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емлекет басшысы Қазақстан халқына арнаған «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» Жолдауында «Біздің білім беруді, денсаулық сақтауды, 

БІЛІМ  САПАСЫ – БАСТЫ  НАЗАРДА
БОЛСА  ИГІ

Тұрар  ИСМАЙЛОВ,
Оңтүстік Қазақстан облысы білім саласындағы 
бақылау департаментінің бас маманы 

М

Жаңа оқу жылына – тың ізденіспен

ауыл шаруашылығын дамыту бағдарламаларымыз жалғаса береді...  Біз  
Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің 
даму даңғылын Нұрлы жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет 
ететін, келешегі кемел Нұрлы жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер 
төгуіміз керек» деген болатын.

Болашақтың бүгіннен де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын 
алға апаратын құдіретті күш тек білімде ғана. Қай ел болсын, өсіп-өркендеуі, 
әлемде өзіндік орнын алуы сол мемлекеттің біліміне, білім сапасының жа-
йына байланысты екенін ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың жыл сайынғы 
халыққа Жолдауында ерекше айтылуы да сондықтан.

Қазақстан Республикасы жалпы білім берудің жүйесін жетілдірудің жаңа 
кезеңіне қадам басты. Білім берудегі басты мақсат – жан-жақты дамыған, 
білімді, өмір сүруге бейім, өзіндік ой-толғамы бар, адамгершілігі жоғары, 
бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу.

ХХІ ғасыр – білім ғасыры. «ХХІ ғасырда білімді дамыта алмаған  мемле-
кет тоқырауға ұшырайтыны сөзсіз... Барлық нәрсе мектептен басталады» 
деген Елбасы сөзінде үлкен мән бар. Сондықтан бүгінгі таңда функцио налды 
сауатты,  ізденімпаз,  алғыр  ойлы, білімпаз оқушыны тәрбиелеу – әрбір 
мұғалімге үлкен сын.

Білімнің іргетасын қалайтын, ғылым негіздері мен танымдық 
қызығушылығы, жеке-дара шығармашылық жұмысқа деген дағдылары 
қалыптасатын мектептің білім беру саласындағы рөлі зор. Соған байланыс-
ты оқу-тәрбие үрдісін жақсартып, оқытуда жаңа педагогикалық технология-
ларды кеңінен қолдана отырып білімді терең  игерудің жолдарын, әр пәннің 
ғылыми негіздерін меңгерту мәселелерін, оқушының ойлау қабілеті мен 
шығармашылық әрекетін дамыту сияқты ұтымды түрлеріне сүйенгеніміз 
жөн. Ондай істерді атқарғанда жалаң еліктеуді болдырмас үшін  дәстүрлі 
тәжірибелерімізбен бірге әлемдік игі мұраларды сәйкестендіріп  қолдансақ, 
оқу-тәрбие үрдісін бүгінгі күннің талаптарына сәйкес жүргізер едік.

Өкінішке орай, оқу мекемелеріндегі білім сапасының деңгейі, оны 
қайтсек жақсартамыз деген сауал күн тәртібінен түспей келеді. Солай болуы 
заңды да шығар.

Алдымен білім сапасы кейбір білім мекемелерінде неге төмен деген 
сауалға жауап іздеп көрейік.

Біріншіден, кадр мәселесі ойға оралады. «Мен үшін жақсы мұғалім  
бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім – мектептің жүрегі», –  деп  ұлы  
педагог-ағартушы Ы.Алтынсарин бекер айтпаған. Рас, соңғы кездер-
де мектепке кездейсоқ жандардың  келуі жиіледі. Ұстаздық мамандыққа 
жүрек қалауымен бару қажет екендігі ешкімді ойлантпайды. Мұғалімдік 
мамандықты жеңіл санап, тіпті жоғары оқу орындарының есігін  ашпай-ақ 
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диплом алып, жұмысқа орналасып жатқандардың саны өсті. Жас мамандарды 
жұмысқа конкурс арқылы қабылдауға мән берілмеді. Маманға ең қажетті бо-
лып есептелетін теориялық білім мектеп қабырғасы мен жоғары оқу орнында  
қаланбай ма? Ал  пәнді оқыту әдістемесі тәжірибе жинақтаған соң  бірте-
бірте қалыптасады. Теориялық  сауаты аз  мұғалім шәкіртті  теріс  оқытады. 
«Шеберліктің  белгісі – түрлі  әдісті болу»  (А.Байтұрсынов),  «Сабақ беру– 
үйреншікті жай ғана шеберлік емес, жаңадан жаңаны табатын өнер» 
(Ж.Аймауытов) екендігі жадымызда үнемі жаңғырып тұруы керек.

Жоғары оқу орындарының студенттері мектептегі педагогикалық 
тәжірибесін өз дәрежесінде өткізбейді. Оны  не жоғары оқу орнының жа-
уапты маманы, не мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары 
бақылап жатқан жоқ. Мерзімі біткен соң әйтеуір  кітапшаларын толтыр-
тып, қол қойдырып,  мөр бастырып алып барса  болды. Сапалы білім беруді 
қамтамасыз ету үшін педагог мамандар даярлайтын оқу орындарына талапты 
күшейту керек, яғни, біріншіден, болашақ мұғалімдерге терең, сапалы білім 
беріп, сабаққа қойылатын негізгі талаптарды университет қабырғасында 
үйрету, екіншіден, мемлекеттік емес оқу орындарының білім сапасына қатаң 
талап қою, себебі, негізінен, шала сауатты мұғалімдер осы оқу орындарынан 
шығады, үшіншіден, жеделдетілген сырттан оқуды доғару немесе оның оқу 
мерзімін арттырып, білім сапасына қатаң талап қою керек.

Мұғалімдердің кәсіби шеберлігі – білім сапасының кілті. Ұлт рефор-
маторы А.Байтұрсыновтың «Мұғалім қандай болса, мектебі һәм сондай 
болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, білген  білімін басқаға үйрете білетін 
болса, ол мектептен  балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған 
соң, ең әуелі мектепке  керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, 
жақсы оқыта білетін мұғалім» деген сөздері бүгінге дейін маңызын жойған 
жоқ. 

Сапалы білім беру үздіксіз ізденумен тығыз байланысты. Ал үздіксіз 
іздену – бүгінгі таңда мұғалімге қойылып отырған басты талаптардың бірі. 
Оқушының білім сапасын арттыру үшін ұстаз, ең алдымен, өзін-өзі танып, 
оқыту үрдісінде педагогика-психология негіздерін дұрыс меңгеруі керек, ол 
үшін алдымен  өз психологиясын қалыпқа келтіруі тиіс.  

Балаларды оқытудың іргетасы – мектептің материалдық-техникалық 
базасын нығайту болып табылады. Қазіргі заманның талаптарына сай оқу 
құрал-жабдықтардың жетімсіз болуы, жаңа үлгідегі кабинеттердің (химия, 
биология, физика, т.б.) болмауы мұғалімдердің әдістемелік шеберлікпен 
сабақ өтуіне  кедергі жасап, оқушылардың білім сапасын төмендетеді.

Оқулық – білім нәрінің мөлдір бастауы. Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандарты талаптарын орындау үшін оқушылар қажетті 
оқулықтармен қамтамасыз етілуі тиіс.  Қазір баспалар көп, оқулықтар әр 
түрлі,  оқу бағдарламалары мен кейбір оқулықтардың материалдары  толық 
сәйкес келе бермейді. Бұл да жүйелілікті қажет етеді.

«Білім негізі – бастауышта»  деген сөздің мағынасы жойылмақ емес. 
Мектеп табалдырығын жүрексіне аттаған балғын жас бастауыш сынып 
мұғалімдерінен көп нәрсе үйреніп, қалыптасады. Оқушы бастауыш сы-
ныпта сауаттанып,  тиянақты  білім алса, оқу, жазу, есептеуді  талапқа сай 
меңгерсе, білім,  білік, дағдыларды қалыптастырса, орта, жоғары  білім  
беру  сатыларында толық үлгерімге жете алады. Сондықтан бастауыш сы-
нып мұғалімдеріне  ерекше талап қою, дұрыс іріктеу жұмыстарын жүргізіп 
отырған тиімді болмақ. 

Инновациялық технологиялар – білім сапасын арттыру құралы. 
Жаңалықты пайдалану оқушының ойлау қабілетін жаңалыққа икемдеп, ал-
дын-ала болжам жасауға үйретеді. Инновациялық әдістер – белсенді оқыту 
әдістері. Ақпаратты белсенді сіңірген оқушы жадында өздері айтқанның 80 
пайызы сақталса, өздері істегеннің 90 пайызы қалады екен. 
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Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту – 
білім беру саясатының ажырамас бөлігі. Бұл  жаңа технологияны меңгеру 
мұғалімнің өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 
әсерін тигізеді, оқушының өзіндік жұмыс атқаруына және ең басты мәселе, 
білім сапасын арттыруға көмектеседі.

Мектептердің 10-11 сыныптарында бағдарлы оқыту жүзеге асырылуда. 
Кейбір білім мекемелерінде  қай бағытты таңдау керектігін оқушылар емес, 
мектеп әкімшілігі өздері шешетін сияқты. Содан келіп ҰБТ-ға дайындық  
кезінде бір бағытта оқып жүрген оқушы екінші бағыттағы пәндерді  бесінші 
пән етіп таңдайды. Кейде  таңдау, қолданбалы курстар да сол сыныптардың 
бағытына сәйкес келмей жатады. Ол кейбір мұғалімдердің апталық 
педагогикалық жүктемелерін толықтыру үшін жасалатыны жасырын емес. 
Бұл да оқушының білім сапасына елеулі әсер етеді. 

Заман  талабына сай педагог қызметкерлердің біліктілігін арттырудың 
түрі  өзгеруде. Соның бірі – Кембридж университетінің тәсілдеріне негізделген 
шығармашылықты, астарлы ойларды талап ететін деңгейлік бағдарламалар 
курстары. Біліктілікті арттыру бағытында мұғалім жаңашылдықты қабылдай 
отырып өзінің тәжірибесіне қорытынды жасайды, сонымен қатар шеберлігін 
нығайтады. Бұл университет ұсынған жаңа технологияға негізделген жеті 
модуль білім сапасы мен оқушылардың сабақтағы белсенділігін қамтамасыз 
етудің тиімді жолы болып отыр. Жаңа форматтағы үш айлық курс, сөз 
жоқ, білім сапасын арттыру мақсатындағы істеліп жатқан игі істердің бірі 
екендігіне дау жоқ.

Мектептерде пәндердің оқытылуын зерделеулер шынайы емес, 
жалаң түрде жүргізіледі, зерделеудің  және оқу тоқсандарының, бақылау 
жұмыстарының нәтижелеріне талдау, сараптама жасау аз, жоқтың қасы. 
«Білім сапасы неге төмен болды немесе неге жоғарылады, себебі қандай, 
оны қалай жақсартамыз, не істеу керек?» деген сансыз сауалдарға ешкім 
жауап іздеп, бас ауыртқысы келмейді. Мектептердегі диагностикалық зерттеу-
лер мен мониторингтер жүргізу сауаттылығы төмен.

Мектептердегі  білім сапасының  төмендеуінің бірден-бір себебі: мектеп 
мұғалімдерінің   білімді  бағалау  жүйесінің  талаптарын  (нормаларын)  орын-
дамауынан  болатындығын ескеру.  Оқушы  білімін  бағалауда формалділікке 
жол бермеу керек. Мүмкін  оқушы  ынтасын жоятын бағалаудың дәстүрлі 
формасын өзгерту де  керек шығар.

Білім беру сапасын арттыру жолында педагогикалық мониторинг жүргізу 
маңызды орын алады. Педагогикалық мониторинг мұғалімнің кәсіптік 
деңгейін анықтап, қажеттіліктерін нақтылауға мүмкіндік береді. Әдістемелік 
жұмыстың мазмұны жаңартылады. Мұғалімнің сұранысы анықталып, 
бағдарлы жұмысқа жол ашылады. Сонымен қатар, мұғалімнің еңбегін 
рейтингілік бағалау арқылы әртүрлі топтарға бөліп, жекелей жұмыс істеу 
нәтижесінде кәсіби шеберлігінің өсуіне жағдай жасап отыру қажет.

Қазір кейбір ата-аналар бала тәрбиесіне салғырт қарайды, балаларын 
үнемі бақыламайды, мектеппен байланысы аз. Тек баласының үйде айтқанын 
қылып, жағдайын жасайды, сөзін сөйлейді, мұғалімді кінәлайды. «Бесік жы-
рын айтатын аналардың, немерелеріне ертегі айтып беретін әжелердің 
азайып бара жатқанынан қорқамын», – деп  Б.Момышұлы  атамыз 
айтқандай, кейбір отбасы балалары мектепке тілі дамымаған, ой ұшқырлығы 
төмен, жасқаншақ, ортада өзін-өзі басқара, ұстай алмаған күйде келеді. Сана-
ны тұрмыс билеген заманда ата-ана бала тәрбиесіне көп көңіл бөле бермейді, 
мектеппен тығыз байланыс жасай алмайды. Білім сапасын көтеру үшін ата-
аналар мен өзге де заңды өкілдерден  ҚР «Білім туралы» заңында көрсетілген 
құқығын білуімен қатар өз міндеттерін орындауын талап ету орынды. Баланы 
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үйде ата-ана қадағалап отыруы қажет. Мектеп – ата-ана – оқушы арасында 
дұрыс қарым-қатынас, тығыз байланыс орнаған жағдайда ғана  білім сапасы 
артары анық.

Педагог қызметкерлерді аттестаттау жұмыстары да білім мекемелерінде  
белгілі қағидат пен шартқа сәйкес жүргізілмейді, сараптама тобы жұмысы 
ойдағыдай емес.

Кейбір пәндердің сағаттары қысқартылуда. Ол факультативтік сабақтар 
есебінен толықтырылмайды, кімнің сағаты 1 бірлікке толмайды, соған 
беріледі.

Мұғалімдер оқушылардың өзіндік жұмыстарына жете мән бермейді. 
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  стандартының талаптары орын-
далмайды, ұстаз оның орындалуын қатаң түрде қадағалап, талап етпейді, 
шәкірттер салыстырмалы түрде бағаланады.

Білім сапасының төмендеуінің тағы бір себебі – оқушыларға жылдық  
«қанағаттанарлықсыз» бағаның қойылмауы. Оқушының білім дәрежесі 
төмен болса да, сыныптан-сыныпқа көшіріледі.

Мұғалімдердің жылда өткізілетін түрлі кәсіби байқау жарыстарын екі-
үш жылда бір өткізілетіндей азайтып, тәжірибе алмасу жұмыстарын көбірек 
ұйымдастыруға ден  қойған жөн.

Білім мекемелерінің жылдық жоспарында «мектепішілік бақылау мен 
басшылық» тарауы бар. Бұл тараудағы белгіленген іс-шараларды іске асы-
ру – мемлекеттік білім стандартының орындалуын бақылау деген сөз. Білім 
сапасы оқушының білімін зерделеу арқылы жүреді. Міне, осы жұмыстардың 
тиянақты әрі шынайы атқарылуын  қатаң түрде қадағалап отыру қажет.

ҚР «Білім туралы» заңының 51-бабында «Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, педагог қызметкерлерді 
өздерінің кәсіптік міндеттерін орындаумен байланысы жоқ жұмыс 
түрлеріне тартуға  жол берілмейді», – деп нақты көрсетілген. Алайда, кей 
кезде бұл заң талабы да орындалмай жатады.

Оқыту мен тәрбие сапасын арттыру жолдарының бірі – мұғалімдердің 
әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ететін шараларды іске асыру болып табы-
лады. Ауыл мұғалімдеріне берілетін коммуналдық жеңілдіктер мардымсыз.

Мұғалімдердің жалақылары еңбектерінің өтеуі бола алмай-
ды. Қағазбастылық мықтап орын алған, әсіресе мектеп директоры 
орынбасарларының қағаздары, тапсыратын есеп-қисабы өте көп. Кейде 
мектепті статистика бөлімшесі ме деп те қаласың.  Қазір мектеп мұғалімдері 
оқушыны оқытумен емес, қағаз толтырумен әуре болып жүр.  Мұндай 
жағдайда  мектепішілік бақылау мен басшылық та талапқа сай болмасы анық 
және   білім сапасының да артпайтыны өзінен-өзі түсінікті.

«Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік,
Білімге сенер заманда қапы қалып жүрмейік»  деген ұлы көреген Абы-

лай ханның ой-тұжырымы қазіргі уақытта еліміздің білім беру кеңістігіндегі 
көтеріліп отырған мәселелерді шешуге батыл кірісу қажет екендігіне әкеліп 
саяды. Сондықтан  тәуелсіз еліміздің тірегі – білімді ұрпаққа сапалы білім 
мен ұлағатты тәрбие беру жолында қажымай-талмай еңбек ету – басты 
міндетіміз.

Білім мекемелерінде дәуір ағымына қарай атқарылып жатқан жақсы 
жұмыстар бар, жоғарыда тілге тиек еткен шешімін күткен, орындалуға тиіс 
мәселелер де аз емес. Сонымен қатар мектептерде білім сапасы төмен деген-
ге негіз қалаушылар уақыт көшінен кеш қалған мектептерден бастау алып 
отырғаны күмәнсіз. Осындай мектептерге талапты, бақылау мен басшылықты 
күшейту керек-ақ.

Шымкент  қаласы.
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аһанданудың барлық болмысымызды қамтып, күнделікті өміріміздің 
өзегіне айналып бара жатқаны  біздің алдымызға шешуін дұрыс та-

ЕГЕР  ЖОЛДА  ДОП  ЖАТСА...

Есентай АШИМОВ,
Н.Нұрмақов атындағы облыстық 
мамандандырылған  мектеп-
интернат директоры

Аннотация.  Ұлдар мен қыздарды  бөліп  оқытудың 
психологиялық-педагогикалық  негіздемесі  жасалған. Мәсе-
лені қарастыруда адам мінез-құлқының физиологиялық, 
әлеуметтік, психологиялық және этикалық аспектілері 
қамтылған. 

Түйінді сөздер. Ер бала ерекшеліктері, қыз бала ерекшеліктері, гендерлік білім 
беру, тәрбие, таным үрдісі.     

Ж
уып, уақтылы, ұтымды әрекеттерге көшуді көздейтін міндеттерді алып 
келді. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев айтқандай, 
біз жаһандану үрдісіне сүйене отырып әлемдік интеграцияға ол жолдың 
кемелдігінен емес, сол жолдың еліміз үшін пайдалырақ тұстары көп 
болғандықтан, бас ұрдық. Осы орайда «пайдалырақ» сөзіне баса назар ау-
дара кеткім   келеді. Өйткені, хәкім Абайдың  халқына сол кездегі алдыңғы 
қатарлы орыс оқуы мен өнерін үйрен деген сөзінде де осы маңызды ескерту 
«пайдасына ортақ, зарарынан қашық болу үшін» деген сөздерімен келтіріледі. 
Әлемнің озық тәжірибесін игеруде сол тәжірибенің тұтастай әдетіне айналу 
үлкен қателік болатынын осыдан да көруге болады. 

Бала тәрбиесінде әр 
қадамды аяңдап, аңдап 
баспасақ,  жаһанданудың 
жемтігіне айналуымыз  
сөзсіз. Жаһандану – бұл 
ұлы үрдіс. Одан тысқары 
қалу тағылық пен тоқы-
рауға апаратын жол екенін 
барша адамзат жете 
түсінеді деп ойлаймын. 
Осындай дилемманың ор-
тасында тұрған біздер – 
Қазақстан педагогтері мен 
ата-аналар жұртшылығы 
мәселені оңтайлы шешудің 

әдіс-тәсілдерін іздеу үстіндеміз. Ол үшін әр халық бала тәрбиесінде өз та-
рихына үңілетіні, ата-баба дәстүріне оралатыны анық. Мысалы, Британ 
мектептеріндегі викингтердің өмірімен таныстыруға арналған бірқатар іс-
шаралар балаларды ата-баба дәстүрінен нәр алатын тәрбие аясында ұстауды 
көздейді. Қызы қылықты, ұлы ұлықты деген біздің халқымыздың бала 
тәрбиесінде жинаған тәжірибесінің молдығын әдебиеттен, түрлі қисса-
дастандардан, нақыл сөздерден көруге болады. Тәрбиенің басты ережесінің 
мәні – салт-дәстүр, аңыз әңгімелер мен тұлғалық өмір-тәжірибе. Отарлауға 
дейін қазақ даласында есік бекітетін құлыптың, қылмыскерді қамайтын 
түрменің, ата-ана сөзінен аттап кететін баланың болмауы сол тәрбиенің сал-
дары болар. Сол тәрбиенің  ерекшелігі неде?  Ерекшеліктің бірі – ұл мен қыз 
тәрбиесінің бөлектігінде. Әрине, тәрбиеде  ондай  ағымға арқау болған  – 
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 Ер адамның миы     Әйел адамның миы

Тұжырымды ой.        Детальдарды еске сақтау.
Ақпаратты тез қабылдау, соның салдары-     Ақпараттарды тез қабылдау,
нан тез реакция беру.       ретсіз әрекеттерге орын беру.
Бірнеше істі қатар атқару керек болса     Бірнеше ақпараттар ағынын 
тітіркенгіштік танытады.       қатар қабылдай алады.
Түйінді сөйлеуге икемделеді.      Көп сөйлегеннен ләззаттанады.
Тосын және тітіркендіргіш дыбыстарға     Тосын және тітіркендіргіш дыбыс- 
ұстамдылық білдіреді, жинақы.      тарға эмоционалды реакция береді.
 Мидың қызметі кезінде белгілі бір      Мидың қызметі кезінде глюкоза
мөлшерде глюкоза бөлінеді.      көбірек бөлінгендіктен ми қызады.

даланың ислам дінін қабылдауы. Ислам құндылықтарына  сүйене  отырып 
тәрбиеленген  ұрпақ  осы  даланың  менталитетін  түзді.  Ол мінез-құлық 
ережелерінің қалыптасуына үлкен әсерін тигізді. Сол себепті гендерлік білім 
берудің басқа елдерде қабылданған стандарттары біздің жағдайға үнемі 
келе бермейді. Әлем біртүрлілікті көтермейді ғой. Гендерлік білім берудің 
ұстанымдарындағы  ер мінезсіз ұл бала болады, құрбыларына ұқсамайтын 
қыз болады, ерлік пен қылықтылықтың шаблондарын балаларға таңбай 
тәрбиелеу керек деген тұжырымдармен  келісу қиынға соғады. Керісінше 
ер емес ез мінезді ұлдар  ер мінез ұлдардың арасында таласа өмір сүріп, 
апыраңдаған қыздар қылықты, байсалды қыздардың арасында өмір сүріп 
әлеуметтенсе, ер ер болып, әйел әйел болып өссе, қоғамдағы жарасым орна-
май ма? Ал гендерлік төзімділік деп ұлды ұлдың, қызды қыздың құшағына 
итермелеу әрекетін істемекке жол болмауы тиіс сияқты.  Біздің мектепте 
беретін тәрбиеміздің негізгі тапсырыс берушісі – ата-ананың сұранысына жа-
уап бере алатындай болуы керек. Алынған сауалнаманың қорытындыларына 
талдау жасағанда, сандық деректерге сүйенсек, 88 пайыз ата-ана ұл мен 
қыздың бөлек оқығанын қалап тұр. Сапалық деректерге келсек, ұл мен қыз 
бөлек оқитын сыныптарда білім сапасының басқа сыныптарға қарағанда 
жалпы 13 пайызға жоғары екеніне және сол сыныптарда пән олимпиадалары-
на қызығушылықтың жоғары екеніне де көз жеткізіп отырмыз. Біз тәжірибеге 
енгізген бөлек оқыту – ортақ үзілістер кезі мен сыныптан тыс жұмыстарды 
қамтымайды, тек таным үрдісі кезінде балалардың психо-физиологиялық, 
ақпаратты қабылдау мен қорыту ерекшеліктерін ескеруді көздейді. Әлемдік 
тәжірибеге келетін болсақ, Британиядағы  қыздар мектебінің директоры 
Николь Чапманның бақылауы бойынша «Аралас  мектептердегі  қыздар 
ерлердің көзіне түсу үшін келеді. Ол білім алу үрдісіне зарарын тигізеді» 
дейді. Біз осы кедергіні жою арқылы білім сапасының өсуіне қол жеткізіп 
отырмыз. 600-дей тек  қыздарға, 420 тек  ұлдарға арналған мектептері бар 
британдық әріптестеріміздің  байқағанындай, біз де бөлек оқыған қыздардың 
дәстүрлі «ерлердікі» деп саналатын  «математика»,  «физика», «химия» сияқты  
пәндерден үздік бағалар алып жүргенін байқадық. Бір сыныпта оқитын тек бір  
жынысты  балалар   өзімен-өзі  болып, жыныстық стереотиптерге берілмей 
өздерін еркін сезінуге көп мүмкіндіктер ала алады. Сабақ – қателесе оты-
рып өмірлік жағдаяттарды шешуге үйренетін, тәжірибе жинақтайтын орын. 
Еркінсімеген жерде көп қателіктерді іште бүгіп қалып, сол қате, жаңсақ 
білімдермен өмірге шығып жатамыз. Бір жынысты балалар отырған жерде 
көптеген көзге іліне бермейтін психологиялық кедергілер болмайды. Оның 
айғағы ретінде ер адам мен әйел адамның миының ерекшелігіне байланысты 
ғалымдардың зерттеулерінен мысал келтірейік.

Осы талдауды негізге ала отырып, американдық ғалымдардың миды 
анатомиялық тұрғыдан зерттеулерінің нәтижесіне сүйене отырып ұл 
бала мен қыз баланың бөлек оқытылуы керек деп ұйғардық. Мидың 
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жартышарларындағы ней-
рондық байланыстардың 
ерекшеліктері олардың 
ойлауының да мүлдем 
бөлек екенін көрсетеді. 
Бұл байланыстар адамның 
ниеттен әрекетке көшу 
реакциясының да айрықша 
тұстарын анықтайды. 
Мысалы, ер адамдар кор-
динацияланған нақты 
әрекеттерге бейім болса, 
әйел адамдар әлеуметтік 

мәселелерді шешуге бейім екен, ерлер кеңістікте ойлауды қажет ететін 
міндеттерді,  жылдамдық пен нақтылыққа арналған есептерді шығарса, 
әйелдер аналитикалық ақпарат пен сезімдік ақпаратты кіріктіре пай-
далану арқылы   адам  түрлерін есте  сақтауға  арналған есептер мен 
әлеуметтік тесттерді  жақсы шығарады.  Қорыта айтқанда,  ер адамның 
миы  қозғалтқыштық қызметтерді жылдам және нәтижелі орындауға, әйел 
адамның миы жақсы әлеуметтік еп-дағдыларды қамтамасыз етуге болмысы-
нан жаралған. Аталған осы зерттеулерге сүйене отырып  «Табиғат деген ұлы  
ананың  заңдылығына  қарсы  тұра  аламыз ба?»  деген  сұрақтың көкейге 
келетіні сөзсіз. 

Тарихқа  үңілетін  болсақ, әйел мен еркекті  теңестіремін  деп  ұрандаған 
коммунистер де Кеңес үкіметінде ұл мен қызды бөлек оқытудың тиімді 
жақтарын қарастырған. Сонда алға тартқан аргументтері – олардың физио-
логиясын ескере отырып практикалық өмірге даралап дайындау, мектеп-
терде тәртіпті нығайту және ұл мен қыздың арасындағы болып жататын 
келеңсіздіктердің алдын алу. Қаншалықты ұрандатып мәселені шешем десең 
де, байыпқа салып, оң-солын өлшеп таразыға салмаса, анық тығырыққа 
тірелетініңді осыдан көріп, өткеннің қатесін қайталамауға тырысу керек 
сияқты.

Егер жолда доп жатса, ұл бала оны міндетті түрде бір теппей кетпейді, қыз 
бала не қолына алады, не бейғам қарайды да қояды. Ақиқат өте қарапайым. 
Әртүрлі тектілерді бір құманда ұстап, бірдей әсер ету тиімсіз, әрі босқа кет-
кен уақыт.
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 тельских парадигм. – М.: БГУ, 2007.
4. Сайт: www Live internet.ru: Блог 20 отличий мозга мужчины от мозга женщины.   

Резюме
Раздельное обучение мальчиков и девочек непременно ведет к улучшению качества знаний и 

воспитательного воздействия, которое достигается  за счет создания благоприятной атмос-
феры во время процесса познания и воспитания. Для этого предлагается создание условий для 
детей, где  меньше было бы отвлекающего их внимание от основной цели. В данном случае мы 
помогаем детям  не поддаваться половым стереотипам.

Summary
This article is about the gender education in our school. A separate education for boys and girls 

will certainly lead to an improvement of the quality of knowledge, which is achieved through the creation 
of a favorable atmosphere during the process of cognition. All kinds of conditions are offered to children 
not to distract them from their primary purpose. In this case, we are helping children not to succumb to 
sexual stereotypes.

Қарағанды қаласы.

2. “Қазақстан мектебі” №9, 2015.
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азақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 
жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын 

БІЛІМНІҢ   ЖАҢА   ДЕҢГЕЙІ   МЕН  
САПАСЫНА   ҚОЛ   ЖЕТКІЗУ  КЕРЕК

Құралай  ҚАНСҰЛТАНОВА,
“Бұлдырты” жалпы білім беретін орта 
мектебінің физика пәні мұғалімі

Аннотация. Мақалада физика сабағында ақпараттық-
коммуникативтік технологиялар саласындағы алдыңғы 
қатарлы жетістіктерді пайдаланып, оқушылардың ой-өрісін 
қалыптастыру жайы баяндалады.

Түйінді сөздер.  Ақпараттық-коммуникативтік технологияны пайдалану – сапа-
лы білімнің кепілі және мұғалімнің кәсіби өсуінің тура жолы. 

Қ
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 
желілерге шығу», – деп атап көрсетілген.  Елбасымыз  Н.Ә. Назарбаев жолда-
уында  айтқандай: «Болашақта  өркениетті  дамыған елдердің  қатарына ену 
үшін  заман  талабына  сай  білім  қажет. Қазақстанды  дамыған 50 елдің 
қатарына  жеткізетін,  терезесін  тең  ететін – білім».  

Ендеше қазіргі даму кезеңінде білім беру жүйесі  алдына оқыту үрдісін 
технологияландыру мәселесі қойылып отыр. Оқытудың әртүрлі технология-
лары сарапталып, жаңашыл педагогтердің іс-тәжірибесі мектеп өміріне ену-
де. Осыған сәйкес Елбасы Н.Нaзapбaeв  “...Адaмзaт үшін ХХІ ғaсыp жaңa 
тeхнологиялapдың ғaсыpы болмaқ, aл осы жaңa тeхнологиялapды жүзeгe 
aсыpып, өміpгe eнгізу, игepу жәнe жeтілдіpу – бүгінгі мeктeп мұғaлімдepі, 
сіздepдің eншілepіңіз”, – деп сенім артады. Сол сенімнің кілті  білікті де білімді 
ұстаздар қауымының қолында екенін бір сәтте естен шығармауымыз керек. 

Тәуелсіз Қазақстанда сол ғасырға нық қадам бастық. Ел өмірінің барлық 
саласы компьютерлендіріле бастады. Ендігі кезекте еліміздің ертеңі болар 
бүгінгі жас ұрпақ компьютердің қыр-сырын терең меңгеруі тиіс. 

Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамы-
ту білім беру саясатының ажырамас бөлігі болып табылады. Ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар саласындағы алдыңғы қатарлы жетістіктерді 
пайдаланып, білімнің жаңа деңгейі мен сапасына қол жеткізуге ұмтылу – алға 
қойған мақсаттардың бірден-бірі .     

Ғылым мен техниканың қарқынды дамуы бүкіл өмірімізді  өзгертіп отыр.
Бүгінгі заман әр ұстаздан үздіксіз ізденімпаздық пен шығармашылықты, 

кәсіби шеберлікті, құзырлылыққа жету жолындағы инновациялық технология-
ларды тиімді қолдануды қажет етеді.  Бүгінгі таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді 
ұғындырудың бірі – жаңа ақпараттық-коммуникациялық технология негіздері 
болып табылады. Сонымен бірге өскелең ұрпақтың ақпарат құралдарымен 
жұмыстана білуіне назар аударған жөн.  

Біз өмір сүріп отырған ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін 
қанағаттандыру үшін білім беру саласында компьютерлік техниканы, 
интернетті, компьютерлік желі, электрондық оқулықтарды тиімді пайдалану 
арқылы оқушылардың білімділігін күшейту және білім сапасын көтеру керек. 
Олай болса, барлық сабақтарды ақпараттық технологияны пайдалану арқылы 
жүргізу – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі.      

Мұғалімдердің әртүрлі жағдайларда жұмыс істейтіндігін ескерсек, ауыл 
жағдайындағы мұғалімдердің еңбегі орасан зор. Соның ішінде өзім жұмыс 
істейтін Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы  “Бұлдырты” жалпы білім 
беретін орта мектебінің мұғалімдерінің шәкірттеріне сапалы білім, саналы 
тәрбие беруде еңбегі шексіз. 
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Мен – қарапайым ауыл мектебінің мұғалімімін. Менің ойымша, білім көзі– 
ауылда,  небір ғалымдар мен даналар осы ауыл мектебінен шыққан. Қазіргі 
уақытта ауыл мектебі немесе қала мектебі деп бөлуге болмайтынын түсіндім. 
Себебі, қала мектептеріндегі ақпараттық-коммуникативтік құралдармен ауыл 
мектептері де түгелге жуық жабдықталған. Мысалы, мектебіміздің  физика 
кабинеті  мультимедиалық жабдықтармен қамтылған. Мектептегі компьютерлік 
сынып  интернет жүйесіне қосылғандықтан,  физиканы тереңдетіп оқыту  
сабақтарында қосымша   материал көздерін  ізденіп қолданамын. Сонымен 
қатар оқушы да интернеттен  материал ғана іздеп қоймайды, әлемдік байланыс 
торабына кіруді де үйренеді. Жалпы білім беретін орта мектеп бағдарламасына 
сәйкес бекітілген  физика пәнін оқытуда ақпараттық технологиялар жетістігінің 
бірі – электрондық оқулықтар.  

Өз бiлiмiмді жeтiлдiру мaқcaтындa oртa бiлiм бeру жүйeciндe әлeмдiк 
жoғaры  дeңгeйгe  қoл жeткiзгeн aнaғұрлым тaнымaл oқыту әдicтeмeлeрi 
aрacындa    cындaрлы тeoриялық oқытуғa нeгiздeлгeн тәciл кeң тaрaғaн   oқыту-
дaғы Кeмбридж тәciлiнiң тeoриялық нeгiздeрiмeн тaныcып, үшінші деңгейлік 
курсты тәмамдадым. Осы курста оқып-танысқан жеті модулдің ішіндегі АКТ-
ны  физика  сабағында  қолдана  отырып  оқушылардың  білім, білік,  дағдыларын 
қалыптастыруға, логикалық ойлау қабілеттерін  дамытып, интернет желісінен 
сабаққа қажетті деректерді өз бетімен ізденуіне, техникалық құралдармен 
жұмыстануға,  компьютерлік  сауаттылықтарын  қалыптастыруға  болады.

Ақпараттық-техникалық құралды қолданып өткізген әр сабақ оқушылар 
ынтасы мен қызығушылығын арттыруда орны бөлек. Жаңа тақырыпқа қатысты 
материалдарды аудио-визуалды қабылдау мен көрсетілім оқушылардың алған 
ақпаратты сақтауының 20–30 пайызына ғана әсер етсе де, оқушылар өздеріне 
берілген тапсырмаларды талқылау, тәжірибе барысында бір-біріне үйрету, 
білім беру және үйрену барысында жақсы нәтижеге жете алады. Оқушылардың 
дүниетанымын, ой-өрісін кеңейту, өмірге деген көзқарасын жан-жақты да-
мытып, шығармашылық қабілетіне жол ашуда ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалану – заман талабы. Мектептегі технологияларға теле-
дидар бағдарламалары, электрондық оқулықтар, интернет, ұялы телефон, ком-
пьютер, т.б. жатқызсақ, сабақтарымызда оқушылардың қызығушылығын ояту, 
ынтасын арттыруда бұл құралдарды пайдаланып жүрміз. Өз сабақтарымда 
электрондық оқулықпен жұмыс, бейнефильмдер көрсету арқылы оқушылардың 
естерінде ұзақ сақтау дағдыларын жетілдірумен қатар үйге тапсырма берген 
уақытта көбіне интернет беттерінен іздеуді ұсынып, кейде нақты интернет 
сайттарына сілтеме беріп отырамын.  Оқушыларға интернет желісін қолданып,  
ашылған тізім ішінен  Википедия сайтын таңдап, ол туралы тағы да қысқаша 
мәлімет беремін. Бұл жердегі менің мақсатым – оқушыларға интернет желісін 
өзімізді қызықтыратын қосымша ақпарат іздеуде дұрыс пайдалану  және google 
мен wiki мүмкіншіліктерін көрсетіп, подкастинг жасауда қолдана білу. 

Әрине, қазіргі оқушылар кітапханаға барғаннан гөрі интернетпен 
жұмыстануға көбірек қызығушылық танытады, заман талабына сай жеткілікті 
дәрежеде сандық сауаты бар, өмір жағдайларының барлық аспектілерінде 
жаңа технологиялардың бар мүмкіндіктерін пайдаланып, оны өмірлік 
қажеттіліктеріне қарай пайдаланатын ұрпақ тәрбиелеуде АКТ таптырмай-
тын тәсіл болып қала бермек. Физиканы оқытуда ақпараттық технологияны 
қолдану маңызды рөл атқарады. Ол арқылы  оқушыға  дүниенің  заңдарын  
терең  меңгеріп,  қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе 
құлақпен есту мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып үрдістерімен 
әртүрлі физикалық тәжірибе нәтижелерін көріп, сезінуге мүмкіндік береді 
және оқушының ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. Оқушы 
өзіне қажетті ақпаратты таңдап алып, өз бетінше ойланып, шешім қабылдауға 
дағдыланады. Өз бетінше ізденіп, дұрыс ақпаратты алып, оны өңдеуге үйренеді, 
компьютерлік сауаттылығы қалыптасады. 

АКТ-ны  физика  сабақтарында  қолдана  отырып   оқушылардың  білім, 
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білік,  дағдыларын  қалыптастыруға,  логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, 
интернет  желісінен  сабаққа қажетті деректерді өз бетімен ізденуіне, техникалық 
құралдармен жұмыстануға, компьютерлік сауаттылықтарын қалыптастыруға 
болады. Жас ұрпақты оқытуда осы айтылған инновациялық технологияны пай-
далану – сапалы білімнің кепілі, шығармашылық жетістіктің негізгі көзі және 
мұғалімнің кәсіби өсуінің тура жолы. 

Әдебиет
1.  Білім беру жүйесін  2010–2015  жылдарға дейін ақпараттандырудың мемлекеттік бағ-
 дарламасы.                                                                                                                                                   
2. Жаңа әлемдегі – Жаңа Қазақстан. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың  халыққа жолдауы.                                                                                                                            
3. Мұғалімге арналған нұсқаулық.III (негізгі) деңгей//Үшінші басылым.

Батыс Қазақстан облысы 
Сырым ауданы 
Бұлдырты ауылы.

ілімді  ұрпақ – болашағымыздың кепілі. Егеменді   еліміздің  тағдыры – жас 
ұрпақтың  қолында десек, ал жас  ұрпақтың тағдыры – бүгінгі  ұстаздардың  

ЖАҢА ТӘСІЛДЕР – САПАЛЫ ЖӘНЕ 
ТАБЫСТЫ ОҚЫТУ НЕГІЗІ

Эльмира  ТОҚПЕНБЕТОВА, 
Қ.Баймағанбетов атындағы №42 орта мектептің 
құқықтану пәні  мұғалімі

Түйінді сөздер.  Білім  берудің  әлемдік  кеңістігін  құру,  ұлттық  инновациялық 
орта  құру.

Б
қолында.

Мұғалім жаңа  педагогикалық  технологияларды  жете  меңгерген  мезгілде  
әрі педагог әрі психолог  және  оқу-үрдісін ұйымдастырушы  технолог бола 
алады. Өйткені, ұстаз баланың  шектеусіз қабілетін дамыта алатындай білім  
берудің әлемдік кеңістігін құруға қабілетті  бола білуі шарт. Бұдан, сөз жоқ,   
мұғалімнің  мамандық  шеберлігі  анықталады.

Бүгінгі күні білім саласында алдымызда тұрған мақсат – ұлттық  
инновациялық  орта құру.  Біздің  еліміздегі  білім  берудегі қазіргі  жағдайды  
оқытудың  дәстүрлі түрінен инновациялық әдістерге ауысатын  өтпелі кезең деп 
сипаттауға болады. Инновация сөзі латын сөзінен аударғанда жаңалықты енгізу 
деген ұғымды білдіреді. Ал инновациялық оқыту дегеніміз – жаңалықты ашу, 
оны игеру және өмірге енгізу. Қазіргі кейбір жаңалық жүйесі – ескінің айналып 
келуі  немесе өзгеріске еніп қайталануынан туған мәселелер.

В.Г. Белинскийдің "Ең ескі идеяны жаңамен байланыстырып  өзгеше си-
пат  беріп  жаңалық  ашуға  болады" дегені бар. Бұл жерде айтар бір мысал: 
В.Т. Шаталовтың тірек  конспектілері бұрыннан  педагогикада  қолданылып 
келе жатса  да, мектептердің  қазіргі даму жағдайында  "жаңа" бір  әдіс-тәсіл  
ретінде белгілі  бір  өзгерістерді енгізу  арқылы мұғалімдердің жұмысында  
кеңінен қолданылады. Қазіргі Қазақстан  мектебінде жаңа өзгерістер: әлемдік 
білім беру тәжірибелерін пайдалана отырып баланың  жеке-дара  күшінің  да-
муын қамтамасыз ететін жаңа технологияларды ізгілендіру  және  оларды  
қолдануға бағытталған. Мұнда, негізінен, оқытуды ізгілендіруге сүйеніледі: 
ол оқытудың  жеке тұлғаға бағдарлануын, жеке тұлғаның  дамуы  мен 
тиянақтануының  үрдісі мен нәтижесін, оның  әлеуметтік  тұрақтысы  мен 
қорғалуының  құрамы қызметтерін қамтамасыз етеді.  Мұның өзі  оқытудың 
мақсаттары, мазмұны, түрлері мен әдістерін  анықтау  тұрғысы болып табы-
лады, оларға жаңа мазмұн-мағына  береді. Педагогикалық  технологиялар 
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көмегімен   күнделікті  оқытудағы  педагогикалық   іс-әрекеттер мен  оқу-
тәрбие үрдісін алдын ала жобалау  жолына ауыстыру, оларды ізбе-із сыныпта  
қолдану  көзделеді. Мұғалім  үшін жазылатын дәстүрлі сабақ жоспарларынан  
өзгеше жұмыс ретінде  педагогикалық  технологияда  оқушылардың оқу-
танымдық әрекеттерінің  құрылымы  мен мазмұнын  анықтайтын  оқу-тәрбие 
үрдісінің  жобасы  жасалады. Ол  мақсат нәтижелерінің  нақтылығымен, білім  
мазмұнының  сұрыпталуымен, оны меңгерудің  әдіс-құралдарының  және оқу 
түрлерінің  біртұтастығымен  анықталады.

Инновациялық    оқыту     түсіндірмелі-иллюстрациялық    түрінен   әрекет-
шілікке  ауысу арқылы  жүзеге аса  отырып  оқушының  оқу әрекетінің  белсенді 
субъектісі  болуына  мүмкіндік  береді. Оның  өзі сабақты әртүрлі  техноло-
гиялар бойынша  жобалауды қажет етеді. Инновациялық оқу  және жаңа тех-
нологиялар республика мектептерінде  қоғам сұранысымен  орын алуда. Ол 
білім берудің стратегиялық  мақсаттарына қызмет  етеді. Атап  айтқанда, про-
блемаларды сараптай алатын,  жүйелі  байланыстарды  ашуға және  шешім 
қабылдауға, оны түрлі  өзгерісте  дамытуға  қабілетті, ойлауы  шығармашылық  
түрде  қалыптасқан   жеке интеллектуалдық -психологиялық  дамуын қамтамасыз  
ететін болуы тиіс.  

Мұғалім   өз іс-әрекетін  жоспарлауда  рефлексияның  алатын  маңызы  зор. 
Сабақ  құрылымын жоспарлап, мақсатын  айқындауда  оқушының  сабақта 
жасаған рефлексиясын  зерделеп,  сабақтағы  іс-әрекетімді жоспарладым. Және  
өзімнің  іс-әрекетімді  сабақта  қолданған  әдіс-тәсілдердің   сабақ  сапасы-
на  тигізетін  оң әсері немесе  тиімсіз  тұстарын  анықтап,  тиімді  қолдану  
оқушының   тұрақты   жоғары  нәтижелерге   қарай   біртіндеп   сатылай        
жылжуын, жаңа оқу  ақпараттары мен біліктіліктерді  меңгеру  мақсатына  
жақындау  деңгейлерін  бағалау  және өзін-өзі бағалау  мүмкіндіктерінің  туын-
дауын  қамтамасыз  етеді.

"Жаңа технологияны  меңгеру –  шәкірт біліктілігін  көтерудің басты  ны-
санасы" болып  отырған  әртүрлі деңгейлікте дамыта  отырып оқыту  идеясын  
іске  асыруда  оқушылардың  жас,  даму  психологиялық   ерекшеліктерін  еске-
ре отырып шығармашылық  қабілеттерін  дамыту мұғалімнің көп ізденісі мен 
тиянақты еңбегінен кейін ғана іске асатыны түсінікті жайт. Соны ұмытпайық, 
ұстаздар қауымы.

Әдебиет
1. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың жолдауларынан.
2. Мұғалімге арналған нұсқаулық.

Қызылорда  облысы
Сырдария  ауданы
Амангелді  ауылы.

ұл әлем құдды тау сияқты. Біздің істеген істеріміз сол тау 
арасындағы айқайға ұқсайды. Ал содан шығатын жаңғырық біздің 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ – ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ
ДАМЫТУДЫҢ БАСТЫ КЕПІЛІ 

Құралай  АБУОВА,
Қызылорда қаласындағы химия-биологиялық 
бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

“Б
ісіміздің қайтарымы іспетті”, – деп ХІІІ ғасырда өмір сүрген атақты ой-
шыл Мәулана Руми айтқан екен. Расында да, ұстаздардың білім берудегі 
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жұмысының нәтижесі тек оның шәкірттерінде,  алған білімді өмірде дұрыс 
қолдана білуінде болмақ.

Қазіргі кезде жоғары білім жүйесін реформалаудың басты мақсаты – 
білімді игеру кезінде күтілетін нәтижелерге қол жеткізу. Мұнда басты на-
зар: оқытушыдан жеке тұлғаға ауысады. Бұл кезде тұлға өзінің өмірлік 
мәселелерін тиімді және рухани тұрғыдан шеше білетіндей өмір сүре алуды 
үйренуге міндеттеледі. Жеке тұлға бұрын білімді қабылдаушы, жинақтаушы, 
өзіне сіңіруші рөлдерін атқарса,  жаңа  талап бойынша, өздігінен білім алу-
шы, үйрене білуші ретінде танылады. Сондықтан жеке тұлғаны осы рөлдерді 
атқаруға лайықтау үшін оның жаңа бейнесін заман талабына сай дайындауы-
мыз қажет.

Қазіргі біздің қоғамға жоғары білімді, шығармашылықпен ойлайтын 
шәкірттер қажет. Сондықтан орта мектепте білім беруді жаңғырту қажеттілігі 
туындап отыр. Заманауи білім берудің стратегиясы әрбір оқушыда табиғаттан 
берілген шығармашылық тума талантты жан-жақты дамыту болып табы-
лады. Жаңа  ғасырдың  алдында жаңаша ойлайтын тұлғаларды дайындау 
міндеті  тұр, ол құзыреттілікті қалыптастыру арқылы шешілуде. Қазіргі 
заманғы білім берудің жаңғырту стратегиясын «құзыретті білім беру» деп 
атап жүр. Құзыретті білім беруді іске асыру жалпы бірқатар әдістемелік 
және теориялық мәселелерді шешудің жолдарын қарастырады. Бұл мәселе, 
негізінен, білім беру әдіснамасына қатысты. Қазіргі заманғы ғылым тари-
хында түрлі әдіс-тәсілдер, әдістемелер пайда болып, жаңаша білім беру жол-
дары іздестірілуде. Құзыретті білім беру тәсілдері  «құзырет, құзыреттілік» 
ұғымдарымен тікелей байланысты.

Бүгінгі  таңда,  сонымен  бірге,  өркениетті  елдерде  қоғамды  ақпарат-
тандыру кең өріс алуда. Осыған байланысты жаңа ақпараттық технология-
лар өздігінен білім алуға бағыттау үрдісінде де үлкен сипатқа ие. Қоршаған 
ортадан ақпараттар алу және оны өңдеу – адам мінез-құлқын түсіндірудің 
маңызды қайнар көзі болып табылады. Ақпараттарды алу үрдісі барлығына 
бірдей: алу кезеңінде – сыртқы ортадан ақпараттар алу, оны өңдеу және 
белгілі бір тәртіпке келтіру,  ал шығу кезеңінде – адамның қоршаған орта ту-
ралы көрінісі берілген, жүйелендірілген ақпарат және оның әрекетінің негізін 
қалайтын ақпарат. Бұлар адам мінез-құлқын қалыптастырудың бастапқы ма-
териалы болып табылады. Ақпарттарды өз бетімен алуға, таңдауға, қайта 
өңдеуге үйрету ақпараттық құзыреттілікті қалыптастыруға негіз болады. 
Ақпараттық құзыреттілікті қалыптастыру – сабақ сайын жүргізілетін күрделі 
үрдіс. Қазіргі заманғы білім беруде шәкірттердің өз бетінше жұмыс жа-
сауына көп мән беріледі. Бұл кезде олар түрлі ақпарат көздерінен қажетті 
ақпараттарды іздеп тауып алып, әртүрлі мақсаттарда пайдаланады. Оқушылар 
өз беттерінше жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен ғаламтордан, 
түрлі әдебиеттерден, түсіндірме сөздіктерден, глоссарийлерден, бұқаралық 
ақпарат құралдарынан түрлі ақпараттар алып, сабақ барысында пайдалана 
алады. Мұғалімнің басты мақсаты – оқушыға білімді өздігінен игеру амал-
дары мен тәсілдерін үйретіп, оның өзіндік дүниетанымын қалыптастыруына 
жағдай жасау, кеңестер беру және бағыт-бағдар беру.

Танымның және білімнің шындығының негізгі көрінісі мен басты шар-
ты тәжірибелік іс-әрекетке негізделеді. Сондықтан оқу, білім алу әрекеті 
танымдық әрекетке ұштасады. Тәжірибелік және рухани әрекетке жеке 
тұлға өзін  қоршаған  әлемге  әсерін  тигізе  отырып  өзінің  қажеттілігі  мен 
мақсаттарына  сәйкестендіріп,  оны   өзгертеді және таниды. Тұлға, яғни оқушы 
жан-жақты болу  үшін оның дүниетанымы өте кең болуы керек. Сондықтан 
білім берудің басты мақсаты – оқушылардың танымын ұлғайтып, қызықты 
ақпараттарды сабақ барысында беріп отыру. Танымдық құзыреттілікті 
қалыптастыру ақпараттарды іздеп тауып алу мен ақпараттар алмасуға 
тығыз байланысты. Білім беру үрдісінде, негізінен, қалыптастырылатын 
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құзыреттіліктер – танымдық пен ақпараттық. Бұл құзыреттіліктерді 
қалыптастыруда жеке тұлғаның танымын кеңейтіп қана қоймай, құзырлы 
тұлға болуына, яғни, «сегіз қырлы, бір сырлы» болуына лайықтау мақсаты 
алға қойылады.

Құзыретті  шәкірт  дайындау  мәселесін  құзыретті білім беру арқылы 
шешуге болады. Қазіргі  заман  талабына  сай «Құзыретті шәкірт  қандай 
болуы керек?» деген сұрақ әр мұғалімнің көкейінде тұрады. Құзыретті 
оқушы – көп тілді білетін,  не білуге құштар, өз бетінше білім алып, шешім 
қабылдай алатын, топта жұмыс істей білетін, күтілетін нәтижені болжалай-
тын, өзіне қомақты жауапкершіліктер ала алатын, өз бетінше ақпараттар ала 
білетін, құбылмалы заманға ыңғайланып, ілесіп, кез келген жағдаяттардан 
шығудың жолын таба білетін, көшбасшы, жаңа ақпараттық технологиялар-
ды меңгерген жеке тұлға. Осындай шәкірттерді дайындау үшін оқытудың 
мазмұны мен әдіс-тәсілдерін әлемдік стандарттарға жақындату, әдістемелік 
жақтан жаңаша жаңғыртып оқытуға лайықтау – бүгінгі күн тәртібіндегі бас-
ты мәселенің бірі.

Заманауи білім беру жүйесінде жаңалық негізі ретінде өзін-өзі таныту-
шы жеке тұлға тұрады. Ол түрлі заман талаптарының өзгеруіне лайықталып, 
әлеуметтік  жауапкершілік  үрдісіне  сай  коммуникацияға  негізделеді.

Өзгеріске  толы құбылмалы заманда мектеп қабырғасында алған 
білімдерін өмірде қолдана білуге, өмірден өз орнын таба білуге үйрету 
құзыреттіліктерге негізделеді. Құзыреттілікті меңгерту үшін тұлғаның 
психикалық әрекеттерін дамыту қажет екендігін ғалымдар дәлелдеп отыр.

«Білім  беру  үрдісінің   басты  тұлғасы – үйренуші»  деген  ұстаным– 
бүгінгі күні   жаңашыл  таным  философиясы  мен  оның  идеяларын 
ұстанатын білімдік жобалар мен технологиялардың басты идеясы. Қазіргі 
заман талабына және білім  беру парадигмасының өзгеруіне сай нәтижеге 
бағытталған білімді игеру үрдісінің басты тұлғасы оқушы болып саналады. 
Бұрын білім беруде  бас ты орында мұғалім тұрса, қазіргі таңда білімді алу-
шы, қабылдаушы шәкірт, яғни жеке тұлға тұрады.

Жеке адамның дамуы, яғни оның әлеуметтік ұнамды қасиеттерінің 
қалыптасуы белгілі қоғамдық қолдау мен әлеуметтік қажетсінуді керек 
етеді. «Нағыз тұлға қандай болу керек?» деген сауалға жауап беру үшін 
американ ғалымы А.Маслоудың идеяларына жүгінуге болады. А.Маслоу 
адам қажеттіліктерін жүйелеу арқылы тұлғалардың қандай дәрежеде 
болатындығын  жеті  деңгейде көрсеткен. Ғалым  адам  қажеттіліктерінің  
иерархиясын анықтаудың төртінші деңгейінде сыйластыққа, қадірлеуге 
байланысты  мәселелер  қарастырады.  Сонымен қатар ол  бедел,  қолдау,  
құзыреттілік, табысқа жету сияқты мәселелерге тоқталады.  Бесінші деңгей 
танымдық қажеттіліктерге арналып, ол білу, жасай білу, түсіну, зерттеуді 
қамтиды. Адамның маңызды және басты қажеттілігі – өзін-өзі өзектендіруге 
ұмтылуға арналып, ол жетінші деңгейде қарастырылады. Онда рухани даму, 
кемелдену, өсу, оның жолдарын іздеу, ізгілікке ұмтылу, өз мақсаттарын 
іске асыру, өзін-өзі жетілдірудің күнделікті қажеттілігі сияқты нәрселер 
қарастырылады.  

Жеке  тұлға құрылымының мәселелерімен Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, 
Гордон Олпорт, Константин Платонов, Вольф Мерлин, т.б. ғалымдар 
айналысқан.

Жеке тұлға дамуы – өз мүмкіндіктерін үздіксіз кеңітіп, қажеттіліктерін 
арттырумен байланысты. Осы даму деңгейі нақты адамға тән болған қарым-
қатынастар аймағымен өлшенеді. Даму дәрежесі мардымсыз тұлға адамдар-
мен қарым-қатынастарда да өте жай, күнделікті тіршілік күйбеңінен аспайды. 

Американ психологі Карл Роджерс өзінің мінез-құлықтарды зерттеуінде 
екі түрлі пікір ұсынады: 1) ағзаның өзін сақтауы және күшейтуі; 2) «Мен» 
тұжырымдамасы  –  индивидтің өзін-өзі бағалауы мен қабылдауы арқылы 
қалыптасатын және өзінің әлемге деген қатынасы. 



16

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Адамның тұлға болып қалыптасуы оның қоғамдық және еңбек ету 
қатынастарына жекелей түсуі, әрекетке араласуына тікелей тәуелді. Адам 
жаңа туған кезінде «адам» деп аталып, «тұлға» деп аталмайды. Адам өмірде 
өз орнын тауып, ер жету үшін өзінің «Менін» басқалардан ажырата білуі ке-
рек. Ақын Мағжан Жұмабаев шығармаларында «мен – өзім» қағидасы басты 
орында тұрып, психологиялық тұрғыда жан-жақты талданады. 

Жеке тұлға кез келген ортада қарым-қатынасқа тез, ыңғайлы түсе ала-
тын, бейімделгіш, құзырлы, заман талаптарына сай лайық болуы керек. Ол 
үшін мұғалім өзінің әр сабағында жеке тұлғаның құзыреттілігін арттырып, 
өздігінен білім алуына ықпал етуі қажет.

Әдебиет
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2. Бабаев С. Жалпы психология. – А.: Заң әдебиеті, 2009.
3. Роджерс К. Психотерапияға көзқарас. Адамның қалыптасуы. – М.: 1998.
4. Жұмабаев М. Шығармалар жинағы. І, ІІ том. – А.: 2005.

Қызылорда қаласы.

оғамдағы қазіргі кездегі экономиканы  дамытудағы жаңа стратегиялық 
бағдарлар,  оның  жедел  ақпараттануы  мен қарқынды дамуы білім беру-

БІЛІМ  БЕРУ  ҮРДІСІНДЕГІ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Айгүл  АМАНҚҰЛОВА,
№3 жалпы орта білім беретін мектеп-кешенінің
бастауыш сынып мұғалімі

Қ
ге  қойылатын  талаптарды түбегейлі  өзгертті. Білім  берудің  басты мақсаты– 
білім алып, білім мен дағдығы қол жеткізу  ғана емес, солардың негізінде 
дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке ақпаратты өзі іздеп талдау және 
ұтымды пайдалану, жылдам қарқынды өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде 
лайықты өмір сүру және жұмыс істеу болып табылады. 

Қазіргі кезде бүкілдүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында 
Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика теориясы 
мен оқу-тәрбие бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, жастардың 
шығармашылық әлеуетін дамытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда 
ұйымдастыруды талап етеді.  Қоғамды білім беру саласындағы инновациялық 
үрдістер мен реформалар педагогика ғылымына «инновациялық білім», 
«инновациялық даярлық», «инновациялық технология» және басқа да 
ұғымдарды өмірге алып келді. Инновация дегеніміз – жаңа мазмұнды 
ұйымдастыру, жаңалық енгізу, жаңа нәтижені қамтамасыз ететін теориялық, 
технологиялық және педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы.

Технология – бұл қандай да бір істе, өнерде қолданылатын амал- 
тәсілдердің жиынтығы, дидактикалық жүйенің құрамдас бөлігі. Инно-
вациялық оқыту дегеніміз – қазіргі кезеңде әлеуметтік, мәдени ортадағы 
білім беру әрекетінің нәтижесі. Оқытудың тиімді әдіс-тәсілі мен қазіргі за-
манауи инновациялық технологияны меңгеру – әр ұстаздың басты міндеті. 
Тәжірибеге сүйенсек, күнделікті сабақта видео, аудио қондырғылар мен 
теледидарды, компьютерді, мультимедиалық проекторды пайдалану үлкен 
нәтижелер береді. Елбасымыздың жолдауында «Білім беру саласының басты 
міндеті – 2010 жылға дейін білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламаны орындай отырып, осы саланың қызмет көрсету аясын 
кеңейту» деген болатын. Бұл мұғалімдер қауымын жаңаша іскерлік пен 
өз пәнін оқып үйретудің жаңа технологиясын енгізу міндеттерін шешуге 
жетелейді.
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 Бүгінгі таңда қоғамымыздың жаңа қарқынмен дамуы, еліміздің 
өркениетті елдер қатарынан көрінуі білім беру жүйесіне де ықпал етпей 
қойған жоқ. ХХІ ғасыр инновациялық қоғам табалдырығына аяқ басқан 
сәтте-ақ білім берудің жаңа жүйесі қолға алынды. Компьютерлік технология-
ны қолдану, оқытуға арналған бағдарламалық жабдықтарды (электрондық 
оқулықтар, т.б.) сабақта тиімді пайдалану пән мұғалімдерінің шеберлігін 
қажет етеді. Өз тәжірибемде оқушылардың педагогика пәніне деген 
қызығушылығын арттыру мақсатында Ж.Қараевтың «Деңгейлеп оқыту 
технологиясының» элементтерін қолданамын. Бүгінде оқыту жұмысын осы-
лай ұйымдастыру мен әдістің жаңалығы басқа ұстаздардың да жаңа жағдайға 
байланысты оқу-тәрбие үрдісін шығармашылықпен пайдаланудың негізгі 
өлшеміне айналуда. Ендеше оқушылардың танымдық қызығушылығын арт-
тыру мен қалыптастыруда инновациялық  технологияның алатын орны ора-
сан екенін мойындауға тиіспіз. 

Семей қаласы.

азақстан Республикасының тұңғыш Президенті – 
Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев жаңа білім беру 

МЕКТЕПТЕГІ  ЖАҢА  ФОРМАТТАҒЫ
ЖҰМЫС – БҮГІНГІ   КҮН   ТАЛАБЫ

Әсемкүл  АСАНОВА,
С.Бекбосынов атындағы №70 жалпы 
орта мектебінің химия пәні мұғалімі

Қ
жобаларының  басты  қозғаушысы бола отырып, білім беру саласын дамы-
ту жолына  айрықша  көңіл  бөлуде. «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында орта білім беру жүйесінде жалпы білім 
беретін мектептерді  «Зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу 
керек және оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік 
ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс», – деп 
атап көрсеткені белгілі. Сондықтан педагогикалық ұжымның алдында өзін-
өзі дамытуға, жетілдіруге, ұйымдастыруға қабілетті жеке тұлғаға бағытталған 
жүйе құрудағы тарихи міндет тұр. Осы міндетті іске асыру жолдарының 
бірі ретінде мұғалімдердің біліктілігін арттырудың жаңа модернизациясы 
құрылып, білім саласындағы әлемдік озық тәжірибелерді меңгеру үшін 1, 
2 және 3-базалық деңгейдегі бағдарламалар енгізіліп, оң нәтижесін беру-
де. Бұл игі бастама білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік  бағдарламасы  аясында  жүзеге  асырылды.

Чарльз   Дарвиннің  «Ең  күшті,  ең  ақылды  емес,  болып жатқан 
өзгерістерден қалыс қалмайтындар ғана өміршең болады» деген сөзі 
мұғалімдерді жаңа бағытта  жұмыс жасауына, қазіргі уақытта түрлі ақпа-
раттың көптігі ұстаздың ізденуіне, өз білімін жетілдіруге талап етіп 
отырғандай. Егер мұғалім өз ісіне  немқұрайлылықпен қарайтын болса, өз 
пәні бойынша  біліміне  педагогикалық дағды қалыптастырмаса, әдістемесіне 
өзгерістер енгізбесе, «дәстүрлі, бір сарынды»  сабақтардан бала жалығып, 
мектепке келу және білім алу үрдісі жүрмей қалатынын түсіне отырып, 
әрбір мұғалімдік мамандықты таңдаған адамға күнін текке өткізбей, өз 
оқушыларына  сабақ  өтуде инновациялық әдіс-тәсілдерді тиімді пайда-
лануына  қолдау  көрсету  керек. Мұғалім өзінің тәжірибесінің аздығынан 
ізденістерін дұрыс қолданбайтын болса, оған мектеп әкімшілігі мен 
әріптестері дер кезінде қолдау көрсеткені жөн болар еді. Шынында,  оқушы 
талабы жылдан-жылға артып келеді. Жаңа бағдарламаның  бізге  ұсынып  

3. “Қазақстан мектебі” №9, 2015.
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отырғаны: оқушыны қазіргі заманға, бәсекеге қабілетті, өмірге бейімділігі 
мен  алған  білімін  күнделікті тіршілікте қолдана алатын тұлға етіп тәрбиелеу. 
Өмір  адамнан  өзгерісті  қажет  етеді. Өзгеріс  үздіксіз  ізденіс пен еңбектің  
арқасында  келетін  туынды  болып  табылады. Сондықтан болашақ ұрпақ 
тәрбиесі  мен  білім  алуында олардың  жадына  сіңіретін  үш  факторды 
қалыптастыруымыз  қажет  деп санаймын. 

1. Мен осы уақытқа дейін қандай өзгеріс жасай алдым? 
2. Мен  бүгінгі күндері қандай өзгеріс жасап жатырмын? 
3. Мен болашақта қандай өзгеріс жасай аламын және оған қалай қол 

жеткізуге болады?
Мектептегі жұмыстың уақыт талабына сай жүргізілуі, айналып келген-

де, істі ұйымдастыру деңгейіне байланысты болып келеді. Яғни, ұтымды 
басқару ісіне көп байланысты. Бұл бағытта ел ішінде көңіл, назар аударар 
өнегелі істер, тәжірибелер баршылық. Соларды күнделікті істе пайдалануға 
баса көңіл бөлінгені жөн. Қазіргі қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени  жағдай 
білім беру саласында тың талаптар қоюда. Дүниежүзіндегі өркениетті отыз 
елдің қатарына қосылу педагог кадрлардан да зор жауапкершілікті талап 
етеді. Қазір – бәсекелестік заманы. Біздің педагогтеріміз, оқушыларымыз 
білім жағынан да, дарындылық жағынан да өзге елдердің өздері секілді 
әріптестерінен кем болмауы тиіс. Қайта артықшылықтарымен көзге түсулері 
қажет. Әрине, бұл бағытта мектептегі оқу-тәрбие үрдісін заманауи сай 
басқарудың орны айрықша екендігін мен қызмет ететін мектеп ұжымы да 
жақсы түсінеді. 

Оқу жылын бастағанда келешекте мектеп жұмысы нәтижелі болуы үшін 
жоғары санатты, тәжірибелі ұстаз, іскер басшы, айтар  ақыл-парасатымен да-
раланатын Қошқарбекова Нұрбала Шерімбекқызымен   кеңесе отырып   мы-
надай жұмыстарды қолға алдық:

– командалар жұмысының ортақ мақсаты бар деңгейлік курс бітіріп 
келген мұғалімдермен бірлескен команда құру;

– мектепте дұрыс ахуал қалыптастыру, негізгі жұмыс істейтін 
басымдықтар мен құндылықтарды анықтау (биылғы жылғы  сауална-
малардың  нәтижесін  негізге  ала  отырып);

– мақсат қоюға өзгеріс енгізу (ұстаздар үшін үлкен проблема осы болып 
тұрған сияқты);

– ұстаным, бағыт,  нәтижені  айқындап,  тұрақты жұмыстың жүруіне 
қолдау көрсету (жетістігіне қарай марапаттау);

–  мұғалімдерге  қамқорлық  көрсетіп  жағдай жасау, тренингтер 
өткізу (сынып жетекшілері мен пән мұғалімдеріне қолдау көрсету, сабақ 
кестесін жасау, т.б.);

– мұғалімдерге, командаларға, ата-аналарға қолдау көрсету (кеңеc, пікір 
алмасу, т.б);

– оқыту мен оқуды дамыту, мұғалімнің сыныптағы ахуалды дұрыс 
қалыптастыруына мүмкіндік беру (оқушылардың дұрыс білім алуына ықпал 
ету мақсатында).

 Осы көрсетілген мүмкіндіктер қолға алынса, оқыту мен оқуды дамытуға 
толық мүмкіндіктер бар екеніне күмән жоқ.

Мектепте  шынайы  кәсіби бәсекелестіктің қалыптасуы, ұжым мүше-
лерінің белгілі бір мақсат пен бір мүддеге сай жүргізілуі білім мен тәрбие 
беру жұмыстарының жоғары деңгейге жетуіне мүмкіндік береді. Қазіргі 
кезеңде  білімнің  негізгі сапасы түпкі нәтижемен есептелетінін ескерсек, 
мектеп оқушыларының қол жеткізген жетістіктері мектеп ұжымының дұрыс 
бағытта келе жатқанын дәлелдейді.

Оқушылардың түрлі деңгейдегі байқауларға қатысу  саны мен нәтиже 
көрсеткіші  өсуде. ҰБТ сынағына  мектеп бітірушілердің  дәстүрлі түрде  
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толық  қатысуы  және  оның   нәтижесінің   ұдайы  өсімде  болуы әрбір 
шәкіртке көңіл бөлу мен жеке жұмыс жүргізу арқылы оқушы мүмкіншілігін 
ашу мектеп ұстаздарының тәжірибесін, шығармашылықпен еңбек ету 
қабілеттерін танытады.

Педагог  кадрлар   құрамының  білімі  мен  біліктілік  деңгейі,  басшы-
лықтың жаңалық  пен  тың  ізденістерге бағыттауы  нәтижесінде 2012-2013 
оқу жылында  мектеп облыс көлемінде «Үздік  шағын  жинақты  мектеп» 
номинациясын иеленді. 

Барлық қазақстандық мектептерде, менің ойымша, дамуға кедергі бо-
латын өзекті проблемалар тестілеу, әңгімелесу, пікір алмасу нәтижесінде 
анықталады. Олар: 

– жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында қолданылатын оқушылар 
мен мұғалімдер арасында жүйелі кері байланыстың аздығы;

– мектептерде  оқыту үрдісі мен көшбасшылықтың өзара әсері туралы 
ашық айта алмауымыз;

– оқу үрдісіндегі сабақтарда тапсырма орындауда қолданылатын 
топтық және жұптық жұмыс түрлерінің аздығы;

– оқушылардың өз ойын ашық жеткізе алмауы, еркін ойлылықтың аз 
көрініс беруі;

– оқушылардың қалай оқитынымыз туралы ойларымызды айтуға 
мүмкіндік берілмеген деп есептеуі; 

– мұғалімдердің оқушылардың ойынша көңіл күйі мен сезімдерін толық 
назарға алмауы;

– мұғалімдерде мектеп пен өзіне қанағаттанып, талапқа сай жұмыс 
істеуінің  жеткілікті  дәрежеде  еместігі; 

– мұғалімдердің әлемдегі білім беру жүйесіндегі өзгерістерден хабары 
жақсы емес;

– мұғалімдер өздерінің кәсіби өсуіне кедергі келтіретін факторлар бар 
деп есептейді. 

Алдағы уақытта осы кедергілерді жою мақсатында мектептер жұмыс 
жүргізуі қажет. Бүгінгі таңда деңгейлік бағдарламалар бойынша білім 
берудің артықшылықтарына барша әріптестердің көзі анық жетті. Бірақ, 
бұл оңайлықпен бола қойған жоқ. Ол үшін көп қажыр-қайрат, еңбек 
кеткендігі баршамызға аян. Осы арада мұғалім  еңбегінің лайықты бағасын 
беріп отырған ел  үкіметінің қолдауын ерекше атап өту маңызды. «Балам 
дейтін елі болмаса,  ұлтым  дейтін ұл қайдан шықсын» деген екен Ахмет 
Байтұрсынов. Мектеп  бойынша  6 ұстазымыз заманауи  талаптарға сай  На-
зарбаев зияткерлік мектептері  мен дербес білім беру ұйымы (ДББҰ), Кем-
бридж университеті мен педагогикалық шеберлік орталықтарымен (ПШО)
бірлесе жасаған бағдарлама бойынша біліктіліктерін көтеру арқылы бүгінгі 
күн талабына  сай  қызмет  атқаруда. Олар білім сапасының талапқа сай 
болуы үшін ақпараттық-технологиялық, оқу-танымдық коммуникативтік, 
тұлғалық өзін-өзі дамыту құзыреттіліктері бағытында жұмыс жасауда. 
Оған дәлел ретінде  мектепаралық ұйымдастырылып жатқан семинарлар, 
коллаборативті жұмыс жасау, коучингтер, тренингтер, жаңа форматтағы 
сайыстардың мұғалімдер және оқушылар арасында өткізілуі, тәрбиелік мәні 
терең іс-шараларды, жаңа форматта пәндер онкүндіктерінің өткізілуін айтуға 
болады. Бұл Елбасымыздың «Саусақ бірікпей, ине ілікпейді», – деп келтірген 
мақалының жүзеге асырылып жатқанының куәсі іспеттес. Сондай-ақ, мек-
тепте оң жұмыстардың алға қойылып, оның тиімділігіне  көз жеткізгендігіне 
де куәгер болып отырмыз.

Қазақ  елі  білім  беру  жүйесінде әлемдік аренадан көріне алатынына өз 
басым  кәміл  сенімдімін. «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, 
ар, мінез сияқты қасиеттерімен озады» деген ұлы Абай сөзі қай уақытта 
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да өз мәнін жойған емес. Озық ойлы, білікті маман адамдар заманның,  
қоғамның  дамып  өзгеруіне  өз үлесін қосқан, қосады да. Қазақстан  мектебіне  
деңгейлі  бағдарламаны  оқып,  меңгеріп  келіп жатқан  мұғалімдерді «жаңа-
лықтың жаршысы» деуге болады. Олар бар «біліп-түйгендерін» өз алтын 
орда мектептеріндегі өзгерістерді  енгізуге күш жұмсап, атсалысып жүр. 
Шульманның    айтқанындай,   кәсіби  тәжірибелікті  дағдылармен ұштас-
тырып, кәсіби адамгершілікті  тұтастықта ұстансақ, оқытудың сапалы және 
табысты болары анық. Табысты оқыту үшін осыны әрдайым басшылықта  
ұстауымыз керек. «Адам  мен адамды теңестіретін – білім» екенін Мұхтар 
Әуезов  айтқандай,  өзге дамыған елдермен терезесі тең болуы  үшін біз білім 
алаңында олармен тең дәрежелі болуымыз керек.  Бәсекеге  қабілетті елдер 
қатарында  болуымыз үшін, ең алдымен, жастарымыздың білігі мен біліміне 
көңіл  аударып,  сандық  көрсеткішке  емес,  сапалық  көрсеткішке  баса назар  
аударуымыз керек.
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Шымкент қаласы.

балалар өнер мектебі – Орал қаласындағы 
алғаш іргесі қаланған өнер мектептерінің бірі де 

ӨНЕРДЕГІ ЖЕТІСТІК – ҰСТАЗДЫҢ
ЖЕМІСІ

Орындық  ОРАЗҒАЛИЕВА, 
№1 балалар өнер мектебі  домбыра аспабының 
бірінші санатты мұғалімі 

№1
бірегейі. 1974 жылы негізі қаланған мектеп қараша айынан бастап халыққа 
қызмет ете бастады. Алғашында мектептің жалпы құрамын өзге ұлт өкілдері 
құраған. Шәкірттердің негізгі бөлігін әртүрлі ұлт өкілдері құраса да, сабақ 
орыс тілінде жүргізілді.

Музыкалық  білім  беретін  кешкі  мектеп  болып ашылған өнер 
ошағында  6 оқытушы жұмыс істеді. 1979 жылдан 1981 жылға дейін №4 

балалар өнер мектебі боп кел-
ген оқу ордасында  музыкалық, 
хореографиялық және көркем 
сурет дейтін үш бөлімі ашыл-
ды.  Осы  үш бөлімнің  ашы-
луы қазіргі таңдағы №1 балалар 
өнер мектебінің аталуына себеп-
кер болды. 2006 жылы Деркул 
және 2007 жылы Круглоозер-
ный ауылдарындағы музыкалық 
бөлімдер осы мектеп құрамына 
енді. 2009 жылы қаладағы №10 
мектеп жанында музыкалық 
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бөлім ашылды. Бүгінгі таңда жұмыс істегеніне 41 жылға аяқ басқан 
мектебімізде 45 мұғалім өнер жолында жемісті еңбек етіп келеді. Олардың 
7-і жоғары санатты, 17-сі бірінші және 14-і екінші санатты мұғалім болса,  7-і 
жас мұғалімдер.

2008 жылдан бастап №1 ба-
лалар өнер мектебін Әлімбаев 
Тельман Базарбайұлы басқарып 
келеді. Мектеп қабырғасында 
қазіргі таңда 330-дан аса шәкірт 
тәрбиелену үстінде. Өнер мек-
тебімізде домбыра, баян, аккор-
деон, фортепиано, би, сурет, пиа-
нино, хор, қазақ ұлт-аспаптар 
оркестрі, прима, қобыз, т.б. 
бөлімдер  бар. Домбыра бөлімінде  

60 оқушы, сурет бөлімінде 20 оқушы, би бөлімінде 30  оқушы, хор бөлімінде 
25 оқушы, фортепиано бөлімінде 15 оқушы, аккордеон бөлімінде 10 оқушы, 
пианино бөлімінде 15 оқушы, қобыз бөлімінде 15 оқушы, прима бөлімінде 
5 оқушы білім алуда. 2014 жылы №1 балалар өнер мектебінің ашылғанына  
40   жыл  толды. Жылма-жыл  мектебімізден өнермен сусындаған түлектер 
бітіріп шығып жатады. Сонымен қатар мектебіміз  әртүрлі  деңгейдегі 
байқаулар мен мерекелік іс-шараларға белсене қатысып, өз өнерлерімен 
баршаға танылып, жоғары деңгейден  көрініп  жүр. «Шәкіртсіз ұстаз – 
тұл» дегендей, болашақ егемен  елдің ұрпақтарын өнерге баулып,  білім 
нәрімен сусындатудамыз.  Осындай жақсы жетістіктерімен көрініп жүрген 
ұстаздар қауымының бірнешеуін атап өту жөн. Атап айтатын болсақ, ұлт-
аспаптар оркестрінің  жетекшісі  Қуанғалиева  Бибегүл Жасталапқызы, қобыз 
бөлімінің  бірінші санатты мұғалімі Әбдірахманова Нұрбақыт Есболатқызы, 
домбыра бөлімінің мұғалімдері  Махатов Әсет Ұзақбайұлы, Исмағұлова 
Эльмира Маратқызы, Куанышева Фариза Досболатқызы, Исағалиева Ин-
дира Талғатқызы, аккордеон бөлімінің мұғалімі Бралиева Света Нәсімқызы 
сияқты ұстаздар еңбегінің нәтижесі өлшеусіз. Мектебімізді жылма-жыл 30-
дан аса шәкірт бітіріп, қолдарына диплом алып шығады. Республикалық 
Нұрғиса Тілендиев атындағы әншілер байқауына барып, жүлделі бірінші 
орынды иеленіп келген домбыра сыныбының оқушысы Мөлдір  Марато-
ва десек, ал 2012 жылы Ақтөбе қаласында өткен республикалық «Дарын-
ды шоқ жұлдыз» байқауына қатысқан Әсет Шаймардан  гран-при иегері 
атанса, 2013 жылы Астана қаласында өткен халықаралық «Ақ көгершін» 
байқауында да гран-приді жеңіп алды. Ұстазы – Индира Талғатқызы. Алмас 
Бектілеуов 2013 жылы Астана қаласында өткен халықаралық «Ақ көгершін» 
байқауында бірінші орынды иеленді. Ұстазы – Махатов Әсет Ұзақбайұлы. 
Осы байқауда аккордеон аспабы номинациясы бойынша І дәрежелі дипломға 
Валиев Ибрагим ие болды. Ұстазы – Бралиева Света Нәсімқызы. Қобыз 
аспабы бойынша осы байқауда Гүлжанар  Жайғалиева үшінші орынға қол 
жеткізді. 2010 жылы мектебімізге келген ұстаз Индира Талғатқызының 
шәкірті Әсет Шаймардан бүгінде домбыра аспабын шеберлікпен меңгеріп, 
бірнеше дүркін гран-при жүлдегері атанып үлгерді. 2015 жылдың ақпан ай-
ында 49 жас музыканттар байқауының облыстық кезеңінде бірінші орынға, 
осы жылдың сәуір айында Жаңақала ауданында өткен Қали Жантілеуов 
атындағы саз  мектебінің  ұйымдастыруымен  Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
арналған облыстық байқауда да бірінші орынға, Қазақстан ұлттық ЮНЕСКО  
клубтарының  федерациясының ұйымдастыруымен өткізілген «Балалар әлем 
ырғағы» фестивалінде республикамыздың 14 облысынан қатысқан 1500 
үміткердің ішінен  Батыс  Қазақстан  облысы  бойынша  жалғыз  үміткер  бо-
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лып таңдалып, Алматы  қаласында  18–23  маусым  аралығында  өткен  гала-
концертке қатысты.

Оқытушыларымыз  өткен  оқу  жылын табысты  қорытындылады. 
Қыркүйек айында «Менің ата-анамның мамандығы» қалалық сурет 
көрмесінде Наталья Федяева бірінші орынды жеңіп алды. Ал қазан айын-
да халықаралық ЮНЕСКО қолдауымен өткен «Қазақстан әлемі – балалар 
қолымен» халықаралық конкурста мектептің көркем сурет бөлімі сертифи-
катталды (мұғалімі О. Никитина, Лаура  Мұқашева).

Балалар  әлеміне  өнердің тылсым табиғатын сіңіртіп, өмірге құш-
тарлыққа, эстетикалық талғамдыққа тәрбиелеудегі өнеге істері бәйгеге 
қосқан сәйгүліктері арқылы көрініп келеді. 

Осы өнер ұжымын бітіріп, өз ұясына еңбекке оралған мектеп 
қарлығаштары: Э.Рахимбердина, С. Гончарова, К.Паторочина, Л. Красильни-
кова бойларындағы талант пен жастық жігерін балаларға арнауда. Ал үміт 
артқан түлектеріміз А.Исмурзина, Е.Шопина, С.Булекова, В.Анисимова, 
А.Снеговая, К.Чурикова, О.Еркінов, Г.Абденжанов қанаттарын қағып, 
болашақта өз орталарының өнерлі өрендері болары белгілі.

Осындай жетістіктерге жеткізіп отырған білікті де білімді ұстаздар 
қауымына айтар алғысымыз шексіз. 

Орал  қаласы.

ліміздің орта білім саласына енгізіліп жатқан жаңа реформа білімнің 
берілу сауаттылығы ғана емес, мемлекетіміздің әлемдік деңгейдегі 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  САУАТТЫЛЫҚТЫ
ДАМЫТУДЫҢ  ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

Халида  АТАБАЕВА,
І.Жансүгіров  атындағы  орта  мектептің 
тарих пәні мұғалімі

Е
бәсекелестікте алатын орнына да қатысты. Бүгінгі білім саласындағы талап: 
әлемдік озық үлгідегі білім беретін елдермен тәжірибе алмаса отырып оқыту. 
Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру – заман талабына сай өскелең 
ұрпақтың өмірге бейімділігі, халықаралық стандарт деңгейінде сапалы білім 
мен тәрбие алуының негізгі құралы. 

Тарих және қоғамтану сабақтарында оқушылардың функционалдық 
сауаттылықтарын қалыптастыру тетіктерін зерделеу арқылы оқытудың 
озық технологияларын тиімді пайдаланып, сапалы білім беру, өмірге бейім 
тұлға тәрбиелеу. Сын тұрғысынан ойлауды дамытуды тарих пәнін оқытуда 
қолдану және ол арқылы оқушы білімін тереңдетіп, сабақты шығармашылық 
ізденіспен меңгеруіне септігін тигізетіндігін дәлелдеу – бұл мақаланың зерт-
теу мақсаты. 

Зерттеу мақсатына сәйкес келесі міндеттер қойылды: 
– оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша шара-

лар жүйесін іске асырудың тетіктерін анықтау;
– оқушылардың білім сапасын арттыру үшін қолданылатын жаңаша 

әдіс-тәсілдерді меңгеру, игеру; 
– сын тұрғысынан ойлау технологиясының стратегияларын қолдану 

арқылы оқушылардың өз бетінше ізденудің тиімді жолдарын анықтау;  
– тарих сабағын меңгертудің ұтымды әдістемесін ұсыну. Сын 

тұрғысынан ойлауды дамытуды тарих пәнін оқытуда қолдану арқылы 
оқытудың тиімді амалдарын көрсету. Мектепте тарих сабақтарында сын 
тұрғысынан ойлауды қолдану арқылы тарихты меңгерту. 



23

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Тақырыпқа сәйкес таңдалған зерттеу әдістері: тарих пәні бойынша 
сыныптағы оқыту үрдісін бақылау, алдыңғы қатарлы үлгілі ұстаздардың 
озат іс-тәжірибелерін  жинақтау,  талдау,  салыстыру, қорыту, педагогикалық 
эксперимент жүргізу және оның нәтижесін сұрыптау, диагностика жасау.  
Жұмыста ұсынылған амал-тәсілдерді орта және жоғары сыныптарда тарихи 
салаларын меңгертуге мүмкіндік береді. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-
экономикалық  жаңғырту – Қазақстан дамуының басты  бағыты» Қазақстан 
халқына   кезекті   Жолдауында  білім  беру  ұйымдары  жастарға  жалаң  білім  
беріп  қана қоймай, алған білімдерін өмірдің  түрлі жағдайларында пайда-
лана алуды  үйретуі  керек екендігін  баса  айтып, үкіметке оқушылардың 
функционалдық  сауаттылығын  дамытудың  бес жылға  арналған  Ұлттық 
шаралар  жоспарын  дайындау  жөнінде  нақты  тапсырма  берген  бола-
тын.  Осы тапсырманың  негізінде маусым айында Үкіметтің  2012 жылдың 
25 маусымдағы  №832 қаулысымен бекітілген «Мектеп оқушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012–2016 жылдарға 
арналған   ұлттық іс-қимыл жоспары» қабылданды. Ұлттық жоспардың 
мақсаты – Қазақстан Республикасындағы мектеп оқушыларының функцио-
налдық сауаттылығын дамыту үшін жағдай жасау болып белгіленген. 

Функционалдық сауаттылық дегеніміз – адамдардың әлеуметтік мәдени, 
саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі 
жаһандану дәуірінде, заман ағымына, жасына қарамай ілесіп отыруы, үнемі 
білімін жетілдіріп отыруы. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың бастамасымен өмірге келген функционалдық сауаттылықтың 
мақсаты – оқушылардың білімдерін өмірде тиімді қолдануға үйрету.

«Функционалдық  сауаттылық»   ұғымы  алғаш  рет  өткен  ғасырдың 
60-жылдары ЮНЕСКО құжаттарында пайда болды және кейіннен 
зерттеушілердің қолдауына енді. Ол адамның сыртқы ортамен қарым-
қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен 
қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық 
сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп 
саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас  жасауын  қамтамасыз ететін 
білім, білік, дағдыларының жиынтығынан құралады. 

Болашақ азамат өз ұлтының асыл мұрасымен сусындау арқылы 
туған халқының тарихымен, мәдениетімен жете танысып, білімін 
кеңейтеді. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда оқу 
бағдарламасындағы әрбір пәннің рөлі зор. Соның ішінде тарих пәнінің ала-
тын орны ерекше. Осы ретте оқушыға халықтың қоғамдық өмірін, арман-
мүддесін таныту, оларға идеялық-саяси, рухани-адамгершілік, этикалық-
эстетикалық тәрбие беру, дүниеге көзқарасын, мінезін, жалпы мәдениетін 
қалыптастыру тарих пәнінің басты міндеті болып табылады. 

Көбіне балалар бұрын алған білімін өмірде қолдана алмайды, талдау 
жасап, содан нәтиже шығаруды білмейді, берген мәліметті жинақтай ал-
майды, сабақ мақсаттарын анықтап, сол мақсатқа жету жолын таба алмай-
ды. Сабақ барысында оқушылардың  аз  сөйлеп,  өз  ойын  нақты  жеткізе 
алмауы, осының барлығы үлкен проблема болып отыр. Яғни оқушыларда 
функционалдық  сауаттылық  дағдылары  қалыптаспаған. 

Осы мәселені шешу үшін білім берудің сапасын жақсарту мақсатында 
сын тұрғысынан ойлау технологиясының мені қызықтырғаны: баланың өзі 
ізденіп дәлелдеуі. Ол бұрын тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойлаушы, өз 
ойын дәлелдеуші, ал мұғалім осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. 
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы жұмыс жасағанда оқушылар 
өз алдына қойған сұрақтарға жауап іздеп, жан-жақты пікірлесіп, талдау жасап 
отырады. Сын тұрғысынан ойлау мәселесіне байланысты оқушылар өз пікірін 
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еркін сөйлеу арқылы айтуға, ойын жеткізуге, оны дәлелдей  алуға, сонымен  
қатар  қасындағы  оқушы  пікірін тыңдауға, сол пікірлерді салыстыруға,  
қасындағы досына   құрметпен қарап зер салып тыңдауға, топпен жұмыс  
істеуге  жетелейді, оқушылардың қызығушылығын оятады, барлық ескі 
ақпаратты басшылыққа ала отырып мол ақпараттар ағынынан өзіне 
қажеттісін таңдап алады, мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады, 
сын тұрғысынан ойлай отырып өзіндік белсенділіктің болуы да білімге 
құлшынысты, жаңалықты ашуға, ізденуге, қиындыққа төзуге үйретеді. Тех-
нология бойынша  әр сабақ үш кезеңнен тұрады.

1-кезең – «Қызығушылықты ояту». Бұл үйрену үрдісі. Оқушының 
бұрынғы білетіні мен жаңа білімді ұштастырудан тұрады. Сондықтан  сабақта 
қарастырғалы тұрған мәселе жайлы оқушы не біледі, не айта алатындығын 
анықтаудан басталады.  Мұнда  ойды қозғау, ояту арқылы әсер ету жүзеге 
асады. Қызығушылықты ояту кезеңінің екінші мақсаты – оқушының 
белсенділігін,  ынта-жігерін арттыру.  Оқушы өз білетінін еске түсіреді, 
қағазға жазады.  Жұбымен,  тобымен  талқылайды. 

2-кезең – «Мағынаны тану». Бұл кезеңде оқушы жаңа ақпаратпен та-
нысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. 
Оның өз бетінше  жұмыс істеп, белсенділік көрсетуіне жағдай жасалады. 
Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауға көмектесетін оқу страте-
гиялары бар. Соның бірі – INSERT кестесі. Ол бойынша оқу тақырыбымен, 
мысалы 6-сыныпта «Сақтар тарихы» тақырыбымен танысу барысында, 
Y-білемін, -- білмеймін, +-мен үшін жаңалық, ?-мені таң қалдырды белгілерін 
қоя отырып, мәтінді оқу тапсырылады. Оқушылар білетіндерін анықтап, 5-сы-
ныпта өткенді естеріне түсіреді, білмейтіндерін белгілеп сұрауға әзірленеді. 

3-кезең – «Ой толғаныс». Күнделікті оқыту үрдісінде оқушының 
толғанысын ұйымдастыру, өзіне, басқаға сын көзбен қарау, баға беру на-
зардан тыс қалып жатады. Бұл кезеңде оқушыларға «Тарихи диктант», 
«Венн диаграммасы», «Даталар сөйлейді», т.б. осы сияқты стратегиялар әр 
сабақтың ерекшелігіне қарай лайықты қолданылады. Олар оқушылардың бір-
бірімен ой алмастыруын қамтамасыз етеді. Әр оқушы өз шығармашылығын 
көрсете алады. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы қолданылған 
сабақтың нәтижесі төмендегідей болады. 

XXI ғасырдың жан-жақты, зерделі, дарынды, талантты адамдарын 
қалыптастыруда білім беру мәселесі, оның оқыту жүйесін заман талабы-
на сай үйлестіре алу міндеті туындап, жаңа талаптар қойылуда. Соған 
орай ұстаздардың алдында тұрған міндет: табысты және әрекетке дайын 
қабілетті, әлеуметтік рөлін сезінетін құзырлы тұлғаны қалыптастыру. Тұлға 
құзыреттілігін дамыту – ұстаздың құзыретті тәсілдерді меңгертуі, білім беру 
мазмұнын жетілдіру. Ол үшін баланы субъект ретінде қарап, оқу ісіне өзінше 
қызықтыратын, оған қабілетін арттыратын жағдай туғызу керек. Мақсатқа 
жету оқушының өзі арқылы жүзеге асады. Жоғарыда айтып кеткендей, 
мұғалім – бағыт беруші, ұйымдастырушы. Осы мақсатта мен өз сабағымда 

5. Өз көзқарасын қалыптастыру.                   5. Өз ойын тұжырымдай білуі.

Мұғалімнің мақсаты        Сабақтың нәтижелілігі

1. Оқушыға жаңа сабақты өз бетінше      1. Қосымша әдебиеттермен 
    меңгерту.           жұмыс жасау.
2. Топпен жұмыс жасауға үйрету.       2. Қарым-қатынас жасауды үйренуі.
3. Бір-бірін шынайы бағалауға тәрбиелеу.     3. Басқаларды тыңдай білуі.

4. Сабақтың тәрбиелік әсерін жеткізу.     4. Белсенділігінің артуы.
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Біліктілігі Оқушы іс-әрекеті
Білу   Тәуке хан. Кімнің баласы, қай жылдары билік етті? 
   «Жеті Жарғы» деген не?
Түсіну   Сызбаға Тәуке хан жайлы білгеніңді жаз. Берілген мәтінді 
   түсініп оқы.
Қолдану Мәтін бойынша тапсырмаларды орындау (топпен жұмыс).
   Тәуке хан тұсындағы ішкі-сыртқы жағдай қандай болды?
   Тәукенің «Жеті Жарғы» заңы бойынша ханның құқығы 
   қандай болды?
   «Жеті жарғы» заңы мен ҚР Конституциясын салыстыр.
Талдау  Сөздікпен жұмыс: «хандық кеңес», «жарғы», т.б.
Жинақтау Тәуке ханның суреті бойынша әңгімелеу. Постер қорғау.
Бағалау  Шағын эссе жаз.

Блум таксономиясын да қолдануға тырысамын. Себебі, Блум таксономиясы 
бір ізбен реттелген мақсаттар жүйесі арқылы оқушылардың білім деңгейлерін 
жетілдіріп, шығармашылық деңгейге жетуді ұсынады. 

Қайталау сабақтарында оқушылардың өткен тақырыпты толық 
меңгергенін білу үшін оқушыларды баяндаушы – сынаушы (критик) – тал-
даушы (аналитик) – сұрақ құрастырушы деп бөліп тапсырмалар беремін. 
Оқушылар өздері талдап, өздері бір-бірін бағалауға мүмкіндік алады. 
Баяндау шы әңгімені  мазмұндайды, сынаушы баяндаушының жіберілген 
қателерін айтады, талдаушы баяндаушының жақсы жақтарын айтып, қорғап 
шығу керек, сұрақ құрастырушы сұрақтар даярлайды. 

Функционалдық сауаттылықтың тағы бір тетігі ретінде қосымша білім 
мен мектептен тыс сабақтарды қамтуды жатқызуға болады. Басты назар 
ғылыми-зерттеу жобаларына, шығармашылық жұмыстарға, дебат сайыс-
тарына аударылады. Мектепте дебат клубын құрып, оның мүшелері мен 
президентін,  жылдық жұмыс жоспарын бекітіп, жүйелі жұмыстың арқасында 
шығармашылық табыстарға жетуге болады. Оқушылар 6–10 сыныптар 
аралығында дебат  сайыстарына  қызығушылықпен қатысады. Дебат клу-
бы өз жұмысын  аудандық сайыстарда көрсетіп келеді. Дебат сайыстарына 
қатысу арқылы  оқушылар бір-бірімен қарым-қатынас мүмкіндігіне ие бола-
ды, яғни ой, сөз, іс бостандығына жол беріледі. Өзіндік  пікір  қалыптасады, 
шығармашылық жұмыстармен айналысады, тарихи білімге синтез жасай 
алады, сөйлеу мәдениеті артады, өз бетінше ізденеді, зерттеу жұмысын 
жүргізеді. Оқушының шығармашылық белсенділігі артады. Дебат сайыста-
рына  қатысуға  оқу  үлгерімі  төмен  оқушылар да ниет білдіреді. Олардың 
тіл байлығы   жетіліп,  тарих   пәніне  деген қызығушылығы  артқанын  
байқадым. 

Мақсаттар жүйесі  Оқушылардың когнитивтік іс-әрекеті
Білу           Оқушы меңгеретін және берілетін білім негіздері.
Түсіну         Оқушы білімді қабылдайды, түсінеді, түсіндіреді.
Қолдану        Алған білімді қолданады.

Талдау         Білімді жай қабылдамайды, талдайды, саралайды, салыстырады.
Жинақтау        Алған білімнен жаңа өнім жасап шығарады.
Бағалау (сыни         Өз пікірін білдіреді, сынайды, жоққа шығарады 
өзіндік пікір)          не мақұлдамайды.

4. “Қазақстан мектебі” №9, 2015.
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Тарих сабағында өзім пайдаланып жүрген оқыту технологиясын қолдану 
келесі нәтижелерге жеткізеді:

– оқушыларға еркін ойлауға мүмкіндік береді;
– сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі;
– оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туады;
– жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауға, 

өзіне деген кәсіби сенімін қалыптастыруға көмектеседі;
– тіл байлығын дамытады;
 – өз ойын жеткізуге, жан-жақты ізденуге үйретеді;
– шығармашылық белсенділігін арттырып, ұжымда бірігіп жұмыс 

істеуге тәрбиелейді;
– өз бетімен ізденетін  білімді жеке тұлғаны қалыптастырады.
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Біздің міндетіміз – бәсекелестікке 

лайық ұрпақ тәрбиелеу» деген ойын басшылыққа ала отырып жаңа заман 
форматындағы құзыретті тұлғаны тәрбиелеу ұстаз міндеті деп есептеймін. 
Тұлғаның бейімділігін, қажеттілігін қанағаттандыруды, қызығушылығын, 
қабілетінің дамуын ескере отырып функционалдық сауаттылығына қол 
жеткізуді қамтамасыз етіп, жан-жақты дамыған, мектепте алған білімін өмір 
бойы пайдалана алатын тұлға өсіру – білім беру мамандарына жүктелген 
үлкен міндет деп түсінгеніміз жөн.
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рпақ  тағдыры  –  ұлт тағдыры.  Әрбір  ұлттың  болашағы – оның  бі-
лімді  де  іскер, талантты да  мәдениетті, адамгершілік асыл қасиеттерді 

АДАМГЕРШІЛІК – РУХАНИ ТӘРБИЕНІҢ
ҚАЙНАР КӨЗІ 

Ақерке  ҚАСЫБАЕВА, 
Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға 
арналған мектеп-интернаттың  математика пәні мұғалімі

Ұ
бойына сіңірген тәрбиелі ұрпақтардың қолында.  Біреулер жастардың 
жағымсыз әрекеттермен айналысуын күн көрудің қиындығынан, тұрмыстың 
нашарлығынан деп ойлайды. Атам қазақ басынан аштықты да, ашаршылықты 
да, тұрмыстың қиыншылығын да, небір зобалаң заманды да өткізді. Қиындықтар 
мен қайшылықтарды жеңу әр адамның дүниетанымдық мүмкіндігіне,  
мұратына,  рухани  деңгейіне  байланысты. Рухы  күшті  ұлт озады.  Бұл  
тұрғыдан  алғанда жас  ұрпақтың  рухани  мәдениетін  арттырып, көркемдік 
әлемін байытуда, дүниетанымын қалыптастырып, сауаттылыққа тәрбиелеуде 
тәрбиеленушілердің алдыменен жеке тұлға ретінде өзін-өзі тануы, өзін-өзі 
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басқаруы аса маңызды. Өйткені, адам өзін-өзі тану барысында қоршаған ортаны 
біліп, өзінің ішкі жан дүниесіне үңіліп, өзін-өзі басқару негізінде адамгершілік-
рухани сезімі басым түседі. Сол себепті қазіргі ұрпақ тәрбиесіндегі басты 
мәселе – тұлғаны адамгершілік-рухани тұрғысынан дамыту, ар-ұятымызды мо-
лайтып, адамгершілік қасиетімізді жетілдіру арқылы ізгілікке, инабаттылыққа, 
парасаттылыққа үйрету. 

Жалпы  адамзаттық құндылықтар  болып саналатын адамгершілік мұра-
ларды,  рухани-ағартушылық  қасиеттерді бүгінгі  ұрпақтың  меншігіне айнал-
дыру,  ата-бабаларымыздың дәстүрлері мен тәжірибелерін үйрету аса маңызды.  
Адамгершілік-рухани   тәрбие  беру  кілті – имандылық.  Иман  дегеніміз  – 
сенім. Адам сенімсіз, үмітсіз, армансыз өмір сүре алмайды. Мектептегі 
ұжымдағы, отбасындағы рухани-адамгершілік тәрбие баланың Отанға де-
ген махаббатын, еңбекке деген қызығушылығын, т.б. нәрселерге қатынасын 
қалыптастырады. Әрбір мұғалім-тәрбиеші жасөспірім тәрбиесінде рухани-
адамгершілік  тәрбиені меңгертіп отыруы тиіс. Демек, шәкірттеріне әлем тура-
лы ғылыми  түсінікті айтып, оқушыларды өз бетінше және шығармашылықпен 
ойлауға баулып, ғылыми таным тәсілін меңгертіп, шығармашылыққа баулуы 
қажет. Жасөспірімдерді рухани-адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу адамдар-
мен достық, мейірімділік, басқаны түсіну, біреулердің қайғысы мен қуанышына 
ортақтасу, өзгелердің мінез-құлқы мен пікіріне төзімділік таныту кезінде 
аңғарылып, жетіле түседі. Оларды рухани-адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу 
үшін екі тұрғыдан қарастырып, мән бергеніміз жөн. Олар – баланың сыртқы 
бейнесі және ішкі жан дүниесі. 

Бірақ, сыртқы және ішкі көріністердің арасында мынадай негізгі 
тәуелділіктер бар, кез келген баланың ішкі келбеті оның сыртқы іс-әрекеті 
арқылы ғана белгілі болады. Кейбір жағдайда біз баланы оның сыртқы 
көрінісіне қарай мән береміз, сондықтан кей жағдайда жасөспірім оның ішкі 
ерекшелігіне сай берілмеген бағаға наразы болуы мүмкін. Сондықтан біз, ең ал-
дымен, олардың ішкі жан дүниесіне үңіліп, түсінуге тырысып, баланың құнды 
қасиеттерін өз іс-әрекеттерінде қолдануға көмек көрсетуіміз керек. Балаларды 
рухани-адамгершілік қасиеттерімен өмір сүруге құштар ететін күш – бостандық 
пен еркіндік. 

Сенім – терең, тиянақты ойлардың жиынтығы. 
Абай атамыздың айтуынша, адам ұғымы: нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы 

жүрек арқылы өлшеніп, сипатталады. 
Ұлтымыздың рухани жарық жұлдызы М.Жұмабаевтың мынадай бір 

даналық өсиетіне көңіл бөлген абзал:  «Бала жүрегі айнадай тап-таза мөлдір, 
сол айнадай баланы көру үшін оның жүрегіне үңіліп, қарауды қажет етеді. Ба-
ланы дұрыс түсініп, қарым-қатынас жасау үшін, оны өміріміздің өрісіне емес, 
біз өзіміз олардың өрісіне енуіміз керек. Жас бала – жас бір шыбық, жас күнде 
қай түрде иіп тастасаң, есейгенде сол иілген күйінде қатып қалмақ».

Міне, осы бір өсиетті біз ешқашан естен шығармауға тиіспіз.
Қостанай қаласы.

esson Study  әдісі 1870 жылы  Жапония  елінде   тәжірибені  жақсарту   мен  
жетілдіру   мақсатында  пайда   болған.   Бұл   тәсіл   2007  жылдан  бастап    

LESSON STUDY – ІС-ӘРЕКЕТТІ  ЗЕРТТЕУ  САБАҒЫ

Гүлсім  ТІЛЕУМҰХАНОВА,
“Еркінқала”  орта   мектебінің
география   пәні   мұғалімі    

L
АҚШ,     Ұлыбритания, Сингапур және  т.б.  елдерде   кең  көлемде  қолданылып  
тарала бастады. Өз басым бірлесіп жұмыс  істеуде  бұл тәсілдің   мұғалімдердің  
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педагогикалық  білімдері  мен  тәжірибесін   дамытуға   арналған   тиімді   құрал   
екенін   ұғындым.  Дәлірек  айтқанда,   Lesson  study – мұғалімдерді  оқыту   
және   олардың   тәжірибесін дамытудағы  ынтымақтастық  тәсілі  болып  табы-
лады   және  іс-әрекеттегі зерттеу  сияқты бірқатар  циклдерді  қамтиды.    Lesson  
Study –   ең  бастысы,  «сабақты   зерттеу, зерделеу»    үрдісі   болып   табылады. 
Оқу сапасын арттыру үшін белгілі  бір тәсілді қалай дамытуға  болатындығын 
анықтау  мақсатында  бір топ мұғалім бірлесіп оқушылардың  оқу  үрдісін  
зерделейді. Lesson Study-дің түйінді сипаты креативтілік  және ғылыми дәлдік 
болып табылады. Креативтілікті оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеу  мақсатында 
бірлесе жұмыс істейтін мұғалімдердің істерінен көруге болады, ал ғылыми 
дәлдік жаңа тәсілдің  тиімділігін  көрсететін оқушының оқуы  туралы деректер 
жинауды  көздейді. 

Біз іс–әрекетті зерттеу сабағын үш  мұғалім бірігіп,  8 «а» сыныбына  
өткіздік.   Бірінші  зерттеу  сабағын  география   пәні  бойынша «Қазақстанның  
биік  таулары» тақырыбында өзім бастап өткіздім және менің таңдаған әдісім  
бойынша, екінші сабақты  химия  пәнінен  «Химиялық  реакциялардың  титері»  
тақырыбында   жоғары санатты, озық  тәжірибелі  мұғалім Алтын  Есқалиева, 
информатика  пәнінен  «Есептеу   техникасының  даму   тарихы»  сабағын    
үшінші   деңгейді    меңгерген   ІІ  санатты   мұғалім Шынар Сүйіншәлиева,   
яғни  үшеуіміздің  сабақтардағы  іс-әрекетті   зерттеу   кезінде   алған бірыңғай   
тәсілдеріміз: сұрақ-жауап,   әңгімелесу,  Блум  таксономиясы,  тест,   көрнекілеу   
болды.  Ұстанған  мақсатымыз  ортақ: А, В, С оқушыларына  бақылау  жасау. 
Өзімнің  сабағымда    оқушыларды   жылдың   төрт   мезгіліне   қарай   топтарға  
бөліп, өткенге   шолу   жасағанда   электрондық   оқулықпен   жұмыс,  түрлі  
топтық   жұмыстар   жүргіздім.  Жалпы   айтқанда,   сабағымның  ең  негізгі  
бөлімінде  американдық психолог Бенджамин   Блумның (1913–1999) теория-
сын (таксономия – грекше:taxis – орналасу, қатар, тәртіп  және nomos – заң) 
басшылыққа алып,  алты  қадаммен: 1) білім; 2) түсіну;  3) қолдану; 4) талдау;  
5) жинақтау;  6) бағалаумен    жұмыс  жасау  арқылы  оқушылар  тақырыптың  
мәнін  ашып, терең  меңгерді. Бекіту  бөлімінде   оқушылар   өздерінің   білім   
дәрежелерін   дұрыс   бағалай   білді   және  топтағылар   бірін-бірі   формативті  
бағалады.  

Сабақтан  кейін оқушыларға мынадай сұрақтар қойдым. 
1. Саған  сабақта   бәрінен  де не ұнады? 
2. Сен  нені үйрендің?  
3. Бұрын  істей  алмағандарыңнан   қазір  нені  істей  аласың?  
4. Нені  жақсырақ  істей  аласың?  
5. Қаншалықты    жақсы?
6. Оқытудың  қай  бөлігі  сен  үшін  барынша  тиімді  болды? 
7. Егер дәл  осы  сабақ  басқа  топта  өткізілетін болса, нені өзгертер едің? 

Неліктен  бұл  бөлігін  өзгертер  едің?
Бұл сұрақтарға  барлығы  бірбеткей жауап   берді.   Айталық,   геогра-

фия    сабағындағы    оқушылардың    берген   жауаптары: «сергіту  кезінде  
Қаражорғаға  биледік;  Блум  атамыздың  алты   қадамымен    алғаш   танысып,  
жұмыс   істеуді   үйрендік;   картамен   терең  танымдық    жұмыс    жасадық,    
тест   жұмыстары   өте   қатты   ұнады;    бұл  сабақтың  ешбір жерін  өзгертпес  
едім, өйткені, осы  сабақта мен бұрынғыдан да   жоғары жақсы   әсер  ал-
дым;   ал егер  ең  жақын   дос-құрбыларымның   тобында  болғанда   олармен   
ақылдасып,   тапсырмаларды  бұдан  да   жақсы  орындай  алар  едім», –   деп   
кері  байланыс   жасады. 

Әр  сабақ  сайын  бақылауларымызға   талдаулар   жасап, осы  бағыттағы  
сабақтарымызды    кезекпен   өткіздік.    Сабақта    оқушылар    өздерін   еркін   
ұстап, бір-біріне  сұрақ  қойып, жауап  беруге  үйренді, зерттеу  сабақтарында  
алған     білімдеріне,   тапсырмаларына    қорытынды     жасап,     пікір  айтуға  
дағдыланды,  ойларын   ортаға  салды.  Яғни,   оқушылар   өз- өздерін   реттеп, 
жүйелі  сөйлеуге, ойын  ашық  жеткізуге, талдау  жасауға  үйренді.  

 Атырау қаласы.
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ас ұрпаққа   берілетін тәлім-тәрбиенің  бастау бұлағы – халықтық педа-
гогика, ал сол халықтық педагогиканың басты құралы – сөз өнері. Олай 

ШЕШЕНДІК  ӨНЕР – ӨНЕРДІҢ  
ЕҢ  АСЫЛЫ

Гүлзира ЖАЙЫЛҒАНОВА, 
№3 орта мектебінің қазақ тілі мен
әдебиеті пәні мұғалімі

Ж
болса,   өскелең  ұрпақты халық ауыз  әдебиетінің  қайнар бұлағынан сусындата 
білген, сөз өнеріне баулыған  халқымыздың  дәстүрі өз жалғасын табуы тиіс.

Сөз өнерінің биік шыңы – ол шешендік. Шешендік біліктілік білімнен, 
терең түйсік пен үлкен сезімнен, ұшқыр қиялдан, өткір ой мен тер төгуден, 
зерделіліктен тұрады.

Қазақ халқының тарихында шешендік өнер жас ұрпақты тәрбиелейтін мек-
теп іспетті болған. Би-шешендеріміз кейінгі ұрпақты ел ұйытқысы боларлықтай 
азамат болуын мақсат ете отырып жастарды сөз өнеріне баулыған. Ал бүгінгі 
күн жағдайында оқушының тілін ұстарту, тілін дамыту жұмыстарын төменгі 
сыныптан бастап үйрету, шешендік сөз әлеміне жетектеп баулу – мұғалімнің 
міндеті.

 Мұғалім мен оқушы арасындағы іс-әрекеттің 90 пайызға жуығы тіл, сөз 
арқылы жүзеге асады десек, оқушының білім деңгейінің жоғарылауы, тәрбие 
ісінің нәтижелі болуы, бәрі-бәрі мұғалімнің шешендігіне, тіл байлығына, тіл 
мәдениетіне тікелей байланысты  болмақ. Сондықтан әр ұстаз  сөзге    шешен, 
қарым-қатынаста мәдениетті болуы керек.

Бүгінгі ұстаздардың шешендік өнерді қажет ету себебі неде?
Шешендік өнер педагогке өз сөзін дәл, нақты, қисынды да дәлелді етіп 

құруға көмектеседі, әрі оқушылармен шығармашылық әріптестік негізінде 
ұдайы пікірталас ұйымдастыру арқылы  сабақты қызықты көрініске айналды-
рып, берілетін мағлұмат көлемін әлдеқайда көбейтуге  мүмкіндік туғызады.

Шешендік өнер мұғалімге небір қиын деген сыныптармен байланыс 
жасауға, қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде бұрын 
сұхбаттасу мүмкін болмаған оқушылармен жақсы тіл табысуға мүмкіндік туа-
ды. Ең бастысы, қарым-қатынас негізінде мұғалімнің өзін сөз арқылы айқындау 
құбылысы  жатады, сөз арқылы ол оқытады, оған оқушыны көндіреді, талас 
тудырады, оқушының санасына сыйымды ғажайып көркем бейнелер туғызады. 

Шешендік өнер – ауызша сөздің, оның эстетикалық қызметі мен көркемдік 
әдістер жүйесіндегі ерекшеліктерін қарастыратын ғылым, ал мұндай әдістер 
әдетте педагог жай ғана ойын жеткізумен шектелмей, өзімен сұхбаттасушы 
оқушыны әлдебір ой-әрекетке итермелеуге қол жеткізгісі келген жағдайда 
тиімді. Демек, ол мақсатқа жету үшін өз сөзін белгілі бір әдіспен құру қажеттігі 
туады. Міне, шешендік өнер осыған себін тигізеді.

Шешендік өнер оқу үрдісі барысында туындайтын көптеген «Неліктен?» 
деген сауалға жауап береді, оның кейбіреуі мыналар. 

1. Білімді, өз ісін сүйетін мұғалім неліктен оқушылар тарапынан 
түсінбеушілікке тап болады, ал оның сабақтары шын мәнінде қызықты мереке 
болудың орнына ауыр сынға айналады? 

2. Мұғалім  әр сыныпта бір нәрсені қайталап айтқанның өзінде неліктен 
әртүрлі, тіпті қарама-қарсы әсерге кезігеді? Сөз әсерін алдын ала бағдарлап 
қоюға бола ма, болса   қалай?

3. Сабақ  алдында  өзінің  толқып  тұрғанын  мойындаса, мұғалім оқушылар  
тарапынан  түсіністік  не  қолдау  табу  орнына  неліктен  олардың мазағына,  
тіпті  сабақты   болдырмау  әрекеттеріне  тап  болады?  
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4. Мұғалім  қызықты  нәрселер  туралы  айтып  жатса  да  неліктен  оны 
ешкім  айқайсыз  тыңдамайды?  Мұндай  жағдай  тумауы  үшін   не  істеуі  ке-
рек?

5. «Екілік» алған оқушының көңілін тапқысы келген мұғалімнің сөздері  
неліктен нәтиже бермей жатады?

Оқу барысында пайда болатын жағдайларға байланысты туындайтын 
«қалай?» деген сұрақ та ұстаздарды жиі мазалайды.

1.  Сабақ  жүріп  жатқанда,  демек, балалардың көңілі далада болып, 
сабақтың  бітуін  ғана  аңсап  отырса,  оқушылардың  назарын  маңызды нәрсеге  
қалай  аударуға  болады?

2. Кіммен сөз сайысына түсеріңді қалай алдын-ала білуге болады?
3. Кімнің әрекеті сыныппен қарым-қатынасты қиындатып, тіпті мүмкін 

болмайтын жағдайда жеткізерін қалай білесіз?
4. Кейде мұғалім бір-екі ауыз қарапайым сөзбен балаларды зейін қойып 

тыңдауға, ойлануға көндіріп, сындарлы іске жұмылдырады. Ол сөздердің 
құпиясы неде? Қандай жағдайда қандай сөздің қажет екенін қалай білуге бо-
лады?

5. Қай  сөздің  балаларға  көбірек  әсер  ететінін  қалай  анықтаймыз?  Қара  
дүрсін  құрғақ  ақылдан  қалай  құтылуға  болады?  Әрбір  сыныптың  өз «кілтін»  
қалай  табуға  болады?

6. Шәкіртті  күлкілі  нәрсеге  күліп, қызыққа қуанып  аярлыққа  қарсы тұруға 
қалай үйретеміз? Мұғалімнің тек өзі үшін сөйлеп тұрғанын қалай сездіруге бо-
лады?

7. Шулап отырған сыныпты бір ауыз сөз айтпастан қалай тәртіпке шақыруға 
болады?

8. Өзінің және оқушының сөйлеген кездегі мақамдық (дикциялық) 
кемшіліктерін қалай жоюға болады?

9. Қойылған бағаның әділетсіз екенін сенімді дәлелдеуге тырысқан   
оқушымен  таласта қалай  жеңіске жетуге  болады  және  сабақ барысында  
мұғалімді  өзекті  мәселеден  бұрып  әкетуге  тырысқандарға қалай қарсы тұру  
керек? 

10. Оқушы бұрын білгісі келмеген және керек емес деп есептеген нәрсе 
жайлы пікірін өзгертіп, білгісі келетіндігін өз еркімен білдіретіндей жағдайды 
қалай тудыруға болады?

Мұны айтып отырған себебіміз,  мектепте қанша жыл жұмыс істесеңіз де, 
педагогтік жоғары оқу орнында қанша жыл білім алсаңыз да, ерте ме, кеш пе, 
тек табан астында айтылған ұтқыр сөз ғана жағдайды түзей алатын сәттерге кез 
келесіз.

Талап деңгейі  жоғары, кейде жасына қарамай, ерте дамыған оқушылар 
мұғалімді сөздік сайысқа шақырып, құрбыларының алдында салмағын артты-
рып, беделін көтеруге тырысатыны жиі  кездеседі. Мұндай  сәтте шешендік 
әдістер мен заңдылықтарды жақсы меңгерген ұстаз ғана дұрыс жол  тауып,  
өзінің  бет  қаратпас  қарсыласын жанашыр әріптесіне айналдыра алады. Ал 
шешендіктен хабары жоқ мұғалімге сабақ бойы «қарсыласының» жоспарланған 
шабуылы қашан басталар екен деген суық ой маза бермесі анық. Мұндай 
мазасыздықтан келер пайда жоқ екені белгілі, одан сабақ барысы бұзылып, 
ойының бөлінері сөзсіз. Мұндай  жағдайда шәкіртпен шығармашылық бірлестік 
туралы айтудың өзі артық болар еді.

Педагогикалық шеберлік  жалпы шешендік оймен қатар пайда болды деу-
ге болады. Сократ, Платон, Аристотель оқыту барысын диалог, кейде тіпті 
пікірталас ретінде  жүргізген.  Бұл  ретте  пікір алысудың  өзі  шешендік көрініс  
саласында,  яғни  айтылған  әрбір  сөз  ойлау  үрдісінің  көрінісі ретінде,  со-
нымен бірге нақты сұхбаттасушыға бағытталып, оның тарапынан  белгілі  
бір қарсы әрекетті болжайтын әдіс ретінде көрініс табатын. Ортағасырлық 
академиялық  шешендік  өнері – сол дәуірге тән шешендіктің маңызды бөлшегі, 
яғни оның өзі міндетті түрде ғылыми  пән болатын және барлық  университет-
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терде оқытылатын. Яғни сол заманда-ақ адам өзін-өзі сөз арқылы айқындайды 
деп  үйрететін  ортағасырлық ғалымдар. Мәселен, Р.Декарт «Сөздің мәнін 
айқындатыңдар, сонда сендер адамзатты адасушылықтың тең жартысынан  
құтқарасыңдар», – деп жария салған.  Дидактикалық шешендік дамуының  әр 
сатысындағы  ең  қажетті нәрсе  болғанға ұқсайды, демек,  сөздердің мағынасын 
айқындау және оларды ойды іске асыруға кедергі жасамай,  қайта  оның  барын-
ша дәл әрі дұрыс жеткізілуіне ықпал етуін қадағалау болғаны  анық.

Шешендік өнер – ойыңды барынша дәл жеткізіп, дәл түсіну мүмкіндігі,  бұл 
педагогтер қауымы үшін, әсіресе, оқушылармен ортақ тіл табысуда қиындыққа  
кездесетіндер   үшін ауадай  қажет нәрсе.  Ендеше  қазіргі ұстаздар  оқушыларды  
көркем шығармалар оқуға үйретулері керек.  Әр көркем шығармадан  оқушы ең  
әдемі сөз оралымдарын, нақыл сөздерді, мақал-мәтелдерді  жинақтап жаттап  
отырса,  сөз байлығы мол  болмақ. Себебі, сөз байлығы  мол оқушы   шешен  
сөйлей  біледі. Сондықтан  оқушыларды  шешен сөйлей  білуге  үйрету – ең  
бірінші  міндет  саналады  тәрбиеші-ұстазға.

Ақтөбе облысы
Шалқар қаласы.

азіргі қоғамда  белгілі бір жетістіктерге қол жеткізу үшін алған білімнің 
сапалы да жүйелі болғаны дұрыс. Сондықтан алған біліммен шектелмей, 

ШЕБЕРЛІККЕ  ЖЕТУГЕ 
РЕФЛЕКСИЯНЫҢ  МАҢЫЗЫ

Сәуле  МАТАЕВА, 
Роза  СЫЗДЫҚБАЕВА,
педагогикалық шеберлік орталығының 
Шымкент қаласы филиалының аға менеджерлері

Қ
үнемі ізденіс үстінде болып, үздіксіз  даму  жолдарын қарастыру – бүгінгі  
маманға қойылып отырған ең негізгі және өзекті талаптардың бірі. Әрине, осы 
талап педагог  мамандарына тікелей қатысты. Осы талаптарды негізге ала оты-
рып тренерлік жұмысымызда мұғалімнің өз тәжірибесіне  рефлексивті көзқарас 
тудыру арқылы оның оқыту үрдісіне деген пікірін өзгертуге ықпал етеміз. 
Мұғалімнің өзіндік дамуында ол "Неліктен осындай жағдай орын алды немесе 
алмады?", "Кемшіліктерімді қалай жетістікке айналдырамын?", "Келешекте іс-
тәжірибемді қалай жақсартамын?" деген сұрақтарды үнемі қоя отырып мұғалім 
өзінің кәсіптік деңгейі туралы ойлануы шарт, себебі жаңа уақыт жаңа талап 
қойып отыр. Осы талапты жүзеге асыру үшін мұғалім сыни рефлексия жасауға 
дағдылануы керек. Сыни рефлексия жасау – өз  тәжірибеміз және идеямыз ту-
ралы ойлануға, содан соң кері бір қадам жасап, өз сана-сезімімізді қосымша 
сұрақтар қоя отырып зерттеуге мүмкіндік береді. Ол өткенге терең үңіліп, 
қазіргі жағдайды түсінуге, ең бастысы, болашақ туралы ойға және іс-әрекетке 
көшуге түрткі болады. Бәрімізге белгілі рефлексия – адамды, білімді дамытудың 
шарттарының бірі. Сондықтан бұл қазіргі кездегі білім саласындағы көкейкесті 
мәселелер қатарына жатады. 

Рефлексияның мәні – адамның өзінің білімін, білімінің негізін, оларды 
меңгерудің  жолдарын  анықтау.  Рефлексия – адамның өз істерінің мәнін түсіну, 
олар  туралы  ойлану  барысында өзіне өзінің нені,  қалай жасағаны туралы 
толық және анық есеп беруі немесе өзі әрекет барысында басшылыққа алған 
ережелер мен кестелерді мойындауы не жоққа шығаруы. Рефлексия ұғымы 
туралы түсініктемелер  көптеген педагогикалық әдебиеттерде кездеседі. Осы 
орайда А.В. Карпов пен А.С. Шаровтың зерттеу еңбектерінде берілгендей, 
рефлексияның үш түрін анықтаймыз:

– жағдаяттық рефлексия – субъекттің жағдаятқа еніп, сол сәттің 
барлық элементтерін бақылап, талдап, өзгеріп отырған жағдайға өзіндік 
бағасын шығаруы;
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– ретроспективті рефлексия – бұрын өткен тәжірибені талдау; 
– проспективті рефлексия – болашақты болжау, оны тиімді жоспарлау 

болып табылады. 
Сонымен қатар, рефлексияның мүмкіндіктерін зерттеген ғалым  А.В. 

Россохиннің пайымдауынша, рефлексия  танымның  мазмұны  мен  құрылымын  
өзгертуге  қабілетті  деп  көрсетеді. Көрнекті ғалымдар Ш.А. Амонашвили, 
В.И. Загвязинский, т.б. педагогикалық рефлексияны жаңаша ойлау стиліне 
жатқызады. В.А. Кан-Калик, А.В.Мурдик, т.б. маманның педагогикалық 
әрекетке дайындығының құрамына даралық, шығармашылық, авторлық 
ізденістермен қатар жетілген педагогикалық рефлексияны да жатқызады. А.А. 
Бизяева «Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия» еңбегінде 
мұғалімдердің кәсіби  рефлексия  жасау арқылы олардың  шығармашылық  
қабілеттерін  арттыру, сонымен қатар рефлексияның психологиялық маңызы 
туралы жазған. Өткенге оралу арқылы мұғалімнің өз-өзіне есеп беруі оның 
сыни ойлауын арттырып, шығармашылық жолда табыстарға жетелейтінін 
тәжірибемен ұштастырады, ең бастысы, рефлексия кез келген тұлғаның 
қоғамдағы орнын анықтауға мұрсат ететінімен түйіндейді.

Демек, рефлексивтік іс-әрекет мұғалімге өзіндік талдау кезінде ғана 
байқалатын өзіндік жеке-дара ерекшеліктерін тануына мүмкіндік туғызады. 
Білімді саналы түрде өзіндік қорыту рефлексия  нәтижесінде ғана жүзеге 
асады. Рефлексия нәтижесі дегеніміз – міндеттерді шешу тәсілдерін түсіну. 
Рефлексияның қай түрі болсын, мақсатпен тікелей байланысты. Мұғалімнің 
рефлексиялық қызметінің мақсаты: педагогикалық әрекеттің негізгі 
компоненттерін есіне түсіріп, олардың мәнін, алынған нәтиженің «дұрыс» не 
«бұрыс» болғанын дәлелдей алу, қолданылған әдіс пен құралдардың тиімді не 
тиімсіз болғанына байланысты өзіндік көзқарасын білдіру, орындалып өткен 
әрекеттің нәтижесін зерттеу. Тек сонда ғана алдағы жұмыстарда дұрыс мақсат 
қойып, алға қарай шығармашылықпен жылжудың жобасын жасауға мүмкін 
болады.  Осы пікірді индустриялық және технологиялық зерттеуші Дональд 
Шонн "Рефлексивті практик: кәсіпқойлар іс-әрекетте қалайша ойланады?"  
(1983) деген кітабында қарастырған.

Мұғалім өзіндік дамуына кәсіби рефлексия жасау арқылы жаңа әдіс-
тәсілдерді жетік меңгеруге қалыптасады.  Біз өздеріміздің біліміміз бен 
кәсіби  дайындықтарымызға  сәйкес  іс-әрекетіміз  туралы толғаныста болып, 
рефлексивті ойды шешуге жататын мәселелерді зияткерлендіру тұрғысынан 
қарастыра отырып, идеялар мен болжамдарды дамытып, практикалық 
жағдаяттардың зерттеулеріне бастама жасап және іске асыруымыз керек. Сонда 
ғана  оқытуға ерекше ықпал ете аламыз.

Курс барысында тыңдаушылардың рефлексия жасау дағдыларын дамы-
туды А.В. Хуторскойдың теориясына  да негіздейміз.  Рефлексияға үйретуде 
тыңдаушыларды екі саланы зерттеуге бағыттаймыз: біріншісі, оның пәндік 
білімдерімен байланысты саласы, екіншісі, психологиялық сала, яғни 
тыңдаушының өзіне іс-әрекеттің субъектісі ретінде және іс-әрекеттің өзіне 
бағытталуы. А.В. Хуторской (2002) сабақта тыңдаушының рефлексиясын 
ұйымдастыру әдістемесін ұсынады. Сонымен қатар рефлексиялық дағдыны 
қалыптастыруда тыңдаушыларға Gibbs (1998) әдісін қолданамыз. Бұл әдіс 
тізбектелген алты бөлімнен тұрады, демек осы алты бөлімнің барлығы 
бірізділікпен орындалуы шарт.

 1.  Сипаттау. Рефлексия үшін таңдаған тармақта немесе сіздің әңгімеңізде 
сөз болған оқиға кезінде нақты не болғанын сипаттаңыз.

2.  Сезіну. Сол кезде не туралы ойладыңыз және қандай сезімде болдыңыз?
3. Бағалау. Жақсы және жаман болған тәжірибе туралы тармақты көрсетіңіз 

немесе әңгіме құрастырыңыз. 
4. Талдау. Сіз бұл жағдайдан қандай қорытынды жасадыңыз? Бұл нені 

білдіреді? 
5. Қорытынды. Сіз тағы не істер алар едіңіз? Тағы не істеуге болады?
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6.  Іс-әрекет жоспары. Егер бұл жағдай қайталанса, сіз нені басқаша жасар 
едіңіз? Сіз өз тәжірибеңізді осы жаңа ұғымға қалай бейімдер едіңіз?

Тұжырымдай айтқанда, кешегі мен бүгінді байланыстыратын  фило-
софиялық  тұрғыда  қарастыратын  болсақ, рефлексияның мақсатты мәнін  
ғұлама Ш.Құдайбердіұлы өз заманында-ақ бізге өте жақсы айтып кеткен екен.

Біреудің мінін тергенше, Өз бойыңды тазалап,
Жамандығын көргенше, Өзіңмен күрес өлгенше!
Өз ойыңды мазалап,
Шәкәрімнің бұл өлең жолдарының данышпан Абайдың "Егер де есті 

кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында 
бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал!" деген  қарасөздерімен  үндестікті 
байқаймыз. Демек, біз өз-өзімізге есеп бере отырып, іштей кемшілігімізді мо-
йындап, ол кемшіліктің кету себебін бірге іздеуіміз  керек. 
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разеологизмы – это крылатые слова и воспринимаются нами, как естес-
твенный элемент речи, идущий от народа, из глубины веков.Фразеологиз-

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ   С  ЭЛЕМЕНТАМИ 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 
НА  МАТЕРИАЛЕ  КАЗАХСКОГО  ЯЗЫКА

Улжамиля СЕРИКБАЕВА,
кандидат  филологических наук, доцент

Ключевые слова. Цветообозначения, фразеологические обороты, лексические и 
переносные значения.

Ф
мы придают окраску выражению, чтобы усилить его смысл. Так по мнению 
Н.Н. Амосовой, «цвета играют большую роль в формировании языковой карти-
ны мира, поскольку с каждым цветом у разных лингвокультурных общностей 
связаны определенные ассоциации, те или иные цветовые предпочтения».

Фразеология отражает не только современные, но и архаичные понятия. 
Их можно встретить в большом изобилии, как в живой разговорной речи, так и 
в разных жанрах художественных произведений.

Цветовые обозначения довольно часто употребляются и в структуре фра-
зеологических оборотов, как в прямом лексическом, так и в переносном значе-
нии.

В казахском языке фразеологизмы  чрезвычайно богаты и разнообразны 
по составу и по содержанию, имеющие многовековые исторические традиции, 
и большая часть арсенала художественно-выразительных средств казахского 
языка приходится на фразеологию, а именно словами- цветообозначениями.  
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В этой статье рассматриваются фразеологизмы, в качестве отдельных ком-
понентов, которые выступают цветообозначения белый и черный на материа-
лах художественных произведений классиков казахской литературы М.Ауэзова, 
С. Муканова, Г.Мусрепова, Ж. Аймаутова, А. Нурпеисова и др., а также устного 
творчества.

Следует отметить, что фразеологизмы с элементами цветоообозначений 
белый и черный, характеризующимися своей контрастивностью в общей гамме 
цветов, отличаются от других разновидностей не только своей частоупотреб-
ляемостью, но и большим тематическим разнобразием. Иначе говоря, фразео-
логизмы, сочетающиеся с белый и черный цветами настолько разнообразны 
по своей фразеологической семантике, что их можно встретить во всех сферах 
жизни и деятельности человека. Белый цвет ассоцируется с чистотой, нежно-
стью, также белый цвет ассоцируется с чем-то неизученным «белое пятно» и 
часто отражает положительные эмоции.

Если с белым цветом связано доброе, светлое, то с черным все нехорошее, 
злое.

Для глубокого познания их языковой природы и передаваемых ими образ-
ных представлений в практике фразеологического учения в этой статье следует 
рассматривать их в соответствующих тематических аспектах.  В этой статье 
приведены десятки подобных фразеологизмов в трех микрогруппах: «Чело-
век», «Общество», «Природа» с указанием соотнесенных с ними микрогрупп.

Примеры и пояснения.
1. Адам (человек).
Ақ жүрек – досл. белое сердце; перен. чистосердечный, честный, душев-

ный (о человеке).
Ақ көңіл – досл. белый настрой; перен.добродушный, благородный.
Ақ саусақ – досл.белые пальцы; перен. белоручка, аристократка.
Ақ сүйек – досл. белая кость; перен. высшая каста, аристократ.
Ақ табан – досл. белая ступня, подошва; перен. изможденный, усталый, 

доходяга.
Қара басу – досл. быть подвергнутым нападкам чего-то черного; перен. 

черт попутал, бес на него свалился.
Қара шекпен – досл. черный халат – чекмен; перен. русские крестьяне –

переселенцы (дореволюционный период).
Қара сөз – досл. черное слово; перен. проза, прозаическое слово.
Қара бет – досл. черное лицо; перен.опозорившийся, совершивший нехо-

роший поступок.
Қара күш – досл. черная сила; перен. физическая сила.
2. Қоғам (общество).
Ақ жол – досл. белая дорога; перен. везенье, счастливый путь.
Ақ неке – досл. белое бракосочетание; перен. первое бракосочетание с ис-

полнением всех обрядов и традиций народа.
Ақ орда – досл. белая юрта; перен. ханская ставка, где живут аристократы.
Ақ өлең – досл. белая песня; перен. слова рифмующиеся в стихотворной 

форме.
Ақ таңдақ – досл. белое пятно; перен. неопознанные факты в истории об-

щества.
Қара қағаз – досл. черная бумага; перенос. извещение о смерти (человека 

на войне).
Қара тану – досл. узнавать, познавать черное; перен. научиться грамоте, 

читать, писать.
Қара шаңырақ – досл. черный деревянный купол юрты; перен. уважаемый, 

почитаемый дом старика, родной дом.
3. «Природа» (Табиғат).
Ақ жауын – досл. белый дождь; перен. моросящий дождь.
Ақ жайлау – досл. белый жайлау; перен. свежий в середине лета жайлау, 

благоухающий уголок.
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ НЕГІЗІНДЕ  ТІРЕК-ҚИМЫЛ
АППАРАТЫ  БҰЗЫЛҒАН ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУ

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

Аннотация. Мақалада инклюзивті білім берудің мәні-мағынасы, мазмұны, 
ұстанымдары ашылады.. Тірек-қимыл аппараты бұзылған оқушыларды оқыту, дамы-
ту мен қалыптастыру жолдары қарастырылады. 

Түйінді сөздер.  Педагогикалық көмек, инклюзивті білім беру.

Ақ бота – досл. белый верблюжонок; перен. доброе отношение к судьбе 
другого человека.

Ақ сазандай – досл. как белый сазан; перен. о белизне женского тела.
Ақ айыл – досл. белая лошадь; перен. изъезженный конь.
Қара суық – досл. черный мороз; перен. мороз без снега.
Қара су – досл. черная вода; перен. родниковая вода, чай без молока, без 

жира.
Қара мал – досл. черный скот; перен. крупный рогатый скот (корова, ло-

шадь, верблюд).
Қара жауын – досл. черный дождь; перен. сильный проливной дождь. 
Таким образом, из  приведенных выше примеров можно сделать вывод, 

что разновидности именных и глагольных фразеологизмов в казахском языке 
с элементами цветообозначений становятся фразеологизмами, благодаря пере-
носному значению.

Фразеологизм, приобретая переносное значение порывает прямую связь со 
своим лексическим значением, хотя не теряет логическую преемственность с 
ним, где это можно увидеть при сравнении этих значений в одном контексте.

Литература 
1. Жуков В.П . Семантика фразеологических оборотов. – М.: 1990.
2. Захарова М.А. Стратегия речевого использования образных фразеологизмов. – М.: 1991.
3. Копыленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей фразеологии: Проблемы, методы, опы- 

 ты. – Воронеж, 1990.
Түйін

Мақалада адам танымындағы қарама-қарсы ұғымдарды беретін сан түрлі семантикалық 
фразеология жүйені ақ пен қара түстерінің атауы арқылы жасалған тіркестерді салыстырып 
талданған.

Summary
This article is devoted to phraseological elements of white and black colours in Kazakh language. 

The author gives the detailed phraseological units and expressions in the article.

Е
ліміздің тәуелсіздік алып, дербес даму жолына түсуі қоғам өмірінің 
барлық саласында елеулі өзгерістерді әкелуде. Қазіргі қоғам дамуының 

қажеттілігіне сай егеменді еліміздің алдында тұрған басым міндеттердің бірі– 
арнаулы білім беру мазмұны бойынша білім алатын ерекше қажеттіліктері 
бар  тірек-қимыл аппараты бұзылған тұлғаға педагогикалық  көмек көрсетудің 
тиімді жолдарын ұйымдастыру. Бұл өзекті мәселенің мазмұны мен міндеттері, 
дамыту жетістіктері отандық және шетелдік зерттеушілердің еңбектеріне 
сүйене отырып анықталады.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан–2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» Жолдауында білім саласы қызметкерлерінің алдына үлкен міндеттер 
қойды. «Ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді 
ауқымды жұмыс күтіп тұр. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен 
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оқыту әдістемелерін, білікті мамандар ұсыну», – деп атап көрсеткен. Білім 
беру саласындағы шешімі толық табылмаған мәселенің бірі – инклюзивті білім 
беру. 

«Инклюзив» сөзі француз тілінен аударғанда (inclusif – өзімді қосқанда) 
ал латын тілінен аударғанда (includo – қосамын) деген мағынаны білдіреді. 
Инклюзивті білім берудің мақсаты – ерекше қажеттіліктері бар балаларға  
қалыпты оқушылармен бірге білім беру. Адамның жынысына, дініне, шығу 
тегіне  қарамастан тең құқылы жеке тұлға ретінде білім беру жүйесі. Олардың 
өздерінің тұратын жерлерінде инклюзивті, сапалы әрі тегін білім алуына  және 
орта білім алуына басқалармен теңдей дәрежеде қол жеткізуге құқылы. Бұл ту-
ралы «Мүгедектердің құқықтары туралы конвенциясының» 24-бабында (Нью-
Йорк, 2006 жылғы 13 желтоқсан) толық атап көрсетілген.

Инклюзивті оқыту барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарын-
да  мектеп және  жоғары мектеп өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. 
Инклюзивті оқыту балалардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне 
қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға 
мүмкіндік береді. Инклюзивті білім беруді жақтаушылар білім беру кеңістігін 
құру және ұйымдастыру мәселелерін көтеріп, алдымен түрлі мамандардың:  
дәрігер, тәрбиеші, дефектолог, психолог,  логопед, сурет және бейнелеу пәні 
мұғалімі, дене шынықтыру  мен  музыка мамандарының бірлесіп жұмыс істеуін 
ұйымдастыруды жүйелі, кешенді негізде құру мәселесін көтереді. Әрбір бала-
мен көпсалалы  командалық жүйе жұмысын ұйымдастыру,  сауықтыру,  дене  
шынықтыру,  музыка   және   ойын  жұмыстарын бір-бірімен  үйлестіре отырып, 
баланың өз денесін игеріп, кемшіліктерін түзетіп, түрлі  құрал-жабдықтардың  
көмегімен  қатарға қосылуын қамтамасыз етеді. Коррекциялық-дамытушылық 
бағдарламаны құру және жүзеге асыру барысында өзара бірлесіп, 
ынтымақтастықта әрекет етеді. Әрбір баланың бойындағы өзгерісті айқындап, 
жағымды сауығу белгілерін  қолдап отырады. Психологиялық, медициналық,  
педагогикалық консилиум барысында таңдап  алынған жұмыс  бағытының 
дұрыс-бұрыстығын айқындап,  нәтижесі бейнеленеді. Денсаулығында  
кінараты бар балаларды өз қатарластарымен бірге қоғамнан  оқшауламай,  оның  
толыққанды  мүшесі  ретінде  жағдайлар жасалады. 

Инклюзивті білім беруде басшылыққа алынатын қағидалар мыналар:
– кемшілігіне байланысты құқын шектемеу;
– адами қасиеттерін және құқын сыйлау;
– білім берудің қолжетімділігі.
Бұл аталған инклюзивті білім беру ұстанымдарын жүзеге асыруда балалар 

құқын қорғау туралы конвенция басшылыққа алынады. Ол  архитектуралық 
және дизайнерлік талаптардан бастап мемлекет жауапкершілігіне дейінгі 
заңдылықтардың сақталуымен, статистикалық зерттеу мәліметтерімен жүзеге 
асады. 

Инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін мектептерде білім 
мазмұны үш түрлі бағдарлама бойынша реттеледі. Олар мына төмендегілер: 

– жалпы мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары; 
– мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім 

беру бағытындағы оқу бағдарламалары; 
– мүмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшеліктерін есепке 

ала отырып әзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы. 
Мемлекеттік саясатта ерекше қажеттілігі бар жандарға қамқорлық мәселесі 

тұтас қоғамдық деңгейге көтерілгендіктен, қалыптық норма мен құндылықтарға 
сай ғаріп жандарға көмек көрсету мәселесі бірінші орынға қойылады. 
Сондықтан инклюзивті білім беру идеясы тәжірибеге енгізілуде және ол әрекет 
жаңашылдық іс-әрекетпен бірлікте қарастыруды қажет етеді.

Принцип латын сөзі, бастапқы, негізгі, басшылыққа алынатын ой-пікір, 
идея деген ұғым береді. 

Инклюзивті білім беру үрдісін ұйымдастыру жалпы және арнайы 
педагогиканың негізгі қағидаларына сүйенеді. 
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Білім беру үрдісін ұйымдастыру ұстанымдары мыналарды құрайды:
– кешенділік ұстанымы;
– ынтымақтастық ұстанымы;  
– еркін-кеңістікті ұстанымы;
– қызықты- ұйымдастырушылық ұстанымы;
– бейнелілік-образдық ұстанымы;
– нәтижелілік ұстанымы;
– пайдалылық ұстанымы.
Инклюзивті бағыт арқылы мүмкіндігі шектеулі  балаларды оқыту 

жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. 
Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды адамгершілікке, 
ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Инклюзивті оқыту үрдісі – бала-
ларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастау көзі. 
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1. Қазақстан  Республикасының  Президенті – Елбасы  Н.Ә.  Назарбаевтың Қазақстан –   
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Резюме
В статье рассматриваются проблемы инклюзивного обучения учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, гуманных отношений к ним. Раскрывается сущность, значе-
ние, содержание, принципы,  педагогические особенности обучения.

роцесс обучения на каждой ступени общего среднего образования имеет 
свои особенности и свое обеспечение преемственности. Каждая ступень 

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

И.ПЕРЕРЕЖКО, 
кандидат педагогических наук, доцент
Белорусского государственного медицинского университета

П
образования характеризуется проявлением преемственности на одном уров-
не, связанная преимущественно с количественными изменениями. Переход от 
одной ступени образования к последующей носит неровный, скачкообразный 
характер, связанный с качественными изменениями в развитии обучающих-
ся. Процесс обучения представляет собой последовательный и непрерывный 
переход количественных изменений в качественные с неизбежным переосмыс-
лением прошлого опыта, знаний и их развитием. Количественные изменения 
обеспечивают возможность перехода на следующую ступень образования и вы-
зывают соответствующие качественные изменения.

Преемственность в обучении должна обеспечивать развитие каждого уче-
ника, исходя из его способностей, интересов, направленности, желаний, давая 
ему возможность переходить с одной ступени образования на другую. Для это-
го воспитанник должен иметь тот уровень учебных достижений, который обес-
печит ему возможность продвигаться на следующую ступень образования.

С первых дней своей жизни ребенок начинает адаптироваться к изменен-
ным условиям своей жизнедеятельности. Этот процесс продолжается на протя-
жении всей его жизни. Каждый этап жизни и деятельности ребенка имеет свои 
особенности, решает свои задачи. Поэтому между этапами должна существо-
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вать преемственность, которая является одним из главных условий, обеспечи-
вающих непрерывность и эффективность развития личности ребенка. Детский 
сад – первая и важная ступень в развитии ребенка. Именно в детском дошколь-
ном учреждении закладываются основы здорового образа жизни, формируются 
различные знания об окружающем мире, развивается инициативность, любо-
знательность, создаются условия для разнообразной художественной деятель-
ности, стимулируются коммуникативная, познавательная, игровая активность 
детей в различных видах деятельности.

Преемственность в работе детского сада и начального звена общеобразо-
вательной средней школы – объективная необходимость, позволяющая учесть 
накопления предыдущего и возможности следующего этапа развития детей. Со 
стороны детского сада преемственность выражается в подготовке детей к обу-
чению с учетом требований современной начальной школы. Со стороны шко-
лы соблюдение преемственности состоит в использовании того, что приобрел 
ребенок в детском саду для обучения на более высоком уровне. На этом этапе 
важно обеспечить установление преемственных связей, что предполагает про-
ведение исследования педагогических условий, обеспечивающих социальную 
адаптацию детей в школе:

1. Психолого-педагогические исследования, направленные на дальнейшее 
совершенствование содержания, форм и методов умственного, физического, 
нравственного и эстетического воспитания дошкольников с тем, чтобы создать 
оптимальные педагогические условия для реализации потенциальных возмож-
ностей ребенка и обеспечить высокий уровень развития тех физических, интел-
лектуальных и нравственно–волевых качеств, которые необходимы для успеш-
ного обучения в школе.

2. Анализ результатов работы, который позволяет проследить положитель-
ные и зафиксировать возможные отрицательные воздействия на состояние здо-
ровья и психофизиологическое развитие детей.

С психолого-педагогической точки зрения преемственность заключается  в 
формировании определенного уровня готовности ребенка к обучению в школе.

В отечественной психологии и педагогике проблему готовности ребенка 
к школьному обучению изучали в различных аспектах А.Запорожец, Р.Буре, 
Л.Венгер, К.Поливанова, Д.Эльконин, Г.Цукерман, Т.Нежнова, Е.Кравцова и 
др. По мнению Т.А. Нежновой, «вопрос готовности к школьному обучению – 
это в значительной мере вопрос социальной зрелости» [1, c. 50]. Поступая в 
школу, ребенок реально оказывается в центре новой социальной ситуации. И 
эта новая ситуация должна быть понята и принята ребенком, стать его внутрен-
ней позицией. Появление у ребенка внутренней позиции школьника свидетель-
ствует о его готовности к школьному обучению. Важным компонентом готов-
ности к обучению в школе является также и отношение ребенка к самому себе, 
его самооценка. 

Поступление ребенка в школу знаменует собой начало нового периода его 
жизни. С приходом в школу начинается социальная жизнь человека. Школь-
ник – первый социальный статус ребенка. Этот статус связан с новой системой 
требований, предъявляемых к нему, с совокупностью его социальных обязан-
ностей и прав.  Дети начинают новую, общественную по своему содержанию и 
по своей функции деятельность – деятельность учения. Их взаимоотношения 
со взрослыми и сверстниками определяются тем, как он выполняет свои новые, 
общественно значимые обязанности.

С.Л. Рубинштейн видел суть преемственности в том, что каждая следующая 
стадия процесса развития вырастает из предыдущей, которая является внутрен-
ним условием для последующей ступени, а поэтому все стадии связаны между 
собой. «Внешние причины действуют через внутренние условия, которые сами 
формируются под воздействием внешних» [3, c. 275]. Следовательно, освоение 
человеком определенных способов действий и знаний имеет своей предпосыл-
кой, внутренним условием определенный уровень развития умственных спо-
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собностей, что в свою очередь, ведет к созданию условий для освоения более 
сложных способов действий и знаний [4].

Концептуальной основой преемственности является выдвинутое  Л.С. Вы-
готским положение о ведущей роли обучения в психическом развитии лично-
сти. «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний 
день детского развития. Только тогда она сумеет в процессе обучения вызвать 
к жизни те процессы развития, которые сейчас лежат в зоне ближайшего раз-
вития. Только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед 
развития и ведет его за собой. Но обучить ребенка возможно только тому, чему 
он способен учиться»  [5, c. 251]. 

Ведущей деятельностью младшего школьника становится учение, суще-
ственно изменяющее характер его поведения, открывающее новые возможно-
сти развития его познания и сознания, его способностей, личности. Новое по-
ложение в обществе связано с новыми критериями оценки себя: академические 
успехи, прилежание, следование школьному режиму — все это влечет за собой 
перемены в отношениях с другими детьми, со взрослыми, оценивании себя и 
других. В школе возникает новая структура связей и отношений с действитель-
ностью, складывается новая форма со–бытийности. Центральное место в новой 
со–бытийности принадлежит учителю. В жизни ребенка впервые появляется 
взрослый в своем новом образе – как учитель. Позиция учителя принципиально 
отличается от положения воспитателя в детском саду. Установлено, что первый 
учитель, обладающий педагогическим тактом и мастерством, может помочь 
успешно адаптироваться к школе самым неусидчивым и своеобразным детям. С 
другой стороны, ошибки в поведении учителя, который является референтным 
лицом, приводят к серьезным дезадаптационным последствиям. Как отмечал 
В.А. Сухомлинский, у одних детей они приобретают «характер взвинченности, 
у других – это мания несправедливых обид и преследований, у третьих – озлоб-
ленность, у четвертых – безучастность, у пятых – напускная беззаботность, у 
шестых – страх перед наказанием, перед школой, у седьмых – паясничанье…» 
[6, c. 159]. С приходом в школу отношения «ребенок – взрослый» разделяются 
на две системы отношений: «ребенок – учитель» и «ребенок – родители».

Особую роль в успешной адаптации младших школьников имеет стиль 
общения в семье. Именно семья должна помочь ребенку адаптироваться в его 
новой роли, проявлять заботу о нем, участвовать в его делах и начинаниях. В 
новой жизни родители должны помочь ребенку успешно войти в школьную 
обстановку, освоить новые правила, овладеть новыми умениями и навыками. 
Если с раннего детства ребенок чувствует любовь, уважение, веру в свои силы, 
сочувствие неудачам, конструктивную поддержку, то у него вырабатывается 
иммунитет против социальных стрессов вне семьи. Родители вместе с педаго-
гом должны найти единую линию воспитания, учитывающую требования шко-
лы и индивидуальные особенности ребенка. В то же время изучение данного 
фактора адаптации показало, что характер общения с младшими школьниками 
в современной семье часто не только не компенсирует трудности и проблемы 
ребенка, но и усугубляет их. Невнимательное отношение к детям в первые годы 
учебы в школе, стремление уберечь от трудностей, попытки оградить ребенка от 
совершения им самостоятельных поступков, неверие в способности и возмож-
ности ученика создают сильный дезадаптирующий комплекс. Он сдерживает 
дальнейшее развитие личности ребенка, нарушает формирование нормальных 
адаптационных механизмов и приводит к серьезным социально–педагогичес-
ким проблемам.

Свою линию развития имеют взаимоотношения младших школьников 
между собой. Учебная деятельность постепенно становится той формой сов-
местности на основе которой завязываются детские взаимоотношения: среди 
школьников возникают интересы, связанные с делами класса, с внеклассной 
работой, с общественной жизнью школы. В младшем школьном возрасте впер-
вые возникает подражание сверстникам. Ведущую роль в этом возрасте играет 
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учебная деятельность. С приходом в школу дети начинают осваивать новую 
сферу жизни. Происходит перестройка всей системы взаимоотношений ребен-
ка с другими взрослыми и сверстниками. Основой построения новых связей 
и отношений ребенка с действительностью становится учебная деятельность. 
Она ставит его в совершенно новую позицию по отношению ко всем окружаю-
щим. Система отношений из непосредственной становится опосредствованной, 
т. е. для полноценного общения учителя с учениками и учеников с учителем не-
обходимо овладеть особыми средствами. Это умение правильно воспринимать 
образцы действий, показываемые учителем во время объяснения, и адекватно 
воспринимать оценки, которые дает учитель действиям, производимым учени-
ками, и их результатам. Как отмечает Д. Б. Эльконин, переход к систематичес-
кому обучению в школе, к усвоению научных знаний представляет собой под-
линную революцию в представлениях ребенка об окружающих его предметах 
и явлениях действительности. Это новая позиция ребенка в оценке вещей и 
изменений, происходящих в них. Особенность учебной деятельности в том, что 
ребенок под руководством учителя оперирует научными понятиями. Процесс 
собственного изменения в процессе учебной деятельности выделяется для са-
мого ребенка как новый предмет. Учебная деятельность – это деятельность, в 
которой усвоение знаний выступает как цель и главный результат. В освоении 
детьми учебной деятельности заключается одна из основных задач начального 
обучения в школе. В младшем школьном возрасте она становится ведущей и ос-
новной среди других видов деятельности, выполняемых детьми. Естественно, 
поэтому дальнейшее развитие ребенка будет зависеть от того, с какой мерой го-
товности к школьному обучению приходит ребенок, и, во–вторых, от системы 
тех педагогических воздействий, которые он получает.

Другим показателем является развитие нравственной сферы младшего 
школьника, «его способность осуществлять свое поведение в соответствии с 
нормами морали — и в самой учебной деятельности, и вне ее, в системе связей 
с другими людьми» [7, c. 48]. Формирование личности в младшем школьном 
возрасте происходит в коллективе сверстников, который является важнейшим 
фактором воспитания. Поэтому третьим существенным показателем развития 
личности младшего школьника, тесно связанным со вторым, является характер 
общения между детьми.

Задачам общего развития, становления личности младших школьников от-
вечает совместная учебная деятельность. Роль совместной учебной деятель-
ности младших школьников в становлении их субъектности исследовали В.В. 
Рубцов, Г.А. Цукерман. Было выявлено влияние кооперации со сверстниками, 
характера их общения на развитие мышления. Координация точек зрения от-
носительно учебного содержания, обмен и перераспределение учебными дей-
ствиями образуют то социально-психологическое пространство, в которое 
оформляются индивидуально–психологические способности – самостоятель-
ное мышление и понимание [8].

Исследования Г.А. Цукерман продемонстрировали необходимость коопе-
рации со сверстниками в учебной деятельности для формирования таких ее 
компонентов, как контроль и оценка. Было доказано, что совместно работаю-
щие дети гораздо лучше оценивают свои возможности и уровень знаний по 
сравнению с учащимися, обучающимися традиционным способом. Освоение 
теоретических знаний в процессе учебной деятельности наиболее эффективно 
тогда, когда она сочетается с игрой, трудом, общественно – полезными делами. 
Взаимосвязь учебной деятельности с другими видами деятельности детей слу-
жит психологической основой единства их обучения и воспитания.

В ходе проведенного исследования была разработана и апробирована четы-
рехэтапная процедура психолого-педагогического сопровождения социальной 
адаптации учащихся школы к новым условиям.

(Продолжение следует.)
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а сегодняшний день нет необходимости убеждать учителей в важности разработки 
и внедрения в практику образования более совершенных методик обучения, обес-

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА В КАЗАХСТАНЕ

Н
печивающих повышение качества учебного процесса, способствующих активизации 
познавательной деятельности учащихся и развитию их умственных способностей.

В сентябре 2014 года в г.Алматы открылся первый центр интеллектуального раз-
вития детей Advance. Компания Advance открыла сеть таких центров, где обучение 
проходит по международной программе Innovate. Сама программа зарегистрирована в 
Малайзии в 2011 году и на данный момент одна из лучших инновационных програм по 
Ментальной арифметике,  расчитана для образования детей и подростков с 4 лет до 16.

Преимуществом этой программы является то, что впервые в мире используется 
музыка и мультимедиа во время занятий для лучшего восприятия информации, исполь-
зуются игры и физические упражнения, а также есть международный онлайн портал, в 
котором ученики практикуют свои навыки и делятся результатами с ребятами со всего 
мира. Основательница этой программы Айвилина Тианг. Она международный Мастер- 
Тренер с опытом более 15 лет, детский психолог с мировым именем. 

Система направлена на то, чтобы ребенок мог учиться, мыслить, запоминать, во-
ображать. Она является всеобъемлющей, уникальной, проверенной, мультимедийной  
образовательной программой. 

Миссия центров Advance – это раскрытие потенциала каждого ребенка. Используя 
современные и эффективные методики преподавания, в Advance воспитывают детей 
нового поколения помогая ребенку развить его умственные способности в раннем дет-
стве, что положительно скажется на его будущем.

Ментальная арифметика – высокоэффективная образовательная система общего 
интеллектуального развития, с помощью которой сотни тысяч детей научились считать 
в уме быстрее калькулятора и продолжают развивать свои интеллектуальные способ-
ности. Это методика, позволяющая выполнять вычисления исключительно за счет че-
ловеческого разума. То есть, любые арифметические задачи выполняются в уме, без 
использования каких-либо подручных предметов: компьютеров, калькуляторов, бумаги 
и карандаша. Единственное, что использует ученик – это свой разум.

По данной методике обучаются свыше 5,000,000 детей по всему миру, в таких 
странах как США, Европа, Япония, Турция, Китай, Малайзия, Сингапур, Индия, и т.д.

В   процессе изучения стимулируется работа обоих полушарий головного мозга. 
При простом заучивании (вспомните, как нас учили в школе) ребенок использует толь-
ко логику – левое полушарие.  В нашей методике ребенок, работая с воображаемыми 
счетами, начинает использовать как левое, так и правое полушарие, отвечающее за во-
ображение, интуицию, творчество. Таким образом, ребенок начинает решать математи-
ческую задачу, воспринимая числа как картинки.

Развивающая программа  ментальной арифметики  нацелена на развитие ключе-
вых навыков:

– Воображение. Активизируется правое полушарие головного мозга, которое от-
вечает за творчество. 

– Логика. В это же время активно работает левое полушарие головного  мозга – это 
логические расчеты. 

– Креативное мышление. Когда мозг задействует оба полушария головного мозга 
одновременно, работают и логика, и творчество. Развивается межполушарное взаимо-
действие, что повышает эффективность деятельности мозга в целом. И мозг маленьких 
детей с малого возраста привыкает к такому более полноценному стилю мышления. В 
будущем, в старших классах, в университете, на работе, в любой жизненной ситуации 
если возникает вопрос, или необходимость принимать решение, дети будут исходить 
как из логических расчетов, так и из творческого подхода.  И у них появится правиль-
ный и креативный ответ. Нестандартный подход к решению задач в жизненных ситуа-
циях. 

–  Концентрация внимания. Уже начиная с первых дней занятий у детей развива-
ется концентрация внимания. Она нужна для успешного выполнения любой деятель-
ности, в том числе и учебной.  В результате такой работы любая новая информация 
улавливается на лету. Дети быстрее справляются с домашними заданиями.

– Фотографическая память. Во время обучения у детей тренируется способность 
зрительно запоминать информацию (картины, лица, тексты) за доли секунды. 

– Уверенность в себе.
Главным инструментом работы в ментальной арифметике является  абакус. 

Абакус – это древние счеты, на которых ребенок обучается основным математическим 
операциям. На начальной стадии обучения ребенок использует обе руки для операции 

Жарнама – Реклама



42

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

с косточками счетов, стимулируя работу обоих полушарий головного мозга.Практика 
на Абакусе развивает мелкую моторику, повышает концентрацию внимания, тренирует 
память, развивает логику, воображение, фотографическую память. У детей повыша-
ются успехи в учебе и по другим предметам, так как  у них повышается общий интел-
лектуальный уровень. В будущем дети будут быстро мыслить, принимать правильные 
решения, грамотно расставлять приоритеты и просчитывать последствия собственных 
действий. Каждый раз ребенок подходит к решению задачи заново, не действуя по за-
ученной схеме. Таким образом развиваются лобные доли головного мозга, где находятся 
центры, отвечающие за самостоятельность, инициативность, критическое мышление. 
Навыки ребенка улучшаются постепенно, от простого к сложному. К концу программы 
ребенок может в уме складывать, вычитать, умножать и делить трех-четырехзначные 
числа за несколько секунд. 

Преимущества центра интеллектуального развития Advance:
– Индивидуальный подход: преподаватели уделяют внимание каждому ребенку, 

учитывая его особенности. Обучение ведется на трех языках – казахском, русском и 
английском. По желанию родителей.

– Мультимедиа: при обучении ментальной арифметике на уроках используется 
мультимедиа, развивающие упражнения и игры, музыка и пение для повышения вос-
приятия материала и мотивации к обучению.

– Преподавательский состав: в Advance работают опытные специалисты в области 
образования и психологии, прошедшие сертификацию в головном офисе в Малайзии. 

– Возможность отслеживать прогресс: результаты каждого ученика сохраняются 
в базе данных так, что он может сравнивать себя с другими учениками по всему миру. 

– Онлайн-портал: у каждого ученика есть свои ID-номер, они могут тренировать и 
совершенствовать свои навыки в ментальной арифметике на портале, а также соревно-
ваться с детьми по всему миру.

– Система мотивации: лучшие ученики поощряются подарками, возможностью 
участвовать в международных олимпиадах. 

–  Благоприятная атмосфера в классе: Advance  улучшает коммуникативные навы-
ки и лидерский потенциал детей. 

Оперативность – ученики могут выполнять домашнее задание через интернет пор-
тал, а преподаватели – тут же проверять учеников. 

– Экономия времени – всего полтора часа занятий в неделю и 10 минут домашней 
работы каждый день. 

Заложите основу успешного будущего Вашего ребенка. Откройте гения в своем 
ребенке. 

Редакция предлагает вам адреса: центров интеллектуального развития Advance по 
Казахстану:

г. Алматы.

 Название                             Адрес            Контакты
 центра

 Алматы
 Мамыр  М-н Мамыр 7, дом 17А, этаж 7 8 727 255 67 30,  8 771 990 28 03
 Тенгиз  ул.Сатпаева 30а/1, ЖК "Tengiz Towers",  8 727 398 94 10,  8 771 990 28 04
  3 этаж, офис 90  
 Аль-Фараби  пр.Аль-Фараби 47, уг.ул. Маркова 79. 8 727 262 93 50,  8 771 709 10 50
 Тастак  ул.Толе би 286/2, ЖК «Каусар», 2 этаж, офис 301 8 771 990 28 05
 Алматы-1  ул.Сейфуллина, 104 8 707 695 69 17
 Талгар  ул.Кунаева, 119 8 727 388 14 42,  8 771 990 28 10
 Каскелен  ул.Умиралиева, 56А 8 727 298 55 18,  8 702 950 03 64
 КИЗ  п.Алмалыбак,ул.Ерлепесова,40, 3 этаж 8 702 950 03 52
 Узынагаш  ул. Толе би, 44А 8 702 950 03 48
 Иссык  ул.Алматинская, 100 8 702 950 03 97
 Астана
 Евразия  ул.Куйши Дина 18/1, 2 этаж. 8 717 240 06 78,  8 771 990 28 11
 Сарыарка ул. Сейфуллина 6. ЖК Сказка,  8 717 223 03 65,  8771 990 28 06
  (напротив ЖК  Джунгарские ворота)  
 Левый берег  ул.Туркестан, 8, ЖК "Олимп Палас" 8 702 703 76 36
 Караганда  пр. Нуркена Абдирова 30 Б, 6-й этаж. 8 721 297 45 33,  8 771 990 28 09
 Шымкент ул. Орынбаева (Гоголя),23. 8 776 330 03 03,   8 725 253 96 55
 Тараз  12-мкрн, 14 А 8 777 225 22 77
 Актобе  ул.Бокенбай батыра 22, корпус 1, 
  офис 122. (12-мкрн) 8 702 703 78 28; 8 7132 41 18 21
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азақстандық қоғамның қазіргі кезеңдегі дамуында саяси мәдениетті тұлға 
тәрбиелеуде жеке тұлғаның дамуына барлық тәрбие бағытының рөлі ерек-

КӘСІПТІК,  РУХАНИ  ЖӘНЕ  АЗАМАТТЫҚ
ТӘРБИЕНІ  ДАМЫТАЙЫҚ

Айжан УРАЗБАЕВА,
Семей көпсалалы колледжінің мұғалімі

Қ
ше. Кәсіптік білім ала отырып, болашақ маман ретінде қазіргі жастардың сая-
си дамуында рухани-адамгершілік құндылықтар өте қажет. Саяси мәдениетті 
тұлға отбасынан нәр ала отырып жалпы қоғамда өзінің тәрбиелілігін ары 
қарай дамыта түседі. Бұған көптен-көп әсер ететін фактор – орта. Ал педагоги-
када жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлардың барлығы да маңызды.  
Десек те,  адамның  рухани дамуына  тұқымқуалаушылық әсер етсе, сонымен 
қатар тәрбие мен ортаның да ықпалы мол. Жалпы қоғамның қазіргі дамуын-
да тұлғаның жан-жақты дамуы аса маңызды әрі көңіл алаңдатарлықтай 
жайт. Өйткені, бәсекелестікке қабілетті білімді ұрпақ тәрбиелеуде азаматтық 
тәрбиенің рөлі айрықша. 

Қазақстан азаматтарының елдің болашағына сеніммен қарауымен қатар, 
еліміздің өткен тарихы мен халықтың бай психологиясы арқасында қазақ 
халқы ұрпағын кек сақтамайтын етіп тәрбиелей алу қасиеті қалыптасқан. 
Ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырған дастан, жырлар, қазақ 
даласының ойшылдары Қорқыт ата, әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Махмұт 
Қашқари,  Асан Қайғы, Бұхар жырау, Махамбет Өтемісұлылар мен кейінгі 
қазақ зиялыларының шығармалары арқылы бүгінгі ұрпаққа еліне, жеріне, 
халқына деген сүйіспеншілікті дәріптеп, зерделеуге мүмкіндіктер береді. 
Бұл өз кезегінде көпұлтты Қазақстан азаматтары  арасында татулық пен 
келісімнің болуына көптеген тәрбиелік ықпалын тигізеді. 

Әрбір уақыт кезеңінде адамдардың ақыл-ойы мен көзқарасы өзгеріп 
отыратыны заңды құбылыс. Қоғамдық қарым-қатынастардың өзгеруі, жаңа 
білімнің жинақталуы, өндірістің жетілдірілуі, әлеуметтік прогресс педагог 
қызметінің мазмұндық сипатына да тікелей ықпал етеді. Тәрбие саласындағы 
қордаланған мәселелердің қатарында өскелен ұрпақ тәрбиесіне тигізер қоғам 
мен мектеп байланысының ықпалы ерекше ден қояр мәселелердің бірі.

Оқу-тәрбие үрдісін жаңартумен қатар оны жүзеге асыратын әрбір 
педагогтің  көзқарасын, оқушымен қарым-қатынасын түбегейлі өзгерту, әр 
баланың  жеке  және жас ерекшелігіне  қарай  дербес  дамуын  қамтамасыз  
ету, оларға   білімнің   өз  мүддесі   үшін   қажеттігін  сезіндіру, құзырлығын 
айқындау  –  бүгінгі  күннің  көкейкесті  мәселесі. Бүгінгі қоғамдық өзгеріс-
тердің күрделілігі жастардың әлеуметтік жағынан жан-жақты  қалыптасуына, 
жас қауымның тыныс-тіршілігінің барлық қалтарысына әсері мол. 

Алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру жастар саясатының мына 
бағыттарына басымдық беруді көздейді.

1. Жастар бойына патриотизмді қалыптастыру, жастардың ізгілікті әрі 
рухани дамуы.

2. Еңбек, білім беру және денсаулық сақтау саласындағы жастардың 
әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету.

3. Жастардың әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін дербес жүзеге 
асыруына жағдай жасау.

4. Жастардың денесін шынықтырып, интеллектуалдық дамуына жағдай 
туғызу.

Арнаулы орта оқу орындарында
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5. Жастардың қоғамдық игі бастамаларын қолдау мен ынталандыру.
6. Қазақстандық жастарды халықаралық мәдени, экономикалық, ғылыми 

және  білім  беру  үрдістеріне  тарту.
Жастар саясатын қалыптастырудағы осы басты қағидалар заңнамалық 

және атқарушы биліктің орталық және жергілікті органдары тарапынан 
ескеріліп, олардың қызметтерін бағалаудың бір өлшеміне айналуы тиіс.   

Осы тұрғыда Семей көпсалалы колледжінде бірқатар жұмыстар 
атқарылуда. Колледжде жастарды әлеуметтік белсенділікке, шығармашылық 
еңбеккерлікке, жалпы адами қасиеттерге ие болуға тәрбиелеу мақсатында 
өзін-өзі басқару органы – студенттік парламент қызмет жасайды. 

Ұйымның мақсаты – әрбір студентке азамат болуға көмектесу, өзінің іс-
әрекетімен өзіне, өзінің отбасына, Отанына көмегін тигізу.

Негізгі міндеті – ұжымдық шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыру, 
қоғам дамуын жақсарту, түрлі бағдарламалар арқылы қалыптастыру.

Құрамына «Жас Отан» жастар қанаты, білім беру министрлігі, құқық 
бұзушылықтың алдын алу министрлігі, денсаулық министрлігі, ақпарат 
министрлігі енгізілген. Жыл бойы парламент мүшелерімен акциялар, 
қайырымдылық шаралар, семинарлар, сайыстар, байқаулар, көрмелер, кон-
церттер, фестивалдар, жиындар қала, облыс деңгейінде ұйымдастырылып 
тұрады.  Бұл ұйым жасөспірімдер мен жастардың бойында ізгілікті, рухани 
құндылықтарды қалыптастырып, әлемдік, ұлттық мәдени құндылықтарды 
насихаттау жұмыстарын жүргізеді. 

Жастардың эстетикалық, ізгілікті талғамының қалыптасуына бұқаралық 
ақпарат құралдарының, әсіресе, электрондық ақпарат құралдарының 
айтарлықтай ықпал ететінін ескеріп, жастарды рухани сауықтыру мақсатында 
тиімді дәрістер, фотосуреттер ақпарат құралдарына енгізіледі. 

Ақпарат құралдарының, озық ойлы зиялы қауымның күш-жігері, 
тәрбиенің бағыттылығы қоғамда отансүйгіштік, іскерлік, үлкенді сыйлау, 
өзін қастерлей білу, жекебасы мен жақындары үшін жауапкершілікті сезіну 
сияқты қасиеттерді жоғары қоятын оңтайлы орта қалыптастыруға септігін 
тигізуі қажет. 

Жастардың төл мәдениеттен нәр алуы, еліміздің тарихи өткенін оқып-
үйренуі, қоғамымыздағы достық ахуал мен бейбітшілікті, рухани келісімді 
нығайту жас ұрпақ бойында біздің ортақ Отанымызға – Қазақстан Республи-
касына деген мақтаныш сезімін қалыптастыруы тиіс.

Мемлекеттің күш-жігері мәдени инфрақұрылымды материалдық 
қамтамасыз етуге, білімінің мектептерден, студенттік оқу мекемелерінен 
тыс жастардың бос уақытын пайдалы өткізуге мүмкіндік жасайтын театр, 
кітапхана, спорт құрылғыларын қолдауға, оқу-әдістемелік құралдарын, 
көркем әдебиеттер шығару, оқу орындарын компьютерлендіру, дене тәрбиесі 
мен спортты дамытудың мемлекеттік, аймақтық бағдарламаларын жа-
сау, ізгілікті, рухани құндылықтар салауатты өмір салтын қалыптастыруға 
бағытталады. 

Қоғам мен мемлекет тарапынан жастардың әлеуметтік жағынан әлсіз 
санаттарына айрықша көңіл бөлінуі тиіс. Жастарға әлеуметтік көмек 
көрсету балаларға, жастарға жұмысқа тұру, денсаулық және құқық, бос 
уақытын ұйымдастыру, білім алу, отбасында, мектепте, ұжымда бір-бірімен 
қарым-қатынас  проблемаларын  шешу,  өмірлік  жолын таңдау және 
қоғамға  бейімделу мәселелері бойынша  консультациялық,   практикалық,  
ұйымдастырушылық  көмек алуына  жәрдем  беретін  мекемелер  жүйесі  
ретіндегі  жастарға арналған әлеуметтік қызметтің бұрыннан қалыптасқан 
жүйесін  дамыту  арқылы  жүзеге  асырылады. 

«Дені саудың – тәні сау»  деп  халқымыз  ұран  ететіндей-ақ.  Әрине, дені  
сау адамның  әрқашанда  психологиялық жан қуаттары да қалыпта болады. 



45

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Сондықтан  саяси мәдениетті тұлға болып қалыптасуымызға өзіміздің руха-
ни тазалығымыздың да орны ерекше болмақ.

«Қазақстан болашағы – жастардың қолында» – деп, Елбасымыз 
сенім артатын жастарымыз рухты, дені сау, мәдениетті болып дамуында 
біздер, ұстаздардың үлесі аз емес екені белгілі. Болашақтың іргетасын бірге 
қалайтынымызға сенейік, құрметті ұстаздар.

Әдебиет
1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасы. Қазақстан  
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азақстанның біртұтас халқы болып табылатын барлық ұлттар өкілдерінің 
ұстамдылығын, конфессияаралық және мәдениетаралық татулығын 

ҚАЗАҚСТАН  ХАЛҚЫ  АССАМБЛЕЯСЫ –
ЕЛІМІЗДЕГІ  ТҰТАСТЫҚТЫҢ  ТҰТҚАСЫ

Ақмарал АЙСАДЫҚОВА,
Түлкібас агробизнес және саяхат колледжінің
тарих және құқық пәні мұғалімі

Қ
қамтамасыз етіп отырған Қазақстанның әлемдегі рөлін жаңа деңгейге көтеру– 
басты мақсаттарымыздың бірі екені баршамызға белгілі. 

Кең байтақ Қазақстан жерінің жағрафиялық, табиғат жағдайларының 
мейлінше әрқырлылығы, бай кеніштері мол минералдық ресурстары, оның 
көпұлтты халқының құрамы мен Еуразия құрлығының қақ ортасында 
орналасқан территориясы – еліміздің тамаша ерекшелігі. «Қазақстан – ерек-
ше ел. Бұл елдің жер аумағы Батыс Еуропа аумағына жақындап қалады, 
ал халқының саны небәрі он бес миллион. Мұндағы жердің күн көзінен кеуіп 
құрғап кететіні сондай, қыста кейде суық қырық градусқа дейін жететін, 
ал жазда, керісінше, қырық градустық аптап ыстық болатын бұл өлкеде 
тірі жәндік атаулының бәрі бірдей жанын сақтап қала алмайды... Елдің 
халқы сондай санқырлы. Тарихи тағдыр солай қылып қалыптасқандықтан, 
қазіргі қазақтардың ата-бабалары жақсы жер, малға жайылым іздеп бүкіл 
даланы шарлап, көшіп-қонып жүрген», – деп жазады АҚШ-тың Қазақстан 
Республикасындағы елшісі қызметін бірнеше жыл табысты атқарған 
қайраткер Джон Ордвей. Ата-бабаларымыз бүгінгі Қазақстанның ұлан-байтақ 
жерін қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай аман сақтап, қорғап, 
бізге мұраға қалдырды.

Еуразия құрлығының ажырағысыз бөлігі – Қазақстан өзінің көп- 
ғасырлық тарихында Шығыс және Батыс өркениеттерінің этникааралық 
байланыстарының белсенді аймағы болып табылады.

Елбасының 2014 жылғы 11-қарашадағы Қазақстан халқына Жолда-
уында: «Қазақстанның шыққан шыңы мен бағындырған биіктерінің ең 
басты себебі  – бірлік, берекесі. Біз тұрақтылықты бағалай білгеніміздің 
арқасында бүгінгі табыстарға жеттік. Ешкімді кемсітпей, ешкімнің тілі 
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мен ділін мансұқтамай, барлық азаматтарға тең мүмкіндік беру арқылы 
тұрақтылықты нығайтып келеміз. Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар 
ең басты байлығымыз – Ел бірлігі болуы керек. Осынау жалпыұлттық 
құндылықты біз әрбір жастың бойына сіңіре білуге тиіспіз», –  деп атап 
көрсетті. Республикамыздың басты жетістігі мен мақтанышы – этносаралық 
келісім мен түсінікті сақтай білуі. 140 этнос пен 46 конфессияға ортақ үй 
болып отырған Қазақстандағы этносаралық келісім болып табылатын бұл 
тәжірибе Қазақстан Республикасының 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік 
және ынтымақтастық жөніндегі ұйымға (ЕҚЫҰ) төрағалығының негізгі кілті 
болғаны баршаға мәлім.

Бүгінгі танда республикада қоғамдық келісім мен тұрақтылықты одан әрі 
нығайтудың маңызы ерекше. «Ырыс алды – ынтымақ», «Бірлік бар жерде 
тірлік бар» дейтін халқымыз үшін республика тұрғындарының тату-тәтті 
тіршілігі тәуелсіздіктің басты жетістіктерінің бірі.

Жаһанда 4 мыңдай этностар мен 192 ұлт бар, олардың өз мемлекеттері 
бар. Ұлтаралық келісімге қол жеткен мемлекеттер әлдеқайда көп жетістіктер 
мен тұрақты дамуға, өркендеуге жол ашқан. Ғылыми әдебиеттерде «ұлт» 
ұғымы екі мағынада қолданылады. Бірінші, этностық және саяси-құқықтық, 
екінші, бір мемлекеттің құқықтық мәртебесі тең, тарихи, мәдени тұрғыда 
қалыптасқан азаматтардың бірлігі.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев бірлігі жарасқан 
еліміздегі  барлық  ұлттар  өкілдерінің  татулығына  ерекше  назар аударып 
келеді. «Жас Отан» жастар қанатының 11 съезінде «Жастар – Отанға!» деп 
аталатын 2020 жылға дейінгі стратегия жобасында қызметтің 11 бағыты 
айқындалды. Қазақстан жастар саясатын дамытуға бағытталған бұл 
стратегияның жобасы дер кезінде дайындалған аса маңызды тарихи, сая-
си құжат. Стратегияның  негізгі бағыттарында сапалы білім, жастардың 
әлеуметтік еңбекке бейімделуі, мәдени даму, бірлік, жастар бірлестігі, 
ғылымды  дамыту,  еріктілер  қозғалысын өркендету сияқты салалар 
қамтылған. Бұл стратегияның басты мақсаты – жастарды еліміздің күш-
қуатын арттыру жолындағы нақты істерге жұмылдыру болып табылады.

Елбасы Н.Назарбаевтың 11 съезде сөйлеген сөзінде «Қазақстан – қай 
мағынада  алғанда да жас мемлекет. Ел азаматтарының 5 миллионға жуығы 
14 пен 29-дың аралығындағы жастар. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен 
бастап жастар мәселесі менің де, мемлекеттің де ең басты назарында бол-
ды», –  деп атап көрсетуі соның айғағы.

Қазақстанда  ұлтаралық  қатынас  тарихи және геосаяси  жағдайларға бай-
ланысты  өзіндік ерекшеліктері бар.  Мысалы,  қазақ  жері  соғыс  жылдары  
елімізге  күшпен  көшірілген  көптеген халықтарға пана болды. Қазақ халқы 
оларды туған бауырындай  құшақ жая қарсы алып, халықтар арасындағы 
достық пен ынтымақтастықтың үлгісін танытты. Қазақстан олардың 
барлығына дерлік екінші Отанға айналды. Қазақстан екінші дүниежүзілік 
соғысы  жылдары  көшіп  келген  1,5 миллион  адамның  панасына   айналды.

Ұлттар мен ұлыстардың отанына айналып отырған Қазақстан үшін 
ұлтаралық достық қатынас, өзара түсіністік, берік мызғымас сенім сияқты 
мәңгілік құндылықтар ел бірлігі жолындағы алтын арқау болып табылады.

Қазақстан халқы Ассамблеясы 1995 жылы 1-наурызда Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың жарлығымен Мемле-
кет басшысы жанындағы консультативті кеңесші орган құрылды.  Елбасы  
Қазақстан халқы  Ассамблеясын  құру  идеясын  1992 жылы  Тәуелсіздіктің   
бірінші жылына  арналған  Қазақстан  халкының  бірінші  форумында  жария-
лады.  Жиырма жылдық тарихында  Ассамблея  қарқындап  даму  барысында 
этносаралық толеранттылық  және қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі 
қалыптасты. Жалпы 2006 жылды Қазақстан халықтары Ассамблеясының 
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әлемдік  деңгейге  шыға  бастаған  жылы  деуге  болады. Бүгінде Ассам-
блея Елбасы төрағалық ететін конституциялық орган болып саналады. 
Қазақстан Республикасы  Президентінің  2007  жылдың 26 шілдесіндегі 
«ҚР Президентінін 2002 жылдың 26 сәуірдегі Жарлығына өзгертулер мен 
толықтырулар  енгізу  туралы» Жарлығын дайындау барысында ҚХА-
ның жалпыазаматтық қазақстандық біркелкілікке кол жеткізудегі жетістігі 
ескертілді. Осыған сәйкес ҚХА жаңа атауға ие болды: Қазақстан халқы Ас-
самблеясы.

Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше, Қазақстан халқы Ассамблеясы 
«Жаңа идеялар туындатушы және сонымен бір уақытта мемлекеттің 
ұлттық бірлік саясатының сенімді тірегі болуға тиіс».

2008 жылғы 20 қазанда ҚР-ның «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» 
Заңына қол қойылды.

Елбасының бастамасымен құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы 
ұлтаралық қатынастарды үйлестіруде орталық ұйым болып табылады және 
саяси тұрақтылықты, коғамдық келісім мен татулықты нығайтуда елеулі 
рөл атқарады. Қазақстан халқы Ассамблеясына конституциялық мәртебесін 
бекітті. Бұл өте маңызды, өйткені, біздің көпұлтты республикамызда 
Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық-саяси өмірге қатысуы барлық 
ұлттар мен ұлыстардың маңызды мемлекеттік міндеттерді шешу жолындағы 
ынтымақтастық, бірлесушілік рухын арттырады. Бұл этномәдени және 
әлеуметтік-демографиялық аспектілердің ескерілуі айқындаушы маңызға 
ие полиэтникалық қазақстандық қоғамның тіршілік әрекетінен, сондай-ақ, 
ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің қалыптасуынан тікелей көрініс та-
бады.

Бүгінгі таңда елімізде Қазақстан халықтары Асссамблеясы және 30-дай 
мәдени орталықтар жұмыс істейді. Онда әр ұлттың өкілдері өз тілдерінде 
қарым-қатынас жасап, өз халқының дәстүрлері мен мәдениетін дамытуға 
мүмкіндіктері бар. Ел  Президенті Н.Назарбаев  «Ассамблея мүшелері 
бірлігі жарасқан Қазақстанның абыройы мен беделінің, ғасырлар бойы 
қалыптасқан жарасымды салт-дәстүрінің жанды айғағы», – деп баса 
айтты. Ендеше Қазақстан Республикасында тұратын ұлттар мен ұлыстар 
өлкемізде тыныштықты нығайтуға белсене қатысады.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жария еткен тілдердің үштұғырлығы 
стратегиясы  Қазақстан  халқын  біріктіруде  маңызды  рөл атқарады, жас 
ұрпағымыз үш тілді меңгеруге тиіс – қазақ, орыс және ағылшын. Тіл 
ұлт саясатының   өзегі   болғандықтан,  Елбасы  2012  жылғы Жолдауын-
да  Қазақстан  халықтарының  рухани дамуына  ерекше  көңіл  бөлді. Көп-
ұлттылық  пен  көптілділік – маңызды  құндылықтарымыздың  бірі және 
біздің еліміздің басты артықшылығы. 

Көпұлтты Қазақстан үшін отансүйгіштік сезім, ұлтаралық келісім 
мен татулық, саяси тұрақтылық – еліміздің дүниежүзілік қоғамдастықтың 
толыққанды мүшесі ретінде қалыптасу тарихында айтарлықтай жетістіктерге 
қол жеткізетін басты күш. Сондықтан әлемде бәсекеге қабілетті болу үшін 
ұлтаралық қатынас пен халықтар бірлігі біз үшін ерекше маңызды. Бұл 
орайда, Елбасының «Алтыншыдан, оқыту үрдісінің тәрбиелік құрамдасын 
күшейту қажет. Олар – патриотизм, мораль мен парасаттылық нормала-
ры, ұлтаралық келісім мен толеранттылық, тәннің де, жанның да дамуы, 
заңға мойынұсынушылық», –  деп айтқаны бекер емес.

Бұл құндылықтарды жастарға баулу маңызды, сондықтан барлық оқу 
орындарында студенттердің бойына осындай қасиеттер сіңірілуіне баса на-
зар аударылуы қажет.

Бүгінгі жастар – ертеңгі ел тізгінін ұстайтын, мемлекет ісіне араласатын 
тұлғалар. Ұрпақ бойына қаншалықты асыл қасиеттерімізді сіңіре алсақ, араға 
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жылдар салып соның жемісін көреміз. Ұрпақ тәрбиелеу ісінің жауапкершілігі, 
күрделілігі мен маңыздылығы да осында. Ұлтжандылық, отансүйгіштік, 
адамгершілік қасиеттер адам бойына ұлттық рухымыздан нәр алып, ұрпақтан 
ұрпаққа сіңеді. 

Елбасы 2013 жылғы Жолдауында «Біздің жастарымыз оқуға, жаңа 
ғылым-білімді игеруге, жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны 
күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін барлық 
мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуіміз ке-
рек»  деді.

1995 жылы 16-қарашада ЮНЕСКО-ның Бас конференциясының 5.61 
қаулысымен бекітілген «Толеранттылық принциптері декларациясын-
да» келесі анықтама ұсынылады: «Толеранттылық – біздің әлемнің өте 
бай мәдени көп тектілігін, біздің өзіндік анықталу формаларымыз бен 
даралығымызды көрсету тәсілдерін құрметтеу, қабылдау және түсіну. 
Оған ашықтық, білімділік, қарым-қатынас, ой, ар-ұят еркіндігі әсер етеді. 
Толеранттылық – бұл біреуге орын беру, мойынсұну емес».

Елімізде тыныштықты, халықтардың ауызбіршілігі мен өзара жарасым-
ды ынтымағын сақтау – әрқайсымыздың аса жауапты міндетіміз. Ендеше 
өзімізге ең қымбат нәрсе – Отанымыздың бейбіт өмірі мен татулығын естен 
шығармау.
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Оңтүстік Қазақстан облысы 
Түлкібас ауданы
Т.Рысқұлов ауылы.

илософия  ғылымының  докторы,  профессор,  ҚР ҰҒА  академигі  
Әбдімәлік  Нысанбаевқа  «Қайбір жылы Қытайға  барғанымда, 

«ҚҰТТЫ  БІЛІК» – ТҮРКІ
ӘЛЕМІНІҢ  ҰЛЫ  МҰРАСЫ

Толғанай ҚАБДЫҒАЛИЕВА,
Алматы көпсалалы колледжінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

«Бала өсіргің келсе, дана жүректі
Қатты ұста, білім –  ізетті».  

Ж.Баласағұн 

Ф
Жүсіп Баласағұнның  еңбегін зерттеуге  арналған конференция  ұйым-
дастырылыпты. «Мұның сіздерге қандай қатысы бар? Бұл түркі 
халықтарының әдеби жәдігері емес пе?» дегенімде, ондағылар «Жоқ, 
«Құтты біліктің» бізге қатысы өте көп. Біз де оны зерттеуіміз керек. 
Өйткені, ол –  барша адамзатқа ортақ еңбек», –  деп жауап беріпті.
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Осылайша, қиядағыны көптен бұрын шалатын шығыс елі Жүсіп 
Баласағұнды тани  біліп, құндылығын сезініп, зерттеуге қарманып жатқанына 
қарап, қырғыз ағайындардың, ең үлкен оқу орны – қарашаңырағына 
Ж.Баласағұнның есімін бергеніне қарап, ғұлама бабамыздың қазақ 
топырағында  дүниеге келгенін, «Құтты біліктің» өз туған жерінде басталып 
жазылып, өз жерінде жарыққа келгенін есімізден шығарғанымыз ба? 

Өзге ағайын жұрт ғұлама есімін төбесіне көтеріп, шығармасы дәріптеліп 
жатқанда, қазақ елі Ж.Баласағұн әлемін қаншалықты танимыз, өзгеден 
гөрі алаш баласына жақындау боп келетіні айдан анық  ғұламаны тануда 
өзгелерден шет қалған жоқпыз ба, шығармашылығына қаншалықты мән бере 
алып жатырмыз, деген ойлар келеді екен санаңа...

Әлбетте, жоғары оқу орындарында педагогика тұрғысынан да, әдебиет 
тұрғысынан да Жүсіп Баласағұн шығармашылығынан дәріс оқылады. 
Бағдарлама бойынша қамтылған. Алайда, шығарманың маңызын біздің жас-
тарымыз зерделей ала ма, ден қойып, санасына сіңіре алып  жүр ме, басты 
кейіпкерлердің қасиетті бейнесінен тағылым ала ма, ол жағы бізге беймәлім

Менің мақсатым – аталған дастанның өскелең ұрпаққа баянды бақытты 
ғұмыр кешу үшін өмірде адаспай өмір шыңдарын бағындыруға тура жолды 
көрсететін, жастарымыздың  рухани ой-санасының парасаттылық тұрғыда 
қалыптасуына даңғыл жол сілтейтін және тек қана жас қауым үшін ғана емес, 
жасы ұлғайған үлкендер үшін де берер ғибраты мол Жүсіп Баласағұнның 
«Құтты білік» шығармасының мән-мазмұнымен таныстыру. Осы дастанға 
ден қойып, зерделеп, санасына ұялатқан, кеудесінде сәулесі бар адам баласы 
мынау «5 күндік пәни жалғанның» қырларын рухани тұрғыдан ұққан болар 
еді деп ойлаймын. 

Қазақтың  бас  ақыны атанған ғұлама, ұлы ойшыл Абай ақын – бүкіл 
Алаш  баласының  рухани әлемі болса, «Құтты білік» – бүкіл түркі әлеміне 
шуағын  шашқан руханилығы құнды әлем.

Көне түркі әлемінің ұлағатты әдеби ескерткіші «Құтты білік» даста-
нын жазған  Жүсіп Баласағұнның өмірі мен қызметі, мақсаты жас шамасы 
хақындағы көптеген деректерді, негізінен, шығарманың өз мәтінінен ұға ала-
мыз. Дастанның ел өміріндегі маңызы, сипаты мен қасиеті, мұрат-мақсаты 
мен тілі жайлы мағлұматтар да мәтінде кездеседі. 

Оның  шын аты – Жүсіп әл Хажыб 1010 – 1015 жылдар шамасында Шудың 
бойында, Талас даласында Баласағұн шаһарында дүниеге келген. Баласағұн 
қаласы – қазіргі Құлан кентімен іргелес орналасқан Қарахан мемлекетінің 
астанасы болған. Жүсіптің әкесі ақын, өнерпаз кісі болған. Баласағұн 
қаласында хан сарайында өлең айтып, күй шерткен. Кейін ол бұл іске бала-
сын да тартып, Жүсіп әкесімен бірге хан сарайында қызмет еткен екен. Осын-
да жүріп қоғамдық және жаратылыстану ғылымдарынан білім алады. Ары 
қарайғы білімді Фараб, Қашғар, Бұхара қалаларында жалғастырады. Жүсіп 
өзі дүниеге келген Баласағұн қаласын дастанда қаланы салдырған Тұранның 
ұлы қағаны Алып Ер Тоңға (Афрасиаб) салғызғаны жайлы мадақ жыр жолда-
рымен айтылады. 

Жүсіп – Табғаш  Қара  Боғра  ханның  ақылшы-кеңесшісі  болады.  
Өзінің атақты  философиялық-диалектологиялық  «Құтты  білік»  дастанын  
Қарахан  әулетінен  шыққан  Табғаш  Қара  Боғра  ханға  тарту  етеді. Табғаш  
Қара Боғра хан – Қарахан мемлекетінің  негізін салушы  және алғаш Әулие 
Ата атағын алған. Қарахан  Жүсіп ақынға Хас Хаджиб (мағынасы – сарай 
министрі) атағын береді. Кеңесші болған уақыттары ұлы ойшылды құтты 
қоғам орнату,  халықты бақытқа жеткізу мәселесі  қатты толғандырған. Қара 
басының емес, көптің қамын ойлаған сол ізгі ниеттің нәтижесінде туған 
«Құтты білік» ғасырлардан ғасырларға, ұрпақтан ұрпаққа көш тартып келеді. 
Өйткені, «Құтты білік»  –  «Құтқа, бақытқа қалай жетуге болады?» де-
ген адам баласы үшін өзектілігі мәңгілік, аса маңызды сұраққа жауап беретін 
ақылман туынды. 
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«Құтты білік»  сол заманда Қарахан мемлекетінің ата заңының орнын-
да жүрді. Себебі, «Құтты білік» адасқанға  жол тауып беретін, әділдікпен 
төрелік айтатын  әрі  ақылман,  әрі  әділ  заң болатын  заңнамалық  құрал  еді. 

Мұндағы «құтадғу» сөзі «құт», «бақыт», «құтты» деген мағынаны, 
екіншісі – «білік», яки «білім» «кітап» немесе «бақытқа жету ғылымы» деу-
ге болады. Бұл – дидактикалық және этникалық жанрда жазылған туынды. 
Байырғы  түркі  (қарлұқ-қыпшақ)  тілінде жазылған, түркі тектес халықтардың 
ортақ  қазынасы  болып  табылатын, тәлім-тәрбиелік пікірлерінің  түп 
төркіні, рухани  мұралардың  ішіндегі  шоқтығы биігі – осы «Құтты  білік»  
шығармасы.  

«Құтты білік» поэмасы оқырманын тәрбиенің түрлі салалары  бо-
йынша даналық ойлармен сусындататын тәлім-тәрбиелік түркі тіліндегі 
энциклопедиялық шығарма болып табылады.  

«Құтты білік» – басқа да идеологиялармен қатар мұсылман идеялогиясына 
негізделген, сол идеологияны насихаттайтын, түркі тілінде жазылған жалғыз 
еңбек. Көптеген зерттеушілердің тұжырымы бойынша, бұл жалаң әдеби дүние 
емес, бүтін  бір тарихи  кезеңнің мінез-құлқын бойына сіңірген, қоғамдық-
саяси, әлеуметтік бітімі қанық, моралдық-этикалық, рухани қазынамыздың  
негізі,  арқауы  боларлық  дүние. Поэма мазмұнынан бүгінгі тіліміздегі ой-
толғауларға төркіндес, етене жақын сәйкестіктерден  өзектілікті  көреміз. 
Қазақ  әдебиетінің  солармен тікелей сабақтаса жалғасқан дидактикалық поэ-
зия мен шешендік сөздердің, басты тіршілік иесі адам баласының санасына 
орағыта ой тастайтын жан азығын сеземіз.

Дастанның мазмұны ұғынуға жеңіл, ол көркем және қарапайым тілмен 
жазылған. Жазылу стилі жағынан ол араб-парсы поэзиясымен, әсіресе 
Фирдаусидің атақты «Шахнамасымен» үндес. Шығармада көшпелі түркі 
тайпалардың айтыс жанры тууы жайында да қызықты деректер беретін тұсы 
бар.   

Күні бүгінге дейін «Құтты білік» поэмасы еуропалық  және шығыс 
халықтарының бірнешеуінің тіліне  аударылған. Поэманы толық көлемінде 
неміс тіліне аудармасымен және түпнұсқасымен 1891–1900 жылдары атақты 
академик  В.В.  Радлов  ғылым  әлеміне  паш  етті. «Құтты білік» даста-
ны жөнінде тұңғыш рет баспасөз бетінде хабар беріп, оның нұсқасының 
бір бөлігін 1823 жылы  «Азия» журналына басып шығарған француз 
ғалымы Жауберт Амадес болды. Бұл істі кейін венгер ғалымы Герман Вам-
бери жалғастырып, бірнеше ғылыми жолдармен жинақталған жинақтарды 
қосып, 1870 жылы «Құтты білікті» жеке кітап етіп шығарды. 1971 жылы 
түркі халықтарының әдебиеті мен мәдениетін зерттейтін ғалым Н.Гребнев 
«Бақытты болу ғылымы» деген атпен еркін аударма жасаған еді. 1983 жылы 
ғалым С.Н. Иванов «Благодатное знание» деген атпен орыс  оқырмандарына 
ұсынды. Өзбек ғалымы  Каюм Каримов ұзақ жылдар зерттеумен айналысып, 
1971 жылы  ғылыми сипаттамасымен бірге жеке кітап етіп басып шығарды.  
1986 жылы бұл дастанды ақын Асқар Егеубаев тұңғыш рет қазақ тіліне ау-
дарды және «Құтты білік» дастанының қазақ әдебиетінің дамуына идеялық- 
көркемдік әсері» деген тақырыпқа ғылыми еңбек жазды. Сондай-ақ, ол ақын 
ретінде «Құтты білік» дастанының түпнұсқасына жақындау поэтикалық ау-
дармасын жасап шықты.

Ж.Баласағұнның «Құтты білігінің» бүгінге дейінгі жеткен үш нұсқасы 
бар.

Біріншісі, Вена нұсқасы, оны Герат нұсқасы деп атайды. Бұл жазылған 
қолжазба нұсқа бүгінгі күні Венаның корольдік кітапханасында сақталып 
тұр. Герат нұсқасы дейтін себебі, қолжазба 1439 жылы Герат қаласында 
көшірілген екен. Тарихта осы Герат нұсқасының тағдыры өте қызық.

Екіншісі, Каир нұсқасы. Бұл қолжазба араб әрпімен көшірілген. Оны 
Каирдың сирек кездесетін қолжазбалар  қорынан 1896 жылы неміс ғалымы 
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Б.Мориц тапқан. Осы нұсқаны  Петербург ғылым академиясының Азия 
музейі үшін Каир нұсқасының бір данасын көшіртіп алады.

Үшіншісі, Наманган нұсқасы. Оны 1913 жылы А.З. Валидов 
Өзбекстанның Наманган шаһарынан тапқан еді.

Осы аталған үш нұсқаның өзіндік ерекшеліктері мен кемшіліктері, 
артықшылықтары  бар. Сондықтан  ғалымдар  үш  нұсқаны да өзара салыс-
тырып  зерттеп,  «Құтты  біліктің»  ғылымға  негізделген  толық  мәтінін     
жасап шығу үшін көп еңбек сіңірді. Әйтсе де, «Құтты  білікті» кең зерттеу, 
оны басқа тілге аударма жасау саласында еңбек сіңірген ғалым, академик 
В.В.  Радлов болды. 

«Құтты білік» дастанының басты идеясы төрт ұстанымға негізделіп 
жазылған.

 Біріншісі, мемлекетті дұрыс басқару үшін қара қылды қақ жаратындай 
әділет заңның болуы жырланады. 

Екіншісі, бақ-дәулет, яғни елге құт қонсын деген тілек. 
Үшіншісі, ақыл-парасат. 
Төртіншісі, қанағат-ынсап мәселесі. 
Олардың  әрқайсысына  жеке-жеке  түрліше  ат  берген.  Әділетке 

«Күнтуды-Елік»  атын беріп, хан орнына қойған; бақ-дәулетке  «Айтолды» 
деген ат беріп, уәзір орнына қойған; ақылға «Өғдүлміш» атын беріп, уәзірдің  
ақылды  ұлы  етіп  көрсеткен; қанағатқа  «Оғдұрмыш»  атын беріп, Ай-
толды уәзірдің туыс ағасы етіп берген. Дастанда ғұлама өз пікірлерін, ой-
толғаныстарын  олардың  арасындағы  бақыт  туралы  пікірлесу, сауалға жа-
уап беру арқылы диалогқа құрылған. 

Композициялық құрылысы жағынан  6520 бәйіттен (екі жолдық өлең) 
тұрады.   Бұл – 13000 өлең жолы деген сөз. 

 «Құтты білік» дастанының сюжеті де автор алға қойған дидактикалық 
міндеттерге, яғни шығарманың әділдікті, бақ-дәулетті, парасатты, қанағатты 
бейнелейтін төрт қаһарманның іс-әрекетіне тікелей байланысты етіп 
құрылған. Дастанның сюжеттік желісі мейлінше қарапайым болып келеді.

Дастанның мән-мағынасы қарапайым сюжетінде емес. Сюжет мұндай 
дидактикалық шығармаларда көмекші қызмет атқарады. Бұл дастанда 
көтерілген басты мәселе, шығармаларының басынан өткен оқиғаларында 
емес, сол қаһармандар арқылы айтылатын автордың өсиет-уағыздары мен 
ғибрат сөздерінде, сұрақ-жауаптарында жатыр. Дастандағы өсиет сөздер 
қазақ халқының мақал-мәтелдерінің түптөркіні іспеттес, мазмұндас екенін 
сеземіз.

Шығарманың негізі тақырыптық бағыт-бағдарын автор дастанның басты 
қаһармандарымен оқушысын таныстыру арқылы аңғартады. 

«Құтты білік» дастанын композициялық құрылысы тұрғысынан қарасақ, 
шығарманың әрбір тарауы моралдық, этикалық, философиялық, тағы басқа 
мәселелерге арналған. 

Жүсіп Баласағұн «дүниеде адам зерттеп білмейтін нәрсе жоқ, адамның 
ақыл-парасаты  құдіретті» дейді. Ол  өмірдегі  барлық  нәрседен  де 
ғылымды жоғары қояды, адам бойындағы жақсы-жаман қасиеттерді тығыз 
байланыстырып қарайды. 

Ақынның  білімді  қаншалықты  жоғары  бағалайтынын дастанның атынан-
ақ аңғарамыз. Дастанның негізгі бір тарауы – білім мәселесі. Сонымен бірге 
ақын мемлекет, қоғам, ел басқарған әкімдер, морал, этика, т.б. мәселелерге 
арналған тараулары да білімнің күш-құдіретін ардақтап, ғалымдарды көкке 
көтере мадақтайды. 

Білім – жарық, нұрын саған шашатын,
Ақыл – шырақ, қара түнді ашатын.
  Ақыл болса, асыл болар – болса ер,
  Білім кімде болса, бектік қылар – қылса ер.



52

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Кісі ұланы қара жерге қол салды,
Көтерді бәрін, білімін ол қолданды.
  Талай ізгі іс, атқарылды ақылмен,
  Мың рақмет ақыл-еске асыл кен!
Пайдасы көп аз ақылды аз деме,
Қадірі көп, аз білімді аз деме!
  Жұпарға ұқсап білім де тез таралар,
  Сақтап болмас басқалардан даралап.
Білім – байлық, азаймас һәм жоғалмас,
Еш қарақшы ұрыға да тоналмас. 
  Білімсіз кісі мәуесіз бір ағаш,
  Мәуесіз ағашты ешкім керек етпес. 
Ақын  адам бойындағы жаман қасиеттердің бәрі, атап айқанда, 

зұлымдық, қатігездік, сараңдық, опасыздық, т.б.  қоғамда орын алған теріс 
құбылыстардың өзін ол, түптеп келгенде, адамдардың білімсіздігінен, 
надандығынан деп есептейді. 

«Құтты білік» дастанында автор ерекше мән беріп, зор шабыт-
пен жазылған  аса  маңызды  мәселелердің бірі – адамдардың бірін-бірі 
құрметтеуі, ізет көрсетуі, сыйласымдығы болып табылады. Атап айтқанда, 
мұнда жастардың қарттарға, қариялардың жастарға, әкімдердің өз қол 
астындағы қызметшілеріне, жалшылардың өз қожаларына, балалардың өз 
әке-шешесіне, ата-ананың өз перзенттеріне деген ізгі құрметі қандай болу ке-
рек деген сауалға жауап берілген. 

«Ата-ананың ең басты парызы – баланы өткенге парасатпен, терең 
сезіммен құрметпен қарауға тәрбиелеп, ата-баба аруағын ардақтауға, 
салт-дәстүрді құрметтеуге баулу» дейді.

Жақсы мінез-құлық, әдептілік, кішіпейілділік, ең алдымен, адамның 
тәлім-тәрбиесіне байланысты деп түйеді. Сондықтан жас нәресте өмірге 
келісімен оны дұрыс тәрбиелеу – әке-шешенің қасиетті борышы екенін айта-
ды. Ақын, әсіресе, жастарды өркөкірек, тәкаппар, қуыс кеуде болудан көбірек 
сақтандырады. Кішіпейілділік – үлкенге де, кішіге де бірдей жарасатын 
қымбат қасиет екенін ескертеді:

Кісілік қымбат емес, кішілік қымбат,
Ұлық болсаң, кішік бол. 

Жүсіп Баласағұн әдептіліктің сан түрін жырлай келіп, солардың ішіндегі 
ең бастысы – тіл әдептілігі деген қорытынды жасайды. Дастанның бір тара-
уы, яки жетінші тарауы түгелдей – тіл әдептілігіне, мәнерлі, мәнді, сыпайы 
сөйлей білу өнеріне арналған. Автор оқушысын абайлап, ойланып - толғанып 
барып сөйлеуге, тілге сақ болуға шақырады.  Қысқа да нұсқа әрі мазмұнды 
сөйлей білу – әдептіліктің басы деген пікір айтады.

Жүсіп Баласағұнның сөз өнері туралы жыр жолдарынан бірнеше мысал 
келтірейік:
Біліп айтқан сөз – білікті саналар, Бұлай болса, тең ортасы – керегің,
Біліксіз сөз басыңды жеп, табалар. Тілге ұстамды болсаң, өсер беделің!
 Көрген емен көбік сөзбен оңғанды, Тіліңді бақ, басың аман болады, 
 Тобықтай түй тоқсан ауыз толғамды! Сөзді қысқа айт, жасың ұзақ болады.
Сөз кісіні ұлы қылар, бек қылар,  Қалар мұра – сөз, кісіден кісіге,
Көп сөз басты қара жерге кеп тығар. Сөзді мұра тұтсаң, пайда ісіңе, – 
 Көп сөйлесең, «Езбесің» деп жек көрер
 Сөйлемесең, «Мылқау»  екен деп сөгер. 

деп сөз өнерінің әдептілігін сақтауға шақырып, көркем сөздермен сипаттама 
береді. 

«Құтты білік» дастанының авторы метафора, аллегория, гипербола 
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меңзеп яки астарлап сөйлеу сияқты көріктеу құралдарын зор шеберлікпен, 
білгірлікпен пайдаланып отырады. Сондықтан жырдағы сан қилы адами 
бейнелер, табиғат көріністері, қаһармандардың көңіл күйі мейлінше айқын, 
әсерлі шыққан.

Ақын табиғаттың кейбір сиқырлы құбылыстарын, жан-жануарлардың 
түрлі қасиеттерін адамның мінез-құлқына ұқсата отырып, қаһарманның 
көркем бейнесін айқындай түседі. Табиғатты сөз зергері ретінде зор 
шеберлікпен, шабытпен суреттейді. Дәл осы тұста тегімізден қалған үрдіс 
болғандықтан, ұлы Абай табиғатты суреттеуде, төл әдебиетіне жансызға 
жан бітіру үрдісін  өзі ашқан поэзиялық жаңалық, бәлки  Ж.Баласағұннан  
дарыған бастама болар... 

«Құтты білік» дастаны түркі тіліндегі жазба әдебиет әлі бай тәжірибе 
жинай қоймаған дәуірде жазылды. Әрине, бұл кезде Жүсіп Баласағұнға өз 
шығармасын араб яки парсы тілінде жазу әлдеқайда жеңіл болар еді. Өйткені, 
осы кезде араб-парсы тіліндегі шығыстың классикалық әдебиеті мейілінше 
дамып, көркем образдар жасаудың ғажайып үлгілерін көрсетіп жатқан-ды. 
Оның үстіне Жүсіп Баласағұн араб және парсы тілдерін жақсы білді және 
бұл тілдерде жазылған поэзиялық, прозалық туындыларымен жан-жақты та-
ныс болды. Алайда, Жүсіп араб-парсы дәстүрінен бас тартты. Ол өзінің ана 
тілінде, яғни түркі тілінде күрделі де көркем шығарма жазып, өзінше жаңа 
соқпақ салып, жаңа дәстүр тудырды. 

Кезінде «Құтты білік» шығармасы иісі түркі мұсылман халықтарының 
арасына кең тараған. Осы шығарма өмірге келгеннен кейін ақындар 
Ж.Баласағұнға еліктеп жыр жаза бастады. Бұл кітап Жетісу өңірінде жа-
зылса да, әдеби көркемдігі арқасында Еділ-Жайық бойындағы бұлғар-
татар ақындарына да үлгі болған. Мысырдағы түркі-қыпшақ ақындары 
«Құтты біліктегі» ой орамдарын пайдаланып, өз тілдеріне шығарма жазуда 
Ж.Баласағұнға еліктегені шүбәсіз  еді. 

«Құтты біліктің» басты ерекшелігі: түркі халықтарының әдеби жәдігері 
болып табылатындығында және түркі жазба әдебиетінің бастауы болуында. 
Ғылыми-археологиялық  қазба  жұмыстары  кезінде  Сарайшық,  Сауран,  Та-
раз, Отырар  тәрізді  қалаларының  орнынан  табылған  қыш  құмыралардың, 
басқа да  әшекей  бұйымдардың   сыртына   өрнек  тәрізді   етіп  жазған  
«Құтты біліктің»  мәтіндері  кездесетін  болған.

Жүсіп Хас Хажиб Баласағұн ағартушылық, моралдық, этикалық 
ұстанымдарды  жырлап, оларды әлеуметтік мәселе ретінде көтере білген 
түркі жұртының қоғам қайраткері болды. Жалпы Ж.Баласағұн дастанын білу 
арқылы білімділік ақылмен ұштасып жатса, оған ақыл қосылса – толық адам 
(Абайша айтқанда) болудың нағыз кемел жолы деген ой түйесіз. 

«Тәрбие  басы – тал  бесіктен»  дегендей,   «Құтты білікті»  ең  бірінші ке-
зекте  ұстаздар  қауымы  дұрыс  оқып,  біліп,  құндылығына,  маңыздылығына  
қанып, өз   саналарына   сіңіре  білсе,  шіркін-ай,  алдындағы  шәкірттерінің  
бойына, түйсігіне  дастан  кейіпкерлерінің бітім-болмысынан алған 
тазалықты, басқа да адами қасиеттерін дарыта білсе, мынау өмір, нағыз 
иранбақты жұмақтай және еліміз ең бақытты мемлекет атанатын болар еді 
деп ойлаймын.

Мені кейде осы заманауи кезеңдегі көп адамдардың бойындағы белең 
алып бара жатқан ынсапсыз қанағатсыздығы қынжылтады. Дәл осындай 
пенделік  тұрғыдағы да, мемлекеттік  билік  тұрғысындағы да жіберіп алатын 
кемшіліктердің, олқылықтардың болуы себебін және түзетуіне, адамдардың 
жақсы  және  жаман  қасиеттерінің  әсерінен болатын жайттарға берер жауап-
ты «Құтты біліктен»  табуға  болатыны  неліктен  алаш  жұртына аян емес!? 

Біз,  барлығымыз Алла – Жаратқан  иемнің  жер бетіне келтірген 
пендесіміз. 95 пайыз адамдарды Алла Тағала іске, оқуға  жарамды етіп, он 
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екі мүшесі мен   ақыл-есін  кем қылмай, қатарынан  қалдырмай, бергеніне 
шүкіршілік етіп, жақсы өмір үшін, адал күресу үшін жаратады. Сол күрестің  
жемісін көру арқылы  ғана өміріміз – мәнді, ғұмырымыз – сәнді, кереметке 
толы, ғажап екенін ұғу.  Сол  жемістің  шырынынан  шәрбаттанса, адалдықпен, 
шындықпен өмір сүру – нағыз  бақыт сол екенін жүрек түбі мен сана-сезім 
арқылы ұға білсе... 

Осы құндылықтың нәрін өскелеңге жеткізетін де, көкейіне қондыратын 
да бірден-бірі – ұстаздар қауымы болуға тиісті екені мәлім.

 Күні бүгін мұғалімдер қауымындағы көптеген ұстаздардың ықыласы 
енжар, көзқарасы  селқос күйде  деген ойда қаламын... Себебі, әсіресе, тіл 
мамандары тәрбие  берумен  қатар оқушының рухани жан сарайын ашуда 
бірден-бір бағыт беруші емес пе? Ал рухани сана әдебиетші  маманының 
өзінің бойынан табылмай жатса, маман деп санап, сеніп жүрген  ұстаз тек 
қарынның қамы үшін ғана  пенделікке  салынып, шәкірт  жүрегінің  түбіне  
руханилықты сіңіре білмесе,  әдебиеттің  өткені мен бүгінін және  ертеңін 
сабақтастырып, тартымды етіп, көркемдеп, санасына  құя  алмаса,  әлбетте, 
оқушы  баланың  алтыннан қымбат  уақытының  зая кеткені.  Ол үшін  мұғалім 
Алланың алдында да, адамзат  алдында да  жауапты!  Өзін «күнәға қалып 
жатырмын-ау» деп ойлай ма екен? 

Мұғалімдер білімін жетілдіру курсында жас ғалым, әдіскер Қанат Ибра-
гимов өзінің қала ұстаздарына оқыған дәрісінде: «Біз, мұғалімдер, бүкіл ис-
лам дінінің ұстазы Мұхаммед пайғамбардың ізбасары болып саналамыз, 
себебі, біз шәкірт қалдырамыз» деген еді. Оқыған дәрісі арқылы көздегені, 
ұстаздардың жауапкершілігі мен парызын меңзеп тұрғаны айқын еді. Сол 
жолы бір топ қала мұғалімдері  таңғажайып әсерде қалып, жас ғалымның 
имандылық тұнған жүзіне сүйсініп, ұстаздың өте қызықты да тартымды 
дәрісіне тамсанып, білім нәрімен сусындап шыққанбыз. 

Қанат Ибрагимовтың дәрісін тыңдаған сайын нағыз тіл мен әдебиет 
маманы қандай болу керек екеніне көзің жете түсетіндей. Дәріс барысын-
да әртүрлі өмірде болатын қызықты мысалдар келтіре отырып және түрлі 
жағдаяттармен біріктіріп, үлкендердің өзін ерекше баурап алған еді. Нағыз 
ұстаздың қаншалықты ұзақ еңбек етіп, өмір-бақи ұстаздық қызмет жолын-
да ізденісте болу керек екенін жиналғандарға шегелей ұғындырғанын сезген 
едік. 

Біз, ұстаздар қауымы, менің баяндамама арқау болған Ж. Баласағұнның 
заманалар бойы мәнін жоғалтпай жеткен философиялық, этникалық  ұлы 
туындының  көркемдік  заңдылықтарына бойлай білсек, санамызға сіңіре  
білсек және әлем мойындаған ұлы шығарманың мәні мен мазмұнын 
ұрпақтардың көкейіне қондыра білсек, соның өзі  үлкен үлесіміз болмақ де-
ген ниеттемін.  

«Бала біздің – болашағымыз», «Болашақ – жастардікі» дейміз. 
Ертеңіміз солардың қолында, сондықтан, күнделікті тәрбиесіне нұқсан 
келтіріп алмай, білімді, тәрбиелі, имандылығы  асқақ, ұлтжанды, өресі биік, 
ұлтымыздың салт-дәстүрін бойына сіңірген, ұлттық құндылықтарды тани  
білетін, бағалай  білетін  жалынды  жас  ұрпақтарды  тәрбиелеу – біздің 
міндетіміз.  «Құтты  білік»  тарауларына  үңіліп, тереңділігіне  сүңги  білсек, 
бұл шығарманың адамзатқа берері ұшан-теңіз екені белгілі. 

 Қазақ топырағында дүниеге келген Ж. Баласағұн сынды ғұламалардың 
әлемін танып біліп, өсиеттерімен ғибраттанып жатсақ, шуағына малынып, 
руханилықтың нұрына шомыла түскен болар едік. 
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иылғы жыл  Қазақ  хандығының 550 жылдығы, жеңістің 70 жылдығы,  
Конституцияның 20 жылдығы,  Қазақстан халқы Ассамблеясының 

ХАНДЫҚ  ДӘУІР – АТА ЗАҢНЫҢ БАСТАУЫ

Элмира ЧЫНАХУНОВА,
Жаркент көпсалалы колледжінің
тарих пәні мұғалімі

Б
20 жылдығымен есте қалмақ. Мемлекет өміріндегі осы орасан  мәнді 
оқиғалардың елдік  мерекелер сипатында аталып өтуі өте маңызды. Міне, 
осы  аталған мерекелердің барлығын бүгінгі тәуелсіздікке жетуге ықпал ет-
кен, жол ашқан тағылымды тарих, ортақ  шежіре деп білеміз.

Тәуелсіз Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамызда 
қабылданған  Конституциясының I бөлімнің  1-бабында «Қазақстан Респу-
бликасы өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемле-
кет ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның 
өмiрi, құқықтары мен бостандықтары», – деп атап көрсетілген. 

Осы ең қымбат қазына – адам және адамның өмiрi, құқықтары мен 
бостандықтары сонау хандық дәуірде бірінші орында тұрған. Бұған дәлел: 
халық ауыз әдебиеті арқылы күні бүгінге дейін жеткен «Қасым ханның қасқа 
жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Тәуке ханның жеті жарғысы» сынды 
заңдар жинағы.

«Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан аумағындағы ежелгі замандар-
дан бері үздіксіз жалғасып келе жатқан этникалық, саяси, экономикалық, 
мәдени, рухани, мемлекеттілік дамулардың заңды қорытындысы болып та-
былады» дейді тарихшы ғалым Б.Кәрібаев.

Яғни, 1465-1466  жылдары  Қазақ мемлекеттігінің тарих сахнасына 
шығуы – тамыры ежелгі заманда жатқан ұзақ тарихи дамудың жемісі. Бұл 
тарихи оқиға қазақ халқының топтасуына, оның этникалық аумағының 
қалыптасуы мен тұтастығының нығаюына, қазақ халқының рухани және 
материалдық мәдениетінің дамуына себеп болды.

Қазақ  хандығының  құрылуы  қазақ халқының тарихында төтенше 
маңызды  оқиға  болды. Ол  ұлан-байтақ өңірді мекендеген қазақ 
тайпаларының басын қосып шоғырландыруда, қазақтың этникалық тер-
риториясын біріктіруде, қазақтың байырғы заманнан басталған өз алдына 
жеке ел болып қалыптасуын біржолата аяқтауда аса маңызды және түбегейлі 
шешуші рөл атқарды. Осы құрылған қазақ хандығының алдында  үлкен тари-
хи міндеттер тұрды.

Бірінші – мал жайылымдарын пайдаланудың Дешті Қыпшақ  даласын-
да бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі тәртібін қалпына келтіру (бұл тәртіп 
Әбілқайыр хандығындағы аласапыран кезінде бұзылған еді).

Екінші –  шығыс пен батыс  сауда керуен жолы үстіне  орнаған  Сырдария  
жағасындағы  Сығанақ,   Созақ, Отырар, Иассы  (Түркістан),   т.б. қалаларды 
Қазақ хандығына қарату. Себебі, Сырдария бойындағы бай қалалар бұдан 
бұрынғы мемлекеттік бірлестіктердің: Ақ Орданың, Әбілқайыр хандығының 
саяси-әкімшілік және сауда-экономикалық орталықтары еді. Сырдария 
бойындағы қалаларды өзінің экономикалық және әскери тірегіне айналдыру 
Дешті Қыпшақ даласын билеудің басты шарты болып келген. Сондықтан бұл 
қалалардың саяси-экономикалық және соғыс-стратегиялық маңызы зор еді.

Үшінші – қазақ тайпаларының басын қосып, қазақтың этникалық  тер-
риториясын біріктіру.

Осы мақсатқа Қазақ хандығы Қасым ханның тұсында (1511–1521 ж.) қол 
жеткізді. Қасым хан туралы айтқанда, бірден ойымызға ешбір жазба дерек-
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терде кездеспейтін, тек қана халық ауыз әдебиеті арқылы күні бүгінге дейін 
жеткен «Қасым ханның қасқа жолы» деген сөз тіркесі оралады. Бұл сөздің 
астарында үлкен мән жатыр. Біріншіден, Қасым ханның өмірі, хандық билігі, 
сол жылдардағы Мауреннахрдағы шайбанилер әулетімен, Моғолстандағы 
шағатайлар әулетімен жүргізген саясаттың, қарым-қатынастың нәтижесі, 
екіншіден, Қазақ хандығын күшейтудегі қазақ мемлекеттілігін нығайтудағы 
сіңірген еңбегіне халықтың берген бағасы, үшіншіден, қазақ халқының 
этникалық, ұлттық территориясын қалыптастыру жолындағы атқарған 
жұмыстарының жемісі, төртіншіден, мемлекетті басқару ісіндегі келесі 
ұрпақтарға қалдырған өнеге жолы.

XVI ғасырдың бірінші ширегінде қазақ атын жер жүзіне жеткізген Қасым 
хан есімі қазақ халқының тарихи санасында мәңгі орын алып, жарты мың 
жылдан аса сақталып келе жатыр. «Қасым ханның қасқа жолы» – осының 
айғағы.

Тәуке хан өзі билік еткен жылдары ішкі және сыртқы саясатты сәтті 
жүргізді. Ол ХVІІ ғасырдың аяғы мен ХVІІІ ғасырдың  басында Қазақ 
хандығындағы саяси жағдайды реттей алды. Бұл кезде Қазақ хандығы 
біртұтас мемлекет болды. Қазақ хандығында тәртіп сақтау және мемлекеттік 
құрылыстың негізгі ұстанымдарын анықтаған «Жеті жарғы» заңдар жинағы 
Тәуке тұсында жасалды. Тәуке хан дипломат-мәмілегер, айлакер қолбасшы, 
әдеттік құқық жүйесінің реформаторы және қазақ ұлтының бірлігі мен 
жерінің тұтастығын сақтауға жан аямай күш салған ірі мемлекеттік тұлға 
ретінде танылды. 

Бүгін тәуелсіз ел болып отырғанда осы сонау хандық дәуірден бастау 
алған заңдар жинағы өзінің еш құндылығын жойған жоқ, керісінше, тарих-
тан тағылым алу қажет. Қоғамдағы келеңсіз жайттарды болдырмас үшін осы 
заңдар жинағын қайта жаңғырту өмір талабына айналып отыр.
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Жаркент қаласы.

рпағымыздың  туған  өлкемізге  деген  сүйіспен-
шілігін   ояту,  өз халқын, тілін, туған  жерін сүюге,  

ТІЛ – ХАЛЫҚТЫҢ  КҮРЕТАМЫРЫ  

Күлжәмила ӘШІРОВА,
№7 колледж кітапханашысы

Ұ
қадірлеуге,   бағалап  мақтан етуге  тәрбиелеу,  жеке 
тұлғаның өзін-өзі басқару механизмін қалыптастыру, 
оқушы танымын, ақыл-ойын, сөйлеу мәдениетін, әдеби 

шығармашылық қабілетін дамыту, ана тілін ардақтауға, тіл тазалығын сақтауға, 
халықтық салт-дәстүрлерді құрметтеуге тәрбиелеу, бейбіт, тыныш заман қадірін 
бағалай білуге баулу – әрбір қазақстандықтың парызы. Осы орайда, сабақ  
көрнекілігіне плакаттар, ана тілі, сөз қадірі туралы нақыл сөздер, «Ана тілім – 
жүрек үнім», «Қасымда болсын анам» атты фотомонтаждар, шарлар, жалауша-
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лар, шымылдық, ұлттық костюмдер, магнитофон,  күй таспаларын  пайдалана  
отырып,  тәрбие  сағатын  өткізген  едім.

Төменде соны ұсынып отырмын.
Сабақ басында Құрманғазының «Балбырауын» күйі орындалып тұрады.
Бес оқушы ана тілі туралы өлеңдерді кезекпен оқиды.  Жырлар оқылып 

біткен соң бірінші оқушының қолындағы туды бесінші оқушы сүйіп, тағзым 
етіп, туды жазады. Онда «Тіл – халықтың күретамыры» деген жазу тұрады.

Әнұран  ойналады.
1-жүргізуші. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар!
2-жүргізуші. Сәлеметсіздер ме, асыл ұстаздар, ардақты ата-аналар, заман-

дас-студенттер!
1-жүргізуші. Осынау маңызы мен мәні терең мерекені тойлауды бүгін 

біз «Тіл – халықтың күретамыры» тақырыбындағы өнеге сағатымызбен 
бастамақпыз.

2-жүргізуші.  Біз бүгін осынау бейбіт күн, тыныш заманның бағасын терең 
бағамдап, айбынды, қуатты туған тіліміздің құдіреттілігін терең сезінеміз.

1-жүргізуші. Бізге осындай кең, ұлан-байтақ жазиралы атамекен, бейбіт 
күн, тыныш заман сыйлап кеткен бабалар рухына тағзым етеміз.

2-жүргізуші.  А.Толстой «Тіл – ұлттың жаны» деген екен. Олай болса, 
халқымыздың тарихынан хабардар етіп, халық ауыз әдиебеті жайлы бір ауыз 
сөз қозғаймыз.

1-жүргізуші. Дархан  дарынды  жазушы  Ғ.Мүсірепов  «Ана  тілі  дегеніміз– 
сол тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтың баяғысын да, бүгінгісін де, 
болашағын да танытатын, сол халықтың мәңгілігінің мәселесі», – деп өте 
орынды айтқан. Осы сөз есіме түскенде, менің жанымда бір оқиға жаңғырады.

2-жүргізуші. Ол қандай оқиға?
1-жүргізуші. Ана тілі мен халық тағдыры жайлы оқиға.
2-жүргізуші. Иә, менің де есімде бұл оқиға.
1-жүргізуші. Ертеде қазақтың ханы іргелес бір мемлекеттің патшасымен 

дос болыпты деседі. Екеуінің достығына  дос-дұшпаны  қызыға да қызғана 
қарайды екен.

Екеуінің де перзент дегенде жалғыз ұлдары болыпты. Олар балаларының 
тату жолдас, адал дос болғанын қалап, ұлдарын бір-бірінен ажыратпай, бала-
ларды екі елде кезек-кезек жүргізіп тәрбиелепті. Зымыран уақыт зымырап өтіп, 
екі бала ер жетеді. Бір жорықта қазақ ханы мерт болып, оның орнына жалғыз 
мұрагері ұлы таққа отырады. 

Әке өнегесін, тәлімін жастайынан жанына тоқып өскен есті бала хан елінің 
ішкі, сыртқы саясатын тең ұстап, халқының жағдайын жақсартып, ел-жұртының 
алғысына бөленіпті. Оны халқы аса зор құрметпен, ерекше сүйіспеншілікпен 
Әділ  хан атап кетіпті.

2-жүргізуші. Көрші патшаның баласы шолжаң болып, ешнәрсенің  парқына 
түсінгісі келмейтін өркөкірек, ұр да жық болып өседі. Ол кішкентайынан бірге 
өскен, жас та болса бір мемлекеттің тұтқасын ұстап отырған, ел құрметіне 
бөленген Әділ  ханды күндеп, қызғаныштан өртене жаздап,  қайтсем  Әділден  
озамын  деген  күншілдікке  бой алдырды. Әділ ханнан  атағын  асырудың  
бірден-бір  жолы  ертерек  таққа  отыру деп түсінген ол бір түнде  әкесін  өлтіріп, 
таққа  отырады. Алайда, оның бірде-бір ісі  алға баспайды, халқы оның шын 
есімін ұмытып, дөкір  Дойыр  атап  кетіпті. Елі  өзін құрметтемеген соң Дойыр 
халқын  қылыштың жүзімен қорқытып, қаһармен қаймықтырып ұстапты.

1-жүргізуші. Әділ ханның атағы асып, мерейі тасып тұрады. Ойлағаны іске  
аспай,  әбден  амалы  таусылған  Дойырға  бір  күні зымиян ой келеді. Ол дереу 
Әділ ханға: «Тай-құлындай тебісіп өскен, асыл досым! Сені қатты сағынып 
жүрмін....Қонақ болып келіп қайтсаңшы, ұлың  мен  анаңды  да ала кел...», –   
деп хат жазып, шақырушы жібереді.

«Көріспегелі де көп болыпты-ау. Бір-бірімізді бір сәт көрмесек сағынып 
тұрушы едік...», – деп сый-сияпат, тарту-таралғысын мол етіп алып, анасы мен 
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баласын да ертіп, Әділ  хан жолға  шығады. Дойыр досын үлкен құрметпен 
қарсы алып, қадірлеп, сыйлап күтеді. Әділ  ханның әкелген сый-сияпатын 
көргенде, Дойыр есінен тана жаздайды, қызғаныш өрті тағы лаулайды.

2-жүргізуші. Әділ хан еліне жинала бастағанда Дойыр: «Достым, 
бала күнімізді есіңе алшы, екеуміздің жұбымыз жазылмайтын, көріспесек, 
жолыққанша асығатын едік қой. Сенен өтініш, ұлыңды қалдырып кет. Бала-
ларымыз да екеуміз сияқты бауырмал болып өссін. Егер балам жалғызсырайды 
десең, анаңды да серік етіп қалдырып кет, біршама уақыттан соң мен де 
ұлымды  қосып  шығарып саламын...»  дейді. Пейіл  санасында зәредей де бөтен 
ой жоқ  Әділ  хан досының  өтінішін  мақұл  көріп,  анасымен  ақылдасып, ана-
сы мен баласын күтушілерімен қосып Дойырдың қолында қалдырып, өзі еліне 
аттанады.

1-жүргізуші.  Зымиян ой, арам пиғылы іске асқан Дойыр Әділ хан 
еліне жетті-ау деген уақытта артынан шапқыншы жібереді. Суыт жүрісті 
шапқыншыдан күдіктенсе де, ойына арамдық кірмеген Әділ хан досынан кел-
ген хатты оқиды:

«Әй, Әділ хан! Ұлың мен анаңды тірідей көргің келсе, жарты иелік 
жеріңді  бересің,  оған  көнбесең,  алты ай уақыт ішінде халқың өз ана тілін 
ұмытып, менің тілімде сөйлейтін болсын, менің дініме кірсін. Осы шартымды 
орындасаң ғана анаң мен ұлыңды  құзырыңа  жіберемін. Айтқаныма көнбесең,  
сый-сияпат  әкелген  сандығыңа екеуінің мүрдесін салып жіберемін».

2-жүргізуші. Ендігі оқиғаны өз көздеріңізбен көріңіздер.
1-көрініс.  (Шымылдық ашылады. Мұңды күй орындалып тұрады. Төрге 

тақта тұнжырай ойланып хан, екі жанында уәзірлері отыр.)
1-уәзір. Уа, Алдияр! Ақиық сұңқар едіңіз, шөккен бурадай пәсейіп кеттіңіз. 

Бұл соққы елге де оңай тиген жоқ. Ел еңсесін түсірмей, сыр алдырмай қатая 
түссеңіз нетті. Ел қорғаны, жел жағына ық, күн жағына пана қалпыңыздан тая 
көрмеңіз.

«Сарыуайым – ерге сын, Жүдеу кейіп – елге сын» деген, тақсыр! (Хан ой-
дан арыла алмай отырады. Қайғылы күй орындалып тұрады. Сахнаға қолында 
домбырасы бар ақын шығады.)

Ақын.
Көтер, қане басыңды, қалай бұның,  Бақытсыздық деп кім айтты саған.
Мұз боп еріп кеткен бе бар айбының.  Жігітке арман жеткізіп пе еді,
Күніңді босқа өткізіп пе едің,  Өз сорын өзі жеңбесе.  
Тағдырың неге сыр айтты сараң.  Өмірдің кейбір сәтсіздіктері
Өмірдің кейбір сәтсіздіктерін  Бақытсыздық емес ендеше!  
                      М.Шаханов
– Алла жар, хан ием, Алла жар! Иә, жарты иелік жер дейді, тіл, дініңді 

құрт дейді. Опасыздық ойы да содыр, бала мен ана құны деген де батып тұр. 
Қамықпа, тақсыр! Артыңда елің бар. Батыр туылған елден дана да шығады. 
Дана шешім табылар сәт алыс емес.

2-уәзір. Иә, тақсыр, кемеңгер халық табар амалды.
1-уәзір. Хан ием! «Көп түкірсе – көл» деген, тығырықтан шығар жолды 

қалың бұқара табар.
Әділ хан. Одақтас болайық дегенінен-ақ шошып едім, көнбеп едім. 

Мұншалық аярлыққа барады деп кім ойлаған. Дойыр атын халқы дәл қойған 
екен. Тақ үшін, мал-дүние үшін әкесін өлтірген зұлымнан не үміт, не қайыр 
күтуге болады.

2- уәзір. Дойыр патша жансыз жерден ұстап тұр. Дегенмен, дұрыс бағыт, 
оңды шешімді табармыз.

Әділ хан. Бір амалы табылар. Мені оңаша қалдырыңдар. (Хан ерсілі-
қарсылы ойланып жүріп, тағына келіп отырады. Алыстан домбыраның қоңыр 
мұңды сазы естіледі. Сахнаға ақ айыр қалпақты, ақ сақалды, ақ шапанды 
баба шығады. Ойланып, тұнжырап отырған ханның оң жақ тұсына келеді. 
Күмбірлеген мұңды күй орындалып тұрады.)
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Баба сөзі. Асқар тауларың құламасын, саялы ағаш сынбасын, қанаттарың 
қырқылмасын. Қылса да дұшпан қастығын, Жолымен жүр жақсының. Ел-
жеріңді қорға, балам, сақта деп, Аманат қып тапсырдым. Жеріңді қорғамасаң – 
көмусіз, кебінсіз қаласың. Тіліңді қорғамасаң – қадірсіз боласың. Қара басыңды 
мүддесіне бола еліңді ұлы бақытынан айырма, халқыңның ұлы мақсатын отқа 
салма, ұлым!

Әділ хан. (Басын  көтеріп  орнынан  тұрады,  өзімен-өзі  күбірлеп  сөйлейді.) 
Мұның жоруы не? Бұл түс пе, әлде, елес пе? Ұлы бабаның қабағы неге қатулы, 
жаны неге жүдеу?

Ел үшін еңіреген асыл ер ең, ұлы бабам! Нені меңзеп, нені тұспалдап 
кеттің? Бәлкім бұл.....

(Сахнаға уәзір жүгіріп шығып, ентіге сөйлейді.)
1-уәзір. Уа, алдияр! Хан ием, халқың жарты иелік жерді беруге келісті.

Кішкене  жерден  кедейленіп  қалмаспыз. Ұлың  Қайсар  мен  ғазиз  анаңды, 
сәтін  салса,  азат  етер  күн туды.

Әділ хан  (ашуланып). Не тантып тұрсың! Мүсіркеушім алыста емес, сен бе 
едің?  Жеріңді беру тіліңді сатумен бірдей, бұл не деген сұмдық! Жер дегенің 
елдің ең асыл қазынасы емес пе? Жерді ата жауыңа беріп, ұрпағыңды құл  
етпекпісің! Жерді беру – сорлау, тілді ұмыту – өлім.

Бүгін  жеріңді  алған,  ертең  тілің  мен  дініңді,  ата салтыңның  көзін жоя-
ды. Жоқ!  Сендер  мені  мүсіркемеңдер!

 Жер ананы ата дұшпанға бер дегенннің басы кесілсін! Қасиетті жер үшін 
өлу ақ  өлім, құрбандық! Жер берілмейді.

1-уәзір. Ау, тақсыр!
Әділ  хан. Доғар! Мен ана тілімде айттым кесімді, ендеше, шешім өзгермейді. 

Жи сарбаздарды! (шымылдық жабылады).                                                     
2-көрініс (Шымылдық ашылады. Төрде, тақта Дойыр патша отыр.Екі жа-

нында күтушілері  желпуіштерімен  желпіп  тұр. Патшаның алдында үстел 
үстінде  мол  дастархан. Биші  қыздар  би  билеп  жүр. Уәзірлер   кіреді.)

Дойыр патша. Қалай? Жалынып, аяғыңа жығылып, еңіреді ме күшік? 
Әкесі көріп  езілуі  керек еді.

Уәзір. Жоқ, тақсыр. Бала әкесінің үкімін естігенде абыржып, сасқан жоқ. 
Мысқылдап күлді де, әкесін мақтан етті.

Дойыр патша. Жә, жарар. Кемпір қайда?
Уәзір. Ес-түссіз жатыр. Тілін  кесіп  баласына  жібердік.
Дойыр патша. Байқа,  өтірік  өлген  болып  жүрмесін,  азапта,  қинай  түс, 

тек  өлтірме. Көрсін  шешесінің  халін, қандай  күйде  жатқанын.
Баланы әкел (Уәзір  иіліп  шығып  кетеді. Біршама  уақыттан  кейін  бала-

ны  сүйреп  әкеліп,  патшаның  алдына  тізе  бүктіреді.  Бала  орнынан  ұшып 
тұрады).

Бала. Әжем қайда? Қайда әжем!
Уәзір. Патшаға тағзым ет, и басыңды!
Дойыр патша. Қалай, бала халің? Кім сені осынша қинаған? Қап, обал 

бопты-ау.
Бала. Құзғын ! Әжем қайда?
Дойыр патша. Бәлкім, әкеңе хат жолдарсың. Ол менің дегеніме көнсе, мен  

райымнан  қайтамын. Мен  жаман  адам  емеспін.  Қазір сені бір түрлі аяп 
тұрмын.

Бала. Менің әкем екі сөйлемейді. Мені жалынады деп ойлама. Сендей 
құзғынға қарау жиіркенішті. Неткен екі жүзділік.

Дойыр патша. Бейшара-ай, мен сені  ажалға  қимай  тұрмын.
Бала. Нағыз  сорлы сенсің. Бала мен анаға тек сен сияқты бейшара ғана қол 

көтереді.Сенің жүрегің анау тақ пен басыңдағы тәжге бола әкеңді өлтіргенде-ақ   
еттен тасқа айналған.

Дойыр патша. Ха, ха!  Мына  сені  өзіңнің туған әкең өлтіре бер деп  отыр 
ғой. Жерін, дүниесін  сенен,  анасынан  артық  көріп отыр.
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Бала. Әжем қайда?
Дойыр патша. Әкеңе айт, райынан қайтсын. Сонда әжеңнің  ертегісін 

тыңдап, құшағында  отырасың.
Бала. Әке кесімі – оң шешім. Өлтірем деп қорқытпай-ақ қой. Денемді 

өлтіресің, жаным, арым мәңгі өлмейді, атымды өшіре алмайсың. Елдің 
құрбандығы болып, ақ өліммен өлу – мен үшін зор бақыт.

Дойыр патша.  Қызбаланбай  ойлан, бала. Өлесің де кетесің, жай 
өлтірмеймін, бөлшек-бөлшек етіп, паршалап турап, азаптап, шалажансар 
денеңді ит-құсқа  жем етемін.  Өлім мен өмір  арасында бір  жеті ұстаймын. 
Сен не өле алмай, не тіріле алмай  қиналасың  ғой,  байғұс.

Бала. Тфу, Құзғын!  (Патшаның  бетіне  түкіріп  жібереді. Патша қол ора-
малын алып бетін сүртеді.)

Уәзір. Иттің күшігі, патшаға басыңды и. (Баланы жұлқып, патшаның алды-
на тізерлетеді. Бала орнынан ұшып тұрады.)

Дойыр патша. Өзіңе болмаса да кемпірге жаның ашысын. Жаз әкеңе хатты!
Бала. Неткен топас сорлы едің. Әлсіздігің  мен  аярлығыңды әрбір сөзіңнен  

байқатып  алатын нағыз бейшара. Мен сатқын емеспін. Мен азат елдің ұлымын,  
дархан  даланың еркін желі, азат таңмын. Мен мәңгі  өлмеймін. Ал сені өз 
ұрпағың ертең-ақ  жексұрын  санап,  ұмытады. Сен мәңгілік жексұрын. Тфу, 
құзғын!

Дойыр патша. Өшір үніңді, иттің күшігі! (Уәзіріне қарап) Әкет! Көзін 
жой! Ұсқынын адам шошырлық ет, паршалап турап, бөлшек-бөлшек денесін 
сандыққа салып, әкесіне тарту етіңдер. Көрсін менің жомарттығымды, 
айтқанымнан қайтпайтынымды. (Уәзір баланы жұлқи сүйреп әкетеді. Бала 
жұлқына:  «Мен өлімнен қорықпаймын. Сен тірі өліксің...», – деп  айқайлап 
кетеді. Патша  ашуланып  орнынан  ұшып  тұрады.) Шымылдық жабылады.

3-көрініс. (Сахнада  екі сандықтың жанында Әділ ханның уәзірлері тұр.
Қайғылы күй орындалып тұрады. Сахнаға  қатты күйзелген Әділ хан тұнжырап 
шығады. Сандықтардың жанына келіп тұрады. 1-уәзір бірінші сандықтың  ау-
зын  ашады. Хан еңкейіп сандықтан баласының  қолын шығарып сүйеді, еңіреп 
отырып  баласының басын құшақтайды.Баланың сау тамтығы жоқ, үсті-басы 
қып-қызыл қан. Сол кезде екінші сандық ашылып, ішінен ана рухы шығып, 
қолын жайып тұрып тіл қатады. )

АНА.
Ғасырлар бабаң жинаған  Кіршіксіз ардай сақтаңдар,
Шашылтып алма, жан балам! Қазақтың тілін ғаламат!
Ана тіл – арың, иманың,  Ұрпақтар! Атар ақ таңдар
Айырылсаң берер кім саған?! Аманат, саған аманат.

(Осы өлең оқылып жатқанда сахнаға ақ киімді, ақ сақалды баба шығып 
қолын жайып, бата береді. 3-көрініс барысында мұңды күй орындалып тұрады.) 

Шымылдық жабылады.
Бұдан кейін жүргізушілер кезекті өнерлі оқушыларға беріп, ән, жыр, күй, 

би орындалады.
Кітапханашы. Ал, жас достар, туған тіл, ұлы Отан, бабалар рухына тағзым 

еткен «Тіл – халықтың күретамыры»  атты өнеге кешімізді қорытындылайтын 
сәт те таяп қалды. Бүгін осында отырған әрқайсысыңыздың да ерекше 
тебіреністе болып, борыш, парыз деген қасиетті ұғымдарға бір табан жақындай 
түскендеріңіз анық. Ендеше борышымызды адал атқарайық, парызымыздан 
қарыз болып қалып жүрмейік, достар.

Алла бізді рухани тарығудан, рухани тоқыраудан сақтасын! Баршаңызға 
бақыт, игілік, ынтымақ, бірлік және бейбіт өмір тілеймін. Ортақ үйіміз – 
Қазақстанға құт-береке ұяласын!

Ана тіліміздің мәртебесі асқақтай берсін, ағайын!
Оңтүстік Қазақстан облысы                                                                
Кентау қаласы.
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Ғылыми кітапханаларда

анышпан Абай ақын бір ғасырдан аса уақыт бұрын  «Адамның  адам-
шылығы жақсы ұстаздан», «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден 

 ДӘУІРДІҢ  ДАРА  ҰСТАЗЫ

Лиза БЕКТІБАЕВА,
республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхананың 
оқырмандарға қызмет
көрсету бөлімшесі басшысы

Д
балаға» деген еді. Осы екі сөзден ұрпақ тәрбиесіндегі ұстаздың ерекше ор-
нын  аңғарамыз.  Осындай ұстаздардың  бірі  де бірегейі КСРО Мемлекеттік  
сыйлығының лауреаты,  «Құрмет» және «Парасат» ордендерінің иегері, 
Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген мұғалім, ҚР білім беру 
ісінің қайраткері, Қазақстан Республикасы Педагогикалық ғылымдар 
академиясының құрметті академигі, республикалық ғылыми-әдістемелік 
атау лы зертхана жетекшісі болған  білім мен тәрбие берудің білгірі, жаңашыл 
педагог, ұлағатты ұстаз  Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева. 

Жуырда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
республикалық  ғылыми-педагогикалық  кітапханасының  ұйымдастыруымен 
Бітібаева  Қанипа  Омарғалиқызының  туғанына  70 жыл  (1.05.1945–9.09.2014 
ж.) толуына  арналған  «Дәуірдің  дара  ұстазы»  атты еске алу кеші болып 
өтті.            

Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева 1945 жылы 1 мамырда Шығыс Қазақстан 
облысы Тарбағатай ауданы Жетіарал ауылында дүниеге келген.

1968 жылы Семей педагогикалық институтын бітіріп, 1968–1980 жыл-
дары Шығыс Қазақстан облысы «Жетіарал» мектебінде мұғалім, оқу ісінің 
меңгерушісі болып жұмыс істеген. 1980 жылдан өмірінің соңына дейін 
Өскемен қаласындағы Жамбыл атындағы облыстық  дарынды балаларға 
арналған  мектеп-лицей-интернатында мұғалім болып қызмет атқарды. 

1991 жылы  Өскемен қаласында Қанипа Бітібаеваның республикалық 
атаулы мектебі  ашылды.

Осы кезеңдерде  Қанипа Бітібаева ұстаздардың ұстазы, халық мұғалімі 
атанды. Жас ұрпақты тәрбиелеудің үздігі Қанипа Омарғалиқызының іс-
тәжірибесімен республикамыздың аймақтарынан орта мектептің мұғалім-
дері,  жоғары оқу орындарының оқытушы-профессорлары тәжірибе алмасу 
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үшін арнайы келіп дидарласты. Алыс-жақын шетелдерден (Ресей, Қытай, 
Түркия, т.б.), Астанадан, Алматыдан келген қоғам қайраткерлерінің, ақын-
жазушылардың, ғалымдардың бәрінің де Қанипа Омарғалиқызының зертха-
насына келуі дәстүр болып қалыптасты. Қ.Бітібаеваның есімі, атағы респуб-
лика жұртшылығынан асып, ТМД елдеріне дейін жайылды. 

Қанипа Омарғалиқызының жаңашыл тәжірибесі Шығыс Қазақстан 
мектептері мен жоғары оқу орындарында, өзі барып тәжірибеден өткен Аме-
рика, Моңғолия, Мәскеу сияқты өлкелерде сынақтан өтіп жоғары баға алды. 
1991 жылы АҚШ-тың Аризона штатының Тусон қаласында болған іссапары 
қорытындылары; шетелдердегі (Моңғолия, Қытай, Өзбекстан, Түрікменстан, 
Ресей) қазақ мектептерінде пайдаланып жүрген оқулықтары, оқу құралдары 
саналы өмірін халыққа қызмет етуге арнаған абзал жанның қайраткерлік 
тұлғасын даралай түседі.

Қанипа Бітібаева АҚШ-тың Аризона штатындағы Тусон қаласының 
«Құрметті азаматы»,  Моңғол Халық  Республикасының  «Даңқты ұстазы» 
болып қайтты. Оның  еңбектерімен  ЮНЕСКО-да  таныс. Ол бірқатар жоғары 
оқу орындарының «Құрметті профессоры».

Педагогикалық үздік еңбек нәтижелері үшін КСРО  оқу ісінің үздігі, 
Шығыс Қазақстан атырабындағы тұңғыш бүкілодақтық Н.К.Крупская 
медалінің және Ы.Алтынсарин төсбелгісінің иегері, ал 1990 жылы КСРО 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілді. Мұғалімдер арасынан 
Кеңес Одағы бойынша 5-ші, ал Қазақстандағы 1-ші лауреат атанды. Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі, Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері атақтарын алды. 

«Ажар – сто женских лиц» атты энциклопедиялық журналда «Аты аңызға 
айналғандар» номинациясына кірген 10 әйелдің бірі болуы да  ұстаз Қанипа 
Бітібаеваға көрсетілген құрметтің бірі деп білеміз.

Шығыс Қазақстан облысы әкімінің өкімімен 2013 жыл облыста ұстаз 
«Қанипа Бітібаева жылы» деп жарияланды.

Қанипа Бітібаеваның қазақ әдебиетін оқыту әдістемесін жетілдіру 
бағытындағы ізденістері, іс-тәжірибелері жөнінде бірнеше кітабы, жоғары 
оқу орындарының студенттеріне арналған «Әдебиетті оқыту әдістемесі»  
оқулығы, қазақ әдебиеті тарихын оқыту мәселелері жөніндегі еңбектері 
жарық көрген. Қанипа Омарғалиқызының іс-тәжірибесі жөнінде бірнеше оқу 
фильмдері түсірілген. Қанипа Бітібаева туралы 2004 жылы «Дәуірдің дара 
ұстазы» атты киноочерк жарыққа шықты.

Әдіскер ғалым-ұстаздың  100-ге тарта ғылыми-әдістемелік  мақалалары, 
32 кітабы жарық көрген. Бүгінде Қанипа Бітібаеваның 15 монографиялық 
еңбегі, 6 оқу курсы   республика оқу орындарындағы барлық ұстаздар үшін 
бірден-бір таптырмайтын көмекші құралға айналып отыр.

Қанипа Омарғалиқызы осындай жемісті өмір кешіп, шығармашылық 
еңбегіне 45 жыл толғанда 2014 жылдың 9-шы қыркүйегінде 69 жасында 
өмірден өтті. Ол кісі көзі тірі болғанда биылғы 2015 жылы еске алу кешін 
емес, 70 жылдық мерейтойын атап өтер едік.

Кешке Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
қазақ әдебиеті кафедрасы профессоры, педагогика ғылымының докто-
ры, халықаралық білім беру академиясының академигі Жұмажанова 
Төкен Қонысбайқызы, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 
академиясының  профессоры, Қазақстан суретшілер одағының жауап-
ты хатшысы,  философия  ғылымының  кандидаты  Берістен  Жанарбек 
Таниғазыұлы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
қазақ әдебиеті кафедрасы доценті, педагогика ғылымының кандидаты 
Қабатай Бидана Тұрсынханқызы қатысып, «Қанипа Бітібаеваның әдебиетті 
жаңа технологиямен оқытудағы рөлі», «Қанипа  Омарғалиқызының әдіс-
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керлігі туралы», «Қазақтың Қанипасы» тақырыптарында сөз сөйлеп, Қанипа 
Омарғалиқызының өмірі,  ұстаздығы,   әдіскерлігі  туралы өз ойларын ортаға 
салып,  тыңғылықты,  қызықты  етіп  айтып  берді.  

Қанипа Бітібаеваның өмірі мен қызметі туралы республикалық ғылыми-
педагогикалық кітапхананың қызметкері Клара Иманбекова қысқаша хабар-
лама жасады.

«Дәуірдің дара ұстазы» еске алу кешін  осы кітапхананың қызметкері 
Әлия Оразова жүргізді.

Кітапхана осы кешке арнап Қанипа Бітібаеваның өмір жолы мен 
еңбектеріне арналған «Ұстаздардың ұстазы – Қанипа» атты 3-бөлімді кітап 
көрмесін ұйымдастырды.

 Кешке Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарының студенттері мен 
ғылыми қызметкерлер, кітапхана оқырмандары қатысып, кештен жақсы әсер 
алып қайтты.

 Өскелең ұрпақтың отаншыл болуына, жері мен тілін жанындай сүюге 
тәрбиелеп, күш-жігері мен таудай талабын білім беруге арнаған  үлгілі, 
тәжірибелі ұстаз, танымал тұлға, оқу-ағарту саласында өшпес із қалдырған 
ұстаздардың ұстазы Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның жарқын бейнесі 
ешқашан ұмытылмайтыны ақиқат.

алаларды қорғау дегеніміз: әрбір сәбидің тыныштығын қорғап, тәтті ұйқысын 
бұзбай, алаңсыз күлкісін тоқтатпау деген сөзден шыққан.  Бала – бұлтсыз  күн,  

«БАЛДӘУРЕН  БАЛАЛЫҚ  ШАҚ»

Айзада ӨТЕШОВА,
С.Бәйішев  атындағы  Ақтөбе  облыстық                                                                 
әмбебап  ғылыми кітапханасының қызметкері   

Б
ашық  аспандай,  нұрын  шашқан  күн  сәулесі. «Балалы үй базар, баласыз үй 
қу мазар» деп халқымыз босқа мақалдамаған. Балаларымыздың  тату-тәтті өмір 
сүріп, үлкенге – құрмет, кішіге – қамқор бола білгендері жөн. Өйткені,  «бүгінгі 
ұрпақ – ертеңгі ел үміті».

Осыған орай С.Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасы «Балдәурен балалық шақ» ойын-сауық шарасын өткізген болатын.  
Мақсаты – әр ата-ананың өзінің және өзгенің сәбиіне қамқорлық көрсетіп, қауіп-
қатерден қорғау.  Яғни, біздің шара тікелей ата-ана мен баланың арасындағы  ру-
хани  қарым-қатынас пен  байланысты  нығайту  болды.  

Шарада көптеген қызықты ойындар мен логикалық ойлауды қажет ететін тап-
сырмалар берілді. Сөзжұмбақтар, сканвордтар, жас ерекшелігіне қарай «Көбелек», 
«Жаңбыр жауды, күн шықты» ойындары, «Қолтырауын» мимика арқылы түсіндіру 
ойыны,  ата-ана өз баласын табу секілді бірнеше ойын түрлері ойнатылды. «Ата-
ана өз баласын тауып алу» ойынында Алмагүл  Жұмағалиева және балалары Жан-
сая мен Мәди белсене қатысты. Ал Мейрамгүл Ксупова жүрек үніне сеніп, балала-
ры Абай мен Нұртасты  бірден  тауып  алды. Сондай-ақ, кішкентай  бүлдіршіндер 
Жасұлан мен Арсен  барлық  ойындарда  белсенділік  танытты. 

Ойын-сауық, мерекелік  кеш  барысында балаларға арналған кітап көрмесі 
де тамашаланды. Көрмеде балалардың жастарына қарай қазақ тіліндегі ертегілер, 
ағылшын тіліндегі көркем әдебиеттер ұсынылды. Мерекелік кеш соңында 
балаларға тәттілер мен сусындар, түрлі-түсті  шарлар  табысталды. 

Атам қазақ  бала тәрбиесіне ерекше мән берген. Өйткені, бүгінгі бала – елдің 
ертеңгі болашағы.  Қазақ халқында «Балаңды  бес  жасқа  дейін патшаңдай 
күт, бес жастан он бес жасқа дейін құлыңдай жұмса, он бес жастан асқасын 
досыңдай сырлас» деген тамаша сөз бар. «Бала – көңілдің гүлі, көздің  нұры» дей 
келе балаларымыз аман, дендері сау  болсын дейміз, қашанда.

Ақтөбе  қаласы.
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В ходе эксперимента нас интересовал вопрос, как дети разных параллелей 
адаптируются к новым или внезапно изменившимся условиям, умеют соотно-
сить свое поведение с требованиями новой среды, обеспечивают выполнение 
стоящих перед ними задач. 

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

Схема 1 – Алгоритм психолого-педагогического сопровождения 
процесса адаптации к школе учащихся первых классов

Для реализации алгоритма психолого–педагогического сопровождения 
процесса адаптации к школе учащихся первых классов была разработана про-
грамма деятельности начальной школы в адаптационный период. Содержание 
адаптационной программы предусматривает создание условий для развития 
собственной внутренней жизни ребенка как фактора, обеспечивающего его 
успешный переход к новому виду деятельности. Программой предполагается 
создание условий сохранения и совершенствования психического, физического 
и нравственного здоровья учащихся. В ее основу положено сочетание различ-
ных видов деятельности, что позволяет ребенку реализовать себя в новых для 
него условиях. Критерием адаптации является продвижение ребенка в каждом 
виде деятельности.

В программе адаптационного периода отражены направления педагогиче-
ской деятельности, сформулированы задачи, определен планируемый результат, 
зафиксированы учебно-методическая обеспеченность и ресурсы, а также указа-
ны сроки и формы подведения итогов (см. приложение). Реализация алгоритма 
позволяет обеспечить благоприятные условия для обучения и развития  млад-
ших школьников. 
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Пропедевтический этап

Собрание для 
родителей будущих 

первоклассников 
«Ребенок идет 

в школу»

Семинар для педагогов 
«Особенности 
психического 

развития будущих 
школьников»

Консультации 
для родителей 

и педагогов

Диагностический этап
Выявление проблем

Анализ, методическая работа, коррекция

Изучение 
социума
Социаль-

ные 
паспорта 
классов

Психологи-
ческий семи-
нар «Проб-

лемы школь-
ной адап-
тации и 

успешности 
учебной 
деятель-
ности»

Посеще-
ние 

и анализ 
уроков

Индиви-
дуальные 
консуль-

тации 
для 

педагогов

Коррек-
ционные 
занятия 

с учащи-
мися

Индивидуальные 
консультации 
для родителей

Работа семейной 
консультации «Лад»

Родительское собрание 
«Школьные трудности 

детей и поддержка 
семьи»

Семейный клуб 
«Давайте 

познакомимся»

Психолого–педагогический консилиум

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

ТІЗБЕКТЕЛГЕН САБАҚТАР ТОПТАМАСЫ

Самал  КЕНЖЕБЕКОВА,
Абай атындағы ненгізгі орта мектебінің 
биология пәні мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

Сондықтан сабақтарыма өзгерістер енгізе отырып, жоспар құрған кезімде 
диалог құрудың әдіс-тәсілдері мұғалім мен оқушы арасында, оқушы мен 
оқушының арасында өзaра сұхбаттасуы мен әңгіме құруы және сұраққа жауап 
алу арқылы жүзеге асады деп түйіндедім. Сондықтан барлық сабақтарымда 
диалогтің түрлері және әдіс-тәсілдері сыныптың психологиялық ахуалын 
қалыптасыру  кезінде және oқушылардың көңіл-күйлeрін сұрау барысында, 
сонымен қатар  сaбақ кезеңдерінде оқушылардың тaпсырмаларды  пікір ал-
маса отырып орындауында, талқылауында  кеңінен қолдандым. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 циясы. – Қарағанды: 2011 ж.
2. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық.  Назарбаев Зияткерлік мектебі  ДББҰ, 2012  Білім   

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

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ
КӨШБАСШЫСЫ 

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

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

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

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

Асқарбек Қабыкенұлының мерзімді басылым 
беттерінде жарық көрген мақалаларын құныға оқимын 
десем, артық айтқандық емес. Менің педагогикалық 
қоржынымда педагог-ғалым туралы «Оқымысты» 
(Т.Жұртбай, «ЕҚ», 08.06.2011 ж.), «Все познается в 
сравнении» (К.Нарибаев, «КП», 26.05.2011), «Талант 
прокладывает путь» (К.Мусин, «КП», 09.06.2011), 
«Білім беру көк-жиектері» (Г.Бельгер, «Айқын газеті, 
12.12.2013) сынды материалдармен қатар Асқарбек 
Құсайыновтың өрінің «Наполнить знание светом вос-
питания» («Казахстанская правда» газетінде), «Білім 

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

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

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

Жаңа стандарт жобасының да басты кемшілігі, ғалымдардың пайымдау-
ынша, ұлттық құндылықтарымыздың назардан тыс қалуы екен.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иә, атақ-дәрежесіне сай еліне елеулі қызмет етіп келе жатқан 
кейіпкеріміздің әлі де талай белестерді бағындырары сөзсіз. Біз соған 
тілектеспіз.

Әдебиет
1. Г.Бельгер. Білім беру көкжиектері. Айқын  газеті, 12.12.2013.
2. А.Қ. Құсайынов. Сараптаманы сарапқа салайық. Егемен Қазақстан»12.03.2014.
3. Н.Назарбаев. «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауы.

Резюме
В статье приводится проникновенное слово автора о современном выдающемся ученном-

педагоге Аскарбеке Кабыкеновиче Кусаинове.
Summary

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



76

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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

ҰБТ-ҒА ДАЙЫНДАУДА  ТЕСТ  ТАПСЫРМАЛАРЫ
ТҮРЛЕРІН ПАЙДАЛАНУДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ

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

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

Ұлттық бірыңғай  тестілеуге дайындау барысында әр жылы жоспарлы  да 
жүйелі  түрде жұмыс жүргіземін.

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

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

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

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

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

сабақтар өткізіледі.
Келесі кезеңде жекелеген сұрақтарды қалай тез орындауға болатынын 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сөз;
– омоним – бірдей дыбысталғанымен  мағыналары әртүрлі  болып  келетін  

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

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

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

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

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

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА  В  ШКОЛЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

– коррекционная – внесение  коррекции  в практические  педагогические 
ЗУНД. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Осуществление  мониторинга  успешности участник образовательного 
процесса. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– о личностной  ориентации  научно-методического  и образовательного 
процессов. 

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
Әдебиет

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, «Просвещение» 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.


