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МЕШІН  ЖЫЛЫНДА
МЕРЕЙІМІЗ  ҮСТЕМ  БОЛСЫН!

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

Бас редактор сөзі

Қ ұрметті «Қазақстан мектебі» журналының 
оқырмандары! 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты халыққа 
2015 жылдың 30 қарашасында жасаған жолдауында атап өткендей, 
осы жылдың 1-қаңтарынан бастап білім беру саласы қызметкерлерінің 
жалақылары орташа алғанда 29 пайызға артты. Мына алмағайып за-
манда бұл мемлекеттің сіз бен бізге, қала  берді білім саласына жасап 
отырған қамқорлығы, қолдауы. Сонымен қатар Жолдауда техникалық 
білім беруге баса назар аударылған болатын. Елбасы 2017 жылдан бастап 
«Баршаға арналған тегін кәсіби-техникалық білім бағдарламасы» қолға 
алынатындығын жариялады. Бұл білім беру саласындағы жаңа баста-
ма елімізде адам капиталының сапасын арттыруға, маман тапшылығын 
жоюға бағытталған маңызды қадам болатыны анық.  

2016 жыл «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 
2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын» жүзеге 
асырудың екінші кезеңі басталатынын да айта кеткен жөн. Бұл кезеңде 
(2016–2020 жылдар) басымдық білім беру жүйесін дамыту міндеттерін 
шешуге бағытталған іс-шараларға инвестициялар салуды: білім берудің 
материалдық инфрақұрылымын жаңғырту, әдістемелік, кадрлық, 
ақпараттық қамтамасыз етуді көздейтін іс-шараларды жүзеге асыруға 
беріледі. Сонымен бірге бүгінгі  таңда бюджет қаржысын тиімді, 
мақсатты пайдалану да ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Осы-
лайша Президент бүгінгі жас буынды «білімді, еңбекқор, бастамашыл, 
белсенді болуға» шақырды. Әрине, ел ертеңі болар мұндай жастарды 
тәрбиелеуде ұстаздарға артылар жүктің салмағы ауыр. 

Тағы бір айтар ең басты мәселе: мұғалімдердің сенімді серігі, 
көмекші құралына айналған 90 жылдан астам тарихы бар “Қазақстан 
мектебі” журналына жазылу жыл бойы жалғаса беретінін естеріңізге 
саламыз. Ендеше журналға  жазылудан  шет қалмаңыздар, құрметті 
ұстаздар қауымы! 

Ал табалдырығымыздан аттаған Мешін жылы толайым табыстарға, 
бақ-берекеге, шат-мерекеге толы болғай! Өткен жылға өкпе жоқ, 
«Қазақстан  мектебі»  өзінің  90  жылдық мерейтойын атап өтті. Жаңа 
2016   жылдан  үміт көп. Жаңа жыл жарқын болашақтың жаршысы 
болғай!  

Жаңа 2016 жылдағы оқу тоқсандарыңызда жаңа 
табыстарға жете беріңіздер! 
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Елбасы  Жолдауынан

2015 жылдың 30 қарашасында Елбасы Н.Ә. Назарбаев барша 
қазақ халқына арнап өзінің дәстүрлі Жолдауын жария лады. Жол-
дауда еліміздің алдағы уақыттағы даму көкжиегі айқындалып,  
бірқатар  міндеттер  және  олардың  орындалу  барысы сараланды. 
Төменде осы Жолдаудан білім беру саласына қатысты тұстарынан 
үзінді ұсынылып отыр.

ҚАЗАҚСТАН  ЖАҢА  ЖАҺАНДЫҚ  НАҚТЫ 
АХУАЛДА: ӨСУ, РЕФОРМАЛАР, ДАМУ

... Төртіншіден, бізге техникалық кадрлар дайындау  жүйесін барынша 
дамыту қажет. Техникалық және кәсіби  білім беру инвестициялық саясаттың 
негізгі бағыттарының бірі болуы тиіс. Бұл үшін Германиямен, Канадамен, 
Авс тралиямен және Сингапурмен кадрлар дайындау орталығын бірлесіп құру 
керек. Олар бүкіл еліміз үшін техникалық және кәсіби білім беру жүйесінің 
моделі болады.

... Экономикалық тәуекелдерге, жалпы, ештеңеге де қарамастан, біз 
халықты әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыруды жалғастырамыз. Мен 
2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің 
еңбекақысы орташа алғанда – 28 пайызға дейін, білім беру саласы 
қызметкерлерінікі – 29 пайызға дейін, әлеуметтік қорғаудағы қызметкерлер- 
дікі –  40 пайызға дейін артатынын жариялаймын.

... Еңбек ете алатындарға мемлекеттік Жолдау тек олардың қайта оқуға 
немесе еңбекпен қамту бағдарламаларына қатысулары негізінде ұсынылатын 
болуы тиіс. Үкіметке әлеуметтік көмектің мұндай түрлерін 2017 жылдан бас-
тап енгізуді тапсырамын. Әлеуметтік саясаттағы мемлекеттің басымдығы адам 
капиталын дамытуға кең ауқымды инвестициялар болуы тиіс. Біз бұған дейін  
қабылданған бағдарламаларға сәйкес, білім беру және денсаулық сақтау са-
лаларын жаңғыртуды жалғастыруымыз керек. Мен 2017 жылдан бастап жаңа 
жоба – “Баршаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білім” бағдарламасы бас-
талатынын жариялаймын. Үкіметке оны жүзеге асыруға кірісуді тапсырамын.

Қазақстанның жас азаматтары!
Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді болуға қазірден бастап 

дағдыланыңыздар. Жұмыс пен сұраныс бар өңірге батыл барыңдар. Шеберліктің 
шыңына жете білсеңдер мамандықтың бәрі жақсы. Қазір техникалық 
мамандықтардың, ғылым мен инновацияның күні туған заман. Ерінбей еңбек 
еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген адам озады. 
Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі 
реформалар мен атқарып жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, болашақ 
үшін жасалуда. 

Қымбатты қазақстандықтар!
Дағдарыстың бәрі өткінші, өтеді де кетеді. Ел тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ 

болашағы сияқты ұлы құндылықтар ғана мәңгі. Мен айтып өткеннің барлығы 
жеңуге болатын, біз жеңе алатын бөгеттер. Біз көлденең шыққан кедергілерге 
кідірмей, дамыған 30 елдің қатарына қосылу мақсатына қадам басамыз.

Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым Мәңгілік Ел болу үшін  бізде бәрі 
бар.Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, тұғырын нығайтқан біздің тарих алдында 
жүзіміз жарқын! Біздің тірегіміз – тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, білегі-
міз – бірлік!
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лматы  қаласында  тұңғыш  қазақ  мектеп-гимназиясы  1991 жылы 
шаңырағын көтергенде қуанбаған жан жоқ. Мектеп-гимназия А

Мектеп тарихынан

ТӘУЕЛСІЗДІКПЕН ҚҰРДАС 
ҚАРАШАҢЫРАҚ

Райхан  МҰРАТХАНОВА,  
«Бөбек» ҰҒПББСО  Адамның үйлесімді дамуы 
институтының ғылыми- әдістемелік бөлімі 
бастығы,   педагогика ғылымының кандидаты

Жол қайда Ақиқатқа апаратын? 
     М. Мақатаев

ұлттық поэзияның ірі тұлғаларының бірі, дара үнді, қайталанбас дарын-
ды, халқымыздың ең сүйікті де әйгілі,  арқалы ақыны Мұқағали Мақатаев 
есімімен аталды. 

Жаңа оқу жылы басталып, «Алғашқы қоңырау» салтанатты жиыны  
ашылар алдында жан-жақтан қаумалаған оқушылар, қуаныштарында шек 
жоқ ата-аналар, ағылған  қонақтар, тіпті шетелден келгендері қаншама, 
республикалық, қалалық, аудандық  білім мекемелерінің өкілдері құтты 
болсын айтып, тележурналистер  радиоға,  теледидарға  түсіріп  жат-
ты.  Мектептің алды әсем  безендірілген, әсіресе, педагогика ғылымының 
кандидаты Ұлықбек Шарахынұлы Ибрагимов пен Тлеузия Ақтоқашқызы 
Әбдікәрімова   басқарып келген Мәскеу, Санкт-Петербург, Киевтен кейінгі 
сол кезде Алматыда ғана бар көркемсурет мектеп-интернатының  қылқалам 
шеберлері  шығармаларының көрмесі көздің жауын алды.      

Ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мектеп мәселелері жөніндегі 
кеңесінің мүшесі Рахымжан Өтегеновтың 1991 жылдың 10 қыркүйегіндегі 
«Ұлан» газетінде жарық көрген  «Сүйінші, тұңғыш қазақ гимназиясы ашыл-
ды!» деген мақаласындағы «Бүгін ән де, күй де, би де,  әңгіме де осында. 
Қуанышты қауым түйе соймаса да бие сойып,  көл-көсір той жасады. 
Бұл өте жарасымды, орынды еді. Мына тұрған жаңа ғимарат,  жаңа 
оқушылар, жаңа мұғалімдер ғана емес,  жаңарған замандағы қазақтың 
тұңғыш гимназиясының ашылуы еді бұл! Оқыған да арманда, оқымаған да 
арманда!»  деген сөзі жігерімізді жанып, жаңа білім ордасының болашағына 
нық сеніммен  үміт артқызды, қайталанбас шеберліктен, мінсіз үйлесімнен, 
сыршыл да шыншыл сезімнен туындаған ақиық ақын  Мұқағали поэзиясы 
үлкен жауапкершілік  жүктеп,  бізді  жаңа биіктерге ұмтылдырды.  

Халықты қуанышқа бөлеген  мектеп-гимназияның  мақсаты – халықтың 
мәдени дәстүрін бойына сіңірген, терең білімді, ой-өрісі кең өз елінің аза-
матын тәрбиелеу,  міндеттері – жаңаша оқыту мен тәрбиелеудің жаңа 
мазмұнының элементтерін құру және  гимназия оқушыларына базалық 
білім берудің оқу жоспарына  енгізу, балалардың жекебасының қабілетін 
ескере отырып саралап оқытуды жүзеге асыру болды.  Жаңа сипатты мек-
теп тұңғыш ашылып отырғандықтан, қабылданатын ұстаздардың еншісіне 
осы міндеттерді толық атқарып, бұдан кейінгі ашылатын  гимназия, мектеп-
гимназияларға жол ашып, бастама жасау үлесі  тиді. Сондықтан «Гимназия 
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сыныптарына сабақ беретін ұстаздар қандай болу керек?» деген сұрақ тұрды. 
Бұл мәселе тек  мектеп-гимназия әкімшілігін ғана толғантып  қойған жоқ, 
сол кездегі Алматы қалалық білім басқармасын  да ойландырды, нәтижесінде 
Алматы қалалық білім басқармасы  бастығының бірінші орынбасары 
Тоқтар Абайділдаев басқарған арнайы комиссия ұстаздарды сұрыптаудан 
өткізді. Алғашқы жылы тілек білдірген жиырма төрт  мұғалімнің жетеуі бір 
жылғы келісім-шартпен қабылданды. Оқу жылы аяқталғаннан кейін ұжым 
мүшелері толығымен қайтадан байқауда сұрыпталып, қосымша ұстаздармен 
толықтырылды. Тұрақты ұжым қалыптасқанша ұстаздардың өз ісіне 
шеберлігін, жауапкершілігін арттыру мақсатында  сұрыптауды әрбір оқу жылы 
аяқталғанда  қайталап отыру қажет деп тапты. Сонымен оқушылардың дара 
бейімділігі мен қызығушылығын ескере отырып соған икемдей оқытудың 
жаңа технологиясын меңгере білген, ынталандыра оқытумен жұмыс істей ала-
тын ізденгіш ұстаздардың ұжымы құрылып, мектеп-гимназиядағы тәрбиелеу 
мен білім берудің үлгісі мен шәкірттің болмысы анықталды.

Оқу-тәрбие жүйесін ұйымдастырудың реті, тәртібі, оқушылардың 
құқықтары  мен  міндеттері  мектеп-гимназияның  1991 жылғы  25 жел- 
тоқсанында мектеп-гимназия кеңесінде бекітілген Жарғыда көрсетіліп, 
басшылыққа алынды.

Мектеп-гимназия,  біріншіден,  оқушыларға терең білім берсе, екін-
шіден, жоғары оқу орнына түсуге әзірлейтін болды. Конкурстық негізде 
химия, биология, география, физика, математика пәндерін тереңдетіп 
оқытатын  9-сыныптарға  әрқайсысында 15–20-ға дейін оқушы қабылданды. 
Жаңаша оқытудың алғышарттарын іске  асыру үшін ғалымдардың көмегі 
қажет болды.   Осы тұрғыдан қарағанда қазіргі әл-Фараби атындағы ұлттық 
университетінің еңбегі зор. Оқушылардың таңдауына берілген пәндерге 
сәйкес кафедралар гимназияда сабақ бере алатын, икемді, жауапкершілігі 
мол ғалым-педагогтерді ұсынды, 20-дан астам ғылым кандидаттары жұмыс 
істеді. Биология пәнінен университеттің биология факультетінің  зертхана-
ларында дәріс алды. Мектеп-гимназияны үздік бітіргендер университетке 
бірден қабылданатын болды. Ал жаратылыстану сыныптарында латын тілі 
қоса оқытылды да, дәрігерлік институтқа түсуге мүмкіншілік алды. Жалпы 
гимназия сыныптарында  латын тілімен қатар араб, ағылшын тілдерінен, 
халық музыкасынан, радиотехникадан арнаулы пәндер жүргізілді. Жал-
пы білім беретін орта мектеп мұғалімдерінің апталық жүктемесі 18 сағат, 
гимназияның мұғалімдерінікі 12 сағат болды.     

Оқушыларға берілетін білімнің сапасын арттыру үшін ғалымдар пәннің 
бөлімдері бойынша сабақ берді, мысалы, биология ғылымының  кандидаты 
Р.Оразбаева биология пәнінің «Ботаника» бөлімінен, биология ғылымының  
кандидаты К.Дауытбаева жануартану пәнінің «Омыртқасыздарынан», био-
логия ғылымының  кандидаты А.Байымбетов «Омыртқалыларынан», био-
логия ғылымының  кандидаттары Н.Торманов пен  Р.Қошанова анатомия-
дан  сабақ берді. Жалпы физика курсының «Механика» бөлімінен Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының доценті, физика-математи-
ка ғылымының кандидаты Ғ.Егізбаева, «Молекулалық физикадан» әл-Фараби 
атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің  доценті, физика-математика 
ғылымының кандидаты М.Молдабекова, арнайы курстан  физика-математика 
ғылымының  кандидаттары  Бауыржан мен Қанат Шәкеновтар дәріс өтті.

Арнайы химиядан оқушыларды бағдарламадан тыс сандық және сапалық 
қиын  есептерді шығаруға үйрететін химия ғылымының кандидаттары 
Н.Түсіпбаев пен Қ.Бекішевтің, «Химиялық сараптау анализдері» пәнінен 
дәріс беретін химия ғылымының кандидаты Д.Мендалиеваның нәтижелері 
күннен күнге өсті. Ағылшын тілі пәнінен болашақта химиядан ағылшын 
тілінде арнайы курс жүргізіліп, осы тілде оқушыларға ғылыми жобалар 
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әзірлетіп қорғату мақсатында химия ғылымының кандидаты, ағылшын тілі 
пәнінің мұғалімі Ә.Жармұғанбетова дәріс жүргізді.

Жоғары оқу орындарымен тығыз шығармашылық қарым-қатынасты ор-
натып, химия пәнінен оқушымен жақын тіл табыса алатын  ұлағатты ғалым-
педагогтер іздеп табуда  мектеп-гимназия ұстазы, химия ғылымының канди-
даты  Әлия Есқалиқызы Темірболатованың  сіңірген еңбегі зор болды.

Енді оқу-тәрбие жұмысының жаңаша мазмұнына көшейік, ол – оқу 
жоспары мен бағдарламалары және оқулықтар.  Бағдарлама жазу белгілі 
бір дәрежедегі мамандардың терең теориялық білімін, жүйелі ойлау 
стилін талап етеді. Жалпы қазақ мектептерінің оқу жоспары шамадан тыс 
жүктелгендігін ескере отырып пәнаралық байланыс жүзеге асырылды. Әр 
пәннің бағдарламалары іліми материалдың тереңдетілуімен және машықтық 
жұмыстың арттырылуымен бір-бірінен ерекшеленді, мысалы, химия, био-
логия, физикадан машықтық жұмыстар 3-4 есеге артық берілді. Химиядан 
бағдарламаның негізін қалағандар: химия ғылымының кандидаттары Әлия 
Есқалиқызы Темірболатова мен Айгүл Жұмашқызы Қазымовалар болды. 
Кейінгі жылдары осы бағдарламалардың негізінде республика мектептеріне 
арналған Ә.Темірболатованың авторлығымен химия пәнінің оқулықтары 
жарық көрді. 

Математика   пәнінің  бағдарламасының  негізін  қалаған тәжірибелі ұстаздар   
Күмісай  Қабылова мен  Роза Қалиевалар  есеп шығару практикумының  
апталық санын 3-4 есеге көбейтіп, гимназияның Жарғысының негізінде  
оқушылар екі топқа бөлініп оқытылды. 

Тек қана тереңдетілген, таңдалған пәндер ғана емес, қазақ тілі мен 
әдебиеті,  орыс тілі мен әдебиеті,   тарих, адам және қоғам, география, шетел 
тілдері,  дене шынықтыру пәндерінен  дәріс беретін ұстаздарға да апталық 
жүктемелерінің аздығына қарамастан үлкен талап қойылды.  Мысалы, қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, ҚР  білім беру ісінің үздігі,  тәсілшіл 
мұғалім  Ләтипа Ермұханбетқызы Әуешованың авторлық бағдарламасына  
қосымша   қазақ әдебиетінен «Атамекен» бағдарламасының бағыттарына 
сәйкес және халық педагогикасының рухани-адамгершілік тәлімдерін 
үйрететін тақырыптар халқымыздың ұмыт болған рухани азығын өмірмен 
байланыстыра отырып оқушылардың өмірден өз орнын  табуына  көмектеседі 
деген пікірменен енгізілді.

Халқымыздың ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа, атадан балаға өсиет 
ретінде жалғасып отырған  нақыл сөздері, мақал-мәтелдері, шешендік 
сөздері қазіргі жас ұрпақтың бойына ұлттық сана-сезім мен көзқарастарын 
қалыптастыратындықтан, халық ауыз әдебиетінің төл мұраларын меңгертіп, 
оны сахналық қойылымдарға жеткізу «Тіл құдіреті» арнайы курсы арқылы 
жүзеге асырылды. Курсқа тек өнерге, әдебиетке деген құштар балалар өз 
еріктерімен қатысты. Келістіріп өлең оқуда, қара сөздер жаттауда, кейіпкерлер 
рөлін ойнауда, тілдің құдіретін танытып, насихаттауда сол кездегі  өте қабілетті,  
шығармашылықпен жұмыс істейтін жас  ұстаз Қарлығаш Тұрарбекқызы 
Мамилинаның ұйымдастыруымен оқушылардың шабыты ашылып, әртүрлі 
қырынан танылды.

Орыс   тілі   мен  әдебиеті  пәнінен  Ресей  және  Қазақстан  Республика-
ларының  еңбек  сіңірген мұғалімі, ҚР білім беру ісінің үздігі, тәсілшіл 
мұғалім  Роза Қуандыққызы Шаймақова пәнге бөлінген апталық жүктеменің 
1 сағат екеніне  қарамастан, аз уақытта көп  материалды  қамтуды  үлкен 
блокпен беру жүйесі арқылы  іске асырды.  Орыс әдебиеті пәнінен (8–11 
сыныптар) атақты  Пушкин,  Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Че-
хов сияқты  орыстың ақын-жазушыларының өмірі мен шығармашылығы 
қазақтың шоқ жұлдыздарымен («Абай – Пушкин – Лермонтов», «Мақа-
таев – Есенин», «Жамбыл – Светлов», т.б.) салыстыра, байланыстыра оты-
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рып берілді. О.Сүлейменов, Ә.Әлімжанов, Б.Момышұлы, Ш.Айтматов, 
Р.Гамзатов, В.Распутин,  Р.Киплинг,  М.Твен, Г.Гейне, О.Бальзак, Н.Хикмет, 
В.Гюго  сияқты атақты есімдер назардан тыс қалмай, дәйекті түрде 
оқушыларға жеткізілу үшін оқытудың интеграциялау  әдісі пайдаланылды. 
Роза Қуандыққызы – республика мектептерінің 4,6,9,10,11-сыныптарына  
арналған  орыс тілі оқулықтарының авторы.

Директордың тәрбие жұмыстары жөніндегі  орынбасары  Дәулет  
Сәрсеұлы Нұрмұхаметовтың ұлттық дизайн және графика сабағында ұстаз 
тарапынан  сабақтың мақсатын анық қою,  оқушылардың қызығушылығын 
тудыру, логикалық және бейнелі ойлауды белсендіретін тәсілдерді  қолдану 
арқылы оқушылардың  өз бетінше  жұмыс жүргізуін  ұйымдастыру, олардың 
өзара өздерін әділетті түрде бағалау  талаптары   нақты, айқын жүргізілетін. 
Ұстаз балаларды өнермен таныстыра отырып олардың әсемдіктен алған 
әсерін, қуанышын білдіру үшін бейнелеу тәсілдерін білу қажеттігін, 
өнер тілінде  сөйлей  білу  керек  екенін, ол өмірдегі әсемдікті тануға кең 
мүмкіншілік ашатынын эстетикалық  талаптарға сай құрал-жабдықтарды  
тиімді пайдалана отырып түсіндіретін.    

Аға  оқытушы  Қатия   Құсанова  «Адам  және  қоғам»  пәнінің  бағдар-
ламасында  жалпыадамзаттық құндылықтармен қатар ұлттық рухани 
құндылықтарға көңіл бөлді, қазақ мәдениеті мен өркениет мағлұматтарын 
толық қамтып,  жастарға   адам мен қоғам арасындағы шынайы байланыстар-
ды түсінуіне толық мүмкіндік беретін. Ең бастысы, оқушыларға жан-жақты 
ақпараттарды қабылдап қана қоймай,  оны санадан  електен өткізуді үйретіп, 
адам туралы мағлұматтарды жинақтап, ғылыми шынайы қорытындылар 
жасауға көмектесетін.  

Жаңаша оқытудың алғышарттарын нәтижелі іске  асыру үшін ұстаздар 
шабытпен, шығармашылықпен жұмыс істеуі шарт.  Әділетті түрде өздерімен 
ақылдаса отырып апталық жүктемені бөліп, педагогикалық, әдістемелік 
кеңестерде ұстаздардың еңбектерін бағалап, халықтың алдында теориялық 
білімдерінің тереңдігін, әдіс-тәсілдерінің шеберлігін, қол жеткен нәтижелерін 
айтып марапаттап отырдық. Әсіресе, оқушының  да, мұғалімнің де уақыт-
тарының  ғылыми  негізде тиімді ұйымдастырылуы, ыңғайлы сабақ кестесі 
мен білім жетілдіруге арналған шығармашылық  күндердің берілуі, апта-
сына екі күн университеттің зертханаларын пайдалануға қолайлы  жағдай 
туғызылуы  оқу-тәрбие жұмыстарының нәтижесін арттырды.

Оқытудың блоктық жүйесіне көшуге байланысты ғылыми-әдістемелік 
жұмысты ұйымдастырудың кешенді мақсатты бағдарламасына ұстаздардың 
білімін жетілдіру үшін жаңаша оқытудың теориясы мен практикасы туралы 
семинарлар енгізілді.  Мектеп-гимназияның алғашқы ұйымдастыру кезеңі 
«Дидактика және оның категориялары», «Сабақ – оқу- тәрбие жұмысының  
негізгі түрі», т.с.с. тақырыптардағы әдістемелік кеңестерден басталды. Онда 
оқыту үрдісі, оның ұстанымдары, оқытудың әдіс-тәсілдері, қазіргі сабаққа 
қойылатын жаңа талаптар туралы ғылыми негізде тұжырымдалған ойлар 
қозғалып, әдістемелік ұсыныстар қабылданды. Келесі әдістемелік кеңестерде 
шебер ұстаздардың тәжірибелерімен  ұштастыра дөңгелек үстел айналасында 
тақырып бойынша  ой бөлісу, пікір таластыру, тәжірибе алмасу арқылы өткізу 
дағдыға айналды. Мәскеу, Минск, Киев, Санкт-Петербург қалаларындағы 
жаңа сипатты мектептердің іс-тәжірибелері  зерттелініп,  дер кезінде ұжымға 
таныстырылып, қажеттісі оқу-тәрбие үрдісіне енгізіліп отырды.         

Қаланың түкпір-түкпірінен келген оқушылардың барлығы сұрыптау 
арқылы қабылданғандықтан,   өте жақсы оқығандар болатын, соған қарамай 
бұрынғы  мектептен  алған  білімдері мен  түскен кездегі білімдері,  қысқы, 
жазғы сессиялардың нәтижелері  салыстырылып,  олқылықтары анықталынып, 
арнайы  тапсырмалар берілу  арқылы білімдеріндегі кемшіліктер жойы-
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лып отырды. Әр оқушының білімдерінің тұрақтылығын, беріктілігін және 
оқу үрдісіне  жауапкершілігін бақылау үшін әртүрлі тақырыптарда арнайы 
бағдарламалар жасалынып, мектеп-гимназияішілік бақылаулар жүргізілді. 

Гимназия шәкірттері алғашқы ашылған жылы ешқандай олимпиадаларға 
қатынасқан жоқ, екінші жылы аудандық олимпиададан  22, қалалықтан 18,  
республикалық олимпиададан 13 оқушы жүлделі орын әкелсе, үшінші жылы 
46 оқушы қалалық, республикалық олимпиадалардың  жүлдегерлері болды.   

Мектеп-гимназиядағы  жүргізіліп жатқан оқу-тәрбие жұмыстарының 
өзегіне ынтымақтастық педагогикасының негізіндегі «мұғалім – ата-ана – 
оқушы» қарым-қатынасы алынды. Мұқағали Мақатаев атындағы мектеп-
гимназияның шаңырақ көтеруіне себеп болған сол кездегі гимназия кеңесінің 
төрағасы, «Бала деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан бол-
сын», –  деп қазақ халқының рухани көсемі Ахмет Байтұрсынов айтқандай, 
қазақ баласының тілеуін тілеген Сұлтан  Есімбаев бастаған халық өкілдері 
еді. Көп ұзамай  тағы да қазақ балалары үшін ІІІ сатылы  №161 көпсалалы 
гимназия  ашылды, оның негізін қалау да осы ғалым-ұстаздардан құрылған   
шығармашылық топқа  бұйырды. Мұқағали Мақатаев атындағы  №140 
мектеп-гимназиядан жинақтаған тәжірибеміздің арқасында  жаңа білім ор-
дасы өзінің жаңа үлгідегі  білім беретін оқу орны  екенін, білім нәтижесін  
республикалық, халықаралық деңгейде көрсету арқылы аз уақыт аралығында  
дәлелдеді.

Сол кезде қазақ балалары үшін жаңа сипатты мектептердің  бірінен 
кейін бірінің ашылуына себеп болған, халқының тілегіне құлақ асқан, 
іскер, ұлтжанды азамат Алматы қалалық білім басқармасының  бастығы 
Нұрпейіс Қасымұлы Қасымов пен сол мекеменің маманы, жаңашыл, қазақ 
мектептерінің жанашыры   Үміт Бақытжанқызы Жексенбаева еді.

Құрметті Мұқағали Мақатаев атындағы №140 мектеп-гимназия  
оқушылары, ұстаздары, ата-аналары! Сіздерді  сол кездегі қарашаңырақтың 
тұңғыш негізін қалаған ұстаздардың, ғалымдардың,  өзімнің атымнан   ақиық 
ақын Мұқағали Мақатаевтың 85 жасқа толуымен құттықтаймын, ақиқатқа 
ұмтылып атқарған істеріңіз  қуанышқа бөлесін,  әрқашан білімнің көгінен 
көрінулеріңізге тілектеспін демекпін!  

Қанатыңды кең жая бер,  қазақ поэзиясының «Хан тәңірі», ғасыр ақыны  
Мұқағали Мақатаев атындағы  тұңғыш қазақ мектеп-гимназиясы!

аман талабына сай Ұлттық “Өрлеу” біліктілікті арттыру орталығы 
акционерлік қоғамы құрылғаны мәлім. Бүгін таңда оның құрамына 

«ӨРЛЕУГЕ» – 50 ЖЫЛ

З
17 институт (филиал) енеді. Солардың ішінде Білім беру жүйесінің бас-
шы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын 
республикалық институтының орны бөлек, мәртебесі ерекше.

2015 жылдың қараша айында аталған институт өзінің 50 жылдық мерей-
тойын салтанатты жағдайда атап өтті.

Салтанатты кеш басында институт қызметі жайлы кітап көрмесі 
ұйымдастырылып, бейнефильм көрсетілді.

Мерейтойға қатысқан ҚР Білім және ғылым министрінің орынбасары 
Т.Балықбаев, мәжіліс депутаты Г.Исімбаева, Павлодар мемлекеттік педа-
гогика институтының ректоры Н.Аршабеков, Назарбаев университеті Білім 
беру жоғары мектебінің бас атқарушы директоры А.Сағынтаева, Britsh 
Council өкілі Насер Амери, сондай-ақ, колледж, мектеп директорлары мен 
балабақша меңгерушілері құттықтау сөз сөйлеп, жылы лебіздерін білдірді.

Кеш соңы концерттік бағдарламаға ұласты.
Өз тілшімізден.
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ітапхана – мәңгілік парасаттың ең биік, ең киелі ғимараты бол-
са, кітапханашы  – сол рухани қазынаның шырақшысы мен ақыл-ой 

ҮЗДІК   МЕКТЕП   КІТАПХАНАШЫСЫ 
БАЙҚАУЫ 

Э.ОРАЗБАЕВА,
Есжан Берліқожаұлы атындағы 
№11 орта мектептің  бастауыш сынып мұғалімі

К
әлеміндегі жол сілтеушісі. Кітапханашының еңбегі жұртшылықтың назары-
нан тыс қалып, көзге әрқашан іліне бермесе де қоғам мен мемлекеттің да-
мып өркендеуіне өте қажет әрі маңызды мамандық екендігі сөзсіз. Қызығы 
мен қиындығы мол кітапханашы мамандығы туралы бір ауыз сөзбен жеткізу 
мүмкін емес. Оқырмандарға жан тәнімен беріліп қызмет атқарып жатқан 
кітапханашылардың еңбегі ұшан- теңіз.

Талдықорған қаласы бойынша  26 мектеп кітапханасы жұмыс істейді. 
Қалалық білім бөлімі осы мектеп кітапханашылары арасында байқау 
ұйымдастырып, қаладағы М.Горький атындағы  №4 орта  мектепте  «Үздік 
мектеп кітапханашы – 2015» сайыс байқауы  өткізілді.  

Байқау 5 бөлімнен тұрды.  
1. Кітапхана жұмысының  жүйесін таныстыру.                                                            
2. Білікті және іскер кітапханашы.                                                                                            
3. Өнерге әркімнің бар бір таласы.                                                                            
4. Оқушыны кітап оқуға қызықтыру жолдары (реферат қорғау).                                         
5. Кітапханашының портфолиосы.                                                                
Бірінші бөлімде кітапханашылар  кітапхана жұмысының  жүйесін таныс-

тырды, мұнда әр қатысушы өз мамандығы және күнделікті кітапхананың 
жұмысын  таныстыру арқылы сынға түсті.                                                                                                                       

Екінші бөлімде қатысушылар өздерінің оқығандарын және білген-
тергендерін ортаға салып, кітапхана мамандығына қатысты сұрақтарға толық 
жауаптарын қайтарды.                                                                                                               

Үшінші   бөлімде  әр  кітапханашы  өз  өнерлерін  көрсетіп,  бірі  кули-
нариялық рецептерімен бөліссе, бірі сурет салды, бірі бисер моншақтарымен 
аппликация жасап әкелді, бірі өлең оқып,  енді бірі ән  айтып, әділқазылар 
алқасын тамсандырды.                                                          

Төртінші   бөлімде  реферат  қорғады,  тақырыбы – «Оқушыны кітап 
оқуға қызықтыру жолдары» .                                                                                                    

Бесінші бөлімінде  кітапханашының портфолиосы қорғалды.      
Үміткерлердің көрсеткен өнерлерін таразылаған әділқазылар алқасының 

төрайымы,  қалалық білім бөлімінің  бас әдіскері Г.Елубаева, қалалық бала-
лар кітапханасының әдіскері  Р.Күзембаева, қалалық кітапхананың  әдіскері 
А.Баймұхан,  қалалық білім бөлімінің әдіскері  Қ.Кәкәмбаева, №15 орта 
мектептің  кітапхана меңгерушісі  Т.Құрсабаева  бағалады.                                                                                               

Байқаудың қорытындысы бойынша   бірінші орынды  Е.Берліқожаұлы 
атындағы №11 орта мектептің кітапхана меңгерушісі Б.Кебекбаева иеленді. 
Байқау соңында әділқазылар алқасының төрайымы   Гаухар Елубаева сөз 
сөйлеп, кітапханашыларды  бағалы сыйлықтармен марапаттады. 

Талдықорған қаласы
Еркін ауылы.

Редакция  поштасынан
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әуелсіз еліміздің келешегі – ол бүгінгі жас ұрпақ. Болашақта еліміздің 
гүлденуі, дамыған елдердің қатарына қосылуы жас ұрпақтың оқу-

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

ДАРЫНДЫ  ОҚУШЫ – МЕКТЕП  ТАРИХЫНДАҒЫ
АЛТЫН  ӘРІП

Г.ЖАЙЫЛҒАНОВА, 
№3 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі

Т
тәрбиесіне тікелей қатысты. Елбасымыз Н.Назарбаев  Білім және ғылым 
қызметкерлерінің ІІ сьезінде  «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – 
бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан 
сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін  міндет ауыр» де-
ген болатын. Шынында да, қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнін терең білу 
ғана талап етілмейді, одан жоғары кәсіби біліктілік, өз мүмкіндіктерін жүзеге 
асыра алатын шығармашыл тұлғаны қалыптастыру, дарынды балаларды 
тәрбиелеу шеберлігі сияқты қасиеттердің болуы да талап етіледі. Өйткені 
қазіргі жас буын жан-жақты терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары 
жеке тұлға болса, олар еліміздің мықты тірегі болатынына сенім мол. 

Бүгінгі таңда ұстазға қоғамдағы ең үлкен міндет: ХХІ ғасырға сай 
тұлғаны қалыптастыру міндеті жүктеліп отыр. Бұл міндетке дарынды баланы 
таңдау және олардың бойындағы қабілетті бағалап, өмірде жетістіктерге же-
туге көмектесу де қосылады. 

 Әрбір баланы жеке тұлға десек, оның өте күрделі, көп аспектілі қыры, 
ол – дарындылық.  Дарындылық  деген не? Белгілі ғалым Н.С. Лейтес  
дарындылықты үш топқа бөлген: интеллектісі жоғары балалар, белгілі бір 
бағытта жоғары нәтижеге жеткен балалар және креативтілігі жоғары балалар. 

 Дарынды балалармен жұмыс істеу барысында байқағаным, олардың 
танымдық әрекетінің даму ерекшелігі төмендегідей:

– ойлау қабілетінің жоғарылығы;
– білуге деген құштарлығы;
– жаңа ой тудыру қабілетінің болуы;
– қиын істен жеңілді, жеңілден қиынды көру ерекшелігі;
– болжам жасау қабілеті;
– зейінінің, есте сақтау мүмкіндігінің жоғары болуы;
– қызығушылығы мен қиялының болуы.
Әрбір бала жас кезінен-ақ үлкен жетістікке жетуді армандайды. Көпшілігі 

ерте кезден бастап белгілі бір қабілеттерін байқатады (ән айтады, би билейді, 
сурет салады, мүсіндер жасайды, т.б). Бірақ, бұл қабілеттерді қалыптастырып 
дамытпаса, уақыт өте келе ол ұмытылады, бірте-бірте жойыла бастайды. 
Жас жеткіншектің өміріне пайдасы болмайды. Испандық белгілі дәрігер 
Хуан Уартенің пікірінше, талант адам табиғатына байланысты дегенмен, 
оның дамуына тәрбие мен еңбек қажет. Ұлы ақын Абайдың да пікірі осы 
пікірмен сабақтас, ол «адамның ойы мен санасы еңбек іс-әрекеті кезінде 
қалыптасады», – деп тұжырымдайды және «Кей қасиет туа бітеді, ал 
кейбірі еңбек арқылы қалыптасады» дейді. Сондықтан дарынды балалардың 
қабілетін дамыту үшін ерінбей еңбек етуіміз керек. 

Жоспарлы, мақсатты жүргізілген жұмыс қана өз нәтижесін бермек. Да-
рынды оқушылармен жұмыс портфолио жинақтаудан басталады. Оқушыға 
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портфолио жөнінде түсінік беріледі, портфолио жүргізу тәртібімен танысады, 
қажетті ақпарат жинақтайды. Бұл жинақталған портфолио дарынды оқушы 
үшін де, оның мұғалімі үшін де пайдасы зор. Онда әр дарынды оқушы тура-
лы толық мәлімет алуға болады. Портфолио  мынадай бөлімдерден тұрады: 
суреті бар түйіндеме беті, оқушы туралы мағлұмат, құжаттар портфолиосы 
(мақтау қағаздары, алғыс хаттар), пікір портфолиосы (тезистер, ұсыныс хат-
тар), жұмыс портфолиосы (мәнжазбалар, шығармашылық жұмыстар). 

Дарынды оқушы осы портфолионы жүйелі жүргізе алса, кез келген 
қиындықты жеңе біледі. Ал мұғалім осы портфолио арқылы алдағы жұмыс 
бағытын анықтай алады. 

Дарынды балалармен жұмыс жүргізгенде, өз басым диагностика жасай-
мын, мақсатын айқындаймын, болжам жүргіземін, нақтылаймын,   іс-әрекетті 
ұйымдастырамын, жаңа жұмыс тәсілдерін енгіземін, нәтижені тексеремін, 
баға беремін, қорытындылаймын.

Бұл   бағыттағы   жұмыстардың   барлығы   жеке  тұлғаны  дамытуға  
бағытталады. Мақсатым –  қабілетті де дарынды шәкіртті тәрбиелеу, 
шығармашылық ізденіске жетелеу. Осы мақсат үрдісінен шығу үшін, ең ал-
дымен, оқушылардың ішінен дарынды, талантты балаларды түрлі зерттеу 
әдістерін пайдалана отырып анықтаймын. Негізінен, өз пәнім – қазақ тілі мен 
әдебиеті пәндерінен бейім оқушыларды 5-сыныптан бастап ерекше бақылап, 
шығармашылық жұмыстарға баулимын. Өздеріне ұнаған ақындардың 
өлеңдерін «Поэзия дәптеріне» жазуға тапсырма беремін. Ақындық қабілеті 
бар оқушылармен жеке жұмыс жасап, оларға өлеңді қалай жазу керек, өлең 
ұйқастары, буын саны қалай болуы керектігі туралы кеңестер беремін. 
Шәкірттерім Мөлдір Әренова, Айнагүл Тілесова, Рысты Сатыбаева, Жа-
дыра Мұзбаева «Ақтөбе балаларының шығармашылық қобдишасы» және 
«Таң нұры» атты кітаптарға өз өлең, шығармаларын жариялап, көпшілікке 
танымал болды. Мектебіміздің «Алтын белгі» иегері, талантты оқушымыз 
М.Әренова аудандық, облыстық ақындар мүшәйрасының  жеңімпазы  болуы– 
ұстаз еңбегінің жемісі деп білемін. Дарынды оқушылармен жұмыс сабақта 
да, сабақтан тыс уақыттарда да жүргізіледі. Әсіресе, әдебиет сабағына бай-
ланысты біздің мектептерімізде мән берілмей келе жатқан бір мәселе: ол – 
оқушыларымыздың көркем шығармаларды мәнерлеп оқуға үйрету мәселесі. 
Өйткені сол табиғаттың, көркем дүниенің, достық пен махаббаттың небір 
оқиғалары баяндалатын көрнекті тұлғаларды таныстыратын көркем әдебиет 
болса, сол әдебиеттің түрлі жанрдағы шығармаларын мәнерлеп оқу – үлкен 
өнер.  

«Дарынды ұстаз ғана дарынды шәкірт тәрбиелей алады» десек, 
оқушыларды көркем шығармаларды мәнерлеп оқуға үйрету үшін мұғалімнің 
өзінің бойында да осындай өнер болуы қажет. Сонау педучилищеде (қазіргі 
гуманитарлық колледж) ұстазым Зоя Бралова апай мәнерлеп оқу курста-
рын жиі өткізетін. Бұрынғы шәкірт, қазіргі ұстаз менің бойымдағы өлеңді 
мәнерлеп оқуға деген құлшынысты алғаш оятқан да, дамытқан да сол ұстазым 
еді. Ұстазым өз бойындағы осы бір жақсы қасиетті менің бойыма сіңірсе, 
енді ұстаз болғаннан кейін мен де оқушыларға өз бойымдағы өнерді үйретуге 
тырыстым. Шәкірттерім Әсел Жырбаева Абай оқуларында облыста, респуб-
ликада жеңімпаз болса, Сымбат Балымбетова О.Бөкей, Т.Ахтанов атындағы 
мәнерлеп оқу конкурсында жүлделі бірінші орынды иеленді. Ал Салтанат 
Ұзақбайқызы, Айкөркем Дәулетова аудандық, аймақтық Т.Ахтанов атындағы 
мәнерлеп оқу конкурстарының бас  жүлделерін иеленді. Әсіресе, шәкіртім 
Жадыра Мұзбаева облыстық М.Мақатаев оқуларының, Абай оқуларының, 
аудандық, аймақтық Т.Ахтанов, облыстық О.Бөкей атындағы мәнерлеп оқу 
конкурстарының бас жүлдесін, бірінші, екінші  орындарын жеңіп алды. 
Қазір бұл шәкірттерімнің барлығы Алматыдағы қарашаңырақ білім ордасы 
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әл-Фараби атындағы мемлекеттік университеттің филология, журналистика 
факультеттерінің мемлекеттік грантына ие болып, оқуға түсті. Ұстаздық жол-
ды таңдады. 

Мен үшін – бұл үлкен мақтаныш. 
Мұғалім оқушы үшін ұстаз ғана емес, сенімді серік, ақылшы дос болмағы 

ләзім. Кез келген шәкірттің шығармашылық қабілетін тежейтін үш нәрсе бар: 
біріншісі – сәтсіз қадам жасаймын ба деген қорқыныш, екіншісі – өз-өзіне 
риза болмау, үшіншісі – жалқаулық. Сондықтан мұғалім әр шәкіртке жеке 
тұлға ретінде қарап, осы үш нәрседен аулақ болуын басты назарда ұстауы 
керек. 

Оқушының дарындылығын дамыту үшін мұғалімнің өзі де көркемдік 
өлшемдермен қарулануы қажет. Кез келген жұмыстың механизмін түсінбейтін 
мұғалім оқушының талантын ұштап, қабілетін шыңдамақ түгілі оқушы 
жасаған дүниеге нақты әділ баға беріп, көркемдік дәрежесін тани алмайды. 
Оқушыға бағыт-бағдар беруде ескеретін жайт: 

– әдіс-тәсілдерді меңгерту;
– көркемдік шешімін табу үшін, образ жасау үшін кілт боларлық жағ-

дайларды туғызу;
– баға беру, тұжырым жасау.
Мәселен, оқушыны мәнерлеп оқу конкурсына дайындау үшін, ең алдымен, 

оған психологиялық жағынан көмек беремін. «Сен озып шығуға тиіссің, сенде 
керемет дауыс, талант бар. Сенің қолыңнан көп нәрсе келеді» деген тұрғыда 
әңгіме қозғап, олардың бойына өзіне деген сенімділікті қалыптастырамын. 
Оқылатын көркем шығарманың мән-мағынасын түсіндіріп, образға қалай 
кіру керектігін үйретемін. Алдымен өзім бірнеше мәрте мәнерлеп оқып 
көрсетемін. Оқушының дауыс ырғағына, сырт келбетіне үлкен мән бере оты-
рып сахна мәдениетіне үйретуді басты назарда ұстаймын. 

Жас жеткіншектерді заман талабына сай  тәрбиелеуде мұғалімнің рөлі 
зор. Сондықтан «Бұлақ көрсең, көшін аш» деген ұлағатты сөзге сүйеніп, бар 
мүмкіндікті пайдаланып, баланың қабілет, дарынын ашуды өзіме парыз са-
наймын. Бала бойындағы ерекше қабілетті танып, соған байланысты жүйелі 
жұмыстар жүргізсе, оның болашағының іргетасы  дұрыс қаланатыны белгілі. 
Тәрбиелеген шәкірттерің биік асулардан көрініп жатса, ұстаз еңбегінің зая 
кетпегені. Әрбір дарынды оқушының есімі мектеп тарихында алтын әріппен 
жазылмақ. Ендеше дарынды оқушыларды тәрбиелеуде жауаптылық танытып, 
ерінбей еңбек етейік, әріптестер.

Ақтөбе облысы
Шалқар қаласы.

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

КӘСІБИ ТҰРҒЫДАН САПАЛЫ ДАЯРЛАУ – 
БАСТЫ МӘСЕЛЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

future teachers of vocational training to training bases of enterprise activity at specialized schools.
Семей қаласы.

Өсиетте – насихат

Адам өміріндегі ең тамаша нәрсе – оның басқа адамдармен қарым-
қатынасы.

А.Линкольн
* * *

Адам қоғамдық, мемлекеттік барша мүдделері үшін және бүкіл адам-
зат үшін пайдалырақ болса, соғұрлым кемелдене түседі.

Д.И. Менделеев 
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алдықорған қаласы күні аясында  ұйымдастырылған қазақтың белгілі 
ақын қызы Сара Тастанбекқызының өмірі мен шығармашылығынан  

ДАРА ТУҒАН АҚЫН САРА

Мария  БОТАЕВА, 
Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы
№18 орта мектеп-лицейінің кітапханашысы

Мектеп және кітапхана

Т
мәлімет беру, өнерін  насихаттау мақсатында мектеп кітапханасында өткен 
“Ақын Сара – туған дара” поэзия-жыр кешінің сценарийі оқырмандар наза-
рына ұсынылып отыр.

1-жүргізуші. Армысыздар құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар 
және көпшілік көрермендер. Бүгін біз қала күні қарсаңында қала әкімі Ер-
мек Амантайұлы Алпысовтың қала тұрғындарымен, мектеп оқушыларымен 
кездесуінде ақын Сара Тастанбекқызына арналған ескерткіштің қасында 
«Ескерткіштер елдігімнің белгісі» атты Талдықорған қала күні аясында   
«Ақын Сара – туған дара»  поэзия-жыр кешін өткізгелі отырмыз.

2-жүргізуші. Қош келдіңіздер,  бүгінгі шараға жиналып отырған көпшілік 
қауым. 

1-жүргізуші.
Қызымын Тастанбектің атым Сара,        Он  үште өміріме ор қазылып,
Жасымнан жылап өскен мен бір бала.       Жүрекке өшпестей боп түсті жара, – 

деп басталатын өлең жолдары бәрімізге мектеп кезімізден таныс.  
Тастанбекқызы  Сара (1853–1907) – атақты суырып салма ақын, сөз майталма-
ны, айтыс өнерінің қайталанбас шебері. Алматы облысының Қапал ауданында 
дүниеге келген. Руы – Найман. Өзінің қысқа ғұмырында тауқыметтің талайын 
көріп, әлеуметтік теңсіздіктің тәлкегіне ұшыраған Сараның шығармашылық 
жолы да тым ауыр әрі күрделі. Ол үш жасында әкесінен айыр ылып, еңсе 
басқан жетімдік пен жоқшылықтың зардабын көріп өседі. Бұл аз деген-
дей, сырттай болса да жалғыз сүйенер тірегі немере ағасы Жайсаңбек «Өгіз 
ұрлады» деген жаламен түрмеге түседі. Жоқшылық өтінде жеке қалған жетім 
бала, жесір әйелге қамқоршы болып, ауылына көшіп келген Тұрысбек қажы 
Сараны шырылдатып, өзінің теңі емес, жаратылысынан кеміс туған, бай ба-
ласы Жиенқұлға атастырады. Жетім қыз үшін мал алған Тұрысбек қажының 
әрекетін естіген Есімбек қажы дау шығарып, Сараны өз ауылына көшіріп ала-
ды. Басы дауға түскен ақын қыздың сол кездегі ауыр тұрмысын бейнелейтін 
және өзінің тұзаққа түсу себебін көрсететін «Тұзақ» деген өлеңін шығарды. 
Бірақ, бұдан Сараға жақсылық болмайды. Ақырында бар шаруа екі қажының 
қыздың қалың малын тең бөліп алуға келісуімен тынады. 

2-жүргізуші. Осылайша қаршадайынан басы дау-шараға түскен ақын 
қыздың бағының ашылуына осы кезде, 1906 жылы ойламаған жерден найман 
елін аралап, серілік жасап жүрген атақты Біржан салмен кездесіп, шаршы 
топтың алдында онымен айтысуы үлкен себепші болады. Бұл айтыс Сараның 
халық алдындағы беделін арттырып, атағын алысқа жаяды. Біржанмен ай-
тыс 1871 жылы Талдықорған облысының Қапал – Ақсу өңірінде өтті. Ай-
тыс бірнеше күнге созылды. Бұл айтыста махаббат, әлеуметтік мәселелер 
қозғалса, әйел теңдігі, адам тағдыры, ақындық өнер, әдет-салт жайлары 
жан-жақты жырланады. Біржан мен Сара әңгімені амандасу-көрісуден бас-
тап, келе-келе ұзақ сүреге түседі. Екеуі де алғыр, елге атағы шыққан әйгілі 
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ақын екендігін танытады, бірін-бірі қорқыта, шошындыра сөйлейді. Біржан 
Сараның аяғын аттатпай бірден апшысын қуырып, ақын қызды ықтырып 
алмақ болады. Алайда Сара Біржанның айбарынан үрейленбейді, оған өзінің 
ақындық-әншілік өнерін кем санамайтынын сездіреді. Біржан осындай 
ардақты, ақылды Сараның бір жаманға қор болып бара жатқанын айтады. 
Бұған қатты қамыққан Сара айтыс үстінде ел-жұртынан басына теңдік беруді 
сұрайды. Біржан мен Сараның бұл айтысы атақты  екі  ақынның  өнер жа-
рысы, сөз сайысы ғана болмай, айтыс жанрындағы әлеуметтік мәні зор тың 
тақырып – әйел теңдігі мәселесін көтереді. 

1-жүргізуші. Елдің құрметіне бөленіп, халықтың махаббатына ие болған 
ақын қыздың тағдыр тізгінінің өз қолдарынан сусып шығып бара жатқанын 
сезген қажылар да көпке керенеу қарсы шыға алмай, оның басына бостандық 
береді. Сөйтіп, ақын Сара өзінің  асқан дарынының арқасында теңдікке қол 
жеткізіп, он тоғыз жасында өз теңі Бекбай Алтынбекұлы дегенге тұрмысқа 
шығады. Теңдікке жетіп, теңіне қосылып, көзі ашылғандай болған осын-
дай күндердің бірінде Верный қаласынан Әбіштің (Әбдірахманның) сүйегін 
алып қайтқан жолда Қапалда Абайға көңіл айтуға келген Найман елінің игі 
жақсыларымен бірге Сара да келіп, ұлы ақынмен көріседі, аяулы баласынан 
айырылған ауыр қайғысына ортақтастығын білдіреді. Жастай жоқшылықты 
көп көріп, ауыр тұрмысты бастан кешкен теңсіздіктің зардабын шегіп, 
қайғы мұңды серік еткен ақын қыз көп ұзамай ауруға шалдығып, жалғанның 
қызығын жарытып көре алмай, ерте көз жұмады.

2-жүргізуші. Сара Тастанбекқызының Біржан салмен айтысы ғасырдан 
ғасырға үзілмей жалғасып келе жатқан қазақтың айтыс өнерінің шоқтығы 
биік, көркем үлгісі болып саналады. Ақынның бұл айтыстан басқа «Жүрек», 
«Ашындым», «Арсалаң аға алдында», «Жүрек сыры», « Жайлауда», « Әбіштің 
аруағына», « Хош бол, елім» секілді көптеген өлеңдері мен «Тұзақ» дастаны 
бар.

Ақын Сара 1853 жылы туып, 1907 жылы өмірден өткен. Әкесінің лақап 
есімі – Тастанбек. Ағаштан түйін түйген шебер болған. Азан шақырып 
қойылған есімі Сұлтанбек. Отыз жеті мүшел жасында Сара туған соң қайтыс 
болған. «Қорлық» деген өлеңінде Ақын Сара «Құдай-ау, әкемді алдың 
туа сала, атанттың жесір кемпір, жетім бала» дейді. Анасының есімі 
Жанкөшке, қайнар Шынқожаның қызы. Ақын Сара өте сұлу болған. Ол өзін 
«Қамысты терең көлдің сұқсырымын» дейді. Сұқсыр үйрекке теңеуі, ондай 
үйрек өте сақ болады. Оны қаршыға мен лашынның ең ұшқыры алады. «Күй 
тартсам бал тамады бармағымнан» деп Құдайберген айтқанындай, Сара 
күй де шерткен, «Туған елім, өскен жерім» деген өлеңінде ақын Сара:

1-оқушы.
Тастемір, Сақай, Тұңғат ата-тегім,         Үш матай: Кенже, Аталық, Қаптағай,
Жақсылар жібермеген жауға кегін.           Тұлпардың тұяғы боп туған едім.
2-оқушы.
«Көкжайдақ» туған жерім, тегіс екен,      Жаратқан жан бергенге дән берген ғой,
Алқабы арық, тоған, егіс екен.                     Жегенім сол жерімнің жемісі екен, – 

деп ата-тегін, өскен жерін толғаған.
3-оқушы.
Сара туралы Азынақұлұлы Ахмет ақын:
Қобызшы Байсақ күйші көрген бала,  Ынтығып ықыласпен тыңдағанда,
Талпынады оның айтқан әнін сала.  Күй қонад көкейіне көкірек жана.
Қобызды қоңыраулатқан өнерлі адам  Құмарта күйге ұмсын жүргендердің,
Тұрғандай бар қауымнан жеке дара.  Ішінде ерекшелеу еді Сара, –

деп жырлаған
4-оқушы. Ақын Сара жас кезіндегі ауыр хәлі мен қолына домбыра 

алғанын өз өлеңінде:

2. “Қазақстан мектебі” №1, 2016.
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Қызымын Тастанбектің атым Сара, Аумағы ат шаптырым тастемірдің,
Жетім боп жарлы өскен мен бір бала. Айнадай, алақандай білем жайын.
Тұрмыстан өспей жатып таяқ жедім, 
Болса егер тағдыр сондай, қанша шара. Қызы едім Тастанбектің атым Сара,
  Елінен шығып жүрген мен бір бала.
Жетім деп кемсінбесін мені ағайын, Қолыма он үшімде домбыра алып, 
Қорланбас қорлағанға сөзім дайын. Келемін бір сүрінбей жеке дара – 

деп баян еткен.
5-оқушы. Ақын Сараның жайнап түрлене, әйел теңдігі «азаттыққа» 

ұмтылып бекігенін, ақындық өнерінің дәріптелуі туралы Азынақұлұлы Ах-
мет ақын былай дейді.

Ән салып, жиын болса Сара сайрай, Қоғадай топтың басын жапырады,
Ішінде сансыз топтың отша жайнай. Қосыла домбырамен қолдағы ермек.
Түрленген топ ішінде тоты құсша,
Бастады көргендердің іші қайнай.  Елдегі жігіттерді ақынсымақ,
  Айтысшыл, әбиүрсіз, батыр сымақ
Ақын қыз ақ алмастай әнмен сермеп, Қатты айтып, қарсы келсе қателерін,
Төгілтті сөз маржанын терең тербеп. Жаныштап тастайтұғын батыл сынап.
6-оқушы.
Алдынан адам шықпай бара-бара, Жыр қылып заман сырын, тұрмыс мұңын,
Сайрады Сара топта жеке дара. Айтатын адамдардай жайы келсе.
Найманның тұғырдағы бұлбұл құсы, 
Атанды ақырында ақын Сара. Тастанбек өз әкесі жастай өлген,
  Емес ед есейгенде көзі көрген.
Сараның ақындығы болды ерекше, Көр басып, ұмыт қалған әке атанып,
Айтысқа жармаспайтын жәй ерекше, Ақын қыз елге аян қып шығарды өрден –

дейді.
7-оқушы. Ақын Сара теңдік жайын, арманы, еңірегені, бір теңі болмағаны 

туралы елден жасырмай жырлаған. 
Қызымын Тастанбектің атым Сара, Еңіреттің ерте бастан туған елім,
Арман көп, аузыма халқым қара. Кір жуып, кіндігімді буған елім.
Қорғалар көп ішінен бұта таппай, Кең жатқан садыр, матай елдерінен,
Шырылдаған бозторғай мен бір бала. Бір теңім болмады ма, ұлдан менің?
8-оқушы.
Жеткізіп сабырлықпен ұстап бақпай,   Несіне жасырамын елім сенен,
Бәйге қып, топқа қосып, тұмар тақпай.   Еріксіз бір жетіммін, дертім терең.
Желкемді көктейінен қидыңдар да,   Адамда құтыла алмас құлға бердің,
Бөріге байлап бердің жетім лақтай.   Көрдіңдер қанша жазық, жапа менен? – 

деп зарлаған. 
1-жүргізуші. Үш матайдың тотысы атанған Сара қалай «ақ бата, ақ қой 

қаны» торға түсті? Оны Сараның өзі «Тағдыр тәлкегі» деп топталынған дас-
танда айтады. Дастанды ақын Құдайбергеннен алып, 1938 жылы мұрағатқа 
тапсырған Қалел Сейсенбеков деген азамат. Дастанда Арнай болыс, Телібай 
би, Мүсәпір батыр жазықталады. Арнай Сарбасұлы 1869–1930 жылдары өмір 
сүрген. Бөрібай көтерілісінің 1930 жылы басташысының бірі болғаны үшін 
атылған. Оның болыс болғаны 1898 жылдың тамыз айы. Арнай болыстыққа 
Мырзағұлұлы Телібайдың ықпалымен өткен. Тегі Арнай, Телібай би болмаған, 
болыс болған, Мүсәпір Сараға қиянат жасамаған жандар. Қайта Телібай мен 
Мүсәпір Сараға азаттық әперуді қолдағандар қатарында. 

2-жүргізуші. Дастанда есімдері басқалардың орнына негізсіз аталып кет-
кен. Содан шатыс туған тәрізді. Сарамен айтысында Тәсібек ақын «Өлеңім 
таусылмайды молдығынан, Сарбастың құтылмайсың зорлығынан» дейді. 
Сондықтан Арнайдың әкесі Сарбас бидің қиянатынан Тастанбек жанұясы 
жапа шегіп, жоқшылыққа ұрынады. Тастанбек өлген соң Сарбас оның 
үйелменін қасына көшіріп алған, Сахарияны жалға салып, жарытып ақысын 
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төлемеген. Сараны шешесімен жақтыртпай, Абдыра ауылына көшіртіп тас-
тайды. Тұрысбек қажының кіші әкесі Толқынның малын бағып, ақысын 
мардымды алмаған Тастанбектің інісі Жайсанбек жесір мен жетімге жаны 
ашып, Абдыраға келеді. Жас кезінен күреске түскен палуан Жайсанбек дала-
дан бір мал сойып алып, Абдыраға әкеледі. Алғаны Толқынның малы болып, 
қолы ұзын Тұрысбек қажы іздетіп қудалаған. Сарбас би Тұрысбекті қолдап, 
ұрлықты Жайсанбектен көріп, Абдыраға келіп, тінтіп, қар астына тығылған 
етті тауып алады. 

1-жүргізуші. Сарбас би жақынын қорғамай, Тұрысбекті жақтап, 
Жайсанбекті Қапал түрмесіне айдатады. Жетім мен жесір мүсіркеген 
жандардың көмегімен тірлік кешкен. Қайыршылыққа да қол созған. 
Сол жылғы қатты қыс пен жұтта Тұрысбек қажы қыли көз, барымташы 
Жиенқұлға ісі түседі. Жиенқұлдың жасы 45-тен асқан еді. Жиенқұл Маман 
Тұрысбек малын қарап, аман қалмаққа уәде етеді. «Сәті түсті» деген оймен 
Тұрысбек Жиенқұлға қамалған Жайсанбекті «табан асты босатып ал» деп, 
түрмедегілермен келісіп қойғанын білдіреді. Жас қызды атастырып әпермек 
ойын да жеткізеді. Жиенқұл қуана бәрін құп көріп, Тұрысбек қажының ай-
ласымен оны түрмеден босатып, «қажының өзі құда болам» дегеніне одан 
келісімін алған. Сараның шешесі Жанкөшке «өзді-өзі келісіп, болыпты сені 
соған атастырмақ» деп қызына ұқтырып, «азат болар жолыңды ізде» деген 
ақыл айтқан. Азаттық аңсаған Сара «ақ бата, ақ қой қаны» өзді-өзі серттесіп 
атастырған Жиенқұлға бармай, төрт-бес жыл күреседі. Омбыға немесе суға 
ағып өлмекші де болады. Ақылға салып, ақыры көп көмегімен көпшілікке 
жария жасауға бел буады. Ел іші жақсылары Есімбек, Арсалаң, Байсақ, 
Толғанбай, Шерубай, Телібай, Мүсәпір, Ахмет, т.б. қолдауымен бостандыққа 
ұмтылған.

2-жүргізуші. Ақын Сара – Ешкіөлместің бауырында тұңғыш рет 
«азаттық» деп ту көтерген асыл жан. Сол «азаттық» алған дабылы бүкіл 
қазаққа, жан-жаққа естіліп таралған. Сара азаттығын өз өнері арқауында 
алған. Біржан сал «ақ батаны» бұздырып, Сараға теңдік әперген. Біржан сал:

Омбыда Дюгамельге өтініш қып,     Сарадай балғын қызға қамқорлық қып,
Қорғауға сол баланы талап қылдым.     Құтқардым жауыздардың тырнағынан, –

деп ақын Сараға жасаған қамқорлығын өлеңмен баяндайды. Азаттық әперген 
«өкіл ағасы» Біржанға алтын білезігін ұсынған Сара «ағатай ескерткіш қып 
елге апар» деп сыйлайды. Біржан күлдария белбеуін «той жыртысы» деп 
суыртпақтап жыртып, көпке үлестіріп жіберген. «Мұра» өлеңінде Біржан сал:

Салдым мен ою-өрнек асыл жырдан,          Кездесіп наймандағы Сара қызбен,
Тайдырмай аяғымды жалғыз қылдан.          Толғанбай айтыстырып, қисса қылған, –

деп айтқан. 
1-жүргізуші. Сәбит Мұқанов «Біржан мен Сара айтысын көлденең 

біреу шығарды ма деген көңілге күдік туғызатын жағдай, айтыстың былай 
басталуында Біржан сал Сараның шешесі, сіңлісімен сөз қақтығыстырады 
деп айта келе, айтыс ақылмен өлшеніп шыққан, ішінде көлденең, артық сөз 
жоқ. Жазба әдебиеттің жақсы, үлгілері сияқты», – деп ой қорытқан. Дана 
аталар Айымбетұлы Шүтембай, Ерғали Жылқыбаев, Бейсенбек Бейсебаев, 
Мейрамбай Байтолықов жазбаларында «Толғанбай ақын «Біржан мен Сара» 
айтысын үш дана қолжазба етіп жазған. Бір данасын өзіне қалдырып, бір 
данасын Маман Тұрысбекке, тағы бір данасын Біржанға берген» делінеді. 
Бостандық алған Сара ықтиярымен елі тасыбай Бекбай Алтынбекұлымен 
(1852–1933 ж.ж.) тұрмыс құрған. Сұңғыла Жаймолда деген ата: «Бекбай 
ақын Сарамен аттас, Сара есімді екінші әйелге үйленген. Бекбайдың үшінші 
әйелінің есімі Ұлтай. Ал төртінші алған әйелінің есімін ұмыттым», – деп 
деректейді. «Ақын Сараның арнауы»  өлеңінде Сара:           
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Елудің үшеуіне келгенімде,   Бір аз күн еңбек еттім дос, жаранға,
Дерт жеңіп, қалып барад өлеңімде. Өлеңім аз да болса мақтанарға. 
Болды ғой қысқа менің қу өмірім, Мені де «ұрпағым» деп еске ал жұртым,
Алпысқа жетпей бір күн өлемін бе. Сараның айтары осы аттанарда, –

деп уайым шеккен.
2-жүргізуші. Ақын Сараның сүйегі Үлгітірек шаруалығындағы «Үш 

Кәукен» деп аталатын жердегі тасыбай елінің қорымына жерленген. Басына 
кішкене кеңес дәуірі тұсында кішкене мәрмәр ақ тас қойылыпты. Ол туралы 
Т.Қалилаханов «Ақын Сара» кітабында жазады. Қазіргі «Ақын Сара ауылына 
қарасты Ақешкі суының бойындағы жеке тұрған зират ақын Сараға арнап 
салынғанымен, онда оның мәйіті жоқ. Құр бір уыс топырақ әкелініп, соған 
кесене салынған»  деседі.

* * *
Жыр кешінің соңында кітап көрмесі ұйымдастырылды.

Талдықорған қаласы.

қушылардың өз Отаны – Тәуелсіз Қазақстан туралы білімдерін кеңейту, 
ел тарихындағы оқиғалардың маңыздылығын ажырата білуге бау-

ЖЕЛТОҚСАН. ТӘУЕЛСІЗДІК

Айгүл  ЕСБОЛАТОВА,
№4 орта мектеп кітапхана меңгерушісі

О
лу, еліміз тәуелсіздік алғалы жеткен жетістіктерімен таныстыру,  Отанды 
сүюге, байлығын қорғауға, елжандылыққа, әсемдікке, жауапкершілікке 
тәрбиелеу, ұлттық мінез, ұлттық намыс қалыптастыру, елге, жерге, тілге де-
ген патриоттық сезімдерін ояту, болашақта Қазақстанды өркендетуге білімді  
де саналы, жігерлі  жастардың керек екенін түсіндіру – мерейлі міндет. Осы 
мақсатта мектеп кітапханасында кеш ұйымдастырып, оның көрнекілігіне  
«Тәуелсіздік тұтқасы бізге аманат» слайды, Президенттің жарлығы, желтоқсан 
ескерткішінің ашылуы мен желтоқсанға қатысқандардың ерліктерін паш 
ететін құрал-жабдықтар пайдаланылды. Төменде кештің өту барысы беріліп 
отыр.

1-жүргізуші. Армысыздар, ардақты да аяулы, құрметті де қадірменді 
қонақтар, ұстаздар, тәуелсіз еліміздің ұлағатты ұрпақтары. Бүгінгі Тәуелсіздік 
күніне  арналған «Тәуелсіз Қазақстан өсіп-өне бер» атты  кешімізді бастай-
мыз.

2-жүргізуші. 
Бақыт, тірлік – күн талабы, Мәңгі бақи шырқалады,
Тоқтамайды шаттық әні.  Тәуелсіз Қазақстанымның әнұраны. 
(Әнұран орындалады.)
Қазақ дейтін, бастау үшін бар көшті, Бөгенбай да, Қабанбай да, Абылай
Елі үшін жорық жасап қан кешті.  Тәуелсіздік жолын іздеп  жан кешті.

1-жүргізуші. «Тәуелсіз Қазақстан өсіп-өне бер» баяндамасын  оқуға 10- 
сынып оқушыларына сөз кезегі беріледі.

Қымбатты ұстаздар мен оқушылар! Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздік алған мерекесі құтты болсын! Еліміздің егемендік алуы, 
мемлекеттің тәуелсіздігі халқымыздың тарихында жаңа дәуірдің бетін 
ашты. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған күні 1991 жылдың 16- 
желтоқсанда   жер жаһанға жария етілді.  Қазақстан мемлекеті дүние жүзінің 
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көптеген елдерімен достық байланыс орнатқан, бүкіл әлем таныған елге ай-
налды. Жалпы атамекеніміздің жер көлемі 2717 мың шаршы шақырымды 
құрайды. Осынау кең-байтақ қасиетті топырақта өніп-өсіп өркен жайған  
халқымыздың  бүгінгі таңдағы саны 17 миллионнан асып отыр. Кең 
байтақ  Отанымыздың  жүрегі – Астана қаласы.  16-желтоқсан – Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік мейрамы. Бұл күн қазақ халқы үшін теңдесі 
жоқ қасиетті де қастерлі мереке, қазақ елінің шежіресінде  алтын  әріппен  
жазылған  күн. Міне,  азат Қазақстанның ең қастерлі құндылығы: тұғырлы 
тәуелсіздігімізге 25 жыл толып отыр, осы жылдар ішіндегі табыстарымыз 
ұшан-теңіз. Бүгінгі Қазақстанымыз – мақтанышымыз.  Өзіміз ғана емес, 
елімізде тұратын 130 ұлт  өкілдері де республикамызды айрықша мақтан 
етеді. Ұлан-байтақ  жеріміз – ұлттар  достығының  ынтымақ пен бірліктің 
бесігі, бақытты ордасы. 

Құрметті жиылған қауым! Біз  өзіміздің Әнұранымызбен, Туымызбен, 
Елтаңбамызбен, теңгемізбен мақтана аламыз.       Қазақстан  Республикасының  
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев батылдық пен тапқырлық танытып, елімізді 
ауыртпалықтан алып шығатын жолды дәл көрсете білді. Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің 2002-2003 жылдан бастап Қазақстан халқына жыл 
сайынғы Жолдауы  еліміздің болашағы жайында нақты да сенімді жоспар-
ларын жасап, қалай еңбек етіп, табыстарға қалай қол жеткізу керектігін жыл 
сайын көрсетіп отырды. Жолдауларда елімізді толғандыратын мәселелердің 
барлығы қамтылады. Шындығы  керек,  осы  жыл сайынғы Жолдаулар 
халықтың келер күнге деген сенімін арттырып, жүректеріне жігер отын құяды.
Тәуелсіз Қазақстанның әр жеткен жетістігі Президент еңбегімен тікелей бай-
ланысты.  «ЕХРО-2017» халықаралық көрмесін өткізетін мемлекет ретінде 
таңдалды. Осы халықаралық ұйымға мүше 161 мемлекеттің 103-і Астананың 
кандидатурасын қолдап дауыс берді. Мұның  өзі тікелей  Елбасы еңбегінің 
арқасы екендігіне ешкімнің күмәні жоқ. ЕХРО көрмелерінде әлемнің барлық 
мемлекеті өздерінің ең үздік технологиялық, ғылыми, мәдени жетістіктерін 
көрсетеді.  Қазіргі таңда Қазақстан  Республикасын әлемнің 117 мемлекеті 
мойындап отыр. Бұл егеменді, тәуелсіз елдің нәтижесі.

2-жүргізуші. Дүниені дүр сілкіндірген 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы 
қанша ызғарлы естілсе де, жанымызға нұр септі.  Ең алғаш қазақ жаста-
ры қарсы шықты.  Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, 
Сәбира Мұхаметжановалар тәуелсіздік жолында күресті. Бірақ өздері бұл 
күнді көре алмады. Тарих парақтарында есімдері мәңгілікке қалды. Мәңгілік 
егемендікті алып келді.

1-жүргізуші. 
Атыңнан айналайын Егеменді ел, Мерекең құтты болсын,  Тәуелсіздік,
Тәуелсіз күнің туды кенеле бер. Ғасырдың тойы болшы келе берер.
Тәуелсіздік мерекесіне арналған «Байрағым биік тұр» әні орындалады.
2-жүргізуші.  Тәуелсіз ел тарихы – Отанымыздың, ерліктің, елдіктің 

не екенін  дәлелдейтін тамыры терең бай тарих. Елім, Отаным, жерім деген 
қасиетті ұғымдар әр адамзаттың өз табалдырығынан, өз шаңырағынан баста-
лады. Біздің тәуелсіздігіміз бізге қымбат.

1-жүргізуші. Неге дейсіз ғой? 
2-жүргізуші. Ол бізге қымбат, ата-бабаның рухын көтергені үшін.
1-жүргізуші. Неге дейсіз ғой?
2-жүргізуші. Ол бізге қымбат, сөнген мемлекетіміздің  отын  маздатып 

жандырғаны үшін.
1-жүргізуші. Неге дейсіз ғой?
2-жүргізуші. Ол бізге қымбат, ата тарихымызды, ана тілімізді, дінімізді 

қаз-қаз тұрғызып, «Қазақ » деген атауға қан мен жан кіргізгені үшін.
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1-жүргізуші.
Тәуелсіздік!    Тәуелсіздік өзіңді еркін сезіну
Тәуелсіздік жыр-әнім,  Салт-дәстүрі қолдан түспес  ұраным.
Ел іргесі берік болсын ұраным,
(Тәуелсіздік мерекесіне арналған «Жаса Қазақстан» әні шырқалды.)  
2-жүргізуші  Қазақтың майталман ақыны Жұбан   Молдағалиевтың «Мен 

қазақпын» өлеңіне кезек береді. 
1-жүргізуші  «Тәуелсізбін» өлеңін оқуға кезек береді.
Бұдан кейін «Қазақстан – Нұрсұлтан»  әні орындалады.
1-жүргізуші.  Тәуелсіздік алған 24 жылдағы  жетістіктерімізді  танысты-

ру үшін слайдқа көңіл аударайық. 
2-жүргізуші.  1991 жылы 16-желтоқсанда Қазақстан Тәуелсіздігі жария-

ланды.
1-жүргізуші. 1991 жылы 1-желтоқсанда еліміздің тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев сайланды.
2-жүргізуші. 1991 жылы  29-тамызда Семей полигоны жабылды.
1-жүргізуші.  1991 жылы 2-қазанда Тоқтар  Әубәкіров ғарышқа ұшты.
2-жүргізуші. 1991 жылы 4-маусымда Қазақстан Жоғарғы кеңесі мемле-

кеттік рәміздерді қабылдады.
1-жүргізуші.  1992  жылы 8-мамырда Қазақстан  ұланы  құрылды.
2-жүргізуші.  1992 жылы 11-желтоқсанда Әнұран  қабылданды.
1-жүргізуші. 1993 жылы 28-қаңтарда Тәуелсіз Қазақстанның бірінші 

Конституциясы қабылданды.
2-жүргізуші.  1993 жылы 15-қаңтарда Ұлттық ақша, яғни теңге айналымға 

енді.
1-жүргізуші. 1994 жылы  мемлекетіміздің  тұңғыш  ордендері мен ме-

дальдары дүниеге келді.
2-жүргізуші. 1995 жылы 30-тамыздағы жалпы халықаралық  референ-

думда  Қазақстан Конституциясы  қабылданды.
1-жүргізуші. 1995 жылы 16-желтоқсанда Алматыда Тәуелсіздік  

монументі ашылды.
2-жүргізуші. 1996 жылы  12-қаңтарда  Тоқтар Әубәкіров пен Талғат 

Мұсабаевқа «Халық қаһарманы» атағы берілді.
1-жүргізуші. 1996 жылы еліміздің астанасы Ақмола қаласына көшіріліп, 

2007 жылы  Астананың тұсаукесер тойы болды.
2-жүргізуші. Содан  бері  жыл сайын Астана күні үлкен мереке болып 

тойланып келеді.
1-жүргізуші. 2010 жылы 2-желтоқсанда Астана қаласында  Саммит 

өтті. Бұл жоғарғы деңгейдегі кездесу.Ұйымға 56 мемлекет мүше, мемлекет 
аралығындағы достықты, ынтымақтастықты, сауда-саттықты, қауіпсіздікті 
нығайту, қаруландыруды бақылау, адам құқықтары туралы ең күрделі 
мақсаттар қаралатын жиынға Ел Президенті Н.Ә. Назарбаев  төрағалық етті.

2-жүргізуші. 2011 жылы 30-қаңтармен 7-ақпан аралығында VII қысқы  
Азияда ойындары Алматы, Астана қаласында өтті. Қазақстан құрама 
командасының спортшылары 32 алтын, 21 күміс, 17 қола медальға ие болды.

1-жүргізуші. 2012  жылы 1-желтоқсаннан бастап «Тұңғыш Президент» 
күні  аталып келеді.

2-жүргізуші. 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығы, Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы, Қазақстан Халық Ассамблеясының 20 жылдығы, Қазақстан 
Рес публикасы Конституциясының 20 жылдығы  елімізде  үлкен мереке бо-
лып аталып өтті.

1-жүргізуші.
Тәуелсіздік!    Тәуелсіздік!    
Менің байтақ Отаным.  Тәуелсіздік жыр әнім
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 Көк байрақ пен Елтаңба,Әнұраным  Қолда еліңді қасиетті құраным! 
 Мен өзіңнен Тәуелсіздік айналдым.
(«Бұлқынды жүрек» әні орындалды.) 
1-жүргізуші. Тәуелсіздікті  айтқан сайын әр заманның арыстары 

ойымызға оралады. (Күйдің сүйемелдеуімен «Арманда кеткен арыстар»  
өлеңі оқылды.) 

2-жүргізуші. Жаса,Тәуелсіз Қазақстан! Сен бағындыратын абыройлы 
белестер әлі де жарқын болашақтың еншісінде. «Қазақстан–2050»  страте-
гиясымен ұштасып, «Азия барысымен» байланысып  жатыр. Жоспарымыз 
айқын, бағытымыз анық.  Батыр  бабаларымыз аманаттап  кеткен азаттық, 
Тәуелсіздік  бүгінгі ұрпақтың жадында мәңгілік жатталып, санасында 
қастерлі ұғым ретінде сақталуы тиіс.  («Қазақ жастары» әні.)

1-жүргізуші. Отанымыздың арқасүйер  азаматы болайық, оны қорғауға 
әрқашан дайын тұрайық, азат еліміздің білімді де білікті, жігерлі, зиялы   аза-
маты болайық . Өзіміздің жерімізді, рәміздерімізді, Отанымызды  құрметтеуге 
және патриоттық сезімімізді нығайта түсуге тырысайық. Туған жер деген 
киелі ұғымды әрқайсымыз құрмет тұтуға, оны қастерлеуге міндетті екенімізді 
ұмытпайық. Осы залда отырған әрбір азаматымыз Тәуелсіз Қазақстан елінің 
шаңырағына бір-бір уық болып қадалсын!

Сахнаға  кешке  қатысқан  барлық балалар шығып, барлығы бірге   «Ата-
мекен» әнін  шырқайды.

1-жүргізуші.  «Біз бай, білімді, әрі күшті болуымыз керек. Бай болу үшін 
кәсіп керек, білімді болу үшін оқу керек. Ал күшті, жігерлі болу үшін бірлік 
керек»  қорытынды сөз мектеп директорына  беріледі.

 2-жүргізуші. Кешімізге  қатысып көңіл қойып тыңдағандарыңызға 
рақмет! Қазақстанның көк туы мәңгі желбірей берсін!

(«Көк тудың желбірегені» әні шырқалып, кеш аяқталды.)
Талдықорған қаласы.

есей Федерациясында Ресей білім академиясының Педагогика теориясы және білім 
беру философиясы бөлімі жанында Салыстырмалы педагогика ғылыми кеңесі 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  ҒАЛЫМНЫҢ  РЕСЕЙДЕГІ  МӘРТЕБЕСІ

Р
жұмыс жасайды. Оның құрамында Ресей ғылыми мекемелері мен университеттерінің, 
ТМД және алыс шетелдердің ғалымдары бар.

Ғылыми кеңестің негізгі міндеттері Салыстырмалы-педагогикалық зерттеулердің 
әдіснамалық деңгейін, беделі мен практикалық маңыздылығын көтеру мақсатында 
Ресей жеріндегі салыстырмалы-педагогикалық зерттеулерді жүйелеу, педагог-
компаративистердің өзара бірлесе жұмыс жасау жолдарын іздестіру, геосаяси 
шынайылықты ескере отырып білім беру кеңістігін құру тенденцияларын зерттеу, 
халықаралық мекемелермен өзара қарым-қатынасты тереңдету болып табылады.

Кеңестің іс-әрекетін кеңейту мақсатында 2015 жылдың қараша айында ТМД және 
Балтық елдерімен жұмыс жасау үшін Ғылыми кеңес төрағасының орынбасары бо-
лып Ресей білім академиясының шетелдік мүшесі, педагогика ғылымының докторы, 
профессор, Қазақстан педагогика ғылымдары академиясының академигі Құсайынов 
Асқарбек Қабыкенұлы сайланды. 

Әртүрлі елдердің педагог-компаративистерінің ынтымақтастығы өзара мәдени 
және ғылыми байланысты байытады, сонымен бірге басқа да гуманитарлық салаларда 
халықаралық қарым-қатынас жасаудың белгілі бір үлгісі болып табылады. 

А.Құсайынов – Қазақстанда салыстырмалы педагогика ғылымының негізін салған 
ғалым, ол Бүкілдүниежүзілік салыстырмалы білім беру қоғамдар кеңесінің Атқарушы 
комитетінің мүшесі, Ресейдің 6 ғылыми журналының  алқа мүшесі, оны Ресей Үкіметі 
педагогика ғылымы саласындағы ерен еңбегі үшін К.Д.Ушинский атындағы медалімен 
марапаттаған. 

Редакциядан. Қазақстандық белгілі ғалым Асқарбек Қабыкенұлы Құсайыновтың 
Ресей білім академиясы жанынан құрылған Ғылыми кеңес төрағасының орынбасары 
болып сайлануымен құттықтаймыз!.



24

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

сімдік тіршілігін толық зерттеу және білу үшін әртүрлі экотоптар-
да биологиялық танымжорықтарды маусым бойынша өткізу тиімді, 

ӘОЖ (УДК): 581 (075)

КӨКТЕМГІ ТАНЫМЖОРЫҚТЫ 
ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ

Н.КӘРІПБАЕВА,
Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің доценті,
В.ПОЛЕВИК,
осы университеттің аға оқытушысы,
Л.ҚАЖЫГЕЛДИЕВА,
В.ПЕШКОВА,
университет магистранттары

Аннотация. Мақалада биология пәні бойынша ұйымдастырылатын көктемгі 
танымжорықтарды өткізу әдістемесі көрсетіледі. 

Түйінді сөздер. Флора, танымжорық, эфемер, эфемероид, тіршілік формалары.

Ө
солардың бірі – көктемгі танымжорықтар. 

Республиканың табиғаты өсімдіктерге өте бай,  «Қазақстан флорасын-
да» 5630 өсімдік түріне сипаттама берілген. Солардың ішінде өсіп-даму 
кезеңі ерте көктемде басталатын өсімдік топтарын кездестіруге болады. Бұл 
өсімдіктердің биологиялық негізгі қасиеті – олардың тез өсіп, даму циклын 
көктемде аяқтауы.

Қазақстан табиғатында көктемде гүлдейтін өсімдіктердің 500-ден астам 
түрі кездеседі. Атап айтқанда, тасшөптің (Astragalus) 309, құндызшөптің 
(Pulsatilla Adans) 6, жауқазынның (Tulipa L.) 32, қазжуаның (Gagea salisb) 
38, құртқашаштың (Jridaceae L.) 21, айдаршөптің (Corydalis Medik) 19, 
желайдардың  (Anemone L.) 11,  тобылғының (Spizaca L.)  10 түрі  бар. 
Сонымен қатар қандық  (Ezythronium L.), сепкілгүл (Fritillaria), шырыш 
(Eremuzus M.B), жанаргүл (Adonis L.), таушымылдық  (Paeonia L.), жалынгүл 
(Coranaria) сияқты өсімдіктердің бірнеше түрлері кездеседі. Бұлардың 
көпшілігі: тамырсабақты, түйнекті, пиязшықты ерте көктемде гүлдейтін 
көпжылдық өсімдіктер, яғни эфемероидтар, олардың тіршілік формалары мен 
биологиялық қасиеттері әрқилы. Өсімдіктердің бұл тобымен таныстырудың 
негізгі әдістерінің бірі – көктемгі танымжорықтарды ұйымдастырып өткізу.

Танымжорықтың негізгі мақсаты – оқушыларды көктемгі табиғатпен, 
ерте көктемде гүлдейтін өсімдік түрлерімен, олардың биологиялық өсу 
ерекшеліктерімен таныстыру. 

Танымжорық тақырыбына байланысты оқушылардан бұл өсімдік топта-
ры не себепті көктемгі гүлді өсімдіктер деп аталатынын сұрап анықтау керек. 
Оқушылардың  білімін пайдалана отырып, бұл өсімдік топтары қар суымен 
көктеп, көктемде гүл шашып, тұқым беретіні, яғни, өсіп-даму кезеңі ерте 
көктемде басталып, көктемде аяқталатыны түсіндіріледі.

Оқушыларға көктемгі табиғаттың, гүлді өсімдіктердің эстетикалық 
маңызын көрсете білу керек, өсімдіктердің табиғатты жаңартатыны, қоршаған 
ортаны көркейтетіні және әсемділігі айтылады.

Танымжорықтың  негізгі  міндеттерінің  бірі – оқушыларды көктемгі 
өсімдік түрлерімен таныстыру. Сондықтан танымжорық кезінде оқушыларды 

Педагогика ғылымы: зерттеулер
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кездескен әрбір гүлді өсімдік түрімен, олардың биологиялық ерекшеліктерімен 
таныстыра отырып өсімдік түрлерінің қандай мөлшерде (аз немесе көп) және 
қандай түраралық қатынаста кездесетініне көңіл бөлген жөн.

Танымжорық кезінде өсімдіктердің тіршілік формалары көрсетіледі 
(ағаш, бұта, шөптесін түрлері). Көктемгі гүлді өсімдіктердің көпшілігі 
көпжылдық өсімдіктер. Олардың түрі өзгерген өркендері (тамырсабақ, 
түйнек, пиязшық) арқылы  жер  астында  қыстап  шығып, ерте көктемде өсіп 
дамиды. Сондықтан  оқушыларды  түрі өзгерген  өркендермен таныстыру 
үшін құндызшөп (Pulsatilla Adans.), жауқазын  (Tulipa L.), қазжуа (Gagea  
salisb) сияқты өсімдіктердің пиязшығын, айдаршөптің (Corydalis Medik) 
түйнегін, құртқашаштың (Jridaceae L.) тамырсабағын қазып көрсету керек. 
Олардың түрі  өзгерген қандай өркен екенін анықтауға болады. Алайда, 
негізгі міндеттің бірі табиғатты қорғау болғандықтан, танымжорық кезінде  
бір ғана өсімдікті қазып, өзгерген өркен түрі оқушылармен  бірге анықталады 
да, қалған өсімдіктерде осындай өзгерген өркендердің болатындығы 
түсіндіріледі.

Оқушыларды тамырсабақ, пиязшық, түйнектің құрылысымен таныс-
тыра отырып оларда орналасқан бүршіктерге көңіл бөлген жөн. Жерасты 
өркендерінде қандай бүршік түрі болатыны, олардың құрылысы, дамуы, 
қызметі және маңызы айтылып түсіндіріледі.

Оқушыларды пиязшық, тамырсабақ, түйнекте қор ретінде жиналған 
ағзалық заттардың маңызымен таныстыра отырып, бұл заттардың өсімдіктің 
ерте көктемде тез өсіп-дамуының негізгі қорегі екенін көрсеткен жөн. Өсімдік 
өзінің өсіп-дамуының алғашқы кезеңінде, әсіресе, бүршіктің өсуіне қажетті 
қоректік заттарды осы түрі өзгерген өркендерден ғана алады.

Ерте көктемдегі өсімдіктер суықтан сақтануға бейімделген. Өйткені, 
олардың гүлдері салқын түсе бастағанда тез арада жабылып, түнгі 
салқыннан сақтанады. Осыған байланысты оқушылар көктемгі құбылмалы 
температуралық өзгерістердің өсу қозғалыстарына әсер ететіндігін білуге 
тиісті. Олар өсу қозғалыстары туралы  алғашқы физиологиялық  ұғымдармен 
танысады. 

Ерте көктемгі өсімдіктер көктемде  шығатын бунақденелілер арқылы 
тозаңданады,  дегенмен,  бұл  кезеңде олардың аз болуына байланысты  
өздігінен тозаңданатын клейстогамды гүлдері бар. Осыған байланысты 
оқушылар мұндай өсімдік түрлерін білуі  қажет (мысалы, бәйшешектерді).

Танымжорық кезінде, әсіресе, «Қызыл кітапқа» тіркелген өсімдіктерге 
ерекше көңіл бөлу қажет. Сирек кездесетін, азайып бара жатқан өсімдік 
түрлерінен кеппешөп даярлауға болмайтындығы ескеріледі. Жалпы 
танымжорық кезінде қандай болса да көктемгі өсімдік  түрлерін жинауға, 
жұлуға, қазуға тыйым салу керек. Өсімдіктердің түрімен, құрылысымен, 
өсіп-дамуымен танысқанда өсімдікті жұлмай, өсіп тұрған жерінде зерттеп,  
фотосуреттер даярлауға болады.

Әдебиет
1. Арыстангалиев С.А., Рамазанов Р.Р. Растения Казахстана. – Алматы: Наука, 1977.
2. Карипбаева Н.Ш., Полевик  В.В.,  Силыбаева  Б.М. Ботаниканың оқу практикумы. – Се- 

 мей: Интеллект, 2012.
3. Силыбаева Б.М., Байғана Ж.К., Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В. Жоғары  сатыдағы өсім- 

 діктер систематикасы. – Семей: Интеллект, 2012.
Резюме

Рассматривается методика проведения весенних экскурсий.
Summary

Describes the methodology of teaching spring excursions.
Семей қаласы.
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лектрондық коммуникация – тілге ең керемет тәжірибе. Ол ортада 
құрылымнан мазмұнға көшу іске асады және шынайы қарым-қатынас 

ӘОЖ  (УДК): 378.091.33:8,2.0

ЭЛЕКТРОНДЫҚ  КОММУНИКАЦИЯНЫ
АҒЫЛШЫН  ТІЛІН  ОҚЫТУДА  ҚОЛДАНУ 

Қарлығаш  МОЛДАБАЕВА,
Алматы энергетика және байланыс университетінің 
аға оқытушысы

Аннотация. Мақалада шетел тілін оқыту мен білім сапасын көтеруде 
ақпараттық технологияны қолданудың артықшылығы сөз етіледі.  

Түйінді сөздер. Электрондық коммуникация, интернет, сайт.

Э
пен ой кеңістігінің еркіндігі қалыптасады. Мұндай шынайы қоғамның болуы-
нан студенттердің хат жазу қабілеттілігінің жоғарылауымен және олардың 
сөйлеуі айқын, жай, қарапайым әрі сипаттамалық жанрларға дәлелдемелері 
айқындала түседі.

Электрондық коммуникацияны қолдану барысында хат жазу үрдісі 
өзгереді,  яғни  қателерін түзетулерге көп көңіл бөлініп, студенттердің 
монологтың құрылымының да дұрыстығын өз әріптестерінің ойын біліп 
ақылдаса алады. Мұндай жұмыс интерактивтік ұстанымның іске асуының 
бірден-бір көрінісі.

Ең бастысы, E-mail-ді қолдану тіл үйренуге деген студенттердің 
қызығушылығын арттырады.

Интернетті қолдану және материалдардың түпнұсқасына бейімделу 
ғаламторда саяхат жасау арқылы  көптеген ақпаратты үйден және мектептен 
шықпай аудиторияға әкелуге мүмкіндік береді. 

"Virtual  Realia" сайтын аудиторияда онлайн құрылғысы арқылы  
ағылшын тілі, тәрбие сағаттары, көркем әдебиеті, тарих сабақтарына 
қолдануға болады. Ал сайтта кей жағдайда отандық және шетелдік ұқсастық 
пен айырмашылықты көрсете отырып үйретеді.

City Net сайты (http://www.city.net-нің қаласы) басқа сайттарға қарағанда 
әлемнің барлық қалаларына саяхат жасауға, саябақтарда серуендеуге, 
ескерткіш пен әртүрлі мәдениетті танып білуге мүмкіндік жасайды. Бұл жер-
де қалаған мемлекетті таңдай отырып оның суреттерін, табиғи ресурстарын, 
өнерін өз тілімізде тануға болады. 

City Net – өте жақсы жол сілтеуші. Қалаған парағыңа кіре отырып  
оқырман күллі дүниемен танысады. Студенттерге турист немесе гид ретінде 
саяхат жасауға ұсыныс жасауға болады. Өйткені, сайт арқылы  керекті 
нәрселерді өз клиенттеріне ұсыныс жасауына, авиакомпанияға қоңырау 
шалуға және  қонақ үйден ақпарат алуға, бос орындарды білуге, виза алуға 
барынша мүмкіндіктері бар. Белгілі жұмыс қорытындысына байланысты 
өздері фотоальбом немесе күнделік жасай алады.

Metro Link (http://metro.jussieu.fr: 10001/ метро) метро арқылы үлкен 
қалаларға саяхат жасауға, олардың жол жүру үрдісін құруға немесе белгілі 
қаланың бір нүктесіне жетуге мүмкіндік жасайды.

Кейде жол жүру үрдісін құруға не кездейсоқ саяхат жасауға болады. 
Аялдамалардың аттары жол жүру үрдісінде белгіленген, ал бағдарлама жол 
жүру уақытын өзі есептейді, барлық кездестірілген аялдамаларды жадында 
сақтайды. Мысалы, егер сіз Берлин қаласында саяхатта болсаңыз, Шарлот-
тенхоф метросына барып, Розентхальтер алаңынан кететінін, келесі қандай 
жерлерде болатынын алдын ала көрсетеді. Осы жол жүру үрдісі арқылы 



27

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Шарлоттенбургский сарайына және Египет мұражайына, Грюневальд атты 
жерлерде бола аласыз. Бұл саяхаттар жұмыстың қорытындысы ретінде сая-
хат күнделігіне жазылып, шеттен келген қонақтарға танымдық кітап ретінде 
жолсерік бола алады. 

Интернет – дүние жүзіндегі соңғы жаңалықтарды және ақпараттарды 
алуға бірден-бір таптырмас жүйе. Бұл жүйе арқылы аудиторияны ақпарат 
агенттігіне, ал оқушыларды бірінші дәрежелі репортер ретінде тануға бола-
ды. Мұндай жұмыс түрі әртүрлі білім деңгейіне жарамды, өйткені ол өзіне 
кең көлемді оқу мен ойлау жүйесін және жылдам сөйлеу дағдысын арттыра-
ды.

Негізінен, танымал газеттердің өзіне тән web парағы болады. Соны-
мен қатар оқушыларға (http://www.mediainfo.com/emedia/) MEDIA LINKS 
парағын ұсына отырып әлемде қандай газеттер шығарылатынын біле аласыз. 
Жұмысымыздың мақсатына жету үшін біз олардың кейбіреуіне қорытынды 
бере отырып вербальды суретін жасауымыз керек. Көзбен көру арқылы 
интернеттегі және келтірілген мысалдармен танысып, қосымша ақпараттарды 
табуға болады. (http://www.washingtonpost.com/) The Washington Post.

Барлық газет бетіндегі жарнамалар мен мазмұндарды интернеттің бірінші 
бетінен көруге болады. Мұнда көрсетілген маңызды мақалалар, авторлардың 
ойынша, оқырмандардың көңілінен толықтай шығады. Әртүрлі баспалар 
тәрізді web-газеттер топтамаларға бөлінген, яғни бұл оқырмандардың өздері 
қалаған беттерді тышқанды басу арқылы қызықты тармақтарына көше алады. 
The Washington Post 5-тің негізгі талаптары болады: (news) жаңалық, (style) 
өмірдің стилі, (sports ) спорт, (classifieds ) жарнамалық хабарландырулар және 
(marketplace ) нарықтың жаңалығы.

Жаңалықтар топтамасы жеке өзіне тән тармақтардан тұрады: елдегі 
жаңалықтар, әлемдегі оқиғалардан құлағдар етуі, саясат, метро, кәсіпкерлік, 
техника, пікір, ауа райы, баспа шығарылымдары, кеше және бүгін. Күнделікті 
өмір, салт-дәстүр, мәдениет тармағынан: музыка, тағам алу, тедедидар және 
бұқаралық ақпарат қүралдары, мұражайлар, театрлар, кітап, сән, саяхат, бас-
пахана туралы, комикстер, кроссвордтар. Спорт топтамасынан әлемдік және 
жергілікті спорт оқиғалары, спорт мәселелері жайлы білуге және оның даму 
тенденциялары туралы ақпарат алуға болады. Ал жарнамалық хабарланды-
ру топтамасынан бос жұмыс орындары туралы мәлімет, тұрғын үйді сатып 
алуға не жалға алу, автокөліктер, жеке кәсіпкерлік және тағы басқа көптеген 
мәліметтерді алуға болады. Басқы бет ғаламтор кілті болып табылады, яғни 
ол жүйеден біз тек компьютерді сөндіру арқылы шыға аламыз. 

Онлайн  газеттер де  көмек құралы ретінде таптырмас жүйе. Ол 
оқушыларға әлемдік оқиғаларды тануға, дәл қазіргі сәтте болып жатқан 
ақпараттарды, оқиғаларды әртүрлі көзқараста көруге мүмкіндік береді. Ең 
басты құнды проблема: біз үшін оқырманның баспамен тікелей жанасуы.

“Language Learning Activities for the World Wide Web” мақаласының   ав-
торлары  WWW-тың үлкен мүмкіндіктерін істетуге болатындығын алға тар-
тады. 

Өйткені,  өз үй бетін (домашняя страничка) жасауы бойынша бағдар-
ламалар бар: Learning HTML. Мысалы, (Cooking Corner) аспаздық бұрышы 
оқылатын тілдегі аспаздық шеберлікті айырбастауға мүмкіндік береді. Атап 
айтқанда:

– студенттерге сүйікті үй тағамын даярлауға таңдауы беріледі;
– бұдан кейін негізгі ингредиенттер мен мәліметтері бар тағамның 

суреті тұрған бетті жасау ұсынылады;
–  басқа студенттерге рецепті сұрауға, тамақ жасауға, өз тәжірибе-

сімен бөлісуге болады.
Қорытынды жасау үшін келесі сұрақтарға жауап беру қажет:
Қиын тағам даярлау мүмкін бе?
Қажетті ингредиенттерді жергілікті дүкендерден табуға мүмкін бе?
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арсы тілі – Иран Ислам Республикасының мемлекеттік тілі. Қазіргі кезде 
70 миллионнан астам Иран халқы осы тілде сөйлейді. Парсы тілі үнді-

ӘОЖ (УДК): 378.02

ПАРСЫ ТІЛІН  ОҚЫТУДЫҢ 
ӘДІСТЕМЕЛІК  ЖАҚТАРЫ

Р.САДЫҚОВА,
филология ғылымының кандидаты, 
Қазақ қыздар мемлекеттік педагогика 
университетінің аға оқытушысы 

Аннотация. Мақалада парсы тілінің дүние жүзіндегі рөлі, оның ерекшеліктері 
және жаһандық мәдениетте өз орны бар тіл екендігі, бұл тілді тек Иран  (бұрынғы 
Персия) емес, Ауғанстан, Тәжікстан  және Памир жерлерінде қолданылатыны тура-
лы айтылады.

Түйінді сөздер. Лексика, тіл үйрену.

П

Сізге және сіздің отбасыңызға тағам ұнады ма?
Сіз оны тағы бір рет даярлайсыз ба? Неліктен?

Әдебиет
1. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка//НЯШ № 2, 3 2001.
2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению. –  М.: Прос- 

 вещение, 1991.
3. Глазов Б.И., Ловцов Д.А. Компьютеризированный учебник – основа новой информаци- 

 онно-педагогической технологии. // Педагогика. – 1995. – №6.
Резюме

В данной статье описываются преимущества применения инновационно-информационных 
технологии, которые являющиеся основным фактором повышения качества образования и обу-
чения иностранным языкам.

еуропалық тілдер жанұясының иран тілдер тобына жатады.  Иран тілдері 
хрис тиан жыл санағына дейінгі бірінші мың жылдықта Иранда, Ауғанстанда, 
Солтүстікте және Венгрия мен Шығыс Түркістанның ортасында таралған бола-
тын. Иран тілдері тобының ежелгі тілі – авеста және ежелгі фарси тілі деп атал-
ды. Заратуштралықтардың қасиетті кітабы авестаның тілінде жазылған. Ежелгі 
фарси – Ұлы Дарий патшалығының ресми тілі. 

Шетел тілін меңгертуде тілдік материалдың ішінде ең қажеттісі лексика бо-
лып  табылады. Өйткені лексикасыз сөз іскерліктері қалыптасуы мүмкін емес. 
Белгілі мөлшерде лексикалық минимум меңгерілмей коммуникация жүзеге 
аспайды. Егер студент парсы тілінің тілдік материалдарын меңгерсе, берілген 
лексиканы өз сөзінде орынды пайдаланса, онда сауатты сөйлеп, өз ойын дәл 
жеткізеді.

Жоғарыда атап өткеніміздей, лексика тілдік материалдың ішінде негізгісі бо-
лып табылады. Өйткені, белгілі бір тілдің аз да болса сөздік қорын игермей, ше-
тел тілін іс жүзінде меңгеру мүмкін емес. Сонымен білімнің басқа салаларының 
ішінде лексиканың басты орын алуының себебі мынада: кейбір грамматикалық 
материалды  меңгермегендіктен, біздің сөзімізде грамматикалық қателер бола-
тыны рас. Мысалы:                                            (мән   дәнешгаh рәфт).  Дегенмен,
мұны есіткен ирандық  сөйлем  қате  болса  да,  айтушының  ойын түсінеді. Ал
дұрыс  сөйлем  былай  беріледі:                                             (мән   бе     данешгаh
рәфтәм). Мен университетке бардым. Сонымен, сөзде кейбір грамматикалық 
қателер болса да, коммуникация болуы мүмкін.

Тіл үйреніп жатқан студентте өз ойын жеткізуде және біреудің сөзін түсіну 
үшін лексика қоры жеткіліксіз болса, коммуникация жүзеге аспайды. Яғни, біз 
бір-біріміздің сөзімізді түсінбейміз, айтайын деген ойымызды түсіндіре алмай-
мыз. Сол үшін кез келген шетел тілін оқытуда лексиканы меңгертудің маңызы 
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ерекше. Алайда, осыдан шетел тілін оқыту барысында лексиканы меңгеру 
өз алдына оқыту мақсаты екен деген қорытындыға келмеу керек. Әдіскерлер 
лексиканың шетел тілін меңгерудің өте маңызды құралдарының бірі екендігін 
көрсетеді. Сонымен, студент сөйлеген кезде лексиканы дұрыс, ойын ауызша не-
месе жазбаша түрде жеткізуде барынша өз орнымен пайдалануға тырысуы ке-
рек. Онсыз шетел тілінде ауыз екі сөйлеу іскерліктері мен дағдыларын меңгеру 
мүмкін емес. Осы пікірді әдіскер ғалым Д.Т. Тұрсынов та қолдайды.

Алғашқы сатыда меңгерілетін лексикалық материалдар да, грамматикалық 
материалдар да ауызша сөз бен оқуға арналған. Демек, меңгеруге тиісті сөздер 
мен грамматикалық  құбылыстардың бәрін де студенттер рецептивті түрде 
де, продуктивті түрде де меңгеруге тиіс.  Яғни, тілдік материалды студенттер 
естігенде, оқығанда танып түсіне және өз бетінше ойын  айтып жеткізе ала-
тындай дәрежеде игеруге міндетті. Сөйтіп, алғашқы сатыда тілдік материал 
рецептивті және продуктивті тіл материалы деп ажыратылмайды, мұнда бәрі 
де бірдей меңгеріледі. Шетел тілін оқытудың міндеті – сол тілдегі сөз әрекеті 
түрлерінің негізін салу, оларды кейінгі сатыларда одан әрі дамытып жетілдіру. 
Мұнда ауызша сөздің алатын орны мен маңызы басқа сатыларға қарағанда 
едәуір жоғары, ауызша сөйлеу икемділігі мен дағдыларын дамытуға негіз бо-
латынын  жоғарыда атап өттік. Дайындалған сөз түрінің үлесі дайындалмаған 
сөзден артығырақ, өйткені алғашқы сатыда студенттер дайындықсыз өз ойын 
айта алмайды, ол үшін олардың меңгерген сөздік қоры да, грамматикалық  ми-
нимумы да жеткіліксіз, сөйлеу тәжірибелері де өте аз.

Сондай-ақ осы сатыда шетел тілін оқытуда студенттерді коммуникативтік  
мақсатқа сай белгілі  логикалық бірізділікпен  сөз үлгілерін бір-бірімен байла-
ныстыра  білуге,  мәтіннің негізгі  мазмұнын есте сақтап, оны қысқаша  баян-
дап беру үшін онымен жұмыс істеуге, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беруге,  
өз  бетімен сұрақтар қоюға, қажетті ақпаратты таба білуге, оқытушы берген 
үлгіге қарап, заттар мен олардың суреттерін бейнелеп беруге, тыңдаған неме-
се  оқыған мәтінге ұқсастырып, сұрақтарға, қысқаша жоспарға сүйеніп (неме-
се сүйенішсіз) әңгіме құрастыруға үйрету керек.  Оқытудағы коммуникативтік 
мақсат: бағдарламада белгіленген тақырыптар мен тілдік материалдар көлемінде 
студенттер шетел тілінде өз ойын жеткізе білуі, сөйлеуі, мәтіндердің мазмұнын  
сөздіксіз, ал қиын мәтіндердің  мағынасын сөздіктің  көмегімен оқып түсіне 
алуы керек.

Шетел тілін университетте  оқытудың шарттарын ескере  отырып оқыту ба-
рысында шетел тілінде сөйлеп, оқып, түсіне білу қабілеттерін қалыптастыруға  
көңіл аудару керек. Шетел тілінде  сөйлей білу  тілдік  материалды меңгеруге, 
тыңдап түсінуге, ауызша  сөйлеуді дамытуға, тілдік қарым-қатынас жасауға 
ең маңызды құралдың бірі болып табылады. Шетел тілін оқытудың 
коммуникативтік мақсатын жүзеге асырудың алғышарты –  бүкіл оқыту ба-
рысында коммуникативтік  бағдар беру. Демек, студенттерді шетел тілінде  
ауызекі сөйлеуге және кітап арқылы жұмыс жасауға баулу қажет. Шетел тілін 
практикалық тұрғыда меңгеруге үйреткенде, студенттерді  өз бетімен  жұмыс 
істеуге баулып, алған білімін, икемділік дағдыларын  жаңа  жағдайларға тап 
болған кездерде шығармашылықпен қолдана білуге машықтандыру көзделеді. 
Осы мақсатпен анықтама әдебиеттерді пайдалана білу, мәтін мазмұнын өз 
бетімен түсінуге бейімдеу  және оның кейбір тұстарын  көшіріп алу, аңдатпа 
(аннотация) жазу, шағын хабарлар дайындау  және өз пікірін айтып, баға бере 
білу сияқты әрекеттерге дағдыландырудың маңызы зор.

Шетел тілін оқытудағы коммуникативтік бағдар, яғни,  студенттің өз сөзін 
жоспарлай білу икемділігін, мәтін мазмұны мен  шетел тілін үйрету құралдарын 
ұштастыра отырып сөйлеу этикасын да пайдалана алуды талап етеді. Кітап 
арқылы жұмыс жасау барысында автордың түпкі ойын түсіне білу, оқыған 
мәтіннің мазмұнына, автордың көзқарасына сын көзбен қарап, оны  бағалай 
білуге дағдыланудың маңызы ерекше.

Шетел тілін жоғары оқу орнында оқыту әдістемесі заман, уақыт талабы-
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на сай білім, ғылымдағы  жетістіктер мен өзгерістерге қарай дамып отырады. 
Осылай бастапқы кезде лексиканы үйрету заман, уақыт ағымына байланысты 
әртүрлі талаптар қойылып, ол талаптар әрдайым толықтырылып келеді. 
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Резюме
В статье рассмотрена всемирная роль официального иранского языка, его особенности и со-

циально-языковая позиция в мировой культуре. Персидский язык, также известный под названием 
фарси, является одним из самых распространенных языков. Это язык Ирана (бывшей Персии), хотя 
на нем говорят  в Афганистане, Таджикстане и на Памире.

Summary
The Persian language also known as Farsi is one of the most widespread languages. This is the language 

spoken in Iran (former Persia), although it is spoken in Afganistan,Tajikstan and the Pamir. The article is 
about worldwide role of oficial Iran  language, about social linguistic view and peculiarities. 
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ОСОБЕННОСТИ  СИСТЕМЫ  ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРЕДМЕТА  «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА»

Румяна КРЪСТЕВА, 
доктор PhD, старший преподаватель 
Центра физического воспитания и спорта университета 
пищевой технологии,

Албена ИВАНОВА, 
доктор PhD, старший преподаватель 
Центра физвоспитания и спорта университета 
пищевой технологии,

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы системы обучении методика 
преподавания предмета «Физическая культура» в учреждениях образования Республик 
Казахстана и Болгарии. Даны некоторые элементы казахских национальных игр для 
внедрения и проведения в учреждениях образования Болгарии.

Ключевые слова. Физическое воспитание, культура, казахские национальные 
игры, раздельное обучение.

В рамках научной стажировки по специальности Т 68 «Теория и методи-
ка физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры» по международной образовательной 
программе «Болашак» Республики Казахстан, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры «Оздоровительная физическая культура» Казахского 
национального педагогического университета им. Абая Ерлан Кенжебае-
вич Сейсенбеков в период с 01.10. 2013 г. по 29.09. 2014 г. проводил на-
учно-исследовательскую работу в учреждениях образования Республики 
Болгария,  в  училище имени Елин Пелин г. Бургас.

Инспектор по физической культуре городского управления образовани я 
г.Бургас Павлина Алексиева ознакомила гостя из Казахстана с особенно-
стями преподавания предмета физическая культура в республике Болга-
рия. После чего посетили училище имени Елин Пелин. Это учебное за-
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ведение аналогично общеобразовательной школе в республике Казахстан.
Директор заведения Дивчева Момка с радушием представила Ерлана 

Сейсенбекова педколлективу и провела экскурс по училищу. Наша система 
образования несущественно, но отличия от казахстанских школ все таки 
есть. В Казахстане основная школа заканчивается 9 классом, а у нас 7 клас-
сом. В Болгарии обучение 5 дневное, а в Казахстане 6 дней. Учебный год в 
двух государствах одинаковый. С 1 сентября по 25 мая.

Представитель Казахстана ознакомился с учебными планами, с кон-
трольными нормативами, разделами спорта связанные с системой пре-
подавания физической культуры. Наш гость посетил уроки физической 
культуры.В теплой обстановке проходила беседа – знакомство с особен-
ностями системы преподавания в Казахстане. О которых рассказывал 
Е.Сейсенбеков учителям физкультуры Елене Славева, Ваня Чекичева, 

Доктора PhD, старшие 
преподаватели Центра физиче-
ского воспитания и спорта уни-
верситета пищевой технологии 
г.Пловдив Румяна Кръстева 
и Албена Иванова Республика 
Болгария; к.п.н., доцент Е.К. 
Сейсенбеков после подведения 
итогов научной конференции, 
организованной Македонским 
Олимпийским комитетом, Ми-
нистерством образования и 
департамента спорта Македо-
нии, г.Велес, Македония, апрель 
2014 г.

Колю Колев, Красимиру Капитанову. 
Выразил свое мнение об увиденных уроках. 

В ходе беседы Е.Сейсенбеков начал рассказы-
вать о национальных играх казахов, которые ис-
пользуются не только на уроках в Казахстане, 
но и на праздниках. Игры способствуют воспи-
танию у детей моральных качеств, формируют 
знания о традициях и жизни своего народа, так 
как в них отражаются жизнь, быт и культура ка-
захов. 

Е.Сейсенбековым было предложено  про-
ведение казахских национальных игр «Соқыр 
теке» (Слепой козел); «Жаяу көкпар» (Пешее 
козлодрание); «Аударыспақ» (Борьба всадников 
с целью свергнуть с лошади. В школьном вари-
анте можно проводить сидя на полу, имитируя 
лошадь); «Тауық күрес» (Петушиная борьба); 
«Түйе-түйе» (Верблюд-верблюд); «Әуе таяқ» 
(Воздушные палочки); «Ат қаума» (Нести всад-
ника); «Күміс алу» (Подбор монет с земли на 
бегу); «Карғымақ» (Прыгни в высоту и в длину); 
логические игры, требующие устную народную 
импровизацию – «Орамал тастау» (Брось пла-
ток) и «Көрші» (Сосед). 

Учитывая возрастные и психологические 
особенности детей, мы остановились на уча-

щихся 3 –5 классов.
Учителя физической культуры школы Елин Пелин Елена Славева и 

Ваня Чекичева предложили свои варианты в проведении урока с элемента-
ми  казахских национальных игр. Дети играли  с  удовольствием  и  азар-
том. 

Важная роль таких подвижных игр – это развитие ловкости, смекалки 
и проворства у учеников младших классов, а так же совершенствование 
своего тела, развитие навыков здорового образа жизни, умений рациональ-
но использовать свой досуг. 

Для всех общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и др. сред-
них учебных заведений государственного типа учебный год делится на 4 
учебные четверти: 1 четверть состоит из 9 учебных недель (с 1 сентября 
до 1-2-3 ноября, в зависимости от ежегодного календаря). 2 четверть со-
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стоит из 8 учебных недель (с 9-10-11 ноября до 29-30-31 декабря, тоже в 
зависимости от ежегодного календаря). 3 четверть самая длинная – из 10 
учебных недель (с 9-10-11 января до 19-20-21 марта, то же самое, зависит 
от ежегодного календаря). Ну, и наконец-то, 4 четверть состоит из 7 учеб-
ных недель (с 31марта – 1-2-апреля до 25 мая). В общей сложности, по 
предмету физическая культура на 1 учебный год на 1 класс выделяется 102 
часа. (27 часов – 1 четверть; 24 часов – 2 четверть; 30 часов – 3 четверть 
и 21 часов – 4 четверть). Каждый учебный час длится 45 минут. В связи 
с нехваткой мест, в некоторых учреждениях образования протяженность 
школьного дня длится в 3 смены. А обычно, делится на 2 смены. Школь-
ные возрастные категории делятся на начальную (1–4 классы); на среднюю 
(5–9 классы); на старшую (10-11 классы). В основном, начиная с 5 класса, 
уроки физической культуры ведутся  раздельно (мальчики – отдельно, де-
вочки – отдельно). 

В Республике Казахстан законодательством страны разрешено веде-
ние деятельности частного обучения (частные гимназии, лицеи, колледжи, 
ВУЗы). В таких учебных заведениях в соответствии с уставом заведения, 
учебные четверти могут быть изменены на семестры, блоки, триместры. В 
зависимости от уклона, выбора предметов, специфики, выделенные часы 
и разделы спорта могут быть изменены в рамках Закона об образовании.

В заключение, можно с уверенностью сказать, что система обучения 
физического воспитания, методика проведения, комплекс различных фи-
зических упражнений между Республик Казахстан и Республик Болгарии 
схожи.
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Summary
The paper presents the characteristics and methods of teaching the subject "Physical culture" 

in educational institutions of Kazakhstan and Bulgaria. Described Kazakh national games for the 
introduction and implementation in educational institutions in Bulgaria.

г. Пловдив,
Республика България.

ӘОЖ (УДК): 81-25

АҚ  ТҮСКЕ  ҚАТЫСТЫ  СИМВОЛДЫҚ  ҰҒЫМДАР

Ұлжамила  СЕРІКБАЕВА,  
Алматы энергетика және байланыс университетінің 
доценті

азақ дәстүрінде ақ түске байланысты рәміздік, нышандық  мәнге ие 
ұғымдардың  біразы адамның дене мүшелері мен малдың түк түсіне Қ

қатысты қалыптасқаны белгілі. Мысалы,  қазақ салт-дәстүрінің мал атап 
союдың, құрбандыққа шалудың толып жатқан жол жоралғысы, ресми 
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қағидалары бар. Солардың бірі: жылқы, қой, т.б. малдың сыртқы түк жүнінің 
түсіне байланысты боз қасқа ту бие  немесе ақ сары бас қой  шалу салты  
тілдегі символизмдер. Бұлардың  мәнісін түсіну үшін, әрине, салт-дәстүрдің 
шығу себептері мен мотивтерін білуіміз керек. Мәселен, рәсімдерге сәйкес 
бағышталған қуанышты салтанаттарда құрбандыққа шалынатын жылқы 
түсінің боз қасқа не ақ боз болуы, қойдың ақ сары бас болуы ақ түске байла-
нысты дәстүрлі символдық туындаған құбылыс.

Ақ түске байланысты тіліміздегі символизмдер мұнымен ғана 
шектелмейді.  Олардың  түрлері, мотивтері, қолданыс аясы әр алуан. 
Солардың   тағы бір көрінісі, адам денесінде болатын ақ түсті қалға, қасқа, 
шашқа да қатысты. Кейбір адамдардың денесінде ақ таңдақ сияқты ақ түсті 
қалы болады. Енді  бір адамдардың бір қасы не екі қасы бірдей жарым-жар-
тылай ақ түсті болып өседі, кейбірінің  қара шашының қақ ортасынан бір топ 
шашы әппақ болып өсетіні мәлім.

Міне, осылардың барлығын бұрыннан-ақ біздің халқымыз жақсылықтың, 
игіліктің, қасиеттіліктің нышаны деп таныған. Денесіндегі  ақ қалы бар адам-
ды құрметтеу салтымен Аққал деп ат қойған, түшкірген балаға үлкендер 
аққас, мұңсыз бол деп, тілегін айтып, көңілін қош қылатын әдеті болған. Ал 
маңдайынан қасқиып бір  тұтам ақ шыққан адамның да жай емес, бір қасиеті 
бар деп түсінген біздің халқымыз. Мысалы, жазушы Шерхан Мұртаза өзінің 
«Қара маржан» романында былай деп жазады: «Шашының бұйра толқыны 
қандай жарасымды. Дәл маңдай тұсынан бір тобы ағарғаны несі? Нышан 
ау, сірә? Нышаны бар адамдар бақытты болады деуші еді анам ...».

Демек, халық ұғымында «ақ қал», «ақ қас», «ақ шаш» адамдар, малда 
«боз қасқа», «қасқа сиыр», «ақ сары бас қой», осылардың бәрі де «ақ» түске 
байланысты нышан, ерекше белгі  болып саналған.

Бірқатар символдық ұғымдар ақ түсті матаға, киімге, өрнекке, жіпке, 
т.б.  жасалған заттар мен бұйымдарға да байланысты қалыптасқаны мәлім. 
Мәселен, ақ жалау, ақ ту, ақ жаулық, ақ орамал, ақ сәлде, ақ көйлек, ақ 
дастарқан, ақ қамшы, ақ белбеу, ақ ноқта, ақ шатыр, ақ отау, ақ орда, ақ киіз, 
ақ шымылдық сияқты тіліміздегі көптеген тіркестер тек белгілі бір заттың 
атауы ғана емес, сонымен қатар олардың қоғамдық, әлеуметтік деңгейге 
көтерілген, салт-дәстүрге айналған символдық  рәміздік, нышандық атаулары 
болып есептеледі.

Одардың мәнін, мағынасын таратып айтатын болсақ, әрқайсысы ғасырлар 
бойы қалыптасқан дүниетаным, наным-сенімімізден, әдет-ғұрпымыздан, 
ырым және жол-жоралғымыздан сыр шертеді. 

1. Матасы ақ түсті жалау іліп қою қазақ дәстүрінде, басқа халықтарда да  
бейбіт бітімнің, соғысты тоқтатудың, бойсұнудың нышаны. 

2. Басына ақ жаулық салу – келін, келіншек болғанның нышаны.
3. Беліне ақ матадан белбеу буыну және қолына ақ таяқ ұстау – қайтыс 

болған ең жақын адамның азасын күтіп, қайғыру нышаны. 
4. Ақ киізге салып көтерту – хан көтеру, сайлау салтының көрінісі.
5. Ақ жібек, кестелі орамал – ертеректе бойжеткен қыздың жігітіне деген 

ақ адал махаббатының белгісі болған.
Осындай символдық мәнге ие тіркестер тілімізде баршылық. Бірақ, 

олардың бұл мәнін біреу біледі, біреу білмейді. Олар кейде көркем шығарма 
контексінде ашылғанымен, жеке тұрғанда көп фактінің бірі болып қала 
береді. Арнайы  сөз етудің бір қажеттігі, міне, осында.
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үгінгі таңдағы әлемдік білім беру  жүйесі өзінің жылдам өзгеруімен, 
жаңашылдығымен ерекшеленеді. Білім  беру жүйесіндегі  жаңалықтың  

ӘОЖ (УДК): 37.317.

ЕҢБЕК – ТӘРБИЕЛЕУДІҢ БАСТЫ ҚҰРАЛЫ

Клара  ҚАРАЖАНОВА,
Жұмабай Мырзағалиев атындағы 
орта мектептің кітапхана меңгерушісі

Б

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

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

Отбасы. Мектеп. Қоғам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Қазақ   халқы   еңбекті  бүкіл  тәрбие  жүйесінің   күретамыры  деп  санайды.  
Сондықтан да еңбекке  асыл  мұрат  деңгейінде   қарайды. Еңбек тәрбиесі деп   
баланы  еңбекке  сүйіспеншілікпен,  еңбек адамдарына  құрметпен  қарауға, 
халық шаруашылығының  салаларындағы  еңбек  түрлеріне  баулу, еңбек 
іс-әрекетінің   барысында олардың  дағдысы  мен іскерлігін  қалыптастыру, 
болашақта  мамандық  таңдауға жетелейді.  Ендеше еңбекке  тәрбиелеу,  бау-
лу  және кәсіптік  бағдар беру    баланы  қоғамға  пайдалы,  өнімді  еңбекке  
тартып,   оқуға   деген  сапалы   көзқарасты тәрбиелейді. Бұл, сөз жоқ,  жеке  
адамды  адамгершілік  және  зиялылық жағынан қалыптастырудың  негізгі  
көзі  болып  табылады.

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

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

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

Атырау облысы                                                                                                                                          
Исатай ауданы                 
Тұщықұдық ауылы.
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Қазақты қас дұшпаны сан сынаған,         Аңырақай шайқасы соған куә,
Қаншама ер ат үстінде қансыраған.        Ынтымақты ел намысын қамшылаған.

Бүгінгі  қазақ елінде қаншама тарихи оқиғалар болған жерлер бар. 
Соның бірі – сонау ел басына аласапыран күн туған, бүкіл қазақты жоңғар 
басқыншыларына қарсы біріктірген, бірігуге шақырған – Ордабасы тауы. 
«Ақтабан шұбырындыға» ұшыраған халқымызды жоңғарға қарсы күш 
біріктіріп, Отанымыздың азаттығы жолындағы шайқастың ұйымдасқан 
түрде басталған жері де Ордабасыдағы Ту төбе.

1729 жылы Балқаш көлінің оңтүстігіндегі Аңырақай атанған жерде 
жоңғар әскерлерімен үлкен ұрыс болды. Жоңғарлар зор жеңіліске ұшырады. 
Кіші жүз бен орта жүз жерлерінің көп бөлігі азат етілді.

Тарихшылардың айтуынша, дәл осы атырапта қазақтың бүкіл қалың 
қолы бірігіп, тұңғыш рет басқыншы жоңғарларға қарсы азаттық күресі баста-
лып, жеңіске жеткен. Бір жарым ғасырға созылған қалмақ шапқыншылығы 
содан соң барып толастап, саябыр тапқан. Бұған дейін жеке хандықтарға 
бөлінген қазақтар бірімен бірінің басы бірікпей, жасанған жаудың оп-оңай 
олжасына айналып ұлы құл, қызы күң кешкен. Аңырақай шайқасы соның 
куәсі.

Оның маңызы – Ресейдің моңғол-татар шапқыншылығынан  елді азат 
етудегі  Клюкова шайқасынан бір мысқыл да кем емес. Қазақтың Клюкова-
сы осы Аңырақай.

Мұнда қалмақтың 25 мың,  қазақтың 29 мың қолы шоғырланып ұрысқа 
қатысқан.  Шайқасқа үш күн қалғанда  арқадан мың жасақ ерткен Қазыбек 
би келіп қосылып, қазақтардың күш-қуаты арта түседі. Шайқас жекпе-жек-
пен басталды. Қалмақ батыры Аңырақ ортаға шығып, қазақ батырын жекпе- 
жекке шақырады. Қазақ жағы ақылдасып,  оған Сатай бидің ұлы Бөлек ба-
тырды шығарады. Шоқпармен шыққан Бөлекке найзалы Аңырақ дүрсе қоя 
береді. Найзамен Бөлектің иығын жараласа, қазақ батыры алдымен оның 
аяғын, одан соң басын ауыр соққының астына алады, астамсыған дұшпан 
өлім құшады. Аңырақайда қазақтың 16-ға енді толған жас жеткіншегінен 
бастап, талай қанды жорықты бастарынан өткерген 70-тегі тарландарына 
дейін басқыншылармен айқасып, қасықтай қандары қалғанша күрескен. 
Аңырақай даласында  ел ішінде «Елім-ай» сияқты зарлы ән тудырған осынау 
аласапыран жылдар туралы жеңіске жете алмасын сезген қазақтың батырла-
ры мен хандары бүкіл қазақ халқының тайлы-таяғын қалдырмастан қаскөй 
жауға қарсы қояды. Бұл шайқас Аңырақайдың аспанында ән болып өрлеп, 
ақын-жыраулардың көкірегінен жыр болып төгілген. Ендеше Аңырақай 
даласындағы бұл соғыс тарихымызға алтын әріппен жазылары анық.

Алматы облысы.

ТАРИХ  ТАҒЫЛЫМЫ 

Ләззат  ҚАБЫЛБЕКОВА,
Жаркент көпсалалы колледжінің тарих,
география пәндерінің оқытушысы

Аңырақай шайқасына – 286 жыл

“Қазақтың бүкіл тарихы – бірігу тарихы, тұтастану тарихы. 
Қазақ – тек бірігу, бірлесу жолында келе жатқан халық”. 
                                                                     Н.Ә. Назарбаев
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рта мектеп математикасын оқытуда көпмүшеліктерді көбейт-
кіштерге жіктеудің алатын орны ерекше. Сол себепті математикаға 

Мұғалім тәжірибесінен

КӨБЕЙТКІШТЕРГЕ ЖІКТЕУЛЕРДІҢ 
ӘРТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРІ

Үмітхан  АҚАТАНҰЛЫ, 
№178 лицейдің математика пәні мұғалімі

О
қызығатын оқушылар мен мұғалімдерге пайдасы бар деп есептеп, 
көпмүшеліктерді көбейткіштерге жіктеудің төмендегідей тәсілдерін 
жинақтап, оқырмандар назарына ұсынуды жөн көрдім.

1. Ортақ көбейткіштерді жақшаның сыртына шығару тәсілдері. Мысалы: 
ab+ac=a(b+c).

2. Топтау тәсілі. ac+ad+bc+bd=a(c+d)+b(c+d)=(a+b)(c+d).
3. Формулалық тәсіл. Қысқаша көбейту формулаларынан пайдаланып, 

ерекше формаға ие көпмүшеліктерді көбейткіштерге жіктеуге болады. Үнемі 
қолданылатын формулалар мыналар:

1) a2 - b2=(a-b)(a+b)
2) a2 ± 2 ab + b2=(a±b)2

3) a2 + b2+c2 + 2ab + 2ac + 2ca = (a+b+c)2

4) a3 ± 3a2 b+3ab2 ± b3 = (a ± b)3

5) a3 ± b3 = (a ± b) (a2 ± ab + b2)
4. Қайшылап көбейту тәсілі: 
a2 + (b + c) a + bс
Бұл тәсіл квадрат үшмүшеліктерді көбейткіштерге жіктеуге қолданылады.

Алдымен қайшылап сызық сызылады.        Онан соң бірінші  квадрат мүшені
екі көбейткішке жіктеп, көбейткіштер сызбаның сол жақ екі ұшына жазыла-
ды.  а       содан кейін сызықтар бойынша көбейтіп, өзара  қосқандағы қосын- 
ды ортадағы мүшеге тең  болатындай етіп, үшінші мүше екі көбейткішке 
жіктеліп, сызбаның оң жақ екі ұшына жазылады    а        b

                    a         c  соңында  сызбаның 
жоғарғы екі ұшындағы мүшелердің қосындысы мен сызбаның аяқ жағындағы 
екі мүшенің қосындысының көбейтіндісі берілген квадрат үшмүшеге тең бо-
лады. Яғни  a2 + (b + c) a + bс = (a + b) (а + с).                                                    

Бұл тәсіл квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеудің қайшылап 
көбейту тәсілі деп аталады. Бұл тәсіл  көптеген квадрат теңдеулер мен ква-
драт теңсіздіктерді шешуді оңайлатады. 

1-мысал.  1.  х2-х-6=(х+2)(х-3) х        2
   х       -3
  2. х2+5х-6=(х+6)(х-1) х       6
   х      -1
  3. 21х2+4х-32        7х       -8
                                                 3х        4
  4. 24х2-71х+35 3х       -7
   8х      -5
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2-мысал. Көпмүшеліктерді көбейткіштерге жіктейік.
1. 5х2 - 26ху + 5у2 + 10х - 26у+5
Шешуі: 5х2 - 26ху + 5у2+10х - 26у+5
               5x          -y           5      
                 
               x            -5y         1
5х2-26ху+5у2+10х-26у+5 = (5x-y+5)(x-5y+1)
2. 2x2-5xy+3y2+13x-19y+6
Шешуі: 2x2-5xy+3y2+13x-19y+6
                 x            -y            6

                2x          -3y            1
2x2 - 5xy + 3y2 + 13x -19y + 6 = (x-y+6) (2x - 3y + 1)
3-мысал. Теңдеулердің шешімін табайық.
1. 11х2 - 29 х + 14 = 0         
Шешуі:  11х2 - 29х + 14 = 0                    11x       -7
               (11x-7) (x-2)=0                         x           -2
                11x-7=0         x-2=0
                11x=7             x=2
             х =
                            
Жауабы:       ; 2

2. 9х-26 ⋅ 3х-27=0
Шешуі: 9х-26 ⋅ 3х-27=0
               (3x)2-26 ⋅ 3х-27=0                 3x       -26
               (3x-27)( 3x+1)=0                 3x         1
               3x-27=0        3x+1≠0
               3x=27
               3x=33

                x=3
Жауабы: 3
3. 2cos2x+13cosx-7=0
Шешуі: 2cos2x+13cosx-7=0                       2 cosx      -1
               (2cosx-1)(cosx+7)=0                       cosx        7
                2cosx-1=0        cosx+7≠0
                2cosx=1 
cosx =

x = ±       + 2πn 

Жауабы: ±       + 2πn          

4. 02log3log 5
2
5 =+⋅− xx   

Шешуі: 02log3log 5
2
5 =+⋅− xx   

               (log5x–2) (log5 x–1)=0                                  log5x         -2
               log5x–2=0                log5x–1=0                     log5x         -1

  7
 11

 7
11

 1
 2

  π
  3

  π
  3
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                log5 x = 2       log5 x = 1
                        x=25                               x = 5
Жауабы:     5; 25
5. Мүшелерді бөлшектеу немесе мүше толықтыру тәсілі.
1-мысал. а3+3а2-4 ті көбейткіштерге жіктеу керек.
1-әдіс: а3 + 3а2 - 4= а3 + 2а2 +  а2 - 4 = а2 (а + 2) + (а2 - 4)
                               = а2(а + 2) + (а - 2)(а + 2)
                               = (а + 2) (а2 + (а - 2))
                               = (а + 2) (а2 + а - 2) 
                               = (а + 2)(а - 1)(а + 2)
                               = (а + 2)2  (а - 1)
2-әдіс: а3 + 3а2 - 4 = a3 - a2 + 4a2 - 4
                              = a2(a - 1) + 4 (a2 - 1)    
                              = (a - 1) (a2 + 4 (a + 1))
                              = (a - 1) (a2 + 4a + 4)
                              = (a - 1) (a + 2)2

6. Айнымалыны алмастыру тәсілі.
1-мысал. 
(х + 1) (х + 2) (х + 5) (х + 6) - 5
= [(х + 5) (х + 2) ][ (х + 1) (х + 6)] - 5
= (x2 + 7x + 10) (x2 + 7x + 6) - 5    
Егер x2 + 7x + 10 = у деп алсақ, онда 
берілген өрнек:    =y (y - 4) - 5
                               = y2 - 4y - 5
                               = (y + 1) (y - 5)
                               = (x2 + 7x + 10 + 1) ( x2 + 7x + 10 - 5)
                               = (x2 + 7x + 11) (x2 + 7x + 5)
2-мысал. (x + 2) (x + 4)2 (x + 8) + x2

= [(x + 2) (x + 8)] (x + 4)2+x2

= (x2 + 10x + 16) (x2 + 8x + 16) + x2

Егер x2 + 8x + 16 = y деп алсақ, онда
берілген өрнек:    = y (y + 2x) + x2

                               = y2 + 2xy + x2

                               = (x + y)2

                               = (x2 + 9x + 16)2

7. Коэффициенттерді анықтау тәсілі. х2 + ху - 6у2 + х + 13у - 6 
көпмүшелігін көбейткіштерге жіктеу керек. Шешуі: х2 + ху - 6у2 = (х + 3у)
(х - 2у) болғандықтан, берілген көпмүшеліктің көбейткіштері х + 3у + m және 
x - 2y + n болады. Сондықтан х2 + ху - 6у2 + х + 13у - 6 = (х + 3у + m) ( x - 2y + 
n) = х2 + ху - 6у2 + (m + n)х + (3n - 2m)у + mn болады.

   m + n = 1
   3n – 2 m = 13                m = – 2
   mnb = – 6                       n = 3
Демек, х2 + ху - 6у2 + х + 13у - 6 = (х + 3у - 2) ( x - 2y + 3)
8. Түбір табу арқылы көбейткіштерге жіктеу тәсілі. f (x) = anx

n  + an-1 x n-1

+…+a1x+a0 көпмүшелігі үшін мынадай теорема орынды: егер бір а саны үшін
f (а) = 0 болса, онда х - а, f (x) көпмүшелігінің бір көбейткіші болады. Осылай-
ша f (x) = 0 теңдеуінің түбірі арқылы х - а сияқты көбейткіштерді алу тәсілі  
түбір  табу  арқылы көбейткіштерге жіктеу деп аталады. 

{  {  =>
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Мысалы: х3 - 3х2 - 40 х + 84 ті көбейткіштерге жіктеу керек. Шешуі: 
23 - 3 * 22 - 40 * 2 + 84 = 0.  Сондықтан  х3 - 3х2 - 40х + 84 = 0 теңдеуінің бір 

түбірі 2 болады. Демек х - 2, х3 - 3х2 - 40х + 84 тің бір көбейткіші. 
х3 - 3х2 - 40х + 84 = (x - 2) (x2 - x - 42) = (x - 2) (x - 7) (x + 6)
9. Ерекше түрдегі көпмүшеліктерді көбейткіштерге жіктеу.
Кейбір алгебралық өрнекте, егер ондағы әріптерді реті бойынша (бірінші 

әріпті екінші әріпке, екінші әріпті үшінші әріпке, осылайша ең соңғы әріпті 
бірінші әріпке) алмастырғанда өрнек өзгермесе, онда мұндай алгебралық 
өрнек осы айнымалылардың ауыспалы өрнегі деп аталады. 

Мысал: ab(a2 - b2) + bc (b2 - c2) + ca (c2 - a2) ты көбейткіштерге жіктеу керек. 
Шешуі: бұл a, b, с ларға байланысты ауыспалы өрнек. а=b болғанда өрнектің 
мәні 0 болады. Сондықтан a-b оның бір көбейткіші болады. Ауыспалық 
қасиеті бойынша b-c, c-a терде оған көбейткіштер болады. Ал (a-b) (b-c) (c-a) 
ның өзі де үшінші дәрежелі ауыспалы өрнек. Сондықтан берілген өрнектің 
және бірінші дәрежелі ауыспалы көбейткіші болуы керек, ол n (a + b + c). 

ab(a2-b2) + bc(b2 - c2)+ca (c 2- a2) = n(a + b + c) (a - b) (b - c) (c - a). Теңдіктің 
екі жағындағы a3 b  мүшенің  коэффициенттерін  салыстырсақ,  n = -1  шығады.
Сондықтан  ab(a2 - b2) + bc (b2 - c2) + ca (c2-a2) = -(a + b + c) (a - b) (b - c) (c - a).

Алматы қаласы.

абақ мақсаты мына төмендегілерден тұрады.
1. Темірдің  химиялық, физикалық қасиеттері, оның табиғатта  таралуы, 

ТЕМІР,  ОНЫҢ  ТАБИҒАТТА  ТАРАЛУЫ,  ҚАСИЕТІ,
АЛЫНУЫ,  ҚОЛДАНЫЛУЫ

Ернат  ҚҰСАЙЫНОВ,
Қ.Байғабылұлы атындағы орта мектептің 
химия пәні мұғалімі       

С
алынуы жөнінде  оқушыларға түсінік беру.                                                 

2. Сатылай кешенді талдау технологиясын пайдалана отырып оқушы-
лардың біліктілігін, белсенділігін арттыру.

3. Оқушыларды өз бетінше жауап беруге, өзіндік ізденіске  талпынуға, 
қорытындылай білуге тәрбиелеу.

Бұл конференция сабақта сатылай кешенді талдау технологиясын пайда-
ланып, топпен жұмыс жасалады.

Көрнекілігіне периодтық жүйе, сызба нұсқалар, қондырғы қолданылатын 
дәріс биология, география, тарих, экология, медицина пәндерімен байланыс-
та өткізіледі. 

Ұйымдастыру  кезеңінде сыныпты үш топқа бөліп отырғызып, сабақтың  
мақсаты мен барысын оқушыларға таныстырамын.

Конференция сабақтың бірінші бөлімінде оқушылар жинақталған мате-
риалдар бойынша мағлұматтар береді. Конференцияға  жүргізуші мұғалім,  
тарихшы ғалым (оқушы), биолог (оқушы), химик (оқушы) қатысады.

Жүргізуші.  Темір адамзатқа қашаннан бері белгілі болып келеді, темір 
қосылыстарының қандай түрлерін қай жерлерде кездестіруге болады?

Тарихшы. Адам өмірінде ерте заманнан металдардың атқарып келе 
жатқан рөлі ерекше. Сан ғасырлар бойы дамыған дәуірлердің  «Темір дәуірі»  
деп аталуы бекер емес. Археологтардың зерттеуі бойынша, адам баласы 
темір дәуірінде кейбір заттардан темірді бөліп алып, оны әртүрлі мақсатқа 
пайдалана бастаған. Темір – табиғатта таралуы жөнінде екінші орын алатын 
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металл. Ол метеориттердің құрамында бар, сондықтан «аспан тасы» деп те 
атайды. Темір кендерінің үлкен қорлары Рудныйда, Орталық Қазақстанда 
бар. Маңызды қосылыстары: теміртас – Fe2O3, магнит теміртасы – Fe2O4, пи-
рит – FeS2. Темір иондары сулардың құрамында да кездеседі.

Жүргізуші. Бұл элементтің өнеркәсіптік маңызы қандай және қандай 
заттардан, қандай әдістермен алынады?

Химик.  Темір қара металлургияның негізі екенін бәріміз білеміз. Темір 
бұйымдарының, оның құймалары: шойын болаттың пайдаланылмайтын 
өнеркәсіп саласы жоқ деуге болады. Темірді оның оксидтерінен сутекпен, 
алюминиймен немесе көміртек (ІІ) оксидтерімен тотықсыздандырып алады.

Жүргізуші. Темірдің тірі ағзадағы атқаратын рөлі қандай және тіршілік 
үшін қаншалықты маңызды?

Биолог. Темір тірі ағзада  басты рөл атқарады. Оның 65 пайызы қанның 
гемоглобиннің құрамында болады және қызыл түс береді. Темір оттекті 
әртүрлі ұлпаларға тасымалдайды. Темір иондары көптеген ферменттердің 
қызметіне, қан түзілу, зат алмасу үрдістеріне қатысады. Қанда темір 
иондарының жетіспеуінен қан аздық пайда болады. Ал темір иондары қара 
нанда, картопта, алмада, өрікте болады. Темірдің өсімдіктер үшін де маңызы 
ерекше.

Оқушылар темірге жалпы сипаттама бере отырып зертханада, өнеркәсіпте 
алынуын, физикалық және  химиялық қасиеттерін, қолданылуын баяндайды 
және қорытынды жасайды.

Яғни әр топ өздеріне берілген тапсырмалар бойынша істелінетін 
жұмыстарға талдау жүргізеді. Атап айтқанда,  1-топ жалпы сипаттама-
сын (өндірісте, зертханада алынуы, сандық және сапалық құрамы, тотығу 
дәрежесі, валенттілігі, табиғатта таралуы, таңбасы, аталуы) берсе, 2-топ 
физикалық қасиеті (қайнау, балқу температурасы, тығыздығы, түсі, агрегаттық 
күйі) мен  химиялық қасиетін (темір белсенділігі төмен металдарды олардың 
тұздарынан тотықсыздандырып ығыстырып шығаруы: қышқылдық оксид-
пен, қышқылмен, су буымен, жай заттармен) әңгімелеп түсіндіреді. Ал 3-топ 
темірдің жеңіл және ауыр өнеркәсіпте, құрылыста, ауыл шаруашылығында, 
тұрмыста қолданылатынын айтады. Осылардың негізінде  қорытынды жаса-
лады.

Химиялық аукцион.
Аукционға қатысу үшін оқушылар: 1) заттардың химиялық қасиетін, 

адам үшін маңызын, қолданылуын білуі керек; 2) сатып алғысы келетін адам 
пікірін қол көтеру арқылы білдіреді; 3) заттың бағасын көтеру оқушының 
білім, білігі арқылы жүзеге асады.

Жүргізуші. Аукционға темір қасық түседі. Алғашқы бағасы – 300 теңге.
1-оқушы. Темір күмістей жылтыр, созылғыш, тапталғыш, магниттік 

қасиеті бар металл.  Тбалқу – 1539.
2-оқушы. 800 теңге. Темірдің біздің елімізде кен орындары Орталық 

Қазақстанда өте көп, темір берік, мықты қатты металл.
3-оқушы.  1000 теңге. Темірдің теміртас, гематит, лиманит, пирит деп 

аталатын минералдары бар. Темір қара металлургияның негізі.
Жүргізуші.  1! 2! 3!.... темір қасық сатылды. Осылай кете береді.
Бұл сабақта конференция кезінде жекелеген оқушылардың 

шығармашылық ізденістері есепке алынады, сатылай кешенді талдау техно-
логиясы бөлімінде білік дағдысы, сабақты меңгеруі байқалады, ал аукцион 
кезінде білімдері сараланады.

Үйге темірді тілдік  қатынас теориясы бойынша талдап келу тапсыры-
лып, оқушылар жұмысы бағаланады.

Алматы облысы 
Райымбек ауданы 
Тоғызбұлақ ауылы.
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ұл сабақта 5-сынып оқушыларының  мәтін  мазмұнын  толық меңгер-
гендіктерін тексере отырып, әңгімедегі кейіпкерлер, олардың іс-әрекеттері 

Ғ.МҮСІРЕПОВТІҢ «ЖАҢА ДОСТАР» ӘҢГІМЕСІ

Баян  АЙТҚАЛИЕВА,
Тоғас батыр атындағы орта мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Б
туралы өзіндік пікірлерін қалыптастыру, ізденушілік белсенділігін, танымдық 
қабілеттерін, өз ойын жазбаша да, ауызша да жүйелі  айтып, қорытынды ой 
түйіндей білуге үйрету, кейіпкерлер жүйесімен таныстыру арқылы  олардың 
адамгершілік  қасиеттеріне үңіліп, Отанға, елге деген  сүйіспеншіліктерін, 
досқа деген адал сезімдерін аңғарту, сол арқылы оқушылардың адамгершілік 
қасиеттерін қалыптастырып, адал достыққа, бауырмалдылыққа, мейірімділікке 
тәрбиелеу мақсат етіп қойылады.                                                                                                         

Білімді бекіту түрінде өтетін сабақта сыни тұрғыдан ойлау жобасы стра-
тегиялары, сұрақ-жауап, мәтінмен жұмыс, әдеби талдау әдісі қолданылып, 
көрнекілігіне интерактивтік тақта, сызба-кестелер, жазушы портреті, 
Қ.Смағұлов портреті, кітап көрмесі, т.б. пайдаланамын.                                                                                                                                   

Қазақ   тілі,   тарих    пәндерімен   байланыста    жүргізілетін    сабақ-
та   оқушылардың қызығушылықтарын ояту үшін «Шаттық шеңбері» 
ұйымдастырылып, соңынан оқушылар үш топқа бөлінеді («Мейір», «Ізгілік»,  
«Шапағат» топтары).                                                                                                                                             

Үй тапсырмасын тексеру барысында Ғ.Мүсіреповтің өмірі мен шығар-
машылығын, «Жаңа достар» әңгімесін оқып, мазмұнын білу мақсатында әр 
топқа  4  сұрақтан беріледі.  («Ортада қалам» стратегиясы бойынша.) 

«Мейір» тобына сұрақтар.                                                                                                                                                 
1. Ғ.Мүсірепов қай жерде, қашан дүниеге келген?                                                                                                       
2. Ғ. Мүсіреповтің   «Жаңа   достар»   әңгімесі   қай  романынан  алынған  үзінді? 

(«Қазақ  солдаты»  романы).                                                                                                                                            
3. Роман алғаш қандай атпен жарыққа  шықты?                                                                                                    
4. Осы  әңгіме  қандай  тақырыпта   жазылған ?
«Ізгілік» тобы сұрақтары.
1. Тарих пәнінен қандай соғысты білесіңдер?                                                                                                               
2. Әңгімеде  қай кездегі өмірді суреттеп отыр?                                                                                                                      
3. Осы екінші дүниежүзілік соғысқа ауылымыздан қатысқан  адам   дарды 

білесіңдер ме? (Иманғали, Нұрқасым, Байқоңыр, т.б.).
4. Бұл әңгімедегі басты кейіпкер кім?  (Қайрош). 
«Шапағат» тобы сұрақтары.                                                                                                                                 
1. Кейіпкер дегеніміз не?                                                                                                                                                                     
2. Тағы қандай кейіпкерлер  бар?                                                                                                                                                                                                                                                               
3. Қайроштың өмірдегі шынайы  тұлғасы. (Өмірдегі  прототипі кім?)                                                                  
4. Оқиға  қай жақта айтылады?                                                                                                                                            
Мағынаны таныту үшін ЖИГСО әдісі бойынша жоспар ұсынылып, соның 

негізінде сабақты ары қарай жалғастырамыз.
І. 1. Қалаға қашқан бала. 2.  Жаңа достар. 3. Қамқорлық. 4.  Базарда. 
ІІ. 1. Салқын сарай. 2. Өсиет. 3. Олақтық.
ІІІ . 1. Театрдан ойын көру.  2.  Балалар үйінде.  3. Ана құшағында.  4. Оқуға 

құмарлық.
Бұдан кейін оқушылар өздеріне ұнаған кейіпкерлерді айтып, оларға 

мінездеме береді.
Ой-толғаныста Венн  диаграммасымен жұмыс жасап, семантикалық карта 

құрады, сол арқылы кейіпкер сөздерін келтіреді. 
«Ана – ардақты  ат» тақырыбында эссе жаздырып, сабақ соңына қарай әр 

топқа бағалау парағы беріліп, сол бойынша еңбектері бағаланады.                                                                 
Үйге сахналық көрініс  әзірлеу, оқу, авторға хат жазу,  пейзаж жаттау тап-

сырылады. 
Шығыс Қазақстан облысы
Тарбағатай ауданы
Ойшілік ауылы.



45

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

сыныпта балалардың оқушы жетістігін сырттай бақылауға дайындығын 
бақылау мақсатында фонетика, лексика, морфология салалары бо-

ОҚУШЫ  ЖЕТІСТІГІН  СЫРТТАЙ  БАҒАЛАУ 

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

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

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

Сабақтың  ұйымдастыру кезеңінде «Шаттық шеңбері» әдісімен оқушылар 
бір-біріне жылы тілектер айтып, дәріске  назар аударылады. Содан соң үй тап-
сырмасын тексеру үшін «Ой  шақыру» әдісімен  қазақ тілінің фонетика, лек-
сика, морфология салалары бойынша төмендегі зымыран сұрақтар  қойылып, 
жауаптар алынады.

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

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

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

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

та, халықтан, арбакеш, анамен, қалаға, қаламгер.
3. Мына сөздердің қазіргі атауын жаз.

Ескі атауы     Қазіргі атауы
Таможня 
Самолет 

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

Азот       
Төре бала       

Ғарышкер       
Әңгелек

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

талдау жаса.
1-деңгей тапсырмаларын орындаған оқушылардың жұмыстары 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

төңірегінде өз ойларын айтады. Ал мұғалім «Деңгейлік тапсырма көрсеткіші» 
бойынша оқушылардың өздері әрқайсысына бағалау жасайды.

Үйге  фонетика,  лексика,  морфология салаларын қайталау тапсырыла-
ды.

Қызылорда облысы
Қармақшы ауданы
Төретам кенті.
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ібек жолының пайда болуы және оның шаруашылықтың дамуы мен 
мәдениеттің өркендеуіне тигізген ықпалы, тарихи маңызы туралы 

ҰЛЫ  ЖІБЕК  ЖОЛЫНЫҢ  ҚАЛЫПТАСУЫ  ЖӘНЕ
ТАРИХИ  МАҢЫЗЫ 

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

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

Биоақпараттану және синергетика әдісімен өтетін сабақ көрнекілігіне 
интерактивті тақта, слайд, Қазақстанның саяси картасы мен дүние жүзінің 
саяси картасы қолданылады.

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

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

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

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

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

қысқаша тоқталады. Мұғалім жаңа тақырыпты интерактивті тақтадан слайд, 
видео көрсету арқылы түсіндіреді.

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

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

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

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

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

тыңдалады.
Орал  қаласы.
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скери қызметші қызметтік іс-әрекетінде Қазақстан Республикасы  
заңдарын, әскери жарғылардың талаптарын, әскери борышын адал 

АРАЛАС САБАҚ

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

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

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

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

Түсіндіру, сұрақ-жауап, талдау, жинақтау, ойын, қорыту, баяндау, 
сөзжұмбақ шешу (патриот, қарауыл, сарбаз), тесттік жұмыс әдісімен өткен 
сабағымның ұйымдастыру бөлімінде оқушыларды сапқа тұрғызу, рапорт 
қабылдау, сәлемдесу, оқушылардың сырт бейнесін (формасын) тексеру 
жүзеге асырылады.

Тест сұрақтары.   
1. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде неше жарғы бар?   (1, 2, 

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

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

3.  Кіші офицерлер шеніне қайсысы жатады?  (сержант, майор, аға лей-
тенант).

4. Тәуліктік кезекшінің қаруы  (сүңгі пышақ, АК автоматы, Ак пулеметі).
5. Жоғарғы офицер шеніне қайсысы жатады? (2-сыныпты сержант, пол-

ковник, капитан). 
Сосын Калашников автоматы мен пулеметі жайлы жазба сабақ 

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

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

Қостанай қаласы.
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әрсенің берілген екі көрінісі бойынша үшінші көрінісін салуға арналған 
сабақта мына төмендегідей мақсаттар алға қойылады.

ЕКІ КӨРІНІС НЕГІЗІНДЕ 
ҮШІНШІСІН САЛУ

Мейрам ЖАМАЛБАЕВ,
дарынды балаларға арналған гимназияның 
сызу пәні мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

4-мысал. 1, а-суретте алдыңғы және сол жақ көріністері кескінделген 
дененің үстіңгі көрінісін салу керек. Берілген сызбаны оқып, заттың 
геометриялық пішінін түсіну үшін толықтыру әдісін қолданайық. Бұл 
мысалдағы денені параллелепипедке дейін толықтыруға болады (1, ә-сурет). 
Параллелепипедті алдымен екіге – А мен Б бөліктеріне бөлейік. А бөлігі  – 
табаны тікбұрышты трапеция болатын призма, ал Б бөлігі – үшбұрышты 
призма. Б бөлігін алып тастайық. Сонда қалған А бөлігінен оған ұқсас 
кішілеу призманы ойып тастасақ, берілген геометриялық дене шығады (1, 
б-сурет). Үстінен қарағанда, біз оның үш жағын (1, 2, және 3) көреміз. Бұл 
жақтардың екеуі  горизонталь проекция жазықтығына параллель орналасқан 
тіктөртбұрыштар (1 және 2). Олардың фронталь және профиль проекция-

1-сурет.

в)

4. “Қазақстан мектебі” №1, 2016.
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лары кесінділерге кескінделген. Үстінен қарағанда бұл екі төртбұрыш 
өздерінің натурал шамаларын (өлшемдерін) сақтап проекцияланады. Үстінен 
қарағанда көрінетін үшінші жақ (3) көлбеу орналасқан, ол сол жақ көріністе 
кесінді түрінде көрсетілген. Бұл жақтың үстінен қарағандағы кескінін 
салсақ, ол берілген дененің горизонталь проекциясын тіктөртбұрышқа дейін 
толықтырады (1, в-сурет).

5-мысал. 2, а-суретте 
бас және үстіңгі көріністері 
берілген нәрсенің сол жақ 
көрінісін салуды қарас-
тырайық. Тағы да толықтыру 
әдісін пайдаланайық. Бұл 
жолы да берілген денені па-
раллелепипедке дейін толық-
тыруға болады. Параллеле-
пипедтен цилиндрді (1) оның 
ортасынан тесіп алып тастау 
керек  (2, ә-сурет). Одан кейін 
тесігі бар параллелепипед-

тен одан кіші және ойығы бар параллелепипедті (2) алып тастайық. Қалған 
геометриялық денеден үшбұрышты призманы (3) қиып алсақ, берілген нәрсе 
(4) шығады. Берілген нәрсенің пішінін осылайша талдап алған соң оның 
профиль проекциясын салу қиын болмайды. Сол жақ көрініс тіктөртбұрыш 
түрінде кескінделеді (2, б-сурет). Оның биіктігі фронталь проекциядан, ені 
горизонталь проекциядан алынады. Бұл төртбұрыштың ішінде горизонталь 
орналасқан (оның еніне параллель) төрт кесінді жүргізілген. Осы кесінділердің 
жоғарғы үшеуі тұтас негізгі жуан сызықпен, ал төменгісі үзілме сызықпен 
сызылған. Аталған кесінділердегі нәрсенің аксонометриясын тап. Берілген 
тапсырманы орындау үшін олардың аксонометрияларын салудың қажеті жоқ. 
Берілген нәрсені қарапайым денелерге талдау немесе толықтыруды ойша 

орындау керек. Сызбаны оқу 
тәжірибесі қалыптасқаннан 
кейін нәрсенің берілген 
көріністеріне қарап, оның 
пішіні мен өлшемдері туралы 
бірден түсінік алуға болады. 
Кеңістікті елестету қабілеті 
зор және сызу пәнін игерген 
оқушылар берілген нәрсені 
талдап немесе толықтырып 
жатпай-ақ оның жетіспейтін 
көріністерін сала алады.

3-суретте алдыңғы және 
үстіңгі көріністері берілген 
геометриялық денелердің сол 
жақ көріністерін салыпты, 
олардың тікбұрышты изоме-

триясын немесе қиғашбұрышты фронталь диметриясын тұрғызу керек.
Үйге 4-суретте алдыңғы және сол жақ көріністері берілген денелердің 

үстіңгі көріністерін салу, одан кейін денелердің аксонометрияларын 
тұрғызып, оған дейін салынған үстіңгі көріністердің дұрыстығын тексеріп 
келу тапсырылды.

Павлодар облысы
Ақсу қаласы.

2-сурет.

3-сурет.

4-сурет.
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Мектепке дейінгі мекемелерде

Алматы қаласында 1982 жылы пайдалануға берілген бұл 
балабақша алғашқыда №169, ал 2003 жылдан №7 “Ұлан” ясли-
балабақша болып қайта жасақталды. Заман талабына сай 
жабдықталған балабақшада тәрбие жұмыстары жақсы жолға 
қойылған. Журналдың  осы  санында  аталған мектепке дейінгі ме-
кеме тәрбиешілері М.Әкебаева, Қ.Әбдірахман, С.Ешмұхамбетова, 
Г.Мырзаханова, Г.Зубайдаева және музыка жетекшісі 
Ж.Наркееваның ашық сабақтары мен өткізген іс-шаралары 
ұсынылып отыр. 

анятие направлено на формирование понятия об уст-
ном народном творчестве, а также закрепление знаний 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Мадина  АКЕБАЕВА,
воспитатель ясли-сада №7

З
малых форм фольклора. На своих занятиях я ставила такие 
цели: приобщение детей дошкольного возраста к традици-

онной культуре казахского и русского народов. Увлечь детей мудростью уст-
ного народного творчества, вызвать желание  слушать, знать и самому пере-
сказывать произведения фольклора. Стараюсь развить чувство гордости за 
свою Родину. На занятия приглашаются дети из других групп, родители.

Под  музыку в музыкальный зал входят дети. 
Приветствие.
Қайырлы таң – жарқыраған күнге де,          Қайырлы таң – күлімдеген жанға да,
Қайырлы таң – жайнап тұрған гүлге де,     Қайырлы таң – балалар!
Қайырлы таң – бақшаға да, талға да,         Қайырлы таң – қонақтар!

Приглашаю  детей в центр зала и прошу взяться за руки. Образовался 
круг. Объясняю ребятам что это круг радости. Ребята, посмотрите друг на 
друга, улыбнитесь, покажите, что вы ради видеть своих друзей.

К тебе я обращаюсь, друг!  Пусть наша добрая улыбка
Вставай скорее с нами в круг. Согреет всех своим теплом,
Почувствуй радость и тепло Напомнит нам, как важно в жизни
Нам всем с друзьями хорошо! Делиться счастьем и добром! 
А теперь повторяйте за мной.
Далее демонстрирую слайды.
Слайд 1.  Ребята, в какой Республике мы живем?
Правильно дети, мы  живем в Республике Казахстан. Всех кто живет в 

Казахстане называют одним словом – казахстанцы. Наша страна – Республи-
ка Казахстан – большая и очень красивая страна.

– Скажите, как называется столица нашей Республики?
Правильно, Астана! Город Астана – юная  расцветающая столица и очень 

красивый город.
– А мы в каком в городе живем?
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Правильно, мы живем в городе Алматы. Город Алматы тоже красивый 
и большой город. Казахстан богат природой. Птицами и  другими видами 
животных. 

Устное народное творчество – это история  народа, его духовное богат-
ство.

– Ребята, скажите какие виды устного народного творчество вам извест-
ны? (ответы детей)

Открываем   первую  страницу  нашего  журнала – пословицы. Посло-
вицы – жанр фольклора, краткое изречение. Дается наставление, совет. По-
словицы можно разделить по тематическому признаку: пословицы о труде, 
пословицы о дружбе, пословицы о семье, пословицы о знании и другое.

Пословицы о труде (слайд 2)
«Без труда ни вынешь рыбку из пруда».
«Готовь сани летом, а телегу зимой».
«Не трудиться, так и хлеба не добиться».
Пословицы о знаний (слайд 3)
«Ученье свет, неученье тьма».
«Сила человека в знаниях».
«Мир освещается солнцем, а человек – знанием».
«Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь».
Пословицы о Родине (слайд 4)
«Родная земля золотая колыбель».
«Чужой земли не хотим и своей не отдадим».
«Нет земли лучше родины своей».
«Береги землю родимую, как мать любимую».
Пословицы о семье (слайд 5)
«Дом с детьми, что базар – шумлив и весел, дом без детей, тих и печа-

лен».
«Отец – главный судья своего ребенка».
Пословицы о дружбе  (слайд 6)
«Жить без друзей, что есть пищу без соли» – «Досы жоқ адам – тұзы жоқ 

тағам».
«Дружба – богатство бесценное».
«Дружба крепка взаимностью».
«Нет друзей – так ищи, а нашел береги».
«Где нет дружбы, там нет успеха».
«Врага остерегайся один раз, плохого друга тысячу раз».
Инсценировка рассказа С.Михалкова «Как познаются друзья» (дети по-

казывают сценку).
Физминутка на казахском языке. 
Орнымыздан тұрайық, Бұрыламыз солға бір.
Қолды бірге қояйық.  Біздер тату баламыз,
Бұрыламыз оңға бір, Гүл-гүл жайнап жанамыз.
Жаттығулар жасасақ жақсы сергіп қаламыз.
– Следующая  страница нашего журнала поговорки ( слайд 7)
Образны и красочны поговорки казахского народа. Точно и емко подме-

чаются черты характера человека, природные явления , жизненные ситуации 
использованные в речи делает ее яркой и образной. Например: «Кто найдет 
источник труда, тот найдет само богатство», «Глазом не моргнуть, усом 
не повести», «В каждую дырку затычка».

Открываем следующую страницу нашего журнала – загадки (слайд 7) 
– Что такое загадки? Загадки – это вопрос для ума, остроумия. Давайте 

мы с вами отгадаем загадки.
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Мы сплетем веночки летом
Для Оксаны, Маши, Светы
Для  Алены, двух Наташек веночки из.... (ромашек)
* * *
Утром встал – на две дороги попал. (брюки)
* * *
Не  куст, нос листочками
Не рубашка, а сшита
Не человек, а рассказывает.... (книга)
* * *
Четыре братца под одним шатром стоят (стол)
* * *
Не разлучные подружки  Кто быстрее, прыг да скок?
По тропинке друг за дружкой Но куда они без ног...   (туфли)
* * *
На ноге стоит одной  Нам показывает страны,
Крутит, вертит головой   Реки, горы, океаны.       (глобус)
* * *
На коробку я похож  Школьник, ты меня узнал?
Ручки ты в меня кладешь  Ну, конечно, я ...    (пенал)
* * *
На черном поле –  заяц белый  След за ним – тоже бел 
Прыгал, бегал петли сделал Кто же этот заяц?  (мел)
* * *
Удивительный вагон  Рельсы в воздухе,
Посудите сами –   А он держит их руками.  (тройлейбус)
* * *
У песочных ям   Стоит великан
У горы крутой   С железной рукой. (экскаватор)
* * *
Дом по улице идет  Не на курьих тонких ножках 
На работу всех везет  А в резиновых сапожках.  (автобус)
Физминутка
Раз – подняться, потянуться На четыре – руки шире
Два – согнутся, разогнутся,  Пять – руками помахать
Три – в ладоши три хлопка  И на место тихо встать.
Викторина «Продолжи пословицу» (слайд 8)
«Землю красит солнце, а человека...(труд)».
«Без труда не вынешь и ....(рыбку из пруда)».
«Человек без друзей, что.....(дерево без корней)».
«Сам погибай, а ....(товарища выручай)».
«Не красна хата углами, а красна....(пирогами)».
«Нет друга ищи, а нашел...(береги)».
Подвожу итоги занятия. 
– Молодцы ребята, вам понравилось наше занятие?
– Что мы узнали сегодня?
– Какими видами устного народного  творчества познакомились?
– Что такое пословица?
– Что такое поговорки?
– Что такое загадки? (ответы детей)
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Круг «от сердца к сердцу».
– Ребята, хочу вас пригласить в круг «от сердца к сердцу». Нам нравится 

круг,  потому что в нем нет уголков, круг сближает всех людей, у кого добрые, 
открытые сердца.

Сердце свое открою,  Все хорошие слова,  
Счастьем поделюсь с тобою. Говорю я для тебя.
– Вы чувствуйте, как нам хорошо вместе?  Потому что, сегодня замеча-

тельный день, у нас хорошее настроение, мы общаемся с друг другом, откры-
ваем свои сердца для любви, счастья, и радости. Давайте, передавая это сер-
дечко, скажем друг другу «спасибо!» и за мир, в котором мы живем, скажите 
нашим гостям «спасибо!».

Вывод делаю. Казахский народ в сказках, легендах и в других жанрах 
устного народного творчества учит и воспитывает у людей только добрые, 
хорошие, положительные качества.

ұл ашық сабақта  ағаш қолөнері домбыра туралы 
түсінік беру арқылы рухани адамгершілікке тәрбиелеу, 

НАҒЫЗ ҚАЗАҚ – ДОМБЫРА

Қапиза  ӘБДІРАХМАН,
№7 балабақшасының ересектер тобы тәрбиешісі

Б
қазақ халқының ұлттық музыка аспабы – домбыраның 
құрылысымен таныстыру, сөздік қорын дамытып, тілдерін 
жетілдіру, балаларды отансүйгіштік сезімге баулып, ата-

бабаларымыздың бай мұрасын құрметтей білуге тәрбиелеу мақсат етілді.
Сұрақ-жауап, көрсету, түсіндіру әдіс-тәсілдерін қолданған сабақта ұлы 

тұлғалардың  портреттерін, үнтаспалар, музыкалық аспап, интерактивті 
тақтаны көрнекілік ретінде пайдаландым.

Ұлттық аспап домбыра туралы түсінік бере отырып, күй атасы 
Құрманғазы, күй анасы Дина Нұрпейісовамен таныстырамын және «Ақсақ 
құлан» ертегі желісі бойынша қос ішекті домбыраның қасиетін ұғындыру 
үшін алдын ала жұмыстар жүргізіледі.

Балалар күй әуенімен залға кіреді.
– Балалар, бүгін біздің сабағымызға апайлар келіп отыр. Ендеше 

«Әдептілік белгісі – иіліп сәлем бергені» демекші, аспан-ата, жер-ана, алтын 
күнмен және қонақтармен сәлемдесіп алайық.

Тәрбиеленушілер «Шаттық шеңберін» құрайды.
– Иә, балалар, бүгінгі сабақ – басқа сабақтан өзгеше, ерекше сабақ.

Сондықтан мен сендерге жұмбақ жасырамын.
Ұзын мойын екі ішек Басып қалсаң бір-бірлеп
Қарақатар тепкішек. Күй шығады күмбірлеп. (Домбыра)

– Дұрыс айтасыңдар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Нағыз қазақ – 
қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра» деп  аталады.

Балалар, осы домбыра туралы қысқаша түсінік бере кетейін. Домбыраның 
құрылысы бірнеше бөліктен тұрады: басы, құлағы, пернелер, мойын, бет 
қақпақ және ішектері бар.

(Балалардан қайталап айтып беруі сұралады.)
Домбыра дыбыс өткізгіштігі жоғары, дыбыс жаңғырту қасиеті бар үйеңкі, 

емен сияқты ағаштардан жасалады.
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Домбыра аспабы – тек күй тартуға ғана  емес, ақындардың айтыс өнеріне, 
ән айтуда сүйемелдеу үшін қолданылатын аспап.

Сергіту жаттығуы
– Домбыра туралы кім тақпақ біледі?
Домбырадай мұраны Сонда жатыр даламның
Қастерлеуге тұрады. Үні менен бар әні.
* * *
Домбыра екі ішекті, тоғыз перне, Домбыра іші қуыс,сырты тақтай
Жарасар әшекейлеп айтсаң терме. Бірақта сөйлемейді қолмен қақпай.
* * *
Қолыма домбыраны мен алайын, Достасып домбырамен би билейік,
Қосылып домбырамен ән салайын. Сиқырлы домбырамен терме айтып.
* * *
Домбыра жүрегіммен үндес едің, Бабамнан қалған мұра сен болмасаң,
Сенімен сырласымдай тілдесемін. Өнердің не екенін білмес едім.

Есік қағылады, иығында қоржыны бар Алдар Көсе кіріп келеді.
– Сәлеметсіздер ме, балалар?
– Сәлеметсіз бе, Алдар Көсе!
Балаларды сағынып, Өнер сүйер бөбектерге,
Алыс жолдан келдім мен. Сыйлық алып келдім мен.

Алдар Көсе қоржынды тәрбиешіге беріп, оның ішіндегі тапсырмаларды 
балалар дұрыс орындаса, сыйлық алатынын айтады.

Тәрбиеші. Рақмет Сізге, Алдар Көсе! Балалар, мына  хаттың  ішінде  не 
бар екен? Оқып көрейік.

1-тапсырма. Күй немен орындалады?
– Күй домбырамен орындалады.
2-тапсырма. Күй атасы кім? Қандай  күйлерін  білесіңдер?
– Күй атасы Құрманғазы. Ол кісі күйші, композитор. Құрманғазы  атаның 

«Адай»,  «Сарыарқа», «Кішкентай», т.б. күйлері бар.
3-тапсырма. Күй анасы кім? Қандай  күйлерін  білесіңдер?
– Күй анасы Дина Нұрпейісқызы. Ол кісі күйші, композитор болған. 

Құрманғазының шәкірті. Дина ананың «Бұлбұл», «Әсемқоңыр», «Жеңіс» де-
ген күйлері бар.

4-тапсырма. Кім домбырамен «домбырашы туралы » айтыс айта алады?
(Ұл мен қыздың айтысы ұйымдастырылады.)
5-тапсырма. Кім домбырамен терме айтып, өз өнерін көрсете алады?
(Терме айтылады.)
6-тапсырма. Кім «өнер» туралы мақал біледі?
Өнерді үйрен де жирен. 
* * *
Өнерлі бала сүйкімді.
* * *
Өнер – бұлақ, білім – шырақ.
* * *
Өнерлі елден, өнерлі ұл-қыз шығар.
7-тапсырма. Қазір Алдар Көсенің қоржынынан шыққан «Ақсақ құлан» 

ертегісін тыңдап, дискіні  көреміз. Сендер мұқият тыңдап, есте сақтаңдар.
«Ақсақ құлан» аңызын тәрбиеші айтып береді, содан кейін дискіден 

көреді.
Балалар «Ақсақ құлан» аңызынан көрініс көрсетеді.
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– Балалар, енді қолымызға музыкалық аспаптарды алып, оркестрмен 
«Домбыра сазы» әнін  орындайық.

Қорытынды сөз. Алдар Көсенің тапсырмасын жақсы орындадыңдар, 
енді қоржын түбінде қандай сыйлық бар екен, соны көрейік.

(Домбыраның суреті балаларға үлестіріледі.)
– Балалар, бүгінгі сабақ не туралы болды? (домбыра туралы).
– Домбыра қандай аспап? (шертпе).
– Қандай күйші-композиторды білесіңдер? (Құрманғазы күй атасы, Дина 

күй анасы).
– Балалар, сабаққа бәрің де жақсы қатыстыңдар, рақмет сендерге. 

сем безендірілген музыка залына балалар кіріп 
келеді. Өз орындарына барып тұрады.
Балаларға сұрақтар қойылады.

ӨЛСЕ  ӨЛЕР  ТАБИҒАТ,  
АДАМ  ӨЛМЕС

Сұлу  ЕШМҰҚАМБЕТОВА,
№7 балабақшасының тәрбиешісі

Ә
1. Біздің Отанымыз қалай деп аталады?
2. Ұлтымыз кім?
3. Қазақстан Республикасы Әнұранының  авторларын атаңдар?
(Әнұран орындалады.)
Осы кезде «Желсіз түнде жарық ай» әні орындалып, сахна төріндегі пер-

де жайлап ашылады.
Көрініс. Қолында қаламы бар бала Абай отыр.
Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін Жаздым үлгі жастарға бермек үшін.
Жоқ-барды ертегіні термек үшін. Бұл сөзімді тасыр ұқпас, талапты ұғар
Көкірегі сезімді тілі орамды. Көңіліңнің көзі ашық сергек үшін.

– Балалар, бұл кімнің өлеңі?
(Абай Құнанбаев атамыздікі.)
Ата-ана көзі қуаныш Гүлденіп ой өлкесі.
Алдына алған еркесі. Еркелік кетті
Көкірегіне көп жұбаныш, Ержетті, – 

деп айтқандай, кішкентай кезінен аналарының тәрбиесін алған Абай өте зе-
рек бала боп өсті. Абайдың шын аты – Ибрахим. Ол дүниеге келгенде азан 
шақырып қойған есімі.

– Абайдың үлкен анасының аты кім? (Ұлжан).
– Кіші анасының аты кім? (Айғыз).
– Әжесінің аты кім? (Зере).
Зере  әжесі «Ибрахим деген ат өте қасиетті. Ол құран сүрелерінен 

алынған, сондықтан мен немеремді Абай деп қоямын. Абай деген ат даныш-
пан, көреген, сөзге шешен деген  мағына  береді» деген еді.

– Абайдың әкесінің аты кім? (Құнанбай).
Абай Құнанбаев бұрынғы Семей облысының Шыңғыс тауының баура-

йында 1845 жылдың 10 тамызында дүниеге келген. 9 жасында «Кім екен деп 
келіп ем, үйге қонған» деген өлеңін шығарған.

– Абай атамыздың балаларға арналған қандай өлеңдерін білесіңдер? 
(Қыс, Көктем, Жаз, Күз.)
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Қыс
Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, Үсті-басы ақ қырау, түсі суық
Соқыр, мылқау танымас тірі жанды.  Басқан жері сықырлап келіп қалды.

Көктем
Жазғытұрым қалмады қыстың сызы, Жан-жануар, адамзат айналасы
Масатыдай құлпырар жердің жүзі. Ана-анадай елжірер жердің жүзі.

Жаз
Жазды күні шілде де өсіп тұрғанда Күркіреп жатқан өзенге
Көкорай шалғын, бәйшешек. Көшіп ауыл қонғанда.
Ұзарып өсіп жатқанда 

Күз
Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан,               Білмеймін тозғаны ма,тойғаны ма?
Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан.       Жылқы ойнап, бие қашқан, 
                  тай жарысқан.
– Балалар,  біз қыста құстарды суықтан қалай қорғаймыз? (астау жасап, 

жем, нанның үйіндісін салып қоямыз).
– Ағаштарды қалай қорғаймыз? (ағаштың түбіне қарды үйіп, түбін жа-

уып  тастаймыз).
– Байқадыңдар ма, балалар, Абай атаның өлеңдері табиғатпен өте тығыз 

байланысты. Ол  жылдың төрт мезгіліне арналған өлеңдерінен-ақ көрініп 
тұр.Тіпті ол табиғаттың өліп, қайта жаңаратынына дейін айтып бейнелеген, 
адамның мәңгі өлмейтін, өлгеннен соң қайтып келмейтінін де өлеңіне қосқан.

Өлсе өлер табиғат, адам өлмес,                 «Мені» мен менікінің айырылғанын
Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес.        «Өлді» деп ат қойыпты өңкей білмес.
– Кезекті Абайдың әдемі әніне берейік. Бұл әнді шілде айында, түннің 

тыныштық күнінде, шегірткенің шырылдап, құстардың сайрап жатқан кезінде 
жазған болуы керек.

«Желсіз түнде жарық ай» әні шырқалады.
«Көкпар» және «Сағат» ойналады.
«Сағат ойыны» сұрақтары.
1. Абай қай жылы туылды? (1855, 1963, 1845).
2. Қай жерде туылды? (Семей, Алматы, Торғай).
3. Әкесінің аты кім? (Өскенбай, Ырғызбай, Құнанбай).
4. Абайдың  руы? (Жігітек, Бөкенші, Тобықты).
5. Анасы мен әжесінің аттары кім? (Әйгерім, Зере, Тоғжан, Ұлжан).
6. Абай қай жылы қайтыс болды? (1904, 1999, 1900).
Адам бойындағы мінез-құлқындағы қарама-қарсы ұғымдардың сыры 

7-қара сөзінде айтылғандай, Абай атамыз иман жүзді адам, сондықтан оны 
«Алланың сөзі де  рас, өзі де рас» өлеңінен білуге болады. Абай атамыздың 
әрбір қарасөзі адамның санасына терең ой салады. Кішкентайынан әжесінің 
ертегі, аңыз, мақал-мәтел, жұмбағымен өскен Абай өзі де жұмбақтар жазып, 
қара сөзбен өлең етіп шығарған. Ендеше жұмбақ шешіп көрейік.

Алла мықты жаратқан сегіз батыр,          Кезек-кезек жығысып жатыр тұрып
Болғандай соғысып әлі жатыр.         Кім жығары белгісіз түбінде ақыр.
Шешуі.                                                           
Мұны тапсам ойланып ақын деңіз,        Тақ пен жұп,
Таба алмасам ақылды болар неміз.        Жақсылық пен жамандық.
Қыс пен жаз, күн мен түн,
– Абай атамыз балаларды неге шақырады? (білімге, өнерге, ғылымға).
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– Қандай адамдарды ұнатпаған? (өтірікші, өсекші, мақтаншақ).
Ендеше осы 5 асыл іске сөз берейік.
Білімдіден шыққан сөз.
Білімдіден шыққан сөз Нұрын, сырын білуге
Талаптыға болсын кез. Көкірегінде болсын көз.
Ғылым таппай мақтанба.
Ғылым таппай мақтанба  Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Орын таппай баптанба.  Еріншек, бекер мал шашпақ,
Ойнап босқа күлуге   Бес дұшпаның білсеңіз.
Бес нәрсеге асық бол,  Талап, еңбек, терең ой,
Бес нәрседен  қашық бол,  Қанағат, рақым ойлап қой.
Адам боламын десеңіз.  Бес асыл іс көнсеңіз,
Тілеуің өмірің алдыңда  Жамандық көрсең нәфрәтлі
Оған қайғы жесеңіз.   Суытып көңіл тыйсаңыз.
Әсемпаз болма әрнеге.
Әсемпаз болма әрнеге  Сенде бір кірпіш дүниеге
Өнерпаз болсаң арқалан.  Кетігін тапта бар  қалан.
 «Көзімнің қарасы» әні орындалады.
Өзгеге көңілім тоярсың  Оны айтқанда толғанып
Өлеңді қайтып қоярсың.  Іштегі дертті жоясың.
– Балалар, Абай бала кезінен өнерге, өлеңге, құмар болған және ол өз 

өлеңдерін домбыраға салып, шертіп айтқан. Адамдардың үйдегі мінезі мен 
түздегі мінезін сипаттаған.

Ұлдар хормен «Бойы бұлғаң»  әнін орындайды.
– Абай Құнанбаев оқуға зеректігі сондай, ол орыс классик ақындарының 

мысал өлеңдерін қазақшаға аударды. Крыловтың «Есек пен бұлбұл», 
«Шегіртке мен құмырсқа», «Ала қойлар», «Қарға мен түлкі»,  Лермонтовтың 
«Тұтқындағы батыр», «Дұға», «Піл мен кәнден» мысалдары.

Абайды  қазақ  еліне  заңғар  жазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезов «Абай 
жолы» кітабы арқылы танытты. Қазіргі кезде М.Әуезов атындағы үлкен 
драма театры, көше аттары  бар. Біз тұрып жатқан Алматы қаласында Абай 
атындағы даңғыл, Абай атындағы опера және балет театры, Абай атамыздың 
ескерткіші бар. Абай Құнанбаев барлық ақын-жазушылардың пірі, ол – 
пәлсапашы, аудармашы, ұлы ақын, қара сөздің патшасы.

И.Крыловтың «Түлкі мен қарға» мысалынан көрініс тамашаланып, ашық 
сабақты тәрбиеші Абайдың     

«Ақырын жүріп анық бас Ұстаздық еткен жалықпас
Еңбегің кетпес далаға. Үйретуден балаға» 

деген өлең жолдарымен қорытындылайды.

шық сабақты бастар алдында музыка залына кіріп, 
әнұран айтамыз.

МЕЙІРІМДІЛІК

Зәкира  МЫРЗАХАНОВА,  
№7 балабақшасының  естиярлар 
тобы тәрбиешісі

А
Бұл сабақтың мақсаты – баланың санасын-
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да мейірімді сөздер  ұғымын кеңейту, олардың бойында бауырлары мен 
жақындарына деген  мейірімді  қамқор қарым-қатынас жасау  дағдысын да-
мыту, балаларға адамдардың игі іс-әрекеті, адамгершілік құнды қасиеттердің 
бір екендігін түсіндіру.

Леопальд-Мысық,Тышқан, көркем сурет слайдтары көрнекілік қызметін 
атқарса, сабақ сұрақ-жауап, көрсету, түсіндіру әдіс-тәсілімен өткізіледі.

Мейірімділік, жақсылық, денсаулық – бұлар сөздік жұмыс сөздері. Ал 
сабақты ұйымдастыру кезеңінде шаттық шеңбер құрып, бір-бірімізге жақсы 
тілектер айтамыз. Бірінші мен айтып, балаларға денсаулық тілеймін.

Күндей жадырап,  Күннің нұрын шашайық,
Айдай арайлап,  Таза ауаны жұтайық,
Жұлдыздай жарқырап, Жүрекке жылу сыйлайық,
Судай таза көңілмен! Жинаған жылы шуақты,
Шеңбер болып тұрайық, Қонақтарға шашайық,
Алақанды ашайық,  Бүгінгі сабағымызды бастайық.

Балалар қуаныш, бақыт, достық, жақсы көңіл, бірлік, шаттық сияқты 
жақсы сөздерді айтады.

Біздің топта балалар, Дос көңілі әрқашан,
Тату-тәтті ойнайды. Тек жақсылық ойлайды.

«Әдепті бала – жақсы бала», «Әдептілік иесі – иіліп сәлем бергені», 
т.б. мақал-мәтелдер айтып болғасын «Біз әдепті баламыз» әнін қосыла 
шырқаймыз.

«Игілікті істер» ойынында балалар бір-біріне қарама-қарсы тұрады 
да, өздерінің алақандарын жоғары көтереді.Тәрбиеші сөйлеген кезде олар 
алақандарын шапалақтайды.

Тәрбиеші мына төмендегі сұрақтарды қойып, оларға «иә» деген жауап 
алады. 

– Үлкендерді сыйлаймыз ба?
– Анамызға көмектесеміз бе? 
– Інімізге қамқор боламыз ба? 
– Құстарға жем саламыз ба?
– Гүлге су құямыз ба? 
– Достықты құрметтейміз бе? 
– Әрқашан қайырымды боламыз ба? 
Тәрбиеші. Жылдың қай мезгілі?
Балалар. Күз мезгілі.
Тәрбиеші. Күз мезгілінде қанша ай бар?
Балалар. 3 ай бар. Қыркүйек, қазан, қараша.
Мысық Леопальд. Балалар, мен сендерге жақсы нәрсе алып келдім.Ой, 

мен ұмытып кетіппін, бұл жақсы нәрсенің кілтін қазір алып келейін, – деп 
шығып кетеді.

Тышқан осы кезде келіп, қорапты ауыстырып қояды. Онда шар бар. Со-
сын ол тығылып қалады.

Мысық Леопальд. Балалар, бұл жеті гүл, мейірімді дос балаларға бақыт 
әкелетін гүл. (Қорапты ашып гүлді алып шығады.)

Тышқан. Бұл қалай болғаны, біз қорапты  ауыстырып  қойып едік қой? 
(Оны ашып еді,тышқан «Бах» деген дауысты естіп қорқып  қалады. Қорапты 
ашса, қорапта шар жарылған болатын.

Мысық Леопальд. Сендер балаларға деген сыйлықтарымды құртайын 
дедіңдер ме? Қәне, жазаларыңды алыңдар! Ұялсаңдар етті?

Тышқан. Кешіріңдер, достар енді бұзық болмаймын!
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Мысық Леопальд. Балалар, кешіреміз бе?
Балалар. Кешіреміз.
Мысық Леопальд. Балалар, бәріміз тек достықта өмір сүрейік!
(Балалармен қоштасып, Мысық Леопальд шығып кетеді.)
Тәрбиеші. Гүлді ұстап тұрып, балаларға әркім өз арманын ішімізден 

айтсақ, арманымыздың орындалатынын айтады. Сосын бүгінгі «Достық, 
мейірімділік» деп аталатын сабақтың аяқталғанын хабарлайды.

өрнекіліктеріне интерактивті тақта, үнтаспа, 
қарлығаш, дәуіттің суреттері қолданылатын бұл 

МЕНІҢ  ДОСТАРЫМ

Гүлнар  ЗУБАЙДАЕВА,
№7 балабақшаның тәрбиешісі

К
ашық сабақта тәрбиеленуші балалардың ой-өрісін, сөздік 
қорын байланыстырып, дұрыс сөйлеуін дамыту, олардың 

табиғатқа деген сүйіспеншілігін ояту, құстарға деген қамқорлық пен отан- 
сүйгіштікке, табиғатты  аялауға  тәрбиелеу мақсат етіледі.

Әңгімелеу, сұрақ-жауап, түсіндіру әдісімен өтетін «Менің достарым» 
тақырыбындағы сабақ барысында сұрақ-жауап тәсілін пайдаланамын.

1. Менің достарым деген кімдер?
– Ол менің анам.
– Ол менің мысығым.
– Қуыршағым.
– Тоты құсым, т.б.
– Дұрыс балалар, мен сендерге бүгін адамның досы қарлығаш туралы 

айтып бергім келеді.Біз өткенде «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» деген 
ертегімен танысқан болатынбыз. 

Осы қарлығаш қандай құс?
– Ол адамның досы, ұйықтап жатқан балаларды маса, құмырсқалар 

шақпасын деп қорғайды.
– Айтыңдаршы, неге оның құйрығы айыр?
– Себебі, айдаһар оны ұстап жеп қойғысы келді, бірақ ол құтылып кетті, 

айдаһар оның құйрығын ғана жұлып алды.
– Қарлығаш ұясын қайда салды?
– Қарлығаш өте таза құс. Ол ұясын үйдің ішіне салады, балапанын 

қанаттандырып ұшырғанша ол сол жерді мекен етеді.
Сергіту сәтін ұйымдастырып, одан соң балаларға  өздеріне берілген 

тақырыптарын орындатамын. (Әр бала құстың атрибуттарын бастарына киіп,  
тақпақтарын айтады.)

Сауысқан 
Ала қанат сауысқан,  Жақыннан да алыстан
Құртты көрсе жабысқан.  Бері ұшқанда, әрі ұшқан.
Бір томардан томарға,  Құртты шағып тауысқан,
Секең-секең ауысқан.  Санитар бұл сауысқан.
Ұя
Ұя жасап тақтайдан,  Сол ұяны талдағы,
Талға апарып байладым.  Қараторғай мекендеп.
Жыл құсының шаттанған,  Күні бойы сайрайды,
Күттім қашан сайрауын.  Жайлы пәтер екен деп.
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Шағала
Күміс қанат шағала   Қармағың жоқ, ауың жоқ
Ұшып жүрсің жағада.  Шабақ алдың бағала.

Торғай
Шыр-шыр еткен торғайды  Таспен атып торғайды,
Қорғамасақ болмайды.  Ұя бұзған оңбайды.
Кіп-кішкентай торғайлар  Құс өкпелеп кетеді,
Ағаштарды қорғайды.  Бақшамызға қонбайды.

Кептер
Көк көгершін, көгершін,  Сөйтіп қолға үйренсін.
Көгершін келер жем үшін.  Бұл есті құс тіл алғыш
Балалар жем себелеп,  Үйренген соң көрерсің.
«Қарлығаш пен дәуіт»  сахналық көрінісі қойылады.
Автор. Бір қарлығаш ұя салып балапандарын асырап жүреді. Бір күні 

жауыз жылан балапандарды жегісі келіп, ұя салған ағашқа өрмелеп шыға 
бастайды.Қарлығаш жыланды көріп қатты қорқады, қорғап қалатын араша 
іздейді.

Қарлығаш  көкектен көмек сұрайды.
Көкек. «Бүгін Бүркіт қонаққа шақырды, уақытым жоқ» дейді.
Қарлығаш қарғаға келіп жалынады:
– Қарға, қарға маған көмек берші, балапандарымды қорғашы. 
Қарға. «Мен үйленгелі жатырмын, мазалама» деп шығарып салады.
Автор. Қарлығаш шырылдап не істерін білмей, ұшып келе жатады. Бір 

кезде дәуітті көреді. Дәуіт шырылдаған қарлығаштан не болғанын сұрайды.
Жыланның қарлығаштан балапандарын жегісі келетінін естиді.

Дәуіт. Олай болса, мені ұяңа тезірек жеткіз.
Автор. Дәуіт қарлығаштың қанатына жабысып, бір сәтте ұяға жетеді, 

жылан балапандарға жақындап қалған екен. Дәуіт аяғымен шаба тырнап, 
жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап 
түседі. Сөйтіп, дәуіт балапандарды аман алып қалады.

«Достық» әні орындалады. Бұдан кейін жұмбақтар шешіледі.
Қос қанатын иіріп алып  Қара киім киіп ап
Жарға келіп қонады.  Балшықтан үй салады? (Қарлығаш)
Үп-үшкір таяғы жыланның көзін ояды. (Дәуіт)
Бұрап қойған сағаттай
Айқайлайды таң атпай. (Әтеш)
Ұшқаны қызық жалпылдап
Өзі сондай қарқылдақ. (Қарға)
Бір құс бар екі аяқты сегіз бармақ
Түлкі, қоян, бәрін алмақ. (Бүркіт)
Күндегі тамағы  Теңізге барғанда,
Балықтың шабағы. Жағадан табады. (Шағала)
Үстіне ақ камзол киіп алып,
Жүреді қанаттарын жинап алып. (Сауысқан)
Су бетін сызып,
Ақ құман жүр жүзіп.  (Аққу)
Тәрбиеленуші қыздар «Жылан биін» билейді.
Жүргізуші. Нұрғиса Тілендиев – кино әлеміне өз үлесін қосқан адам.

Ол  кісінің  көптеген  шығармалары  «Қазақфильм» киностудиясында орын-
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далды. Мысалы, «Қыз Жібек», «Алпамыс мектепке барады», т.б. киноларда 
ол кісінің күй шығару шеберлігі өте жақсы  дамыған. Оның  «Аққу», «Көш 
керуен», «Ата толғауы», т.б. күйлері бар.

«Көш керуен» әуені тыңдалады және қыздар  «Аққу» биін  билейді.
Жүргізуші. Балалар ендігі кезекте қазақтың ұлы адамдарының Тілендиев 

жайлы айтқан жылы  лебіздерін тыңдалық.
(Балалар әр ұлы адамдардың сөздерін кезекпен кезек айтып шығады.)
Н.Ә. Назарбаев, ҚР президенті.
«Нұрғиса Тілендиевті бүкіл республика жұртшылығы емес, бүкіл түркі 

дүниесі төбесіне  көтеріп, мақтаныш етеді. Қазақтың жан-жүрегін бау-
рап, тебіренткен  музыка  сазының  иесі.

Композитор, орындаушы, домбырашы өнерімен айрықша танылған 
таланттың бірегейіне қандай құрмет көрсетсек те жарасады».

Қанабек Байсейітов, әнші, режиссер,  Қазақ  КСР-нің халық әртісі.
«Нұрғисаның   тұла  бойы толған дыбыс қой. Оның  денесінен  бір 

жапырақ  етті үзіп  алып, лақтырып тастасаң, ол  екеш  оған  дейін  
бүлкілдеп, өлең  айтып  жатады».

Ахмет Жұбанов, академик ғалым,  Қазақ  КСР-нің халық әртісі.
«Қара жүрек қатыгез біреу табылып, Нұрғисаның бір саусағын кесіп 

алып, лақтырып тастауға дәті барса, сол саусақтың шоршып жерге түспей, 
ойнақтап әуеде билеп жүргенін  көріп, төбе шашы тік тұрып, өзінен-өзі 
пұшайман болар еді».

ұл концерттік бағдарламада балалардың Тәуелсіздік 
күнінің мағынасын, елге, жерге, Отанға деген 

ЕЛІМНІҢ БАҚЫТЫН ТЕРБЕТКЕН
ТӘУЕЛСІЗДІК
(концерттік бағдарлама)   

Жібек  НАРКЕЕВА,
№7 балабақшаның музыка жетекшісі

Б
сүйіспеншіліктерін арттыру, тіл байлығын молайту, 1986 жылы болған 
Желтоқсан оқиғасына жалпылама сипаттама бере отырып шолу мақсат етілді.

Көрнекілік ретінде  интерактивті тақта, суреттер, слайдтар, үнтаспалар, 
хрестоматия пайдаланылды.

Балалар музыка залына Е.Хасанғалиевтің «Атамекен» әнімен кіріп, өз 
орындарына барып тұрады.

Жүргізуші.
Әнұраным – жан ұраным,  Туған жерім – сағынарым,
Айтар әнім – сөйлер сөзім,  Мәңгілік бақыт шырқалады
      Республика әнұраным.
Ведущий. Гимн – это торжественная песня, отразившая всю жизнь ка-

захского народа. В нем поется о  трудностях, которое он пережил за все свою 
историю, его героической борьбе за независимость. В нем звучат величие на-
рода, провозглавшего мир и дружбу, вера в счастливое будущее.

(Әнұран орындалады.)
Жүргізуші. Армысыздар балалар, қонақтар! Бүгінгі «Елімнің бақытын 

тербеткен Тәуелсіздік» мерекелік кешімізге қош келдіңіздер.
Тәуелсіздік – ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздік күнін еліміздің 

барлық азаматтары үшін орны  ерекше мереке деп білеміз, себебі, осынау 
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жүрекжарды қуанышқа толы күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы арман-
дап өткен.

Тәрбиеленуші балалар ортаға шығып,  тақпақтар айтады.
Армандарды жақындатып тым алыс
Біздің жаққа жеткен екен жылы ағыс.
Егемендік – ел бақыты, шаттығы,
О, халайық! Құтты болсын қуаныш.
* * *
Азат өлкем күндей күлген шығыстан,
Асыл елім жан-жүректі ұғысқан.
Ата-бабам аңсап өткен бақытым,
Айналайын, Қазақстан – Гүлістан.
* * *
Қазақпын, еңселі елмін егеменді,
Кеңейттім кең әлемге керегемді.
Мұхиттың ар жағында жатқан жұрттар
Таныды тепе-тең деп тереземді.
* * *
Қасиетті Қазақстан  мекенім,
Ақиқаттың алтын бесігі екенсің.
Елім, жерім, Отаным – бақ дәулетім,
Болашағым, өнер-білім, өркенім.

* * *
Бейбіт өмір тілеймін мен халыққа,
Туған тілім шұбарланба жарқыра.
Тарихымызда таланттылар көбейсін
Бас иемін ата-баба рухына.
* * *
Бойымда бұлақ жатыр бұрқырап,
Сол бұлақтан сыр ағыздым жыр құрап.
Тілейтінім барша жұртқа бір ғана
Ырыс, бақыт, татулық пен ынтымақ.
* * *
Ту тігілді халқымның бүгін бағына,
Жас өрендер желбіретіп нық ұста.
Ғасырларға жалғастырып елдікті
Дақ түсірме ата-баба рухына.
* * *
Қазақ елі!
Туды жастық дәуірің,
Алғандайсың жұлдызыңның жарығын,
Тәуелсіздік құтты болсын, қымбаттым
Туған күнің құтты болсын, алыбым.

Қайрат Рысқұлбеков туралы көрініс көрсетіледі. Соңынан  «Желтоқсан 
желі» ән шырқалып,  «Бипыл» биі биленеді. 

Ведущий. Родина – это самое важное, самое дорогое и всеми любимое 
слово. У каждого человека есть  Родина.

Залға даярлық тобы тәрбиеленушілері кіріп, «Родине спасибо» әнін 
орындап, «Өзбек биін» билеп береді.

Балалар мақал-мәтелдер айтып, өлеңдер оқиды.
Родная земля – золотая колыбель.
* * *
Родина – жарче огня.
* * *
Отан – оттан да ыстық.
* * *
Родная страна – мать, чужая – мачеха.
* * *
Ведь не зря флаг страны
Словно небо без туч.
В чистой той синеве
Солнце яркого луч.

* * *
Мой край родной
Республика свободных,
Великих наций, разных языков
И ценят здесь обычаи народов
Советы мудрых стариков.
* * *
Ты выстродал, мой Казахстан, немало
Но стал свободным и сейчас.
Здесь равноправны все народы
Народ – единственная власть.

Ведущий. 16 декабря весь наш народ Казахстана отмечает праздник 
«День Независимости».

Независимость – это политическая самостоятельность, отсутствие под-
чиненность.Это верно, страна самостоятельно решает трудные вопросы эко-
номического, социального направления.

Так возьмемся же за руки братья  Постараемся жить дети ради
Перед вступлением в новую жизнь.  Дружелюбней попробуем быть.
«Менің Отаным» әні шырқалады және қолдарына гүл мен ту ұстаған ба-

лалар «Көк тудың желбірегені» әнін орындайды.
Мұның соңынан балалар тағы да өлеңдер оқып, тақпақтар айтады және 

«Мой Казахстан» әні тыңдалып,  «Киіз басу» биі биленеді.
Кешті жүргізушілер орыс және қазақ тілдерінде кезектесе сөйлеп, 

бағдарламаны аяқтайды.
Алматы қаласы.



64

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz БIЗДІҢ МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 
Жұмыс тел.: 
8 (727) 291-33-36,
Ұялы тел.:  
8 708-971-17-80,
8 702-638-85-62, 
8 701 503 97 80, 
8 701 287 32 88.

Басуға 06.01.2016 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы         .

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№1, 2016 ж.

Журнал Қазақстан 
Республикасы Мәдениет,
ақпарат және қоғамдық 
келісім министрлігінде 
2003 жылы ақпанның 

13-де тіркеліп, 
№3562 – ж куәлігі берілген.

ISSN 
 0206–3409

1.  Мақала  мазмұны  журналдың тақырыптық  бағыттарына және ғылыми 
деңгейіне сәйкес келуі керек, белгілі бір жаңашылдығы болуы және ғылыми 
қызметкерлер, оқытушылар, педагогтер үшін қызығушылық тудыруы тиіс. 
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. 

2. Ғылыми мақала көлемі  – 5–7 бет. Шрифт Times New Roman – 14, интер-        
вал – 1,5.

3. Мақала басында ӘОЖ индексін көрсету қажет.  Мақаланың тақырыбы, 
автордың аты-жөні, жұмыс орны, атқаратын қызметі көрсетіледі. Соңында автордың 
мекенжайы және ұялы телефоны жазылады. Мұғалімдердің журналға жазылған 
түбіртек көшірмелері электронды пошта немесе «Қазпошта» арқылы жолданады. 
Ғылыми-зерттеу мақалалар ізденушімен бірге ғылыми жетекші авторлығымен неме-
се пікірімен, электронды нұсқасы және төлемақы түбіртегі көшірмесімен  жіберіледі.

4. Аннотация жұмыстың мақсатын, оны жүргізудің әдісі мен әдістемесін, 
жұмыстың қысқаша нәтижелерін, оларды пайдалану аумағын, қорытындыларды 
көрсетуі тиіс. Мақалаға берілетін  аннотациялар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
болуы керек. Аннотациядан кейін түйінді сөздер көрсетіліп, олар кіші әріптермен 
үтір арқылы жазылады және 5 сөзден аспауы қажет.  

5. Әдебиеттер тізімі мынадай ретпен беріледі: авторы, аталуы, басылып шыққан 
мекені, баспасы, жарық көрген жылы. Шетел тіліндегі әдебиеттер отандық басы-
лымдардан кейін жазылады. Мәтіндегі сілтемелер – шаршы жақшаларда орындала-
ды. Әдебиет көздері мәтінде дәйектеу ретімен көрсетіледі. Әдебиеттер тізіміндегі 
барлық әдебиет көздеріне мәтінде сілтемелер жасалуы шарт. 

6. Жеке файлда мақалаға фотосуреттер мен автор туралы мәліметтер қосымша 
ретінде беріледі: мақала атауы, аты-жөні, жұмыс орнының – ұйымның толық ата-
уы және мекенжайы, лауазымы, байланыс телефоны, электронды пошта. Авторлық 
фотосуреттер түрлі-түсті, жоғары сапалы (айқын, анық) болуы тиіс.  

7. Мақалада келтірілген фактілер, цитаталар, статистикалық мәліметтер, кісі ат-
тары, өлең, ән авторлары, т.б. мағлұматтар мақала авторларының жауапкершілігінде.

8. Мақала мәтіні міндетті түрде бөлімдердің стандартты атауларын қолдану  
«Кіріспе», «Негізгі бөлім», «Қорытынды» арқылы құрылуы тиіс. 

9.  Редакция әдеби өңдеу барысында келіп түскен мақалалардың көлемін қыс-
қартуға құқылы. Сондай-ақ журналдың мазмұндық бағыттарына сәйкес келмесе, жа-
зылу сапасы төмен болса мақаланы жариялауға ұсынбауға құқылы.

Мақалалар электронды және баспа нұсқаларда – e-mail: kaz_mektep@mail.ru  не-
месе Алматы қ., Жамбыл көшесі, 25, «Қазақстан мектебі» журналы редакциясы, 913-
914 каб. мекенжайына пошталық жөнелтумен қабылданады.
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Халық педагогикасында өзінің шешімін іздестіруді талап ететін мәселелер көптеп 
кездеседі. Солардың ішінде халық педагогикасының мәнін, мақсаты мен міндеттерін, 
өзіне тән ерекшеліктерін анықтауға, сондай-ақ қазіргі тәрбиеде аса өзекті мәселелердің 
бірі болып отырған еңбек, патриоттық, адамгершілік, адамгершілік-жыныстық, 
моральдық-этикалық, эстетикалық тәрбиеге деген педагогикалық көзқарастарын ашып 
көрсетуге аса мән берген жөн. 

Тәрбиенің осы аталған бағыттары саласында қалыптасқан халықтың озық тәлімдік 
идеялары  бүгінгі заман балалары тәрбиесі негізін қалауда аса қажет. Егер оларға 
жеке тоқталатын болсақ, еңбек тәрбиесі халық педагогикасының өзегі болып санала-
ды. Халық түсінігіне еңбек тәрбиесі туралы көптеген маңызды талап-тілектер арқау 
болған. Олардың бәрі тұлғаның адамгершілік қасиеттерінің негізін қалауға, абыройын 
арттырып, ерік-жігерін шыңдауға, деніне қуат беріп, қоғам алдында беделін үстемдеуге 
бағытталады. 

Халықтың патриоттық тәрбиеге деген көзқарастары да педагогикалық 
қызығушылық танытады. Оны жүзеге асыруда халық жас ұрпақтың сана-сезіміне 
адамгершілік-этикалық қасиеттерді, ұлттық құндылық, ұлттық парыз, ұлттық кісілік 
келбет сияқты түсініктерді өзара үйлесімділікте сіңісті ете білген. 

Халық педагогикасының ұл мен қызды тәрбиелеудегі өзіндік ерекшеліктері, 
ереже-қағидалары мен тілектері де айрықша мәнге ие. Бұл арада халықтың жетекші 
қағидаларына негізделген адамгершілік-жыныстық тәрбие тұжырымдамасы өзіне 
ерекше назар аудартады. Тұжырымдама мазмұны қазақ халқының ұрпақ болашағына 
байыппен қарағанын, моральдық тәртібіне қатты көңіл бөліп, қатаң талап қоя білгенін 
дәлелдейді.

Әдетте,  жас  ұрпақтың адамгершілік тәрбиесі халықтың моральдық-этикалық 
дәстүрлерімен тығыз байланысты. Халық түсінігінде Отанға, туған елге, жерге деген 
сүйіспеншілік, өз ұлтына берілгендік, парасаттылық, әділеттілік, қарапайымдылық, 
достыққа, махаббатқа адалдық тұлға адамгершілігінің басты белгісі болып табыла-
ды. Жас ұрпақтың адамгершілік тәрбиесінің негізін құрайтын халықтың моральдық-
этикалық дәстүрлерін арнайы жіктеме бойынша (ар-намыс, абыройлық дәстүрлер, 
мінез-құлықтық дәстүрлер, сана-сезімдік дәстүрлер) пайдалануға болады. 

Халық тәрбиені жүзеге асыруда халық педагогикасы туындыларының 
мүмкіндіктерін тиімді пайдаланады. Бұл туындыларда ақиқат, шынайылық орын ала-
ды, халықтың арман-тілегі, маңызды педагогикалық қағидалары мен дидактикалық 
ұстанымдары бейнеленеді. Осының бәрін ескере отырып халық педагогикасы 
туындыларының аса маңызды түрлері – балалар фольклорын, батырлар жыры мен 
айтысты, музыка мен ертегілерді еңбек адамдары өмірінің оқулығы ретінде, өскелең 
ұрпақ тәрбиесінің таптырмас құралы ретінде қарастырады. 

Әлбетте, халық педагогикасын халықсыз, халықтың тыныс-тіршілігінсіз елесте-
ту мүмкін емес. Сондықтан халық педагогикасы туындыларында (мақал-мәтелдер, 
жұмбақ-жаңылтпаштар, ертегілер, аңыз-әңгімелер, эпостық жырлар, айтыстар, ән-
күйлер, ұлттық ойындар, салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, сәндік-қолданбалы өнер және 
т.б.) көрініс алған халықтың тәрбие туралы көзқарас-пікірлері мен ақыл-кеңестерін 
бүгінгі бала тәрбиесіне негіз етіп алған дұрыс. 

Жас  ұрпақ  тәрбиесін  жүзеге асырып, тұлғалық көзқарасын қалыптастыруда 
халықтың ағартушылық көзқарастарымен бірге ұлы ойшылдар (Қорқыт ата, әл-
Фараби, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет Иассауи) мен ақын-жыраулардың (Асанқайғы, 
Шалкиіз, Ақтамберді, Бұқар жырау), ғұлама-ағартушылардың (Шоқан, Ыбырай, 
Абай, Сұлтанмахмұт) педагогикалық идеяларының да ықпалы зор болды. Олардың 
педагогикалық идеялары халықтың адам тұлғасын қалыптастырудағы және жас 
ұрпаққа адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, эстетикалық, музыкалық тәрбие берудегі 
көзқарастарымен тығыз үндеседі. Халықтың осы педагогикалық көзқарастарын өзара 
әрекеттестікте, халықтың тарихи кезеңдеріне сай озық педагогикалық идеялары арқылы 
тани білген жөн.

(Жалғасы. Басы мұқабаның 2-бетінде.)

ҚАЗАҚ  ХАЛЫҚ  ПЕДАГОГИКАСЫ  ТАҒЫЛЫМЫ
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Соңғы жылдары Қазақстанда халық педагогикасының сан қилы мәселелері бойын-
ша бірқатар кітаптар, оқулықтар, оқу құралдары, мақалалар басылым көрді, іргелі және 
қолданбалы ғылыми зерттеулер орындалды.    Олардың бірінде халық педагогикасының 
теориялық-әдіснамалық негіздері, тарихи даму кезеңдері қарастырылса, екіншісінде 
халықтың тәрбиедегі озық тәжірибесін пайдалану жолдары сөз болады, енді бірінде 
ғұлама ойшылдары мен ағартушыларының педагогикалық көзқарастары мен идеялары 
мазмұндалады.

Халық педагогикасының туындылары қазақ ақын-жазушылары мен композитор-
лары шығармашылығының да арқауы болып отыр. Оны белгілі композиторлар Мұқан 
Төлебаев пен Бақытжан Байқадамовтың музыкалық шығармаларының халық педаго-
гикасы туындыларымен сабақтастығы дәлелдейді. Бәрінің де жеткіншектер тәрбиесіне 
берері мол.

Бүгінгі таңда дүниежүзінде өмір сүріп жатқан көп ұлттың бірі – қазақ халқы. 
Олардың дүниежүзінің түкпір-түкпіріне таралуына халықтың бастан өткізген тарихи 
оқиғалары себеп болды. Осыған қарамастан, елім деп еңіреген қазақтар елінен қанша 
жырақ жүрсе де, халық педагогикасы дәстүрлерін өз ұрпақтарының бойына сіңісті 
ете білді. Оларды ұлттық рухта тәрбиелеуді азаматтық мұратқа айналдырды. Шетел 
қазақтарының халық педагогикасы идеяларын қалай, қандай деңгейде жүзеге асырып 
жатқаны жергілікті қазақтардың қайсыбіріне болсын үлгі-өнеге. 

Халық педагогикасының мазмұны аса бай әрі сан қилы. Ол ұрпақ тәрбиесінің 
барлық бағыттарын қамтиды. Оның тәрбиедегі мүмкіндіктері де жоғары. Бұған 
халықтың тәрбие саласында  жинақтаған тәжірибесі мен педагогикалық білімі дәлел 
болады. Ал енді осы мүмкіндіктерді заманауи талаптарына қарай қазіргі білім беру 
жүйесінде қалай пайдаланған жөн дегенге тоқтала кетейік. Халық педагогикасын білім 
беру жүйесінің барлық сатыларында жүйелі бірізділікте пайдалануға болады. Ол үшін 
тек нақты тәрбиелік мақсатты көздеген тұжырымдамалар жасалуы қажет. Бұл бүгінгі 
ұрпақтың өз ұлтының дүниетанымын, рухани мәдениетін, салт-дәстүрлерін, ұлттық 
бет-бейнесін, мінез-құлқын, арман-мүддесін, адамгершілік мұраттарын, тәрбиедегі 
талап-тілектерін терең танып-білуге септігін тигізеді. Мәселен, ұлттық өнер арқылы 
оқушыларға көркемдік-эстетикалық тәрбие берудің бірыңғай тұжырымдамалық 
жүйесін, халық педагогикасын болашақ мұғалімдерге меңгерту тұжырымдамасын, 
халық педагогикасын мектептің оқу-тәрбие үрдісіне енгізу тұжырымдамасын және т.б. 
тұжырымдама бағдарламаларды ұсынуға болады.

Міне осы жоғарыда аталған тәрбие бағыттарының  
мазмұндық сипаты, өзіндік ерекшеліктері, тәрбиелік 
мүмкіндіктері  ҚР Білім және ғылым министрлігінің ұсынысымен 
басылым көрген  «Қазақ халық педгогикасы»   оқу құралында 
(авторы С.Ұзақбаева) көрініс алады.  Оқу құралы жеті тараудан 
тұрады. Жалпы көлемі 28,0 баспа табақ. Жоғары және арнайы 
орта оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, ма-
гистранттары мен докторанттарына, мектеп мұғалімдері мен 
оқытушыларына, сондай-ақ қалың оқырманға арналады. Оқу 
құралы оқырмандарын тағылымдық мазмұнымен, қызықты де-
ректеме дәлелдемелерімен, салыстырмалы талдау теңеулерімен, 
тұжырымдамалық көзқарастарымен өзіне баурайды. 

Оқу құралына сұраныс танытқан жоғары және арнайы орта 
оқу орындары тікелей, ал мектеп оқытушылары облыстық білім 

беру департаменті арқылы «Глобус» баспасымен хабарласып, тапсырыс беруіне болады 
(эл.почта globusbaspa@mail.ru). 

Әдебиет
1. Назарбаев Н. Ғасырлар тоғысында. – Алматы, 1996. 5-б.
2. Ушинский К.Д. Собр.соч. Т.2,. М.-Л., 1952. – С. 160-161.
3. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына  жолдауы:   

 Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау  қарсаңында // Егемен  Қазақстан. – 2006. – 4  наурыз. 
 – 2-б.
4. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2007. – 12-б.

Резюме 
В статье рассматриваются некоторые особенности  возможности казахской народной педагогики в 

воспитании детей и молодежи.
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Topic: Reading for pleasure
Aim and objectives: The students will… 
• distinguish the difference between novel and short story 
• practise reading skills (skimming, scanning)
• deduce meaning from the context
• develop critical thinking skills through creative tasks
• work cooperatively
• develop intercultural awareness through reading and discussion
Resources: 
http://fiction.eserver.org/short/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/short-stories
http://www.world-english.org/stories.htm
Time: 80 minutes
Target group: a group of 9-10 graders 
Procedure
Organizational moment: (5 min.)
Ss get ready to the lesson. Greeting
Introducing with the learning objectives of the lesson.  
Let them think and write their own outcomes by the end of the lesson. 
Warming up: students get  24   cards with the names of different authors, books, 

and genre with short descriptions. They have to match all the words and put them in 
one line. Class open feedback. (Pairwork)  (10 min.)

Lead-in:  (5 min.)
A brief discussion about reading for pleasure. Students answer the teacher’s 

LESSON  PLAN

Gulmira  YESTEPBERGENOVA, 
teacher of Englih,  Nazarbayev Intellectual school 
of Chemistry and Biology

Sir Arthur Conan Doyle   Sherlock Holmes   Detective    It is a story in which there is a murder 
(1859-1930, Scottish)              or other crime and a detective who tries 
                 to solve it.
William Shakespeare       Romeo and Juliet    Play           It is a serious play with a sad ending, 
(1564–1616, English)                                      Drama       especially one in which the main 
                 character dies; plays of this type.
J.K. Rowling (1965,         Harry Potter            Fantasy     It is a genre of fiction that commonly uses 
British)                                                             novel         magic and other supernatural phenomena
                 as a primary plot element, theme, or setting.
Hans Christian          The Snow Queen    Fairy          It is a story about magic or fairies, 
Anderson (1805–1875,            Tale            usually for children.
Danish)
Ivan Krylov (1769,           Swan, Pike             Fable         It is a traditional short story that teaches
1844, Russian)                  and Crawfish                            a moral lesson, especially one with animals
                 as characters; these stories considered
                 as a group.
John Green (1977,            The Fault in            Novel        It is a story long enough to fill a complete
American)           Our Stars                                  book, in which the characters and
                 events are usually imaginary.  

45 минут
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questions and the last question should be what the difference between novel and a 
short story.  (Small groupwork)

1. What books did your parents read to you when you were very young?
2. What was the first book that you remember reading by yourself?
3. What book genres can you think of?
4. What is your favourite book genre?
5. If you could only have one book, what would it be?
6. Do you know the differences between novels and short stories? What are 

they?
Reading: 
Students are divided into 3 groups, each group gets a story. 
Pre-reading  (5 min.)
Students read the title of the book and look at the images and try to guess what 

the story will be about.
While – reading (20 min.)
Learners read the passage and find  the time and setting of the story,  the main 

characters and their description, and make  a short summary of the passage. Who is 
the most important person in your book?  Explain why

Learners get different cards with tasks    (20 min.) 
Card 1  Write out 5 key words of the passage you have read.
Card 2  Write out 5 key verbs of the passage you have read.
Card 4  Prepare a list of questions to find out if other people read this passage 

carefully.
Card 5   Write a new title for the passage you have read. Explain why you chose 

this title and why it would be better than the original.
Card 6   Create a vocabulary quiz for revision.  Check your group mates
Card 7   Make a timeline showing the most important events that happened in 

the book. 
Card 8   Who is the most important person in your book?  Explain why.  Describe 

the personality of one of the characters from one of the passages you have read. 
Card  9  Write out 5 key phrases of the passage you have read.
Card 10  Find contractions in your passage. Find the words in your passage that 

have a silent letter or a silent syllable.
Card 11  Prepare True/ False/ Not given statements  to find out if other people 

read this book carefully.
Card 12   Which character from your book would make a good friend?  

Why?
After-reading 
Students discuss the following questions: (10 min.)
• If you had enough money, what one object, thing, or place found in your book/ 

passage  would you want to buy? Why?
• If you had written this passage , what part would you have written differently? 

Explain why. 
Plenary:               ( 5 min.)
Students pass around a box filled with statements about the topic they studied  

in the lesson. Teacher plays  music, when the music stops, the student with the box 
must tell to others what s/he has found new, interesting and challenging in the lesson.

Hometask: Students make and present a poster on the story which they  have 
read.

Assessment Criteria:
o organise the information creatively (colourful pictures, short texts)  
o express own attitude to the story by giving at least 2 arguments
o describe the main plot of the book using specific mentioned vocabulary, at least 

5 words or phrases  
o speak fluently with natural pauses
o interact with audience (asking questions, eye contact, intonation)

Almaty.
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сожалению, жестовым языком я занимаюсь с учащимиися в меньшей 
мере, чем искусством. Почему? Ну, во-первых, потому, что мне при-

НЕТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Жестокий язык и проблемы его изучения

М.ГРАХОВА,
засл.артистка РФ,
учитель жестового языка и сценического искусства

Слабый слух не является помехой для общения,  
если нет глухоты душевной.
           (Восточная мудрость)

К
шлось бы с самого начала переучивать большинство учеников. Как пра-
вильно “обозначить” жестом то или иное слово.

Дело в том, что в младших классах спецшкол в большинстве своем не 
учат детей правильным жестам, отсюда одно слово может быть обозначено 
множеством разных жестов.

Переучивать всегда неинтересно и нудно.
Что я делаю на уроках жестового языка в классе, где владеют жестами. 

Я сразу беру какой-нибудь несложный (для жестов) текст, и мы с учащими-
ся совместно определяем все жесты. Если он начинает возражать (“а меня 
в школе учили так” я соглашаюсь, но предлагаю другой жести объясняю 
почему он больше подходит (и по красоте и по смыслу).

Далее – произношение текста жестами как правило, в быту учащиеся 
между собой общаются жестами очень быстро, нервно, из-за быстроты же-
стов у них мысль не успевает формироваться, а губы не полностью произ-
носят слово (не успевают). Поэтому у большинства глухих половина слов 
проглатывается (и не запоминается). А быстрая нервная мимика влияет на 
характер человека.

Посмотрите, как меняется учении (его поведение, манера,), когда он, 
освоившимсь в новом жесте (песне) начинает спокойно с выражением го-
ворить (петь). И чем он больше занимается этим,  темуверенное и мягче он 
ведет себя в жизни.

С теми же, кто приходит в нашу школу без знания жестов все по-другому. 
Тут уже срабатывает его отношение к глухому человеку. Если ему противно 
(махание руками”, то он долго будет в зажиме. Но этот же учащийся, гляля 
на другого, который в такой же ситуации с энтузиазмом взялся за жестовую 
речь, может со временем переломить барьер и  с успехом научиться жестам. 
Здесь главное – зрительная память. И упорство.

Я стараюсь жестовый язык совмещать с уроками по искусству. Рука – 
это такой инструмент, которым можно сыграть все что угодно. И совмест-
ные занятия по искусству, с уроками жестового языка бывают очень резуль-
тативными.

Для будущих профессиональных переводчиков самым трудным бывает 
обратный перевод, когда глухой говорит жестами,  а переводчик озвучивает 
текст. Еще труднее бывает, если глухой почти не артикулирует и понять его 
можно только по набору жестов. Тогда нужно много времени проводить в 
обществе глухих, изучить их жаргон. Но это уже другая профессиональная 
тема!
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Что дает учащимся уроки по сценическому искусству?
Когда студенты  театрального училища приходят свой первый урок 

по актерскому мастерству, они морально уже более – менее готовы к тому, 
чему их будут обучать, т.к. знают –  это их будущая профессия.

Учащиеся, которые впервые попадают ко мне на уроки по сценическо-
му искусству, не сразу понимают, что я он них хочу, и что значит пердмет, 
который им предстоит изучать. Я начинаю все с простой лекции о том, что 
в жизни любого молодого человека (а глухото в особенности) очень часто 
возникают моменты,конда тот или иной ученик не знает как себя вести и 
неадекватно воспринимает ситуацию. Отсюда возникает зажимы, неврозы, 
конфликты.

Особенно важными считаю занятия по искусству на начальном этапе, 
конда учащиеся приходят из разных школ, друг друга не знают и все их 
оборонительные острые шипы выставлены наружу.

Моя задача – пригладить эти шипы, объяснить (показать на примере), 
что все мы дюди, все имеем и недостатки и достоинства, и можем дру-
жить. Система Станиславского, по которому я занимаюсь, использует мно-
го упражнений, которые постепенно выводят учащегося из положения “не 
хочу, не буду”, в ситуацию “это любопытно”, “оказывается я тоже могу”. И 
постепенно из упражнения к упражнению они освобождаются от зажимов, 
начинают подшучивать друг над другом “по хорошему”, завидовать у кого 
лучше получается и т.д.

Обычно с начала учебного года до конца І полугодия уже можно точно 
определить степень талантливости того или другого учащегося.

За время работы в школе с 1995–2001 год яя с уверенностью могу ска-
зать, что все или почти все учащиеся обучаемы искусству. Особенно легко 
с теми, кто владеет жестовый речью с детства, и мне не нужно отвлекаться 
на жестовый язык.

Я стараюсь никогда никого не неволить. Если учащийся не хочет или 
стесняется делать упражнения, я его пропуская, но на следующем уроке 
приглашаю вновь, если он опять не захочет, снова пропускаю никогда не 
делаю замечаний, не ругаю, не разрешаю другим давать на его психику, 
постепенно он сам рано или поздно захочет что-нибудь сделать. Если не на 
сцене, то просто на уроке и это, я считаю, прогресс.

Было много случаев в лицейских классах, когда некоторые вообще в 
течение года не хотели ничего делать, а на ІІІ-й год был шквал просьбо 
включении их в работу.

Ставлю в заслугу урокам по искусству то, что многие учащиеся –  вы-
пускники желали бы продолжать свои занятия по искусству, но, к сожале-
нию, у нас нет пока такой возможности.     

Что дают учащимся уроки по искусству?
Во-первых, конечно, как я выше писала, обретение внутренней свобо-

ды, расслаления.
Приобретения (познания) новых слов – “театр”, “сцена”, “жест”, “вну-

треннее состояние”, “этюд на память физических действий”, “роль” и т.д.
Работа над ролью: “кто я?” – барин, служанка, няня, золушка, и т.д.
Как я хочу, как говорю.
Я злая, я добрая, какая у меня пластика, жесты, и т.д.
И чем больше с ними занимаешься, тем глубже они вживаются в роль  

и точнее понимают, и точнее воспроизводят. И смотреть на них доставляет 
огромное удовольствие. А это уже результат.
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he objectives of the lesson: 
– Recycled of grammar Present Simple, Present 

ANIMALS ARE IN DANGER 

Айгерим  НУГУМАНОВА,
«Суықбұлақ» орта мектебінің 
ағылшын тілі пәні мұғалімі  

Т
Perfect and degrees of comparison,  presentation of new words 
concerning the theme,  to tell children that animals are in danger;

– To up bring children to take care of animals and to be kind for them
– To develop their responsibility, behavior,  knowledge and good manners 
– To practice their oral speech on the topic “ Do you know that …” and skills 

of using degrees of comparison. 
Aids: “Taboo” game, diagram, chart, table, Venn’s diagram, Textbook by 

“Ayapova 7”, magazine “Wild life”, video.
The form of the lesson: non-traditional
The type of the lesson: mixed (revision, new vocabulary, topic)
The procedure of the lesson:
I. Organization moment
Greeting, checking the absentees, speech drill, checking the preparation. 

Introducing children with the aim, checking up the home task through the cards
Checking up the home task. Give English equivalents:
Қан –  Жұту – 
Дем алу –  Қоныс аудару – 
Тереңдік –  Көбею –
Қатар –
II. Warming-up (Doing exercises)
Hands up, hands down,  Bend left, bend right,
Hands on the hips   One, two. three, hop,
Sit down.    One, two, three, stop!
Stand up.
III. Brainstorming
Teacher: Балалар, «Taboo» game ойынын ойнайық. Сіздер бірнеше 

аңдардың аттарын көріп тұрсыздар. Ал осы аңдардың аттарын бір атпен 
қалай атауға болады?

Pupils: Жануарлар
Teacher: Дұрыс айтасыздар. Сонымен 
бүгінгі біздің тақырыбымыз аңдарға төн-
ген қауіп жайлы болмақ. So the theme of 
our lesson is : “Animals are in danger”. I think
we will have an interesting lesson.
IV. Presentation of new words. 
Ivory task [aivә ri  tΛsk]
Hunt [hΛnt]
Hunter [hΛntә]
Appear [әpiә]
Disappear [disәpiә]
Species [spi: ∫ iz]
Threaten [θretn]
V. Teacher: Good pronunciation! Now children, let’s read the topic ‘Do you 

know that…’. At first I’ll read then you. Listen to me carefully. 

Animals
Elephant
Whale
Tiger
Snake
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Good reading children. Let's check up how do you understand the text. Do  this 
exercise True or False

There were 200 species of elephants everywhere
Today you can find them in Africa and India
Many elephants in Africa are dying because they eat a lot of sweet
People hunt blue whale for meat, fat and oil
Thirty years ago there were 100.000 rhinos in Africa
Ok, children find adjectives of the following nouns from the text, write 

opposites, and verbs from the following nouns.
Make adjectives from the following nouns
Africa –
India –
Tropic – 
Write the opposite
Appear –
Make nouns from the following verbs
Hunt –
Weigh –
Жақсы балалар, сіздер 6 сыныпта сын есімнің шырайларын өткен бола-

тынсыздар, қазір мына кестеге қарап ережені есімізге түсірейік.

VI. Production 
Мына кестені толтыр
Positive         Comparative            Superlative                   
short
strong
low
fast
quiet
small
Creation work. Can you spell the names of animals? Look at the example. You 

can see it in the presentation of slides.
Complete the chart about animals' habitat, how many they left, why people 

threatened them.

 

Degrees of comparison
Positive   Comparative   Superlative
fast    faster    the fastest

friend   friendlier   the friendliest
attractive   more attractive   the most attractive
good   better    the best
bad    worse    the worst
many/much   more    the most

little   less    the least

Animals  Habitat             How many …      Why do people   
                are left?                    threaten them?

An elephant  Africa, India     8000    Hunters kill them for meat  
           and ivory task

A tiger 
A blue whale 
A rhino
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Teacher: Good done! If you come to the end let’s complete the Venn’s diagram.

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

 

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

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

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

     A whale A tiger

            jungles    oceans         mountains  rivers         deserts The Arctic
  Lions      
  Whales      
  Wolves      

  Crocodiles      
  Snakes      
  Polar bears 

A war

Do not have
enough food

Do not have 
space to live

Kind of 
dangers

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

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА  В  ШКОЛЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

– коррекционная – внесение  коррекции  в практические  педагогические 
ЗУНД. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Осуществление  мониторинга  успешности участник образовательного 
процесса. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– о личностной  ориентации  научно-методического  и образовательного 
процессов. 

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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