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еспубликалық ғылыми-педагогикалық «Қазақстан мек-
тебі» журналы – өткен ғасырдың бірінші ширегінің 

Министр құттықтауы

БІЛІМ ТЕҢІЗІНІҢ АЛЫП КЕМЕСІ

Аслан СӘРІНЖІПОВ,
Білім және ғылым министрі

Р
соңына қарай Қазақ өлкелік партия комитетінің шешімімен, 
дәлірек айтқанда, 1925 жылдың тамыз айында “Жаңа мек-
теп” атауымен дүниеге келген қазақ баспасөзі тарихындағы 

ең бірінші педагогикалық басылым. Журналдың алғашқы нөмірінде   
Молдағали  Жолдыбайұлының  (жауапты шығарушы),  А.Байтұрсынұлының, 
Т.Шонанұлының, Б.Сүлейұлының, С.Сейфоллаұлының (алқа мүшелері), 
С.Сәдуақасұлының, М.Дулатұлының, Б.Майлиннің, Ж.Аймауытұлының, 
М.Әуезовтің, Ә.Бөкейхановтың (журнал авторлары), т.б. аты-жөндері 
көрсетілген.  Бұлардың бәрі журналдың аяғынан қаз тұрып кетуіне белсенді 
үлес қосты. Журнал ұстаздардың ең сенімді серігіне, жәрдемшісіне  айналып, 
бүгінгі күнге дейін мұғалімдердің күнделікті оқу-тәрбие ісінде пайдаланатын 
көмекші құралы ретінде қызмет етіп келеді.

1925 жылдан 1933 жылға дейін “Жаңа мектеп”, одан кейін “Политехникалы 
мектеп” (1933), “Ауыл мұғалімі” (1933–1938), “Халық мұғалімі” (1939–1960) 
деп әртүрлі аталып, 1960 жылдан бүгінге дейін «Қазақстан мектебі» деген ат-
пен тұрақты шығарылып келеді. Биыл 90 жылға толып отырған  бұл басылым-
ды білім-ғылым, жалпы педагогика саласын дамытудың қозғаушы күштерінің 
бірі әрі тасқа басылған шежіресі десек қателеспейміз. 

Тоқсан жылдық тарихында журнал беттерінде Қазақстандағы педагогика, 
филология, жаратылыстану, математика, физика, химия, психология, т.б. іргелі 
ғылымдардың негізін салушы, дамуын жалғастырушы зерттеуші-ғалымдардың, 
оқыту ісінің озық майталмандарының айрықша қолтаңбалары қалғаны айқын.

Бір сөзбен айтқанда, “Қазақстан мектебі” сол бір тарихи дамудың 
шежіресі іспеттес. Білім саласының ғана емес, мәдениетіміздің, әдебиетіміздің, 
өнеріміздің, жалпы алғанда, аумалы-төкпелі болып келген заманымыздың ай-
насы бола білді. Бұған журналдың 1975 жылы КСРО Жоғарғы Кеңесі Прези-
диумы өкімімен “Құрмет белгісі” орденімен, 1985 жылы Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет грамотасымен марапатталуы нақты дәлел.

Педагогиканың әр саласы бойынша шығып тұратын бірнеше кәсіби 
журналдардың үлкен қарашаңырағы ретінде де «Қазақстан мектебінің» өзіндік 
орны бар. Кеңес одағы тұсында Мәскеуден орыс тілінде жиырма шақты 
педагогикалық журнал шығып тұрса, соның бәрінің міндетін Қазақстанда қазақ 
тілінде тек жалғыз «Қазақстан мектебі» атқарғанын мақтана айтуға тиіспіз. 

1925  жылы тұңғыш редактор болған М.Жолдыбаевтан бастап,   «Қазақ-
стан мектебі»   журналының  кәсіби  басылым  болып қалыптасуына оның 
әр жылдардағы жауапты редакторларының үлесі зор. Олардың қатарында  
К.Тоқтабайұлы, І.Қабылов, С.Баймаханов,  Қ.Есенбаев,  Н.Манаев, Қ.Тәштитұлы, 
Б.Исабеков, А.Ысқақов, И.Нұрманбетов, М.Сәрсекеев,  С.Әбішқызы, т.б. 
қайраткерлер, педагог қаламгерлер бар.  

«Қазақстан мектебі» журналы теориялық-әдістемелік ілім көзі ретінде 
отандық педагогиканы дамытуға, ғылыми кадрларды қалыптастыруға ерекше 
үлес қосып келеді әрі қоса бермек. Ұстаздар қауымы оны сырттай білім көтеру 
мектебі деп таниды.

Ұлылардың аманаты, ұстаздардың төл басылымы, бүгінгі таңда білім 
теңізінің алып кемесіне айналған «Қазақстан мектебі» журналының шыға 
бастағанына 90 жыл толып отыр. Мерейтой құтты болсын, мәртебелі ұстаздар 
қауымы!
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САҢЛАҚТАР САЛҒАН 
ЖОЛМЕНЕН

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
“Қазақстан мектебі” журналының 
бас редакторы

1925

“Қазақстан мектебіне” – 90 жыл

жылдың тамыз айында, дәлірек айтқанда, осы-
дан тура  90 жыл бұрын сол кездегі Қазақстан 

астанасы – Қызылордада «Жаңа мектеп» журналының 
тұңғыш нөмірі жарыққа шығып, оқырманмен қауышқаны мәлім. Сол 
бірінші санында «Жаңа мектепті» шығару неге керек болды?» деп аталатын 
бас мақалада қазақ халқының заман жаңалығынан мақұрым қалмай алға 
қадам басып, шыңға шығуына зор кедергі: қараңғылық, надандық екенін 
айтып, оқу-білім жұмысына арналған журнал дүниеге келгені қуанышпен 
хабарланған. Журналдың жауапты шығарушысы болып көрнекті ағартушы-
педагог, сол кезде «Еңбекші қазақ» газеті редакторының орынбасары болған 
журналист М.Жолдыбаев тағайындалды. «Жаңа мектептің» аяғынан қаз 
тұрып кетуіне айтулы ақын-жазушылар, қоғам қайраткерлері, ағартушы пе-
дагогтер мен әдіскер ұстаздар белсене араласты. Журналдың алқа мүшелері: 
А.Байтұрсынұлы, Т.Шонанұлы, Б.Сүлейұлы, С.Сейфуллин, ұдайы жа-
зып тұратын авторлары: Е.Омарұлы, С.Сәдуақасов, М.Дулатов, Б.Майлин, 
Ж.Аймауытов, Ә.Бөкейханов, М.Әуезов, т.б. көптеген адамдар екені тұңғыш 
нөмірінде көрсетілген.

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

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

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

М.Әуезовтің «Қараш-қараш оқиғасы» тұңғыш рет 1928 жылы «Жаңа 
мектеп» журналында жарық көрді. Мұның өзі журналдың  әдеби үрдістерге 
белсене араласып, дамуына ұйытқы болғанын білдіреді.

1933 жылдың 3-нөмірінен бастап «Жаңа мектеп» «Политехникалық мек-
теп» деген атпен шыға бастады. Бірнеше нөмірден кейін «Ауыл мұғалімі» 
деп өзгертілді. Әдебиет, шаруашылық мәселелерін жазуды сиретіп, бірыңғай 
ғылыми-педагогикалық, әдістемелік бағытқа бет бұрды. Бұл тұстағы 
журналдың қай мақаласын алып қарасақ та, сабақ жоспары, көрнекілік, 
әдістеме, тәртіп, тәрбие мәселелері туралы болып келеді.
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«Қазақстан мектебі» журналы – еліміздегі білім-ғылым, мәдени ағарту 
тарихының бай шежіресі һәм мол қазынасы әрі жол нұсқаушысы. Мысал 
ретінде әр жылдардағы көнерген беттерге үңіліп көрейік. Халық комисса-
ры Т. Жүргенов бір мақаласында мұғалімдердің өз ісіне немқұрайлылығын 
жайып салады. «Аягөзде бір мұғалім класқа барып сабақ беруден ерініп, мек-
теп пен үйінің дуалының арасындағы дуалды тесіп қойып, сонан айқайлап 
оқытатын көрінеді» («Ауыл мұғалімі», №1-2, 1937ж.).

«Ауыл  мұғалімдерінің  білімін  толықтыру  мен  мамандығын  көтеру жа-
йында»  деген мақаласында Қ.Есенбаев төмендегідей дерек келтірген: «1924-
25 жылы Қазақстанда 1527 қазақ  оқытушысы  болса, 1928-29  жылы  2572-ге 
жетіп отыр. Мұның ішінде  төңкерістен бұрын арнаулы білім алған маман 
оқытушы өте аз... Әлгі көрсетіліп отырған екі мың жарым оқытушының 
көбінде мамандық жоқ. Мұғалімдік білімі бар оқытушының саны 10–15 про-
центке жә, жетіп, жә, жетпейді» («Жаңа мектеп» №4,1929 ж.).

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

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

1939 жылғы 1-нөмірінен бастап «Ауыл мұғалімі» журналы «Халық 
мұғалімі» деген атпен жарыққа шықты. Екінші дүниежүзілік соғыстағы 
үзілістен кейін 1946 жылдың қаңтарынан бастап үзбей шығып келеді. Тарих 
жылнамасына назар аударсақ, 1925 жылдан 1933 жылға дейін “Жаңа мек-
теп”, одан кейін “Политехникалы мектеп” (1933), “Ауыл мұғалімі” (1933–
1938), “Халық мұғалімі” (1939–1960) деп әртүрлі аталып, заман өзгерісіне 
бейімделіп шығып тұрған. Биыл 90 жылға қадам басқан бұл басылымды 
білім-ғылым, жалпы педагогика саласын дамытудың қозғаушы күштерінің 
бірі әрі тасқа басылған шежіресі десек қателеспейміз. Кеңес заманындағы 
солақай саясаттың салдарына, қазақ мектептерінің жабылуына, тағы басқа 
жағдайларға журналдың сол жылдардағы сарғайған беттері куә.

«Қазақстан мектебі» –  оқу мәселесіне арналған тұңғыш ғылыми журнал. 
Қ.Сәтбаев, Ә.Марғұлан, Қ.Жұбанов, Т.Тәжібаев сияқты айтулы ғалымдардың 
өз еңбектерін осы журналға жариялап отыруы бұл басылымның беделін, 
шоқтығы биіктігін танытады. 

1960 жылы «Халық мұғалімі» деген атауы «Қазақстан мектебі» болып 
түбегейлі өзгерді. Содан бері тұрақты шығып келеді.

Ұзақ жылдар ішінде Қазақстандағы педагогика, филология, жараты-
лыстану, тарих, математика, физика, химия, психология, т.б. ғылымдардың 
негізін салушы, дамуын жалғастырушы біртуар ғалым зерттеушілердің, 
оқыту ісінің озық майталмандарының бірнеше буынының қолтаңбалары жур-
нал беттерінде сайрап жатыр. Аталған ғылым салаларынан журналға үзбей 
атсалысқандардың кейбіреулерін атап өтсек, олар: С.Көбеев, Ә.Сыдықов, 
Ш.Әлжанов, Қ.Жұбанов, С.Аманжолов, А.Ысқақов, Н.Сауранбаев, 
Ә.Марғұлан, Ә.Қоңыратбаев, Қ.Сәтбаев, Қ.Жұмалиев, М.Балақаев, Е.Бех-
маханов, О.Жәутіков, Т.Тәжібаев, т.б. көптеген ғалым-ұстаздар.
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«Қазақстан мектебі» журналының кәсіби басылым болып қалыптасуына 
оның әр жылдардағы жауапты редакторларының һәм бас редакторларының 
үлесі зор. Олардың қатарында  М.Жолдыбаев, К.Тоқтарбайұлы, І.Қабылов, 
С.Баймаханов, Қ.Есенбаев, Н.Манаев, Қ.Тәштитұлы, Б.Исабеков, А.Ысқақов, 
И.Нұрманбетов, М.Сәрсекеев, С.Әбішқызы сияқты қайраткерлер, педагог 
қаламгерлер бар.

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

1975 жылы 50 жылдық мерейтойында «Қазақстан мектебі» «Құрмет 
белгісі» орденімен, 60 жылдығында Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің Құрмет 
грамотасымен марапатталды.

Бүгінде 90 жылдық тарихы бар «Қазақстан мектебі» журналы тәуелсіз 
Қазақстанның білім-ғылым, педагогика саласын өркендетуге, мемлекеттік 
білім саясатын жүзеге асыруға өзіндік үлесін қосып келеді, қоса да бермек.

Журнал ұстаздардың ең сенімді серігіне, жәрдемшісіне  айналып, бүгінгі 
күнге дейін мұғалімдердің күнделікті оқу-тәрбие ісінде пайдаланатын 
көмекші құралы ретінде қызмет етіп келеді.

«Қазақстан мектебі» журналының еліміздегі білім саясатын жүзеге 
асырудағы маңызы ерекше. Журналдың мазмұны мен бағдары Қазақстан 
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасының мақсатымен ұштасып жатыр. Атап айтар 
болсақ, білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолында журналымыз са-
палы, терең, жан-жақты, заманауи технологиялармен білім берудің озық 
әдістемелерін насихаттап, ғылыми негіздерін қарастырып, өзекті мәселелерін 
көтеріп жүр.

Ел президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен Қазақстанда интел-
лектуалды ұлт қалыптастырудың алғышарттары жасалынып, осы бағытта 
жемісті жұмыстар жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, Назарбаев интеллекту-
алды мектептері нағыз білімді өрендерді тәрбиелеп, өзінің жоғары тиімділігін 
көрсетіп отыр. Осы тұста «Қазақстан мектебі» журналының да  қазақ, 
орыс және ағылшын тілдеріндегі материалдарды  қамтып, оны сұрыптап 
оқырманға ұсынып отырғанын баса айтып кеткен жөн. Сонымен қатар 
журналға қабылданатын мақалаларға академиялық талаптар қойылады. Бұл 
өз кезегінде журналдың кез келген мектеп мұғалімінен бастап педагогикалық 
білім беру саласы мамандарына қажетті әмбебап әдістемелік құрал екендігін 
айшықтайды. Ал мақалалардың мазмұны сан алуан: сабақ өту үлгілерінен 
бастап мектепте білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін, тәжірибелік 
сұрақтарын қамтиды. 

 Елбасының 2014 жылғы  «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» халыққа 
жолдауында ғылымға негізделген экономика құрудың тетігі сапалы білім 
мен ғылымнан бастау алатындығы шегендеп көрсетілген болатын. Бұл 
тұста педагогикалық баспасөздің көтерер жүгі ауыр. Елдің индустриялдық-
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инновациялық дамуын қамтамасыз ететін мамандарды дайындаудың негізі 
орта білімнен бастау алатындығын әркез естен шығармаған абзал. Оқушыға 
бейіндік пәні бойынша терең білім беру, оның ізденістерін қолдау, дамы-
ту, мамандық таңдауда дұрыс бағдар беру, мұның барлығы жоғары кәсіби 
педагогикалық біліктілікті қажет етеді. Осы орайда ұстаздардың білімі 
мен білігін арттыруда тиімді әдістерді ұсынуды «Қазақстан мектебі» өзінің 
міндеттерінің бірі деп санайды. Журналымыздың жаңа тұжырымдамасында 
көрсетілгендей, бұл бағытта ауқымды жұмыстар жүргізуді көздеп отырмыз. 

Журналдың қоғамдық рөліне тоқталатын болсақ, ғылымның түрлі са-
ласында биік белестерді бағындырған тұлғалардың еңбектерін басу, олар-
мен келелі сұхбаттар ұйымдастырып отыру – басты бағдарымыздың бірі.  
«Болмасаң да ұқсап бақ» демекші, мұның өскелең ұрпақ тәрбиесінде, болашақ 
ғалым, тұлғаларды қалыптастырудағы орны бөлек. 

«Қазақстан мектебі» нарық кезеңіндегі қаншама қиындықтарды бас-
тан кешсе де, журнал ұжымының еңбегі мен жанашыр оқырмандар көмегі 
арқасында үздіксіз жарық көріп келеді.

Бүгінгі таңда ұстаздардың бірегей басылымы саналатын «Қазақстан 
мектебі» журналының шыға бастағанына 90 жыл толып отыр. Бұл айтулы, 
мерекелі мерейтой құтты болсын, қадірлі оқырман  қауым!

азақстан мектебі” журналы десе, селт етпейтін жан болмас, сірә! 
Өйткені бұл – А.Байтұрсынұлы, М.Жұмабайұлы, Ж.Аймауытов, 

Жеделхат

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 
ҚАДІРМЕНДІ “ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕБІ”
ЖУРНАЛЫНЫҢ ҰЖЫМЫ!

“Қ
М.Әуезов сынды ұлт мақтаныштарының маңдай тері төгілген, табан ізі 
қалған, мүбәрак  қолдарымен мақала жазған басылымы. Осы жұрналдың 
беттерінде қазақтың маңдайына біткен асыл да абзал азаматтарының   
қолтаңбасы сайрап жатыр. Мысалы, 1927-1928 жылдары М.Әуезовтің әйгілі 
«Қараш-Қараш оқиғасы» хикаяты  жеке  кітап болып шықпай тұрып, «Жаңа 
мектептің» бірнеше санына басылды. Қазақтан шыққан тұңғыш тарих про-
фессоры, дәрігер С.Асфендияров «Қазақ тарихы програмын» осы басылымда 
жариялаған болатын. Оған М.Тынышбаев, Х.Досмұхаметов сынды тарихтан 
еңбек жазған қазақ ғалымдары үн қосқан еді...

“Қазақ тарихы” журналы да 1993 жылы “Қазақстан мектебі” журналының 
қосымшасы болып жарық көріп, 2003 жылы қарашаңырақтан бата алып, өз 
алдына дербес отау тіккен болатын. Демек,  тоқсан жылдық торқалы той – 
бізге де ортақ қуаныш.

Сондықтан Сіздерді тоқсан жылдық торқалы тойларыңызбен қуана 
құттықтаймыз.  Осынау  тоймен бірге келер серпіліс пен сергектік бой-
ларыңызға   күш-қуат құйып,   істеріңізге  өнімділік,  көңілдеріңізге  сенімділік 
әкелсін!  “Қазақстан мектебі” журналы  Мәңгілікке  ұмтылған  Елімізбен бірге 
жасасып,  оқырманы  күннен-күнге молайып,   көңілдеріңіз  тоғая  берсін! 
Бастарыңызға  амандық, дендеріңізге  саулық, ұжымдарыңызға  жұдырықтай 
жұмылған  береке-бірлік  тілейміз!  

Әбділдабек САЛЫҚБАЙ,
“Қазақ  тарихы” журналының
бас редакторы.
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БІЛІМНІҢ БҰТАҚ 
ЖАЙҒАН БӘЙТЕРЕГІ
(естелік-эссе)

Әбубәкір ҚАЙРАН,
ақын, халықаралық “Алаш” сыйлығының лауреаты, 
ҚР білім беру ісінің үздігі, 
“Тәрбие құралы” журналының бас редакторы

ер ортасы Көктөбеден асып кеткен әрбір адамның алдындағы әлі 
алынбаған асуларына деген аңсарынан гөрі өтіп кеткен өмірінің Ж

бел-белестеріне деген сағынышы басымдау болады екен. Өйткені, сол 
бел-белестердің қызығы мен қиыны, иірі мен шиыры, қуантқаны мен 
мұңайтқаны... бәрі-бәрі санаңда сайрап тұрады. Өзіңнің өмірден жинаған 
барлық тәжірибелерің, алған сабақтарың, жеткен жетістіктерің, кемшілік-
кетіктерің сол артта қалған бел-белестердің сай-салаларында мәңгі сақталып 
қалған сияқты. Сол сақталып қалған сырға да, жырға да, нұрға да толы жастық, 
жігіттік деп аталатын ғажайып шақтарға, Көктөбеден асып кеткеннен кейін, 
күн салып қарап тұрып, күлесің де күрсінесің, күрсінесің де күлесің. Өйтпей 
қайтесің – ол сенің өтіп кеткен бүкіл өмірің ғой. Сөйтіп, өткен өміріңе қарап 
тұрып, болашағыңды да болжап, білгің келеді кейде. 

Міне, мен қазір өзім өтіп кеткен сондай бел-белестердің біріне ойша 
тоқталып, қайта қайырылып соққандай әсерде отырмын. Менің ол белесім – 
өзім бірнеше жыл қызмет істеген “Қазақстан мектебі” журналы. 

Мен Семей педагогикалық институтын бітіргеннен кейін, сол кезде 
міндетті болып саналатын екі жылдық, мамандық бойынша, еңбек өтеуімді 
өтеп, содан соң “Балдырған” журналына мың жасағыр Мұз-ағаңның – 
Мұзафар Әлімбаев ағаның арнайы шақыруымен қызметке орналастым. Онда 
үш жыл істеп, “Жалын” баспасына редактор болып кеттім де, біраз жыл бала-
лар ақындарының шығашақ кітаптарының шырмауына түстім. Баспа талабы 
тым қатал және әділетсіз еді. Олай дейтінім – тақырыптық жоспарға “жіңішке 
жолмен” бір кіріп алған нашар қолжазбаны қалайда іске татыр етіп, өңдеп 
шығуың керек. Қазір ойласам, менің қолымнан шыққан сондай кітаптардың 
авторлары маған бір сәт болса да ақ тілеулерін арнап жүрген шығар. 

Сол кезде маған жолыққан кейбір таныстарым “қалың қалайдан” соң 
“қалам қалай?” деп сұрайтын. Мен сонда: “Қаламым құрттауыш болып кетті” 
дейтінмін. Қалам халін сұрағыштар түсінбей қалатын.

Сөйтіп жүріп, ақыры бұл “азаптан” құтылып тындым. Біраз уақыт 
жұмыссыз жүріп қалсам да, оған көп қиналмай, өз шығармашылығыммен 
айналысқан болдым. 

Бір күні біреу “Қазақстан мектебінде” орын бар екен” деген сыбыс 
жеткізді. Журналдың бас редакторы Сайраш Әбішқызын сырттай жақсы 
біліп, сыйлап жүрсем де, жүзбе-жүз таныстығым жоқ еді. 

Ол кісінің жұмыста отырғанын хатшысына хабарласып біліп алдым да, 
бардым. Мен баспалдақпен енді көтеріле бергенде, жүзінен нұр төгілген 
әдемі, ақ-сары келген апай төмен түсіп келе жатыр екен. “Сайраш апай осы 
кісі” дедім ішімнен. Амандастым. “Сайраш апайсыз ғой?” дедім. “Иә” деді. 
“Сен Әбубәкірсің ғой?” деді. “Иә” дедім. Сөйтсем, ол кісі мені жас ақын 
ретінде таниды екен. “Мен біраздан кейін келемін, күт” деді. 

Көп күттірмей келді. Жөнімді сұрады. Бұйымтайымды айттым.
Апай ойланбастан былай деді: “Сен өзің институтты қызыл дипломмен 

бітіріпсің. Мұғалім де болыпсың. “Балдырған” журналында поэзия бөлімін 
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меңгеріпсің... Қазір бізде педагогика-психология бөлімі бос тұр. Соған 
келесің... Сен ол бөлімді алып кетесің”. 

Мен бұл кісіге дейін талай бастықтың алдын көріп, талай тергеуден өтіп 
едім. Шынын айту керек, сондай тергеудің соңғы нүктесі “Арақ ішесің бе?” 
болатын. Маған қатты бататыны да осы сауал еді. “Ішпеймін” деп айтуға 
ұятым жібермейтін, “аздап” дейтінмін. Ал Сайраш апай менің отбасылық 
жағдайымды, істеген қызметтерімді, шығармашылығымды ғана сұрады. 
Сөйтті де, өзімді дереу жұмысқа қабылдап, маған айтқызбай-ақ, өз ниетімен 
серт пен сенімге байлап тастады. Не айтарымды білмей, терлеңкіреп, “Рақмет! 
Рақмет!” дей бергенімді білемін. Ішімнен “Педагогика-психология дейтін 
қиын бөлімді алып жүре алам ба?!” деген бір күдіктің де атойлап кеткені рас. 

Апай журналдың жауапты хатшысы Манап Бөлекбаев деген ағаны 
шақырып алып, мені таныстырды. Содан кейін журнал ұжымын жинап, жаңа 
қызметкер қабылданатынын, олардың бұған қалай қарайтындарын сұрады. 
Бәрі бір ауыздан қоштады. 

Ол кезде журнал – үлкен ұжым. “Қазақстан мектебінің” қосымшасы 
“Бас тауыш мектеп” журналы да бар (кейіннен “Отбасы және балабақша” де-
ген қосымша журнал тағы ашылды).

Жұмысқа кірісіп кеттім. Жан-тәніммен беріліп істеуге тырыстым. Бас 
редакторым менің материал қорыту барысыма ризашылығын білдіргеннен 
кейін, өзіме-өзім сеніңкірей бастадым-ау деймін, аздап болса да арқам 
кеңіңкіреп, соған орай құлшынысым да молая түскені әлі есімде. 

Апай соны сезді-ау деймін, мені жан-жаққа іссапарларға жібере бастады. 
Көбі келіп түскен шағым хаттарға байланысты болатын. Мен сол хаттардағы 
шағымдарды зерттеп қана қоймай, соған сүйене отырып, жазған мақаламды 
проблемалық деңгейге көтеруге тырысып бақтым. Мақтанғаным емес, апай 
мұныма дән риза болып,  қанаттандырумен  қатар  шабыттандыра түсті. 

Ойлап отырсам, мен осы “Қазақстан мектебінде” жүріп, байтақ 
Қазақстанның көп жерін көріп үлгеріппін.

Бір күні редакцияға “Қарақалпақстандағы қазақ мектептерінің халі 
мүшкіл” деген шағым хат келіп түсті. Апай мені шақырып алып: “15 күнге 
жіберемін. Бүкіл Қарақалпақстандағы қазақ мектептерін зерттеп қайт”  деді. 

Тапсырманы сәтті аяқтап қайттым. 
Мен сөйтіп Сайраш апайдың арқасында Қарақалпақстандағы қазақ 

мектептерінің мұңын мұңдап, жырын жырлаған тұңғыш педагог-жур-
налист ретінде тарих тақтасына жазылып қалдым-ау деймін. Өйткені, 
қарақалпақстандық қазақтардың мен барғандағы қуанышында шек болмады. 
Олар: “Ұлы Отанымыздан да бізді іздейтіндер бар екен-ау!” деп таңданды. 
Мен оларға бұл іссапардың басында Сайраш Әбішқызының тұрғанын, 
алғысты сол кісіге айтулары керек екенін білдірдім. 

Нөкістегі оқу бөлімінің бастығы әйел адам (аты-жөнін ұмыттым) өте 
өткір, іскер адам екен, бар кемшілікті мойындай отырып, оның себептерін айт-
ты, газет, радио, телевидениеден маған сұхбат бергізді. Қашан қайтқанымша 
алақандарына салды. 

Мен осының бәрін неге айтып отырмын? 
Оның себебі – сол кездегі “Қазақстан мектебі” журналының алы-

мы да, қарымы да өте күшті болды. Ашығын айту керек, Сайраш 
Әбішқызы осы журналдың атақ-даңқын көкке көтерді. Сол еңбегімен, сол 
ұланасыр ұлтжандылығымен, қайтпас қайсарлығымен, ең бастысы, зор 
адамгершілігімен өзі де қазақ маңдайына сирек бітетін ардагер қыз ретінде 
Алты Алаштың есінде мәңгі сақталатын дәрежеге жетті. 

Өз елі үшін, кешегі, бүгінгі  ұрпақ үшін берілген, беріліп жатқан білім 
беру үрдісіндегі Сайраш апайдың сіңірген еңбегі  ұшан-теңіз!

Қазір бас-басына бір-бір басылым болып кеткен “Бастауыш мектеп”, 
“Отбасы және балабақша”, “Қазақ тілі мен әдебиеті”, “Информатика және 

2. “Қазақстан мектебі” №8, 2015.
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математика”, “Қазақ тарихы” журналдарының бәрі – “Қазақстан мектебінің” 
ұясынан ұшқандар болса, оларды қанаттандырып ұшыру үшін “жарғақ 
құлағы жастыққа тимей” жанын салған, ізденген, талап ете білген Сайраш 
Әбішқызы екенін бүкіл жұрт мойындайды. Сондықтан, менің өз басым 
“Қазақстан мектебі” мен Сайраш Әбішқызының есімі қатар аталуы керек деп 
ойлаймын... 

“Қазақ тарихы” қосымша журналын ашу кезіндегі қиындықтар менің 
есімнен әлі кетпейді. “Күлтөбенің басында күнде жиын” дегендей, Сайраш 
апай, мен және Әбділдабек Салықбай үшеуміз осы журнал туралы күнде 
кеңесеміз. Бұл – 1991 жыл, тәуелсіздікті жаңа алған кезіміз. Қазақ тарихының 
шынайы көмбелері әлі жабық жатқан кез. Кеңесе-кеңесе келе, тарихшы 
ғалымдарды іске қосатын болып, Мәмбет Қойгелдиев, Талас Омарбеков 
сияқты бір топ тарихшыларды жинап алайық дедік. Сөйттік. Олармен де екі 
күннің бірінде бас қосып отыруға тура келді. 

Ақыры, бәріміз ауыз біріктіріп, бір шешімге тоқтағандай болдық. 
Әрине, ол кезде болашақ журналдың аты болғанымен, заты белгі-

ленгенімен, айғайлап тұратын айдарлары жоқ еді. Және ол айдарлар 
журналдың бет-болмысын айқындап, шұқып көрсеткендей нұсқап тұруы ке-
рек. 

Айдарларды жасау маған тапсырылды. 
“Он күн ойланып, тоғыз күн толғанып” дегендей, күйімнің келгенінше, 

миымның жеткенінше жасап шықтым. Апай мен Әбділдабек көрді. Көрді де 
қуанды, қуанды да риза болды.

Мен сол айдарлардың көбінің журнал бетінде әлі жүргеніне кәдімгідей 
шат боп қаламын...

“Қазақстан мектебі” журналының 90 жылдық торқалы тойының 
қарсаңында есіме түсіп отырған естеліктердің бір үзіктері осындай. 

Енді осы бір ата журналдың жүзге жеткен жасын жүзіміз жайнап, тіліміз 
сайрап отырып тойлауға Тәңіріміз жазсын! 

Естелік жазып отырған соң есіңе әр нәрсе түсе береді екен. 
Осы “Қазақстан мектебі” 80 жасқа толғанда, “Бәйтерек” деген өлең 

жазған едім. Сол өлең өзімнің былтыр шыққан “Жасыл жаңбыр” деп атала-
тын таңдамалы өлеңдер жинағыма енгенін көріп, мәз болып қалып едім.

Естелігімді сол өлеңмен аяқтасам деп отырмын.

Үні бар көкке ұлыған Көк Бөрінің.
Сондықтан, орны бөлек бәрін көрген –
Бүгінгі “Қазақстан мектебінің”!

Әр елде алуан түрлі жария бар,
Әлемде алуан түрлі әз ұя бар.
Қарасаң, “Қазақстан мектебінен”
Бас алып, аққан екен дариялар.
Баладай бас иеді оған бүгін
Сақалын борға малған қариялар...

Алаштың ақ жайлауы, алқалы елі
Бұл тойға тартуларын тартады енді.
Құт тілеп “Қазақстан мектебіне”,
Нарларын намыстылар артады енді.
Бірін айт, бәрін айт та – 
Самғай берсін
Білімнің бұтақ жайған бәйтерегі!

БӘЙТЕРЕК
(“Қазақстан мектебінің” 80 жылдығына)

Талықсып тау-тасында, жазығында,
Көре алмай көк аспанның жарығын да,
Қуғын мен сүргін көрген қайран қазақ 
Айналған шыр көбелек қазығында – 
Бір жұлдыз шыға келді сол бір кезде,
Жылтырап, 25-тің тамызында.

Сәуледен сәуле туды, сана көктеп,
Жұлдызға жұлдыз ерді “ала кет!” деп.
Ұрпаққа уыс-уыс лағыл шашты,
Сол жұлдыз – сонда туған “Жаңа 

мектеп”.
Сексен жыл өткен екен содан бері,
Сөйледі “Жаңа мектеп” дана боп тек.

Қазақтың көркі бөтен көктемінің – 
Мұнда бар өксік үні өкпелінің.
Мұнда бар мұң сімірген ғалым сөзі,
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азақ педагогикалық журналдарының қарашаңырағы «Қазақстан мек-
тебі» журналы редакциясының ұжымын 90 жылдық мерейтойымен 

ҚАЗАҚ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ЖУРНАЛДАРЫНЫҢ  БАСТАУ БҰЛАҒЫ

Ардақ  КӘКІТАЕВ,
«Білім–Арна» қазақстандық педагогикалық 
журналдар қауымдастығының  президенті

Қ
құттықтаймын! 

Басылымның 90 жылдық тойы – еліміздің ғылымының, білімінің тойы. 
Өйткені, басылым 1925 жылы тамызда жарық көрген 1-ші санынан бастап 
бір ғана мақсатқа – қазақ мектебіне, еліміздің ұстаздар қауымына қызмет етіп 
келеді. Журналдың алғашқы басқарушылары мен жазушылары қатарында 
қазақтың асыл азаматтары А.Байтұрсынұлы, Т.Шонанұлы, Сүлейұлы, 
С.Сейфоллаұлы, М.Жолдыбайұлы (жауапты шығарушы), Елдес Омарұлы, 
С.Сәдуақасұлы, М.Дулатұлы, Б.Майлыұлы, Ж.Аймауытұлы, Е.Мұқанұлы,  
Б.Молдабайұлы, Ә.Ермекұлы, М.Әуезұлы, Ә.Бөкейханұлы, Тоқай Темір, 
Қ.Жүсіпбекұлы, т.б. болды. Сол аталарымыздың білім жолында салған 
дәстүрін «Қазақстан мектебі» журналы бүгінгі күні абыроймен жалғастырып 
келеді.

90  жасқа  толып  отырған  басылымды қазақ  педагогикалық  журнал-
дарының  бастау  бұлағы  десек  те  болады.  Бүгінде  осы  қазақ  баспасөзіндегі 
педагогикалық    журналдардың  қарашаңырағы  «Қазақстан  мектебі»  жур-
налынан  жеке  отау  тігіп  шыққан  басылымдарды  атайтын  болсақ, олар: 
«Орыс тілі және әдебиеті қазақ мектептерінде» (1977 ж.), «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» (1990 ж.), «Бастауыш мектеп» (1995 ж.), «Отбасы және балабақша» 
(1995 ж.), «Информатика – физика – математика» (1997 ж.),  «Қазақ тари-
хы» (2002 ж.), «Биология, химия және география» (2004 ж.). Қазіргі уақытта 
бұрынғы «Информатика – физика – математика» журналы заман талабына 
қарай үш журналға бөлінді.

Мен «Қазақстан мектебі» журналының редакциясында 1991 жылдың 
қазан айынан 1997 жылдың ақпан айына дейін қызмет еттім. Институтты 
бітіріп, туған ауылым Қарауылдағы Абай атындағы орта мектепте қызмет 
етіп жүргенімде, менде Алматыға барып орнығу туралы ой болмаған еді. 
Бірақ, кездейсоқтықтан гөрі адамның өмір жолы белгілі бір заңдылықтарға 
бағынады. Менің еліміздің білім жүйесінің дамуына қомақты үлес қосқан 
қазақтың біртуар қызы Сайраш Әбішқызы басқаратын "Қазақстан мектебі" 
журналына келуім де сол сияқты болды. Мектепте физика, информатика 
пәндерінен сабақ беретінмін. Информатика пәні мектепке алғаш енгізілген 
кез. Біздің мектеп облыста үшінші болып компьютер сыныбын иеленді. Бір 
күні "Егемен Қазақстан" газетін оқып отырсам, "Ашық байқау жарияла-
нады" деген хабарландыру басылыпты. 1992 жылдың қаңтарынан бастап 
"Қазақстан мектебі" журналы жанынан қазақ тілінде екі айда бір шығатын 
"Информатика – физика – математика" қосымшасы шыға бастайтыны, осыған 
орай еліміздің Білім беру министрлігі мен "Қазақстан мектебі" редакциясы 
қосымшаның редакторы қызметіне ашық байқау жариялайтыны айтылыпты. 
Бірнеше шарттары бар екен: мектепте сабақ беру тәжірибесі, информатиканы 
білу, жоғары білім, журналистік қабілет, т.б. Ойланып қалдым. Талаптардың 
бәріне сай келіп тұрмын, сынақтан өтетінімді де жүрегім сездіргендей бол-
ды. Новосибирскінің электрондық техникалық университетінде 6 ай курстан 
өткенім де бар. Хабарландырудың соңындағы: "Байқау бойынша қызметке 
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қабылданған маман Алматы қаласына тіркеуге алынып, бірден үй кезегіне 
қойылады, алғашқы кезде жатақханамен қамтамасыз етіледі" деген жолдар 
да сол кезең үшін үлкен жаңалық еді. Әншейінде көп әбігерленбейтін басым 
бірден құжаттарымды түгендеп,  журнал  редакциясына  жолдадым.   Ол ту-
ралы ешкімге  айтқан да жоқпын.   Бұл  –  оқу жылының аяқталған уақыты.

Сөйтіп, күз келді. Қыркүйек айында хат алдым. Байқау комиссиясы 
Алматыға шақырыпты.

Қазан айында комиссия отырысы болды. Байқауға Қазақстанның әр 
түкпірінен 18 адам құжат тапсырыпты. Комиссия мүшелерінің жан-жақты 
қарап, талқылауымен қосымша редакторлығына мені лайық деп шешті. 
Бірден  журнал жұмысына кірісіп кеттім. Қосымша журналдың қалыптасуы 
сол кездегі журналдың бас редакторы, мәдениет және қоғам қайраткері Сай-
раш Әбішқызының тікелей басшылығымен жүзеге асты. Осы кісінің үлкен 
қамқорлығы арқасында журналмен бірге мен де тәжірибе алып, жетіле 
түстім. Қосымша журналдың бір ерекшелігі, көбінесе, есеп-қисап, форму-
ладан тұратын. Қазіргідей компьютер жоқ, бәрі қолмен теріледі. Алғашқы 
нөмірді желтоқсан айында сәтімен тапсырдық.

Қосымшаның редакторы әрі бас редактордың орынбасары бола 
жүріп, баспахана жұмысымен етене таныстым. "Информатика – физика – 
математиканың" таралымы бірнеше есе өсті. 1997 жылы оның 5 жылдығы 
салтанатты түрде атап өтіліп, жеке журнал ретінде отау құрып шықты.

Мен «Қазақстан мектебі» журналы редакциясында қызмет істегенімді 
әрқашанда мақтан тұтам. Білім саласындағы жетістіктеріме осы журнал 
ұжымында қызмет етіп жүріп жеттім. 1995 жылы журналдың 70 жылдық 
мерейтойында Ы.Алтынсарин атындағы медальмен, 1997 жылы «ҚР білім 
беру үздігі» белгісімен марапатталдым. Бұл марапаттаулар кейін мемлекеттік 
марапаттауларға ұласты.

Сүйікті журналыма ұстаздар қауымының шынайы құрметіне бөленіп, 
педагогикалық әдіскерлік ілімінің темірқазығы болса екен деген тілектемін. 
Басылымның 90 жылдық мерейтойында еңбектеріңізге табыс тілей отырып, 
еліміздің педагогикалық- ғылыми басылымдары ішінде өресі биік, өрісі кең 
ұжымның бірі болыңыздар демекпін.

Жеделхат

азақстан мектебі» журналының  шыға бастағанына биыл 90  жыл 
толуына орай редакция ұжымын және оның авторларын, қалың 

ҰСТАЗДАРДЫҢ  ҰСТЫНЫНА АЙНАЛҒАН  ЖУРНАЛ

“Қ
оқырманын осынау 90 жылдық тарихи, мазмұнды мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

«Қазақстан мектебі» журналы – ұстаздардың қаншама буынын тәрбиелеп, 
баулып келе жатқан тарихы терең танымал басылым. Журналдың әр жылдағы 
алқа мүшелері мен авторлары қатарында қазақ әдебиетінің А. Байтұрсынов, 
С. Сейфуллин, Б. Майлин, Ж. Аймауытов, М. Әуезов және тағы басқа мүйізі 
қарағайдай көрнекті қаламгерлері болып, басылымның мақсаты мен мұраты 
жолында  аянбай  еңбек етуі өскелең ұрпақ үшін өлшеусіз қазынаға айналды.

«Қазақстан  мектебі»  90  жыл бойы  республика  мұғалімдерінің  жәрдем-
шісі, жанашыры әрі сырласы, ақылшысы бола білді. Осынау тоқсан жылдық 
мерейтойы үстінде айтарымыз, бұрынғы шығармашыл, ағартушылық 
соқпағынан танбай, тәуелсіз еліміздің жарқын болашағы жолында тынбай, 
жемісті еңбек ете беріңіздер!

Жұмабек КЕНЖАЛИН,
«Қазақ газеттері» ЖШС-нің бас директоры.
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ғасырдағы қазақ руханиятының қалыптасуына 
«Қазақстан мектебі» журналының қосқан 

ТОҚСАН ЖЫЛ ДЕГЕНІМІЗ 
ТОҒЫЗ ЖЫЛ ЕМЕС

Қайырбек ШАҒЫР,
ақын, ҚР журналистер одағының мүшесі, 
ҚР білім беру ісінің үздігі

ХХ
үлесі өте зор. Тек қана білім саласы демей, руханияты деуімнің себебі, 
1925 жылы Алаш арыстары дүниеге әкелген «Жаңа мектеп» журналы  сол 
кезеңдегі санаулы ғана қазақ басылымдарымен бірге ұлтты ағарту, білім-
ғылымды, әдебиетті дамыту, жаңаша сауат ашқызу сияқты ауыр жүкті 
бірлесе көтеріп, халықтың көшбасшы басылымдарының  қатарында болды. 
Кейін «Ауыл мұғалімі», «Халық мұғалімі», «Қазақстан мектебі» деп аталған 
кездерінде де осы қалпынан жаңылған жоқ. Журналдың сарғайған беттерінде 
А.Байтұрсынұлының, Ә.Бөкейхановтың, М.Дулатовтың, М.Әуезовтың, 
С.Сейфуллиннің, одан бергі Қ.Сәтбаевтың, Ә.Марғұланның, т.б. салған 
іздері, қолтаңбалары сайрап жатыр. Қазақстан тәуелсіздік алып, ұлттық га-
зет-журналдар көбейгенге дейін, «Қазақстан мектебі» оқу-ағарту саласында 
нардың жүгін жалғыз өзі қайыспай көтеріп келді. 

Журналды екі жүйенің алмасқан өтпелі кезеңінде, нарық қыспағына 
тап болған қиын жылдарда басқару белгілі қайраткер апайымыз Сайраш 
Әбішқызының еншісіне тиді. Осындай сәттерде журналды жоғалтпай, заман 
ағымына бейімдеп, сақтап қала білген, қосымша журналдарды да дүниеге 
әкелудің жолын тапқан бас редактор С.Әбішқызының еңбегі зор болды. Осы 
аталған мезгілдегі өзгерістерге куә болу бақыты маған да бұйырған екен. 

1996 жылы мен Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналисти-
ка факультетінде сырттай оқып жүрдім. Аудандық газетте екі жылдай тілші 
болған тәжірибем ғана бар. Газет жабылып, қысқартуға ұшыраған соң Ал-
матыны жағалап келдім. Қолында дипломы жоқ, тұрақты мекен-жайы жоқ 
адамды жұмысқа ала қоятын кім бар. Бір күні ақын ағамыз  Бауыржан Жақып 
қоңырау шалып, «Қаржы-қаражат» деген журналға барып көр, жұмыс болуы 
мүмкін деді. Бізге қаржы бола ма, басқа бола ма, жазу жазатын жер болса 
болды. Курстас досым Арман Жусанбай екеуіміз «Қаржы-қаражатқа» келдік. 
Ол жерде белгілі қаламгерлер Ғалым Жайлыбай мен Асқар Алтай да қызмет 
атқарады екен. Жұмыс табылуы ықтимал болғанымен, кейінге созыла берді.  
Бір күні Ғалым аға маған: «Сен анау «Қазақстан мектебі» деген журналға бар-
шы, Абылай хан даңғылы мен Мәметова көшесінің қиылысында орналасқан. 
Бас редакторы Сайраш Әбішқызына жолық. Жұмысқа кіре қалсаң, олар 
жатақхана да береді» деді. Дереу айтылған мекен-жайға келдім. Сайраш 
апайдың қабылдауына кірдім. Бір қарағанда сұсты көрінгенімен, адамды 
жатырқамай, мейіріммен қарайтын кісі екен. Бірнеше сұрақтар қойып, елдің 
жайын, ауыл адамдарының күнкөрісі қалай екенін сұрастырды.  Содан соң, 
әуелі көктемгі сессияңды алаңдамай өткізіп ал, содан кейін кел, жұмыс болып 
қалар деп, байланыс телефонымды жазып алды. Мұнысы кейбіреулердікіндей 
шығарып салма, сырғытпа сөз емес, алдын ала қабылданған шешім, уәде 
сияқты көрініп, бірден көңілге сенім ұялатты. Сөйтіп, кезекті сессияны тап-
сырдым. Бір күні мен тұрып жатқан үйдің телефоны шылдырлап, Сайраш 
Әбішқызы мені редакцияға келсін дегенін хабарлады. Журналға аға әдеби 
қызметкер ретінде жұмысқа алындым. Бұл ұжым «Қазақстан мектебі» жур-
налымен қатар «Қазақ тарихы», «ИФМ», «Биология, география және химия» 
журналдарын да шығарады екен. Сайраш апай мені орынбасары Құлтөлеу 
Мұқашпен таныстырып, бір кабинеттен орын берді. Құлтөлеу ағаның га-
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зет беттеріндегі мақала, әңгімелерімен бұрыннан таныс едім. Осы ұжымда 
Әбділдабек Салықбай, Ардақ Кәкітаев, Гүлназ Балабекова, Құрманғазы 
Бексайын, Абат Теменов,  Күлила, Қазына, Күлпаш апайлар, Оңдасын аға, 
Мейрамгүл мен Динара, Жанар, т.б. еңбек етеді екен. Сәл кейінірек Жолдас 
Сарманұлы келді. Осы ұжыммен аз уақыт әріптес болған басқа да адамдар 
көп. Сайраш Әбішқызының жаңа бір адамды қызметке алғанда айтатын 
сөзі:  «Қазақстан мектебі» саған құт болсын, сен «Қазақстан мектебіне» құт 
бол!». Сонымен, «Қазақстан мектебі» маған шынында да құтты орын бола 
бастады. Қызметкерлердің барлығы сыпайы,  редактордың сөзін екі етпейді, 
біріне-бірі қамқор. Осы жерде бір қызықты жайтты айта кетейін, журналға 
қабылданғанда еңбекақым айына үш мың теңге көлемінде болды. Сессия 
кезінде менің де ақшам бітіп, біреуге үш мың теңге қарыз болып қалып едім. 
Бір ай жұмыс істеп, соны қайтарады екенмін, әрі қарай не істеймін, тұрақты 
баспанаға, күнкөріске жетпейді-ау, бір айдан соң ауылға қайтқаным жөн 
шығар деген де ой келді. Алайда, Ғалым ағаның айтқаны келіп, маған Сайраш 
апай жатақхана да бергізді, жалақымызды да өсіре түсті. Осы ұжымда табан 
аудармай 15 жыл еңбек еттім. Арнаулы нөмірлерді, мерейтойлық нөмірлерді 
дайындаумен, жаңадан қосымша журналдарды шығаруға араласумен, уақыт 
зырылдап өте берді. Маған бөлім редакторы, одан кейін жауапты хатшы бо-
луды сеніп тапсырды. 2002 жылдың күзінде  тұңғыш нөмірі шыққан «Тәрбие 
құралы» журналының бас редакторлығына ауыстырды. Бір бөлмелі пәтер 
алып берді. Жастық шақ, үйлену, балалы-шағалы болу кезеңдеріміз де осы 
ұжым аясында, апайымыз бен әріптестеріміздің қамқорлығымен өтіп жатты. 
Әрине, мұның бәрі жалғыз менің бастан кешкен игіліктерім ғана емес, бас 
редакторымыз С.Әбішқызы осы жылдар ішінде қаншама қазақ баласының 
аяғынан тік тұруына аналық қамқорлық жасағаны ел аузында аңыздай айты-
латыны белгілі. Қысқасын айтқанда, «Қазақстан мектебі» бәрімізге құт бол-
ды, ал біз журналға құт бола алдық па? Оның төрешісі – уақыт. 

Міне, тарихы мол, шоқтығы биік, дара журнал бүгін 90 жылдық 
белесіне аяқ  басты.  «Қазақстан  мектебінің» Сәния Бектенғалиева ханым 
бастаған қазіргі ұжымын, оқырмандарын мерейтоймен қуана құттықтап, 
шығармашылық табыс, жемісті еңбек тілеймін. Жоғарыда айтқанымыздай, 
Алаш арыстарынан мұраға қалған журналды билік те, халық та көзінің 
қарашығындай сақтауы тиіс. Тоқсан жыл дегеніміз тоғыз жыл емес, әрбір 
ұстаз осыны ұғынып, дара журналдың дарынды қолдаушысы бола білсе екен 
деймін.

азақстан мектебі» – қазақ баспасөзі тарихындағы тұңғыш педагогикалық 
басылым. Кешегі жетпіс жылдық кеңес дәуірінде Мәскеуден шығатын 20 

ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ  ТҰҢҒЫШ  
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ

“Қ
шақты педагогикалық басылымның міндетін қазақ тілінде жалғыз өзі атқарып 
отырғандығы әмбеге аян. Осы қарашаңырақтан егемендік алғанымыздан кейін әр 
алуан пәндер бойынша 7-8 журнал өз алдына дербес отау боп, енші алып шықты. 
Оның бәрі қазір баспасөз айдынындағы бір-бір кемеге айналды.

Алғашқы педагогикалық журналдың шаңырағын көтеріп, уығын қадаған 
Алаш қайраткерлері А.Байтұрсынұлы, Т.Шонанұлы,  С.Сәдуақасов, М.Дулатов, 
Ә.Бөкейханов бастаған серкелар шығарған басылымға биыл 90 жыл толып отыр 
екен. Құтты болсын! 

«Қазақстан мектебі» журналының ұжымын 90 жылдық мерейтойымен 
құттықтаймыз. Алдағы уақытта да ұстаздардың сүйікті басылымы биік-биік меже-
лерден көрінуіне тілектеспіз.

Аманхан ӘЛІМ,
«Ақиқат» журналының бас редакторы.

Жеделхат
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рыс  мектебіндегі  қазақ  тілін  оқыту  теориясы  мен әдістемесі 20-жылдар-
да қалай  қалыптасқанын да “Жаңа мектеп” мақалаларынан байқаймыз. 

“ЖАҢА МЕКТЕПТЕГІ” ЖАСАМПАЗ ЖОБАЛАР

О

Журнал тарихынан

Сол кездегі ересек жастағы орыстарға (орыс тілділерге) қазақ тілін үйрететін 
бір жылдық  мектептер  үшін жазған мақаласында Т.Шонанұлы бұндай 
оқытудың бағдарламасы да, әдісі де басқаша болатынын ескертіп, сөзін 
бағдарламаны сипаттаудан бастаған. Бағдарлама оқушының айналасындағы 
таныс ұғымға жақын нәрселермен таныстырудан,  бірте-бірте қазақтың 
тұрмысы, тарихы, жері, іс қағаздары, қазақ әдебиетінің үлгілерінен мағлұмат 
беруге негізделіп  құрылсын деген кеңес береді. Яғни, орыстарға қазақ тілін 
үйретумен шектелмей, оларға қазақ халқын жан-жақты танытуды көздеген.

Мақаланың “Әдістер” деп аталған екінші бөлімінде Т.Шонанұлы тіл 
үйретудегі оқытушы рөлі туралы құнды пікір айтқан. Ол оқытушыларды 
екіге бөліп қарайды. Бірі – қазақ тілін жақсы білетін, орыс тіліне шорқақ. 
Екіншілері – орыс тіліне жетік болса да, қазақ тілінен нашар. “Осы екеуінің 
қайсысы орыстарға қазақ тілін үйрету үшін артығырақ?” деген сұрақ тастай 
отырып, алғашқысын артық санайды. “Оқытушы, алдымен, оқытатын тілін 
жақсы білуі шарт. Ең жақсысы екі тілдің заңдарын да, әдебиетін де, шет тіл 
оқыту әдістерін де білетін оқытушы. Бірақ ондай педагог бізде жоқтың қасы”  
деп өкініш білдіреді.

Т.Шонанұлының 1-басқышта ана тілін білім кеңесі бекіткен 
бағдарлама бойынша оқытудың қыр-сырын үйретуге арналған мақаласы 
да назар аударарлық. Көлемді мақалада қамтылған мәселелерді оның ішкі 
тақырыпшаларына көз жүгірткенде-ақ байқаймыз. 1. Сауаттанудың маңызы. 
Кіріспе ретінде жазылған. 2. Ана тілі мен комплекс програмы. Оқу-жазуға  
дағдылану үшін көп жаттығу, дұрыс әдіс қолдану, жеңілден ауырға, жақыннан 
алысқа ұмтылу керек дегенді айтады. 3. Сауат аштыру жайы. Дыбыс әдісі, 
тұтас сөз әдісінің қайсысы қолайлы деген пікір әлі шешім таппағандықтан, 
мүмкіндігіне қарай таңдауды мұғалімдерге қалдырады. Оқу мен жазу қатар 
жүруі керек екенін еске салады. 4. Тіл ширату. Баланың тілін байыту үшін 
жеке сабақ жасаудың қажеті жоқ, тілді сабақта, жұмыс кезінде, комплекспен 
байланыстыра, біртіндеп жүргізе беру керек деп баланы әңгімеге тартудың, 
ойын дамытудың әдістерін түсіндіреді.  Т.Шонанұлы бұл тақырыпты бұдан 
кейінгі нөмірлерде де жалғастырған.

Журналдың ішкі мазмұнын өзгерту мақсаты оның атын да өзгертуді 
қажет етті. Сол кездегі негізгі жұмыс – мектептерді политехникаландыру 
болғандықтан, көпшілік ұсынған 10–15 атаудың ішінен “Политехникалы 
мектеп” дегенге тоқтаған. Әрине, педагогиканың дамуы политехникалан-
дырумен шектеліп қалмайтыны айдан анық. Журнал мазмұнын тарылта 
түсетін бұл  атау бір жылдан артыққа бармай, қайта өзгертілді. Ол туралы 
кейінірек тоқталмақпыз. Төменде “Политехникалы мектеп” журналындағы 
бір мақалаға назар аударуды жөн көрдік.

Оқу кітабының білім мен тәрбие берудегі зор маңызын ескермеу-
ге болмайды. Ш.Әлжанұлы бұл мәселеге арнаған мақаласында: “Бұдан 
біраз жыл бұрын кітап жазу мәселесі алашордашылардың қолында болып 
келді. Олар түрлі жолдармен өз саясаттарын, ұлтшылдық жолдарын кітап 
арқылы таратпақ болды… Соңғы екі-үш жылдың ішінде жас пролетари-
ат жазушыларымыз өсіп, кітап жазу, аударма жұмысын өз қолдарымызға 
алып, алашордашыларды сырттаттық” деп, сол кезеңдегі саясат бойынша 
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өткенді сынға алып өтсе де, оқу кітабын жазуға қойылатын негізгі талап-
тарды біршама дұрыс көрсеткен. Мысалы, педагогика ғылымының талап-
тарын ескеру, материалдардың өзара байланыстылығы, жеңілден бастап 
бірте-бірте қиындату, жас ерекшелігін ескеру, оқулықтың өзіндік стилін 
сақтау, ұлттық ерекшеліктерді ұмытпау туралы ойларын айтқан. Қысқасы, 
тәжірибелі мұғалімдер қатыспаған, көпшіліктің талқылауынан өтпеген, пе-
дагогика талаптарына сүйенбеген оқулықты оқулық деп есептеуге  болмай-
тынын  орынды  сөз еткен.  Оқулық  түзелмесе,  білім мазмұны толыққанды 
түрге жетпейді. Бұл жерде автор теория мен практиканың байланысына мән 
беріп: “Әсіресе бұл жұмысқа төменгі мектептердегі ауыл мұғалімдері шабан 
қатынасады. Бізден гөрі кітаптың бар сырын солар жақсы білетіндеріне дау 
жоқ.  Ендеше  олар  баспасөз бетіне неге шықпайды,  пікірлерін  неге  жаз-
байды?”  деу арқылы іске кірісуге шақырған.

“Политехникалы мектеп” журналы 1933 жылдың желтоқсан айынан 
бастап “Ауыл мұғалімі” деген атпен шыға бастады. Жаңа атаумен шыққан 
тұңғыш нөмірдегі “Ауыл мұғалімдері – оқушыларымыз жайында” деген 
мақалада журнал басқармасы мынадай түсінік береді. “Қазақстанның пар-
тия, кеңес жұртшылығының алдында тұрған үлкен міндет – екінші басқыш 
орта дәрежелі мектептердің негізі – бастауыш мектепті қайткен күнде де са-
палы етіп, жолға қою болып отыр. Ал бұл сияқты үлкен міндетті орындау 
әсіресе Қазақстан жағдайында бастауыш мектеп мұғалімдерінің сапасына, 
біліміне  байланысты” дей келіп, оқыту мәселесін енді бұрынғыдай жалпы 
алмай, әдістемелік тәжірибеге көп көңіл бөлінетінін айтқан.

Журнал айына екі рет шығарыла бастады. “Жаңа мектеп” деп аталған 
кездегімен салыстырғанда, “Ауыл мұғалімінде” әдеби шығармалар беру, 
шаруашылық мәселелерін сөз ету тоқтатылып, таза ғылыми-педагогикалық 
басылым болуға күрт бетбұрыс жасалды. “Мектепте ана тілі”, “Математи-
ка”, “Тарих”, “Қоғамтану”, “Мектеп тәртібі”, “Орындардан”, “Шет елдерде”, 
“Жаратылыстану”, “Әдебиет”, “Тәрбие”, “Әдіс бөлімі”, т.б. айдарлар мен 
бөлімдер тұрақты түрде жүргізіліп тұрды.

“Ә.С.” деп қол қойған автордың “Оқыту методтары жайында” атты 
мақаласының соңына журнал басқармасы атынан төмендегідей сөздер 
жазылған: “Оқытушыларға консультация ретінде алдағы нөмірлерде мек-
тепте пайдаланылатын негізгі метод түрлерінің бірнешеуінің мән-жайын 
түсіндіре береміз. Оқытушылар аз-маз теорияға қатысты осы мақалаларды 
оқып танысумен өздерінің сабақ берудегі тәжірибесін еске алсын. Бер-
ген сабақтарының ішінен ойдағыдай шыққандарын жазып, басқармаға 
жіберсін”. Ал аталған мақалада оқытудың әңгімелесу түріне сипаттама 
берілген. Әсіресе бастауыш мектеп оқушылары үшін мұғалім сөзінің үлкен 
мәні бар екенін орынды атап өткен. Қара сөзбен түсіндіруде (ауызша баян-
дау) мұғалім сөзі басым түседі. Әңгімелесуде оқушылармен сұрақ-жауап ал-
масылып, нақты мысалдар талқыланады, пысықталады дегенді айтып, ойын 
төмендегідей түйіндейді: “Сөзбен түсіндіру методын ұстасақ та, әңгімелесу 
методын ұстасақ та, сабақ тек ауызекі айтылған құр сөз бола бермейді. 
Ыңғайына қарай, сөзбен айтылған нәрсені баланың көзіне елестетіп көрсете 
беру, мысал келтіріп бейнелей отыру керек, танық нәрсені тәжірибеде бар 
нәрсемен салыстырып, ұқсас не қайшылас жерін таныта беру керек. Бұл 
сықылды мысалдар, нәрселер сабақтың көркі, баланың көңілін аударып, ын-
таландыратын нәрселер”.

Педагогика ғылымында  әңгімелесу әдісі үш ретте қолданылады деп 
көрсетеді. 1. Сабаққа кірісу ретінде. 2. Сабақты өткізген кезде. 3. Оқып кет-
кен сабақты қорыту мақсатында.

“Әңгімелесудің педагогикалық жолы: алдымен әңгіме тақырыбын дұрыс 
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құрастырып, ортаға сала білумен болады. Екіншіден, сол кесек тақырыпты 
бір тізбек жұмыс деп қарап, соның тізбегін ағыта беріп, балалармен бірлесіп 
шеше беріледі.

Сабақты оқып талдағаныңызда мына сұрауларға жауап іздеңіз:
1) сабақтың тақырыбы қандай;
2) сабақтың кезеңдерге бөлінуі, әр кезеңнің мазмұны қалай құрылған;
3) сабақты өткізуде оқытушы қандай көрнекі материалға сүйенеді;
4) бұл сабақты өткізуге қандай метод түрлері қатынастырылған, бұлар 

қалай кірігіп бірлестірілген;
5) сұраулар қай түрде берілген, т.б.”.
Мұғалімнің сабақ үстінде оқушыларға білім берумен қоса әрбір сөзінің 

тәрбиелік мәніне көңіл бөлуі маңызды нәрсе. “Оқушыларға сұрақ қоюдың 
жолы” деген мақалада (авторы көрсетілмеген) осы мәселеге талдау жасала-
ды. Дидактикалық сұрақтың үш түрі бар делінген онда. Біріншісі – даярлық 
сұрау, оқушылардың білімін байқап, алдағы жаңа сабаққа даярлық жасау. 
Екіншісі – жетекші сұрау, оқушының өзі сұраққа жауап тауып, қорытынды 
шығаруы үшін беріледі. Үшіншісі – тексеру сұрауы, өтілген сабақты 
қаншалықты ұғып, есте сақтағанын білу үшін беріледі.

Сабақ үстінде даярлығы нашар оқушының жақсы оқитын оқушылар та-
сасында қалуына жол бермеу, біле тұрып айтуға жасқанатын оқушылар бо-
латынын ескеру қажеттігіне тоқталып, уақыт жағынан сұрақ-жауаптың үш 
кезеңге бөлінгенін дұрыс санайды. 1. Сұрақты берер алдында мұғалімнің 
жалпы сыныпқа немесе жеке оқушыға қарап даярлық ретінде ескертіп өтетін 
сөзі. 2. Сұрақтың өзі. 3. Оқушының жауабы.

Сонымен  қоса  сұрақтың  оқушыларға  нақты қойылуының психо-
логиялық тұрғыдан тиімді болатынын айтады. Үзінді келтірейік: “Мазмұнына 
қарағанда қиындығы бір дәрежеде, стилистикалық түріне қарағанда түрлі 
болып келетін сұрақтарға оқушылар әр түрде жауап береді. Өздерінің күнде 
есітіп жүрген үйреншікті стилистикасы түрінде қойылған сұраққа тез 
және дұрыс жауап қайтарады. Сұрақтың стилистикасын басқаша өзгертіп 
қойғанда оқушылар қиналып, кейде тіпті жауап қайтара алмауы да мүмкін. 
Кейде адасып, басқа материалға түсіп кетуіне де мүмкін деп психологиялық 
тәжірибе айтады”.

Т.Тәжібаев “Бастауыш мектеп оқушыларының ауызекі сөзі мен жазба 
сөзінің салыстырма анализі” деген еңбегінде ауызекі сөз бен жазба сөздің 
арасындағы психологиялық айырмашылықтарды анықтап, оқыту үрдісінде 
оқушылардың тілін дамытуға жол ашу мәселесін зерттеген. Жазба сөздің 
дамуы ауызекі сөзден артта қалу себептерін ашып, бұл себептер жазу 
техникасына байланыссыз екенін және жазба сөзді жақсы білуге кейбір 
психологиялық сапалардың қажеттігін дәлелдеген.

“Оқушылардың тілінің анықтығын, тазалығын, стилистикасын жақсарту 
үшін, біріншіден, балаларды өз тіліне шынымен көңіл бөліп, зейінді түрде 
қарауға үйрету керек, екіншіден, балаларды қоршаған әлеуметшілік ба-
лалар тілінің мәдениеттігіне көңіл бөлу керек. Сөйлегенде кездесетін 
керексіз қайталау, артық қосымша сөздерді қолдану әдеттерімен ерте бастан 
күресу керек. Үшіншіден, мұғалімнің тілі балаларға үлгілі болатындықтан, 
мұғалімнің тілі мінсіз таза, көркемді, анық болуы керек” деп жазған педа-
гог-психолог ғалымның бұл саладағы ізденістері де ұлттық педагогиканың 
дамуына қосылған үлкен үлес екені даусыз.

“Ауыл мұғалімі” журналы беттерінде адамзат тарихындағы ең ұлы 
ағартушы педагогтердің  өмірімен  және  педагогикалық  көзқарас-
тарымен қазақ мұғалімдерін жан-жақты таныстырып отыру дәстүрі 
болды. Атап айтқанда, “Жан-Жак Руссоның педагогикалық система-
сы”, “Я.А.Коменскийдің педагогикалық системасы”, “К.Д.Ушинскийдің 

3. “Қазақстан мектебі” №8, 2015.
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педагогикалық системасы”, “В.Г.Белинскийдің педагогикалық көзқарастары” 
атты мақалаларда аталған ағартушы-педагогтердің ашқан жаңалықтары мен 
кейбір қайшылықты пікірлері ашып көрсетілген.

“Песталоццидің педагогикалық теориясы мен педагогикалық 
практикасының біз үшін қымбатты мұрасы – оның дидактикалық оқуы” 
деп жазады Қ.Мұхамеджанов “Песталоцци және оның дидактикалық оқуы”  
мақаласында. Песталоцци қазіргі дәуірдегі көпшілік негіздегі бастауыш 
мектептің, жеке пәндерді жүйелі оқыту әдістемесінің атасы деген баға беріп, 
оның педагогикалық ілімінің теріс жағы ретінде дін тәрбиесін үйреткенін 
айыптайды.

И.Ф. Гербардтың да өз ілімін идеалистік жолмен құруы оның басты 
кемшілігі саналады (“Гербардтың дидактикалық көзқарастары”).

“Ян Амос Коменский – педагогика классигі”  деген мақаласында  про-
фессор  Ш.Әлжанов қазақ оқырмандарын, ауыл мұғалімдерін әйгілі чех 
педагогінің өмірбаянымен және шығармашылығымен кең таныстыра-
ды. Я.Коменскийдің   педагогикасы   түрі   жағынан   ескішіл-діншіл,   
мазмұны  жағынан жаңашыл деп санап, оның көзқарастарының халықтық, 
адамгершілік сипатын жақтайды. Көрнекі оқыту, “Ұлы дидактика” 
ұстанымдарының ескірмейтін ережелеріне тоқталып, бір ғана әдіспен оқыту 
керек деп қайшылыққа ұрынған жерлерін ашып көрсетеді.

“Оқу  жылының ішінде оқушылардың оқуды біркелкі үлгіріп 
отырмауының негізгі себебі, мұғалім оқу материалын үйреткенде 
оқушыларды әбден төселдіріп, білімді тиянақты түрде бере алмағандығын 
көрсетеді” деген ой айтады Қ.Мұхаметжанов “Білімді тиянақты ету керек” 
атты мақаласында. Я.Коменскийдің, А.Дистервегтің білімді тиянақты беру 
туралы пікірлерінен үзінді келтіре отырып, әрбір жаңа материалды өткенде, 
оны пысықтап бекіткенде ұстанатын қағидаларды көңілге қонымды етіп 
көрсетеді. “Білімді нығайту үшін жеке пәндер бір-бірімен дұрыс байланы-
сып отыруы керек. Өйткені, оқушының бір пәннен төселіп, дағдыланып 
отыруының басқа сабақтарға да үлкен пайдасы тиеді” деп пәнаралық 
байланыстың маңызын ерекше атап өткен.

“Білімді әрі негізді, әрі тиянақты ету үшін пысықтауға дұрыс жүйенің 
керектігі  қандай  болса,  баланы  дағдыға үйрету жөнінде жаттығу 
жұмысының керектігі де сондай” дейді тағы бірде.

Жаттығу жұмысын жоспарлы жүргізудің тәрбиелік маңызы зор 
екенін, оқушыларды  еңбекке,  өздігінен жұмыс істеуге, өзінің күші мен 
білімін байқауға үйретуге пайдалы екенін ескерген. Жаттығу жұмысын 
Қ.Мұхаметжанов екіге бөліп көрсетеді. Біріншісі – соқпалы, яғни сабақ 
арасында кездесетін аз уақыттық жаттығулар. Екіншісі – арнаулы, яғни 
оқушыларды белгілі бір дағдыға үйрету мақсатымен бір сабақты толығымен 
жаттығу жұмысына арнау. Оқушыларды қызықтыру үшін жаттығу 
жұмыстарын ойын араластыра өткізудің аса пайдалы болатынын жазуы да 
назар аударарлық.

Ә.Қасымов бастауыш мектепте жазылатын диктанттардың тақырыбы, 
көлемі туралы айта келіп, төмендегідей түрлерге бөледі.

1. Ескерту диктанты. Мұғалім тексті оқып, қатесіз жазу жолын 
түсіндіріп, соңынан оқушылардың өздеріне түзеттіреді. 2. Көз жаттықтыру 
диктанты. Тексті жаздырмас бұрын тақтаға жазып, көздерін үйретіп алу. 
3. Оқушылар жаппай қатысып түзететін диктант. 4. Таңдамалы диктант. 
Тұтас  текстің  ішінен  нақты  тақырыпқа  қатысты  сөздерді  іріктеп  жазу. 
5. Шығарғыштық диктанты. Берілген  тақырып және оған қатысы бар сөздер 
бойынша оқушылар өз бетімен текст құрастыруы. 6. Ерікті диктант. Оқылған 
текстен түсінгенін қайта жазып беру. 7. Контрол диктант. Қатесіз жазуға 
дағдыландыру, тексеру.
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Бұл айтылғандардың ішінде қазіргі уақытта диктант, шығарма, 
мазмұндама деп аталып жүрген жұмыстардың бәрі қамтылған. Автор 
оларды ортақ атпен “жат жазу түрлері” деп атайды. “Бастауыш мектепті 
бітіргенде балалар өз ойын қағазға қиналмай түсіре алатын болуы керек. 
Ондай дәрежеге жету үшін көп жаттығу, көп дағдылық жұмыстары мектепте 
болу керек. Талай рет істеліп, талай рет түзетілу керек”  деген талап қойып, 
бұл жұмысты жүйелі жүргізуге шақырған.

“Халық мұғалімі” журналының “Педагогика және психология” ай-
дарымен берілген М.Бегалиннің “Совет дидактикасының принциптері” 
мақаласында дидактика ұстанымдары былайша тізбеленіп көрсетіліпті: 1. Са-
налы түрде түсіндіру. 2. Жүйелі түрде, желісін үзбей отырып, ғылым негізін 
беру. 3. Тәрбиелік оқыту. 4. Негізіне түсіндіріп, ұғындыру. 5. Көрнектілік. 
6. Балалардың жасының ерекшелігін және жекебасының ерекшелігін есепке 
алу. 7. Мұғалімнің басшылық рөлі және оқушылардың белсенділігін жоғары 
ұстау. 8. Көп әдістерді қолдану. 9.Теорияны практикаға байланыстыру. Осы 
аталған ұстанымдардың барлығының мағынасы, мән-маңызы, ерекшелігі 
ашып жазылған.

“Халық мұғалімі” журналы 1941 жылғы наурыз айындағы (№6) санынан 
бастап толығымен кириллицаға көшірілді. Осы жылғы нөмірлерінде жаңа 
әліп-биді үйрету, насихаттау жағына көп көңіл бөлінді.

1941 жылы 25 маусымда журналдың 11-нөмірін шығаруға қол қойылды, 
ол жарық көрді. Содан соң ел басына төнген екінші дүниежүзілік соғыс 
зардабынан  көптеген  басылымдар тәрізді “Халық мұғалімі” де шығуын 
уақытша тоқтатты. 

Жеделхат

ұрметті «Қазақстан мектебі» журналының  ұжымы!
Сіздерді мерекелеріңіз – республикалық «Қазақстан мектебі» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕБІ»  
ЖУРНАЛЫ РЕДАКЦИЯСЫНА

Қ
журналының  жарыққа шыққанына 90 жыл толған мерейтойларыңызбен 
шын жүректен құттықтаймын.

«Қазақстан мектебі» журналы  – еліміздегі өзіндік өрелі тарихы бар, 
бағыт-бағдары айқындалған, ұстаз қауымына  көмекші құрал бола білетін, 
қалың оқырманы қалыптасқан беделді басылымдардың бірі.

Осы бір елеулі оқиға – Ақтөбе қаласындағы №50 орта мектеп  ұжымы   
үшін де үлкен қуаныш. Олай деуге негіз бар.  Ұстаздардың кәсіби біліктілігі 
мен шығармашылық ізденістерін  жоғары дәрежеде көрсететін  осы жур-
нал деп білемін.  Республикамыздың түкпір-түкпірінде ұстаздық ұлағатты 
іспен айналысып жүрген жандардың бір-бірімен байланысып, ой бөлісуіне 
мүмкіндік беретін де осы сіздердің журналдарыңыз. Сол үшін де шексіз 
ризамын. 

Бүгінгі мереке күні «Қазақстан мектебі» журналының  ұжымына, 
барлық оқырмандарға  шығармашылық шабыт, еңбектеріне табыс тілеймін! 
Қазақстанның өркендеуі жолында қаламдарыңыз мұқалмай қызмет ете 
беріңіздер. Ел ертеңін жасаушы жас тұлғаны тәрбиелеп, білім нәрімен су-
сындату жолында атқарып келе жатқан еңбектеріңіз баянды болсын.

Жайнагүл  МЕКТЕПОВА,
№50 орта мектеп мұғалімі,

Ақтөбе қаласы.
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қырманды  мәнді де  мазмұнды мақала-
ларымен сусындатып жүрген, қазақ тілді 

МҰҒАЛІМДЕР  ҰСТАХАНАСЫ

Мәди  НАУБЕТЖАНОВ,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
мемлекеттік университетінің, 
физика және техникалық пәндер кафедрасының 
қауымдастырылған профессоры    

Ақтілек

О

зақстан мектебі» журналының ұжымын 90 жылдық мерейтойымен  
құттықтаймын!

Біздің бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі таңдағы бағыт-
бағдары, мазмұндық ерекшелігі уақыт талабымен үндесе дамып келе 
жатқаны сөзсіз. «Қазақстан мектебі» журналының  алғашқы нөмірі 
«Жаңа мектеп» деген атпен 1925 жылы тамыз айында Қызылорда 
қаласында шықты. Журналдың қалыптасуына А.Байтұрсынов, 
Ә.Бөкейханов, Ж.Аймауытов, С.Сейфуллин, М.Әуезовтер атсалыс-
ты. Дәуір талабына, заман ағымына қарай журнал әртүрлі аталып 
келді. 1933-1934 жылдары  «Политехникалы мектеп», 1934–1939 
жылдары  «Ауыл мұғалімі», 1939–1959 жылдары «Халық мұғалімі»,  
1960 жылдан бастап бүгінге дейін қазақ тілінде жеке-дара шығып 
келе жатқан көп салалы  «Қазақстан мектебі»  журналының бүгінде 
педагогикалық, кәсіби басылым ретінде арқалап келе жатқан жүгі 
ауыр. Әр басылым өзінің тарихи  қалыптасу  жолын  ұстана отырып, 
өмір ағымына сай түрленіп, жаңаша сипатқа ие болуда. «Қазақстан 
мектебі» журналы жас ұрпаққа заман талабына сай білім беру ісін 
жетілдіріп, мұғалімдерге ғылыми-әдістемелік тұрғыдан үлкен көмек 
көрсетуде. 

Қазақ баспасөзіндегі талғамды әрі таңдайға татитын тарихтың 
бір бөлшегі ретінде сіздер үлестеріңізге тиген салмақты көшті әрі 
қарай абыроймен жалғастырып келе жатырсыздар. Жыл өткен сайын 
мазмұндық тұрғыдан үнемі жаңарып, өзгеріп, өрлеу үстінде келеді 
деп нық сеніммен айта аламын.

«Қазақстан мектебі» журналының ұжымына мерейтой құтты 
болсын,  әрқашан абырой биігінде болыңыздар деген тілек айтамын. 
Әрқашан от ауызды, орақ тілді қаламгерлердің дәстүрін лайықты 
жалғастыра отырып, еліміздің ақпараттық әлемінде жұлдыздарыңыз 
жарқырай берсін! Жастарыңыздан жігер, басшыларыңыздан қайрат 
қайтпасын! Әлемнің әр елінде оқырмандарыңыз көп болсын.

Шығармашылықтарыңыз  шыңдалып,  қаламдарыңыз мұқал-
масын. Өзіндік жолын қалыптастырған іргелі ұжымға келелі келе-
шек, шабысынан жаңылмас шабыт тілеймін!  Журнал мерейтойы 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 
ортақ қуанышы деп санаймын.

оқырманның  мінберіне  айналып отырған «Қа-
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Білім беруді жаңғырту – басты бағдар

лімізде оқыту мазмұны жаңартылып, 12 жылдық білім беру жүйесіне 
көшу мақсатында жаңа буын оқулықтарының негізінде жасалған 

ЖАҢА  ӘДІС,  ЖАҢАШЫЛДЫҚ, 
ӨЗГЕРІСТІҢ  МЕКТЕП 
ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ ТИІМДІЛІГІ 

Анар  НАУБЕКОВА,
Асан Тайманов атындағы №34 мектеп-гимназиясының 
бастауыш сынып мұғалімі 

Құрметті редакция!
Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін 

арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында үшінші (базалық) 
деңгей бағдарламасы бойынша мұғалімдерді оқыту курсын бітіріп, 
жаңа форматта әдіс-тәсілдерді пайдаланып сабақ беріп келемін. Біздің 
А.Тайманов атындағы №34 мектеп-гимназиясы – тірек мектеп, сол 
себепті біздің мектепте көптеген облыстық, қалалық семинарлар, кон-
ференциялар көп өтеді. Конференцияға көптеген мұғалімдер қатысып, 
өз пікірлерін білдіріп, риза болып кетіп жатады. Басқа мұғалімдерге 
де көмегі  тиеді  деген  ойдамын және журналдың тұрақты оқырманы 
ретінде 90 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтаймын.

Е
бағдарламалар бастауыш мектептің жаңа жүйеге көшуін, әрбір мұғалімнен 
жаңаша жұмыс істеуін, батыл шығармашылық ізденісін, оқушылардың 
белсенділігі  мен  қызығушылығын  арттыруды  талап  етеді. Сондықтан  
мұғалім өз білімін  жан-жақты жетілдіре отырып оқушыны қызықтырып 
оқытуы керек екені сөзсіз. Президентіміз Н.Ә. Назарбаев айтқандай, са-
палы білім беру Қазақстанның индустрияландыруының негізіне айналуы 
тиіс. Бұл мәселе мектептерге байланысты айтылып тұрғандығы белгілі. 
Еліміздің болашағы орта мектептен толыққанды сапалы білім алған, оның 
бағдарламасын толық меңгерген баладан, яғни оқушыдан шығары анық, 
өйткені, ертеңгі ел тізгінін ұстар азаматтар – бүгінгі мектеп оқушылары.

Мектепте жұмыс атқаратын әрбір мұғалімнің алдына қазіргі таңда 
қойылатын талап өте үлкен. Мұғалім өзінің инновациялық іс-әрекетін 
қалыптастырып, оны меңгеріп, сол жаңа педагогикалық технологияларды 
меңгерген, өз тәжірибесінде қолданған әрбір мұғалім өз сабағын нәтижелі 
даму жағынан көре алады.Мұғалім алғаш жаңа педагогикалық техноло-
гияларды оқып үйренеді, меңгереді, тәжірибеде қолданады, оны дамытып 
нәтижесін тексереді.

Жаңа педагогикалық технологиялар – педагогика ғылымының жаңа са-
ласы. Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, 
жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне 
жағдай жасайды. Оны «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «жаңашылдық», 
яғни «жаңа әдістеме құралы» деп атауға болады. Инновацияны қолдану 
арқылы мұғалім өз іс-тәжірибесін байытып, еңбегін жеңілдетіп, белгілі бір 
нәтижеге жетеді. 
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Оқу үрдісіндегі болып жатқан жаңалықтың өзі мұғалім қауымынан та-
лап етіп отырған бетбұрыс, ол – сындарлы оқытуға негіздеу болып табылады. 
Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым 
танымал оқыту әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті) теориялық 
оқытуға негізделген тәсіл кең тараған. 

Бастауыш сынып оқушыларын көбірек ойынға, бірлескен жұмысқа 
бағыттағанда ғана балада креативті ойлау дағдысы дамып, шығармашылықпен 
жұмыс істеуге дағдыланады. Шығармашылықпен дамыған жеке тұлғаны 
қалыптастыруға бағытталған жаңа үлгіні жасауда оның ықпалы зор. 
Шығармашылық тапсырмалар оқушыларға зақым келмейтіндей және 
мәжбүрлемей, оның шынайы білімінің тереңдігін көрсетеді. Олар оқушының 
креативті ой-санасын дамытып ойлануды үйретеді. Сондықтан сабақ бары-
сында «ойлап табыңыз», «құрастырыңыз», «салыстырыңыз», «түзетіңіз», 
«дәлелдеңіз», «жинақтаңыз», «мағынасына қарай бөліңіз» деген тапсырма-
ларды ұсынуды қажет етеді. 

Бағдарламаның басым бөлігі сындарлы оқыту теориясы негіздерін 
қамтиды. Бұл теория оқушылардың ойлауын дамыту, олардың бұрынғы алған 
білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, 
оқулықтан және достарынан алған білімдерімен өзара әрекеттесуі жағдайында 
жүзеге асады деген тұжырымға негізделеді.

Сыни тұрғыдан  ойлау – бағдарламаның өн бойында екі мағынада 
қарастырылады: оқушылардың және мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойла-
уын дамыту. Сыни тұрғыдан ойлау – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен 
талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға 
және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта әрекет жасауға 
негіз бола алады. Сыни тұрғыдан ойлау, көбінесе, қарсы пікір айтуға ба-
ламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау және іс-әрекетімізге жаңа немесе 
түрлендірілген тәсілдерді енгізуге дайын болуға, ұйымдастырылған қоғамдық 
әрекеттерге және басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулуды білдіреді.

Негізгі деңгейде сыни тұрғыдан ойлау үрдісі төмендегі мәселелерді 
қамтиды: дәлелдеуді сыни тұрғыдан талдау мен бағалау, ақпараттар жинау, 
т.б. Сыни тұрғыдан ойлау – бұл кез келген мазмұнды сынау емес, оны зерт-
теу, бақылау, талдау, әртүрлі стратегиялар арқылы өзінің ойлау негіздерін 
сыни тұрғыдан дамыту, саналы мағынаны іздеу, өзінің көзқарасымен ғана 
шектелмей, басқалардың да пікірін ескеріп, қандай да обьективті ойлау және 
қисыны бар өзіндік қате сенімінен бас тарта білу. Сыни тұрғыдан ойлау жаңа 
идеяларды ұсынуға және жаңа мүмкіндіктерді көруге қабілетті. 

Сыни тұрғыдан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. Ол 
маңызды мәселелерді талқылау және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды. 
Бұл модуль оқушылардың да, мұғалімдердің де сыни тұрғыдан ойлауды да-
мытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді.(МАН)

Бірінші кезең – қызығушылықты ояту кезеңі. Бұл кезеңде оқушының 
тақырып туралы не білетіндігі анықталады, белсенділігі артады, оқушыларды 
сабаққа психологиялық тұрғыдан дайындай отырып қызығушылықтарын 
ояту стратегияларының бірін қолданып, оқушыларды сабаққа тарту.

Екінші кезең – тұсаукесер. Бұл кезеңде оқушыларды жаңа сабаққа да-
йындау мақсатында сыни тұрғыдан ойлау тапсырмалары көптеп жүреді. 
Мысалы, «Видеоролик»  көрсету  арқылы жаңа сабаққа көпір салынады. 
Сабақтың тақырыбы оқушылармен бірге ашылады.

Үшінші кезең – мағынаны ашу. Оқушы жаңа ақпаратты бұрынғы 
білімімен ұштастыра түседі.Бұл кезеңді іске асыру үшін бірнеше тәсілдер бар. 
Олар – болжау кестесі, ойлан, жұптас, ортаға сал, сұрақ қоя білу, өзара оқыту, 
т.б. Осы тәсілдерді қолдану кезеңінде ең тамаша кезеңге, яғни оқушының 
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өздігінен білім алу, өзін-өзі өзектендіру, танымдық қабілеттерінің дамуы, 
шығармашылық іс-әрекетінің оянуы, бір сөзбен айтқанда, өзіндік еңбек ету 
кезеңіне айналдырады. 

Төртінші кезең – «рефлексия», ой-толғаныс, яғни білім алудың 
қорытындылау кезеңі, оқушылар сабақ бойы алған білімдерін, түсініктерін өз 
сөздерімен баяндап бере алатын, жаңа білімдерін көрсете алатын кезең. Сыни 
тұрғыдан ойлауға үйрету модулін таңдау кезеңінде мұғалімнің білімділігімен 
қатар оқушыларға деген сенімділік күшті болуы керек. Өйткені, оқыту 
үрдісінде қалыптасқан көзқарастар мұғалімнің сыныптағы барлық іс-
әрекетіне әсер етеді. 

Әр кезең бойынша оқушылар өз-өздерін табыс критерийі арқылы 
формативті бағалайды. 

Формативті бағалау күнделікті тәжірибеде қолданылады (сабақ сайын, 
күнбе-күн). Бұл алға басуды қамтамасыз ететін кері байланыс. Оқушыларға 
да, мұғалімге де қолайлы бағалау формасы  сыныптың үлгерімін қадағалауға 
көмектеседі. Формативті бағалау қалыптастырушы, ынталандырушы функ-
цияларды атқарады. 

Жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шар-
ты: мұғалімнің ізденімпаз болуы. Себебі, еліміздің болашағы бүгінгі жас 
ұрпақтың білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан сабақты жаңаша құрып, 
инновациялық түрлі тәсілдерді, педагогикалық білімдерді жетілдіре оты-
рып оны дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу әрбір 
мұғалімнің міндеті болуы керек. «Сыни тұрғысынан ойлауға үйрету» модулі 
негізінде өткен сабақтар оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, 
өз бетінше білім алуға, жұптық және ұжымдық бірлесіп жұмыс жасауға, 
шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Ең бастысы, оқушы білімінің 
тереңдігі мен тиянақтылығын арттырады. 

Сыни тұрғысынан ойлауға үйрету арқылы оқытудың тиімділігі сол, әр 
кезеңнің өзіндік ерекшелігі бар. Бірақ, бұлар бір-бірімен өзара өте тығыз 
байланысты болып келеді. Сыни тұрғысынан ойлауды үйрету үшін алдымен 
сыни тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт керек, оқушыларға ойланып 
толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру, әртүрлі идеялар мен пікірлерді 
қабылдау, үйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдану, 
бір-бірінің  жауабына жасаған сынының дәлелді, дәйекті болуын талап ету. 

Сыни  тұрғысынан  ойлау  бағдарламасының тиімді жақтары: оқушы-
лардың өздігінен жан-жақты білім алуға жағдай жасалады, сабақ кезінде 
уақытты ұтымды пайдалану мүмкіншілігі молаяды, оқушылар өзара пікір 
алмасуына мүмкіндік туғызылады, мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті 
қарым-қатынастар орнайды, сонымен қатар оқушылардың  шығармашылық 
қабілеттерін,  түсіну   сезімдерін арттыру, сауатты  жазу,  мәнерлеп  оқу,  мағы-
налы  сөйлеу,  өлең  шығару,  эссе  жазу, тағы да басқа көптеген қасиеттерін 
дамытып қалыптастыруға болады.

«Мектеп  жұмысы  мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі 
тұлға – мұғалім» деп Стронг айтқандай, ұстаздық білімділікпен қоса 
ізденімпаздықты, дарындылық, ұйымдастырушылық, тағы да көптеген 
құндылықтарды талап ететін маман иесі. Ендеше біздің міндетіміз – 
оқушының бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерді ашып дамыту.

Әдебиет

1. Мұғалімге арналған нұсқаулық. 3 деңгей.
2. Оқыту-тәрбиелеу технологиясы журналы. 2011.
3. Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын дамыту нысандары мен әдістері.  2012.

Орал қаласы.
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ына сандарға көз жүгіртіп, ойланып көрейікші: мұғалім өз өмірінде 25 
мыңнан астам сабақ береді екен, ал оқушы 11 жылда 10 мың сабаққа 

ҚАЗІРГІ ЗАМАН САБАҒЫН ҚАЛАЙ 
ДАЙЫНДАУ КЕРЕК?
(Жас мамандарға өткізген семинар-практикум) 

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

М
қатысады екен.

Оқушының үлгерімі, білім сапасының жоғары болуы, ең алдымен, 
мұғалімнің өз міндетіне, қатынасына, көзқарасына, шеберлігіне байланысты. 
Бала мектепке оқып-үйренуге деген үлкен ынтасымен, ықыласпен барады. 
Оларды «қабілетті» және «қабілетсіз» деп бөлуге болмайды. 

Әр  мұғалімнің  өзіндік әдіс-тәсілі бар. Қандай әдіс-тәсіл болса да, 
оқушыны ойлантуға жетелеумен бірге оны ортаға салуға, басқалармен 
пікірталастыруға жетелеуі тиіс. Өз ойымен тұйықталған баланың ой-
лау қабілеті еркін дамымайды. Алайда, мұғалімге «Сабақты былай өткіз» 
деп нұсқау беру қиын, өйткені ол – мұғалімнің қиялынан туындайтын, 
шығармашылықты қажет ететін үрдіс, яғни мұғалім өз сабағының авторы. 
Мұғалім жұмысы ұдайы ізденісті, еңбексүйгіштікті қажет етеді. 

Оқушыға сабақта ең маңыздысы – жүргізілетін іс-әрекеттер. Белгілі педа-
гог В.Сухомлинскийдің «Сабақ – бұл мұғалімнің жалпы және педагогикалық 
мәдениетінің айнасы, оның интеллектуалдық байлығының өлшеуіші, ой-
өрісі, білімдарлығының көрсеткіші» деген сөзі – соның шынайы көрінісі.

Яғни, сабақ – оқу үрдісіндегі  ең құрамды бөлімі. Мұғалім мен оқушы 
еңбегі маңызды шамада сабақта топтанады. Сол себепті оқушылардың сабаққа 
дайындалу сапасы сабақтың берілген деңгейіне, оның мазмұндылығына, 
әдістемелік толысуына байланысты келеді.

Ендеше осындай мазмұнды сабақты қалай құру қажет?
Жаңашыл сабақты өткізгенде оқушыларға білім мен біліктілікті игерту 

ғана емес, сонымен бірге олардың білімге деген шынайы қызығуын, нақты 
сенімділігін тудыру, олардың шығармашылық санасын оятуға бола ма?

Мұғалімге сабақ өткізуге мына төмендегі ұсыныстардың көмегі тиері 
анық.

Біріншіден, сабаққа дайындықты неден бастау керек?  (жас мамандарға 
сұрақ қойылады).

Сабақтың тақырыбын нақты түрде анықтау және құру.
Өтілетін сабақтағы басты түсініктерді анықтау, сабақ бейнесін қарап 

шығу немесе керісінше, оқу материалдарының келешекте іске асырылатын 
бөлімін, өз әрекетін өрлеу іскерлігі ретінде қарау қажет.

Екіншіден, мұғалім үшін сабақтың мақсатты нұсқауын анықтау және 
құру не үшін қажет деген сауал туындайды. Осыған байланысты сабақтың 
үшбірізділік  функцияларын анықтап алу керек.  (Сұрақ: Үшбірізділік деген 
не?)

Сабақ мақсатының үшбірізділігі – бұл мұғалім алдын ала жоспарлаған 
нәтиже, мұғалім мен оқушылар бұл нәтижеге сабақ соңында жетуге тиіс. Ал 
сабақ мақсатының үшбірізділігі дегеніміз – бұл күрделі құрама мақсат, ол үш 
аспектіден құралған: білім-танымдық, тәрбиелік, дамытушылық.

Білім-танымдық аспектісі. Бұл – сабақтың ең басты және анықтаушы 
аспектісі. Ол мына талаптардың орындалуынан құралады:

– әрбір оқушыға өздігінен білім алуын үйрету және көмектесу. Өзгелерді 
неге үйрету, оларға не істеу керек екендігін көрсету;
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– дағдыларды қалыптастыру – дәл, қатесіз орындалатын іс-әрекеттер;
– біліктілікті қалыптастыру – іс-әрекеттерді табысты орындауды 

қамтамасыз ететін білім мен дағдыны үйлестіру;
– оқушылардың өздерінің жетістіктерін өздеріне талдатып, өзіндік 

бағалау әрекеттерін ұйымдастыру.
Дамытушылық аспектісі. Бұл – мұғалімге неғұрлым қиындық тудыра-

тын мақсаттың аспектісі. Дамытушылық аспекті бірнеше блоктан тұрады:
– оқушылардың тілін дамыту (сөздік қорын, тілдік қасиетін, сөйлеу 

мәдениетін);
– оқушылардың ойлау қасиетін дамыту (ойдан өшпейтін, адам жадын-

да мәңгі жатталып қалатын тапсырмалар);
– жеке тұлға ретінде дамыту  (талдау, салыстыра білу қабілеттерін 

дамыту, өзіндік ойы мен идеясын ұстану);
– жалпы қабілеттілікті дамыту (әдебиеттер мен қосымша 

көрнекіліктерді тиімді пайдалану);
– танымдық қызығушылықты дамыту (жаңашылдық, ғылым мен 

техниканың жетістіктерін пайдалана білу);
– сезімді дамыту.
Тәрбиелік аспектісі: 
– адамгершілік тәрбиесін беру (қазақстандық патриотизм, ұлттық 

келісім ұғымдарын дұрыс қадылдау, үлкенге сый, кішіге жол көрсету);
– еңбек тәрбиесі (еңбекке баулу, мамандыққа бағдарлау және эконо-

микалық тәрбие);
– сұлулық тәрбиесі (табиғат пен өнердегі сұлулықты түсінуге, 

әдептілікті бойына сіңіре білуге, шығармашылық қабілеті мүмкіндігінше 
дамыған азамат тәрбиелеу).

Атырау облысы 
Құрманғазы ауданы.

стаздар үшін оқытудағы жаңа әрі озық технологияларды өз пәнінде пай-
далану – бүгінгі күннің талабы. Ол талаптарды орындау үшін мұғалім 

СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУДЫҢ МҮМКІНДІГІ МОЛ

Салтанат  КӘРІМОВА,
№3 жалпы орта білім беретін мектеп-кешенінің
қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі

Ұ
түбегейлі өзгеруі керек. Яғни, ескіше көзқарастан алшақтап, жұмысты жаңаша 
орындау. 

Неліктен өзгеруі қажет?  Өйткені, әлем өзгеруде... Әлем өзгергендіктен, 
сіз өзгересіз. Себебі қазіргі сәтте өзгеріссіз қалу өте қауіпті екенін кез келген 
ұстаз біледі. Мұғалімнің өзгеруі – сабақ  беруде оқытудың жаңа технология-
ларын тиімді етіп пайдалана отырып, оның нәтижесін көруге әкеледі. Бұл 
жайлы өткен ғасырда-ақ Жүсіпбек Аймауытов «Жаңа технология – жаңадан 
жаңаны іздеу» деп дөп басып айтып кеткен.

Қазіргі таңда елімізде сапалы білімге көңіл аударылуда және жаңаша 
оқыту үрдістері қолданысқа ене бастады. Қазіргі таңда үш айлық курс ба-
рысында деңгей бойынша оқыту кеңінен ауқым жаюда. Сындарлы оқыту 
арқылы мұғалімдердің сабақ беру тәжірибелерін сапаландыру жүзеге асу-
да. Осының ішінде «Сындарлы оқыту технологиясына» нақтырақ тоқтала 
кеткім келеді. Бұл сындарлы оқыту технологиясы жеті модульдің бір сабақта 
тоғысуына негізделген. Сындарлы оқыту әлемнің ең озық технологияларының 
жиынтығынан құралған. Дәстүрлі оқытудан ерекшелігі: мұғалім мен оқушы 
бірге сұрақ қояды, бірге дайындалады. Нақтырақ тоқтала кетсем, «Жаңаша 
оқыту әдістері немесе диалогтік оқыту» модулі топтық жұмыс жасатуға 
негізделген. Мұғалім оқушыларды бірнеше топтарға бөледі. Топта оқушылар 
4. “Қазақстан мектебі” №8, 2015.
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саны төрт пен жеті аралығында болуы шарт. Топқа сан арқылы, жыл мезгілдері 
арқылы немесе сабақтағы тақырыпқа сәйкес те бөлуге болады. Ішінара топ 
басшысын өздері сайлап алады. Кластер, постер жасау арқылы берілген тап-
сырманы қорғайды. Оқушы ізденуді үйренеді. Тіпті зерттеушілікпен де айна-
лыса алады.   Оқушыға еркіндік беріледі. Еш қысылмай топта өз ойын айтып, 
өз бетімен оқуға бейімделе түседі. Сабаққа, пәнге деген көзқарасы өзгеріп, 
қызығушылығы арта бастайды. Оны топтық жұмыстар жүргізу кезінде анық 
байқауға болады. Бірлесе оқыту кезінде мұғалім бағыт пен бағдар беруші 
рөлінде болады әрі көп сөйлемеуі қажет.Тапсырмаларды мұғалім алдын ала 
дайындап әкеледі. Осы тапсырмаларды тек таратып береді. Сонымен қатар 
мұғалім топпен жұмыс жасау кезеңінде өз оқушыларын өзге қырынан көре 
алады. Сол секілді жұптық жұмыстар да жүргізіледі. Бұл арада жұптағы 
оқушылар біріне-бірі түсіндіреді.  Дарынды, талантты оқушылар да белгілі 
бола бастайды. Сондықтан жеке тапсырмалар ретін беру де қарастырылады. 
Ондай тапсырмаларды белсенді, білімі жоғары оқушыға да, сабақ үлгерімі 
төмен оқушыға да беруге болады. Бұл арада мұғалім тапсырмаларды алдын 
ала дайындаған кезде оқушылардың оқу деңгейін ескеріп жасайды. Топтық 
жұмыс барысында диалогтік оқытудың орны ерекше, себебі ол сабақтың өн 
бойында жүріп отырады. 

Оқушыларды тым шаршатып немесе жалықтырып алмау үшін сергіту 
сәті әр тапсырмадан соң жасалынып отырады. Сергіту сәтінен кейін оқушы 
жақсы сергіп, сабаққа ықыласпен кіріседі. Сонымен бірге тұйық оқушылар 
болса, ашыла түседі әрі ұжымда өздерін еркін сезіне бастайды және қысылу, 
ұялу деген жайсыздықтан арылады. Осыдан оқушылардың ортаға бейімделе 
бастағанын аңғарамыз.

Бағалаудың алар маңызы зор. Деңгей бойынша оқыту үрдісінде бағалаудың 
екі түрі атап көрсетіледі. Ол формативті бағалау және сумативті бағалау болып 
екіге бөлінеді. Формативті бағалау дегеніміз – жинақтық бағалау. Сумативті 
бағалау дегеніміз – жиынтық бағалау. Бұл бағалау соңынан қойылады. Оған 
дейін әр топқа, әр оқушыға жинақтық бағалау жасалынады. Сонымен қатар 
әр тапсырма орындалған кезде мұғалім ауызша бағалап отырса, өзге топтар да 
бір-бірін бағалау арқылы қолдау жасай алады. Бағалау түрлері арнайы мұғалім 
жасаған немесе оқушылар жасаған өлшемдер арқылы қойылады. Оқушы 
топтық бағалауды, жұптық бағалауды және өзін-өзі бағалауды үйренеді. 
Топтық жұмыстың барысында бірлескен оқудың тиімді тұстарын ұғынады. 
Сонымен қатар сыни тұрғыдан ойлау қабілеттері дами түседі. Сыни тұрғыдан 
ойлау – бұл да  модульдердің  біріне  жатады. Сыни тұрғыдан  ойлау  дегені-
міз – өзіндік жеке ойлау. Өзіндік жеке ойлауы қалыптаса бастаған оқушы 
алған білімін өмірде де қолдана алуға бейімделе алады. Сонымен қатар өзін 
және өзге достарын да басқа қырынан тани түсері анық.

Ақпараттық-коммуникативтік технология модулін  қолдана оқыту тек 
слайд  арқылы  ғана  емес,  ғаламтор желісін  пайдалануға  мол мүмкіндік 
береді. Сонымен бірге ұялы телефондарын, планшеттерін қолдануға рұқсат 
етіледі. 

Ендігі бір модуль түрі талантты және дарынды оқушыларды оқытуға 
бағыттайды.  Ондай   оқушылардың  бірқатары топтық жұмыс бары-
сында белгілі бола бастайды. Бұл оқушылар қатары біраз уақыт өте келе 
көшбасшылыққа икемделеді. Оны топтарды басқаруынан көруге болады.

Мұғаліммен бірге оқушылар да өзгере бастайды. Кері байланыс жүреді. 
Яғни мұғалім әрекеті арқылы оқушыға жеке тұлға екенін ұғындыру қажет. 
Бұлардың бәрі тәрбиеге жатады. Бұдан шығатын қорытынды: сындарлы оқыту 
технологиясы тәрбие арқылы білім беруге негізделген. 

Осы  бір  шағын  мақаланы  әлемдегі  екінші ұстаз  – әл-Фарабидің 
«Тәрбиесіз алған білім – адамның хас жауы» деген ұлағатты қағидасымен 
тәмамдағым келеді, құрметті әріптестерім.

Семей қаласы.
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емлекет алдындағы басты міндеттің бірі – білім беру жүйесін 
жаңарту болып отыр. Қазір осы салада оқытудың жаңа технологияла-

САБАҚТАР ТОПТАМАСЫНА ЖЕТІ 
МОДУЛЬДІ ЫҚПАЛДАСТЫРУ 

Меруерт  БИҒАЗИНОВА,
Еңбекші ауылындағы орта мектептің 
тарих пәні мұғалімі   

М
рын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Әрине, 
маманның сапасы мұғалімнің біліктілігіне тікелей байланысты. Қай кезеңде, 
қай қоғамда болсын, жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Осы 
орайда, 2011 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан білім саласындағы түбегейлі 
өзгерістер ұстаздан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Оқушының өз біліміне 
өзі жауапты болатын жаңаша оқыту тәсілдері оқушылардың да, ата-аналардың 
да жүрек түкпірінен орын алып отыр. Өздігінен білім алатын, жан-жақты 
ізденетін, талпынатын, алдағы өмір жолын өзі болжай алатын тұлға тәрбие-
леу – жаңаша білім берудің түпқазығы. Қазақстандық ұстаздар сындарлы 
оқыту теориясына негізделген Кембридж университеті тәсілі бойынша 7 мо-
дуль негізінде жаңаша сапалы білім беруге көшуде.

Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының пәнді терең түсіну қабілетін 
дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерлерде, кез келген жағдайда тиімді 
пайдалана білуін қамтамасыз ету.Бұл бағдарлама жеті модульге сараланған.

1. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер.
Оның бірі – диалог. Диалог негізінде оқыту мен оқу оқушылардың өзара 

сұхбаттасуы және мұғалім мен оқушы арасындағы диалогтің шәкірттердің 
өзіндік ой-пікірін жүйелі дамытуына көмектесетін амал екенін меңзейді. 
«Қалай  оқу керектігін үйрену» оқушыларға оқуды өз бетінше жалғастыра 
алатын білім жинау жауапкершілігін түсінуге  және оны өз мойнына алуға 
қалай көмектесуге болатынын көрсетеді.

2. Сыни тұрғыдан ойлау. Бұл оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын да-
мыту және мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауын дамыту. Балалардың сыни 
тұрғыдан ойлау қабілеттерін қажет ететін негізгі ерекшеліктер: ұтқырлық –  
ең жақсы түсініктемені табуға ұмтылу, сұрақтар қою, дәлелдерді талап ету, 
белсенділік. 

Сыни тұрғыдан ойлаудың көптеген құралдары бар. «Алты қалпақ», «Миға 
шабуыл», «Кубизм», «Екі түрлі күнделік», т.б. стратегиялық әдіс-тәсілдер 
арқылы жүзеге асыруға болады. Егер  мұғалім өзі сыни ойлай алса, оның  
шәкірті де сыни тұрғыдан ойлай алады.

3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау.
Оқудың тиімді бағасын және оқыту үшін тиімді бағаны түсіну оқыту 

мен оқудағы барлық жаңа тәсілдермен тығыз байланысты. Балалар өздерінің 
түсініктерін құра алатын белсенді оқушылар болса, онда мұғалімдер үшін де 
осы түсініктің мәнін білу қажет, өйткені ол оқуда алға қадам басуға  және 
оған қолдау көрсету үшін керек. Бағалаудың екі түрі бар. Ол формативті, 
яғни қалыптастырушы, суматифті, ол қорытынды баға болып табыла-
ды. Оқушыларды мадақтап, үнемі ынталандырып отыру керек. Бағалау 
техникасының түрлері:  «Өзін- өзі бағалау»,  «Екі жұлдыз, бір тілек», «Жұптық  
бағалау».

4. Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникативтік технологияны (АКТ) 
пайдалану.

АКТ – ол мұғалімнің көмекші құралы. Оқушыларда сандық технология-
ларда құзырлық таныта білулері қажет. АКТ оқушыларға ғылыми ұғымдарды  
түсіндіруді  және олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік береді.

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.



28

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Қазақстанның көркеюі  үшін оқушылардың таланты мен қабілетін ашып, 
оларды оқыту барысында дамыту аса маңызды. Қазіргі таңда білім беру са-
ласында жоғары жетістіктерді анықтайтын  және ынталандыратын бірқатар 
өңірлік, ұлттық, халықаралық сайыстар мен бағдарламалар жүргізіледі. Та-
лант – ол туа біткен қасиет, ал дарын барлық балаларда бірдей бола бермейді. 
Талантты және  дарынды  балаларға  кеңейтілген тапсырмалар және деңгейлік 
тапсырмалар  беріліп отырады. Қазіргі таңда инклюзивті мектептер  ашы-     
лып, тәжірибе жасалып жатыр. Оқуда сау балалармен қатар мүмкіндігі 
шектеулі балаларда бірге оқылады.

6. Оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес оқыту.
Танымдық даму – баланың оқу  және проблемаларды шешу қабілеті.

Танымдық  даму оқуға деген қабілеттілік, сондай-ақ зейін, сөз сөйлеу 
дағдылары, ойлау, негіздеу және  шығармашылық зияткерлік сияқты 
қабілеттерді дамытуға  және тұрақтандыруға қатысты. Аталған зияткерлік 
қабілеттер ойлау  үрдістерінің сипаты және жасына қарай олардың өзгеру 
ықтималдығы туралы маңызды ақпараты бар танымдық даму теориясы 
негізінде сипатталады.

7. Оқытуды басқару  және көшбасшылық.
Осы бағдарламамен мектебімізде жұмыс істеп жатқан 8 мұғалім 

бар. А.Манасова, С.Қоңырбаева, И.Пояркова, И.Бабаева, Ж.Төлегенова, 
Г.Мұздыбаева, Ә.Шыңғысова және өзім сабақ беретін сыныптар осы 
бағдарлама бойынша, топқа бөліну, бірігіп жұмыс істеу сияқты жұмыстарға 
дағдыланған. Оқушылар бірін-бірі бағалап, рефлексия жасай алады. Енді 
осы бағдарлама бойынша жұмыс істеп жүрген мұғалімдердің алдында үлкен 
міндеттер мен жауапкершіліктер жүктеледі. 

Мұғалім оқушы тілімен сөйлескенде ғана түпкі нәтижеге жетеді. Сол 
себепті баланы мақтап, мадақтап, қолпаштап отыру керек. Қазір біз дәстүрлі 
сабақ беруден арылып, жаңашылдыққа мойынсұнғанымыз жөн.  ХХІ ғасыр 
оқушылары шығармашыл, ойын еркін айтатын, алған білімін болашақта 
тиімді қолдана білетін болуы керек. Ал оқушылардың білімді болып өсуі 
біздің, мұғалімдердің  қолында. Сол себепті аянбай, тынбай еңбек етіп, сапа-
лы білім мен саналы тәрбие беруде мықты дағдыларды игеріп, ақпараттық-
басқару жүйелерін тиімді пайдалана білгеніміз жөн.

Алматы облысы
Қарасай ауданы.

ылым   мен   техниканың  дамып, экономиканың  өрлеп,  өндірістің     
жандана бастаған  қазіргі  кезеңінде білім жүйесіне тың жолдар мен 

ҰБТ-ҒА  ДАЙЫНДАУДЫҢ  ТИІМДІ   ЖОЛДАРЫ

Т.ЕСІРКЕГЕНОВА, 
“Ақмектеп” орта мектебі директорының 
оқу ісі жөніндегі орынбасары

Ғ
әдістерді таба білетін,  жаңашыл, ақыл-ойы дамыған терең білімді  мамандар  
даярлау  талап  етіліп отыр. Бұл орайда оқыту үрдісінің негізгі мақсаты – ар-
найы педагогикалық әдістерді жүйелі түрде  пайдалана  отырып  оқушының 
шығармашылық ойлауын, оқуға көзқарасы мен белсенділігін қалыптастыру, өз 
бетімен білім алу дағдыларын дамыту. Сондай әдістердің бірі ретінде тестілеу 
жүйесі Қазақстан Республикасының білім беру саласына енгізілгеніне бірнеше 
жылдар өтті. 

ҰБТ мектептің, мұғалімдердің, оқушылар мен ата-аналардың оқу кезеңінде 
атқарған күллі қызметіне баға беретін өзіндік ерекше шара болып табылады. 
Бұл баға оңды болу үшін белгілі бір дәрежеде күш-қуат жұмсау, тыңғылықты 
дайындалу қажет.
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ҰБТ-ға дайындаудың  тиімділігін  арттырудың  жолдары  қандай? ҰБТ-ға 
дайындаудың тиімділігін арттырудың  бірінші жолы – жүйелі, жақсы іске аса-
тын жоспар. Жоспармен  жүру уақытты үнемдеу болып табылады.

Жылдық жоспар жұмыстың мынадай формалаларын қамтиды:
– бағдар жасауға байланысты педагогикалық кеңес (тамыз айында);
– кеңес қорытындылары бойынша психологиялық мониторинг және 

педагогикалық консилиумдар (мониторинг нысаны мектеп бітірушілердің 
ҰБТ-ға дайындығы, типтік қиындықтар және т.б. болуы мүмкін);

–  мониторинг  өткізуді  бірінші  тоқсанның аяғы мен екінші тоқсанның ба-
сына жоспарлаған  дұрыс. Оның қорытындыларын психолог, сынып жетекшісі 
және пән мұғалімі бірлесіп талқылайды. Мониторинг қорытындылары 
негізінде сынып сағаттарының, психологиялық сабақтардың және ата-ана-
лар жиналыстарының мазмұны мен тақырыптары жоспарланады;

–  жыл ішінде өткізілетін ата-аналар жиналыстары.  Жиналыс тақырып-
тары мониторинг қорытындыларымен және байқау сынақтарының, тексеру 
жұмыстарының нәтижелерімен байланысты болуы тиіс;

– пәндер бойынша әдістемелік кеңестер. Мұндай кеңестердің міндеті – 
мұғалімдердің әдістемелік құрылғыларын  байыту, олардың тест мазмұны мен 
сабақ өткізу қызметі арасында әдістемелік байланыс орнатуына көмектесу;

– аралық тексеру мен байқау сынамаларының нәтижелеріне талдау жа-
сау;

– сынып сағаттары мен психологиялық сабақтар өткізу. Жұмыстың бұл 
формаларын екінші-үшінші тоқсанға жоспарлаған дұрыс;

– аналитикалық-педагогикалық кеңес (мамыр-маусым).
ҰБТ-ға  дайындаудың  тиімділігін  арттырудың  екінші жолы – тестілеуге 

дайындық проблемасы бойынша өткізілетін педагогикалық кеңестердің мына-
дай мақсаттарды көздей отырып ұйымдастырылуы кіреді.

1. ҰБТ-ға дайындық барысында педагогтердің өз жауапкершіліктерін 
сезінуі, білім беру үрдісінің әртүрлі қатысушылары арасында емти-
хан дайындығына байланысты жауапкершілікті бөлісу туралы ұғымды 
қалыптастыру.

2. Тест мазмұны мен сабақ өткізу қызметі арасында әдістемелік «көпір» 
орнатуы.

3. ҰБТ-ға дайындық барысында туындаған проблемалар бойынша 
психологиялық-педагогикалық біліктілігін арттыру.

4. Мұғалімдердің кәсіби эмоционалдық тұрғыдан қажуына жол бермеу, 
оның алдын алу.

Осымен қатар оқушылардың даярлық деңгейіне талдау жасап отыру қажет. 
Талдау нәтижесінде неғұрлым проблемалық салалар белгіленіп, оларды ретке 
келтірудің нақты ресурстары айқындалады.

Соған байланысты мұғалімдер мен психологтер мектеп бітірушілерді 
қолдаудың бірыңғай психологиялық-педагогикалық стратегиясын әзірлеп, 
жұмыстың жекелеген элементтері бойынша жауапкершілікті бөліседі.

ҰБТ-ға стратегиялық дайындық мәселесіне байланысты мұғалімдер мен 
психологтердің өзара әрекеттестігі бірнеше нұсқада жүзеге асырылуы мүмкін.

1. Мектеп бітірушілер түгел бақылау нысанына алынады.
2. Басты назар оқушылардың қандай да бір қиындықтары (мазасыздық, 

т.б.) айқындалған белгілі бір топтарына аударылады.
3. Жекелеген мектеп бітірушілердің қиындықтары талқыланады.
ҰБТ-ға  дайындаудың тиімділігін  арттырудың  үшінші жолы – ата-ана-

лардың   емтиханға  даярлық  жұмыстарының  мазмұны  мен  құрылымынан  
хабардар болуы және бұл күрделі үрдістегі өз жауапкершілігін сезінуі. 
Сондықтан бұл орайда олар мәліметтер мен ақпараттар алуы керек.

ҰБТ-ға әзірлік мәселелері бойынша өткізілетін жиналыстарға мектеп 
бітірушілерді даярлау ісімен шұғылданатын мамандарды да қатыстыру қажет. 
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Мұндай жиналыс оқушылар айналасындағы үлкендердің де күш-жігерін 
бірыңғай бағыт  бойынша  бағдарлауға мүмкіндік береді. Ата-аналар мен педа-
гогтер ортақ міндет біріктірген қызметкерлерге айналады. Ата-аналардың пси-
хологтер мен педагогтер ұстанымдарын қолдануға және баланың емтиханға 
әзірлік үрдісін тиімді етіп құруына көмектесуі үшін уақыты мол болуы үлкен 
рөл атқарады.Сондықтан мұндай жиналыстарды қазан-қараша айларында 
өткізу оңтайлы болады.

Мұнан кейін ата-аналар дайындық кезеңі барысында және тікелей жи-
налыстарда белгіленген психологиялық көмек көрсету стратегияларын өз 
беттерімен жүзеге асыратын болады. Бұл орайда педагогтердің баламен жеке-
лей жұмыс жүргізуіне немесе ата-аналарға кеңес берулеріне тура келуі мүмкін. 
Жалпы емтиханға дайындық кезінде педагогтер мен ата-аналардың өзара 
әрекеттестік қызметі үзілмеуі өте маңызды. Бұл үшін оқу жылы ішінде тағы 
1-2 жиналыс өткізуге болады.Ол жиналыстар аналитикалық сипатта болып, 
емтиханға әзірлік барысын талдап, тексеріп қорытындылап отыруы тиіс.

Мектеп бітіру емтиханына дайындық проблемалары бойынша ата-аналар-
мен жұмыс жүргізуде ұсынымдық кеңестердің орны ерекше.

Ұсынымдар ата-аналарға олар бас қосатын жиналыстарда ауызша ай-
тылуы да, арнайы стенд немесе интернеттегі мектеп сайты арқылы жаднама 
түрінде жазбаша берілуі де мүмкін.

ҰБТ-ға дайындау жағдайында тағы бір назар аударатын мәселе: мазасыз-
дану, қауіп ойлау сезімдеріне байланысты.Бала қаншалықты көп мазасыздана-
тын болса, оқу іс-әрекетіне жұмсайтын күш-жігері соншалықты азая береді. 
Мазасыздықтың қалыпты деңгейі оқушылардың емтиханға әзірлік әрекеттерін 
күшейтіп, оны маңызды шара ретінде қабылдауына ықпал етеді. Осыған байла-
нысты емтиханды ойдағыдай тапсыру үшін мазасыздықтың белгілі бір деңгейі 
бәрібір қажет. Одан толығымен ада-күде арылуды ойластыру артық нәрсе.

Емтиханның өзі оқушылар үшін жүйке ширықтырарлық жағдай болып 
табылады. Онда оқушылар шектеулі уақыт ішінде берілген тапсырмаларды 
орындап шығуы керек. Әрі бұл жұмыс нәтижелері орындау сапасына қарай 
бағаланады.

Мектеп жүйесінде емтиханға дәстүрлі түрде ерекше мән беріледі, ал 
баланың сынақ кезіндегі жақсы немесе жаман балл  алуы ата-аналар мен пе-
дагогтер арасында қызу талқыға түседі. Емтихандағы стресс бұл үрдістің өзін-
өзі бағалаумен тікелей байланысты сипатына орай туындайды. Баланы «Мен 
қаншалықты білемін. Берілген тапсырмаларды игеріп орындай аламын ба, жоқ 
па» деген ойлар мазасыздандырады. Бұл мазасыздықты емтиханға арналған 
уақыттың тапшылығы одан сайын күшейте түседі.

Мазасыздықтың күшеюіне ықпал ететін тағы бір фактор – ата-аналар 
мінез-құлқы болып табылады. Көптеген ата-ана балаларының оқу үлгеріміне 
айрықша көңіл бөлетіні мәлім. Олар үшін емтиханның мәні ерекше екендігі 
сондай, өз балаларынан да бетер қобалжиды. Бірақ, қалай дегенде де үлкендер 
өзін-өзі қолға ала алады. Ал бала өзін-өзі бақылау тәсілдерінен ада. Қиындық 
осыдан келіп туындайды. Дайындық кезеңінде де, емтихан үрдісінде де 
оқушылардың эмоционалдық жағдайын реттеуге өзін-өзі бақылаудың 
психогимнастикалық тәсілдерін қолдануға болады. Егер оқушы мазасыздықты 
жеңудің осындай жолдары бар екенін білетін болса, ол емтиханға дайындық 
үрдісін анағұрлым жеңіл өткізетін болады.

Емтихан тапсырудың дәстүрлі формасы кезінде оқушылар үлкендердің, 
ересек жолдастары мен мұғалімдердің көмегіне арқа сүйей алады.ҰБТ тапсы-
ру кезінде мұндай қолдауға мүмкіндік болмайды. Онда бәрі де бөтен: адам-
дар да, балалар да, емтихан өткізетін орын-жай да. Емтихан қабылдап, оның 
нәтижелерін бағалайтын бейтаныс кісілер. Бұл мазасыздықты күшейтіп, 
назардың нысанаға шоғырлануын төмендететін жайт. Сондықтан дайындық 
үрдісінің психологиялық аспектілеріне жете назар аударып, баланың мазасыз-
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дану сезімдерін «қалыпқа» келтіру бағытында мақсатты түрде жұмыс жүргізу 
қажет.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің 
негізгі міндеті – баланың даралығын дамыту, тәрбиелеу және оқыту үшін 
жағдайлар жасау арқылы интеллектісін дамыту, бала тұлғасының рухани және 
дене мүмкіндіктерін ашу екендігі айрықша айтылған. Ендеше біз оқушылардың 
даму ерекшеліктерін жете танып білуіміз қажет.

Бірінші кезеңде сынып жетекшісі мен психолог қауіп-қатер (риск) тобына 
жататын оқушыларды анықтайды және ата-аналармен бірлесіп психологиялық 
қолдау көрсету әдістері мен жолдарын қарастырады.

Қауіп-қатер (риск) тобына келесі қиындық туғызатын  оқушылар жатады.
1. Мазасыз оқушылар.    4. Гипертимді балалар.
2. Сенімсіз балалар.        5. Бос балалар.
3. Әлсіз балалар.             6. Аудиалдар мен кинестетиктер.
Сынып жетекшісі мен психолог, пән мұғалімдері, ата-аналары бірлесе оты-

рып  мектеп бітіруші нашар оқитын оқушылардың төменде көрсетілген топқа 
жататынын анықтап, тест тапсыруға дайындауда түрлі психологиялық қолдау 
көрсету жолдарын іздестіреді. 

Әлсіз балалар тобына қысқаша психологиялық сипаттама беретін болсақ, 
әлсіз балалар тез шаршайды, осыдан қызмет ету қарқыны төмендейді және 
бірден қателері де көбейеді. Бұл шаршау жоғарғы жүйке жүйелеріне байланыс-
ты, сондықтан да оған түзету жұмыстарын жүргізу шектеулі.

Негізгі қиындықтар. ҰБТ ұзақ уақыт бойы (3 сағат) жоғары 
жұмыс қабілетінде  болуды  талап етеді. Ал бұл әлсіз балалардың тез  
шаршайтындығынан  олардың  жұмыс  істеу  қабілеті  төмендейді.

Қолдау көрсету стратегиялары. Дайындық кезеңінде әлсіз балаларға 
көп талап қоюға болмайды, мүмкіндігін ескерген жөн. Оны басқалармен 
салыстыруға болмайды. Олар шаршамас үшін сабақ араларында үзіліс жасап, 
демалуы және көбірек ұйықтауы керек.

Әлсіз баланың ата-анасы психоневрологке немесе невропатологқа  барып, 
балаға қолдау көрсететін дәрумендер немесе шөп дәрілер туралы кеңестер ал-
сын.

Емтихан кезінде. Әлсіз балалар емтихан кезінде бірнеше кіші үзілістер 
жасағаны жөн, оларды асықтыруға болмайды.

Гипертимді  балалар  типіне қысқаша  психологиялық сипаттама беретін 
болсақ, гипертимді типтегі  балалар өте жылдам, энергиясы мол белсенді  бо-
лып  келеді.  Олардың қызмет істеу қарқыны жылдам, импульсивті және шы-
дамсыздау.  Олар  тапсырманы тез орындайды, ұқыпты және тура орындағаннан 
гөрі жылдам орындап тастағанды жөн көреді.

Негізгі қиындықтар. ҰБТ процедурасы жинақылықты, зейінділікті, 
мұқияттылықты талап етеді. Бұл қасиеттер гипертимді балаларда на-
шар дамыған. Бір жағынан олар басқа тапсырманы орындауға тез ауысып, 
бейімделуіне байланысты, тестік тапсырмаларды тез орындайды. 

Қолдау көрсету стратегиялары. Дайындық кезеңінде оларға  қызмет істеу 
қарқыныңды төмендет деп айтудың қажеті шамалы, бәрібір ол өзіне қолайлы 
қарқында жұмыс атқарады. Оған  ҰБТ нәтижесінің маңыздылығын айту 
жеткілікті. 

Емтихан тапсыру кезінде. Гипертимді балаларға орындаған тапсырманы 
тексеру қажеттігін ескерту қажет. 

Оқушының үлгермеуі және тәрбиесіздігінің  шығу себептерін анықтай 
отырып  пән  мұғалімдері  өз пәндері бойынша  «Даму картасын» жасай-
ды. Жыл бойы оқушыларға кесте бойынша қосымша сабақ береді. Мұғалім 
оқушылар мүмкіндігін зерттеп, қосымша сабақ формасын таңдайды. Қосымша 
сабақ топтық, дара, ұжымдық формада өтеді.

Баланың бүкіл өмірі бойында оның даму үрдісі жүріп жататыны  мәлім. Ол 
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сан алуан дене күші мен психикасы  жағынан, сандық және сапалық жағынан 
өзгерістерге  ұшырайды. Психикалық өзгерістер, ең алдымен, ақыл-ой жағынан 
дамуына, жекебасының барлық психикалық сипаттарының қалыптасуы мен 
қоғамда тіршілік ету үшін қажетті әлеуметтік сапаларды алуына қатысты бо-
лып келеді. Бір сөзбен айтқанда, сыртқы жағдайлардың ықпал ету нәтижесі 
әрбір баланың психикасында болып жатқан ішкі үрдістерге түгелдей және 
толығымен тәуелді болып келеді. Нақ сондықтан да тіпті өмір мен тәрбиенің 
біркелкі жағдайларында да адамдар мүлде әртүрлі даралыққа ие болып өсіп 
жетіледі.

Дайындық үрдісінің психологиялық аспектілеріне жете назар аударып, 
мектепте оқу-тәрбие үрдісін жүйелі жүргізу және педагогтер мен ата-ананың 
тығыз байланыста жұмыс істеуіне қоса оқушының талабы мен талпынысын, 
«жетістікке жетемін» деген сенімін нығайту табысқа  жетудің кепілі. Осы орай-
да мұғалімдерге, ата-аналарға, оқушыларға арналған жадынамалар, негізгі 
бағыттар мен ұсыныстарды оқып білудің де дайындық барысында пайдасы 
мол.

ҰБТ-ға дайындау барысында білім беру ұйымының материалдық және 
ғылыми- әдістемелік қамтамасыз етілуі  ерекше орын алады.

Оқушыларды ҰБТ-ға дайындау бойынша қызметті жоспарлау барысы 
төмендегі кезеңдерден тұрады.

І. Диагностикалық кезең.
1. Жеке тақырыптар бойынша «төмендеуді» анықтау мақсатында сынама 

тесттерінің қорытындысын талдау.
2. Әр аптадағы жекеше жұмыс: пән бойынша кеңес беру; әңгімелесу.
ІІ. Практикалық кезең.
1. Тест жинақтарымен жұмыс.               3. Қосымша сабақтарға баруы.
2. Электрондық тесттермен жұмыс. 4. Сынама ҰБТ тапсыруы.
ІІІ. Бақылау кезеңі.
1. Тақырыптар бойынша бақылау тесті.
2. Түзету жұмыстарын жүргізу.
Оқушылардың  емтиханды ҰБТ түрінде тапсыруға дайындығын келесідей 

құрамды бөліктерге жіктеуге болады: 
– ақпараттық дайындық (емтихандағы мінез-құлық ережелері, бланк-

терді толтыру тәртібі туралы хабардарлық және т.б.);
– пәндік дайындық  немесе мазмұндық дайындық (белгілі бір пән бойынша 

дайындық, тест тапсырмаларын шешу дағдысының болуы);
– психологиялық дайындық (дайындық жағдайы – «бел буу»,  белгілі 

бір мінез-құлыққа іштей бел буушылық, мақсаткерлік іс-әрекетке 
бағыттылық, емтихан  тапсыру  сәтіндегі  табысты әрекет үшін тұлғаның 
мүмкіншіліктерін  бейімдеу  және  белсендіру).

Берілген бөліктерге бағыттала отырып ҰБТ-ға дайындықтың өзекті 
мәселелеріне мыналарды жатқызамыз:

– оқушыларды ҰБТ-ға дайындау бойынша ақпараттық жұмыстарды 
ұйымдастыру;

– білім сапасының мониторингі;
– психологиялық дайындық.

Әдебиет
1. Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы. – 2011. – №12 (60). 
2. Қазақстан мектебі  журналы. – 2009. – №4.
3. Қазақстан мектебі  журналы. – 2014. – №5 (1061).
4. Богословский В.В. Жалпы психология. – Алматы:  Мектеп, 1980.
5. Ильина Т.А. Педагогика. – Алматы:  Мектеп баспасы, 1977.
6. Образовательные стратегии выпускников школ ВКО//Білім  беру  мекемелерінің  басшы-
 ларына 2014 жылғы ҰБТ-ға даярлауға және өткізуге арналған нұсқаулық.

Шығыс Қазақстан облысы 
Тарбағатай ауданы.
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ҰСТАЗ  ЖӘНЕ  
ӘДІСТЕМЕЛІК  ЖҰМЫС

Бақытжан  МҰСАҒАЛИ,
Индер аудандық оқу орталығының 
әдістемелік бөлім меңгерушісі

ХХІ ғасыр  – білім мен ғылымның жедел да-
муын, заманауи  және халықаралық 

стандарттарға сай  өркендеуін талап ететін кезең. Осы орайда ақпараттық-
инновациялық  технологиялар жан-жақты жедел іске  қосылып отыр. 
Сондықтан бүгінгі таңда білім саласы мен  білім беру  мекемелеріне 
қойылып отырған талап пен жүктелген міндеттер де жоғары. Қазақстандағы 
білім беру ісі – мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының  бірі екенін 
«Ұлттың бәсекелестік  қабілеттілігі – ең бірінші  оның білімділігімен 
өлшенеді» деген  сөзімен  Ұлт   көшбасшысы   Нұрсұлтан  Әбішұлы  На-
зарбаев нақты атап  көрсеткені  белгілі. Балаларға білім мен өнерді  үйрете 
отырып  әрқайсысын шынайы адамгершілікке  тәрбиелеуге ұстаздардың   
терең  білімі  мен  кәсіби  шеберлігі арқылы   ғана  жетуге  болады.  Мұны 
ұлт   ғұламаларының бірі – А.Байтұрсыновтың  «Ең әуелі мектепке кере-   
гі – білімді, педагогикадан, методикадан  хабардар, жақсы оқыта білетін  
мұғалім»  деген салиқалы  сөзімен  бағалаған жөн.

Біздің орталықта 17 жоғары және 2 орта арнаулы білімді мұғалімдер 
еңбек етсе, оның үшеуінің – жоғары, үшеуінің – бірінші, тағы да  үшеуінің  
екінші санаттары бар. Өз санаттарын көтеруге өтініш беріп отырғандар да 
жоқ емес. Ұстаздардың  кәсіби  мамандықтарын жетілдіруі үшін олардың  
үйірме жұмысындағы сабақтары  бойынша  әдістемелік  шеберліктерін  
кеңейте  түсу мақсатында бірқатар  шаралар жүзеге асырылуда. Оның 
негізгілері оқу жылының басында қабылданған  орталықтың да, әдістемелік  
бөлімнің  де  жұмыс жоспарларында    қамтылған. Әдістемелік  шаралардың 
мазмұн-мақсаты мен жоспарлары, өткізілу бағыты жөнінде облыстық  және 
аудандық  әдістемелік  кабинеттер мен Атыраудағы мұғалімдердің  білімін 
жетілдіру институты мамандарымен қызметтік байланыс орнаған. 

Оқу жылының басында Батыс Қазақстан облысы Чапаев ауданындағы 
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балалар шығармашылығы орталығы арқылы алынған кейбір қызметтік 
құжат, бағдарлама, жоспарлар  әдістемелік  үлгі-көмек ретінде бірқатар 
мұғалімдерге   таратылып  берілді. Осы  жұмысты  дамыту мақсатында 
көршілес  Ақтөбе  облысы   мен   Орал   қаласындағы  балалар  шығармашылығы 
орталығы мен мектептеріне жолдаған  хаттарымызға  жауап болмады. 
Бірақ, біздің  орталық  үйірмелерінің   еркін  авторлық   бағдарламалармен 
жұмыс жасау ерекшелігіне орай әдістемелік құралдар мен оқулықтарды  
мұғалімдердің шығармашылықпен өз жұмыстарында еркін пайдалануы-
на  мүмкіндіктер  берілген. Бірқатар әріптестеріміз өзге аудан, облыстағы 

шығармашылық орталығының 
мамандарымен  байланыс ор-
натқан. Бұл олардың өзара  
пікірлер алмасып, ұстаз-маман 
ретінде тың ізденістер  та-
нытуларына, сабақ беру мен 
өнерге баулу бағытындағы 
жаңа әдістер мен тәсілдерді 
үйренулеріне  екі  жақты пай-
далы. Осы орайда көптеген 
үйірме жетекшілерінің  іргелі 
ізденістерімен танылып жүр-

генін орынды айта аламыз. Мысалы, Берік Көкшеев оқулықтардан басқа 
«Еңбекке үйрету», «Балалар  шығармашылығы», «Бейнелеу өнері, еңбекке 
баулу және сызу», «Техникалық және  кәсіптік білім», Гүлбану Мұсағалиева 
«Экономика негіздері», «Кәсіпкерліктің  жедел  курсы», «Банктер іс-әрекет 
барысында», «Микроэкономика»,  Нәсіпқали  Өтепқалиев  «Бағдарлы  мек-
теп және кәсіптік   мектеп», «Техникалық  және кәсіптік  білім» , «Қосымша 
білім және тәрбие», Гүлжан  Шәкімова  «Дәмді асхана», «Өте  дәмді»,  
«Мектептегі  технология», тағы  басқа  басылымдарын  қосымша әрі  
шығармашылық  түрде  пайдаланып, өздерінің сабақ өткізу әдіс-тәсілдерін  
толықтырып отырады. Психолог  Парасат  Көшекова ұйымдастырған 
оқушылардың темперамент типін, сондай-ақ  ата-ана мен бала, мұғалім 
мен оқушы   араларындағы қарым-қатынасты анықтау мақсатындағы тест-

сауалнамалар  да өз нәтижесін 
берді.

Тәжірибелі      ұстаздар   өнеге-
сін өздерінің ісімен жалғастыра 
жүріп, мамандықтарын  жетіл-
діруде  жетістіктерімен  көрі-
не  бастаған жас ұстаздар 
да бар. Атап айтсақ, Айсана  
Нұржанованың  «Копилка уро-
ков – сайт для учителей»  сайты-
на  жіберген  «Индер ауданының 

тарихы» баяндамасы арнайы куәлікке ие болды. Жайнар  Қайырқұлова 
мен Айгүл  Алдоңғарова  республикалық қосымша білім беру ұйымдары 
арасындағы «Жетістікке жеткен адамның тарихы»  тақырыбы бойын-
ша шәкірттерімен бірге  баяндамалар дайындаса, Г.Атошева  өз шәкірті 
Г.Ақанованы «Тәуелсіздікке тарту» жас қолөнершілердің облыстық  сырт-
тай байқауына  әзірлеп, белсенділігі арқасында сертификатты жеңіп алды. 
Кәсіби шеберліктері мен  іскерлік әдіс-тәсілдерін жетілдіре түсуде  өзге  
жас  мұғалімдер де  аудандық, облыстық  әртүрлі шараларға  қатысып жүр. 

Жаңаша  бағыт  ұстанған  орталықтың ұстаздары  әрбір оқушыны 
белгілі бір  мамандық  пен  өнерге  баули  отырып олардың  қызығушылығы  
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мен талабын, шығармашылыққа деген талғамын  арттыра түсуде. Соның 
куәсіндей, қазіргі таңда  мұндағы 16 үйірмеде  5–11 сыныптардағы  618 
шәкірттер қосымша білімдерін  толықтыруда. Міне, осыншама оқушыларды  
кәсіби біліммен, өрісті өнермен  қаруландыруда қажырлылықпен жұмыс 
жасап, өздерінің педагогикалық-әдістемелік  шеберліктерін  дамы-
тып отыру – ұстаздардың  абыройлы да маңызды міндеті. Осы орайда, 
Г.Мұсағалиева, Қ.Баянғалиев, Б.Көкшеев, Ж.Мұсағалиев, Н.Өтепқалиев, 
Ж.Ізімова сынды тәжірибелі мұғалімдер есімін  алдымен атаймыз. Ал 
бір кездері республикалық «Хабар» телеарнасындағы «Таң қалмаңыз» 
бағдарламасында ерекше танылған, бірінші санатты ұстаз Гүлжан 
Шәкімова өз пәні бойынша облыстық «Үздік сабақ» байқауында жүлделі 
екінші орынды жеңіп алды. Оның шәкірті А.Ермекқалиева «Мен арман-
дайтын мамандық» тақырыбындағы сырттай республикалық байқауда 
екінші дәрежелі дипломға қол  жеткізді. Гүлжанның бастамасымен Ин-
дер көпбейінді агроколледжінен талантты қолөнер шебері, студент Лау-
ра Бауыржанқызы   орталығымызға келіп, шебер-сынып  өткізді. Жас 
ұстаздар мен оқушылар қатыстырылған бұл шара кезінде шақырылған 
қонақ сан  алуан моншақтарды, жилка мен желім, т.б. пайдалану арқылы  
әртүрлі зат, бұйымдар жасау жолдарын әңгімелеп, нақты іс жүзінде де  
көрсетті.  «Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы АҚ филиалының 
Атырау педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты  
әзірлеген әдістемелік кітапқа Нәсіпқали Өтепқалиевтің «Жалпы адамзаттық 
құндылықтар: проблемалар, ізденістер, шешімдер» деген тақырыптық баян-
дамасы енді.  «Жас  суретші» үйірмесінің жетекшісі  Бақытжан  Мияновтың 
туындысы «Ата-баба мұрасын сақтаймыз, дамытамыз» облыстық көрме 
байқауында ерекшеленіп, шығармашылығы  Алғыс хатпен атап өтілді. 

Оқу  жылының  басында  «Жас  мамандар»  мектебі  құрылып, әрбір 
арнаулы оқу  орнының  түлегіне тәжірибелі мұғалімдерден тәлімгерлер 
бекітілген. Жас мамандармен арнайы отырыс өткізіліп, олардың еңбек жол-
дарына сәттіліктер мен табыстар тілеумен қатар әдістемелік көмек-нұсқаулар 
берілді. Әртүрлі көрнекіліктер мен «Әдістемелік бұрыш» жабдықталып 
ілінді. Орталық ұстаздары үшін «Шығармашылық – шеберлікке  шыңдайды» 
циклі бойынша  әдістемелік  семинар-кеңес өткізу одан әрі жалғасын  та-
буда. Мысалы, «Үйірме сабағында  балалардың өздері таңдаған кәсіби са-
ласына деген қызығушылығын арттырудағы әдістер» тақырыбындағы се-
минар  тартымды да әсерлі өтті. Оған «Жас техник» үйірмесінің жетекшісі 
саналы жауапкершілікпен  әзірленіп, тақырып  бойынша  әсерлі  баянда-
масын жасады. Семинарға қатысушылар арасында әртүрлі ұсыныстар 
мен сауалдар айтылып, сабақ беру әдістері бойынша тәжірибе алмасу  
мақсатындағы диалогтар  өрбіді. Мұның алдындағы  семинарда бірінші са-
натты Н.Өтепқалиевтың «Қазіргі заманға сәйкес техникалық құралдарды 
сабақта пайдалану – оқушылардың ынта-жігерін арттырудың негізі»  
тақырыбындағы оқу-әдістемелік  баяндамасы талданып, байырғы және жас 
ұстаздар өзара пікірлер алмасты. Алдағы осындай  басқосуда Ж.Ізімова  
әріптестерінің алдында «Мата мен оның қиындыларынан, қағаздардан  
әртүрлі  бұйымдар жасау  тәжірибесінен» баяндамасын ұсынып, оқушылар 
жасаған (тіккен) заттарының  көрмесін  жасақтайтын болды. Жалпы, мұндай 
семинар, кеңестердің, пікір алмасулардың жас мамандар үшін  берері мол. 
Демек, алдағы оқу жылында да жас ұстаздар өздеріне берілетін  жекеле-
ген тақырыптар  бойынша  баяндамалар жасап, сабақ берудегі, мұғалімдік  
білігін жетілдірудегі  жұмыс тәсілдері  мен әдістерін  ортаға  салып  отыра-
тын  болады.

Мекеменің басшылығы мен оның мамандары  ұстаздардың кәсіби 
шеберліктерін, бір-бірімен еркін тәжірибе алмасуларын кеңейту мақса-
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тындағы шараларды  назардан тыс қалдырмады. Таяуда ғана орталықтағы 
әдістемелік жұмыстың нәтижелері педагогикалық кеңестің кезекті отыры-
сында әдейі мәселе болып қаралып, оған ұстаздар оң бағаларын берді. Соны-
мен бірге алдағы оқу жылында ескерілсе екен деген тың ойлар да сөз болды. 
Бұқаралық жұмыстар бөлімінің меңгерушісі А.Жанғалиева Астанада «Ко-
рей  Республикасының үлгісіндегі өнертапқыштықты және  креативтік ойла-
уды  оқыту  әдістемесі»,  «Сегіз  қырлы, бір сырлы»  үйірмесінің  жетекшісі 
Г.Атошева  Атырауда   «Қолөнерін  оқыту арқылы  кәсіби  толыққанды,  
ұлттық сана-сезімі оянған шығармашыл тұлғаны қалыптастыру» тақырып-
тары бойынша өз білімдерін көтеріп келді. Қос маман да курстан алған 
әсерлерімен қатар  балаларды  кәсіби мамандық  пен өнерге  баулудағы за-
манауи  әдістерді, ғылыми-педагогикалық  жаңалықтарды әріптестерімен 
бөлісіп отырады. 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің  қосымша  білім беру оқу-әдісте-
мелік орталығы  ұйымдастырған республикалық үйлестіру кеңесінің 
кеңейтілген отырысында  егемен  елімізде  оқушыларға  қосымша және 
кәсіби білім беруді  кешенді  дамыту  мәселесін  жан-жақты  талқылағаны  
белгілі. Министрліктің оқу-әдістемелік  орталығы  директоры Р.Шер, 
ҚР Парламенті мәжілісінің депутаты Ә.Бимендина, вице-министр Е.Н. 
Иманғалиев, «Астана ЕХРО-2017» ұлттық компаниясы АҚ басқарушы ди-
ректоры С.Рахымбековалар сөз сөйлеген сол алқалы жиыннан Индербор  
балалар шығармашылығы орталығының директоры  Е.Құлшығаев та  пайда-
лы жаңалықтармен, жақсы әсермен оралды. Мекеме жетекшісі өз ұжымына  
кеңес жұмысының қорытындылары мен өзге аймақтардағы  тиімді  әдістер 
жайлы  айтып берді.

Білім мекемесінің тыныс-тіршілігі мен  мұғалімдердің  білімі мен 
шеберлігін  насихаттау  саласында да  оң өзгерістер бар. Кейбірін айта кет-
сек,  еліміздің  бас  газеті  саналатын  «Егемен Қазақстанның» 2014 жылғы 10 
желтоқсандағы  242 санында «Жаңа  жетістіктерге  жігерлендіреді», қараша, 
желтоқсан  айларында облыстық «Атырау»  басылымында «Орталықтың 
берері көп», «Еңбекке жігерлендіре түсті», 24 желтоқсан мен 10 ақпанда 
республикалық  «Білімді  ел», «Болашақ»  газеттерінде  «Мақсат – оқушылар 
шығармашылығын  дамыту», «Оқушылар орталығы  елге  қызмет етпек» 
тақырыптарымен көлемді мақалалар  бірнеше суреттермен жарық көрді. 
Аудандық  газет беттерінде  жарияланған  мақалалар да  бар. Болашақта 
мүмкіндікке қарай бір тәжірибелі  мұғалімнің  іс-тәжірибесін  қорытып, 
түрлі-түсті суреттерімен    буклет-кітапша түрінде  шығару  жоспарымызда 
бар. 

Алдағы уақытта да орталық жұмысын  және әдістемелік шараларды  
кеңейте түсу  бағытында  әртүрлі ұйымдастыру-көпшілік   шаралар  жүзеге  
асырыла  бермек.  Болашақта  жас ұстаздар үшін кейбір  ұсыныстарды  да  
айта  кеткен  орынды болмақ. 

1. Орталықтың  өз кітапханасы болмағандықтан,  жас мамандар  орта 
мектептердегі  кітапханалармен тұрақты байланыста болып, олардағы  
әдістемелік оқу  құралдарын  пайдаланып отырса. 

2. Оқу жылына арнап  әдістемелік жоспар  жасар  алдында  ұстаздар 
өздері  көтергісі  келетін шығармашыл баяндамаларының  тақырыбын  
ұсынса.  

3. Мұғалімдер өзара сабақтарына, әртүрлі оқу-тәрбие  шараларына 
жиірек  қатысып, ондағы үлгі аларлық әдістерді  әріптестері арасында  тал-
даумен  қатар газет беттерінде  жариялап  отырса. 

4. Мекемеге үйірмелердің ерекшеліктеріне  байланысты  әдістемелік  
журнал-газеттерді көптеп  жаздырып  алу  үшін  қаржы  қаралса.

Атырау облысы
Индер ауданы.
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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
меңгерушісі және алғашқы ұстазы Бегім Басов бол-

ды. Алғашқы жылы мектепте 6 бала оқыды, олар – Көкеш  Саттарханов, 
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 стансасындағы партия ұйымының хатшысы ретінде ұжымшар 
құрылысының ісіне көп еңбек сіңірген. Қажырлы еңбегінің арқасында 
коммунист ұстаз республикамыздың 40 жылдық мерекесі қарсаңында 
«Қазақ КСР-нің мектептеріне еңбегі сіңген 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 1938-1939 оқу жылында «Темір» 7 
жылдық мектебі болып отау тікті. Онда 5 сыныпта 52 бала білім алып , 
мектеп директоры Жантемір Көбеевтің (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 1947-1948 жылдары мектепке басшылық 
етті. 1946-1947 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 1948-1949 жылы, Әшірбек  Әуезов 1949–1952 
жылдары мектеп басқарды.

Ауылымыздың ардақты азаматының бірі – Исахан Шынтереков  1952–
1955 жылдары мектеп басшысы болды.  1956-1957 оқу жылынан бастап 
«Темір» орта мектебі болды, мектеп директоры Қасым  Оспанов, оқу ісінің 
меңгерушісі  Құтым Ордабаев жаңа мектептің қалыптасуына үлкен үлесін 
қосты. Құтым Ордабаев 1957-1958 жылдары, Өтеген Қанаев 1958-1959  
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 – Орынбек 
Дербісов. Ол 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-
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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 мектебінің ескі жайында ашылды. Оқу 
орнында халық шаруашылығына қажет 10 мамандық иелері дайындалды.

Оқу өндірістік комбинатының директоры болып  Мырзабай  Өксікбаев, 
директордың орынбасары болып Сәрсенбек Сынабеков тағайындалды. 
1983–1986 жылдары аралығында комбинат директоры міндетін Сәрсенбек  
Сынабек  атқарды. 1986-1987 жылдары Өзбекәлі Қалымбетов комбинат 
директоры болды. 

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

1986–1996  жылдары  мектеп  директоры  болған  Мырзабай Өксікбаев    
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. 2005-2006  
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 475-ке 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 күш-жігерімді, 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. 

Қоғамдық-гуманитарлық 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 тақырыптары 
негізінде жүйелі  жұмыстар атқарып жүр.

Бүгінгі таңда мектепте 107 мұғалім, 45  кіші  қызметкер жұмыс істейді.  
707 оқушы білім алуда. 5 интерактивті тақта, 1 мултимедиалық кабинет, 1 
асхана, 2 спорт залы, 1 акт залымыз бар. 2013-2014 оқу жылында 1 оқушы 
«Алтын белгі» иегері атанса, 2014-2015 оқу жылында 3 оқушы «Алтын 
белгіге», 4 оқушы «Үздік аттестатқа», 5 оқушы «Үздік куәлікке» үміткер 
болды. 

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 
сапалы білім, саналы тәрбие бере отырып өзгермелі әлемде елімізді да-
мытып, алпауыт мемлекеттер қатарында бәсекелестікте бел буған қазақ 
елінің намысын қорғап, көк туын биікке желбірететін жан-жақты дамыған 
рухани бай, 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 болатындай. 
Жас ерекшелігіне сәйкес оқыту баланың даму дәрежесін анықтайды. Бас-
тауыш сыныпта баланың метасана деңгейіне, жас шамасына бейімделген 
диалогті ынталандырып отыру ең қажетті мүмкіндік деп есептеймін. 
«Оқушының когнитивті дамуы олардың оқу мен проблемаларды шешу 
қабілеті»  десек, бас тауыш  сыныпта олардың зейін, сөйлеу дағдыларын, 
ойлауы мен зияткерлік  қабілеттерін дамытып отыру мұғалімнің кәсіби 
шеберлігіне тікелей байланысты болады.Бастауыш сынып 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 1-сыныптағы оқушыларыммен  басталған еді.   Ана тілі пәні бо-
йынша 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  оқып-үйренуде оқушылардың 
білімді  өздігінен толықтыруға, мәтін мазмұнын  талдай отырып жан-жақты 
меңгертуді мақсат етіп алдым. Сабақ  барысында жүзеге  асатын  әрекет 
арқылы  оқушылардың жан-жақты 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 
бір-бірімен  етене  араласып, әр күні жаңа топта жұмыс жасауға үйреніп, 
өздерін еркін сезіне бастады. Яғни оқушыны алғашқы сәттен-ақ топта 
бірлесуге тартып, сыныптастарының 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 орындай-
ды. Топтық жұмыс орындау кезінде оқушылар мәтін мазмұнын талдай оты-
рып  постерлер әзірлеуге ерекше қызығушылық танытады. 

Дәстүрлі сабақтарда талқылауды мұғалім ғана басқарса, жаңа 
тәсілдерде  оқушылар  өзара  әрекет етуге  құқылы болады. Мерсер  
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зерттеуінде  «әңгімелесу   оқушының  білім алудағы ажырамас  бөлігі» бо-
лып  табылады  және әңгімелесудің  үш түрін  ұсынған еді. Мен  сабағымда  
«Шоғырландырылған  әңгіме-топтық талқылау» және зерттеушілік әңгіме 
түрлерін қолданып отырдым.  Оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  
«Әңгіме-дебат»  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 жауаптар 
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  өзін-өзі тануы, өзіндік рефлексия жасауын зерделей бастадым.
Флейвелл мен оның әріптестері ( 1995) метасана қабілеті жасқа байланысты 
өзгереді деп тұжырымдаған еді. Міне, осы тұжырымға мен өз тәжірибемде 
көз жеткізіп келемін.

Бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс жасағанда олардың 
шығармашылық   әлеуетін  көтермелеу  қажет. Сұраққа  жауап  беруін  қада-
ғалап, тапсырмалар  барысындағы идеяларын дамытудың маңызы ерекше.

Сындарлы оқытудағы  жеті модуль идеяларын  сабақта өзара байланыс-
тырып 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 әдіс-тәсілдерін қолдану кезінде сабақтың тиімділігі – мұғалім 
көп сөйлемейді, тек оқушыларға бағыт-бағдар беріп отырады. Ал оқушы өзі 
оқиды, өзі ізденеді, өзі нәтиже шығарады.     

Сындарлы оқытуды    шебер меңгерген  мұғалім сабақта  қолданылатын  
әдіс-тәсілдерді  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 ұрпақтары мен 
тұлғаларының білімдері мықты әрі сапалы болмақ. 

Жеті модульдің  әдіс-тәсілдерін күнделікті сабақта түрлендіріп пайда-
ланып отырсақ, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, өзін өзі 
реттеп, бір-бірімен ынтымақтаса отырып жақын арадағы даму аймағын 
құрады, пікірлесіп  үйренеді.  Сындарлы оқыту кезінде оқушылардың  
сабаққа деген қызығушылықтары артып, өз бетімен сабақ оқуға ынталанады. 
Сыни  тұрғыдан ойланады, өз  білімін өмірде дұрыс пайдалануды үйренеді. 
Зерттеушілік  жұмыстар жүргізуге, әрбір істе көшбасшы болуға талпына-
ды. Жалпы ойымды қорыта келе айтарым: оқытудағы жаңа тәсілдер арқылы  
оқушыларды сабақ барысында сыни ойландыра отырып жеке тұлғаның 
дұрыс дамуына қол жеткіземіз.

Шымкент қаласы.
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Білім беруді жаңғырту – басты бағдар

үгінгі әлем дамуының жаңа ұстанымдары білім беру жүйесінен 
күн сайынғы экономикалық, 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, тәжірибесін 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 әдіс-
тәсілдермен 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 ойлау» жүйесі оқытуды 
жаңаша ұйымдастырудың негізгі міндеттерін: қызығушылықты ояту, 
мазмұнды ашу, рефлексияны жүзеге асыруды қамтамасыз етіп, оқушылар 
оқу үрдісін басқарып қана қоймай, көбіне дербес басқаратын болады, жеке 
жұмыстың көлемі азайып, ұжымдық іс-әрекет білім игеруде орта қарым-
қатынас құралына айналады. Балалардың деңгейіне қарап сараланып, 
ерекшелігіне қарап даралануы мұғалім емес, балалардың өз еркімен жүзеге 
аса бастайды.  Осыған байланысты оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер, 
әдістемелер, технологиялар жаңартылып жатыр. Мен  сабақтарымда олар-
ды қолданып жүрмін.

«Сыни ойлауды дамыту» технологиясының дәстүрлі оқытудан бас-
ты айырмашылығы: білімнің дайын күйінде берілмеуі. Жеке, топтық 
жұмыстар әзірлеу, эссе, бақылау жұмыстары, әртүрлі кесте, модельдер  
жасап қорғау, пікірталас, 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 ойлау-
ды қалай дамыту керектігін көрсету қажет. Оларға сұрақ қою, негіздеу, 
болжам жасау мен үлгілеу дағдыларын жаттықтыру қажет.
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Ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға ақпараттарды 
өз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта құруға, сақтауға, 
түрлендіруге және тасымалдауға, соның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық- 
коммуникациялық технологиялардың көмегімен аталған жұмыстарды 
жүзеге асыруға, сондай-ақ, қисынды операцияларды (талдау, жинақтау, 
жалпылау, құрылымдау, тікелей және жанама дәлелдеу, аналогия бойын-
ша дәлелдеу, модельдеу, ойша эксперименттеу, материалдарды жүйелеу) 
қолдана отырып ақпараттарды өңдеуге, өзінің оқу қызметін жоспарлау 
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  қарым-қатынас орнайды.
3. Оқушының өздігінен жан-жақты 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. Бірін-бірі сыйлауға баулиды.
7. Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады.
8. Оқушының шығармашылық белсенділігін арттырады.

Ақтөбе облысы
Темір ауданы.

диома – фразалық, яғни бірнеше сөз топтарынан тұратын ауыспалы 
мағыналы тұрақты сөз тіркестері. Идиоманың өзіне тән қасиетінің бірі 

АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ИДИОМАЛАРДЫ
ҮЙРЕНУДІҢ  ОҢТАЙЛЫ ӘДІСТЕРІ

Зылиха  РАМЕТУЛЛА,
“Жаңаөзен” мектеп-гимназиясының
ағылшын тілі пәні мұғалімі

Аннотация. Мақалада ағылшын тілінде түрлі деңгейлік тапсырмаларды орындау-
да оқушылардың логикалық ойлау және сөйлеу дағдыларын дамытуға арналған идио-
маларды үйренудің ең оңтайлы әдістері  бөліп қарастырылады.

Түйінді сөздер. Оңтайлы әдістер, тұрақты сөз тіркестері, сыни тұрғыдан ой-
лау.

И
дайын тілдік бірлік ретінде қолданылып, екі сөзден кем болмайды. Мысалы, 
ағылшын тіліндегі a storm және a teacup cөздері үйлеспейтіндіктен мағынаны 
ашу қиын, сөздерді жеке-жеке аударған кезде мағынасын жояды, ал идиома 
ретінде адамдардың ой-сезімін, арақатынасын білдіреді: a storm in a cup – 
бұлқан-талқан болып ашулану.

Идиома фразеологияның бір бөлімі ретінде қарастырылып, ағылшын 
және қазақ тілінде өмірдің барлық салаларын қамтып, адамдардың өмірді та-
нуын білдіреді. Ағылшын тілінде қолданылатын идиоманың құрылымы және 
сәйкестенуі әртүрлі болып, кейде грамматикалық талаптарға бағынбайды. 
Сондықтан ауыспалы мағыналы сөз тіркестерін күнделікті сөйлеу барысын-
да қолданып, қайталап отыру арқылы үйрене аламыз. Идиомаларды  A-дан 
бастап  Z-ке дейін жаттау міндетті емес, оларды жаттаудың оңай әдістерін 
қарастырған дұрыс. Үйренудің ең оңтайлы әдісі бөлімдерге бөліп қарастырып, 
түрлі деңгейлік тапсырмаларды орындау болып табылады.
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Күнделікті өмірде, сабақта және сабақтан тыс шараларда қолданылатын 
идиомаларды алты бөлімге бөліп қарастыруға болады: сын есімдерден тұратын 
идиомалар; зат есімдерден тұратын идиомалар; етістіктерден құралған идио-
малар; көмекші сөздерден құралған идиомалар; арнайы категориядағы идио-
малар; арнайы мәтіндегі идиомалар. 

Қазіргі таңда қолданылып жүрген дене бөлшектеріне қатысты сын 
есімдерден тұратын идиомалар адам эмоциясына қатысты болып, адамның 
түрлі көңіл күйін білдіреді, енді бір тобы контекс ыңғайына қарай эмоциялық 
реңкке ие болады, мысалы brainy – ақылды, nosy – мұрын тығу, яғни барлық 
іске араласатын адам,  cheeky – дөрекі. Фразалық сын есімдерден жасалған 
идиомалар full of beans – өте пысық, long in the tooth – кәрі, wet behind the 
ears – ашық ауыз немесе тәжірибесіз мағынасында берілсе, көптеген 
идиомалардың жасалу ерекшеліктері сын есім-сын есім, сын есім-зат есім 
hot- headed – қызба, pig- headed – қырсық, құлықсыз, two-faced – екіжүзді, 
light-fingered – сұғанақ, on the dole-жұмыссыз, tongue-tied – сөзге сараң, 
сөзге шорқақ сөйлемдерде Although he was a great actor, he sometimes got very 
tongue-tied when speaking to his fans, My uncle has been on the dole for nearly 
a year. To be honest, I don’t think he’ll ever work again, If you give someone your 
whole-hearted support, this means you support them totally мағынасы жалпыға 
белгілі, грамматикалық байланысы жағынан бір бүтін болып, дәстүрлі сөз 
тіркестері ретінде танылған.

Екінші бөлімде қарастырылатын зат есімдерден тұратын идиомалар 
адамдарды бейнелеуге, мінез-құлқын сипаттауға арналған жаттығуларға 
идиомаларды сәйкестендіру, суреттерге қарап табу, газет беттеріндегі атау-
ларды толықтыру, мағынаны ашу, дұрыс жауап таңдау, жоғалған жұптармен 
толықтыру, жұмбақтар шешу, шағын мәтіндерді оқу тәсілдері арқылы 
мағынаны ашуға болады. Олар: the apple of someone's eye – the person someone 
loves most and is very proud of (көзінің қарашығындай жақсы көру), a rolling 
stone – someone who can’t settle down and goes from job to job, place to place 
(тұрақсыз), Government threatens cutbacks to the Health Service (қысқарту), 
It was dead-end job and she hated it (a job without procpects – болашағы жоқ 
жұмыс), Everyone should have a nest egg (an amount of money saved for future 
use – жинақ ақша), Watching TV or reading a book are two good ways of killing 
time/wasting time (уақытты босқа жіберу) дұрыс идиоманы табу және т.б.

Жұмбақ түрінде берілген идиомалар оқушылардың қызығушылығын 
тудырып қана қоймай, сонымен бірге сын тұрғысынан логикалық және 
ақпараттық ойлау қабілеттерін дамытады: What can you catch but not throw?– 
a cold (Ұстай аламыз, бірақ лақтыра алмаймыз, яғни салқын тию немесе 
суықтап қалу), What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a 
head but never weeps, has a bed but never sleeps? – A river (Аяғы бар жүре ал-
майды, аузы бар сөйлей алмайды, басы бар жылай алмайды, төсегі бар жата 
алмайды), What has teeth but cannot bite? – A comb (Тістері бар тістей алмай-
ды), What is it that you must keep after giving it to someone? – Your word (Біреуге 
бересің, сақтауға міндеттісің, яғни сөз беру), No sooner spoken than broken. 
What is it? Silence (Сөйлемей тұрып бұзылмайды,яғни тыныштықты сақтау). 
They come out at night without being called and are lost in the day without being 
stolen. What are they? – Түнде бар, күндіз жоқ. Бұл не? What has been around 
for millions of years but is no more than a month old? – Миллиондаған жылдар 
бойы өмір сүрсе де, бір айлық жасы бар.

Шағын мәтіндермен жұмыс жасау барысында идиомалардың балама-
ларын үлестірмелі материалдарға жазып топтарға тарату керек және солар 
арқылы мәтіннің контекстіне қарай мағынасын түсінеді. 

Mark had been feeeling under the weather (not very well – сырқаттанып 
қалу) for weeks. One day he came into work looking like death warmed up 
(looking extremely ill) and so we told him to go away for a few days to recharge his 
batteries(do something to gain fresh energy – әлдендіру). After one day beside the 
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sea, he no longer felt off colour (felt unwell – ыңғайсыз сезіну) and by the second 
day he knew he was on the road to recovery (getting better – айыға бастау). He 
sent us a postcard and we were all glad to learn that he was on the mend (getting 
better). By the end of the week he returned to the work as fit as a fiddle (perfectly 
well – толықтай аурудан айығу, сауығып кету). And he has been as right as rain 
(perfectly well – сауығып кету)) ever since.

Идиомаларды  негізгі кілт сөздерді жаттау әдісі негізінде есте сақтау 
ыңғайлы болғандықтан, сөйлемдерде қолдану қиындық тудырмайды. Мы-
салы, негізгі кілт сөздер: bat/blind/ I am as blind as a  bat without my glasses 
(Көзәйнексіз көртышқан сияқтымын), bat/hell  It must be urgent. She left like 
a bat out of hell (От басқан тауық сияқты асығыс кетті), fish/water As the only 
football enthusiast in the group, I felt like a fish out of the water (Мен өзімді 
жағаға шығып қалған балық сияқты ыңғайсыз сезіндім), hawk/eyes Janet will 
see you if you use the computer without permission. She has eyes like a hawk 
(Оның көздері үкінің көздері сияқты өткір).

Арнайы категориядағы, яғни жануарларға қатысты Quick quiz – Шапшаң 
сынақ әдісі оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға, соны-
мен бірге қызығушылығын тудыра отырып идиомаларды тез жаттап алуына 
мүмкіндік туғызады. Бұл әдісті сыныптан тыс шараларда қолдану тиімді бо-
лып табылады.

1. It's raining cats and dogs, so (Жаңбырдың құйып жаууы)
а) watch out for falling animals
ә) make sure you take an umbrella
б) keep your pets inside
2. the rat race (қарама-қарсылық және күйзеліске толы іскерлік әлемі)
а) Harry wants to get out of the rat race because
ә) he hates rats
б) he doesn't really like racing
в) he doesn't like the person he's becoming 
3. sick as a dog (қу сүйек, сүлдерін сүйретіп жүру, ауру)
Gerry is as sick as a dog, so he should
а) go to see a vet
ә) go to a hospital
б) get a new dog 
4. drink like a fish (көп ішімдік ішу, маскүнем болу) 
Му friend's father drinks like a fish, so he should…
а) give up drinking alcohol
ә) consult the doctor
б) drink a lot of waterfo
Ағылшын тіліндегі тұрақты сөз тіркестерін білу және сөйлеуде қол-

дану – шетел тілін терең меңгергендіктің белгісі. Идиомаларды жаттаудың 
ең оңтайлы әдістері түпнұсқа мәтіндерді оқуда және жаттығуларды орын-
дауда жеңілдіктер туғызады. Ағылшын тілінде идиомаларды қолдану тілдің 
сәнін ғана келтіріп қоймай, сонымен бірге ол тілді әдемі және сыпайы етіп 
көрсетеді. 

Әдебиет
1. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, p 710.
2. English Idioms in Use, Micheal McCarthy, Cambridge University Press.
3. Idioms in American Life, Julie Howard, 1987.
4. Essential Idioms in English, New Edition,  Robert J. Dixson, 1994.
5. English-Russian idioms, Natalya Belinsky.

Summary
In this article is given easily learning methods of English idiomatic expressions meaning in six 

categories which help students keep talking and think logically.
Маңғыстау облысы.
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сыныпта “Ағылшын тілі” пәні бойынша оқушыларға 
Лондонның көрнекті жерлерін таныстыру мақса-

WHAT DO YOU KNOW ABOUT THE 
CAPITAL OF BRITAIN?

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

6-
тында өткізілген саяхат сабақта көрнекілік ретінде компьютер, экран, магни-
тофон, Лондонның көрнекті жерлері туралы слайд, карточкалар пайдаланыл-
ды. 

Сабақ жоспары төмендегідей құрылды.
1. Фонетикалық жаттығу.
2. Тіл дамыту  «Travelling» тақырыбында. 
3. Оқулықпен жұмыс. 
4. Сергіту сәті. 
5. Есте сақтау қабілеттерін дамыту. 
6. Диалог жүргізу, ауызекі сөйлеуді дамыту. 
7. Қорытынды.
Сабақ барысы
1. Ұйымдастыру.
Teacher: Good morning, children! I`m glad to see you.
Pupils: Good morning, teacher! We are glad to see you too.
Teacher: Thank you, sit down. Who is on duty today?
Pupil 1: I`m on duty today. 
Teacher: What date is it today?
Pupil 1: Today is…
Teacher: What day of a week is it today?
Pupil 1: Today is …
Teacher: Who is absent?
Pupil 1: Nobody is absent.
2. Фонетикалық  жаттығу. 
Teacher: Now  tourists come to London, the capital of the UK, every year. 

Some pupils from  Kazakhstan their English practice there. What places could be 
of great interest for  Kazakhstan pupils? Look, listen and repeat.

Презентация «Places of interest». Речевой материал:  a gallery,  an abbey, a 
parliament, a cathedral, a palace, a fortress, a masterpiece, a sculpture, armoury, an 
exhibition, a treasure, arms, a residence, a cast master, to found, to transform into, 
to restore, to design, to treasure, to decorate, to crown, to house, to contain, rare, 
ancient, unique, precious, a stone, a painting, the British Museum, the National 
Gallery, Westminster Abbey, the Houses of Parliament, St Paul`s Cathedral, 
Buckingham Palace. 

3. Тіл дамыту.
Әңгіме құрастыру. ”Travelling”.
Do you like to travel?
How do you like to travel?
Whom do you like to travel with?
When do you prefer to travel?
When did you travel last?
Where did you go?
What did you see there?
Have you ever been to England?



46

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Would you like to go there?
4. Оқулықпен жұмыс.
а) Мәтін оқу.
ә) Оқыған мәтіннен түсінгенін айту.
What did you learn about the history of the places and special events connected 

with them?
Pupil 1: London was founded by the Romans more then 2000 years ago. They 

started it as a fortress. Later they transformed it into a town.
Pupil 2: Westminster Abbey is one of the London`s places of interest. It is a 

church near the Houses of Parliament. British monarchs are crowned in Westminster 
Abbey.

Pupil 3: St Paul`s Cathedral is the main church of London. It is big. Many 
famous people are buried there, Lord Nelson for example.

Pupil 4: Buckingham Palace is the residence of the British monarchs. It is 
wonderful. Best British designers decorated it.

Pupils 5: The British Museum and the National Gallery house world treasures. 
Their exhibitions contain real masterpieces: rare paintings, ancient sculptures, 
unique books, works of cast masters, arms and armoury. 

5. Сергіту сәті. Ән «Clap, clap, clap.. your hands».
Clap, clap, clap your hands,  Nod, nod, nod your heads,   
Clap your hands together.  Nod your heads together.
Stamp, stamp, stamp your feet,  Dance, dance, dance a dance,
Stamp your feet together.  Dance a dance together. 

6. Тыңдау және есте сақтауды дамыту.
Teacher: Listen to the text and put the pictures in the correct order. While 

listening to the text you must find out which sentences are true or false.
Places to visit.
 London is the capital of England. It is its political and business centre. City 

is the oldest part of London. There are many banks and offices there. You can 
visit some interesting places in the city. One of them is the Tower of London. The 
Tower of London was a fortress, a palace, a prison. Now it is the museum. One 
of the greatest English churches, St. Paul`s Cathedral, is not far from the Tower 
of London. The famous English architect, Sir Christopher Wren, built it in the 17 
century. It is a beautiful building with many columns and towers. The centre of 
London is Trafalgar Square. It is the most beautiful place in London. In the middle 
of the square stands a tall column. It is a monument to Admiral Nelson. There 
are two beautiful fountains in the square. Every day many tourists visit Trafalgar 
Square.

Мәтінді оқығаннан кейін оқушылар суреттерді тақтаға ретімен ор-
наластырады, тапсырманы орындағаннан кейін  дұрыс, дұрыс еместігін 
анықтайды,оқушылар карточкалар алады. 

1. London is the capital of England. 
2 . Many people live in the City. 
3.  St. Paul`s Cathedral is very far from the Tower. 
4 . Tower isn`t a museum. 
5 . Tower of London Was a fortress and a prison. 
6 . The famous English architect Sir Christopher Wren built the Cathedral in 

the 17th century.  
7.  Trafalgar Square is not in the centre of London.  
8 . In the middle of the square stands a tall column of Admiral Nelson. 
Сөйлеуді дамыту, тіл ұстарту, оқушылар топтарға бөлінеді, мұғалім диа-

логтар жазылған карточкалар таратады.
Teacher: Let`s work in groups. I`ll give you some dialogues, you must act 

these dialogues.
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1. Mike: Hello. Could you give us some information about London`s most 
famous sights?

Alexander: We haven`t seen anything yet. We have only just come.
Information Officer: What have you already seen in London?
Alexander: Let`s start with a London sightseeing tour on a double-decker bus.
Information Officer: Have a look at the leaflets over there and take what you 

like.
Mike: OK, fine. Let`s go to Trafalgar Square. The tour starts from there. 
2. Mike: Good morning, John.
Alexander: A week ago.
John: Hello, Mike.
John: Hello, Sasha. Nice to meet you. When did you come to England?
Mike: John, this is Sasha. He is from Moscow.
John: Was it interesting?
Mike: We were at the Modern Art Museum.
John: What have you already seen in London?
Alexander: Yes, it was great. 
8. Қорытынды.
Teacher: You have done that very well. At home you must learn all the new 

words by heart .. Today you have got some marks for your answers. The lesson is 
over. Thank you. Good-bye.

Шығыс Қазақстан облысы
Үржар ауданы
Шолпан ауылы.

ажной задачей спортивно-оздоровительной работы в 
современной  школе, является предоставление мощ-

ВЛИЯНИЕ КОМАНДНОЙ ИГРЫ 
НА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Тулетай  КУСАИНОВ,
учитель физической культуры 
Уштобинской средней школы

В
ной альтернативы, в виде занятий спортом,  подросткам, имеющие дурные 
привычки курению, алкоголю, наркотикам.

Неотъемлемой частью физического развития и становления  личности в 
подростковом периоде, является физическое воспитание учащихся.

Главной и важной целью формирования культуры здорового и безопас-
ного образа жизни, является поиск оптимальных средств сохранения и укре-
пления здоровья детей и подростков, создание наиболее благоприятных ус-
ловий для формирования у них отношения к здоровому образу жизни, как к 
одному из главных путей в достижении успеха.  Здоровье – важный фактор 
работоспособности и гармонического развития растущего  организма. Заин-
тересовать школьников проблемами теории и практики физической культуры 
и спорта, выработать у них привычку ежедневно заниматься физическими 
упражнения ми, соблюдать основные гигиенические требования и правила, 
режим дня, увлечь их организаторской работой по физической культуре и 
спорту – все это практические задачи, которые должен решать учитель физ-
культуры. Это требует со стороны учителя глубокие теоретические знания и в 
совершенстве владеет методикой обучения,  а также  навыки умения передать 
свои знания и опыт школьникам в форме живой беседы и в процессе хорошо 
организованных практических занятий. 

Сегодня образование сталкивается с серьезной проблемой: с одной сто-
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роны, трудности в обучении детей и подростков, связанные с повышением 
требований образовательных программ и их сложностью; с другой - постоян-
но ухудшающееся состояние здоровья детей и подростков, препятствующее 
овладению образовательными компетенциями в различных областях науч-
ного знания.  Крайне низкий уровень физического и психического здоровья 
детей и подростков создает объективные препятствия на пути эффективной 
модернизации казахстанского образования.

На формирование личности подростка работает целая команда профес-
сиональных педагогов, в которой у каждого есть свое поле деятельности, но 
все вместе мы имеем одну цель - помочь каждому  стать здоровым, активным 
и полноценным членом нашего общества.

Увлечь учеников  физкультурой и спортом легче всего через  игры. Одной 
из самых популярных спортивных игр, получивших широкое распростране-
ние, в том числе и в быту, является волейбол. Волейбол – один из наиболее 
увлекательных, массовых видов спорта.

Волейбол, как спортивную игру, отличает значительная эмоциональная 
и интеллектуальная насыщенность. Психологические особенности деятель-
ности волейболиста определяются правилами игры, характером игровых дей-
ствий, объективными особенностями соревновательной борьбы.

Волейбол отличает высокая скорость полета мяча, быстрая реакция игро-
ков,  внезапная смена игровых ситуаций. Самое главное, с данной игрой, 
большинство из нас знакомо с детства.  Чтобы играть в волейбол, необходимо 
уметь быстро бегать, высоко прыгать. Мгновенно менять направление и ско-
рость движения, обладать силою и ловкостью и выносливостью.

Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, 
увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мя-
чом, способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точ-
ности и ориентировке в пространстве. Развивается мгновенная реакция на 
зрительные и слуховые сигналы.

Волейбол – командная игра, и успешность действий достигается совмест-
ными усилиями всех членов команды. Взаимосвязь, взаимозависимость, 
взаимопонимание команды в целом, в известной степени характеризуют и 
моральные качества учеников. Игра в  волейбол и спортивные соревнования 
изобилуют различными неожиданными препятствиями, преодоление кото-
рых также положительно влияет на воспитание воли у занимающихся. При 
равном техническом и тактическом мастерстве побеждает та команда, кото-
рая целеустремленность и проявляет большую волю к победе. В процессе 
учебно-тренировочной работы и соревновании перед учащимися возникают 
много объективных и субъективных трудностей, преодоление которых тре-
бует развитие различных волевых качеств, игроки учатся подчинять свои 
действия интересам команды, готовы помогать своим партнерам в трудных 
игровых ситуациях, могут поступиться своими преимуществами во имя по-
беды команды. 

Существуют различные методики обучения игре в волейбол.  В волейбо-
ле есть несколько способов выполнения подачи. И у каждого есть свои пре-
имущества и недостатки. Обучение игре начинается с отработки самых про-
стых навыков: как правильно стоять, как держать руки, как принимать мяч, 
правильно подать.

Освоив основные виды подач и способов владения мячом, мы переходим 
к более сложным элементам.

Большую роль в игре играет то, как спортсмен передвигается по площад-
ке. Чтобы научить двигаться правильно, я с ребятами отрабатываю приемы 
ходьбы, бега, скачков, выпадов. Но, прежде чем выполнить тот или иной при-
ем игры, ученик должен принять определенную стойку или положение, кото-
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рые обеспечат возможность своевременно выполнить тот или иной маневр. 
Специфика игры развивает у учащихся способности согласовывать свои дей-
ствия с учетом направления и скорости полета мяча, координацию движений, 
быстроту сложных реакций, зрительной ориентировки, наблюдательности и 
других качеств, которые лежат в основе тактических способностей. Основу 
волейбола составляет игровая деятельность, которая носит характер соревно-
вательного противоборства, регламентируемого специальным кодексом пра-
вил. Речь идёт о соревновательной игровой деятельности волейболистов. Для 
игровой деятельности характерны постоянно изменяющиеся условия борьбы 
на площадке в связи с тем, что действия игроков и команды находятся под не-
прерывным контролем соперника, старающегося разрушить защиту, атаку и 
т.п., навязать свой план игры и этим нанести поражение.

Анализируя  результаты  своего опыта  работы, я отмечаю, что заня-
тия данным  видом  спорта  позволяет  учащимся:  повысить успеваемость 
по предмету, динамику роста  физической  подготовленности,  интерес   к  
занятиям  физической  культурой. По  мнению моих коллег, в классах, где 
большинство детей занимаются  волейболом, очень легко организовывать 
групповую работу по другим учебным предметам, что позволяет учащимся 
проявлять функциональную  грамотность.

Регулярные занятия волейболом способствуют не только повышению 
двигательной активности учащихся, но и являются мощным стимулом при-
общения их к здоровому образу жизни, активным, регулярным занятиям фи-
зической культурой.

Развитие таких качеств, как скорость, ловкость, быстрота мышления, ко-
ординация, помогают достичь высоких результатов и в других видах спорта.

На протяжении многих лет мои воспитанники являются активными 
участниками соревнований различного уровня, где становятся победителями 
и призерами. 

Литература
1. Айриянц  А.Г.  Волейбол. – Москва: Физкультура и спорт, 1976.
2. Железняк Ю.Д. Подготовка юных волейболистов. – Москва: Физкультура и спорт, 1967. 
3. Дереклеева  Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. – Москва:  ВАКО, 2004.
4. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Волейбол в школе:  Пособие для учителя. – М.: Просве- 

 щение, 2006. – с. 128.
Карагандинская область
Бухар-Жырауский район.

Министрліктің баспасөз орталығынан

жылдың 1-шілдесінде ҚР Білім және ғылым министрлігінің алқа 
отырысы өтіп, онда министр А.Сәрінжіпов “Ұлт жоспары – “100 

АЛҚА ОТЫРЫСЫ

2015
нақты қадам” білім және ғылым саласын одан әрі дамыту міндеттері” 
тақырыбында баяндама жасады.

Баяндамашы орта білім берудің жаңа стандарттары енгізілетінін 
және ол кезеңмен өту аясында жүзеге асырылатынын, сондай-ақ, шағын 
жиынтықты  мектептер мәселесі шешілетінін, 126 пилоттық мектепте жан 
басына шаққанда  қаржыландыруға көшуі мақұлданатынын тілге тиек етті.

Жиын соңында министр вице-министрлерге құрылымдық 
бөлімшелермен және ведомствоға бағынышты ұйымдармен бірігіп, барлық 
іс-шараларды жүзеге асыру үшін түбегейлі шара қабылдауды тапсырды.
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амандық таңдау – қарапайым міндет емес. Бұл – бүкіл қоғам болып 
атқарылатын аса жауапты мәселе.  Cүйiктi icпен aйнaлыcу, oдaн ләззaт 

ПЕДAГOГИКAЛЫҚ МAМAНДЫҚҚA БAҒЫТТAУДA
ӨЗAРA ӘРЕКЕТТЕCТIК ҚАЖЕТ 

Ботагүл  ТҰРҒЫНБАЕВА, 
педагогика ғылымының докторы, профессор, 
Ақерке ТӨЛЕШОВА,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің магистранты

Аннотация. Мақалада  оқушыларды педагогикалық мамандыққа бағыттаудағы  
жоғары оқу орны мен мектептің өзара әрекеттестігі мәселесі қарастырылып, бұл 
бағыттағы атқарылатын жұмыстар сипатталады. 

Түйінді сөздер. Бағыттылық, мамандыққа бағыттау, өзара әрекеттестік,  
педагогикалық сыныптар.

М
aлу өмiрдi мәндi, oның әр cәтiн жaрқын етедi.  Бұл тұрғыдa мектептер мен 
жoғaры oқу oрындaрының, жacтaрдың әртүрлi ұйымдaрының, oтбacының 
бiрлеciп aтқaрaтын шaруaлaры жеткiлiктi.  Әсіресе, мaмaндaр дaярлaйтын 
жoғaры oқу oрындaры қoғaмның ертеңгi күнгi cұрaныcтaрын aлдын aлa 
бoлжaй және еcепке aлa oтырып өз icтерiн oзa жүргiзгендерi дұрыc. Cебебi 
тәуелciз елге қaжеттi бiлiктi мaмaнды дaярлaу мәcелеci мектеп жacындaғы 
oқушылaрдың дұрыc бaғыттaлуынa тiкелей бaйлaныcты.

Пcихoлoгия ғылымының дoктoры, прoфеccoр, «aкмеoлoгияны»  ғылыми 
терминoлoгия ретiнде aлғaш енгiзген Н.A. Рыбникoв өзiнiң  1918 жылы  
жaрық көрген «Пcихoлoгия и выбoр прoфеccии» еңбегiнде Реcейдегi coл 
уaқыттaғы кәciби бaғыттaу жұмыcтaрынa бaғa бере oтырып мaмaндық 
тaңдaуды тaзa кездейcoқ жaғдaй шешетiнiн, бұл caлaдa бейберекеттiктiң 
oрын aлып oтырғaндығынaн мектеп бiтiрушi жacтaр тaбыcы мoл caнaлaтын 
кез келген icпен aйнaлыcуғa бaрaтындығын жaзғaн. 

Қoғaм үшiн aca қaжеттi де қaдiрлi мaмaндық – мұғaлiмдiк. Қазіргі кезде 
педaгoгикaлық мaмaндық caлacындa дa дәл ocындaй жaғдaй қaлыптacып oтыр 
деуге болады. Мектеп бiтiрушiлердiң педагог болуға мотивтері  жоқ, тіпті 
ҰБТ қорытындыларына сай педагогикалық оқу орнына қабылданғандардың 
басым көпшілігі болашақ өмірін мұғалімдікпен байланыстырмайды, 
тек диплом үшін жүргендер. Oғaн cебеп мектеп мұғалімінің әлеуметтік 
мәртебесінің төмендігі, жалақысының аздығы, жұмысбастылығы, т.б. Бұл – 
үлкен қоғамдық мәселе.  

Тұлғaның aрнaйы белгiлi бiр мaмaндыққa қатысты бaғыттылығының 
қaлыптacуынa кәciптiк бiлiмнiң ықпaл ету мүмкiндiгiнiң мoл екенi белгiлi. 
Ocығaн oрaй A.П. Cейтешoв кәciптiк бaғыттылық турaлы aйтa келiп, 
«тұлғaның жaлпы бaғыттылығының iшiнде, өмiрлiк жoлын aнықтaуғa 
мүмкiндiк беретiнi», сөз жоқ, кәciптiк бaғыттылығын aнықтaйды деген 
тұжырымға тоқтаған.

Aлғaш  рет  пcихoлoгиялық  әдебиетте   жеке   aдaм  бaғыттылығы  
ұғымының неғұрлым тoлық түciнiгiн қaрacтырғaн C.Л. Рубинштейн  
«Бaғыттылық  –  деп  жaзды oл, – фaкт жүзiнде индивидтен бөлек тұрғaн 
бiр нәрcеге қaжеттiлiктен туaды және бaғыттылықты aйқындaйтын 
кез келген динaмикaлық  тенденция  әрқaшaндa индивидтен бөлек тұрғaн 
нәрcемен aзды-көптi  caнaлы түрде түciнiлетiн бaйлaныcы iшкi мен 
cыртқының өзaрa қaтынacын қaмтиды».      

Педагогика ғылымы: зерттеулер 
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Aйтылғaн мәcелеге педaгoгтер көзқaрacы, жеке aдaм бaғытты-
лығы – oқу, oқудaн тыc ic-әрекет фoрмaлaрының бaршacының әcерiнен 
қaлыптacaтын, oқушы жacтaрдың бoлaшaқ мaмaндық тaңдaу ic-әрекетке 
дaйындығын тәрбиелейтiн күрделi жеке aдaмдық құрылым.  Педaгoгикaлық 
бaғыттылықты зерттеген ғaлымдaр oны ұcтaздық ic-әрекетiнiң құрылымы мен 
мaзмұнынa қaрaй педaгoгикaлық құзыреттiлiк, aқыл қызметiнiң икемдiлiгi, 
интеллектуaлдық, мiнез-құлық, эмoциoнaлды икемдiлiктерден тұрaды деп 
көрcетедi.

Қaндaй aнықтaмaлaр келтiрiлcе де, «бaғыттылық» түciнiгi мaмaндық 
тaңдaудa  негiзгi ұғым екендігі белгілі. Егер жacтaр мaмaндық әлемiнде бaғдaр 
aлып, белcендi түрде coл мaмaндық oның өмiрге тaлпыныcынa caй мa, coны 
бiлiп жaтca, мұндaй жaғдaй oның мaмaндыққa бaғыттылығын айқындайды. 

Мaмaндыққa бaғыттaу – жеке aдaмның ғaнa емеc, бiрнеше aдaмның, 
тұтacтaй ұжымның aтқaрaтын жұмыcы. Бiздiң жaғдaйымыздa мектеп пен 
жoғaры oқу oрындaрының  бiрлеciп шешетiн мәcелеci ретiнде қaрacтырылaды. 
Бұл ретте мақаладағы келеci тiрек ұғым «өзaрa әрекеттеcтiктiң» мәнiн aшу 
қaжеттiлiгi туындaйды.

Пcихoлoгиядa өзaрa әрекеттеcтiк «әрекет теoрияcы» тұрғыcынaн 
қaрacтырылaды. Ic-әрекет пен қaрым-қaтынac бiрлiгi жaйлы пiкiр, 
coнымен бiрге ocы құбылыcтaр бaйлaныcының cипaтын түciндiрулерiнiң 
бiржaқтылығын ұйғaрмaйды. Oлaр aдaмның әлеуметтiк бoлмыcы жaғынaн 
(Б.Ф. Лoмoв), қaрым-қaтынac ic-әрекет түрi cияқты тек (рoд) – түр (вид) 
қaтынacындa бoлaтын құбылыc ретiнде қaрacтырылады (A.A. Леoнтьев),  
(В.В. Рыжoв), (Г.В. Гуcев) және т.б. 

Өзaрa әрекеттеcу – күрделi құбылыc, ол дaмуды қaмтaмacыз етедi. Өзaрa 
әрекеттеcу педaгoгикaлық жүйедегi екi немеcе бiрнеше құрaушылaрдың 
келiciмдi түрде бaйлaныca oтырып бiр мaқcaтқa бaғыттaлуы, oны бiрлеcе ше-
шуде тұтac жүйенi icке қocуы  деп түciнемiз. Өзaрa әрекеттеcушi үрдicтердiң 
бұл жaғдaйдa тепе-тең белcендiлiк тaнытуы icтi нәтижелi етедi.  

Қaзiргi тaңдa бiлiм беру пaрaдигмacы өзгердi, бiлiм берудiң мaзмұны 
жaңaрып, бiлiм беруге деген жaңa көзқaрac, жaңaшa қaрым-қaтынac пaйдa 
бoлудa. Бiлiм беру caлacындa бoлып жaтқaн aуқымды өзгерicтер түрлi ынтaлы 
бacтaмaлaр мен түрлендiрулерге кеңiнен жoл aшудa. Coлaрдың бiрi –  мектеп 
oқушылaрын жac кезiнен бacтaп мaмaндыққa бaулу жұмыcын жaңa caпaлық 
деңгейге көтеру. Бұғaн қaжеттi әдicтер мен тәciлдерді тaңдaп, бaғыттaрын 
aйқындaу – басты мәселе. 

Әрбiр aдaм мaмaндық тaңдaғaндa өзіне «бұл мaмaндық бoлaшaққa керек 
пе?», «Менің онымен айналысуға икемім бар ма?» деген caуaлдар қoюы керек. 
Coл caуaлды жaн-жaқты зерттейдi. Бaрыншa cұрaныcқa ие мaмaндық бoлca 
игi. Бұл ретте Ж.Aймaуытұлы «Мaмaндықтың жaмaны жoқ, бiрaқ, мұның 
кез  келгенiне икемдiлiк қaжет, бұл жaй күнелту, тaмaқ acырaудың ғaнa 
жoлы емеc, үлкен өнердi, зoр шеберлiктi қaжет ететiн нәрcе» деген пікір 
білдіргендігін айта кеткен жөн. М.Жұмaбaев «Қaзaқтың қaны бiр, жaны бiр 
жoлбacшыcы – мұғaлiм. Елiмiздiң aз ғaнa жылдық oяну дәуiрiне бaғa беру 
үшiн aлты aлaштың бaлacы бac қocca, қaдiрлi oрын – мұғaлiмдердiкi» – деп 
мұғaлiм мaмaндығының мәртебеciнiң биiк тұғырдa екенiн көрcеткен. Осын-
дай қасиетті мамандыққа оқушыларды бағыттауда жоғары оқу орны мен 
мектептің өзара әрекеттестікте жұмыс атқаруынының маңызы зор.

Педaгoгикaлық бaғыттылық құрaмына мына сапаларды жатқыздық: 
бiрiншici,  тұлғaның iзгiлiктi мoтивтерi бoлуы керек және oның мaзмұны 
бaлa кезiнен қaлыптacып, тәрбиеленетiн aдaмгершiлiк қacиеттер, өлшемi – 
cезiмтaлдығы мен эмoцияcын бacқaруы, aл көрcеткiштерi – cезiмiн бacқaруы, 
қaй кезде қaндaй әдic, тәciлдер aрқылы  ықпaл етуге бoлaтынын cезiнуi, кез 
келген мәcеленi oқушының бac пaйдacынa  шешуi,  өзiнiң пcихикaлық aхуaлы, 
көңiл күйiне берiлмеуi, адамдармен cыйлacтық қaрым-қaтынac oрнaтa бiлуi, 
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екiншici, тұлғaлық мoтивтер – өзiн тaнып-бiлуi, өз қaбiлеттерiн ic жүзiнде  
бaйқaп  көруi,  бacқaлaрдың мүддеci үшiн өзiн дaмытуы, өлшемдерi – 
өмiр  тәжiрибелерi мен өмiрлiк тәжiрибелерiн тaлдaу мен педaгoгикaлық 
тaпқырлығын дaмыту, aл көрcеткiштерi – өмiрлiк тәжiрибеciнiң дұрыc,  
бұрыcын aжырaтa бiлуi, жaқcыcын қуaттaп, нaшaрынaн бac тaртуы, oның 
oрнынa жaңa, пaйдaлы cипaттaғы түрлерiн қaлыптacтыруы,  oқушының 
бoйынa ciңiп қaлғaн нaшaр әдет, дaғды тәжiрибелерiн aжырaтa бiлуi, жaлпы 
өмiр тәжiрибеci мен өмiрлiк тәжiрибе жaйлы ұғымының  қaлыптacқaны, 
кез келген педaгoгикaлық aхуaлдa тaбaн acтындa жoл тaбуы, үшiншici, 
педaгoгикaлық мoтивтерiн қaлыптacтыруғa  және өзiн дaмытуғa бaғыттaлғaн  
тәрбиелiк ic-шaрaлaрғa белcендi aрaлacуы, сoңынaн ертiп елiктетуге 
ынтaлaндыру, дiлмaрлығы – oқушылaрғa cөзiн тыңдaтa бiлуi, cөздердi 
oрынды қoлдaнa бiлуi, cөзiнiң мaғынaлығы мен мәндiлiгi, cөзiнiң қыcқa дa 
нұcқa бoлуы.

Oқушылaрды педaгoгикaлық мaмaндыққa  бaғыттaудaғы жоғары оқу 
орны мен мектептiң өзaрa әрекеттеcтiгiнiң негiзгi түрлерi төмендегiдей үш 
бағыттан тұрғаны дұрыс деп санаймыз.

Мұғалімдік мамандыққа бағыттаудағы жоғары оқу орны мен мектептің 
бірлесіп атқаратын жұмыстар жүйесі.

Бейiндiк пәндер арқылы:
– бейіндік пәндерді жоғары оқу орны оқытушыларының жүргізуі;
– мектеп оқушыларының ғылыми жұмыстарына жетекшілік ету;
– ҰБТ 4-пәнді таңдау.
Арнайы ұйымдастырылатын  жұмыстар:
– дөңгелек үстелдер;
– шығармашыл ұстаздармен кездесулер;
–  ашық сабақтар;
– педагогикалық олимпиадалар;
– ашық есік күндері;
–  университеттермен таныстыру;
– педагогикалық сыныптар .
Әлеуметтік-психологиялық жұмыстар:
– кәсіби ағартушылық;
– кәсіп алды диагностика;
– кеңес беру;
– кәсіби тәрбие;
– психологиялық қолдау;
– мектептерге ғылыми-әдістемелік көмек көрсету;
– педагогикалық оқу орнының тірек мектептердегі жұмыстары.
Енді осы жұмыстар жүйесінің кейбіріне тоқтала кетсек. 
Кәciби aғaртушылық – мұғaлiмдiк мaмaндық  жaйлы aқпaрaттaр беру, 

нacихaт жүргiзу. Oлaр aрқылы oқушылaрдa мaмaндықтың aртықшылықтaры 
мен ерекшелiктерi жaйлы түciнiктер қaлыптacaды, қызығушылықтaр пaйдa 
бoлaды. Жaн жүрекке әcер ететiн нacихaт aрқылы жacтaрдың өмiрдiң бaрлық 
бacтaулaрының бacындa ұcтaздың тұрғaнын ұғындыруғa ықпaл етуi тиic. 

Бұл ретте мұғaлiм мaмaндығы жaйлы әңгiмелердiң aлaтын oрны жoғaры.
Әңгiме бaрыcындa жaлпы мaмaндық турaлы немеcе aрнaйы тек бiр-екi 

түрiне тoқтaлуғa бoлaды. Aғaртушылық жұмыc бaрыcындa педaгoгикaлық 
мaмaндықтaр жaйындa тұсаукесерлер жacaп, oлaрды тaңдaудың мaңыз-
дылығынa мән берiледi. Универcитеттiң педaгoгикaлық мaмaндықтaр 
фaкультетiне танымжорықтар жacaу, жоғары оқу орындарында бiрлеciп 
«aшық еciк» күндерiн өткiзу де мұғaлiмдiк мaмaндықты тaңдaуғa көмегiн 
тигiзедi.        

Кәciпaлды диaгнocтикa oқушылaрдың мұғaлiмдiк мaмaндыққa 
қaжеттi қaбiлеттiң, қызығушылықтaрын, бейiмдiлiктерi мен икемдiлiктерiн, 
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құндылық бaғдaрлaрын aйқындaуғa бaғыттaлaды. Мұндaй диaгнocтикa 
caуaлнaмa, cұхбaт, бaқылaу, әңгiмелеcу әдicтерi aрқылы жұргiзiледi.

Кеңеc беру (жеке және тoптa). Бұл жұмыc жoғaры oқу oрындaры 
oқытушылaрының көмегiмен бaлaның пcихoлoгиялық, физиoлoгиялық 
ерекшелiктерiне caй мaмaндық тaңдaуынa ықпaл ету мaқcaтындa жүргiзiледi. 
Дұрыc тaңдaлмaғaн мaмaндық aдaмның  өмiрiне қacірет әкеледi. Oдaн жеке 
aдaммен бiрге қoғaм дa зaрдaп шегедi.

Кәciби тәрбие мектеп oқушылaрының aлдындa жaуaпкершiлiк, 
пaрыз, кәciби aр-oждaн cияқты caпaлaрын қaлыптacтыру мaқcaтындa 
ұйымдacтырылaды.

Пcихoлoгиялық қoлдaу әдicтерi өмiрге деген cенiмдiлiк, пoзитивтi 
көңiл oрнығуынa  ықпaл етiп, пcихoлoгиялық  aбыржушылықты төмендетедi. 

Бүгiнгi күнi мектептер жaқcы мұғaлiмдерге мұқтaж. Coл қaжеттiлiктi 
өтеу үшiн ЖOO бiрлеcе oтырып, мектептерде педaгoгикaлық cыныптaр aшу 
тәжiрибеciн енгiзудiң мәнi зoр. Oндaй тәжiрибелер шетелдерде бaр.

Педaгoгикaлық cыныптaрды 10-11 cыныптaрдa технoлoгия caбaғының 
немеcе бейiндiк мектептердiң бaғдaрлaмaлaры  aяcындa жүргiзуге бoлaды. 
Мaқcaты – oқушылaрғa пcихoлoгия мен педaгoгикaның негiздерiн oқыту, 
тұлғaлық қacиеттердi зерттеудiң прaктикaлық дaғдылaрын қaлыптacтыру, 
әртүрлi педaгoгикaлық жaғдaяттaрды шешуге бaулу, қaрым-қaтынacқa 
бейiмделу тетiктерiн меңгерту, көрнектi педaгoгтер жaйлы түciнiктер 
қaлыптacтыру.

Педaгoгикaлық cыныптa oқу aқыcыз бoлуғa тиic. Бейiндiк мектептер-
де бiтiрушiлерге мектепке дейiнгi ұйымдaрдa кiшi тәрбиешi бoлып жұмыc 
жacaуғa бoлaтындығы жaйлы құжaт берудің қaрacтырылғаны да жөн болар 
еді.

Педaгoгикaлық cыныпқa oқушылaр жеке өтiнiштерi негiзiнде қaбыл-
дaнaды, оның тoлық курcын aяқтaп, емтихaнды жaқcы тaпcырғaндaрға 
жoғaры педaгoгикaлық oқу oрындaрынa түcуге мүмкiндiк берілсе, нұр үстіне 
нұр.

Оқушылaрды мұғaлiмдiк мaмaндыққa бaғыттaйтын педaгoгикaлық 
cыныптaр әлi елiмiздiң мектептерiнде қoлғa aлынбaғaн  ic.  Бoлaшaқтa 
тәжiрибе жacaп көрудiң пaйдacы бoлмaca зияны жoқ деп еcептеймiз. 

Aтaқты ұcтaз Aхмет Бaйтұрcынoв «Бacқaдaн кем бoлмac үшiн бiз 
бiлiмдi, һәм  күштi  бoлуымыз  керек. Бiлiмдi бoлуғa oқу керек. Бaй бoлуғa 
кәciп керек» –  деп ұлы өcиет қaлдырғaны белгiлi. Coндықтaн әр oқушығa 
өз oрнын тaбуғa, мaмaндықты дұрыc тaңдaуғa ықпaл ету үшiн жoғaры oқу 
oрны мен мектептiң өзaрa әрекеттеcтiгiнiң мaңызы үлкен. Ендеше жоғарыда 
біз cипaттaғaн жұмыcтaрдың oқушылaрды педaгoгикaлық мaмaндыққa 
бaғыттaуды нәтижелi етуге, Елбасы ұсынған  Бiрыңғaй еңбек қoғaмын құруғa 
ықпaлы орасан зор екені даусыз.
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Резюме
В статье рассматривается проблема взаимодействия школы и вуза по ориентации  школь-

ников к педагогической профессии. Дается характеристика системы совместной работы в 
этом направлении. 

Summary
 In article the problem of interaction of school and higher education institution on orientation of 

school students to a pedagogical profession is considered. The characteristic of system of collaboration 
in this direction is given.
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емлекет басшысы 2011 жылғы халыққа арнаған Жолдауында ХХІ 
ғасырдың алғашқы он жылдығындағы әлеуметтік-экономикалық 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ  МӘСЕЛЕСІН  ОҚЫТУ  НЕГІЗІ,
СИПАТЫ

Сәуле  МҰХАМБЕТОВА, 
педагогика ғылымының кандидаты, доцент,
Жақсылық БАҚЫТЖАНОВА, 
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің магистранты

Аннотация. Мақалада конфликтологияның негізгі категориялары қарасты-
рылады.

Түйінді сөздер. Конфликтология, конфликт, педагогикалық конфликт, психо-
логиялық конфликт, дау-дамай психологиясы, қақтығыс, ұйымдық, ұйымдас-
тырушылық конфликт, конфликт түрі, т.б.

М
белестерімізге қорытынды жасап, 2020 жылға дейінгі дамуымыздың білім 
саласындағы бағдарын айқындады, технологиялық тұрғыда дамыған, жаңа 
әлемдегі жаңа Қазақстан үшін ең негізгі басымдықтың бірі – білім саласы 
екеніне назар аударды. Басты даму бағыттарының бірі – қазіргі білім мен 
ғылымды дамыту. Білім саласының инновациялық даму жолына сапалы 
көшуіне тікелей байланысты. Бұл міндеттерді шешу әр мұғалімнің күнделікті 
ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен өзгерістерге батыл жол ашарлық 
жаңа тәжірибеге, жаңа қарым - қатынасқа өту қажеттігіне тәуелді.

Әр ғалым ғылыми зерттеу барысында тұлға қалыптастырудағы конфликт 
мәніне тоқтала отырып конфликт ұғымына әртүрлі анықтама береді.

Ұ.Әутәліпова, С.Қоңырбаева «Дау-дамайлар психологиясы» оқу 
құралында «Дау-дамай – күрделі қайшылықтардың пайда болуы, қарама-
қарсы қызығушылықтардың қақтығыстар, күшті эмоциялық күйлермен 
байланысты әртүрлі мәселелерге өзара түсіністіктің болмауы» десе, 
екіншісінде, «Дау-дамай – қақтығыстардың тууы, дамуы, оны шешу, 
оның кері салдарын жою заңдылықтары туралы ғылым»  дейді. Осы оқу 
құралында авторлар бұл оқу пәнін «...әлеуметтік-психологиялық, заң және 
педагогикалық білімдер жиынтығына сүйенеді» деген пікір айтады.

Т.А.  Әбдірахманова,  М.П.  Оспанбаева  «Конфликтология» оқу-
әдістемелік құралында «Конфликтология – қақтығыстардың жағымсыз 
жағдайларының алдын алу және даму заңдылықтары, оны шешу және жою 
әдістері туралы ғылым» деген анықтама береді. Көріп отырғанымыздай, 
анықтамалар бір қарағанда ұқсас, ал екінші қарағанда олардың өзіндік 
айырмашылықтары бар. 

Конфликтология пәнін оқытудың бірден-бір мақсаты – өзіне тән 
педагогикалық тәсілдер арқылы білім алушыларды конфликт туралы білім, 
конфликтіні шешу тәжірибесімен қаруландыра отырып педагогикалық 
кәсіби даярлаудың мұрат-мақсаттарына сәйкес тәрбиелеу, жеке тұлға етіп 
қалыптастыру. Колледж оқу жоспарына конфликтология пәні енбегендіктен, 
оқу-тәрбие үрдісінде, ұжымда педагогикалық, психологиялық конфликтің 
туындауы заңды құбылыс болғандықтан, дау-дамай нысаны мен пәндік ая-
сын қарастыру қажеттігінен, біз, мұғалім «адам-адам» қатынасында жұмыс 
істейтін мамандық иесі болғандықтан, осы мәселені шешудің өзіндік жо-
лын іздестірдік. Колледжде бұл мақсат негізінен педагогика, психология 
пәндерін оқыту үрдісінде, өз бетінше жұмыс барысында оқулықтар мен  оқу 
құралдарын пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Соған орай психология 
және педагогика пәндерінде конфликтологиялық білім беруді пәнаралық, 
пәнішілік оқу материалдарындағы, тақырыптар  арасындағы  сабақтастықты 
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сақтау, пәнаралық, ғылымаралық кірігу  ұстанымдары  қолданылды. 
Жоғарыда  аталған  пән оқулықтарының барлығында бірдей конфликт, не кон-
фликтология  мәселелері қарастырылмаған  әрі  колледж мемлекеттік стан-
дартына, оқу жоспары мен бағдарламасына конфликтология пәні кірмеген, 
бірақ, қазіргі оқу орындарында жиі кездесіп отыратын конфликтілер, тіпті бір 
жасөспірімнің екіншісінің өміріне қауіп төндіруі жиелеп кеткен уақытта кон-
фликт мәселесін қарастыру қажеттігі оқулықтағы материалдарды қайта қарап, 
бағдарламадан тыс болса да конфликт теориясы мен оны шешу тәжірибесін 
қарастыру қажеттігін көрсетеді. Сондықтан педагогика, психология пәндерін 
оқу барысында білім алушыларға ұсынатын білімдерді дидактикалық 
талаптарға сүйеніп, өмір талабына сай етіп жүйеленіп, іріктеліп алынды. 
Оқулыққа қосымша оқу құралы құрастырылып, конфликтологиялық білім 
беруге сәйкес білім мазмұны сұрыпталып, қолданылатын ақпараттық ма-
териал жинақталды. Біртұтас педагогикалық үрдіс барысында мұғалім мен 
білім алушы оқу-танымдық әрекетінде өзара тіл табысуы, тиімді шешім та-
буы, қарым-қатынас барысында дұрыс қатынас жасауы алдымен мұғалімге 
байланысты болады.

Ы.Алтынсаринның «Мұғалім – мектептің жүрегі» деп мұғалімді 
жоғары  қоюы, барлық  мәселе  мұғалімге  байланысты болғандықтан, 
колледжде  ойы  жүйрік,  ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге 
бейім жеке тұлға, болашақ  маман  қалыптастыру, конфликт сыры мен 
қырын меңгертуді де көздейді. Бүгінгі күні болашақ мұғалім тұлғасын 
қалыптастыруға жаңаша көзқараспен қарауға,  конфликтідегі  негізгі мәсе-
ленің  туындауы  мен дамуындағы  мұғалімнің  рөліне,  ықпалына ерекше 
мән беруге тиіспіз.  Білім  беруді  ізгіліктендіре отырып болашақ маманның  
өз іс-әрекетіне жауапкершілігін, ұқыптылығын дамытып, өз ойын, білімі 
мен білігін жалтақтамай жүзеге асыруына мүмкіндік туғызып, педагогика, 
психология пәндерін оқытуда  шығармашылықпен жұмыс істеуіне, тұлға 
ретінде жетілуіне жағдай жасалады. Білім беруді ізгілендіру арқылы  мұғалім 
мен білім  алушылардың  қарым-қатынасына өзгеріс енгізіп, болашақ 
маманның икемділік, адамгершілік, инабаттылық, кішіпейілдік, әдептілік 
қасиеттерінің қалыптасуына, конфликтіні дұрыс шешіп, оның алдын алып  
болдырмауына  конфликтологиялық  білім, білігі, қарым-қатынасты дұрыс 
құруы ықпал етері сөзсіз. Болашақ маман тұлғасының қалыптасуына пе-
дагогика, психология пәндерінен берілетін білім ерекше ықпал етеді. 
Педагогикалық үрдіс кезіндегі мұғалім мен білім алушылардың қарым-
қатынасы үлкен рөл атқарады. Білім алушы мұғалімнің айтқанын тыңдаумен 
шектелмейді, ол «субъект-субъектілік» қатынаста өз пікірін білдіріп, өз 
талабын қойып, қызығушылығын қанағаттандырып, білімін кеңейтіп, өз 
шығармашылық ойын жүзеге асыруға талпынатын субъект иесі. Бұл  талап-
тілектерді қанағаттандыру мұғалімнен үлкен дайындықты, терең білім мен 
ұстамдылықты талап етеді. Педагогика, психология пәндерін оқу бары-
сында болашақ мұғалім оқыту үрдісін ізгілендіру, конфликтілік білім, білік 
қалыптастыру жүйесімен танысады. Жеке тұлғаның өз ішіндегі конфликтіні 
айқындау, жеке тұлғааралық, топтық,  ұжымдық  конфликтіні  шешу  әдіс-
тәсілдерімен, педагогикалық ұжымдағы конфликт мәселесіне байланыс-
ты жұмыстармен танысады. Конфликтологиялық білім арқылы болашақ 
мұғалімнің біліктілігімен қатар жалпы мәдени деңгейі көтеріледі. Білім 
беруді ізгілендіру мұғалім мен білім алушы арасындағы қарым-қатынасына 
тікелей байланысты болса, білім мазмұнын ізгілендіру берілетін білім 
жүйесіне жалпы адами мәселелерді енгізу арқылы адам баласы жасаған 
құндылықтарды білім алушылардың меңгеруіне жағдай жасайды. Білім 
алушылардың конфликтологиялық білімдерін тереңдете отырып өткен тари-
хымызды, табиғи және мәдени байлықтарды сақтауға, қорғауға тәрбиелейміз. 
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Конфликтологиялық мәселелерге сай тарихи, діни, құқықтық, экологиялық, 
экономикалық, этникалық, этностық, ұлтаралық, педагогикалық конфликтіні 
шешудің психологиялық астарына мән беріледі.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Әлеу-
меттік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» 
Қазақстан халқына  Жолдауында  «Азаматтық татулық  пен ұлтаралық 
келісім – біздің басты құндылығымыз. Көпұлтты еліміздегі татулық 
пен келісім, мәдениеттер мен діндердің үндесуі әлемдік эталон ретінде 
танылған... Мемлекетте бәрі де тең болуға тиіс. Этностық немесе басқа 
да белгілер бойынша жақсы немесе жаман деген болмауға тиіс. Бұл мәселе 
мен үшін декларативті емес.  Егер біреуге этностық белгісі бойынша қысым 
жасалса, онда бүкіл қазақстандықтарға қысым жасалды деп есептеу ке-
рек. Ешқандай этносқа ешқандай артықшылық болмайды және болмауға 
тиіс, барлығының құқықтары мен міндеттері бірдей. Біз тең мүмкіндіктер 
қоғамын, бәрі заң алдында бірдей болатын қоғамды құрудамыз. Біз ешқашан 
оқуға түсу, жұмысқа тұру және қызмет бабында өсу этностық белгі 
арқылы шешіледі дегенді ойға да алмауға тиіспіз» деген сөздері конфликт 
мәселесін дұрыс шешуге бағдарлайды.  

Педагогикалық үрдісті басқару iсiндегi қақтығыс, бұл біріншіден, 
педагогикалық ұжымдағы басқарушылар арасындағы, басшылық пен 
атқарушылардың, әртүрлi бөлiмшiлер арасындағы басқару әдiсi мен 
құралдары, мақсаттары, оның нәтижелерi мен әлеуметтiк зардаптары бо-
йынша болатын қақтығыс түрiн айтамыз. Екіншіден, сабақ үстінде оқу-
танымдық әрекетті, ұжымдық-көпшілік, топтық, топаралық, жеке-дара 
жұмысты ұйымдастыру барысындағы мұғалімнің басқарушылық қызметін 
ұйымдастырудағы конфликт. Үшіншіден, ұйымдастырушылық басқарудағы 
субъективтiк  деңгейдегi  конфликт  білім  алушылардың  сабақта  тәртiп  
бұзып, кедергі  жасау  және берекенi кетiруі ұжымда, топ мүшелерiнiң 
келiспеушiлiгін туғызып, ол конфликт  түрiнде көрiнiс бередi. Келiспеушiлiк 
дегенiмiз – бұл ұйым iшiнде пайда болатын бiрiншi топтың жазылған ша-
блон – үлгiлердi, мiнез-құлық, тәртiп нормаларын орындаудан бас тар-
туы, бұл  өзiнiң мiндетiн орындамау, заңды деп танылу құқы өзгертiлген 
жағдайды талдауынан болады. Өте тереңге кеткен, «асқынған» келiспеушiлiк 
педагогикалық ортада шиеленушiлiк тудырады. Шиеленiс – пайда болған 
қақтығыстың ең жоғарғы кезеңiнiң көрiну формасы болып табылады. 

Ұйымдық конфликт – ұйым немесе ұйымаралық кеңістік шеңберінде 
бірігіп әрекет етуші субъектілердің түйiсуі. Кез келген ұйымның негізі адам-
дар болып табылады және оларсыз ұйымның жұмыс істеуі мүмкін емес. 

Еңбек ұжымы дегеніміз – белгілі бір мақсатқа сәйкес бiрiккен формаль-
ды қауым. Мұнда ұжымның формальды параметрлері (құрылымы, сандық 
және сапалық құрамы, көлбеу және көлденең байланыстары, мінез-құлық 
ережелері мен нормалары және т.б.) конфликтінің туындауына, дамуына 
негіз бола алады.

Ұжымдағы ұйымдық-технологиялық конфликтілер формальды ұйым-
дық бастамаларының келіспеушілігінен пайда болады. Мысалы, ұйым 
басшыларының бұрын қабылданған және еңбек ұжымымен келісілген ере-
желер мен нормаларды бұзуынан болады. Екінші жағынан еңбек ұжымы 
мүшелерінің нақты мінез-құлықтарының нәтижесінде пайда болады 
(жұмысқа кешігіп қалу, келмей қалу, жұмыс графигін бұзу, технологиялық 
нормаларды, қауіпсіздік ережелерін сақтамау, т.б. кіреді). 

Ұйымдық-технологиялық жүйеге позициялық конфликтілер тән келедi. 
Олардың пайда болуы рөлдік, функционалдық, кәсіптік позициялардың 
қарама-қайшылығымен сипатталады. Позициялық конфликтілер, сонымен 
қатар, әртүрлі мекемелер басқарушыларының орындаушыға қойылған талап-
тарды айқын түрде көрсетпеуiнен пайда болады. 
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Ендеше мынадай қорытынды жасауға болады: педагогикалық, психо-
логиялық,  ұйымдық-технологиялық конфликтілердің пайда болуының бас-
ты себебі, объективті және субъективті негізге ие болады, педагогикалық 
үрдісті, қарым-қатынасты басқару мен ұйымдастырудағы психологиялық 
мәселелердің толық ескерілмеуі мен ұстаздық шеберлік, біліктілік деңгейінің, 
технологиялық-әдістемелік даярлығының жеткіліксіздігінен  туындайды.
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Резюме

В статье рассмотрены основные категории конфликтологии, а также содержание педа-
гогических, психологических видов конфликта.

Расскрывается сущность, значение понятий “конфликтология”, “конфликт”, “классифи-
кация видов конфликта”. Поднимаются проблемы конфликтологии.

абақ үрдісінде  көркем шығарманы оқу студенттің дүниетанымын, 
саяси-идеялық көзқарасын, сенім-нанымын қалыптастырып,  С

ӘОЖ (УДК): 81–139

ШЕТЕЛ  ТІЛІН  ОҚЫТУДА  
КӨРКЕМ  ШЫҒАРМАМЕН  ЖҰМЫС

Ерия  НҰРЛАНБЕКОВА, 
педагогика ғылымының кандидаты

Аннотация. Шетел тілі сабағында көркем шығармаларды оқып үйренудің алға 
қойған міндеті жалпы шетел тілін оқып үйрену міндетімен ұштасады. Оларды 
оқыту студентті түсініп оқуға, мәнерлеп оқуға, шығарманың идеялық мазмұны 
мен көркемдік  ерекшеліктерін сезіне білуге үйретеді. Әртүрлі шығармашылық 
жаттығулар, танымдық тапсырмаларды орындау кезінде студенттердің  
оқырмандық білік дағдылары, сондай-ақ шығарманың логикалық-мағыналық жағын 
түсіну, шығармаға, ондағы  суреттелген жайларға өзіндік, дербес көзқарастары  
қалыптасады. 

Түйінді сөздер. Көркем шығарма, мәтін талдау.

адамгершілікке баулиды. Бұл міндетті дұрыс шешу  үшін  сабақ  идеялық  
мазмұнға  толы болуы, оның ұйымдастырылуы, қолданылатын әдіс-
тәсілі,  оқу,  талдау  жұмысының  сипаты – бәрі  де  жеке студенттің  білім 
қорларының молайып, эстетикалық талғамының күшеюіне, қабылдау, 
сезіну, т.б. жақсы  қасиеттердің  дамуына жағдай туғызатындай болып 
құрылуы қажет.     

Көркем шығарма мәтінін дұрыс түсіну  студенттердің өздерін қоршаған 
ортаны тануына,  оны көре білуіне, адамның ішкі  дүниесін  түсінуіне,  өз  
сезімдері  мен  ақыл-ойларын  байытуға,  шығармашылық құмарлықтарын  
арттыруға жағдай жасайды. Оқытушының  басты  міндеті – осы үрдісті 
дамыта  отырып студентке  педагогикалық  әсер ету, оған  жағдай  жасау,  
оның  шығармашылық  күшінің  оянуына  ықпал   тигізу,  қызығуын  дамы-
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ту, эстетикалық  бейімділігі  мен  қабілеттілігін,  соған  сай жұмысқа  де-
ген  дағдысы  мен іскерлігін  арттыру.  Біздің  осы міндеттерді іске асыру-
да жүргізген зерттеу жұмысымыздың бірі – мәтінді талдау. Біз  студентті 
мәтін  табиғатына үңілту, ойландыру,  шығармашылық   ізденіске  баулу  
арқылы   мәтіннің  білімдік,  танымдық,  ақпараттық  мазмұнын  айқындап   
түсіндіре  білуге   жетеледік. Тіл дамыту  жұмыстары  шығарманы  тал-
дау   негізінде  қалыптасатындықтан,  біз  талдауға  кіріспес бұрын  ал-
дымен  сол  сабақтың  мақсаты  мен мазмұнын  ашып  алуды көздедік.  
Ол  үшін  көркем  шығарма  мәтінін  сағатқа  бөліп, сабаққа  сараланды,  
студенттер   үшін  сұрау-тапсырмалар  дайындалды,  олардың  танымдық  
қабілеттеріне сәйкес  дербес іздендіру, яғни  шығармашалық  жұмыстар 
белгіленді.

Мәтінді талдаудың  мазмұны  мен мақсат-міндеттеріне  мыналар  жа-
тады:  

– мәтіннің  идеялық  мазмұны   мен көркемдік  ерекшеліктері;    
– олардың арасындағы тығыз байланыс пен бірлестік, шығарма  

кейіпкерлеріне  мінездеме  беру; 
– мәтіндегі  табиғат  болмысы,  тұрмыс-салт,  дәстүрлік   ерекшелік-

тер, шығарманың  композициясы  мен жанры.
Студенттердің шығармамен  таныстығы  оны  оқудан  басталады. 

Мәтінді  түсініп,  әсерленіп  оқыған  дұрыс,  себебі  талдаудың  дұрыс  арнаға  
түсуі осыған  байланысты. Сабақтың  бұл кезеңі  студент   белсенділігін  
арттыруды,  оқытушының  ұйымдастару  шеберлігін  керек  етеді.   Көркем  
мәтінді талдау арқылы студенттер   өмір  шындығымен,  онда  кездесетін  
қилы-қилы  тағдыр  тауқыметімен,  жазушының  позициясымен  таныса-
ды.  Әрине,   ондай   таныстық  студентке  жазушы  сомдаған  кейіпкердің  
іс-әрекетін,  мінез-құлқын  ұғынуға  әрекеттену,  шығарма оқиғасына  
қызықтыру  тұрғысында  болады.  Бұл  оқу әрекеттерін  ары  қарай  да-
мыту,    оларды  білімдік  арнаға салу,  студенттерді   жазушының  ойын 
аңғаруға,  кейіпкер  ісіне баға бере отырып  ортақтастыру сабақтың негізгі  
мақсаты  болады. Бұл  мақсатқа  жету  талдау  сайын  тереңдей  түсетін  
білім,  білік  дағдыларының  қалыптасуына әкеледі. Сол себепті  талдау 
қиын  да емес,  жеңіл  де емес,  студенттердің  мүмкіндігіне  ыңғайлап  
ұйымдастырылуы  қажет.  Мәтінді  талдау  үшін  оның  мазмұнын  білу  
жеткіліксіз.

Көркем  шығармалардан үзінділер оқытқанда студент  назарын  ал-
дымен тақырыптың  мазмұнын  ашуға  үйреткен жөн.  Бұл  тың  жанр  
болғандықтан,  бірден  талдау  мүмкін  емес.  Алдымен  студенттермен 
әңгімелесе  отырып  сөздік  жұмысын  жүргізу  керек.  Қажетті  сөздерді  
астын сызып  түсіндірмелі  түрде  берген дұрыс. Осы  тақырыптас  
көрген  кино  немесе оқыған  кітаптары  болса,  пікірлесе  отырып  тал-
дау  керек. Шетел тілі сабағында студенттің тілін дамыту  үшін  шығарма  
талдаудың  мынандай екі түрін  қолдануға  болады:  іріктеп  талдау, зер-
делеп, яғни тұтастай талдау.  Іріктеп  талдауда  толық  емес,  шығарманың  
ең  қажетті, өзекті   деген  мәселелері  ғана  талданады. Мысалы,  әрбір  
көркем  шығарма  күрделі  оқиға әр қилы адам әрекетінен тұратын  болса, 
жазушының  ойы,  көтерген мәселесі сол  суреттермен  ұштасып  жатады.  
Іріктеп  талдауда  солардың  ішінен  ең  негізгісін  таныту  арқылы сту-
денттерге көркем  шығарманың  мәні  түсіндіріледі.  Сол  себепті  студент  
мәтінді оқып,  одан  алған  әсерін жинақтап  қорытады.

Көркем шығарма талдаудың  екінші түрі – тұтас, яғни  зерделеп  тал-
дауда  мәтіннің  сюжетін  сақтай  отырып оның  әр абзацы жеке-жеке  
біртіндеп  талданады. Көркем шығарма  мазмұны, оның  кейіпкерлерінің 
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іс-әрекеттері  жүйелеп  талданады.  Бұл  жағдайда  студент көркем туынды  
жөнінде  толық  мәлімет алады,  бұл  орайда  білім  тұтастығы  сақталады. 
Студенттер көркем шығарманы осылай  талдау  арқылы жазушының  сю-
жет  құрау,  суреткерлік  шеберлігін танитын  болады.       

Сұрақтарға  жауап оқытушының  басшылығымен  алынады. Жоғарыда 
берілген сұрақтарды  талқылауға  топтың  бәрі  міндетті.  Бұл  жерде  сту-
денттер  жауаптарын   ауызша  немесе  жазбаша  түрде берулеріне бола-
ды. Оқытушы  студенттерді ойландыра отырып оларды  өзіндік  пікірін  
қалыптастыруға  жетелейді. Сұрақтарға  жауап беру кезінде  студент   
мәтінді  тірек етеді. Сол себепті  мәтінді толық түсініп  оқып шығу ке-
рек.  Мәтінді негізге ала отырып  тәрбиелік  мақсатта студенттердің  бо-
йына  жақсы қасиеттерді  қалыптастыру,  жаман қасиеттерден жирендіру 
қарастырылады,   оқытушы   жақсы мен жаман қасиеттерді  ажырата 
білуге,  өмірге қажетін таңдай білуге бағыттау   қажет   және   мәтінді  
аудару, талдау   барысында олардың  сөйлеу мәдениетін  қалыптастыру, 
логикалық  ойлау  қабілеттерін дамыту  басшылыққа алынады.   

Жалпы   шетел тілі сабағында мәтінмен жұмыс істеудің  мақсаты – 
студенттердің  рухани дүниесін  байытып,  оларға  көркемдік,  сезімдік,  
адамгершілік,  азаматтық  тәрбие  беру нәтижесінде  оқырмандық  тұрақты   
ынта-ықыласты, биік талғамды  қалыптастыру  негізінде,  көркем  
шығармада  бейнеленген құбылысты  терең  сезіммен қабылдауына  
қажетті білім,  біліктілікті қамтамасыз етіп, олардың қисындық  ой-
өрісі мен  тіл мәдениетін қалыптастыру. Көркем шығарманы  сабақта  
қолдану  оқытушыға көп ізденіп,  ұтымды,  тиімді деген  әдіс-тәсілдерді  
шығармашылықпен қолдана отырып замана талабына сай  оқытуды 
міндеттейді.  

Кейінгі кезде  студенттің тілін дамыту  үшін қажетті әдіс-тәсілдер  
көп айтылып жүр.  Соның бірі – студент ізденісін арттыру, көркем 
мәтіннен қажетті  сөздерді, шешендік оралымдарды тауып, теріп жазу, 
мағынасына қарап топтау, оқу-cұрыптау, жоспар, конспект, тезистер 
жасау, қорытындыларды  тұжырымдау, өзінің жеке зерттеуін басқа 
студенттердің зерттеулерімен салыстыру, оқығанын сын көзбен бағалау,   
мазмұнды, яғни  әрі қарай нақ ненің айтылатынын алдын ала болжап 
білу және өзінің гипотезасын  ұсыну. Мұндай  әдістерді сабақта қолдану  
студентті іздендіреді, шығармашылықпен жұмыс істеуге талпындыра-
ды,  оқытушы   бұл ретте бағыт   беріп отырады. Әрбір  тапсырма,  әрбір 
қойылған сұрақ студентке  түсінікті  берілуі  керек. Ол студенттің ой-
өрісін, дүниетанымын кеңейтуге жол ашады.
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 сабағында пайдалану.  – Алматы, 2006.
Резюме

В данной статье рассматриваются особенности работы с текстом, важность исполь-
зования художественной литературы на уроке иностранного языка.Использование художе-
ственный литературы в учебном процессе  стимулирует личностную, интеллектуальную  ак-
тивность, развивает познавательные процессы, способствует формированию компетенций, 
которыми должен обладать будущий специалист.

Summary
This article discusses the features of working with text, the importance of using literature in 

foreign language  classroom. Using literature  stimulates personal, intellectual activity, develops 
cognitive processes, promotes the formation of competencies, which must have a future specialist.

Алматы қаласы.
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леуметтік маңызды жұмыстарға баулу және оқыту үш бағыт бойын-
ша жүргізіледі:Ә

– мемлекеттік қызмет;
– қоғамдық-саяси жұмыс;
– бизнес-қауымдастық.
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясатының негізгі 

бағыты – жастардың кәсіпкерлік деңгейіне ықпал ету.  Өйткені, соңғы 
жылдары жастар кәсіпкерлігіне жеткілікті көңіл бөлінбей отыр. Бұл 
бағыттағы жұмыстар өз  ісін  бастауға  ниет еткен  жастарды  оқытумен  
ғана  шектеледі.

2011  жылғы  қарашаның   басынан  «Даму»   қоры    «Global Education 
Provider»  компаниясымен  бірлесе  отырып «Жас  кәсіпкерлердің 
шығармашылық  мектебі»  жаңа  жобасын  жасады. Жобаның  мақ-              
саты   – мектеп оқушыларын  кәсіби өзін-өзі  анықтауға  ықпал ету, олардың  
көшбасшылық қабілеттері мен шығармашылық әлеуетін кәсіпкерлік 
саласындағы арнайы білім мен дағдыларды беру жолымен  дамыту.  Бұл 
жобада жоғары сынып оқушылары үшін мансап пен бизнесті жоспарлау, өз 
ісін ашуға дағдылар қалыптастыру жөніндегі практикалық курстар, шағын 
және орта бизнестің табысты өкілдерімен шебер-сыныптар және «Даму» 
қоры өкілдерімен кездесулер өткізу қарастырылған. Қазір жоба пилоттық 
сипатқа ие, егер ол тиімділік танытқан жағдайда Қазақстан қалаларының 
мектептерін кеңірек қамтитын болады. 

SIFE қоры мен қатысушыларға бизнес-жобаларды жазуға көмек 
көрсететін тренингтер тобы өткізілуде. Одан кейін ең үздік бизнес жобаға 
байқаулар  ұйымдастырылады. Байқау және конференция аясында өз 
оқу орындарында SIFE командасын құруға лебіз білдірген бастамашыл 
топтарға тренингтер, ақыл-кеңестер жүргізілетін болады. 

Тренингтерге жоғары білікті тренерлер шақырылып, қажетті 
әдістемелік ұсынымдар, сертификаттар шығарылды.

Жастарға тренингтер мен интерактивтік дәрістер арқылы материал-
дар беру жолымен жұмыс жасау жақсы қырынан көрінді, өйткені қажетті 
дағдыларды тиімді беруге және сабақ барысында практикалық мысал-
дарды қарастыруға мүмкіндік береді. Осылайша SIFE әлемнің 39 елінде 
жұмыс істейді (25 жылдан аса АҚШ-та, 15 жыл Қазақстанда). Жыл сайын 
осы елдерде ұлттық жарыстар өткізіліп, жеңген команда әлемдік жарыстар-
да елімізді көрсетеді. Қазақстандық жоғары оқу орындары шетелдерде өз 
бизнес жоспарларына құрметті марапаттаулар алды. Сонымен қатар сту-
денттер іске асырған жобалардың бірқатары кәсіпорындарда табыстарға ие 
болды. Жобаға қатысқаннан кейін жастар өз бизнес жоспарларын құруға 
және дамытуға қажетті маңызды практикалық дағдыларға ие болды. Соны-
мен қатар SIFE өзін көптеген өңірлерде көрсете білді. Көп жылғы тәжірибе 

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1
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көрсеткендей, келешекте SIFE бағдарламасымен жұмыс жасаған студент-
тер өзінің жеке бизнесін жеңіл әрі табысты жүргізе алатын болады. 

Өз кезегінде SIFE жаңа жасақталған командаларға ақыл-кеңестер 
беріп, оларды толық қолдайтын және жыл сайын өтетін ұлттық жарыстарға 
шақыратын болады. Сонымен қатар жастар кәсіпкерлігін дамыту мен 
қолдау жөніндегі бірқатар іс-шаралар өткізілді. 2011 жылғы 19 қарашада 
Кәсіпкерліктің глобалды апталығы аясында Қазақстанда жас кәсіпкерлер 
форумы өтті. Форум мақсаты – жастар бизнесін дамытуға және оның 
өсуінің негізгі тенденцияларын анықтауға көңіл аударту, сонымен қатар 
жастар арасындағы кәсіпкерлік әлеуетін ашуды ынталандыру. Форум 
жаңа кәсіпкерлік жобаларды жасауға және іске асыруға, ең үздік бизнес 
бағыттарда жастарға арналған жаңа жұмыс орындарын ашу мәселелерін  
шешуге, жастардың өзін көрсету мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған 
сұрақтарды талқылауға арналған жаңа дәстүрлі алаңға айналды.

2011 жылғы 16 қыркүйекте «Нұр Отан» ХДП облыстық филиалының 
мәжіліс залында «Жастарды кәсіпкерлікке тарту және жас кәсіпкерлерді 
қолдау» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Іс-шараны Батыс Қазақстан 
облыстық Ішкі саясат басқармасы, «Жас экономист» жастар қоғамдық 
бірлестігі, Батыс Қазақстан облысы бойынша «Даму» қоры филиалының 
қатысуымен  ұйымдастырды. Негізгі тақырып жастар арасындағы кәсіпкер-
лікті дамыту болды. 

2011 жылғы 24 қазанда Алматы қаласында «Даму» қоры мен әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің арасында Серіктестік ту-
ралы келісімге қол қойылды.  Келісімде бірлесе іс-шараларды өткізу, та-
раптар қызметінің негізгі бағыттарына сәйкес келетін салаларда тәжірибе 
алмасу,  оқытушылық құрам мен университет студенттеріне арналған 
конференциялар, семинарлар, дәрістер және дөңгелек үстелдерді бірлесе 
өткізу қарастырылған. Қол қою рәсімінде «Даму» қоры басқармасының 
төрағасы Л.Ибрагимова жастар бизнесін дамытудың маңыздылығын және 
жастардың өзін-өзі жұмыспен қамтуын қамтамасыз ету үшін  жағдай жасау 
қажеттілігі туралы айтты.      

Өзінің алға қойған жоспарларының іске асатынына жастар сенімді. Бұл 
көрсеткіш жастардың оң көзқараста екенін және өз күшіне сенімді екенін 
білдіреді.
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Резюме
В статье рассматриваются  пути развития  профессиональной  работы  молодых  специа-

листов.
Summary

The  ways  of  development  of  professional  work  of  young  specialists  are considered  in  the  
article.
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контексте модернизации высшего иноязычного образования Рес-
публики Казахстан, проблема сформированности межкультурно-

УДК (ӘОЖ): 378.02 : 37.016

ЭЛЕКТРОННОЕ  СЕТЕВОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ПОРТФОЛИО 

Жибек  АБИЛЬЧАНОВА,
магистрант университета  иностранных языков и 
деловой карьеры

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования техно-
логии электронного сетевого профессионального портфолио в процессе подготовки 
будущего учителя иностранных языков к будущей профессиональной педагогичес-
кой деятельности в рамках мультимедийно опосредованной межкультурно-комму-
никативной компетенции.

Ключевые слова. Портфолио, межкультурно-коммуникативная компетен-
ция, электронное сетевое профессиональное портфолио, лингвомультимедийная 
компетенция. 

В
коммуникативной компетенции будущего учителя иностранного языка 
приобретает актуальный характер. Ориентация образовательной системы 
Республики Казахстан на компетентностный подход в области иноязыч-
ного образования находит свое отражение в целевых и содержательных 
нормативных документах. Если нормативные документы позволяют пре-
подавателям иметь четкие ориентиры о целях и содержании учебной 
программы по формированию профессиональных компетенций бакалав-
ра специальности «Иностранный язык: два иностранных языка», то про-
цессуальная сторона подготовки будущих учителей иностранного языка, 
в частности, применение новых форм и видов оценки является пробле-
мой конкретного преподавателя. Согласно этой проблеме, при переходе 
на компетентностный подход требуется новый вид оценки, который вы-
ражается в демонстрации студентами глубокого понимания предмета и 
подтверждении этого понимания, демонстрации фактической способности 
решать сложные проблемы в конкретных ситуациях. Одним из таких инно-
вационных видов оценки индивидуальных достижений будущего учителя 
иностранных языков является создание портфолио. 

Технология портфолио – это организация оценивания успехов, обра-
зовательных трудностей, а также путей их преодоления, что несомненно 
важно при освоении мультимедийно опосредованного контекста межкуль-
турной коммуникации будущими учителями иностранных языков, овла-
дении ими необходимой для этого лингвомультимедийной компетенцией. 
Одной из таковых стала новая технология электронного сетевого профес-
сионального портфолио будущего учителя иностранных языков, которая, 
на наш взгляд, позволяет в полной мере применить личностно-ориентиро-
ванный и деятельностный подход в обучении. Целью технологии является 
не только формирование межкультурно-коммуникативной компетенции 
будущего учителя иностранных языков, но и формирование столь необхо-
димой для него в условиях современной парадигмы иноязычного образо-
вания лингво мультимедийной компетенции. 

Технология электронного сетевого профессионального портфолио ис-
пользуется с целью эффективного мониторинга и оценивания процесса 
и результата развития личности будущего учителя иностранных языков, 
оказания студентам помощи в планировании, самооценивании, рефлексии 
и коррекции своего профессионального развития, создания условий для 
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формирования межкультурно-коммуникативной и лингвомультимедий-
ной компетенций будущего учителя иностранных языков.

Электронное сетевое профессиональное портфолио, являясь важной 
частью подготовки студентов на факультете иностранных языков, может 
храниться на сервере университета и является основой самопрезентации 
выпускника о готовности к деятельности в сфере иноязычного образова-
ния. 

Электронное сетевое профессиональное портфолио состоит из семи 
разделов: введения, новостной ленты, портрета, паспорта уровня сформи-
рованности лингводидактических компетенций, биографии, досье и ка-
рьеры. Работа студентов над личным профессиональным портфолио на-
чинается со знакомства с целями и задачами использования, функциями 
портфолио и технологией работы с ним, теоретическими основами техно-
логии, изложенными в разделе «Введение». Эта часть работы с портфолио 
позволяет студентам получить целостное представление об их подготов-
ке, узнать критерии оценивания результатов, сформулировать первичные 
цели своего образования. 

Работа с портфолио для студентов начинается с получения личного 
логина и пароля, необходимых для обеспечения индивидуального харак-
тера работы. После получения личных логина и пароля в свободной форме 
они представляют наиболее общую информацию о собственной личности 
будущего учителя иностранных языков, включая представления о буду-
щей деятельности сфере иноязычного образования, личные задачи в подго-
товке к этой деятельности. «Портрет» сохраняется в портфолио, а студент 
имеет возможность на последующих этапах своего развития сравнить свои 
исходные представления с полученными в результате профессиональной 
подготовки. 

В дальнейшем студенты фиксируют результаты своего развития, оце-
нивая уровень сформированности, представленных в разделе «Биография», 
компетенций будущего учителя иностранных языков. Оценка здесь может 
меняться по мере достижения студентом более высокого уровня развития 
компетенций, это обеспечивает интерактивность процесса работы с порт-
фолио. Данные раздела «Биография» автоматически отражаются в разделе 
«Паспорт», где они соотносятся с официальной оценкой студента по со-
ответствующему учебному предмету, что способствует развитию умений 
критического анализа собственной деятельности. 

В разделе «Досье» электронного сетевого профессионального порт-
фолио студенты хранят, структурируют и анализируют результаты своей 
творческой учебной, научно-исследовательской и профессиональной дея-
тельности, которые они, во-первых, иллюстрируют во время контрольных 
испытаний, а во-вторых, используют в своей будущей работе.

В процессе подготовки и внесения материалов в раздел «Досье» буду-
щий учитель иностранных языков наряду с обыденным владением ком-
пьютером развивает умения и навыки оцифровки аналоговых документов, 
создания электронных материалов с применением современных мульти-
медийных технологий, умения на основе созданных материалов участво-
вать в межкультурной коммуникации, умения иноязычной мультимедийно 
опосредованной самопрезентации и многое другое. Это является для сту-
дентов стимулом для овладения целым рядом компьютерных программ и 
необходимым коммуникативным минимумов для осуществления мульти-
медийно опосредованной межкультурной коммуникации будущего учите-
ля иностранных языков. В свою очередь, это является залогом того, что у 
будущих учителей иностранных языков возникает необходимость форми-
рования лингвомультимедийной компетенции. 
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В разделе «Карьера» описываются перспективы карьерного роста и 
профессионального саморазвития. 

Защита портфолио может служить заключительным этапом работы 
студентов с портфолио. В ходе мультимедийно-опосредованной иноязыч-
ной самопрезентации они выстраивают свой профессиональный профиль 
учителя иностранного языка, а также демонстрируют уровень сформиро-
ванности межкультурно-коммуникативной и лингвомультимедийной ком-
петенций. 
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Summary

This article considers the using of technology of electronic network professional portfolio in the 
training of future foreign language teachers for the future professional pedagogical practice within 
the multimedia-mediated intercultural communicative competence. 

n modern world, the distance education is becoming a popular form of 
training. Today, this form of distance education is developing particularly 

УДК (ӘОЖ): 801 

SOME FEATURES  AND ADVANTAGES 
OF DISTANCE LEARNING
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университетінің доценті

I
actively, allowing the student to study away from the educational center as well as 
a person in modern conditions will be able to continuously improve his knowledge, 
training and retraining.

Distance training- is independent of the spatial and temporal location of the 
participants in education, training process, which takes place with the help of 
electronic tutorials, based on telecommunication and information technology.

Development and implementation of new technologies and forms of training 
aimed to representations in the supplementary opportunities for anyone, to get an 
education based on their personal interests. The students independently develop 
online teaching materials, writing tests; perform control works under the supervision 
of trainers.

New technologies which provide educational materials make distance 
education more affordable. There are three types of distance technologies.

The first type is a paper-based technology. To the student will be sent training 
manuals and student completes them with the support of his tutor. A tutor gradually 
communicates with his student.

The second type is the TV - satellite technology and this kind is rarely used 
because of high costs.

The third type is the most grafting technology. It is the online training or 
networking technology.
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Some authors give distance education model as the expansion and 
transformation model. This model involves the conversion of training lectures and 
subsequent discussion in the classroom in the individual training materials.

Model of transformation - this form of distance learning, which does not repeat 
the traditional training, and are specifically, associated with the communication 
technologies between teacher and student.

Expansion pattern in the opinion Bershad AM - is when the teacher leads the 
lesson technologically different from the traditional ones, expanding it from other 
spatial and temporal frameworks.

A number of other models which based on different methods of organizing the 
process of distance education are also presented:

– A model, based on a case-technologies, for example learning tool where  the 
learning cycle and teaching aids are given  in the form of printed materials, audio, 
video tapes. Consultation will be conducted internally.

– Model on network technologies, where are the electronic educational 
tools mainly used, communication with the teacher which is carried out through 
telecommunications;

– Model on TV technology when the means of teaching materials and lectures 
are transmitted via television channels. Consultation will be carried out by specially 
trained instructors.

At the moment perspective is the interaction with your students using the 
Internet.

Distance education technologies using the Internet are used for the development 
of specific training courses both for users and for higher education. The following 
basic forms of distance learning in the on-line mode and off-line are worked out.

Education through the Internet has its advantages:
–  Flexibility – students can plan their own time, place and duration of 

employment, the list of subjects. In this case, combining study with work and 
saving time and money on the road to an educational institution;

– Availability – independently of geographical and temporal position of 
training and educational center, this is a good opportunity for people in remote 
regions to receive a qualified education;

– Profitability – economic efficiency by reducing the cost of maintaining the 
areas of educational centers, resource conservation;

– Mobility – the effective implementation of the feedback between the teacher 
and the student, which is one of the basic requirements of the process and success 
of distance education;

– Manufacturability – the usage  of the latest advances in information and 
communication technologies in the educational process;

– Individual training. Students are given the opportunity to communicate 
individually with the teacher training course.

Thus, to essential requirements for developing the foundations of creating 
resources for distance education system must provide special preparation events 
of students to the implementation of training activities in special educational 
environment. To prepare personnel who will be able to create a distance education 
resources and skillfully to conduct the learning process.

Used Literature
1. Andreev A.A. Introduction to distance learning. Materials of f ourth  International  Conference  

 on  Distance Education.
2. Polat E.S . Distance Learning.  Previous  problems. M.,  1996.
3. Sigovtsev G.S. Distance education. Teaching materials for teachers.

Резюме
В  статье рассматривается вопросы системы дистанционного обучения и ее некоторых 

особенностях и преимуществах, улучшения ее качества и требований .
Түйін

Бұл мақалада қашықтық-аралық оқыту жүйесін жақсарту және сапасы мен ерекшелігін 
арттыру мәселелері қарастырылған.
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ыстро меняющийся социальный мир требует адекватных изменений в 
системе образования. Важным становится использование инновацион-

УДК (ӘОЖ):  371
ББК 74.04 (2)

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ:
ОПЫТ ОТРАДНЕНСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Владимир ГУСАРОВ,
руководитель Отрадненского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области Р.Ф.

Б
ного потенциала двух сопряженных систем – государства и общества. В ста-
тье предлагается анализ комплекса инновационных проектов, реализуемых 
Отрадненским Управлением министерства науки и образования Самарской 
области, с целью повышения эффективности образовательной системы на 
уровне округа за счет развития общественного участия.

В условиях высоко динамичных изменений социального мира перед 
обществом встают вопросы сохранения системы социальных институтов, 
обеспечивающих воспроизводимость идентификационных процессов и раз-
витие инновационных структур и программ, направленных на формирование 
новой социокультурной тождественности. В данном контексте огромное зна-
чение имеет образование как особый социализирующий фактор, благодаря 
действию которого складывается и репродуцируется личность определенного 
типа. 

Миссия образования как фактора социально-экономического развития 
не может быть реализована, если общеобразовательные учреждения по-
прежнему будут оставаться закрытыми по отношению к местному сообще-
ству. Цели и результаты образования находятся за пределами образовательной 
системы, поэтому важнейшим фактором обеспечения качества образования 
является развитие партнерских отношений образовательных систем с други-
ми сферами общественной практики. Долгосрочное, продуктивное партнер-
ство может быть построено только на основе взаимной выгоды и взаимной 
ответственности.  Однако в настоящий момент примеры развитого партнер-
ства школ с субъектами внешней среды остаются скорее исключением чем 
правилом. Причина такого положения дел заключается в отсутствии соответ-
ствующих методов и механизмов участия социальных партнеров в решении 
задач образования. 

Для эффективного управления сложной социальной реальностью про-
цесс динамического моделирования структуры и хода государственного 
управления должен обеспечивать новые технологии управленческой рефлек-
сии [5]. Отсюда вытекает необходимость развития как особой дисциплины 
педагогической инноватики. Вслед за А.В. Хуторским [7] под педагогической 
инноватикой мы понимаем учение о создании педагогических новшеств, их 
оценке и освоении педагогическим сообществом, использовании и примене-
нии на практике. В тоже время, назначение инноваций в образовании состоит 
в оптимизации условий для развития образовательного учреждения как слож-
ной педагогическо – социальной системы. Под инновациями в управлении 
понимаются творчески привнесенные изменения в цели, методы и средства 
управленческой деятельности, обеспечивающие положительную результа-
тивную деятельность образовательного учреждения [4].
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Если учёных интересует система знаний, которые изучают, объясняют, 
обосновывают педагогическую инноватику, то управленцы-практики более 
озабочены конкретными результатами обновлений. 

Описывая инновационные проекты в практике Отрадненского образо-
вательного округа, мы рассматриваем их как средство решения актуальных 
проблем управления системой. 

С точки зрения теории управления понятие «инновационный проект» мо-
жет рассматриваться в нескольких аспектах: как совокупность мероприятий 
для достижения инновационных целей; как процесс осуществления иннова-
ционной деятельности; как пакет документов, обосновывающих и описываю-
щих эти мероприятия. При любой трактовке понятия эти аспекты подчерки-
вают значение инновационного проекта как формы организации и целевого 
управления деятельностью. 

Таким образом, инновационный проект представляет собой сложную 
систему процессов, взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, 
срокам и исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкрет-
ных целей (задач) на приоритетных направлениях развития системы.

Новации могут привнести в систему элементы непредсказуемости и слу-
чайности. Процесс возникновения новаций, их институционализация долж-
ны быть описаны и проанализированы. Как правило, все новое не поддается 
полному описанию с точки зрения устоявшихся схем и подходов, не подпада-
ет под существующие стандарты и критерии оценки. Поэтому инновацион-
ные проекты в практике управления образования были рассмотрены нами в 
парадигме инновационного менеджмента.

Изменения, происходящие в сложных системах, например, в таких, как 
система образования, могут быть вызваны как внешними источниками, так 
и своими внутренними механизмами развития. С точки зрения определения 
системы через различение внутренней и внешней среды различают:

– инновации, вызванные внешними источниками инновирования;
– инновации, вызванные  внутренними источниками инновирования.
Инновационные изменения могут также иметь как явный, так и латент-

ный характер: 
– явные инновации – это процессы, которые прошли осмысление и полу-

чили оценку;
– латентные инновации – это процессы, неотрефлексированные соци-

альной средой. Эти изменения проходят как бы незаметно, т.к. нет явных 
целей проходящих трансформаций [5].

Объединение этих типологий позволяет выделить четыре типа иннова-
ционных проектов, которые могут быть, как иницированы сверху и целена-
правленно внедряться в систему, так и быть внутренними спонтанными из-
менениями.

На основе данной классификации мы получаем четыре сценария иннова-
ционного процесса:

– целенаправленное внешнее воздействие, приводящее к изменениям в 
функционировании системы;

– случайная, ненаправленная диффузия внешних факторов;
– случайные изменения, вызванные динамикой внутренних процессов в 

системе и не фиксируемые самой системой;
– внутренние изменения, направленные на достижение определенных це-

лей. 
Поскольку принципиальным отличием инновационных проектов являет-

ся введение их в режим функционирования в качестве отработанной техноло-
гии, то желаемое состояние проекта согласно предложенной квалификации –   
«целенаправленный проект, соответствующий внутренним потребностям».

Используя данную классификацию, мы проанализировали инновацион-
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ные проекты   в управлении системой образования Отрадненского округа. 
Графически  результаты анализа могут быть представлены следующим об-
разом.

Таблица 1. Матрица инновационных проектов.

 

Анализ указанных в таблице инновационных проектов показал, что часть 
из них вызвана динамикой внутренних процессов в системе («Марафон граж-
данских инициатив», «Общественные советы»), однако их  цели и результаты 
неотрефлексированы социальной средой.

Цель внедрения проекта «Марафон гражданских инициатив» была сфор-
мулирована по принципу «отстройки» от уже идущего в области проекта 
«Гражданин» и дополнения к нему. Идея состояла в том, что проект задает 
несколько организационных форматов для реализации тех социальных ини-
циатив, которые поступают от школьников, образовательных учреждений и 
общественных объединений. Заданные форматы, проектные линии и содер-
жательные проектные площадки позволяют осуществить практически все 
многообразие поступающих предложений.

Данный проект, с одной стороны, отвечает тем запросам с мест, которые 
не укладываются в формат проекта «Гражданин», с другой стороны, позво-
ляет создать условия для цикличного, непрерывного процесса гражданского 
воспитания.

Цикл проекта «Марафон…» осуществляется в течение всего учебного 
года – с сентября по август. Подготовка и проведение основных мероприятий 
рассчитаны на учебный год в масштабах образовательного учреждения, му-
ниципального образования и субъекта РФ, а промежуточные (каникулярные) 
и итоговые (летние) программы – на межрегиональный (или Всероссийский) 
уровень. 

Механизм организации проекта предполагает разделение всей деятель-
ности на четыре линии: «Ученическое самоуправление» (функционирование 
органов ученического самоуправления на уровне классов и всего коллектива 
общеобразовательного учреждения во взаимодействии с другими органами 
школьного самоуправления), «Детские общественные организации» (деятель-
ность детских общественных организаций во взаимодействии с ученическим 
самоуправлением образовательного учреждения и местным самоуправлени-
ем через ассоциацию общественных объединений), «Центры гражданского 
самообразования» (работа в образовательных учреждениях центров граж-
данского самообразования детей и молодежи в режиме сетевого взаимодей-
ствия), «Социальное проектирование» (разработка и реализация проектов, 
приносящих реальную пользу местному сообществу, по инициативе и силами 
команд школьников).

Главным отличием от других проектов, реализуемых в округе и регионе 
в данном направлении, является создание новой комплексной организацион-
ной формы гражданского воспитания и активизации социальной деятельно-
сти школьников.

Целенаправленные, 
осознанные, явные

Случайные, 
неосознанные, латентные

Внешние          «Общественный рейтинг образовательных учреждений»

Внутренние    «Единая система дополнительного            «Марафон гражданских 
             образования»                                                инициатив»
               «Создание единого информационного      «Общественные советы» 
             пространства»  
            «Ярмарка социально-педагогических 
             инноваций»
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Четко сформулированные критерии для выявления уровня активности 
участников различных мероприятий позволяют считать, что высокий уровень 
активности и увеличение количества участников является одним из критери-
ев результативности проекта. Три из четырех проектных линий сориентиро-
ваны на формы, а одна – на метод реализации деятельности.

Проект «Общественные советы» мы относим к типу «случайные нова-
ции, вызванные динамикой внутренних процессов». 

Его целью было создание условий для развития институтов соуправления 
учреждениями образования представителями местного сообщества (роди-
тельской общественности, бизнеса, органов власти, общественных организа-
ций) и артикулирования социального заказа к образованию. В задачи проекта 
входило создание двух основных институтов: общественных советов школ и 
общественного совета округа.

Согласно сложившимся представлениям управленцев, данный проект, с 
одной стороны отвечает тем требованиям по созданию государственно-обще-
ственного управления образованием, сформулированным на федеральном 
уровне, с другой стороны запросам с мест по допуску представителей обще-
ственности к управлению учреждениями образования. Тем не менее, цель 
формирования общественной компоненты четко не осознается ни значитель-
ной частью самих управленцев, ни представителями местного сообщества. 
Изначально Попечительские советы сосредотачивали свое внимание в основ-
ном на решении конкретных проблем образовательных учреждений. В по-
следние годы попечительские советы создаются уже не только для решения 
локальных вопросов, а с целью  развития сферы образования в целом [6]. 
Пока в меньшей степени Попечительские советы ориентированы на цели, 
связанные с региональным развитием и развитием собственно института по-
печительства, как ключевого механизма в становлении гражданского обще-
ства. 

Проект «Общественный рейтинг образовательных учреждений» соглас-
но приведенной выше классификации сочетает в себе элементы первого  и 
второго типов.

Первоначально, цель внедрения общественного рейтинга состояла в по-
лучении комплекса информации об учреждениях образования и проведении 
сравнительного анализа по каждой группе учреждений, сведенного в одном 
документе. После запуска проекта в команде исполнителей появилось осоз-
нание того, что общественный рейтинг как инструмент может использовать-
ся и для других целей. В частности, он может служить инструментом диаг-
ностики и мониторинга ситуации для управленцев. Итоговая информация 
может выступать основой для планирования, поскольку демонстрирует по 
каким направлениям учреждение работает наиболее эффективно, а какие тре-
буют в ближайшей перспективе дополнительных усилий. Результаты рейтин-
га показывают динамику изменения ситуации в учреждении. Это позволяет 
проанализировать факторы улучшения или ухудшения ситуации.

Список критериев и система подсчета результатов подвержены ежегод-
ным изменениям. Корректировка рейтинга происходит под влиянием внеш-
них факторов: начала действия национального проекта, изменения при-
оритетов деятельности территориального органа управления образованием, 
развития проекта «Ярмарка социально-педагогических инноваций» и пр. В 
целом, можно сказать, что система критериев формируется стихийно – как 
ответ возникающим вызовам и воплощение вновь формулируемых задач. 

Одной из проблем в течении всего проекта остается информирование о 
возможностях использования общественного рейтинга представителей мест-
ного сообщества. Несмотря на все предпринимаемые информационные уси-
лия (информационные стенды, брошюры, школьные и корпоративные изда-
ния, печатаные СМИ)  «пользовательский» уровень представителей местного 
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сообщества остается недостаточно высоким. Родители как потенциальные 
пользователи скорее склонны пользоваться информацией из слухов, нежели 
данными рейтинга.

Недостаточно сформированы представления членов школьных Попечи-
тельских советов и родителей о возможностях использования информации о 
рейтинге в целях корректировки направлений развития образовательного уч-
реждения. Получаемые результаты служат основой для внесения предложе-
ний членами Попечительских советов о приоритетах развития на следующий 
год в единичных случаях.

СМИ чаще всего просто публикуют информацию, которую им предо-
ставляет Территориальное Управление образования. Использование данных 
материалов для создания дискуссионных площадок, для артикуляции обще-
ственного запроса к системе образования или для иных целей не практику-
ется. 

Три проекта («Единая система дополнительного образования», «Созда-
ние единого информационного пространства», «Ярмарка социально-педаго-
гических инноваций») иллюстрируют наиболее желаемую ситуацию, когда 
инновации порождаются внутренними изменениями и  направлены на дости-
жение определенных целей, которые прошли осмысление и получили оценку 
не только профессионального сообщества, но и местного сообщества.

Истоки проекта «Единая система дополнительного образования» лежат 
в необходимости выстраивания такой образовательной политики в округе, 
которая позволила бы преодолеть муниципальные границы и обеспечение 
доступность услуг дополнительного образования [3]. Изначальный посыл 
формирования единой системы дополнительного образования исходил от 
территориальных органов управления образованием. Задачи проекта были 
четко сформулированы: профильная подготовка учащихся, и наполнение до-
полнительного образования округа техническими ресурсами. 

Партнером управления в реализации проекта стала Санкт-Петербургская 
Межрегиональная Ассоциация Дополнительного Образования (МАДО). В 
результате взаимо-выгодного объединения ресурсов Управления и МАДО, в 
округе были созданы 5 мультимедийных профориентационных классов, по-
зволяющих реализовывать профильные образовательные программы и про-
водить профессиональную ориентацию учащихся при помощи современ-
ных информационно-коммуникационных технологий. Все они курируются 
Санкт-Петербургскими высшими учебными заведениями различной направ-
ленности, что гарантирует учащимся образовательных учреждений высокое 
качество дополнительного образования. 

Уже после запуска проекта появилось осознание того, что наукоемкие 
ресурсы МАДО можно использовать для достижения других задач проекта.

Однако проводимый нами мониторинг показывает, что исполнители про-
екта не всегда четко представляют себе критерии эффективности проекта. А 
степень информированности родительского сообщества об услугах дополни-
тельного образования остается на низком уровне (исключение составляют те 
ОУ, на базе которых организованы Санкт-Петербургские мультимедийные 
профориентационные классы).

Так же изначально четко была сформулирована и осознана цель внедре-
ния проекта «Создание единого информационного пространства». Проект 
должен был обеспечить неадминистративной информацией о работе школ 
Управление и одновременно обеспечить горизонтальные информационные 
связи. Была сформулирована схема создания информационных связей с по-
мощью школьных редколлегий и корпунктов. Проект был встроен в систему 
существующих мероприятий, поддерживаемых на областном уровне, а также 
организованы собственные стимулирующие участников школьных СМИ со-
бытия.
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Однако проблемой стало отсутствие на старте проекта четких критери-
ев эффективности проекта, что затруднило определение степени успешности 
усилий, предпринимаемых в этом направлении. 

Практика показала, что интенсивность работы руководителей школьных 
редколлегий сильно зависит  от их личной заинтересованности. И в значи-
тельном числе случаев  руководители учреждений не проявляют такой за-
интересованности. Руководители образовательных учреждений не видят в 
школьных СМИ ресурса. В такой ситуации результативность каждой отдель-
ной школьной редколлегии очень сильно различаются.

Проект «Ярмарка социально-педагогических инноваций» является одной 
из наиболее успешных инициатив Отрадненского образовательного округа. 
Согласно применяемой классификации на данном этапе проект «Ярмарка» 
можно отнести к внутренним изменениям, направленным на достижение 
определенных целей, осознаваемые социальной средой. В качестве аргумен-
тов такой позиции можно привести следующее:

– Цель внедрения проекта «Ярмарка..» сформулирована, озвучена, пони-
маема достаточно одинаково, как в системе образования, так и во внешней 
среде;

– Проект в настоящий момент институциолизирован: определена об-
щая концепция проекта, отработана модель деятельности, сформирована 
структура управления проектом;

– Деятельность по проекту поддерживается внешними субъектами;
– Признана социальная значимость проекта различными группами мест-

ного сообщества;
–  Артикулирована результативность проекта для различных заинтере-

сованных групп.
Вышеописанные инновационные проекты являются логичным компо-

нентом механизма управления территориальной системой образования в це-
лом. Обозначенные цели инновационных проектов полностью соответствуют 
целям, поставленным перед субрегиональным органом управления на феде-
ральном и региональном уровнях, и конкретизируют их.

В целом, построение работы в логике федеральная цель => региональная 
цель => территориальная цель => проектная цель позволяет отработать наи-
более эффективные механизмы достижения целей более высокого уровня и в 
целом, повышающую управляемость системы.

Дополнительным преимуществом работы территориального управления 
образования с инновационными проектами является системный характер их 
взаимосвязи. Инновационные проекты являются не автономными единицами 
деятельности, а работают в логичной увязке друг с другом, с взаимным ис-
пользованием создаваемых в них ресурсов и площадок организации деятель-
ности.

Подавляющее большинство проектов демонстрируют высокий уровень 
готовности к переводу их из проектного режима в режим функционирова-
ния. Основной проблемной областью для доработки практически всех ин-
новационных проектов является разработка показателей их результативнос-
ти. Данная работа позволяет в дальнейшем построить систему показателей 
мониторинга системы образования. Кроме того, она будет способствовать 
формированию базы для осуществления деятельности по переводу системы 
управления образования в рамки новой методологии управления и бюдже-
тирования по результату. Разработка показателей результативности и инди-
каторов достижения того или иного результата фактически станет и новым 
ориентиром в системе повышения квалификации персонала.

Любая инновационная деятельность предполагает организацию инно-
вационной деятельности, ее регулирование, поддержку, стимулирование и 
конт роль.
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Организационное регулирование состоит в обеспечении приоритета  ин-
новационной деятельности, поддержке региональных, российских и между-
народных связей, материальном и моральном поощрении авторов инноваций 
и участников инновационных проектов. Инициируя и поддерживая иннова-
ционные проекты, Управление привлекает инвестиции в инновации, создает 
благоприятный инвестиционный климат на территории округа.

С точки зрения нормативно-правового регулирования Управление обес-
печивает разработку нормативно-правовой базы инноваций, а также охрану 
прав и интересов субъектов инновационной деятельности.

Как субъект инновационной деятельности Управление выполняет функ-
ции:

– заказчика и инвестора, когда речь идет, согласно принятой нами типо-
логии, о внутренних изменениях, направленные на достижение определенных 
целей;

–  исполнителя при целенаправленном внешнем воздействии, приводя-
щем к изменениям в функционировании системы.

Анализ практики реализации инновационных проектов с точки зрения 
управления инновациями показывает, что Управление успешно выполняет за-
дачу стимулирования креативности при решении проблем управления систе-
мой образования. Об этом свидетельствует создание условий для разработки 
инновационных проектов: проведение круглых столов по проблемам образо-
вания, широкое обсуждение в средствах массовой информации, привлечение 
к этому процессу профессионального сообщества и общественности.

Свидетельством инновационной активности Управления является ис-
пользование в округе различных механизмов и каналов распространения но-
ваций: от неосознанного копирования чужого опыта и свободной диффузии 
до целенаправленного внедрения. При этом Управление старается осущест-
влять мониторинг и контроль процесса распространения новаций.

Однако в настоящее время наступил такой период, когда процесс спонтан-
ного инновационного развития вступил в стадию насыщения и относительной 
стабильности. На этом этапе необходимо обратить внимание на фиксацию 
полученных результатов и закрепление наработанного опыта в формальных 
структурах, нормах и регламентах. То есть, мы предполагаем, что в будущем 
необходимо сосредоточить внимание на оценке инновационных проектов и 
анализе результатов. Оценка инновационных проектов на соответствие ожи-
даемым результатам – это принципиально важный момент. А если учитывать, 
что любая инновация не может быть сразу полностью оценена с точки зрения 
всех возможных эффектов ее внедрения, то на этапе аудита и анализа должна 
происходить повторная оценка и новая рефлексия результатов.

Оценивая перспективы описанных инновационных проектов, мы заклю-
чаем, что  принципиально важными для их развития являются следующие 
факторы:

– информационная поддержка инновационной деятельности (обеспече-
ние свободы доступа к информации о приоритетах государственной, регио-
нальной и территориальной политики в сфере образования, к сведениям о 
различных  исследованиях запроса на образовательные услуги, к данным о 
выполняемых и текущих инновационных проектах и т.п.);

– аналитическая поддержка инновационных проектов, которая долж-
на заключаться в сопоставлении краткосрочных и долгосрочных результа-
тов, коррекции проектных замыслов относительно целевых ориентиров 
субрегио нальной системы образования, отборе наиболее успешных моделей 
и механизмов для внедрения в округе;

– кадровая поддержка инновационной деятельности через организацию 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осущест-
вляющих инновационную деятельность;
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– поддержка Управлением инновационных проектов, включенных в феде-
ральные и региональные инновационные программы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА – 
ОСНОВА ГУМАНИЗАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

А.ТРАЦЕВСКАЯ, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики Минского 
государственного лингвистического университета

(Окончание. Начало   в 5-ом номере.)

уманистическая педагогика идет от личности ученика. Русский писа-
тель, философ, педагог В.Ф. Одоевский (1803–1869) подчеркивал: «Что-Г

бы учить ребенка, надо быть самому и человеком, и младенцем». Эту мысль  
высказывал также и Д.И. Писарев. По его мнению, для педагогической дея-
тельности необходимо, чтобы, во-первых, воспитатель знал своего воспи-
танника вдоль и поперек и во-вторых, между воспитателем и воспитанником 
существовало полное доверие. Профессиональное познание каждого учени-
ка – вот основная задача педагога-воспитателя. Именно познание ребенка 
определяет содержание и технологию воспитательной работы. Поэтому мы 
считаем основными функциями воспитателя следующие: изучение личности 
ребенка положительное отношение со стороны окружающих; обеспечение 
ребенку активной позиции в жизнедеятельности коллектива и, наконец, ин-
дивидуальная работа по коррекции поведения воспитанника. Одновременно 
следует расширить права педагогов-воспитателей в определении текущих за-
дач, содержания, форм организации и методов деятельности с учащимися. 
Педагог-воспитатель лучше других знает задатки, интересы, склонности сво-
их воспитанников, их сильные и слабые стороны, возрастные и индивидуаль-
ные особенности. 

Это понятно, потому что наилучшие условия для педагогического про-
цесса – понимание и человеческие отношения между педагогом и учеником. 
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В одной из книг, изданных в США для родителей, от имени ребенка напе-
чатан меморандум. Последний интересен тем, что показывает отношение 
ребенка к реакциям взрослого человека. Приводим текст этого документа 
полностью. Думается, что он окажет добрую услугу не только родителям, но 
и профессио нальным воспитателям.

Меморандум от вашего ребенка: (Мир начинается с меня: учебная про-
грамма для формирования ненасильственных ценностей у учеников 6-х клас-
сов / Р. Виттингтон [и др.] ; пер. с англ. Е. Стафановой. – М., 1993).

По отношению ко мне: 
1. Не портите меня. Я прекрасно знаю, что не должен получать всего, о 

чем я прошу. Я просто проверяю вас.
2. Не бойтесь проявлять твердость по отношению ко мне. Я предпочи-

таю это. Это позволяет знать мне свое место.
3. Не применяйте силу в отношении со мной. Иначе это научит меня 

думать, что сила – это все, что имеет значение. С большей готовностью я вос-
приму, если вы будете руководить мной.

4. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставля-
ет пытаться выйти сухим из воды во всех возможных случаях.

5. Не давайте обещаний: может оказаться, что вам не удастся их выпол-
нить. Это подорвет мое доверие к вам.

6. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я нарочно говорю и делаю 
вещи, огорчающие вас. В противном случае я снова буду пытаться добиваться 
такой «победы».

7. Не огорчайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я ненавижу вас». В 
действительности я это не имею в виду, но я хочу, чтобы вы пожалели о том, 
что вы сделали по отношению ко мне.

8. Не заставляйте меня чувствовать себя меньше, чем я есть на самом 
деле. Я компенсирую это тем, что буду вести себя, как «пуп земли».

9. Не делайте для меня то, что могу сделать сам. Иначе я буду чувство-
вать себя грудным ребенком, я буду продолжать требовать, чтобы вы обслу-
живали меня.

10. Не обращайте слишком много внимания на мои дурные привычки. 
Излишнее внимание только способствует их закреплению.

11. Не делайте мне замечания в присутствии других людей. 
Я восприму эти замечания, если вы спокойно поговорите со мной на-

едине.
12.  Не пытайтесь обсуждать мое поведение в пылу конфликта. Почему-

то в этот момент я плохо слышу. Я не против того, чтобы обсудить мое по-
ведение, но давайте сделаем это не сейчас, а позже.

13.  Не пытайтесь поучать меня. Вы удивились бы, узнав, как хорошо я 
знаю, что такое «хорошо» и что такое «плохо».

14.  Не заставляйте меня считать, что мои ошибки – преступления. Я дол-
жен научиться делать ошибки, не считая при этом, что я никуда не гожусь.

15.  Не придирайтесь и не ворчите. В противном случае мне придется 
притвориться глухим, чтобы как-то защищаться.

16.  Не требуйте от меня объяснений по поводу моего плохого поведения. 
Я действительно не знаю, почему я сделал то или иное.

17.  Не испытывайте слишком сильно мою честность. Меня легко испу-
гать, при этом я начинаю врать.

18.  Не забудьте, что я люблю экспериментировать и экспериментирую. 
Таким образом я учусь, поэтому примиритесь, пожалуйста, с этим.

19.  Не оберегайте меня от последствий моей деятельности. Мне необхо-
димо учиться на собственном опыте.

20.  Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие недомо-
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гания. Я могу научиться получать удовольствие от своего плохого здоровья, 
если благодаря ему я буду в центре вашего внимания.

21.  Не отделывайтесь от меня, когда я задаю прямые и честные вопросы. 
В противном случае вы обнаружите, что я перестал спрашивать и ищу инте-
ресующую меня информацию в другом месте.

22.  Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Я просто хочу, 
чтобы вы занимались мной.

23.  Никогда не считайте, что извиниться передо мной – ниже вашего до-
стоинства. Прямое и честное извинение вызывает у меня удивительно теплое 
чувство по отношению к вам.

24.  Никогда не утверждайте, что вы совершенны и непогрешимы. Иначе 
мне придется быть достойным слишком многого.

25.  Не беспокойтесь о том, что мы проводим вместе слишком мало вре-
мени. Важно то, как мы его проводим.

26.  Не позволяйте моим страхам возбуждать в вас тревогу. В противном 
случае я действительно испугаюсь. Продемонстрируйте мне мужество.

27.  Не забывайте, что мне необходимы понимание и поддержка, но нет 
необходимости говорить вам об этом. Не так ли?

28.  Относитесь ко мне так, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я 
тоже буду вашим другом!

Профессиональное мастерство педагога-воспитателя определяется и его 
интеллектуальным развитием: образованность, начитанность, интеллигент-
ность, отзывчивость и есть педагогический профессионализм. Сегодня про-
изошли глобальные изменения в психологии и интеллектуальном развитии 
ученика. Возрастание культурного и образовательного уровней родителей, 
их повышенный интерес к периодической печати, литературному наследию, 
расширению радио и телепередач, организация познавательных неформаль-
ных объединений школьников – все это привело к тому, что процесс обучения 
в школе перестал быть единственным источником знаний для учеников. 

C проблемой культурного уровня и общей эрудиции встает и проблема 
профессиональных знаний педагога-воспитателя, постоянного их пополне-
ния и обогащения. Данная проблема значительно серьезнее, чем нам кажет-
ся. Педагога-воспитателя долгое время (да и в настоящее тоже) приучали к 
рецептурной педагогике, а не к творчеству. В учебном вузе, институте усо-
вершенствования, методическом объединении, на педагогическом совете го-
ворили, что и как нужно делать. Заставляли перенимать опыт новаторов, за-
бывая о том, что реализовать его можно лишь в том случае, если мыслить, как 
данный новатор. Ведь технология, методика любого педагога основывается 
на его индивидуальном интеллекте, мышлении, мировоззрении. Педагогов-
воспитателей надо учить моделированию, программированию, прогнозиро-
ванию воспитательного процесса. Этому учили плохо раньше и плохо учат 
теперь. 

Обратите внимание: больше половины педагогов-воспитателей испыты-
вают затруднения или не умеют своевременно, самостоятельно замечать и 
исправлять свои недостатки в работе с детьми. А ведь педагог-воспитатель 
всегда должен быть аккумулятором новых идей, гипотез, преобразований. 
Сегодня, когда научные открытия меняют престиж и суть учебных предме-
тов, образ нашей жизни, нельзя жить конспектами вчерашнего дня. И люби-
мым становится педагог-воспитатель, который не просто ведет к истине, а 
заставляет активно думать, смело решать противоречия сегодняшнего дня, 
раскрывает далекие перспективы, учит воспитанников их видеть. Сильный, 
здоровый интеллект педагога-воспитателя заставляет идти за ним и делает 
процесс воспитания не только интересным, но и радостным. 

Мы часто говорим о воспитателе как о мастере своего дела, творце. И не 
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всегда полностью отдаем отчет в том, что такой стиль деятельности, стиль 
научного поиска и творческих находок благотворно влияет на детей, тоже 
стремящихся ко всему новому. Не потому ли наблюдается взаимопонимание 
детей и педагога-воспитателя – творца, искателя? Не потому ли они живут 
единым порывом, единой идеей, и у них нет почвы для конфликтов и скуки?

Деятельность педагога-воспитателя – очень тонкое и сложное дело. Об-
щая эрудиция и профессиональная компетентность педагога могут быть не 
востребованы воспитанниками, если они не материализуются повседневно в 
профессиональной технологии, методике, педагогической этике.

Профессиональная технология, методика и этика педагога-воспитате-
ля.

Профессионализм педагога-воспитателя, на наш взгляд, заключается в 
следующем: во-первых, только в позитивном восприятии воспитанников; во-
вторых, в использовании ненасильственных методов воспитания; в-третьих, 
в стимулировании деятельности ученика, а не в наказании его. Рассмотрим 
каждый их этих аспектов в отдельности.

Итак, позитивное отношение к ребенку. Профессиональный воспитатель 
ищет в ребенке в первую очередь только положительное, не дает своему вос-
питаннику негативных оценок, предпочитает метод поощрения вместо нака-
зания. К сожалению, мы часто слышим, как педагог-воспитатель утвержда-
ет: «Из тебя ничего не выйдет», «Это для тебя недостижимо», «Ты был и 
останешься двоечником» и др. Все это – запрещенные методы в педагогике. 
Они убивают в ребенке надежду. Американский писатель и публицист Марк 
Твен советовал избегать тех, кто старается подорвать веру в себя. По его мне-
нию, эта черта свойственна мелким людям. «Великий человек, – утверждает 
М.Твен, наоборот, внушает вам чувства, что и вы можете стать великим». 
Но педагоги часто забывают о таком таинстве в воспитании, как внушающее 
воздействие педагога на своего воспитанника. Здесь уместно напомнить по-
словицу: «Назови человека пять раз горбатым, а на шестой у него вырастет 
горб». Более того, у каждого воспитанника дарования, способности могут 
проявиться в разные годы. Например, известно, что Дарвина его отец считал 
бездарным, Эйнштейн был отстающим учеником, Гоголь в школе писал со-
чинения посредственно. Вагнер изучил ноты к 20 годам. Вряд ли стоит до-
казывать, что гений – это лишь 1 % вдохновения и на 99 % потения. Так стоит 
ли педагогу брать грех на душу и негативно определять судьбу ученика в 
начале его жизнедеятельности? Сегодня целый ряд исследователей отмечают 
негативное влияние учителя на личность ученика. 

И самое горестное: в жизни обделены профессиональной педагогической 
заботой те дети, подростки и юноши, которые в первую очередь нуждаются 
в ней. Это, как правило, ребята с трудной судьбой, педагогически запущен-
ные, с физическими и умственными проблемами. В православной педагоги-
ке такие ребята берутся под защиту и опеку в первую очередь, а в нашей 
традицион ной педагогике делается все, чтобы избавиться от них.

В чем причина негативного отношения педагога-воспитателя к детям? 
Думается – в отсутствии профессиональной этики. Так, например, педагог-
воспитатель должен больше любить детей, а любит он иногда больше свое 
благополучие. Профессия требует быть оптимистом, а он по своей природе 
пессимист. Поэтому и твердит: воспитание невозможно; должен, в соответ-
ствии, со своими функциями развивать в ребенке положительное, а он все 
время концентрируется на отрицательном. И так далее. Эту мысль можно 
передать словами великого английского драматурга  В.Шекспира, который 
указывал, что для оценки чьего-нибудь качества надо иметь некоторую долю 
этого качества и в самом себе.

Мы снова обращаемся к проблеме использования ненасильственных 
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методов воспитания педагогом-воспитателем. Не зря говорят, что воспита-
ние хорошо тогда, когда никто никого не воспитывает. Сегодня все чаще ис-
следователи отмечают, как распространенное явление в современной школе 
физическое, моральное, психологическое насилие. Мы забываем о том, что 
воспитания по принуждению нет. Насилие, как отмечают исследователи, 
многолико. Заведующий кафедрой педагогики и психологии Московской ме-
дицинской академии имени И.М. Сеченова Ю.М. Орлов отмечает, что учи-
тель не размахивает ремнем и предпочитает вызывать не боль, а чувство 
стыда или вины у школьника. Но от этого суть насилия не меняется. Оно 
становится только более утонченным, более неотвратимым и беспощадным. 
Все виды насилия над ребенком, указывает Джеймс М. О’Нил, доктор пси-
хологических наук в США, направлены на одну и ту же цель: взять власть 
над ребенком любой ценой. Для этого, по его мнению, со стороны педагога 
применяются унижение и подавление, обзывание; публичное унижение; ис-
пользование в качестве «козла отпущения»; разрушающие отвержения; унич-
тожающие сплетни; ложь и бесчестность; манипулирование; демонстрация 
власти; скрытое запугивание; открытые угрозы; соблазняющее поведение; 
наделение чрезмерной ответственностью без оказания поддержки; преднаме-
ренное принижение уверенности человека в себе, его компетентности, само-
оценки; пренебрежение к нему или игнорирование его.

Результатом всех форм унижения являются сформированные у воспитан-
ников такие негативные качества, как заниженная самооценка, неуверенность 
в своих силах, повышенная тревожность, агрессивность и враждебность. Как 
правило, ребята с такими качествами считают себя нелюдимыми, нежелан-
ными и неполноценными. Они заведомо обрекают себя на неуспех. В про-
тивопоставление методам насилия мировая педагогическая общественность 
работает сегодня над ненасильственными методами воспитания. В разных 
системах и формациях они называются по-разному: «Формирование нена-
сильственных ценностей», «Ненасильственная этика и обучение миру», «Пе-
дагогика гражданского мира и национального согласия», «Воспитание свобо-
дой», «Диалоговая педагогика» и др. Но в какую бы форму идея, о которой 
мы ведем речь, ни оформлялась, в ее основе лежат позитивное восприятие 
ребенка воспитателями, умение общаться на глубоком, духовном, человече-
ском уровне. Все это составляет основу педагогической этики.

Современная психологическая наука в оценке деятельности педагога-
воспитателя во главу угла ставит его личность. При этом престижными, по 
данным научных интерпретаций, считаются такие свойства, которые отра-
жают коммуникативную направленность личности педагога и облегчают ему 
общение с детьми (отзывчивость, доброта, общительность и др.). Т. е. речь 
идет об умении учителя общаться с учеником. В свою очередь, умение об-
щаться с детьми и педагогически целесообразно воздействовать на них не 
есть удел избранных, наделенных счастливой индивидуальностью от рожде-
ния. Оно основано, прежде всего, на хорошем знании психологии детей, раз-
витой психологической зоркости учителя, благодаря чему достигается пони-
мание глубинных механизмов поведения детей, их психических состояний, 
переживаемых невзгод, радостей. Все это составляет умение жить с детьми, 
влиять на них, быть авторитетным, любимым педагогом.

Проблема общения воспитателя и воспитанника сегодня приобретает 
особую значимость. Ведь в основе воспитания лежит общение младшего со 
старшим. Данная проблема усугубляется тем, что в последние годы наблюда-
ется дефицит общения. Это говорит о том, что не используются многие воз-
можности полноценного воздействия родителей, педагогов, особенно отцов, 
на детей и подростков. Слабость педагогической позиции педагогов, родите-
лей ведет к снижению их авторитета, невосприимчивости к их установкам и 
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требованиям. Данную мысль подтверждают и сами старшеклассники. В част-
ности, 54% из числа опрошенных проявляют неудовлетворенность сложив-
шимися отношениями с родителями. Среди них юношей в два раза больше, 
чем девушек. Разве можно в этих условиях говорить о престиже педагога? Бо-
лее того, отсутствие нормального общения воспитанников с педагогами и ро-
дителями ведет к таким негативным явлениям, как одиночество, замкнутость, 
уход от ребят в неформальные объединения с сомнительной репутацией и др. 
Мы попытались выяснить, в чем причина неудовлетворенности учеников в 
общении с учителями. Вот их ответы: «Учителю нельзя рассказать о своих 
бедах». Он всегда ответит: «Так тебе и надо»; «Он не понимает наших ин-
тересов. Любое увлечение музыкой, одеждой, коллекционированием отрица-
ют»; «То, что нам интересно, не интересно учителю»; «С ним не о чем пого-
ворить, кроме учебного предмета». Что скажешь против этих утверждений? 
Всесторонне развитую личность может сформировать всесторонне развитый 
учитель! Ведь увлечение формируется увлечением, убеждение – убеждени-
ем, интерес – интересом.  А сегодня педагога не увидишь на молодежном 
концерте, спортивных состязаниях, в клубе по интересам, в неформальных 
объединениях со здоровой социальной направленностью.

С проблемой ненасильственных методов воспитания тесно связана и про-
блема поощрения и наказания. Несмотря на то, что данная проблема доста-
точно широко отражена в педагогической литературе, на курсах повышения 
квалификации педагоги всякий раз обращаются к ней. При этом интересно, 
что почти никогда не ставится вопрос, как поощрять, а всякий раз спрашива-
ют, как наказывать. Наказание у ребенка формирует негативные качества, как 
и всякий насильственный метод. Прекрасно по этому поводу выразил свою 
мысль русский писатель и философ-материалист А.И. Герцен. Он ставил ри-
торические вопросы: не оттого ли люди истязают своих детей, а иногда и 
больших, что их трудно воспитывать, а сечь так легко? Не мстим ли мы нака-
занием за нашу неспособность воспитывать? Сказано прекрасно. Мы соглас-
ны с мнением, высказанном в одном из номеров газеты «Первое сентября», 
и хотим привести те советы, которые были опубликованы на ее страницах.

• Не ругай детей утром – солнце покажется им серым. Не ругай днем – 
небо покажется хмурым, не ругай на ночь – луна покажется черной. Вообще 
не ругай!

• Критикуй детей не с удовольствием, а с болью.
• Страдания калечат психику ребенка. Особое внимание – страданиям ре-

бенка. Здесь мы не имеем права быть низкими.
• Ставь себя чаще на место счастливых и особенно несчастных ребят.
• Люби всех детей, а больше всех самых для тебя неприятных.
• Учитель! Запрет – чаще всего признак твоей слабости, а не силы.
• Старайтесь почаще говорить «можно».
• Ребенок в борьбе против несправедливости чаще получает «ожоги» 

сердца, чем взрослый, он слабее, и эти «ожоги» остаются иногда на всю 
жизнь.

• Добрый учитель – это не тот, кто умеет делать добрые дела, а тот, кто не 
способен сделать детям зло. 

• Жалок учитель, лишенный чувства юмора. Юмор – послание правды.
• Знай: детей привлекают у учителей высокая квалификация, умение, до-

ходящее до искусства, золотые руки, доброта, немногословие, полное отсут-
ствие фразы, постоянная готовность к работе, оптимизм.

• Работая с детьми, чаще вспоминай себя в детстве, тебе будет легче их 
понять. 

Можно ли избежать авторитаризма, психологического насилия над ре-
бенком, эмоциональной напряженности во взаимоотношениях воспитатель– 
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воспитанник? Опыт педагогических коллективов показывает, что да, можно, 
если профессиональные знания, технология и культура педагога стоят на 
прочном фундаменте – любви к ребенку. В этом убеждает православная пе-
дагогика, которая вобрала в себя вековой опыт духовного богатства, нарабо-
танного человечеством. Православная педагогика держится и развивается на 
двух принципах – Любви и Свободы. Снова хочется обратиться к Первому 
посланию к коринфянам святого апостола Павла. В нем сказано: «Если я го-
ворю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, – нет мне в том никакой пользы. <…>

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них 
больше».

Сегодня, когда не отрицается значение Библии, желательно ее изучать 
в педагогических вузах в курсе сравнительной педагогики. И взять из нее 
все, что служит гуманизации воспитательного процесса. Общечеловеческая 
культура, а не религия создала максимы о любви. В их основу легли заветы 
апостола Павла.

Вот они: Любовь долго терпит. Любовь милосердствует. Любовь не зави-
дует. Любовь самоукоряет. Любовь защищает. Любовь не гордится. Любовь– 
подвиг. Любовь ответственна. Любовь не раздражается. Любовь не мыслит 
зла. Любовь не радуется неправде. Любовь сорадуется истине. Любовь все 
покрывает. Любовь всему верит. Любовь смиренномудра. Любовь все пере-
носит. Любовь щедра. Любовь выражает себя.

И как утверждает наш современник, доктор педагогических наук Ю. П. 
Азаров, истинная педагогика, истинное воспитание и есть любовь. К этой 
мысли присоединяемся и мы. Разве не любовью устраняется жесткость, разве 
не она открывает путь к доверию, разве не любовью воспитываются самые 
тонкие нравственные качества? Воспитательную сущность любви тонко под-
метил В. Шекспир. Он писал: «Любовь способна низкое прощать и в добле-
сти пороки превращать...».

Ветвь христиан в США, владеющая радиостанцией Я. Н. Пейсти, пропо-
ведует, что истинная любовь проявляется только в общении с детьми. В свя-
зи с этим здесь выделяют четыре аспекта любви. Первое – умение слушать 
ребенка. Как мы слушаем его, он или мы больше говорим – все это отражает 
наше профессиональное мастерство. Второе – манера говорить с ребенком. 
Тон, манера держаться, принимать, а не отвергать, короче говоря, сделать все, 
чтобы ребенок не избегал общения с нами. Третье – знание, как наказывать 
детей. Здесь главное не скрывать своей любви, уважения к ним, уверенности, 
что это больше не повторится. Четвертое – помощь в развитии ребенка, раз-
витии его дарований, склонностей, возможностей.

Полагаем, что все эти советы из православной педагогики  не помешают 
нашей школе, которая идет по пути демократизации и гуманизации. Хочется 
надеяться, что вера, надежда, любовь будут главным средством в работе каж-
дого педагога-воспитателя.
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аңа мектеп” журналы алғаш шыға бастағанда тәрбие мәселесіне 
арналған бөлімі болған жоқ. Бұл тақырып “Білім-педагогика бөлімі” 

Журнал тарихынан

ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 
ТҰРҒЫДАН ҚАМТЫЛУЫ

“Ж
аясында сөз болып отырды. Журналдағы қай мақаланы алсақ та, тәрбиеден тыс 
нәрсе деп айту қиын. Себебі, тәрбие – өте кең ұғым. Сондықтан  тәрбие сала-
ларына қатысты журналдың алғашқы сандарындағы кейбір жарияланымдарға 
тоқталып өтейік.

Жас ұрпақты Отанын сүюге тәрбиелеуде “Аймақтану” бөлімі ерек-
ше рөл атқарды. Бұл бөлімде “Қазақстан жері”, “Қазақстанның сулары”, 
“Қазақстан топырағы” деген танымдық мақалалар жарық көрді. Олар-
да  ескі ғимараттарды, кесенелерді, мәдени мұраларды қадірлеу, ескіні 
білмейінше жаңаны қабылдау қиындығы сөз болады. 1930 жылдары мектеп-
те әскери пәнді оқыту мәселесі де көтерілді. “Мектепте Отан қорғау әзірлігін 
молайтсақ, байлар мемлекеттерінің бізге ашқалы отырған болашақ соғысы 
онша қауіпті бола алмайды. Бетін қайтарып, сағын сындыра аламыз. Сөзсіз 
жеңіп шығамыз” деп, аты-жөні көрсетілмеген автор сонау 1931 жылы айтқан 
екен (“Жаңа мектеп” №11–13, 1926 ж.).

Көркем әдебиеттің тәрбиелік мәніне де көп көңіл бөлінген. Журнал әсіресе 
“Жаңа мектеп” аталып тұрған кезеңде (1925–1933) ауыл мұғалімдерінің 
өнерге, әдебиетке деген сұранысы ерекше ескеріледі. Бұл кезеңде журналдың 
шығарушылары қатарында А.Байтұрсынұлы, С.Сейфуллин, Б.Майлин, 
Ғ.Мүсірепов сияқты қалам иелері тұруы осыған ықпал еткені анық. Ауыл 
оқырмандары  “Жаңа  мектептің” әдебиет бөлімі арқылы қазақ әдебиетімен 
қоса шетел әдебиетінің біраз түрлерімен таныстырылды. Дж.Лондон, 
Г.Мопассан, Л.Толстой, Мамин-Сибиряк, М.Горький, К.Беркович, Лавре-
нев, М.Рид, М.Лермонтов, т.б. шығармаларының аудармасы, халық ауыз 
әдебиетінің үлгілері, шешендік сөздер мен жырлар (”Жанқожа жыры”, 
”Бөлтіріктің сөзі”, “Албан Асан”, “Исатай-Махамбет”, т.б.) жарияланып 
отырды.

“Қазақстан мектебі” журналы редакциясының ұжымы (1979 жыл).
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Қазақстанда педагогиканы психология ғылымының жетістіктерімен бай-
ланыстырып, бала тәрбиесіне тиімді пайдаланудың алғашқы тәжірибелерін 
дамытуға журналда жарияланған теориялық мақалалар көп көмек тигізген. 
Сәлкен Балаубаевтың 1933 жылы жарияланған “Қиын балалар” мақаласын 
алып қарайық. Оған дейін қазақ педагогикасында “қиын бала” деген ұғым 
қолданылмаған, бірақ “сотқар”, “ақымақ”, “тентек” балалар және олар-
ды тәрбиелеу тәжірибесі жоқ емес. Осы мәселеге С.Балаубаев ғылыми 
тұрғыдан келіп, қиын балалардың пайда болуының физиологиялық және 
психологиялық себептеріне тоқталған. Сөз болып отырған кезеңде Кеңес 
педагогикасында қолданылған педалогиялық көзқарас бойынша, баланың 
қиындығының себебін оның өзінен емес, қоршаған ортадағы тіршілік 
жағдайларының ықпалынан іздеген. Қиын балаларды жіктеудің бір ізге түсе 
қоймағандығынан, оларды дене дамуында кемшілігі барлар және ақыл-ой, 
қабілет жағынан кемшілігі барлар деп бөлуді жақтайды. Қиын балалар-
ды ұжымның ішінде қалдырып тәрбиелеу мен арнайы ортада тәрбиелеудің 
ерекшеліктерін түсіндіреді (“Политехникалы мектеп” №7-8, 1933 ж.).

Эстетикалық тәрбие 1930 жылдардағы Қазақстан мектептері үшін то-
сын да тың сала еді. Эстетикалық тәрбиені шебер жүргізіп кететін маман-
педагогтер жоқтың қасы, оқулықтар да кездеспейтін. Осы кемшіліктің 
орнын толтыру мақсатында профессор Ш.Әлжанов “Ауыл мұғалімі” 
журналының “Мектептің  тәрбие  мәселелері”  айдарына  “Эстетикалық 
тәрбиенің негіздері” деген мақала жазған. Көркем әдебиет, театр, музыка 
арқылы адамның эстетикалық сезімін оятып, көзқарасын өзгертуге бола-
ды деген пікірге сүйеніп, эстетикалық тәрбиенің мақсатына төмендегілерді 
жатқызады: “1) балалардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашып, соны іс 
жүзіне шығаруға әрекет ету, жәрдемдесу; 2) өнердің әр тарауларымен таныс-
тырып, оның дәмін таттырып білдіру; 3) өнер жөнінде әдепті, жеңіл түрде 
дағдыландырып, баулып үйрету”.

Эстетикалық тәрбие өнердің барлық түрлерін мектеп көлемінде жүзеге  
асыру деген сөз емес, олардың элементтері ғана қамтылады дей келіп, ол 
элементтерді ритмикалық қимыл-қозғалыс, музыка-ән-өлең, изограмота 
(қазіргіше, бейнелеу өнері) деп сипаттайды. Ш.Әлжанов қимыл-қозғалыстың 
адам өміріндегі дамытушы мәніне назар аударып, би, ептілік, қимыл ойын-
дарын еңбек тәрбиесімен, дене шынықтырумен байланыста қарастырады. 
Ойын арқылы ұжымдық тәрбие негізі қаланатынына бастауыш сыныпта 
ерекше көңіл бөлінсін дейді. 

Бастауыш мектепте ән-күйлермен таныстырып, хормен айту үйретілсе, 
нотаны меңгерту жоғары сыныптарда жүзеге асырылсын, ән-өлеңдер мазмұн 
жағынан көңілді, көтеріңкі болсын деген пікірін жазады (“Ауыл мұғалімі” 
№11-12, 1938 ж.).

“Қазақстан мектебі” журналы редакциясының ұжымы (1982 жыл).
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С.Қожахметов эстетикалық тәрбиеге былай деп анықтама береді: 
“Эстетикалық тәрбиелеу дегеніміз, оқушыларды әдемілікпен қанықтыру, 
олардың алдында әдеміліктің сырын ашу, оны тұрмыста пайдаланып “өзімдік” 
ету және оларды тамашаны, көркемдікті, әдемілікті жақтай алатындай етіп 
дайындау болмақ” (“Ауыл мұғалімі”  №7, 1939 ж.).

Б.Шалабаевтың “Календарлы әңгіме, өлеңдер” мақаласы да назар 
аударарлық (“Халық мұғалімі” №9, 1941 ж.). Онда қазақтың жыл қайыру 
дәстүрі, наурыз мейрамының ерекшеліктері, бақсы сарыны, жарапазан айту, 
айтыс өнері, бата беру, Айт мерекесі, т.б. әдет-салты сөз болған. Автор осы-
ларды іштарта еске алып, қазір ұмытылып бара жатыр деген емеурін таны-
тады. Салт-дәстүрдің тәрбиелік мәні  туралы  айтылмаған,  өйткені, ескінің 
бәрін жоққа шығарып,  әсіресе, дінге қарсы аяусыз күрес жүріп жатқан кезде 
оны сөз ету өте қиын еді. Сондықтан автор халқымыздың өткен тұрмысын 
білу үшін оқып, зерттеген дұрыс деумен шектеледі.

Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар,  Ахмет Байтұрсыновтың қызы Шолпан  
редакцияда қонақта.

Екінші дүниежүзілік соғыс (1939–1946 ж.ж.) ардагері Зейнолла Бейсенбаев   
       “Қазақстан мектебі” журналы ұжымы ортасында.
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айғайлама, түкірме, шашпа” деген бұйрықтан гөрі әрекеттің салдарын нұсқау, 
“жүгірсең оқуға, демалуға бөгет жасайсың”, “түкіргішке түкір”, “қағазды 
арнайы ыдысқа таста” деп үйрету нәтижелі болатынын еске салады. Ереже 

Кеңес мектептерінде, оның 
ішінде Қазақстанда мектепте са-
налы тәртіп орнатуға баса мән 
берілген. Жақсы оқу, тәртіпті 
болу оқушының өзі үшін ғана 
емес, қоғам үшін қажет, тәртіп 
бұзған оқушы ата-анасының, 
сыныбының, мектебінің, Кеңес 
елінің атына кір келтіреді деген 
көзқараспен тәрбиелеу біршама 
нәтиже берген.

Л.Раскин мектепте саналы  
тәртіп орнату екі жолмен жүруі 
қажет екенін айтады. Бірі – 
тәртіпсіз болудан оқушыларды 
ерте бастан сақтандыру, екінші-
сі – орын алған тәртіпсіздікті 
жою, бұл міндеттер бір-бірімен 
тығыз байланысты. Әрбір мек-
теп ішкі тәртіп ережелерін жа-
сап, ол ережені оқушыларға 
жақсы түсіндіру керек. “Жүгірме, 

“Қазақстан мектебі” журналы
қызметкерлері мемлекеттік марапаттау
салтанатынан кейін (1985 жыл).

“Қазақстан мектебі” журналы редакциясының ұжымы (1995 жыл).
дұрыс орындалуы үшін мұғалімдердің өздері үлгі бола білуінің маңызына 
тоқталады.

Балалар  арасында  жиі  кездесетін  өтірік  айту, алдау тәрізді жағымсыз  
мінез-құлық белгілерінің байқалуы, оның алдын алып, оқушыны адал әрі 
шыншыл етіп тәрбиелеу жолдары жайында ғалым Т.Тәжібаев “Балаларды 
адал, шыншыл етіп тәрбиелеу туралы” деген мақаласында терең пікірлер 
білдірген. Бала тәрбиесінде әркімнің өзі үлгі болып, жақсылыққа жете-
лей білуі құрғақ насихаттан көп артық екеніне мысал келтіреді. “Барлық 
тәрбиелік істеріміз секілді, балаларды адал, шыншыл етіп тәрбиелеу ісі де 
күнібұрын белгіленіп қойылған рецепт немесе ереже заңы емес. Бұл қасиетке 
тәрбиелеу ісінде балаларға қолданылатын шаралардың барлық системасын, 
ең алдымен, педагогикалық процесті барынша кең пайдалану қажет” деген 
түйін жасайды (“Халық мұғалімі” №3-4, 1941 ж.).
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ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МҮМКІНДІГІН ПАЙДАЛАНЫП ЭЛЕКТР 

ТАРАУЫН ОҚЫТУ

           НАУБЕТЖАНОВ  МАДИ.- ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН  ПРОФЕС-
СОР

                           АБЫКАНОВА БАҚЫТГҮЛ  - ДОЦЕНТ М.А.
             КУАНБАЕВА БАЯН –ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН ПРОФЕССОР

Х.ДОСМҰХАМЕДОВ АТЫНДАҒЫ АТЫРАУ МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІ

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

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

           Сондықтан, бүгінгі  компьютерлендірілген заманда ақпараттық- 
коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы ғылымның кез- кел-
ген саласын қарқынды дамытып, одан тиімді нәтиже алуымызға болады.

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

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

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

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

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

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

                  
 
+    =     .

Бұл токтар қайтадан 7 нүктесінде бірігіп, I ток 
сыртқа шығады. Осы кубтың толық кедергісін кез-

1
6

1
6

1
6

келген жолмен есептеуге болады. Оның бір жолы 1,4,8,7 нүктелері аралығы, 
екіншісі 1,4,3,7 және т.с.с. Біз 1,4,8,7 нүктелері арасындағы жолды таңдайық. 
Резистор бойымен I/3, I/6, I/3 ток жүріп тұр. Осы тізбектің кернеуі 

U = R (    +    +    ).
Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

                                  + + ).
Біз кубтың толық кедергісін Р әрпімен белгілейік, сонда кернеу
                                  .

Ал   жоғарыда айтқандай 

1
3

1
6

1
3
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                                  + + ).

Бұл екі теңдікті теңестіру арқылы 
                                  .

Сонымен, кубтың толық кедергісі 5R/6. 
Келесі әдісте (1,4) нүктелер арасындағы кубтың толық кедергісін 

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

                                
                   3-сурет.                                            4-сурет.

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

Енді тізбектей жалғанған үш резисторды қоссақ , онда

                                    + + = .

Бұдан параллель жалғанған екі резистор аламыз (6-сурет), бұларды 
біріктірсек кубтың толық кедергісі 7R/12 тең болады.

   Үшінші әдіс бойынша (1,3) нүктелер арасындағы кубтың толық кедергісін 
табуымыз керек. Ол үшін кубтың төменгі табанын созайық және кубтың 
жоғарғы бөлігін табанына проекциялайық (7-сурет). Суретте көрсетілген 
нүктелердің потенциалдары бірдей болғандықтан, біз бұл нүктелерді 
қорықпастан біріктіруімізге болады. Потенциалы бірдей нүктелерді біріктіру 
арқылы өзімізге жеңілдетілген түрдегі электрлік  схеманы аламыз (8-сурет). 

               
                                 

Бұл резисторларды параллель жалғағандықтан, пайда болған    
резисторлардың кедергілері R емес, R/2-ге тең, себебі біріктіру кезінде па-
раллель жалғадық. Енді кедергілері  R және R/2-ге тең тізбектей жалғанған 
екі резисторды біріктірейік  (9-сурет).

                      
                     9-сурет.                                             10-сурет.           

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

          Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама жасауға 
болады:

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

 АКТ-ны пайдалана отырып, оқушыларды өз бетінше ізденуге 
машықтандыру;

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.

                                Пайдаланылған әдебиеттер

1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2030». Ел Президентінің Қазақстан 
халқына жолдауы

2. Дамитов Б.К., Фридман Л.М. Физические задачи и методы их решения. 
Москва, 1989 г.

3.  Бурсиан Э.В. Задачи по физике для компьютера. Москва, «Просвеще-
ние» 1991 г.

         4. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану 
арқылы білім беру деңгейін көтеру//Информатика негіздері.  Алматы, 2006.  
№3 (27). Б.2 4.

         5. “Информатика негіздері” журналы  №1,  2010 жыл
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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, жан-жақты 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 мм-ге 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».
(Мақал-мәтелдер 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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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)  физика-математика  факультетін тәмамдайды. Одан 

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

Аздаған уақыт ішінде біліктілігі мен ұйым-дастырушылық 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 Құл-Мұхаммедтің 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.  Сондай-ақ, 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 оқу-тәрбие 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 ата-ананың ізгі жолы-
мен  ұстаз болып жұмыс істеп жүр. Қазіргі таңда   Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік  университетінде аға оқытушы, ғалым-ізденуші. 
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.


