 
басындағы Абай феномені – қазақ ұлтының өркениеттік болмысындағы 
орны айтып болмас ұлы құбылыс!

Абай ақылой санасы толысқан шағында ел билеу ісінен аулақтанып, 
ақындық өнер жолына түседі. Өз бетінше шығыс, батыс, орыс елдері 
ақындарының, ойшыл оқымыстыларының еңбектерін оқып, білімін 
толықтырады. 1870 жылдарда  Петербордан айдалып  келген  рево-
люционер Михаэлиспен  танысып,  дос  болады.  Михаэлис  Петербор 
университетінің студенті, Чернышевскийдің  жолын қуушы, демократре-
волюционер еді. Михаэлис арқылы Абай айдаудағы орыс демократтары: 
доктор Долгополовпен, табиғат зерттеушісі, тарихшы Леонтьевпен та-
нысады. Солар арқылы ол орыстың белгілі ақынжазушылары: Пушкин, 
Лермонтов, Толстой, СалтыковШедрин, Некрасов; сыншыл, ойшылдемо-
краттары Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов; Батыс Еуропа 
ақындары: Гёте, Байрон; философ ойшылдары: Спенсор, Спиноза, Дарвин, 
т.б. еңбектерімен танысып, тәлімтәрбие алады.

Абай  өзінің  өлеңжырларында  ел  ішіндегі ұрлық, зорлықты, алты
бақан алауыздықты, күштілікті, жатыпішер жалқаулықты өлтіре сы-
нап, жастарды адал еңбекке, отырықшылыққа, егіншілікке,  өнербілімге 
шақырады.

Шығыс пен Батыс классиктерінің ағартушылық ойпікірлерінен 
мол нәр алған ұлы ақын бала тәрбиесі мәселелеріне кеңінен тоқталып, 
өзінің өлеңдері мен қара сөздерінде педагогикалық көзқарасын білдіреді. 
Адам мінезіндегі орынсыз мақтан, ойсыздық,  салғырттық, күншілдік, 
көрсеқызарлық сияқты жаман әдеттердің ақыл мен ойды тоздыратынын 
айта келіп, естігенді есте сақтау, көргеннен үлгіөнеге алу, жаман әдет
дағдыдан бойын аулақ ұстау, нәпсіні ақылға жеңдіру, ұстамды болу сияқты 
адамгершілік қасиеттерді насихаттайды. «Егер есті кісінің қатарында 
болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса 
айында бір өмірді қалай өткізгенің жайында өзіңнен өзің есеп ал» дейді. 
Яғни,  адамның  өзінөзі  тәрбиелеу  мәселесінің  маңызы  мен  мәніне  
ерекше тоқталады.

Абай   санасезімді  тәрбиелеудегі  қоғамдық  ортаның  рөлін  матери
алистік тұрғыдан түсіндіре білді. Адамның жақсыжаман болуы, ақылды
ақылсыз болуы генетикалық негізге байланысты, ақ сүйек тұқымынан   
шыққандар   ақылды, батыр, алғыр болады деген  буржуазиялық нәсілдік, 
идеалистік көзқарасқа қарамақарсы. Абай адам мінезінің қалыптасуы 
тәрбиеге, ортаға  байланысты екенін дәлелдеді. Өзінің отыз жетінші қара 
сөзінде «Мен, егер заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп 
болмайды деген кісінің тілін кесер едім» дегені соның айғағы.

Абайдың поэтикалық шығармалары мен қара сөздері пәлсапалық, 
этикалық, эстетикалық, психологиялық және педагогикалық ойпікірлерге 
толы. Абай түсінігінше, табиғат біздің санамыздан тыс және бізге тәуелсіз 
өмір сүреді. Біздің түйсігіміз бен қабылдауымыз, түсінігіміз айналадағы 
ақиқат шындық өмірдің сәулесі ғана.

Абайдың дүниенің дамуы жөніндегі көзқарасында диалектикалық са-
рын басым. Ол табиғат құбылыстарын өзара бірбірімен байланыста, үнемі 
өзгерісте, дамуда болады, адамды қоршаған ортаның – табиғаттың ішкі сы-
рын білімғылым арқылы білуге болады деп қарастырады.

Ұлы   ағартушы   өз  айналасын   қоршаған  әділетсіздік  қазақ  халқын  
аздырып  бара  жатқанын, жас ұрпақты тәрбиелеуге теріс ықпалын 
тигізетіндігін байқап, халықты, әсіресе, жастарды адамгершілікке тәр
биелеуге  ерекше  көңіл  аударды. Жастар  бойына дарытуға тиісті  жоғары  
адамгершілік  қасиеттер  ретінде туған елге деген сүйіспеншілік пен 
ерлік, табандылық пен адалдық, парасаттылық пен сыпайылық, адамдарға  
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қайырымдылықпен   қарау,  еңбексүйгіштік,  жарқын  өмірге  ұмтылушылық, 
т.б. атап айтты. 1886 жылғы бір өлеңінде ақын: 
Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман,    Терін сатпай, телміріп көзін сатып,
Шошимын кейінгі жас балалардан.                  Теп-тегіс жұрттың бәрі болды 
                 аларман, –
деп  өз  кезіндегі  жастардың осындай жағымсыз  мінездерін қатаң 
сынға алды. Абай уақытын еңбексіз бос өткізетіндерді, еріншектерді, 
өсекшілдерді, адамгершілік қасиетке ұмтылмайтындарды мейлінше жек 
көрді. Ондайлар туралы:
Осындай сыйдаң жігіт елде мол-ақ, Сырын түзер біреу жоқ, сыртын түзеп,
Бәрі де шаруаға келеді олақ.  Бар өнері – қу борбай – сымпыс шолақ, – 
деп күйзеле жазады ұлы ақын.

Ақын Абай ХІХ ғасырдың орта шенінде халқымыздың бойындағы 
жағымсыз қасиеттерді қатты сынға ала отырып айтқан ойларының, 
көтерген өзекті мәселелерінің бүгін де маңызы зор әрі күн тәртібінен 
түспей отырғандығын атап өткіміз келеді. Абайдың айтқан ойлары бүгінгі 
Мақатаев сияқты ақындарымыздың ойларымен үндесіп жатыр. Ендеше  
ұлы гуманистақынның педагогикалық, тағылымдық мұраларының мәні 
мен маңызы бүгінгі таңда да өміршең әрі өзекті екендігін дәлелдейді.

ХХ ғасырдың басында бір кезде Шоқан, Ыбырай, Абай көтерген 
ағартушылық қозғалыстың туын Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, 
Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатовтар жалғастырды.  

Ұлы Абайды өмір, қоршаған дүние, табиғат, болмыс сыры, олардың 
заңдылықтары көп ойландырған, ол дүние сырына бойлап, өзін мазалаған 
сауалдарға жауап табуға тырысқан. Мен осы кіммін? Жан иелері өмірінің 
түпкі мәні неде? Барлық адам баласы, жанжануарлар да тамақтанады, 
ұйықтайды, қорғанады, артына ұрпақ қалдырады. Сонда адам баласының 
басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Міне, Абай әркімді 
толғандыратын терең сырлы сұрақтарға жауап іздейді.
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МЕМЛЕКЕТ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ 
БАҒЫТТАРЫ

Анарбай  РАДЖАПОВ,
Алматы энергетика және байланыс 
университетінің доценті,
тарих ғылымының кандидаты

Аннотация. Мақалада қазіргі замандағы мемлекеттің халықаралық қыз-
метіндегі маңызды мәселелерді шешудегі орны сөз етілген.

Түйінді сөздер.  Мемлекет, ішкі, сыртқы  және  халықаралық   қызметі.
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М емлекет  қызметінің  негізгі  бағыттары  жалпылай  алғанда  ішкі  
және сыртқы  істер  болып екі  түрге бөлінеді.  Олардың  біріншісіне 

қоғамдық  тәртіпті  сақтау,  мәдениеттәрбие  жұмыстары,  шаруашылық 
ұйымдастыру жұмысы (экономикалықшаруашылық мемлекеттік  кәсіп
орындар,  экономика саласында  реттеу мен  басқару істері) көрсетілген  
бағыттарда  мемлекеттік  құрылымдардың  жұмыс  атқаруына қатысты  
құқықтар  шығару жатады.  Түрлітүрлі  жұмыстарды  жүзеге  асыру  
мақсатында қажетіне  қарай  күштеп  орындатуға  дейін баратын   барлық  
шаралар  қолданылады.

Мұнда  ең қауіптісі  сол, тым шектен  шығушылық, нақты  атап  
айтқанда, мемлекеттік өкімет  орнының реттеуші басшы орын  ретінде 
мейлінше  көп араласатынын  атап  көрсету  керек.  Бұл «этатизм» деген  атау  
сөзді білдіретін  қоғамдық  өмірді  мемлекеттің билептөстеп  алуына әкеп 
соғады. Бұл  «қоғам – мемлекет» түсінігінің  арасалмағында  соңғысының 
ықпалы басым  болған  жағдайда болуы  мүмкін. Ал  шын   мәнінде мемле-
кеттен  қоғам жоғары  тұруы  керек. Қоғамның  мемлекетке  тәуелді болуы  
бостандық, зорлықзомбылық,  сенімсіздік, үрей  тудырады.  Мемлекет  өзіне  
тән емес  сипатқа   еніп  алып,  билептөстеушілік  рөлінде  көрініс  беріп,   
азаматтық  қоғамның  құрылымдарын  күйретеді,  адамдардың  мүдделерін 
қорғауды  аяққа  басады, олардың  табиғи  құқықтарын және азаматтығын  
бұзып,  оған  қол  сұғады. Мемлекеттік  басқарудың эстетикалық  сипаты,  
тіпті  ұстаным бойынша маңызды  мәселелерді  былай қойғанның  өзінде 
болмашы, яғни екінші  кезектегі  мәселені орталықтың қолына  жинап  
беру  деген  сөз. Ал  басқару – бәрінен бұрын  бақылаудың  түрі. Оның  
көмегімен орталық қоғамдық өмірдің,  қоғамдық  қимыләрекеттің барлық  
көрінісін  көзден таса  етпейді. Мұндай  жағдайда  мемлекеттік  шешімдерде  
шенеуніктердің  зорлықзомбылығы көрініс  табатыны  табиғи  жағдай. 
Мемлекеттің  оң  рөл  атқарып,  түбегейлі  сипат  көрсеткіштеріне  ие  бо-
луына  тек қана  қоғамдық  ынта мен  мақсатмұра қызмет  ететінін айтуға  
болады.  Былайша  айтқанда, мемлекет  пен қоғамның  өзара  байланыс
та  парасатты  әрекет  жасауына мемлекеттік  құрылымдар қызметінің  
демократиялық түрлері, саяси  өкімет билігін  жүргізудің демократиялық  
жолдары ғана  қамтамасыз  етеді.

Тағы мынаны  ескеру  керек.  Этатизациясыздандыру  үрдісін  мемле
кеттің  қызметін,  оның  қоғам  өмірін  бірқалыпты реттеп  отыратын рөлін  
кемсітетін  анархияға  ұқсас  деп  түсінуге  болмайды. Мемлекетсіз  қоғам  
болуы  мүмкін  емес, бұл  түсінікті  және  оны дәлелдеп  жатудың  қажеті 
жоқ. Қоғамдық  өмірді  демократиялық,   ізгіліктік  тұрғыдан  ұйымдастыру  
мемлекеттік  өкімет  билігін демократиялық, ізгіліктік  жолмен  жүргізуден,  
яғни  либералдыдемократиялық  саяси  тәртіппен жүргізуден  басталады  
деп  түсіну  керек. Бұған  қосымша орталықтандыру идеясының  өзіне 
күмәндануға  болмайды. Мұндай  орталықтанудың  демократиялық   ны-
шандары  жоққа  шығатын  болса,  оның  гипертрафикалық  түрі  жарам-
сыз  деп есептеледі. Осыған сәйкес мемлекеттің қоғам  өмірінің  түрлі  
жақтарына  басып  кіруі (араласуы, вторжения) мақсатты,  айқын  болуы 
керек. Мәселен, мемлекеттік  құқықтық  жағынан реттеу  болса,  еңбек  
қатынастарын кең  көлемді, әділетті түрде  ұйымдастыру мүмкін  емес. 
Немесе отбасылық  қарымқатынасты  алайық. Бірақ,  бұл  жағдайда  
саясаттандыруға  болмайды. Адам  өмірінің  бұл  жағына мемлекеттік  
орындардың  шектен  тыс  араласуы  сыйымсыз.

Қазіргі  заманғы  мемлекеттің  халықаралық қызметіндегі  маңызды  
бағыттарының   бірі – әр  елдің   және әлемдегі барлық халықтардың  
маңызды мүдделеріне  қатысты көлемді  проблемаларды шешуге  қатысу. 
Сондықтан  әрбір  мемлекет  өзінің  ішкі  және сыртқы  қызметтерін 
атқаруы  үшін  өкіметтік мекемелер мен құрылымдарын,  бақылау,  сот,  
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мемлекеттік  қауіпсіздік, қоғамдық  тәртіпті  қорғау орындарын  қамтитын  
тиісті  механизмін  құрады.

Жоғарғы мемлекеттік  өкімет  билігін  ұйымдастыру, оны  құру,  өкімет  
орындарының  арақатынастарының шектері  тұрғысынан алып  қарағанда  
мемлекет монархиялық  және  республикалық  болып  бөлінеді.

Қазіргі  заманғы  мемлекеттің  сипатына тағы  мынадай  мәселені  қосу  
керек, олар әкімшіліктерриториялық бірлестігін ұйымдастыру  жолы,  
құрамды  бөліктерінің  өзара әрекеттерінің  ерекшеліктері,  олардың  
әрқайсысының  орталық өкімет  орнымен байланысты  тұрғысынан 
мемлекеттік  құрылыс унитарлы  немесе федералды  болуы  мүмкін.

Мемлекеттің  ең  елеулі  дерлік  сипаты – мемлекеттің  мәні деп  са-
налатын  саяси  тәртіп.  Бұл  –  саяси  өкімет  билігін  жүзеге  асырудың  
құралдары  мен  әдістерінің  жиынтығы,  басқаша  айтқанда,  өкімет  билігін  
жүргізудің  жолы  болып  табылады.   Осы  айтылғаннан  шығатыны,  сая-
си  тәртіп мынадай болып бөлінеді:  авторитаризм – бір  адамның,  бір  
органның  билігі,  тоталитаризм – бәрін  түсінетін,  бәрі  бағынатын,  
бәрін  бағындыратын, либерализм – халық  бұқарасын  саяси  басшылыққа   
қатыстыру. Бұл  былайша  айтқанда,  теория   жүзінде   жіктеу,  ал  іс  
жүзінде  саяси  тәртіпті «таза» күйінде  кездестіре  алмаймыз. Мемлекеттік  
өкімет  билігін  жүргізудің  екі жолы  бар:  авторитарлықтотаритарлық  
және  либералдықхалықтық  тәртіп. Әрине, билеудің  осы  екі түрінің 
шеңберінде ерекшеліктері болуы  мүмкін  және олар барлық  жерде  
көрінеді. Олар туралы  арнайы сөз етуге  болады. Алайда, бұл  жердегі 
біздің  міндетіміз – өкімет  билігін  жүзеге  асырудың әртүрлі  жолдарын  
сипаттау. Бұл  саяси тәртіптің  қайсысының қандай  екенін дәл  анықтауға 
мүмкіндік  береді.  Мемлекеттік  өкімет билігін  жүргізудің  тоталитарлық  
жүйесі,  жоғарыда  айтылғандай,  оның  басты  сипаттамасы: мемлекеттік  
құрылымдардың  күшке  сүйенетінінде,  мемлекеттің қоғамдағы азаматтық  
құқыққа  түгелдей  енуінде,  өмірдің  саяси  және  саяси  емес жақтарына  
бірдей  араласуында, ал олардың  арасында  шек  болмайды. Бұл тұста  
мемлекеттендіру,  мемлекеттік  қысым  мықты  да  қатаң  орталық өкімет  
арқылы жүзеге  асырылады.  Ол өкіметті  авторитаризм   деп  атайды. 
Сондықтан  мұндай  саяси  тәртіпті  сипаттау үшін  азаматтық,  тұрмыстық  
көріністердің  барлығын мемлекетке  бағындыратын  авторитарлық 
тотаритарлық  әдістері  мен  құралдары  туралы  айтуға  тура  келеді. 
Қоғамдағы  саяси  мәселелерден  бастап  отбасылық  тұрмыстық  жағдайға  
дейін барлық  құбылыстарды,  ісәрекетті  жинақтап қолға  ұстау бүкіл   
әлеуметтік  құрылымдарды жоғарыдан  төменге дейін  саясаттандырады.  
Тіпті  еңбек  ету  саясатының  өзі саяси  жүйеге  жатқызылып,  сол  тұрғыдан  
бағаланады, яғни  қоғамдық қатынастардың  шаруашылықэкономикалық 
саласы  ашықтан  ашық  саяси  сипатқа  ие  болады. Осындай  жағдайда 
мемлекеттік  мәртебе  алып, қоғамда  билептөстеушілікке  ие  болған  идео
логия басқаша  ойлауға  жол  бермейді,  яғни өмір  ағымын  бейнелейтін 
«мемлекеттік» идеология ресми  құрылымдар  жүргізіп  отырған  саясат-
пен қызу  келісіп, ашық қолдауын  талап  етеді. Мұндай тәртіп  өкімет  
құрылымдарының, тіпті бүтіндей  мемлекеттік  машинаның қалыптасуына  
жол бермейді. 

Авторитарлықтотаритарлық  тәртіп  белгілі  бір топтардың, әлеуметтік  
күштердің диктатурасы түрінде  қабылдануы  мүмкін. Оның  түрлері – 
хұнта, әскери  диктатура.  Сондайақ, жеке  адамға  табынушылық түрінде  
де қабылданады. Бұл  тәртіп  үшін  ортақ  жай:  азаматтар мен  ұйымдардың  
саясатқа өздігінше  рұқсатсыз  қатысуына  тыйым  салынады. Мұндай 
жағдайда қоғам  мен  мемлекет  арасындағы  қатынас  бұрмаланады, қоғам  
бүтіндей  және  бөлінбей  мемлекетке  бағынып  қалады.

Либералдыдемократиялық  тәртіп   мемлекеттік  өкімет  билігін 
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ұйымдастыру  мен  жүзеге  асыру өзгеше  ұстанымдарға  негізделген.  Ли-
бералды саяси  тәртіптің  сипатындағы  басты  мәселе – азаматтардың, 
қоғамның,  тіпті  жеке  адамның  өмірін  айтпағанның өзінде демократиялық  
тәртіптегі ең   елеулісі  халықтың  саяси өкімет  билігін жүзеге асыруға  
қатысуы арқылы оларды  тікелей  саяси  өмірге  тарту. Мұндай  жағдайда  
алдағы  тәртіпке  қарағанда  саяси  қатынастар,  мемлекеттік өкімет 
билігі,  мемлекеттік  саясатқа қоғамның  ықпалы  соңғы  тәртіп  тұсында  
сапалы  жаңа дәрежеде екені  айқын. Әрине, осыған  сәйкес  мемлекет  
өз  жұмысында  тіпті  басқаша  құралдар  мен  әдістерді  пайдаланады.  
Демократиялық  мемлекетке  тән  ашық  әрекет  пен  жариялылық  өкімет  
орындарын  жаңартуға   да,  мемлекеттің   адам  мен қоғамның  мүдделеріне  
сай  ішкі  және  сыртқы саясатын  жасауға  да   мүмкіндіктер  алады. Ең бас
тысы,   мынаны  айту  керек. Құқықтық  мемлекет  құру үшін  мемлекеттік  
өкімет  билігін  демократияландыруды  іске асыру  қажет.
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Резюме

В статье сделан анализ системе, структуре современных государств, их выполняемой 
деятельности и режиму политического управления.

Summary
In article is made analysis to system of the structure modern state, their executed activity and 

mode of political management.

үртүс атаулары мен олардан туындаған жүздеген, мыңдаған тұрақты 
тіркестер (фразеологизмдер мен мақалмәтел, т.б. сөз өрнектері) 

ӘОЖ (УДК): 801

ТҮР-ТҮС АТАУЛАРЫНЫҢ ҚАРАМА-ҚАРСЫ   
ЖҮЙЕДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

Ұлжәмила  СЕРІКБАЕВА,
Алматы энергетика және байланыс 
университетінің доценті

Т

Аннотация. Бұл мақалада түр-түс атауларының қарама-қарсы жүйеде қол-
данылуы қарастырылған.

Түйінді сөздер. Қарама-қарсы, түпнұсқа, тұлғалық дамуы.
  

қазақ тілі байлығының құнарлы да ауқымды құрамына жатады. Табиғат 
құбылысы ретінде туындап, қалыптасқан сан алуан бояуреңктің қоғамдық 
болмыс пен адамзат өмірінде, рухани мәдениетімізде атқаратын ұлан
ғайыр қызметіне байланысты "түртүс әлемі" (мир цветов) деп айрықша 
аталуының себебі де, міне, осында болса керек. Шынында да, "түртүс 
әлемі" – өзінің пайда болып, ұзақ қалыптасу тарихы бар, адам баласы 
үшін әлі толық ашылып болмаған құпия сыры мол өзіндік сымбатқа ие өте 
күрделі әрі байырғы табиғат құбылыстарының біріне жатады.

Қазақ тіліндегі түртүстердің негізгі түрлері айтарлықтай көп бол-
маса да, олардың комбинациялық тәсілдермен ұлғайып толассыз 
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толығу шеңберінің адам, табиғат, қоғам саласындағы қолдану өрісі өте 
кең. Сондықтан да болар, қазақ тіліндегі түртүске қатысты лексика
фразеологиялық атаулар мен тұрақты тіркестердің саны мыңдап есептеледі. 
Сол себепті жалпы "түртүс әлемі", әсіресе, "ақ", "қара" атаулары қазақ 
қауымының өзінөзі этнолингвистикалық негіз ретінде таныпбілуінде, 
өзі жасап келе жатқан табиғи ортасын, қоғамдағы қарымқатынасын, т.б. 
осы тәрізді құбылыстарды жанжақты да терең аңғарып, мағынамәнін 
айқындауында мәні зор тілдік фактор болып саналады.

"Түртүс әлемі" – сан салалы, көп қырлы құбылыс ретінде тілдік, 
этнолингвистикалық, эстетикалық, психологиялық, т.б. тұрғыдан қарас
тыруды талап ететін, танымдық ерекшеліктері мол күрделі құбылыс. Ол 
ерекшеліктердің баршасын бір жұмыс көлемінде қарастырып, талдап
тарату, әрине, мүмкін емес. Өйткені, бұл қазақ тіліндегі түр мен түске 
қатысты атаулар мен тұрақты (фразеологиялық, паремиологиялық, т.б.) 
тіркестерді жанжақты зерттеу деген сөз, яғни, біріншіден, олардың 
жалпы ауқымын, мөлшерін айқындауды, екіншіден, олардың мағынасы 
мен мазмұнын анықтауды, үшіншіден, қолданыс аясы мен таралу шегін 
игеруді, төртіншіден, олардың сөзжасам (синтетикалық, аналитикалық) 
модельдері арқылы көбейіп, көпмағыналылық (полисемиялық), гомогенді, 
омонимдік табиғатын, бесіншіден, олардың толассыз толығу көздерін 
анықтауды, алтыншыдан, олардың жиі, не сирек, аз, не көп қолданылатын 
салалары мен тақырыптық топтарын айқындауды, жетіншіден, халықтық 
салтдәстүр, әдетғұрып, т.б. рухани, мәдени өмірінде атқаратын қызметін 
айқындауды,  осы сияқты көптеген мәндердің сырын ашып, заңдылығын 
дәлелдеуді талап етеді.

Алайда, жалпы "түртүс әлеміне" қатысты осыншама құбылыстың бәрі 
болмаса да, біразы "ақ" және "қара" атауларының бойынан да табылатынын 
көреміз. Оның ең басты себебі, "ақ" және "қара" түс атаулары басқаларына 
қарағанда арқалаған жүгі аса ауқымды, қолданыс шеңбері мен мазмұны 
кең тақырыптық топқа жатады. 

"Ақ" және "қара" атауларының басқа түртүс атауларынан айрықша 
бір ерекшелігі тағы бар: олар өзара қарамақарсы (контрастивті) мағынада 
қолданылып, дүниедегі барша құбылыстың өзара айырмашылығын, екі 
түрлі көрінісін, әсірелеп айтқанда, "бір медальдің екі жақ бетін" бірдей си-
паттайтын қасиетке де ие екендігі белгілі.

Егер түртүс атауларының басқалары табиғи ортадағы жанды 
заттарды, жансыз мақұлықтарды, адамзат қоғамындағы заттар мен 
құбылыстардың түртүсіне байланысты сан алуан өзгешелігін, бірбіріне 
ұқсамайтын көптігін жіктепжіліктеп (көк, сары, жасыл, қоңыр, т.б.) 
көрсетуге (дифференциациялауға) байланысты қызметін атқаратын болса, 
"ақ" және "қара" атаулары да заттар мен құбылыстарды жіктепжіліктеуге 
(дифференциациялауға), сол заттар мен құбылыстардың бірбіріне қарама
қарсы, контрастивті белгісіне өзара қатарласа жүретін, бірінбірі жоққа 
шығару үшін емес, керісінше, толықтыру мақсатында, яғни "ақ" түсті зат-
тар мен құбылыстардың бар болуы "қара" мағынасындағы өзіне қарама
қарсы түске де байланысты екендігін көрсету үшін қолданылатын атаулар.

Бұл мақалада "ақ" және "қара" түртүс атауларының басқа 
ерекшеліктерінен айрықша бөліп алып, олардың контрастивті жүйеде 
қолданысын өз алдына жеке қарастыруымыздың себебі де, міне, осында. 
Ғылыми әдебиеттерде әртүрлі аталып жүрген (контрастивті, антагонистік, 
антонимдік, т.б.) бұл ұғымды біз "қарамақарсы мағынадағы жүйе" деп, 
"контрастивті" деген сөзді қолданып отырмыз.

Жоғарыда санамалап көрсетілген "ақ" және "қара" ұғымдарына 
қатысты ерекшеліктердің барлығы бұл атаулардың жекебастарына 
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ғана тән ерекшеліктер  емес,  соған   қосымша бірбіріне қарамақарсы 
мағынада  тұрып,  өзара логикалық байланысты жүйелі түрде білдіретін, 
тіл  қолданысында тұрақталған, тіл иесі жадында қалыптасқан құбылыстар. 
Олардың  бір сыңарын, мәселен, "ақ" түспен келген ақ ниет тіркесін айтқанда,  
тілде бар болса, ассоциативті түрде екінші "сыңары" (мәселен, қара ниет, 
т.б.) ойға түсіп, тілге бір құбылыстың екі түрлі оралатындығы белгілі. 
Өйткені  "ақ" және "қара" өзара қарамақарсы мағынаны білдіргенімен, 
екеуінің де қатысты  нысаны (объектісі)  біреуақ, ол – "ниет". Демек, бұл 
екеуінің ("ақ" және "қара" атауының) атқарып тұрған қызметі бір "ниеттің" 
екі түрлі қасиеті, ерекшелігі деген сөз. Басқаша айтқанда, біз дүниеде тек 
"ақ ниетті" адам бар екенін, оның қандай адам екендігін ғана емес, соны-
мен қатар, одан мүлдем табиғаты бөлек, оған қарамақарсы "қара ниетті" 
адамның да бар екендігін аңғарып отырмыз.

Мақала тақырыбына қатысты сан алуан дереккөздерінен жинақталған 
материалдарды талдап қарағанда, ең алдымен, көзге түсіп, назар аудараты-
ны, міне, осы – контрастивті "ақ" және "қара" атауларына бірдей қатысты 
ортақ нысандар (объектілер). Бұл нысандар академик Ә.Қайдардың этно-
лингвистика саласындағы жүйелік теориясында анықталған үш таған, үш 
саланың  – "Адам" – "Қоғам" – "Табиғат" үшеуінде де түгел кездесетіндігін 
көруге болады. Демек, бұл – тіл табиғатына етене сіңіп, қалыптасқан 
байырғы құбылыс деген сөз. Олардың біразы – "ақ" және "қара" атауының 
тұрақты, не тұрақтана бастаған жай тіркес, не белгілі ұғымды білдіретін 
тіркестері атау ретінде бір салада көбірек қолданылса, енді біразы одан 
сирек қолданылуы мүмкін.

"Ақ" және "қара" атаулары арқылы қалыптасқан тіркестер әрқашан 
өзара логикалық бірлікте, бір ортақ объектіге тән қолданылуына байла-
нысты олар қарамақарсы мәнде үйлесіп, өзара сәйкестеніп тұрады. Оның 
себебі "ақ", "қара" атауларының жүйесіндегі өзіндік мағыналық (тура, 
ауыс палы, шартты, рәмізді, астарлы, т.б.) өзгерістерге ұшырауына байла-
нысты. Ал бұл құбылыстың табиғатын ашып, жасалу, қалыптасу мотивтері 
мен себептерін көрсету – оның танымдық мәнін айқындай түсу     деген сөз.

"Ақ" және "қара" атауларының тілдегі қолданыс жүйесіне назар ау-
дарып қарасақ, олар, негізінен, үш түрлі тұлғада жұмсалады екен. Оның 
бірінші түрі – осы екі атаудың жекедара тұрып, өзінің номинативті 
(негізгі)  мағынасында  да,  ауыспалы  мағынасында  да,  контрастивті 
жұпқа енбей,  жекедара қолданылуы (мысалы, ақ – түс, ақ – сүт тағамдары,       
ақ – кіршіксіз  таза,  айыбы  жоқ,  қара – түс,  түр, қара – қарапайым  халық,  
қара – ірі мал, қара – заттың сұлбасы, т.б.).

Екінші түріне  "ақ" және "қара" атауларының міндетті түрде екеуі 
бірдей белгілі бір зат пен құбылыстың тура, не ауыспалы мағынасындағы 
анықтамасы, сипаты ретінде (мысалы, ақ сүт, ақ қар, ақ бата, ақ адам, не 
қара тажал, қара құрық, қара бомбай, т.б.) қолданылуы жатады да, олардың 
тілімізде бір нысанға қатысты қарамақарсы "сыңары" болмайды. Үшінші 
түрі – "ақ" және "қара" атауларының белгілі бір зат пен құбылыстың ортақ 
анықтамасы, сипаты ретінде қолданылуы. Яғни олар нысаны ортақ бола 
тұрса да, бір зат пен құбылыстың қарамақарсы мағынасын сипаттайтын 
анықтауыш қызметін атқарады.

Мақалада арнайы қарастырылып, этнолингвистикалық табиғатын жан
жақты аша түсуге бағышталып отырған нысаны да, міне, осы "ақ" және 
"қара" атауларынан туындаған қарамақарсы мағынадағы контрастивті 
жұп тіркестер.

Мысалы, ақ кемер – қара кемер, ақ жауын – қара жауын, ақ өлең – қара 
өлең,  ақ мал – қара  мал, ақ табан – қара табан, ақ ниет – қара ниет, ақ 
жүрек – қара жүрек, ақ ноғай – қара ноғай, ақ қыпшақ – қара қыпшақ, ақ 
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орыс – қара орыс, ақ орда – қара орда, ақ өлім – қара өлім, ақ сүйек – қара 
сүйек, ақ тау – қара тау, ақ таяқ – қара таяқ, ақ тырнақ – қара тырнақ, т.б.
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Резюме
Данная статья рассматривает контрастные цветообозначения и его применение.

Summary
This article devotes to the application of colour and its different meanings.

Сыныптан тыс жұмыс

"ЗАЖГИ  САЛЮТ!"

Адемы  МУСИНА, 
учитель математики-информатики средней школы №33 
им. К.Рыскулбекова 

ель урока: создание условий для развития логического мышления, а 
также создание условий для развития интереса учащихся к матема-Ц

тике.
Задачи: 
– развитие умения применять в игре полученные знания; 
– развитие внимания, математического мышления, находчивости, со-

образительности, памяти, оригинальности и гибкости мышления; 
– воспитание выдержки, терпения; 
– воспитание заинтересованности к математике. 
Оборудование: компьютер, видеопроектор, конверты с высказывани-

ями известных математиков, карточкизадания для команд.
Предварительная работа. 
1. Определяется время и дата игры. 
2. Подготавливаются карточкизадания для игры. 
3. Определяется жюри – наблюдательная станция игры. 
4. В игре участвуют две команды по 6 человек. Команды готовят на-

звание команды, эмблему. 
5. Командам задается домашнее задание. 
Игру сопровождает компьютерная презентация. 
Ход занятия.
Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я рада приветствовать вас!
Мой юный друг! Пусть ты не станешь Пифагором,
Сегодня ты пришел вот в этот класс, Каким хотел бы, может быть,
Чтоб посидеть, подумать, отдохнуть, Но будешь ты рабочим, а может и ученым
Умом своим на все взглянуть. И будешь математику любить.
Сегодня мы с вами будем играть. А как называется игра, вы узнаете, 

если ответите на мои вопросы.
Первая буква алфавита. (А) 
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Она совсем как цифра 3. (З)                      
Эта буква широка и похожа на жука. (Ж) 
Следующую букву мы узнаем без труда – очень горбится всегда. (Г)
А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? (И)
Грянул гром, веселый гром, Разноцветные фонтаны,
Засверкало все кругом! Брызги света всюду льют!
Рвутся в небо неустанно  Это праздничный: (салют).
Игра называется – Зажги салют! И на этой игре вам понадобится вни-

мательность и наблюдательность, смекалка и сообразительность.
В игре участвуют две команды (представление команд). Каждая ко-

манда пройдет ряд станций. За каждый правильный ответ на вопрос и пра-
вильное решение задач будет выдаваться звезда. Звезды выдавать вам бу-
дет наблюдательная станция (представление жюри). 

В конце игры в честь команды, набравшей наибольшее количество 
звезд, будет зажжен салют. Собирать звезды мы с вами будем, путеше-
ствуя по следующему маршруту:  Станция 1: "Угадайка",   Станция 2: 
"Соображайка", Станция 3: "Внимательная", Станция 4: "Сказочная", 
Станция 5: "Игровая".

Итак, считайте, отгадывайте,  Задачи будут трудные,
Угадывайте, решайте   Но вы не отступайте. 
1. Станция "Угадай-ка".
"Величие человека – в его способности мыслить". Эти слова великого 

французского ученого Паскаля. Способность быстро соображать проверит 
станция "Угадайка".

Сравните числа, в которых цифры заменены звездочками:
а) **** и ***; б) 32** и 31**.
Угадайте корни уравнения а) 5 . х = 4 . х  б) у . у – 1 =15
За каждое правильное решение команда получает звезду.
2. Станция "Соображай-ка".
Народная мудрость гласит "Ум без догадки гроша не стоит". Итак, 

дерзайте.
1. Заметить закономерность в рядах чисел, записать в каждую строчку 

по два следующих числа.       
2,3,4,5,6,7: 3,7,11,15,19,23;      10,9,8,7,6,5, .. 9,1,7,1,5,1;
5,10,15,20,25,30,... 4,5,8,9,12,13;   9,12,15,18,21, ... 25,25,21,21,17,17;
8,8,6,6,4,4,... 1,2,4,8,16,32.
2. Буквы спрятались. Найдите спрятанные буквы и запишите слова.
1. МТМТК  2.МТР 3.ТНН 4.МНТ 5. ЗДЧ 
Ответ: математика, метр, тонна, минута, задача.
3. Решите ребусы.
Команды имеют возможность получить 5 звезд за первое задание, 2 

звезды за второе задание и 3 звезды за третье задание. Дополнительную 
звезду получает та команда, которая быстрее справится с заданием.

3. Станция "Внимательная".
Сначала послушайте индусскую притчу.
Магараджа выбирал себе министра. Он объявил, что возьмёт того, 

кто пройдёт по стене вокруг города с кувшином, доверху наполненным 
молоком, и не прольёт ни капли. Многие ходили, но по пути их отвлекали, и 
они проливали молоко. Но вот пошёл один. Вокруг него кричали, стреляли, 
всячески пугали и отвлекали. Но он не пролил молоко". Ты слышал крики, 
выстрелы? – спросил его магараджа. - Ты видел, как тебя пугали?" "Нет, 
повелитель я смотрел на молоко".

Не слышать и не видеть ничего постороннего,  вот до какой степе-
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ни может быть сосредоточено внимание. Теперь мы проверим, насколько 
внимательны представители наших команд. Сейчас для вас я прочитаю за-
дачи, но задачи не простые. Нужно слушать внимательно, так как вопрос 
будет задаваться в конце. 

За каждую решенную задачу присуждается 2 звезды.
Задачи: 
1. В автобусе ехали 25 человек.  На первой остановке вышли 7 человек, 

зашли 4 человека. На следующей остановке вышли 12 человек, зашли 5 
человек. На следующей остановке вышли 8 человек, зашли 6 человек. На 
следующей остановке вышли 2 человека, зашли 16 человек. На следующей 
остановке вышли 5 человек. Сколько было остановок? (5 остановок).

2.  У четы речных Медуз был всегда отменный вкус, 
 И они гостей позвали, чтоб попробовать арбуз.
 На обед пришел Тритон, и Морской знакомый Слон – 
 Ел арбуз ножом и вилкой, был любезен и умен.
 А потом зашел Варан. Лег на кожаный диван.
Одиноким молчуном просидел весь вечер Сом.
И Бермудский крокодил тоже в гости заходил.
Славно было у Медуз! Съели гости весь арбуз!
Вопрос: Сколько гостей пришло к Медузам? (5 гостей).
3. Летняя задача. 
На речке летали 12 стрекоз.
Явились 2 друга и рыжий Барбос.
Они так плескались, они так галдели, 
Что 8 стрекоз поскорей улетели.
Остались на речке только стрекозы,
Кому не страшны ребятня и барбосы.
Но вот что моя голова позабыла:
Скажите, пожалуйста, сколько их было? (12 стрекоз).
4. Станция "Сказочная".
На этой станции необходимо решить две задачи, одна из которых  

ваше домашнее задание. Будьте внимательны. За каждую решенную за-
дачу присуждается звезда.

1. У Карлсона есть ведро варенья, оно вмещает 7 л. У него есть два 
пустых ведерка – 4литровое и 3литровое. Помогите Карлсону отлить              
1 л варенья к чаю в меньшее (3литровое) ведерко, оставив 6 л в большом 
(7литровом) ведре.

Решение задачи заполнить в таблице.
2. Можно ли в тетрадном листке вырезать такую дырку, через которую 

пролез бы человек? (домашнее задание).
5. Станция "Игровая".
На этой станции представлены игры: "Не собьюсь!", "Кто больше", 

"Бой петухов", "Найди цифру", "Гонка за лидером" .  За каждую выигран-
ную игру присуждается звезда.

"Не собьюсь!".
Встав в круг, нужно сосчитать до 30 по порядку, только вместо чисел, 

которые делятся на 3 говорить "Не собьюсь!".
"Кто больше". 
Из слова "арифметика" команды должны составить как можно больше 

слов из букв данного. Примеры: ар, икра, фирма, ферма, фата, река, риф, 
миф, мера, еретик, мак, фара, тик, рифма, ерик, тара, мат, кит, метка, тема, 
кара, марка, крем, тир, метр.
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"Бой петухов". 

"Найди цифру". 
На доске 2 плаката, на которых написаны числа от 1 до 21. Участники 

команды (по одному от каждой команды) зачеркивают их по порядку. 
Победившей команде – 1 звезда.                  
"Гонка за лидером".
Командам задаются вопросы  четные вопросы первой команде, нечет-

ные  второй (команделидеру – первой). Верный ответ – 1 звезда. 
1.  7 Х 8 = ? (56). 
2.  9 Х 6 = ? (54).
3.  Чему равна треть суток? (8 часов) .
4.  Чему равна шестая часть суток? (4 часа). 
5.  Горело 5 свечей. Две из них потушили. Сколько свечей осталось? (2 

свечи, те, что потушили, остальные сгорели). 
6.  Летела стая уток. Всего 5. Одну убили. Сколько осталось? (одна, 

остальные улетели) 0 Х 112 =? (0). 
7.  На какое число невозможно деление? (на 0). 
8.  Как называются числа, которые складывают? (слагаемые). 
9.  Как называются числа, которые умножают? (множители). 
10.  Сколько месяцев в году содержат по 30 дней? (11, кроме февра-

ля). 
11.  Сколько месяцев в году содержат по 31 день? (семь). 
12.  Фигура, имеющая 3 стороны, 3 вершины  (треугольник). 
13.  Прямоугольник с равными сторонами  (квадрат).
14.  Как называется фигура, у которой 3 и более углов? (многоуголь-

ник). 
15.  Как называется сумма длин всех сторон многоугольника? (пери-

метр). 
16.  Какое число делится на все числа без остатка? (0). 
17.  Чему равно произведение всех цифр? (0).
18.  Пара лошадей пробежала 30 км. Сколько километров пробежала 

каждая лошадь? (30). 
19.  Двое играли в шашки четыре часа. Сколько часов играл каждый из 

них? (4). 
20.  В семье два отца и два сына. Сколько мужчин в семье? (3).
Подведение итогов.
Жюри подводит итоги. В честь командыпобедительницы зажигается 

салют.
г.Семей.

За спиной игрока закрепляется карточка с заданием. Каж-
дый игрок должен разглядеть карточку соперника и ре-
шить пример.(5 * 4 – 20) * 17 

27 * (2 * 
5– 10)

ТҮЗЕТІЛІП ОҚЫЛСЫН

Журналдың мамыр айындағы санында мұқабасының 2бетінде 
берілген суреттердің мәтінінде қате жіберілген. Ол үшін редакция 
кешірім сұрай отырып, “Шымкент қаласындағы “Болашақ” колледжі 
30 жылға таяу уақыттан бері” деген сөзді “1999 жылдың тамыз 
айы нан бері” деп түзетіліп оқытылуын сұраймыз.

“Қазақстан мектебі” 
журналы редакциясы.
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65

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz



66

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

үгінгі әлем дамуының жаңа ұстанымдары білім беру жүйесінен 
күн сайынғы эконкомикалық, әлеуметтік және мәдени өзгерістерге 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ 
ДАҒДЫСЫН ДАМЫТУ 

Клара ҚАДЫРОВА,
№1 Шұбарқұдық мектеп-гимназиясының
математика-информатика пәні мұғалімі

Б
мейлінше бейімделуге талап етеді. Осыған орай, жаңа кезеңдегі озық 
педагогикалық және әдістемелік идеяларды ой елегінен өткізіп, бүгінгі за-
ман талабына сай біршама өзгерген  және  жаңа жағдайларды қолдану ерек-
ше маңызға ие болып тұр. Сол себепті білім беру саласында болып  жатқан  
өзгерістерге сәйкес қоғам сұранысына байланысты жоғары мәдениетті, 
білімді де білікті жеке тұлға қалыптастыру – бүгінгі күнде өзекті мәселеге 
айналуда. Сондықтан бүгінгі күні экономиканың басты мақсаты адамға, 
оның біліміне бағытталған. Алайда, бұл  жерде  басты мәселе: білім  алу-
шыны  айналаны танып білу, одан өзіне қажеттісін таңдай алу, өз бетінше 
ізденіп білімін, тәжірбиесін молайту жағдайына қоя білу болып отыр. 
Тек осылайша ұйымдастырылған оқу ғана тұлғаның жекелік, ақпараттық, 
кәсіби деңгейін арттырып, дамуына жол ашады. Бұл үшін біз, ең алдымен,  
оқушылардың  психологиялық  ұстанымдарын  ескере отырып сыни ойлауы 
мен ақпараттық құзыреттілігін дамытуға бағытталған білімнің  мазмұндық 
функцияларын ақырғы  нәтижеге  бағыттай  оқыту  сапасын арттыруымыз 
керек. 

«Сын тұрғысынан ойлау» модулін пайдалану білімді бағалау  және 
пайдалану жүйесін уақтылы өзгертіп отыруды талап етеді. Әрбір жаңа 
әдістәсілдермен ерекшеленеді. Осы тәсілдерді мұғалім іздену арқылы 
жетілдіре түседі. Қызықты сабақ болса, оқушының сол пәнге қызығуы 
артып қана  қоймай, мұғалім жаңалығы, ізденісі, қолданған әдісі арқылы 
ерекшеленіп, оқушы жүрегінен орын алады. «Сын тұрғысынан ой-
лау» жүйесі оқытуды жаңаша ұйымдастырудың негізгі міндеттерін: 
қызығушылықты ояту, мазмұнды ашу, рефлексияны жүзеге асыруды 
қамтамасыз етіп, оқушылар оқу үрдісін басқарысып қана қоймай, көбіне 
дербес басқаратын болады, жеке жұмыстың көлемі азайып, ұжымдық іс 
әрекет білім игеруде орта қарымқатынас құралына айналады. Балалардың 
деңгейіне қарап сараланып, ерекшелігіне қарап даралануы мұғалім емес, 
балалардың өз еркімен жүзеге аса бастайды.  Осыған байланысты оқытуда 
қолданылатын әдістәсілдер, әдістемелер, технологиялар жаңартылып жа-
тыр. Мен  сабақтарымда оларды қолданып жүрмін.

«Сыни ойлауды дамыту» технологиясының дәстүрлі оқытудан басты 
айырмашылығы: білімнің дайын күйінде берілмеуі.

Жеке, топтық жұмыстар әзірлеу, эссе, бақылау жұмыстары, әртүрлі 
кесте, модельдер  жасап қорғау, дискуссия, пікір алмасулар сияқты 
танымдық рефлексиялық әрекеттер арқылы оқушылардың өздері үшін 
маңызды болған мәселелері туындайды. 

Сыни тұрғыдан ойлау – бұл біздің ғасырда дамуымызға мүмкіндік 
беретін ерекше қабілет. Балаларға негізделген, әділ сыни тұрғыдан ойла-
уды қалай дамыту керектігін көрсету қажет. Оларға сұрақ қою, негіздеу, 
болжам жасау мен үлгілеу дағдыларын жаттықтыру қажет.

 Ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға ақпараттарды 
өз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта құруға, сақтауға, 
түрлендіруге және тасымалдауға, соның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық 
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коммуникациялық технологиялардың көмегімен аталған жұмыстарды 
жүзеге асыруға, сондайақ, қисынды логикалық операцияларды (талдау, 
жинақтау, жалпылау, құрылымдау, тікелей және жанама дәлелдеу, анало-
гия бойынша дәлелдеу, моделдеу, ойша эксперименттеу, материалдарды 
жүйелеу) қолдана отырып ақпараттарды өңдеуге, өзінің оқу қызметін жо-
спарлау және жүзеге асыру үшін ақпараттарды қолдануға мүмкіндік береді. 

Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз – алған білімге  сын көзбен қарау, 
іздену, оның ақиқатын дәлелдеу, яғни, білімді саналы түрде игеру. Бұл 
технологияның  тиімділігі сол,  оқушының құзыреттілігін  арттырып ғана 
қоймайды, сонымен қатар ол мына жайттарды жүзеге асырады.

1. Жеке тұлғаның жетілуіне, дамуына бағытталады.
2. Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті  қарымқатынас орнайды.
3. Оқушының өздігінен жанжақты білім алуына жағдай жасалады.
4. Алған білімге сын көзбен қарау, білімді сапалы түрде алу қамтамасыз 

етіледі.
5. Оқушы ойын ашық айта алуға, пікір айтуға, алмасуға үйренеді. 
6. Бірінбірі сыйлауға баулиды.
7. Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады.
8. Оқушының шығармашылық белсенділігін арттырады.

Ақтөбе облысы
Темір ауданы
Шұбарқұдық ауылы.
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з елінің, халқының қамын ойлайтын азамат тәрбиелеу, балалардың 
ынтасын, қызығуын, өзінің жауапкершілігін сезіне білуіне, өз бетімен 

ЖАРЫС САБАҚ

Бағила БАТЫРХАНОВА,
№33 бастауыш мектеп мұғалімі

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

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

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

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

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

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

жатыр?
3. Ауа қоспасындағы ең көп газ қайсысы?
3-кезең. «Көкпар».
(Мақалмәтелдер сайысы)
1. Елінен безген ер оңбас,........................................Көлінен безген қаз оңбас.
2. Ат айналып қазығын табар,..................................Ер айналып елін табар.
3. Елу жылда ел жаңа................................................Қырық жылда қазан жаңа.
4. Отансыз адам.........................................................Ормансыз бұлбұл. 
5. Туған жердей жер болмас,....................................Туған елдей ел болмас.
6. Ердің көркі елімен,................................................Отан көкі жерімен.
7. Жауға жаныңды берсең де,...................................Сырыңды берме.
8. Жақсы жаныңа жолдас,.........................................Жаман малыңа жолдас.
9. Білімдіге дүние жарық,.........................................Білімсіздің күні кәріп.
10. Ақыл тозбайтын тон,...........................................Білім таусылмайтын кен.
11. Оқу білім азығы,..................................................Білім ырыс қазығы
12. Жақсы алдында жазыласың,...............................Жаман алдында тарыласың.
13. Орағың өткір болса, қорың толмайды,..............Отаның  берік боса, жауың 
      алмайды.
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14. Жақсы туса ел ырысы,........................................Жаңбыр жауса, жер ырысы.
15. Досы көпті жау алмайды,...................................Ақылы көпті дау алмайды.
16. Жақсы ата орман,................................................Жақсы бала қорған.
17. Өзі жақсы кісіге...................................................Бір кісілік орын бар.
18. Жақсыда кек жоқ,............................................... Кектіге тек жоқ.
19. Жақсының аты өлмейді,.....................................Жазушының хаты өлмейді.
20. Жаманға жан жуымас,........................................Жалқауға мал жуымас.
21. Бас кеспек болса да,............................................Тіл кеспек жоқ.
22. Асыл тастан..........................................................Білім жастан.
23. Оқусыз білім жоқ,................................................Білімсіз күнің жоқ.
24. Қына тасқа бітеді,................................................Білім басқа бітеді.
25. Өнерлінің қолы алтын,........................................Өлеңшінің сөзі алтын.
26. Батыр туса  ел ырысы,........................................ Жаңбыр жауса жер ырысы.
27. Батыр бір өледі,....................................................Қорқақ мың өледі.
28. Қыс азығын.......................................................... Жаз жина.
29. Еңбек етсең ерінбей,........................................... Тояды қарның тіленбей.
30. Еңбектің наны тәтті,............................................Жалқаудың жаны тәтті.

Алматы облысы
Іле ауданы
Еңбек ауылы.
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удандағы тұңғыш бастауыш мектеп 1926 жылы  
Темір стансасында ашылды. Бұл мектептің алғашқы 

ЫНТЫМАҒЫ  ЖАРАСҚАН 
БІЛІМ ОРДАСЫ

Алтынай ҚАСЫМБЕК,
«Темір» жалпы орта мектебінің директоры

А
ды. Алғашқы жылы мектепте 6 бала оқыды, олар – Көкеш  Саттарха-
нов, Меңлібай  Досанов, Қалжан Махатов, Қадиша Қабылбекова, Рысқұл  
Биімбетов, Асантай  Әлімов, 1927 жылы 26 бала оқыған. Бегім Басов 1895 
жылы Шымкент облысының Қызылқұм ауданындағы  «Темір» станса-
сы тұрған жерде туған. 1920 жылға дейін байларда жалшы болды. 1925 
жылдан зейнеткерлікке шыққанша мұғалімдік қызмет істеді. 1926 жыл-
дан Темір станциясындағы партия ұясының хатшысы ретінде ұжымшар 
құрылысының ісіне көп еңбек сіңірген. Қажырлы еңбегінің арқасында 
коммунист ұстаз республикамыздың 40 жылдық мерекесі қарсаңында 
«Қазақ КСРнің мектептеріне еңбегі сінген мұғалім» деген құрметті атақ 
алды.  1965 жылы Бекеңді КСРО Жоғарғы Кеңесінің Президиумы «Құрмет 
белгісі» орденімен марапаттады. Б.Басов Шәуілдір каналын қазу, тың 
жерлерді игеру, елді отырықшылыққа ұйымдастыру кезінде де елеулі 
еңбек сіңірді.Аудан болып бөлінген жылдары 19381939 оқу жылында 
«Темір» 7 жылдық мектебі болып отау тікті. Онда 5 сыныпта 52 бала білім 
алып , мектеп директоры Жантемір Кобеевтің (1927–1935) басқаруымен 5 
ұстаз еңбек етті. 

1935–1940 жылдары мектеп директоры Ақтай  Рысбеков болса, соғыс 
жылдарында Зейнеп  Қаратаева (1941–1945)  мектепті басқарды.  Еңбек Ері 
атағын алған Маржан  Тасова 1945–1947 жылдары мектеп директоры бо-
лып істесе, Баймұса  Жақсыбаев 19471948 жылдары мектепке басшылық 
етті. 19461947 оқу жылынан бастап соғыстан қайтқан Балаби Мұратбеков, 
Шүкіртай Халилаев,  Нәзір Мірәлиев, Сүлеймен Әйтпенов сияқты соғыс 
ардагерлері  шәкірттерге сапалы  білім беруге атсалысты.

Соғыстан кейінгі қиыншылық жылдары мектеп басшылары жиі ауы-
сып, Ордабек  Байжанов 19481949 жылы, Әшірбек  Әуезов 1949–1952 
жылдары мектеп басқарды.

Ауылымыздың ардақты азаматының бірі – Исахан Шынтереков  1952–
1955 жылдары мектеп басшысы болды.  195657 оқу жылынан бастап 
«Темір» орта мектебі болды, мектеп директоры Қасым  Оспанов, оқу ісінің 
меңгерушісі  Құтым Ордабаев жаңа мектептің қалыптасуына үлкен үлесін 
қосты. Құтым Ордабаев 19571958 жылдары, Өтеген Қанаев 19581959  
жылдары мектеп директоры болып істеді. 

1959–1986  жылдары  мектеп  директоры  болған  Әмір  Қозыбақов   
мектеп мұғалімдерінің  шыңдалып, «Темір» орта мектебінің  аудандағы 
алдыңғы қатарлы мектеп болуына елеулі үлесін қосты. 1964 жылы 2 
қабатты мектеп ғимаратын, 1980 жылы 3 қабатты жаңа оқу орнын салдыр-
ды. «Темір» орта мектебінің көркеюіне үлес қосқандардың бірі – Орын-
бек Дербісов. 1964–1995 жылдары аралығында «Темір» орта мектебінде 
жемісті еңбек етті. Мектепте көп мұғалім жұмыс істегенмен, баланың 
жүрегіне жол тапқан мұғалімдер ғана есте қалады.  Сондай мұғалімдерге 
Әтібай  Құлымбетов, Қалдар Қуатбаева, Гүлзада  Битанова, Хаят  Жақыпова, 
Тұрған  Боранбаева, Хадиша  Бекеева, Шарипа  Спаева, Болысбек  Қанаев, 
Құттықыз  Биімбетова, Садуақас  Әшірбекова, Гүлзейнет  Әлмешова сын-

меңгерушісі және алғашқы ұстазы Бегім Басов бол-
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ды ел үшін қызмет атқарған азаматтар мен азаматшаларды айтуға болады. 
Қызылқұм аудандық атқару комитетінің шешімімен аудандағы  6 мектеп 
оқушыларына кәсіби мамандық  беретін мектепаралық оқу өндірістік ком-
бинаты 1980 жылы «Темір» орта мектебінін ескі жайында ашылды. Оқу 
орнында халық шаруашылығына қажет 10 мамандық иелері дайындалды.

Оқу өңдірістік комбинаттың директоры болып  Мырзабай  Өксікбаев, 
директордың орынбасары болып Сәрсенбек Сынабеков тағайындалды. 
19861987 жылдары Өзбекәлі Қалымбетов комбинат директоры болды. 
1983–1986 жылдары аралығында комбинат директоры міндетін Сынабек 
Сәрсенбек  атқарды.

Осы сегіз жылдың көлемінде 3200 оқушы кәсіптік білім алып, сол 
мамандығы бойынша жұмыс жасауда. 

1986–1996  жылдары  мектеп  директоры  болған  Өксікбаев  Мырзабай  
мектеп  дәрежесін  түсірмей, өз дәрежесінде  сақтап  қалды.  1996–2001 
жылдары  мектеп  түлегі  Әділбек  Әуелбек  мектеп  директоры  болды.  
2001–2005 жылдары мектеп директоры болып  осы мектепте көп жылдан 
бері қызмет етіп  келе  жатқан  Сәрсенбек  Сынабек басқарды. 20052006  
жылдары  Ембай  Дархан  мектеп директоры болды. 2006 жылдың қаңтар 
айынан бастап мектеп ішінде өлкетану мұражайы ашылды. Мұражай 
жоғары дәрежеде эстетикалық талғаммен көркем және қажетті құрал 
жабдықтармен жабдықталған. Мұражай бірнеше экспозициялық бөлімнен 
тұрады: археологиялық, қолөнер, зергерлік, соғыс, еңбек ардагерлері, 
баспасөз және деректер, нумизматика, банкнот, А.Әлімовтің еңбектері, 
т.б бөлімдерден тұрады. Мұражай 250 жәдігермен ашылса, қазіргі таңда 
жәдігер саны 475ке жетті. 2006 жылдары  С.Аралбаев мұражай жетекшісі 
болып жұмыс жасаған.

2007 жылдан бастап мектеп директоры болып Р.Тілекеев жұмыс істеді. 
2009–2012 жылдар аралығында мектеп бойынша 9 оқушы «Алтын 

белгімен»  марапатталды.
2013 жылдың маусым айынан  мектеп директоры қызметі маған сеніп 

тапсырылды. Сенімді ақтау үшін бар күшжігерімді, білім мен білігімді 
мектеп мәртебесін көтеруге арнап келемін.

Мектепте үш шығармашылық топ: «Ғалам», «Қоғам», «Таным» 
және оқушылардың «Жас ғалым»  тақырыбындағы  топтар құрылып, әр 
қайсысына жеке тақырыптар беріліп, жылдық жоспарлары бекітілген. 

Қоғамдықгуманитарлық пәндер бойынша «Қоғам» тобы жетекшісі 
Қ.Омарбекова, жаратылыстану және математика пәндері бойынша 
«Ғалам» тобы жетекшісі Д.Маханбет, бастауыш сыныптар бойынша «Та-
ным» шығармашылық тобы жетекшісі Д.Бейсенбиева тиісті тақырыптағы 
негізінде жүйелі  жұмыстар атқарып жүр.

Бүгінгі таңда мектепте 107 мұғалім, 45  кіші  қызметкер жұмыс істейді.  
707 оқушы білім алуда. 5 интерактивті тақта, 1 мултимедиялық кәбинет, 1 
асхана, 2 спорт залы, 1 акт залымыз бар. 20132014 оқу жылында 1 оқушы, 
«Алтын белгі» иегері атанса, 20142015 оқу жылында 3 оқушы «Алтын 
белгіге», 4 оқушы «Үздік аттестатқа», 5 оқушы «Үздік куәлікке» үміткер 
болып отыр. 

90 жылға таяу тарихы бар ынтымағы жарасқан білім ордасының 
бағындырған биігі, толағай табыстары жетерлік. Бірақ олардың бәрін тізе 
беру мақсат емес, басты мақсатымыз – елдің ертеңі – өскелең ұрпаққа са-
палы білім саналы тәрбие бере отырып өзгермелі әлемде елімізді дамы-
тып, алпауыт мемлекеттер қатарында бәсекелестікте қазақ елінің намы-
сын қорғап, көк туын биікке желбірететін жанжақты дамыған рухани 
бай, рухани ұлттық құндылықтарымызды бойына сіңірген білімді тұлға 
қалыптастыру.

Оңтүстік Қазақстан облысы
Отырар ауданы.
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ен  өз тәжірибеме өзгеріс енгізер алдында мынадай қағидаттарды 
негізге алдым:

ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІНЕ  СӘЙКЕС 
ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Әсемгүл  ӨТЕМҰРАТ,
№78 жалпы орта мектебінің бастауыш 
сынып мұғалімі

Тәрбиеші  жаңадан  пайда  болып  келе  жатқан  нәзік 
өсімдіктің  соңында  жүрген  бағбан.

В.Г. Белинский

М
– оқушы нені білуі керек?;
– қалай үйретемін?;
– оқушының білім алу ортасын қалай құрамын?
Бұл  сауалдарға  сындарлы  оқыту  тәсілдерінің  ішінде   «Оқушыларды 

жас ерекшелігіне сәйкес оқыту және оқу» модулі нақты жауап бо-
латындай. Жас ерекшелігіне сәйкес оқыту баланың даму дәрежесін 
анықтайды. Бастауыш сыныпта баланың метасана деңгейіне, жас шама-
сына бейімделген диалогті ынталандырып отыру ең қажетті мүмкіндік 
деп есептеймін. «Оқушының когнитивті дамуы олардың оқу мен про-
блемаларды шешу қабілеті» десек, бастауыш сыныпта олардың зейін, 
сөйлеу дағдыларын,ойлауы мен зияткерлік  қабілеттерін дамытып отыру 
мұғалімнің кәсіби шеберлігіне тікелей байланысты болады.Бастауыш сы-
нып оқушыларының оқуы  мұғаліммен және өз сыныптастарымен әрекет 
жасау кезінде жақсы жүзеге асады. Сондықтан оқушылардың топта жұмыс 
жасау кезіндегі өзара бірлесуі,ой бөлісуі  сабақ мазмұнын меңгеруіне жол 
ашады. Мұғалім олардың қысқа мерзімді жадысы арқылы жаңа ақпаратты 
қабылдап,өзара жұмыс жасай білуіне ықпал етеді.

Менің сындарлы оқыту тәсілдері бойынша  өз тәжірибеме өзгеріс 
енгізуім 1сыныптағы оқушыларыммен  басталған еді.   Ана тілі пәні бой-
ынша тізбектелген сабақтар топтамасына   сабақ жоспарын  балалардың жас 
ерекшеліктеріне сай жасадым. Бұл модуль сындарлы оқыту тәсілдерінде  
қарастырылған  бесінші модульмен  (талантты және дарынды балалар-
ды оқыту) байланысты жүзеге асып отырады. Тізбектелген сабақтар 
топтамасындағы  қамтылған  тақырыптарды  оқыпүйренуде оқушылардың 
білімді  өздігінен толықтыруға, мәтін мазмұнын  талдай отырып,жанжақты 
меңгертуді мақсат етіп алдым. Сабақ  барысында жүзеге  асатын  әрекет 
арқылы  оқушылардың жанжақты қыры ашылады.  Сабақты бастамас  
бұрын  топқа бөліну, топтық  жұмыс, пікір  алмасу  ұғымдарына тоқталып 
өттім.  Топқа  бөлінудің әдістері туралы айтып, топ ережесін  оқушылардың  
өздеріне  құрастырттым. Топ ережесін сақтауды өздері қадағалап отырды. 
Барлық  сабақтарда оқушыларды  топқа бөліп  отырғыздым. Бұл кезде олар 
бірбірімен  етене  араласып, әр күні жаңа топта жұмыс жасауға үйреніп, 
өздерін еркін сезіне бастады. Яғни оқушыны алғашқы сәттенақ топта 
бірлесуге тартып сыныптастырының бәсекелес емес, өзіне сенімді серіктес 
болатынын ұғындырып отыру керек.

Сабақтың  ой қозғау кезінде оқушылардың метатанымын анықтап алу 
маңызды.Олар сыни тұрғыдан ойлана отырып түрлі тапсырмалар орын-
дайды. Топтық жұмыс орындау кезінде оқушылар мәтін мазмұнын талдай 
отырып, постерлер әзірлеуге ерекше қызығушылық танытады. 

Дәстүрлі сабақтарда талқылауды мұғалім ғана басқарса, жаңа 
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тәсілдерде  оқушылар  өзара  әрекет етуге  құқылы болады. Мерсер  
зерттеуінде  «әңгімелесу  оқушының білім алудағы ажырамас  бөлігі» бо-
лып  табылады  және әңгімелесудің  үш түрін  ұсынған еді. Мен  сабағымда  
«Шоғырландырылған  әңгіметоптық талқылау» және зерттеушілік әңгіме 
түрлерін қолданып отырдым.  Оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  
«Әңгімедебат»  түрін  пайдаланбадым.  Себебі  олар сөздік қорларының 
аздығынан  ойталас талқылау жасай алмайды. Бірақ алдағы уақытта  
әңгімелесудің  үш  түрін де қамтысам  деген  жоспарым  бар.  Сабақ  бары-
сында  топтағы  оқушылар жаттап алуға бағытталған «жабық» сұрақтардан  
бастап, білімдерін  кеңейтуге бағытталған   жоғары  дәрежелі  сұрақтар 
қоюды жүзеге  асырып отырды.  Ал өзім оқушылардың  білім алуын қолдау 
мақсатында сұрақ қоюдың түрткі болу және қайта бағыттау  түрлерін 
қолдандым. Мен  сабақ  барысында   Рэгт пен Браун (2001) ұсынған жауап-
тар мен түсініктемелерге қарай әрекет еттім Олар:

– оқушыны тыңдап,жауаптарды  түзеттім;
– кей жауапты мақтап,мойындадым;
– жауаптың кей бөлігін қайталап отырдым;
– оқушыны ынталандырдым;
– оқушыларды маңызды нәрсеге назар аударуға көмектестім.
Нәтижесінде, оқушылар тақырып бойынша сөйлеуге ынталанып, шы-

найы қызығушылығы оянды.  Сабаққа белсенділігі артты.
Топта жұмыс жасау арқылы өздерінің түйінді пікірлерін,идеяларын 

есте сақтап,  алдағы уақытта өмір тәжірибелеріне қолдана алады деп 
сенемін.

Сындарлы оқыту тәсілдерін пайдалана келе, бастауыш сынып 
оқушыларының метасана деңгейі де жоғарылай бастайтынын байқадым. 
Тұлғаның  өзінөзі тануы,өзіндік рефлексия жасауын зерделей бастадым.
Флейвелл мен оның әріптестері ( 1995) метасана қабілеті жасқа байланы-
сты озгереді деп тұжырымдаған еді.Міне,осы тұжырымға мен өз практи-
камда көз жеткізіп келемін.

Бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс жасағанда олардың 
шығармашылық әлеуетін көтермелеу қажет. Сұраққа жауап беруін 
қадағалап,тапсырмалар барысындағы идеяларын дамытудың маңызы ерек-
ше.

Сындарлы оқытудағы  жеті модуль идеяларын  сабақта өзара байланы-
стырып пайдалану  тиімді. Бұрынғы  дәстүрлі  сабақтарда  оқушылардың 
сын тұрғысынан ойлануына мүмкіндік  аз болатын. Сыни тұрғыдан ой-
лау дегеніңіз – сынау емес қайта шыңдау екеніне көз жеткіздім. Жеті 
модульдің әдістәсілдерін қолдану кезінде сабақтың тиімділігі – мұғалім 
көп сөйлемейді, тек оқушыларға бағытбағдар беріп отырады. Ал оқушы 
өзі оқиды, өзі ізденеді, өзі нәтиже шығарады.     

Сындарлы оқытуды    шебер меңгерген  мұғалім, сабақта  қолданылатын  
әдістәсілдерді  де  байланыстыра біледі. Орта мерзімді  жоспар мен    қысқа 
мерзімді  жоспарды  құруда  оқушының жас ерекшелігіне сәйкес оқыту мен 
оқуды қамтитын тәсілдерді тиімді қолдана отырып түзсе, сабақ сәтті өтеді.   
Егер мұғалім – жаңа форматтағы оқуда  жаңаша  ізденіп, шеберлікпен 
жұмыс  атқарып,  сындарлы  оқытуға бейім болса, болашақтың  жас ұр
пақтары мен тұлғаларының білімдері мықты әрі сапалы болмақ. 

Жеті модульдің  әдістәсілдерін күнделікті сабақта түрлендіріп пай-
даланып отырсақ, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, өзін 
өзі реттеп,бірбірімен ынтымақтаса отырып,жақын арадағы даму аймағын 
құрады,пікірлесіп  үйренеді.  Сындарлы оқыту кезінде оқушылардың  
сабаққа деген қызығушылықтары артып, өз бетімен сабақ оқуға ынта-
ланады. Сыни  тұрғыдан ойланады,өз  білімін өмірде дұрыс пайдалану-
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ды үйренеді. Зерттеушілік  жұмыстар жүргізуге, әрбір істе көшбасшы 
болуға талпынады. Жалпы ойымды қорыта келе айтарым, оқытудағы жаңа 
тәсілдер арқылы  оқушыларды сабақ барысында сыни ойландыра отырып, 
жеке тұлғаның дұрыс дамуына қол жеткіземіз.

Оңтүстік Қазақстан облысы
Шымкент қаласы.
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Құттықтау

ҰЛАҒАТТЫ ҰЛЫҚ ҰСТАЗ

“Ж ақсы адам ғана жақсы басшы бола алады” деген  түркі халқының 
ғұламасы Жүсіп Баласағұнның керемет сөзі бар. Асқаралы 

алпыстың асуына иек артып отырған білікті басшы-
мыз Мұстаяпов Болат Исаханұлы жайлы жүрекжарды 
лебізімізді арнасақ, бүгінгі ұрпаққа үлгі болары хақ. 
Мұстаяпов Болат Исаханұлы 1955 жылы 12 мамырда 
Қызылорда облысының Жалағаш ауданындағы Аққұм 
ауылында дүниеге келген. 1972 жылы  ауылдағы №38 
орта мектепті бітіргеннен кейін қазіргі Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік  университетінің 
(бұрынғы Н.В. Гоголь атындағы педагогикалық инсти-
тут)  физикаматематика  факультетін тәмамдайды. Одан 

кейін  Алматыдағы лекторәдіскер даярлайтын екі жылдық курста оқып, 
ұстаздық еңбек жолын Білім министрлігінің жолдамасымен Өзбекстан 
Республикасындағы  білім ордасында бастаған.

Аздаған уақыт ішінде біліктілігі мен ұйымдастырушылық қабілетінің 
арқасында көзге түсіп, 1980–1984 жылдары Ақсу ауылындағы №116 орта 
мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, 1984–1987 жылдары 
Таң ауылындағы №118 орта мектептің директоры, 1987–1992  жылдары 
Аққұм ауылындағы №38 орта мектеп директоры қызметтерін атқарды.

1992–1996 жылдары өзінің туған жері – Көкжиде ауылдық кеңесінің 
төрағасы, Аққұм ауыл округінің әкімі  болып қызмет істейді. Ал 2002 жыл-
дан бері Алдаберген Бисенов атындағы №38 орта мектептің  директоры  
қызметін абыроймен атқарып келеді.

2007 жылы Жалағаш аудандық мәслихатының депутаты,  мұғалімдердің 
республикалық VI съезіне делегат болып сайланған. Ұлағатты ұстаздың  
еңбегінің жемісіне сай алған марапаттары да жетерлік. Атап айтқанда, 
мектептің жүрегі бола білген Мұстаяпов Болат Исаханұлы білім беру 
саласындағы ерекше еңбегі үшін Қазақстан Республикасы «Халық ағарту 
ісінің озық қызметкері» белгісінің, «Ы.Алтынсарин» төсбелгісінің иегері 
атанды.  

2006 жылы «Нұр Отан» республикалық саяси партиясының Құрмет 
грамотасымен, 2007  жылы  халықаралық мұғалімдер күні мерекесі қар
саңында  облыс әкімі Мұқтар ҚұлМұхаммедтің Құттықтау хатымен, 
2009 жылы «Нұр Отан» Халықтық Демократиялық партиясы Қызылорда 
облыстық филиалының Құрмет грамотасымен,  Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік  университетінің 70 жылдығына орай мерекелік 
медалімен,  2011 жылы облыстық кәсіподақ кеңесінің Құрмет грамотасы-
мен, «Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық филиалының Алғыс хаты-
мен марапатталды.  Сондайақ, Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 
«20 жыл» мерекелік медалін иеленген.

2009  жылы  жыл қорытындысы  бойынша Сыр бойының білім мәртебесін   
арттыруда  қосқан  ерекше  үлесі  мен  шығармашылық  ізденістерінде 
белсенділігі үшін   өзі басқарып отырған  №38 орта мектебінің  ұжымы  
«Педагогикалық  ізденіс  мектебі»  номинациясын  жеңіп  алды.

Ұлы өмір көшінде егемен елдің ертеңін тәрбиелеуде іскер басшы, 
ұлағатты ұстаз болған Мұстаяпов Болат Исаханұлының басқаруымен 
мектебімізде сан алуан игілікті істер қолға алынған. Әсіресе,  пән 
кабинеттерін заман талабына сай жаңа технологиямен жабдықтауға ерек-
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ше көңіл бөлді.
Бұл күнде оның тікелей басшылығымен мектептің 70 жылдық тари-

хын баяндайтын  мұражай ашылып, жемісті  жұмыс жасап келеді. Жал-
пы алғанда, Алдаберген Бисенов атындағы №38 орта мектепте жүргізіліп 
жатқан оқутәрбие жұмыстары өз нәтижелерін беріп отыр.

Өмірлік жолдасы  Құрманбаева Күләш та ұзақ жылдар бойы білім са-
ласында  еңбек  етіп, зейнеткерлікке шыққан.   Бұл кісі де   тәуелсіздік 
жылдарындағы мектебіміздің алғашқы «Алтын белгі» медалінің 
иегері   Нұрмаш  Айдостың бастауыш сыныптағы ұстазы ретінде мектеп 
мақтанышына айнала білді. 

Тәуелсіздіктің «20 жылдығы» медалінің иегері атанған Күләш  
Құрманбаева  4 баланың анасы. Үлкені Мұқтар атаананың ізгі жолы-
мен  ұстаз болып жұмыс істеп жүр. Қазіргі таңда   Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік  университетінде аға оқытушы, ғалымізденуші. 
Ресей елінің астанасы – Мәскеу қаласында  аспирантурада оқып, ғылыми 
жұмыстармен айналысады. Оның жолдасы Гүлжан осы оқу орнын-
да жұмыс істейді, ғылым кандидаты. Қыздары Гүлсім мен Гүлжайна 
да жас жеткіншектерді тәрбиелеп отырған білікті ұстаздар.  Ұстаздар 
әулетінің өзгелерге көрсетер өнегесі жетерлік. Кенже ұлы Жақсылық ішкі 
істер бөлімінде тергеуші қызметінде. Атап айтқанда, Мұстаяпов Болат 
Исаханұлы – немерелерінің қызығын көріп отырған бақытты әке, данагөй 
ата, ұлағатты ұстаз.

Өзінің бүкіл саналы ғұмырын еліміздің өскелең ұрпағын  тәрбиелеуге 
арнап,  туған ауылындағы білім ордасында қадірлі мамандықтың иесі болу-
ымен қатар 20 жылдан астам уақыттан бері   іскер басшы екенін де дәлелдеп 
үлгерді. Бүкіл ұжымды өзіне қарапайым жылы лебізімен сыйлата біледі. 
Біз мектеп директоры Мұстаяпов Болат Исаханұлын 60 жасқа толған ме-
рейтойымен құттықтаймыз. 40 жылдық өмірін ұстаздық қызметке арнаған 
іскер басшымызға шығармашылық табыс, зор денсаулық тілейміз. 

Алдаберген Бисенов атындағы №38 орта мектеп ұжымы.

Қызылорда облысы 
Жалағаш ауданы
Аққұм ауылы.


