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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

алалардың, жасөспірімдер мен жастардың өмірлік шеберлігін шың
дауда, дағдыларын, еңбек қызметінің саналуан түрлеріне адалдық 

ЕҢБЕККЕ БАУЛУ – ЕҢ БІРІНШІ
КЕЗЕКТЕГІ МІНДЕТ

Ғалия  НӘДІРБЕКОВА,
М.Мақатаев атындағы №13 орта 
мектеп директоры

Б
пен  шығармашылық және жауапкершілігін қалыптастыруда, ұжымда, топ
та, жеке жұмыс істеу икемдігін жетілдіруде еңбекке тәрбиелеудің орны 
айрықша Өйткені, еңбек – ең бірінші өмірлік қажеттілік. Сондықтан оның 
табыстарға жетудің басты тәсілі мен жоғары құндылық екенін ұғындырып, 
қалыптастыруға тиіспіз.   

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстанның әлеуметтік 
жаңғыртылуы: Жалпыға  Ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 қадам»  бағдар
ламалық мақаласында «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы әлемдік өркениеттің 
барлық құндылықтары, барлық экономикалық  және мәдени байлықтар вир-
туалды қаржы институттарымен емес, адамның еңбегімен жасалады. Ен-
деше жаңа өндірістер, білім беру мен ғылымның жаңа жүйелері, орта тап-
ты дамыту, әлеуметтік кепілдемелерді кеңейту бойынша қазақстандықтар 
санасында үлкен өзгерістер қалыптасуы тиіс».  «Әлемнің әміршісі – еңбек, 
тек еңбекпен ғана жеміс өнбек, тек еңбек қана бар қиындықты жеңбек» дей 
келе, баршамызды ел игілігі жолындағы еңбекке шақырды, бүгінгі күні еңбек 
шешуші фактор екенін ұғындырды. 

Жасөспірімдердің  оқудан тыс уақытта бос болуы, жасөспірімдер 
клубтары, спорт секциялары желісінің жеткілікті дамымауы, жазғы дема
лысты, ауладағы бос уақытты, әсіресе, ересек жасөспірімдерді белсенді 
қоғамдық пайдалы еңбекке тартуды ұйымдастырудағы кемшіліктер 
балалардың теріс әлеуметтік мінезқұлық әрекеттерінің бірі болып санала
ды. Балалардың  қоғамда  толыққанды   өмір  сүруіне және қоғамда маңыз
ды және шығармашылық белсенділікті дамыту негізінде бос уақытты өткізу 
орталықтары, қоғамдық балалар бірлестіктері желілерін дамытуды жалғас
тыра отырып, еңбекпен қамтамасыз ету шараларын ұйымдастыру қажет. 

Республикамызда бала еңбегінің алдын алу және алдын ала сақтандыру 
мәселелері ерекше маңыздылыққа ие екені бәрімізге мәлім. Халықаралық 
еңбек ұйымының деректері бойынша, Қазақстан Республикасында бала 
еңбегін пайдаланудың салалары мен нысандарына мыналар жатады: бала 
еңбегі жасы ескерілместен, шарттық міндеттемелерді бұза отырып, ауыл 
шаруашылығында, құрылыста, жекеменшік нысандардағы кәсіпорындарда 
ауыр жұмысты атқаруы. Яғни шаруа және фермерлік қожалықтарында 
бала еңбегін пайдалану мәселелерін ең бірінші бала денсаулығына нұқсан 
келмейтіндей етіп заңдастыру қажет деп білемін.  Қазақстан Республикасының 
еңбек кодексінің 16тарауындағы «Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің 
еңбегін реттеу ерекшеліктерінің» 178бабында былай делінген: «Он сегіз 
жасқа толмаған қызметкерлердің еңбек саласындағы құқықтары  бойын-
ша кәмелетке толмағандармен теңестіріледі. Ал еңбекті қорғау, жұмыс 
уақыты, демалыс уақыты және басқа да еңбек жағдайлары саласында осы 
Кодексте белгіленген қосымша кепілдіктерді пайдаланады». Ал179бабында 
«1. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбегін ауыр жұмыстарда, 
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еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) немесе қауіпті жұмыстарда, 
сондай-ақ орындалуы олардың денсаулығы мен имандылығының дамуы-
на зиян келтіруі мүмкін жұмыстарда (ойын бизнесі, түнгі ойын-сауық 
мекемелеріндегі жұмыс, алкоголь өнімдерін, темекі бұйымдарын, есірткі, 
психотроптық заттар мен прекурсорларды өндіру, тасымалдау мен сату) 
қолдануға тыйым салынады .

2.  Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің өздеріне белгіленген шекті 
нормалардан артық жүктерді тасуына және қозғалтуына тыйым салына-
ды. 

3. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбегін пайдалануға тыйым 
салынатын жұмыстардың тізімін, он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің 
жүктерді тасуы мен қозғалтуының шекті нормаларын еңбек жөніндегі 
уәкілетті мемлекеттік орган денсаулық сақтау  саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен келісім бойынша белгілейді», – деп нақты көрсетілген.   

Осыған байланысты тиісті уәкілетті органдарының рұқсатымен,  ша
руа, фермерлік қожалықтарда бала еңбегін пайдалануда шамадан тыс ауыр 
жұмысқа салу, балаларды жезөкшелікпен, қайыр сұраумен айналысуға, 
сондайақ пайда табу мақсатында наркотрафик кезінде пайдалану, сатқызу 
мәселелерін болдырмауда құқық қорғау орындарының жіті бақылауы 
негізінде бүгінгі нарық қоғамында бала денсаулығына, санасына күш сал
майтын еңбекпен айналысуды заңдастыру керек.  Балалықтың қазіргі 
кездегі жайкүйін талдау, теріс құбылыстарды болдырмау, ұйымдық және 
құрылымдық қайта құруларды жүргізу, балалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау мәселелері бойынша қоғамдағы оқуағарту, балалардың 
өмір сүру сапасын жақсарту, еңбек ету мәселелерін шешу мақсатында қазіргі 
заманғы әлеуметтікэкономикалық және саяси жағдайларға сәйкес даярлауы
мыз қажет. 

Бүгінгі күні ауданымыздың әртүрлі салаларында ересек балалар еңбек 
етіп жүргенін көзіміз көріп жүр. Бірақ, сол балалардың еңбекақысы қалай 
төленіп жүр, қанша уақыт еңбек етеді, ол атаана тарапынан заңдастырылған 
ба, жоқ па? Ол жағы беймәлім.  Сондықтан балалар еңбегін, өмір сүру са
пасын әлеуметтік және құқықтық кепілдіктермен қамтамасыз ету қажет. 
Оқушы жастар еңбек ету арқылы өмір сүруді, қаражат табу мен жұмсауды 
үйренеді. Жазғы демалыс кезінде немен айналысарын білмеген көптеген жас 
бос уақыттарын «Агентке», интернеттегі қоғамға қайшы тәрбиелейтін видео
лар мен клиптерге арнайды.  Ұлы ақын А. Құнанбаев айтпақшы «Жұмысы 
жоқтық, тамағы тоқтық – аздырар адам баласын»,–  деп кейбіреулері  желім 
иіскеу, насыбай ату, жеңілжелпі алькогольді сусындар ішумен әуестенеді.              

Мен аудандық мәслихаттың депутаты ретінде, ұстаз ретінде оқушы 
жастардың бос уақыттарын қамту мақсатында жазғы демалыс кезінде 
«ақылы» еңбекпен қамтуды ұсынамын. Мысалы, «Жасыл ел» бағдарламасы 
бойынша  көгалдандыру, суғару жұмысына  тартылып,  шамашарқына қарай 
тазалық жүргізу бригадалары күніне 34 сағат еңбек етсе, бақшаларда арам 
шөп жұлу, шөп шабу жұмыстарымен айналысса, жеке кәсіпорындарда, ка
фелер мен асханаларда, жанармай бекеттері мен автокөлік жуу орындарын
да оқушы жастарды жұмыспен қамтуды ұсынамын. Ескеретін жайт: аталған 
бекеттерде оқушылар бұрын да, бүгін де жұмыс жасап келеді. Бірақ, оның 
еңбегі заңдастырылмаған, атаана келісімшартқа отырмаған және бала 
34 сағат емес, одан да ұзақ уақыт еңбек етіп, мардымсыз ақы алуда. Егер 
атаана келісімшарт сұраса жұмыс беруші оның баласын жұмысқа алудан 
үзілдікесілді бас тартады. Сондықтан құзырлы орын қызметкерлері барлық 
жұмыс берушілер арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, оқушы жас
тарды жұмыспен қамту орталықтары құрылып, бірлесіп жұмыс жасауы 
қажет. Нарық қоғамында балалар мен оқушы жастарды еңбекпен қамту, бос 
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уақыттарын тиімді ұйымдастыру арқылы баланы еңбекке баулудың бірден
бір жолы осы. Өзі қаражат табу арқылы ақшаның құнын, жұмсаудың ретін 
біледі. 

Мемлекеттік стандарты негізінде қазіргі кезде мектептерде кәсіби 
шығармашылық білім мен тәрбие беру көзделіп отыр. Кәсіби және 
жеке құзыреттілік көзінің мәнін қалыптастыруды (арнайы, профилды, 
коммуникативті, әлеуметтік, интеллектуалды, ақпараттық, экономикалық  
дербес), т.б. қосымшаларды білуін, сондайақ білім алушылардың дәстүрді, 
кәсіби қауымдастық құндылықтарын игеруін, бала бойында қалыптастырудың 
алғышарттары жүргізілуде. Соның бірі – экономикалық бизнес сабақтары, 
факультативтік сабақтар. Қазіргі нарықтық экономикалық даму негізінде 
жалпы оқушыларға шаруашылық жүргізудің әдістәсілдері жөнінде мек
теп қабырғасында экономикалық бизнес әліппесін үйрету талап етіледі. 
Бірақ, өкінішке орай материалдықтехникалық базаның жоқтығынан неме
се әлсіздігінен, экономикалық бизнес туралы тағылым аяғына дейін нәтиже 
бермейді. Мысалы, біздің мектепте 1011сынып оқушылары еңбек  сабағын 
агробизнес түрінде оқиды. Оқушыларға теориялық білім берілгенімен 
тәжірибе жүргізуге мүмкіндік аз.  Егер көктемгі,  жазғы маусым кезінде 
көгалдандыру бригадасын құрып, белгілі бір мекемемен  келісімшартқа оты
рып, оқушылар гүл баптап, өсірсе және еңбек шартына сәйкес жұмыс жасап, 
тиесілі еңбекақысын алса, өз еңбегінің жемісін жеп, нәтижесін көрген болар 
еді.

Алматы облысы
Іле ауданы.

ай елдің болмасын өсіпөркендеуі, өнуі, әлемде өзіндік орын алуы оның 
ұлттық білім жүйесінің қалыптасуына, даму бағытына тікелей байла

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ  БАҒЫТТАҒЫ
ЖҰМЫСТАРДЫ  ЖЕТІЛДІРУ

Жаңылсын  ШАДУОВА,
“Кулагино”  ұлттық  гимназиясының 
менеджері

Қ
нысты. Сондықтан да, мемлекет басшысы болашақта қазақ елінің көсегесін 
көгертіп, ғылымын көркейтер деген үмітпен жас дарындарға үлкен назар ауда
руда, қолдау көрсетуде. Осы орайда қандай да болмасын білім беру мекемесі 
оқушыларға мемлекеттік білім стандартына сай білім берумен шектеліп 
қалмай, оларды ғылымиізденіс жұмыстарға тартып, шығармашылық, 
дарындылық қабілеттерін дамыту бағытында жұмыс жүргізуі тиіс. 

Қазіргі білім берудің мақсаты – білім, білік, дағдымен қаруландыру ғана 
емес. Дарындылық – баланың алғырлығы, зерделігі, қабілетімен дамып 
отыратын үздіксіз үрдіс болғандықтан, айрықша табиғи қабілеті мен нақты 
пәндерден ерекше дарындылығы бар балалардың интеллектуалдық қабілетін 
дамыту, шығармашылық тұлғаларды қалыптастыру.

«Бұлақ  көрсең,  көзін  аш» деген  ұлағатты  сөзді ұстана отырып, «Кула
гино» ұлттық   гимназиясында  дарынды оқушылармен жұмыс тәжірибелік 
тұрғыда, негізінен, үш бағытта ұйымдастырылып отыр.

Өзінөзі басқарушылық – ұйымдастырушылық бағытында атқарылған 
шаралар  оқушылардың  қарымқабілетін, дарыны мен шығармашылығын 
дамытады.  Оқушылардың өзінөзі басқаруы бағытында құрылған «Болашақ» 
қоғамдық ұйымының өзіндік орны бар,  оқушылар ортаға салған тың идея
ларды жүзеге асыруға кең мүмкіндік береді. 
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Спортпен шұғылдану – салауатты өмір салтын ұстанудың маңызды 
бағыты. Оқушылар спорттық шараларға атсалыса отырып жоғары 
көрсеткіштерге жетіп отыр. Атап айтсақ, үстел теннисінен өткен облыстық 
жасөспірім қыздар арасындағы жарыста  қыздар командасы 1орын, ұлдар   
2орынға ие болса, шахматтан жарыста оқушыларымыз Ұ.Сәрсенғалиев, 
Б.Төлеуғалиевтар 2орынды иеленді. 

Ақылой, тіл, интеллектілік жағынан дарындылармен жұмыс оқушы
лардың  ойлау қабілеттерін арттыруға, ғылыми тұрғыда ізденуге, пікір
таласқа, ойталқыға үйретеді. Осы бағытта  облыстық ғылыми жобалар жа
рысында  Ұ.Нәсіпқалиева 2орынға,  Д.Үмітқалиев 3орынға, облыстық  пән 
олимпиадасында А.Төлеш  3орынға (физика),  Ұ.Нәсіпқалиева 2орынға  
(қазақ тілі), «Полиглот» интеллектуалдық ойынында 3орынға, облыстық  
Мағжан оқуларында  Е.Нұржанов 1орынға ие болса, Алматы облысы Жам
был ауданында өткен Ж.Жабаевтың туғанына 170 жыл толуына арналған 
«Жыр алыбы – Жамбыл» тақырыбындағы  республикалық жас ақындар ай
тысында Б.Төлеуғалиев дарындылығымен танылып, «Алғыс хатпен» және 
арнайы сыйлықпен марапатталды. Халықаралық қазақстандық «Жас геолог
тар» олимпиадасында жылмажыл оқушыларымыз лауреат атанып, жүлделі 
1, 2орынды иемденіп келіп жүр. 

Дарынды баланың  интеллектуалдық қуаты – мемлекеттің  баға жет
пес резерві.   Мектеп  жұмысы  мен  оқушы  жетістіктерін  өрістетудегі  
негізгі  тұлға – мұғалім демекші, интеллектуалды дарынды тұлғалардың 
қажеттіліктерін қанағаттандырып, құндылықтары мен эмоционалды сапала
рын дамыту –  сапалы нәтижеге қол жеткізері сөзсіз. Бұл орайда ел Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың «Біздің жастарымыз оқуға, жаңа білім мен ғылымды иге-
руге, білім мен технологияны күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға 
тиіс. Біз бұл үшін барлық мүмкіндікті жасап, ең қолайлы жағдайлармен 
қамтамасыз етуіміз керек» деген қанатты сөзін басшылыққа алып, еліміздің 
жарқын болашағы үшін аянбай қызмет етуіміз қажет деп білеміз. Ұрпағы 
білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Сондықтан, «Мәңгілік ел» 
болу жолындағы игі істеріміз арта берсін!

Атырау облысы 
Индер ауданы.

арихымызды білу, мәдени мұра байлықтарын жоғалтпай қорды байы
тып отыру ұлттық үрдісіміздің,  ұлт ретінде айқындалуымыздың айны

“МӘДЕНИ  МҰРА”  ҰЛТТЫҚ  
ЖОБАСЫ

Салтанат  ҚҰРМАНӘЛІҚЫЗЫ,
М. Мақатаев атындағы №13 орта мектеп
директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары

Т
мас берік айғағы. Бұл шын мәнісінде ғаламдық жаһандануға жұтылып кетпей 
ұлттық бетбедерімізді, төл болмысымызды, рухани мұрамыздың іргетасын 
сақтап, ұрпаққа ұластыру үшін жасалған игілікті қадам.

«Мәдени мұра» кешенді жобасы бүгінгі күні кең қанат жайып, Қазақстан 
тек табиғи байлығымен ғана емес, рухани қазынасымен де ырысты ел 
екендігін әлемдік қауымдастыққа  танытып отыр. Алтайдан Алатауға дейінгі 
сайын далада  тілі де, ділі де, қаны да таза қазақ деген бірегей ұлттың бар 



7

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

екендігіне, рухы асқақ, ақылы мен парасаты, намысы мен мәрттігі ерен 
екендігін европалық оқымыстылар да мойындауда. 

Бүгінгі тәуелсіздік дәуірінде сол ұлы даланың  перзенттері қалдырған 
қазыналы жәдігерлер өркениетті әлемге сырын ашып, айқара жол тар
тып отыр. Сонымен бірге сол мұраның бүгінгі мирасқоры  алаш әлеуметін 
отаншылдық пен ізгілік рухында тәрбиелеуге өлшеусіз үлес қосып келеді. 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының 20042006 жылдарға арналған 
алғашқы кезеңі рухани дүниемізді шартараптан іздестіру, жинау, жариялау, 
түгендеу бағытында басталса, қазір бұл іс қарқынды дамып, негізінен, зерт
теу, зерделеу, жүйелеу қолданбалы қажеттілікке кәдеге  жарату бағытында 
өрістеп отыр. Игілікті де арналы істің арқасында даламыздың тарихы, архео
логия, сәулет ескерткіштері қайта жаңғырды. Топырақ басқан қалашықтарда, 
қоныстарда, қорғандарда қазба жұмыстары жүргізілді. 

Мектеп қабырғасында өз елінің мәдениетін, тарихи жәдігерлерін құр
меттеп, қастерлеп, зердесіне түйіп өскен бала ертеңгі өз елінің нағыз азама
ты болып өсері хақ. «Мәдени мұра» бағдарламасы өткенімізді өшірмеу, асыл 
тас тай жарқырап жатқан бабаларымыз жүріп өткен іздерін келесі ұрпаққа дәл 
қалпында жеткізу. Бай тарихымызды, бай мұрамызды шәкірттерімізге бой 
тұмар етіп ұсыну болып табылады. 

Әрбір күн өзгеріске, жаңалыққа толы жауапты кезеңде замана көшінен 
қалмай, уақыт талабына сай өскелең ұрпақты тарихи ескерткіштерін, тарихи 
тұлғалардың өнегелі өмірі мен істерін біліп өсуге тәрбиелеу бүгінгі күннің 
өзекті мәселесі.

М.Мақатаев атындағы №13 орта мектеп тәуелсіздігіміздің құрдасы, 
осы мектеп ашылып, ең алғаш орыс тілді балалар қабылданған сәттен бас
тап алдына қойған мақсат орыс тілді балаларға қазақ тілін, қазақтың әдеби 
мұраларын оқыту, зерттеу арқылы үйрету еді. Сондықтан да мектептің өзекті 
мәселесін «Оқушылардың білім деңгейін нығайту, кәсіби бағдар бойынша 
оқушыларды бейімдеу, білім алуға қызығушылығын дамыту. Интерактивті 
тақтаны кеңінен пайдалану арқылы ақпараттық технология негіздерін оушы
лар бойына қалыптастыру. Руханимәдени мұраларды сабақтастыра отырып, 
ұлттықазаматтық сананы қалыптастыру», – деп алынған болатын. Бүгінгі 
таңда тарихын, тілін білетін, білімді, Отанын сүйетін, ұлт тарихы мен мәдени 
мұраларын қастерлейтін нағыз ұлтжанды, азаматтарды тәрбиелеп отырған 
қарашаңырақты білім ордасы екені баршаға аян.

«Мәдени мұра» бағдарламасының «Мұрағат және кітапханалық 
іс» бағыты бойынша мектебімізде  Мұқағали Мақатаев мұражайы бар. 
Мұражайдағы ақынның қолжазбалары, тіршілікте пайдаланған азынаулақ 
заттары, өмірін бейнелейтін фотосуреттері, экспонаттар әсері кірген жұртты 
бірден баурап алады.

Ақын шығармашылығы, оның өткендегі тыныстіршілігімен 
жас  жеткіншектерді етене жақын таныстыру үшін «Мұқағалитану», 
«Мұражайтану»  үйірмелері жүргізіледі.

Оқушылар ақынның ұлылығына бас иіп, оның поэзиясының мөлдір 
моншағынан алқа тағуда. 

«Әдеби мұраларды зерттеу» бағыты бойынша «Абайтану», «Шәкәрім
тану», «Ілияс оқулары», «Оралхан Бөкей оқулары» «Махамбет», «Батырлар 
жыры»  байқаулары ұйымдастырылып, ақынжазушылардың әдеби мұралары 
зерттелуде.

Атадан мұраға қалған ер қаруы бес қаруды танып білуде батыр бабалар жо
лымен  Отан қорғар азамат тәрбиелеуде сыныптан тыс өткізілетін «Ата өмірі 
ұрпаққа өнеге», «Мемлекеттік Туға тағзым», «Отаныма қызмет етемін» атты 
саптық байқау – әскерипатриоттық шаралардың рөлі зор. Сонымен қатар әрбір 
азамат Қазақстанның Туын, Елтаңбасын, Әнұранын тұмардай қасиет тұтуы 
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қажет.  «Мәдени мұра»  бағдарламасының  маңызды  бағыттарының  бірі –   
«Рәміздерді қастерлеу». Осы бағытта 2–9 сыныптар арасында «Мемлекеттік 
рәміздерді білеміз бе?» байқауын өткізу дәстүрге айналған. Бұл байқауда 
мемлекеттік Әнұран орындалып, Елтаңба, Ту қорғалады. Сыныптағы әр 
бала мемлекеттік рәміздердің әрбір бедері нені айшықтап тұрғандығын, та
рихын  біледі. Өз шығармалары мен өлең жолдарын арнайды, бұл баланың 
біріншіден, шығармашылығын арттырса, екіншіден, естерінде мәңгі сақтауға 
көмектеседі.  

Және де мектебімізде Сәбира Оразалықызы жүргізетін «Әлем көркем 
мәдениеті» сабағы оқушылардың танымдық қабілетін шыңдай түскендей. 
Әлем көркем мәдениеті мен атабаба салты, қазақ халқының дәстүрлері, ұлы 
дала мәдениетін салыстыра оқытатын бұл пән оқушылардың қызығушылығын 
жылданжылға арттыра түсуде. Бұл пән жастарды ұлттық шеңбер аясын
да қалып қоймай, әлем халықтарының құндылықтарын да халқымызға 
жақындатушы алтын көпір қызметін атқарып отыр. 

Мектепте «Дарын» ғылымишығармашылық орталығы жұмыс жүргізеді. 
«Мәдени мұра» бағдарламасының «Өлкетануэтнографиялық»   бағыты 

бойынша оқушыларымыз «Әлмерек баба бұлағының экологиясы мен 
болашағы»,  «Алтын адамнан алтын ғасырға», «Іле ауданындағы су көздері»,   
«Мектеп өмірі, тарихы», «Тас жазулардағы жыраулық дәстүр», «Алакөл 
суының емдік қасиеттері» тақырыптарын зерттеп, аудандық, облыстық Кіші 
ғылым Академиясы  жоба жарысына қатысып келеді. 

«Археология, тарих және мәдени ескерткіштер» бағыты бойынша Өтеген 
батыр кентінде орналасқан Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгерлер
ге қойылған ескерткіш және Покровка елді мекеніндегі Әлмерек абыздың 
ескерткішіне күтім жасауды, айналасын тазалап, жуып, сүртіп тұруды 
оқушылар өз міндеттеріне алған. 

Тіл білімі  бағыты бойынша  ҚР «Тіл туралы Заңын» жүзеге асыруда жос
пар құрылып, бекітілді. Оқушылардың сөздік қорын, танымдық қабілеттерін  
байыту мақсатында әртүрлі ісшаралар өткізілді. Солардың бірі – Қазақтың бас 
ақыны, ұлы ақын А.Құнанбаевтың шығармашылығына арналған  «Данасың, 
дарасың – Абай» атты онкүндік.  Қоғам қайраткері, тіл жанашыры Асылы 
Османқызы және ұлы композитор Ахмет Жұбановтың қызы микробиоло
гия ғылымдарының докторы Ажар Жұбановамен, математикғалым Асқар 
Жұмаділдаевпен, ақын Жүрсін Ерманмен, Мұхтар Шахановпен, Оразақын 
Асқармен, жазушы Зейнеп Ахметовамен, Дариға Тілендиевамен, «Алматы 
Ақшамы» газетінің журналистерімен, балалар жазушысы Алмат Исаәділмен, 
«Дарын» жастар сыйлығы мен халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лау
реаты Маралтай Райымбекұлымен   болған кездесулерді атап өтуге болады.

 Жас ұрпаққа қоғамға еңбегі сіңген қайраткерлердің, ақын жазушылардың 
өнегелі өмірі мен шығармашылығын әдеби мұраларын таныту мақсатында 
кездесулер ұйымдастыру – мектебімізде жүйесін тауып, дәстүрге айналған.

«Мәдени мұра» бағдарламасы егемен еліміздің, төл қолтаңбасын алыс 
жақын шетелдерге танытатын Қазақстанның ұлттық брэндіне айналуда.

Құс қанаты талатын, ат тұяғы күйетін қиыр шеттен топырақ бұйырған да
нышпан бабаларымыз, дарабоз тұлғаларымыз бұл бағдарламаның жоспары 
аясына енуі – бүгінгі ұрпақтың өткенге деген тағзымы мен перзенттік пары
зы. Иә, Алаштың алдаспаны Мағжан ақынның сәуегейлікпен толғаған 

«Тірілтейін алып атам аруағын,  Жан-жағына тегіс билік жүргізіп,
Тазартайын Сарыарқаның топырағын.          Кемеліне келсін кейінгі ұрпағым»

деген өлеңіндегі жалғаусыз арман аңсары Тәуелсіздіктің арқасында жүзеге 
аса бастағаны  қазіргі ұрпақтың маңдайына бұйырған бақыты. 

Алматы облысы
Іле ауданы. 
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МЕН  ЖЕТІ  МОДУЛЬДІ  
ҚАЛАЙ  ИГЕРУДЕМІН? 

Бақытгүл  ҚАЛДЫКЕНОВА, 
Б.Соқпақбаев атындағы орта мектептің
тарих және қосымша құқық пәні мұғалімі

ектеп – қашанда ақыл мен ойдың, парасат пен 
пайымның ордасы. Елбасы ұсынған Қазақстанды М

әлемдегі ең әлеуетті, бәсекеге қабілетті адами капиталға 
айналдыруды көздейтін, бірінші кезекте білім беру жүйесін, әлемдік озық 
инновациялық даму жолын талап ете алатын биіктері әлі алда.         

Қазақстанның білім беру жүйесінің әлемдік білім беру жүйесіне енуі 
жоғары білім беру жүйесіне қойылатын халықаралық талаптарды да өзгертті. 
Атап айтар болсақ, олар жоғары мектептің қоғамдағы рөлінің, миссиясы мен 
міндеттерінің өзгеруі, оның қоғаммен және көптеген қоғамдық ұйымдармен 
тең құқылы қарымқатынаста болуы, білім беру жүйесін басқаруда  және 
реформалау ісінде демократиялық ұстанымдарды кеңінен қолдану. Бүкіл 
дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында Қазақстанда білімнің 
жаңа дүниесі құрылды. 

Жетілдіру үдерісі белгілі бір өзгерістерді, қайта құруларды енгізуді та
лап етеді. Осыған байланысты білім берудегі көшбасшылар жұмысының 
түбегейлі маңызды, мұқият ойластыруды талап ететін қыры – оқушыларды 
XXI ғасырда өмір сүруге дайындауға бағытталған оқыту мен оқу тәжірибесіне 
енгізілетін өзгерістерді басқару проблемасы. Мектеп қызметін түрлендіру 
әр мектеп үшін өзіндік сипатта жүреді, себебі, ол нақты әрбір мектептің, 
педагогикалық ұжымның сапалық ерекшеліктерін сипаттайтын бастапқы 
мүмкіндіктер деңгейлері мен жағдайлар жүйесіне байланысты болмақ. Өз 
мектебімде өзгеріс енгізудегі мақсат – нақты мектептің жағдайына сәйкес 
келетін өзгерістерді әзірлеп, енгізуде мектептің ахуалын шынайы бағалау бо
лады.  

Неге әлем елдерінде білім беру саласын реформалауды жүргізеді және 
оны Қазақстанда, атап айтқанда, менің мектебімде қалай қолдануға болады? 
Өзгерістердің әрқашанда орын алуына байланысты, оларды бақылау және өз 
тілегіне сәйкес бағыттау үшін, ол өзгерістер туралы білу керек. Шарттары
мен және жағдайларымен ілесуге, олармен жай ғана келісе беруге болмайды, 
оларды пайдалану және бағыттау қажет.  

Бүкіл әлемде мұғалімдер жаңа әдістемелерді пайдаланады, ал оқушылар 
осындай әдістемелерге мұқтаж. Соның бір мысалы ретінде АКТ (ақпараттық
коммуникативтік технологиялар). Ол Кембридж бағдарламасының жеті 
тақырыптық модулінің бірі. Оқушылар мектептен тыс жерлердегі басқа 
адамдармен қарымқатынасқа түсу мүмкіндігіне ие болу үшін, интернетті 
пайдалана білу керек. Осы бағытта алға жылжи отыра, Қазақстан жаһандық 
мәдениеттің бір бөлігі болып қалыптасады.  

Өмірдің барлық саласын жаһандандыру, инновациялық тәсілдерді 
тәжірибеге енгізуде – адамның қалыптасуы, оның өздігінен дамуы, жеке 
тұлғаға айналуында  ұстазға  үлкен міндет жүктелген. 

Міне, сондықтан да барлық үміт – ұстаз бойындағы міндетте.  Ұстаз – 
ұлағатты ат. Алтын ұя мектептің жаны да, ары да –  мұғалім.  Себебі, ұстаз 
қаншалықты қабілетті болса, оқушы да соншалықты талантты болмақ. 
Ұрпақтың жұлдызын жағып, мәртебесін биіктететін де, тағылымын 
қалыптастырып, танымын кеңейтетін де осы ұстаным. Бізге де осынау 
ұстанымдарды әркез есепке алу артық етпейді. Мектеп өз жемісін он бір  жыл
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да бірақ рет береді. Қоғамның деңгейін осы мектептен шыққан шәкірттердің 
аяқ алысы көрсетеді. Мемлекет басшысы Қазақстанды әлемдік деңгейдегі 
білім  орталығына  айналдыру туралы мақсат қойса, Назарбаев интеллекту
алды мектептерінің жанынан Педагогикалық шеберлік  орталықтары  осы 
бағытта білім беруді дамытудың жаңа кезеңінің  бастамасын жасап кетті. 
Маған да ұстаздардың білімін жетілдірудің курсына барып оқып келуіме 
сәті түсті. Білім сапасы еуропалық деңгейге тең біліктілікті алуды қажет 
етуде. Өзімнің осы курста білім алып, өз біліктілік шеберлігімді дамытуда 
үлкен еңбек етіп жатқаныма қуаныштымын. Осы Талдықорған қаласында 
оқуда кәсіби білім алумен қатар адами қасиеттерді мұғалім бойына сіңіруде 
тренеріміз  Гаухар Ясынқызының еңбегі зор.

Білім саласына инновация енгізіп, реформа жүргізу саласындағы 
көшбасшы, көрнекті ғалым Майкл Фуллан: «білім жүйесінде шешім қабылдау 
үшін тек болашақты ойлау жеткіліксіз, ол үшін тұжырымдамаларды 
нақты жағдайға сай әзірлеп, қолданыстағы жүйені тиімді тәсілдермен 
өзгерту қажет» дейді.

Оқыту мен оқуды жақсарту жүйелі іске асыру мақсатында коучингсес
сиялар жүргізіліп, тізбектелген сабақтар топтамасын көрсету жоспарланған 
мерзіммен жұмыстар ұйымдастырылуда.

Жаңашылдықты қалайтын, ерінбей еңбек ететін, қызығушылығы жоғары 
мұғалімдердің арасында желілік арқылы байланысқа шығып, өз проблемала
рын шешетін қоғамдастық топ құрылды.

Жаңа форматты бағдарламаның арқасында мұғалімдер оның негізін 
құрайтын жеті модульдің теориясын игеріп, халықаралық тәжірибені өздеріне 
енгізе алды. Мұғалімдер өз тәжірибесі туралы сыни тұрғыдан ойланып (реф
лексия), өзінөзі жетілдіру қабілетіне ие болды. Оқушылар білім алуға тарту 
әдістемесін меңгерді және мектеп мұғалімдерінің кәсіби қоғамдастығы ая
сында белсенді жұмыс істеуге үйренді. Педагог ретінде өз рөліне және өз 
мамандығына жаңаша көзқараспен қарап, жекебасының тұлғалық қасиетінің 
жақсаруына, құзыреттілігінің дамуына мүмкіндік алды. Қазіргі заманғы 
мектептер де оқыту мен тәрбиелеу үдерісін жақсартатын әдістәсілдермен 
қаруланды.

Бұл курстың тыңдаушысы болу менің дамуымның жаңа кезеңі деп 
білемін. Мен осы бағдарлама бойынша жұмыс атқарып жүргенімді мақтан 
етемін және Қазақстан мектептерінің дамуы мен бәсекеге қабілетті өскелең 
ұрпақты тәрбиелеуде  үлкен үлес қосатыныма сенемін. 

Елбасының Жолдауында айтылғандай, елімізді Қазақ мемлекеті деп атай
тын кезеңге жету үшін барынша жұмыла еңбектену – біздің басты міндетіміз. 

Елбасының Жолдауынан туындаған міндеттерді шешу – біздің 
азаматтық парызымыз. Сондықтан біз өзімізге жүктелген мақсатміндеттерді 
орындаудың тиімді жолдарын тауып, мемлекеттік тілге деген құрметтің 
ұлттық сананың биігіне көтерілуіне, білім беру саласында алдыңғы қатардан 
көрінуге өз ықпалымызды тигіземіз деген сенімдемін. 

Осы мәселелерді шешу жолдары – коучингсессиялар, семинар, тре
нингтер,  тәлімгерлік жұмыстарын жоспарлау және  ұйымдастыру арқылы 
іске асыру деп ойлаймын. Егер өз сыныбының мүдделеріне жауап берме
се немесе оқыту мен оқуға тікелей қатысты болмаса, мұғалімдер мектепті 
даму үдерісінен шектейді. Бұдан шығу жолдары – ұстаздар арасындағы 
ынтымақтастықты, бірбіріне деген сенімділікті арттыру мақсатында Кем
бридж бағдарламасы бойынша жеті модульді пайдалану арқылы іске асыру 
жолдарын тиянақты атқару деп ойлаймын.

Алматы облысы  
Қарасай ауданы.
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оғары сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалып
тастырудың әдістемеліктеориялық негізі алғаш рет Елбасымыз Н.Ә. 

ОҚЫТУДЫҢ БЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
САУАТТЫЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУДАҒЫ РӨЛІ 

Айман  БИПАЖАНОВА,
Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ
Педагогикалық шеберлік орталығы
Алматы қаласы филиалының аға менеджері

«Балаға  ең  қымбат,  ең жылы, жақын нәрсе – туған жері, туған жерінің 
құбылыстарын білу балаға өте қызық. Мұндай оқыту жүйесі жергілікті 
өмірге, табиғатқа терең мазмұн беріп, оларды  баланың санасында  жан-
дандырып,  оларға деген  баланың махаббатын арттырады,  бала әлеумет  
тұрмысына,  төңіректегі әлемге  терең көзбен қарап  үйреніп,  жолығатын 
қиын  мәселелерді  оңай  шешетін  болады,  бұрынғыдай  мектептен  шыққан  
соң, бала үйренген  білімін ұмытып қалмайды, қайта   білгенін өмір жүзінде 
пайдаланатын болады».

Жүсіпбек Аймауытов

Ж
Назарбаевтың 2012 жылғы  «Әлеуметтік экономикалық модернизация – 
Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
көрініс тапты. Онда: «оқу тек  білім беріп қана қоймай білімін әлеуметтік 
бейімделу үдерісінде қолдана білуге де үйретуі керек» делінген.  Осыған 
байланысты Елбасы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 
қажеттілігі туралы бағдар берді. 2012 жылдың  25 маусымында Президент 
Қазақстан Республикасында оқушылардың функционалдық сауаттылығын  
дамыту үшін нормативтік, оқуәдістемелік, ақпараттық салаларда педа
гогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру шараларын қамтыған  2012–2016 
жылдарға арналған Ұлттық жоспар бекітті. Жоспар білім беру жүйесінің 
азаматтардың жеке және әлеуметтік жетістіктері ұлттық өркендеудің іргетасы 
және капиталы ретінде дамуының 5 жылдық кезеңін сипаттайды. Бүгінгі күні 
бастамашылдық, шығармашылықпен ойлау қабілеті, кәсіпті таңдай білу мен 
қалыптан тыс шешім қабылдай алу сияқты қасиеттер функционалдық болып 
есептеліп отыр. Және осы функционалдық дағдылар мектеп жағдайында 
ғана қалыптасады. Білім беру стандартында жаратылыстану ғылымын 
оқыту мазмұнының тәрбиелік әлеуеті жалпы мәдениетті, қоршаған орта
да өзінөзі ұстауды, өз денсаулығын және айналадағылардың денсаулығын 
сақтауды, табиғи ортаны қорғауды, яғни экологиялық, гигиеналық және 
генетикалық  сауаттылықты қалыптастыруды қарастырады. Жоғары сыныпта 
оқыту стандартына әлемнің заманауи жаратылыстану ғылымдары картина
сы,  заманауи теориялар рөлі мен әлемдік ғылыми көзқарас қалыптастыру 
идеялары енгізілген.  Жұмыстық және тәжірибелікбағдарлық тәсілдемелер, 
оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және дамыту 
стандартты іске асырудың негізгі жолдары болып табылады. ХХІ ғасырдың 
бізге тастап отырған ұраны   да осы функционалдық сауаттылық болып отыр.

Әріптестер, біз мектепте  оқушыларымыздың құзыреттілік   дағдыларын 
қалай арттырамыз? Оқушының функционалдық сауаттылығы оның негізгі 
және пәндік құзыреттілігі арқасында қалыптасады. Негізгі құзыреттілік – 
мектеп түлегіне мемлекет тарапынан қойылатын білім стандарты мен оқу 
бағдарламаларында көрсетілген білім нәтижесіне қойылатын талаптарға 
сай болуы. 5 жылға жасалған Ұлт жоспарының уақыты да өз мәресіне жетіп 
қалды.  Біз оқушылардың функционалдық сауаттылығын қаншалықты артты
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ра алдық? Оқытуда қолданып жатқан  белсенді оқыту тәсілдері қаншалықты 
қауқарлы деген сұрақтар туындауы заңдылық деп ойлаймын.

Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту тетіктері.
РІSА зерттеулері бойынша көш басында тұрған елдердің (Австра

лия, Финляндия, Жапония, Жаңа Зеландия, Италия, Оңтүстік Корея және 
т.б.) нәтижесі көрсеткендей, оқушылардың функциялық сауаттылығын 
дамытуға  әсер ететін  факторлар анықталған.  Осыған  орай, Ұлттық жоспар
да  функционалдық сауаттылықтың  төмендегідей  негізгі  механизмдерін  
бөліп  көрсетеді. Ұлттық жоспардың  жоғарыда аталған мақсат, міндеттерін 
жүзеге асыруда төмендегідей тетіктері  нақтыланып, мектеп  оқушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамыту үшін білім беру жүйесінде басшы
лыққа алынады:

– білім беру мазмұны (ұлттық стандарттар, оқу бағдарламалары);
– оқыту нысандары мен әдістері;
– білім алушылардың оқудағы жетістіктерін диагностикалау мен баға-

лау жүйесі;
– мектептен тыс, қосымша білім беру бағдарламалары;
– мектепті басқару моделі (қоғамдық-мемлекеттік нысан, мектептердің 

оқу жоспарын реттеудегі дербестігінің жоғары деңгейі);
– барлық мүдделі тараптармен әріптестікке негізделген достық 

қалыптағы білім беру ортасының болуы;
– ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеу үрдісіндегі белсенді 

рөлі.
Жоғарыда атап өткен факторлар біздің білім саласында мықты 

қолға алынып келеді деп нық айта аламыз. Биылғы 2016 оқу жы
лынан жаңарған білім мазмұнымен білім берудің алғашқы сатысы                                                                                                            
басталады. Бастауыш  білім беру стандарты жаңарды. Оқу нысандары мен 
әдістері сындарлы білімге негізделе отырып, қарқынды түрде жаңаруда. 
Мектепті басқару моделі де Қазақстан Республикасы жалпы білім беру 
ұйымдары басшыларының кәсіби біліктілігін көтеру бағдарламасы аясын
да жақсы өзгерістерге бет бұрды деп толық айтуға болады. Мектеп бас
шылары  ынтымақтаса  әріптестік,  серіктестік  қарымқатынас орнатып, 
атааналармен бірлесе жұмыс істеуге бағытталуда.  Ал біз, ұстаздар, осы 
талаптарды тікелей жүзеге асырушылармыз ғой. Ыбырай атамыз айтқандай 
«Мұғалім  –  мектептің жүрегі». Бүгінгі мектеп оқушыларының функцио
налды сауаттылығы осы жүректің соғуына байланысты.  Менің бүгінгі 
мақаламның өзегі де  ұстаздарымыздың сыни ойлауы мен сындарлы оқыту 
арқылы  белсенді оқыту әдістерін ұтымды пайдалана отырып, оқушыларды  
функционалды сауаттылыққа жетелеуі. 

Ал, белсенді оқыту әдістеріне қандай әдістер жатады? 
Оқытудың белсенді әдістері – оқу материалын игеру үдерісінде 

оқушыларды белсенді ойлау және тәжірибелік  әрекетке итермелейтін 
әдістер. Белсенді оқыту  мұғалімнің дайын білімдерді баяндауына, олар
ды есте сақтауы мен қайта жаңғыртуына емес, оқушылардың белсенді ой
лау және тәжірибелік  әрекет үдерісінде өз бетінше білімдер мен біліктерді 
меңгеруіне бағытталған әдістер жүйесін пайдалануды білдіреді.    Белсенді 
оқыту әдістерінің ерекшеліктері – олардың негізінде тәжірибелік және ой
лау әрекетіне ояту жатыр. Онсыз білімдерді игеруде алға жылжушылық бол
майды. Оқытудың белсенді әдістерінің пайда болуы және дамуы оқытудың 
алдына оқушыларға білім ғана беріп қоймай, танымдық қызығушылықтар 
мен қабілеттердің, шығармашылық ойлаудың, өз бетінше ақылой еңбегінің 
қалыптасуы мен дамуын қамтамасыз ету, т.б. жаңа міндеттер қойылуымен 
байланысты. Жаңа міндеттердің пайда болуы ақпараттың қарқынды дамуына 
тәуелді. Осы уақытқа дейін  мектепте, жоғары, орта арнаулы  оқу орындарын
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да  алынған білімдер адамға ұзақ уақыт қызмет ете алса, қазіргі ақпараттық 
заманда оларды үнемі жаңартып отыру қажет. Бұл өз бетінше білім алу жо
лымен жүзеге асуы мүмкін, ал бұл адамнан танымдық белсенділікті және 
өзіндікті талап етеді.

Бүгінгі таңда  мұғалімнің басты міндеті – оқушыларға белгілі бір 
білімдер жиынтығын беру ғана емес, сонымен қатар, оларда оқуға деген 
қызығушылықты дамыту, оқи білуге үйрету. Жақсы ойластырылған  оқыту 
әдістерінің көмегінсіз оқу материалының игерілуін ұйымдастыру қиын. 
Сондықтан болашаққа функционалды сауатты тұлға тәрбиелеп шығу үшін  
сан қырлы құзыреттілігін сабақ үрдісінде дамуына ықпал ету. Мектептегі 
басты тұлға – мұғалім десек, бала өмірінде мұғалім ерекше рөл атқарады. 
Шәкірттеріміздің білімді де, білікті, парасат пайымы мол, саналы да сабырлы 
азамат болып  жетілуі, тәлім мен тәрбие беретін мұғалімге тікелей байланыс
ты болмақ. Шәкірт  мұғалімді жақсы көрсе, онда ол оқуды да, мектепті де 
жақсы көреді. Мұны мұғалімнің беделі деп түсінуіміз керек. Мұғалімге арты
латын сенім жүгі соншалық ауыр дей отыра, сонымен қатар оның ұлағатты 
ұлы жол екенін естен шығарып алмаған жөн.           

Жеке тұлғаны жанжақты дамыту мен қалыптастыру мәселесі ұлы 
ғұлама Абайдың еңбектерінде адам бойындағы негізгі қасиеттер: қайрат, 
ақыл, жүректің сапалық деңгейіне қарай және олардаң өзара қатынасына 
байланысты қалыптасатын «толық адамды», ол түсіндіріп айтқанда білімді, 
адамгершілігі жоғары, парасатты жанжақты жетілген тұлға тәрбиелеп 
жетілдіру мақсаты көзделеді. Бүгінгі, Абай айтқандай «толық адам» дегеніміз, 
функционалды сауатты, кең ауқымды дағдылары қалыптасқан, төмендегі 
құзыреттілік талаптары қалыптасқан  оқушы деп білеміз.

Құзыреттілік   Құзыреттілік талаптары                  Белсенді әдістер 
Жеке тұлға      Өз әрекеттері мен қылықтарына мақсатты    Дидактикалық ойындар,  
лық              түрде мән беруі, өзінөзі тану,            нақты  жағдаятты тал       
құзыреттілік    өзінөзі дамыту қабілетінің, ойлау мәде  дай алу, мәселелік                         
                          ниетінің болуы, қоғамдағы өз орны  мен       тапсырмаларды орындау,
                          рөлін білуі, кез келген жағдайда шешім         алгоритм бойынша         
              қабылдай алуы, салауатты өмір салтын         оқыту. Фишбоун. Инсерт.
               ұстанып, оны насихаттай білуі,  өз қауіп      Кубизм.
                          сіздігін сақтау ережелерін білуі, табысты      Мәселелік сұрақтар.
             еңбек етуге, физикалық, рухани және             Ақылой картасын
                          интеллектуалды дамуға қабілеттілігі.             жасау, т.б. 
              Сабақ үрдісінде сыни ойлау дағдыларын 
                          қалыптастыратын белсенді тәсілдерді 
              қолдану.
Азаматтық       Қоршаған ортаны дұрыс қабылдау, қоғам     Аквариум, іскерлік 
құзыреттілік    дық өмірде жоғары әдеп және азаматтық       ойындар, кластер, 
                  құндылықтар негіздеріне сай өз орнын         картография,   әртүрлі 
                          табуы, Отанын сүю мен оның заңдарына      саяхаттар  жасау. 
              бағыну, сыйлау, құқықтық тәртіп пен рә      Идеялар кілемі,
              міздерін, туған жері мен тілін, өз елінің        идеялар банкі, т.б. 
              ұлттық құндылықтарын құрметтеуі.

Әлеуметтік       Қоғамдық жұмыста білімі мен тәжіри          Рөлдік ойындар.
құзыреттілік     бесін көрсете білуі, отбасылық қарым         Орамадағы әріп.
              қатынастағы мәдениеттілігі, құқықтық          Генеологиялық ағаш. 
              және экономикалық мәселелерде өз               Шығармашылық үй. 
              міндеттерін білу,  кәсіп таңдай білуі,             Сүйсіну әдісі, 
                          әлеуметтікмәдени қарымқатынаста   таңғалу әдісі, т.б.
              этикалық нормаларды сақтауы.
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Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда оқу бағдарла
масындағы әрбір пәннің рөлі зор. Соның ішінде қазақ тілі мен әдебиетінің 
алатын орны ерекше. Осы ретте, оқушыға халықтың қоғамдық өмірін, 
арманмүддесін танытуда, оларға идеялықсаяси, руханиадамгершілік, 
этикалықэстетикалық, т.б. тәрбие беруде, дүниеге көзқарасын, мінезін, 
жалпы мәдениетін қалыптастыруда көркем әдебиетті қуатты құралдардың 
бірі ретінде пайдалану – әдебиет пәнінің басты мақсаты болып есептелсе, 
тіліміздің өзіндік қалыптасқан нормаларын, жалпы айтқанда, грамматикасын 
үйрету – қазақ тілінің басты міндеті болып танылады.

Қандай да бір тәсілді таңдауға қойылатын критерий – қайталана 
бермейтін ерекше және оқушыларды қызықтыратындай болуы керек. 
Сондайақ, оқушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру біртұтас  
әдістемелік жүйенің жасалуын талап етеді. Ол білім берудің мақсатынан бас
тап  оқытудың түпкі нәтижесіне дейінгі аралықтағы компоненттердің бірлігі 
арқылы  жүзеге  асады.  Сондықтан  мақсатқа қол  жеткізудің басты құралы  
саналатын  білім  мазмұны оқушының функционалдық сауаттылығына  негіз
деліп,  сынып  сайын күрделендіріліп отыру керек.

 Мектеп  оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда 
қатысымдық, рөлдік  ойын,  дара  тұлғаға  бағдарланған  оқыту және  сұрақ
жауап әдістері  арқылы  жүзеге  асатын  жағдаяттық тапсырмалар, рөлдік  
ойындар, сұхбаттық тапсырмалар, құзыреттіліктерді қалыптастыратын  

Басқару             Өз мүмкіндіктеріне қарай болашақты             Иллюстрацияланған 
құзыреттілігі    жоспарлай  және ұйымдастыра білуі,  әр       баяндама. Кеңістік
                          түрлі жағдайларда дұрыс шешім қабылдай     жазба.Фразаларды 
                          білу және шешу жолдарын мүмкіндіктерге     өзгерту. Бос орынтақ, 
              негіздей білуі, көшбасшылық қырынан           іскерлік ойындар, т.б. 
                 көріне білуі, алған білімін тәжірибеде қол
              дануы, басқаларды оқытыпүйретуі, ақпа
              раттарды шығармашылықпен пайдалануы, 
                          талдай және болжай  білуі. 
Қарымқаты   Тілдерді білу, оқу және өмірлік міндеттерді     Топтық турнирлер,
нас құзырет    шешуде ауызекі және жазбаша қарым            Пирамида. Кірісшығыс
тілігі                 қатынас жасай алуы, оның стилін таңдай        сызбасы. Рөлдік ойындар, 
             білуі, оқу және әлеуметтікмәдениеттік           «Сөздерді топтастыру» 
             тұрғыда жемісті қарымқатынас орната           классификация, мате 
             білуі, тұрмыста, оқуда және кәсіби                   матикалық формула. 
             қарымқатынаста орыс, қазақ тілдерінде         Диалогтік  сөйлеуге 
             еркін сөйлеуі, күнделікті қарымқатынаста     үйретуде  дайындық 
                          және кәсіби оқуда ағылшын тілінде                 жаттығулары  мен шарт 
              сөйлей білуі.                     ты сөйлеу  жаттығу 
           лары, т.б.
Ақпараттық     Ғылым және ғылыми жетістіктер негізін       Ақпараттық құжаттармен 
құзыреттілік    дегі білім жүйесін меңгеруі, ақпарат              жұмыс, топтық мозаика 
             тық технологиялардың көмегімен қажетті      құрастыру, жұптық 
             ақпаратты табу және қажетті ақпаратты          сұхбаттар. Анықтама 
             таңдауы, талдауы, өзгертуі, жинақтауы,          лық әдебиетпен жұмыс. 
             сақтауы және оны оқуда пайдалана білуі,       Жазба кітапша,  т.б. 
             модельдеу және құрастыру сияқты таным
             дық әрекеттерді меңгеруі.
Технология    Таңдаған бағыттағы оқу аясында қолданы     Құрылымдалған тапсыр 
лық құзырет   латын негізгі технологиялардың жалпы          малар, себепсалдар
тілік              сипаттамасын меңгеру (жалпы орта білім       лық сызбасы, тәжіри 
             деңгейінде), оқу үдерісінде зерттеулерді         белік тапсырмалар. 
             жобалау мен құрастыруда  заманауи ақпа      Жобалар әдісі,  т.б. 
             раттықкоммуникативтік технологияны 
             пайдалана білуі.
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тапсырмалар арқылы кешенді жүргізудің тиімділігі жоғары болады. Әрбір 
мұғалімнің басты міндеті – оқушыларға белгілі бір білімдер жиынтығын 
беру ғана емес, сонымен қатар оларда оқуға деген қызығушылықты дамыту, 
оқи білуге үйрету. Жақсы ойластырылған  оқыту әдістерінің көмегінсіз оқу 
материалының игерілуін ұйымдастыру қиын.

Мектепте қолданылатын неғұрлым тиімді белсенді әдістер. 
Әр сабақтың дәстүрлі емес басталуы – сабаққа эмоционалдық бетбұрыс 

(эпиграф, сахналық  көрініс, видеоүзінді, ребус, жұмбақтар), оқушылармен 
сабақтың  оқу мақсаттарын түсінуі, күтілетін нәтижелерді айқындау.

1. Мәселелік сұрақтар қою және шешу, мәселелік жағдаяттар құру. 
Сабақта қолданылатын мәселелік жағдаяттардың типтері: күтпеген нәрсе 
жағдаяты;  келіспеушілік жағдаяты; белгісіздік жағдаяты; болжам жағдаяты; 
таңдау жағдаяты.

2. Релаксацияны және қорытынды шығаруды ұйымдастыру.
3. Оқу материалының тұсаукесері – ақпараттық технологияны, электрон

ды оқу құралдарын, интерактивті тақтаны және т.б. пайдалану.
4. Индуктивті және дедуктивті логикалық сызбаларды пайдалану.
5. Интербелсенді оқыту формаларын немесе олардың элементтерін пай

далану: «жобалар әдісі», «миға шабуыл», «пікірталас», «түрлі кейіпкерлерден 
сұхбат алу» жатады [1].

Белсенді оқыту әдістерін  таңдау бірқатар факторларға тәуелді. Белгілі 
бір дәрежеде ол оқушылардың санымен анықталады. Көптеген оқыту 
әдістерін шағын топтарда пайдалану ұсынылады. Бірақ әдісті таңдау, бірінші 
кезекте, сабақтың дидактикалық мақсатымен анықталады. Сабақта төмендегі 
белсенді оқыту әдістерін пайдалануға болады.  

«Бос орынтақ» әдістемесі
34 орындыққа ақ қағазға жазылған  мәселе жайлы түрлі адамдардың 

пікірлері және сұрақ белгісі бар парақ қойылады. Оқушылар түрлі 
пікірлермен танысады және өздері таңдаған пікірдің қасына барып тұрады.  
Басқа пікірдегі балалар сұрақ белгісі бар жерге тұрады. Әр топ таңдаған 
пікірін талдайды және пікірталас үшін өзінің өкілін ұсынады. Пікірталасқа 
қатысушылардың барлығы дөңгеленіп отырады. Пікірталасты бірбіріне 
қарамақарсы орындықтарда отырған топтың өкілдері бастайды. Жүргізуші 
(мұғалім) тағы бір орындық қояды. Егер де басқа біреу пікір айтқысы келсе, 
онда ол бос орындыққа отырады. Жүргізуші (мұғалім) ең басты болып табы
латын нәрсені естіген кезде пікірталасты тоқтатады.

«Идеялар кілемі» – мәселені  шешу  әдістерінің  бірі. Ол үш кезеңде өтеді. 
Оқушылар 34 топқа бөлінеді. 

Бірінші кезең – мәселені түсіну. Оқушыларға «бұндай мәселе не себепті 
орын алып отыр?» деген сұраққа жауап беру ұсынылады. Әр топқа түрлі 
түсті қағаздар мен кішкентай түрлітүсті жабысатын парақшалар таратылып 
беріледі. Оқушылар сұраққа жауап береді. Мысалы, Мектепте оқу неге қиын? 
Топ жауапты  түрлітүсті қағаз парақтарына жазады, содан соң «Идеялар 
кілемі» плакатына іледі.

Екінші кезең – шешімдерді іздеу. Нені өзгертуге болады?  Әр топ өз жа
уаптарын береді және оларды түрлітүсті қағаздарға жазады.

Үшінші кезең – әрекетті жеке даралау. Орын алған жағдаятты өзгерту 
үшін мен не істеймін?

Төртінші кезең – идеяларды бағалау. Жекедара шешім қабылдау: 
мәселені шешу үшін не істей аламын және не  істеуге тырысамын?

Тәжірибелік жағдаятты талдау – шешім қабылдау дағдыларына оқыту 
әдісі. Оның мақсаты – оқушыларды ақпаратты талдауға үйрету,   шешімнің 
баламалы жолын құру, оларды бағалау, оңтайлы шешім қабылдау және 
әрекеттер бағдарламасын құру.
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  Тәжірибелік жағдаятты талдау немесе жасау барысында  бірқатар 
міндетті талаптарды есепке алу маңызды:

– жағдаят мазмұны шынайы оқиғалар мен болған істі көрсетуі, 
қарастырылып отырған тақырыпқа, мұғалімдердің кәсіби қажеттіліктеріне 
сәйкес келуі тиіс;

– ұсынылған жағдаятта мәселені шешу, оны жеңу тілегін оятуы және та
быс сезімін бастан кешіруі тиіс.

     Кез келген үш деңгейлі үй тапсырмасын мұғалім күрделі түрде, 
жаттығуларды, сұрақтар мен тапсырмаларды оқушы орындай алатындай, 
анықталған мөлшерде бере алады. Мысалы, мұғалім оқушыға орындай ала
тын он тапсырма береді. 

1. Шығармашылық үй тапсырмасы  
Егер мұғалім бұл әдісті жүйелі түрде қолданып отырса, онда бірнеше 

жылда баға жетпес құрал жиналады. Қазіргі кезде дайын оқу тақырыптарына 
сәйкес, кроссвордтар мен көптеген кітаптар сатып алуға болады. Бірақ 
балаларға өз қатарластары дайындаған материалдармен жұмыс жасаған 
қызығырақ. Дүниетану сабағында күнделікті тапсырманың орнына үйде 
табиғатқа, жануарларға қатысты өлең құрастыру немесе өтіліп жатқан 
тақырыпқа байланысты сурет салу, атааналардың көмегімен кроссворд 
құрастыруды ұсынуға болады [2]. 

2. Ешнәрсеге ұқсамайтын қарапайымдылық 
Тақтаға әріптері түсіп қалған сөздер жазылады, оқушылар осы әріптерді 

орнына қоюы керек. Сосын оқушылармен бірлесе отырып, әріптерден сөз 
құрастырылады, «ертегі» деген сөз шықты. Мұғалім сол сөзден қазақ тілі 
ережесіне байланысты ертегі құрастыруды тапсырды. 

Өтілген әдістемелер бойынша дұрыс таңдап алынған әдіс балалардың 
сабаққа деген қызығушылығын арттырады деген қорытынды жасалды. Біз 
таңдаған әдістеме бойынша балалар үй тапсырмасын қызығушылықпен оқи 
отырып және жаңа нәрсені тани отырып орындады.

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқу мотивін дамыту және сақтау 
үшін жұмбақтарды, ребустарды, әдеби кейіпкерлер мен ертегі қаһармандарын 
мақсат ретінде қолдану қажет.  

Белсенді әдістерді пайдалану – оқу мотивациясын бекітеді және оқушы
ның жақсы жақтарын дамытады. Бұл әдістерді төмендегі сұраққа жауап 
іздемейінше  қолдануға болмайды: біз оларды не үшін пайдаланамыз және 
оның нәтижесінде қандай салдарлар болуы мүмкін (мұғалім үшін де, оқушы 
үшін де). Барлық әдістерді бір сабақта  қолдану міндетті емес.

Мәселені талдау барысында сабақ үстінде жұмыс шуы орын алады: кейде 
өздерінің психологиялық жас ерекшеліктеріне байланысты бастауыш сынып 
оқушылары өз эмоцияларын игере алмай қалады. Сондықтан бұл әдістерді 
оқушылардың пікірталас мәдениеті мен ынтымақтастығын тәрбиелей оты
рып, біртебірте ендіру қажет.

Таңдану әдісі. 6–9 жастағы бала – танымның және қоршаған ортаны 
өзгертудің белсенді қатысушысы. Оған бәрі қызық, ол қоршаған ортаға таңдана 
қарайды. Бірақ мектепке келгеннен кейін ол ересектердің нұсқауымен жүруге 
мәжбүр болады және сондықтан бастамашылдығын жоғалтады. Оқушылар 
өздері үшін жаңа білімдерді «ашады», қоршаған ортаның зерттеушісі болады.

«Сүйсіну» әдісі – бұл жаңаны игерудің эмоционалдық формасы. Оны 
«Әлем біздің айналамызда» жаттығуының көмегімен әдебиеттік оқу, бей
нелеу өнері, музыка сабақтарында пайдалануға болады.  Музыка әуенінің 
ырғағымен балалар бақтағы көктемнің алғашқы гүлдеріне сүйсінеді. 
Гүлдердің аттары басталатын әріптерден сөз құрастырады. Құрастырған 
сөздерін дәптерге жазады. Жазған жазуларына сүйсіне қарайды. 

Сонымен, оқушылардың функционалдық сауаттылықта  құзыреттілігін  
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дамыту үшін шынайы педагогикалық үдерісте оқытудың белсенді, дамыту
шы әдістерін тиімді пайдаланудың маңызы зор екеніне көзіміз жетуде.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – 
бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан 
сол деңгейде болады. Сондықтан жүктелетін міндет өте ауыр» деген бо
латын. Осы ғылым мен білімнің негізін тереңдету нәтижесінде ғана еліміз 
өзінің елдігін басқа елдер алдында көрсете алады. Ал ел тағдыры, оның ке
лешекте  кемелді  ел  болуы  мектептің  қандай  негізде  құрылуына  байла
нысты.

Әдебиет
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4. Мектеп  оқушыларының  функционалдық  сауаттылығын  дамыту  жөніндегі 2012–2016  

 жылдарға арналған ұлттық ісқимыл жоспары.
5. Аймауытов Ж. Бес томдық шығармалар жинағы. ІV том. – Алматы: Ғылым, 1998.
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7. Әлімов Ә. Интербелсенді әдістерді сабақта қолдану. – Алматы, 2015.

Өсиетте – насихат

Білім жолына түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті  ойламауы қажет.
* * *

Ғылымды үйренем деген адамның ақылойы айқын, ерікжігері, тілек
мақсаты ақиқат пен әділдік үшін талап жолында болуы шарт. Жай ләззат 
іздеу, кәсіпқұмарлыққа ұқсас әрекет онда болмасқа керек.

әл-Фараби
* * *

Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пен 
білім қажет.

* * *
Тек ақиқат білім ғана күдік туғызбайды, ол өмірді бағалауға, тұрмыс 

құруға үйретеді.
Шоқан Уәлиханов

* * *
Оқысаңыз, балалар,
Шамнан шырақ жағылар.
Тілегенің алдыңнан,
Іздемейақ табылар

* * *
Өнер білім бәрі де оқуменен табылған.

Ыбырай Алтынсарин
* * *

Білімі көп, пайдасы жоқ адам – мал ішпейтін сормен тең, іске жаратқан, 
көпке таратқан адам – жанжағы суат көлмен тең. 

Мәшһүр Жүсіп Көпеев

2. “Қазақстан мектебі” №10, 2016.
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азақстанда қазақ мектептерін құру бойынша жұмыстың кең өріс алған 
тұсы –  Халық ағарту комиссары болып А.Байтұрсынов тағайындалған 

Педагогика ғылымы: зерттеулер

АКАДЕМИЯЛЫҚ  ОРТАЛЫҚ

Қ
кез. Ол жылдары тек бұрын жұмыс істеген мектептер қайта қалпына келтіріліп 
қана қоймай, жаңа ұлттық сипаттағы мектептер де ашылды.

1920 жылдың 26 тамызында Жалпыресейлік орталық атқару комитетінің 
және РСФСР Халық комиссарлар кеңесінің «Қазақ Кеңес Социалистік Рес
публикасын құру туралы» Декреті қабылданды. Сол жылдың қазан айында 
Қазақстан кеңесінің съезінде қабылданған Декларацияда былай деп айтылған 
болатын: «Еңбекшілердің білімге шынайы қолжетімдігін қамтамасыз ету 
мақсатында жұмысшылар мен кедей шаруаларға және еңбекші қазақ 
халқының барлық бұқарасына толық, жан-жақты және тегін білім алу 
мүмкіндігін беру міндетін қою керек. Сонымен бір уақытта халықтың 
сауатсыздығын жою және өсіп келе жатқан ұрпақтың дені сау болуын және 
рухани дамуын жан-жақты қамтамасыз етуге кірісу міндеті қойылсын».

1920 жылы қазанда Қырғыз әскериреволюциялық комитеті Халық ағарту 
комиссариатын құрды. 1920 жылдың желтоқсанында Қазақ халық ағарту 
комиссариаты жанынан үш бөлім: мектеп, мектептен тыс және балаларды 
қорғау бөлімі ашылды.

1921 жылы Қазақ АКСР Үкіметі Қазақ Орталық сауатсыздықты жою 
төтенше комиссиясы құрылды.

Мектеп жүйесінің қарқынды өсуі педагог кадрлардың да жеткілікті болу
ын қажет етті. 1921 жылдың 1 шілдесінде Қазақстанда халыққа білім берудің 
төрт институты: Орынборда – 360 адамдық үш институт (қазақ, орыс және та
тар) және Семейде – 190 адамдық бір институт (аралас) жұмыс істей бастады.

Осы жылдары оқулықтар мен оқу бағдарламаларын жасау жұмыстары 
басталды. Бұл игілікті істің басында А.Байтұрсынов, кейінірек М.Жолдыбаев 
болды.

1921 жылы тамызда Қазақ АКСР Халық ағарту халкоматы жанынан 
ғылымизерттеу  жұмыстарын  ұйымдастырушы алғашқы мемлекеттік меке
ме − Академиялық орталық құрылды.

Орталық қызметінің негізгі бағыттары:
– халыққа білім беру ісін жолға қою және оны үйлестіру;
– сауатсыздықты жоюдың, бастауыш, орта және жоғары оқу орындары

ның жүйелі бағдарламаларын түзу;
– ғылым, әдебиет және өнер салаларына басшылық ету;
– оқу орындары, саясиағарту мекемелері, баспа ісі, мұрағаттар, мұражай

лар, ғылымизерттеу ұйымдарының қызметіне теориялық және әдістемелік 
көмек көрсету.

Академиялық орталық білім саласындағы бүгінгі ғылымиәдіснамалық 
және ғылыми әдістемелік мекеме – Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 
академиясының тарихи бастауы болды деуге толық негіз бар. Алаштың 
ардақтысы А.Байтұрсынов құрған әрі басқарған Орталық сонымен қатар 
еліміздің ғылым, мәдениет және өнер саласында да көшбасшы болды. 
Дәлел ретінде мемлекеттік орталық мұрағаттан алынған екі құжаттан үзінді 
келтірейік.

Қырғыз Халық ағарту комиссариаты Академиялық орталығындағы 
мемлекеттік ғылыми кеңес (МҒК) туралы нұсқаулық
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§1. Қырғыз халық ағарту комиссариаты Академиялық орталығындағы 
мемлекеттік ғылыми кеңес Қырғыз Республикасындағы барлық ғылыми және 
ғылымиағартушылық қызметті басқаратын, біріктіретін және бақылайтын 
жоғарғы мемлекеттік орган болып табылады.

§2. Ол ғылыми өмірдің, ғылыми және ғылымитехникалық білім мен 
әлеуметтік тәрбиенің барлық теориялық мәселелері бойынша жұмыс 
жүргізеді.

§3. Аймақтағы ғылыми жұмысты біріктіру мақсатында МҒК ғылыми 
және ғылымитехникалық қоғамдардың, ғылымизерттеу ұйымдарының 
Жарғыларын бекітеді, аймақтың ғылымға байланысты жоспарларын 
әзірлейді, жекелеген ведомстволардың ғылыми экспедицияларының жобала
рын үйлестіреді, т.с.с. 

 §5. МҒК алдын ала қарастыруынсыз және қолдауынсыз Қырғыз Респуб
ликасы аймағында ешбір жоғары оқу орны ашылуы немесе жабылуы мүмкін 
болмайды.

§6. МҒК белгілі бір ЖООның профессорлар кеңесі құрылғанға дейін 
ЖОО профессорларын сайлау және тағайындау құқына ие, сонан соң сәйкес 
мекемелердің ұсынуы бойынша кандидаттарды бекіту құқына ие болады.

§7. МҒК ғылыми институттардың және т.б. ғылыми мекемелердің жауап
ты ғылыми жетекшілерін бекітеді.

Академиялық орталықтың 1921 жылдың 1 қазанынан бастап 1922 
жылдың 1 қыркүйегіне дейінгі аралықтағы қызметі  туралы есебі 

Академиялық орталық 1921 жылдың қазан айының аяғынан бастап жұмыс 
жасай бастады. Қараша айы тұтастай және желтоқсан айының алғашқы жар
тысы тек қана Академиялық орталықты ұйымдастыру мен оның бөлімдерін 
анықтау жұмыстарын ұйымдастырумен өтті, бұл ретте басты назар МҒК 
мен МемКС (мемлекеттік көркем кеңес – автор) ұйымдастыруға аударылды. 
Өйткені, бұл екі орган Академиялық орталықтың жұмысында маңызды орын 
алады: МҒК – ғылымға байланысты, ал МемКС – көркем салада идеялық 
жетекшілік рөл атқарады.

Есеп беріліп отырған кезеңде Академорталықтың 14 мәжілісі өтті. 
Алқа 16 тақырып бойынша Қырғыз халқының этнографиясы, тарихы және 
Қырғыз өлкесінің флорасы мен фаунасы бойынша жұмыстарды қарады. 
Академорталық алқасының қаулысымен оқулықтарды, оқу құралдары мен 
басшылықтарды қарайтын комиссия құрылды. Орталық өлкетану мұражайы 
қайта құрылып, мұражайдың құрамына мұражай сақтаушысы, мұражай 
бөлімдерінің меңгерушілері және Қырғыз өлкесін зерттеу қоғамының бір 
өкілі кіретін кеңес басқаратын болып белгіленді. 

Ахмет Байтұрсынов Академиялық орталық жанынан халық поэзиясының, 
музыкасының үлгілерін және этнографиялық мәліметтерді жинау жөнінде 
арнаулы комиссия құрды.

Академиялық орталық Ахмет Байтұрсыновтың басшылығымен қазақ 
өлкесін жанжақты зерттеу ісін ұйымдастырды, баспалардан халыққа пай
далы кітаптардың жарық көруін реттеп отырды, қазақ мектептерінің оқу 
жоспарларының жасалуына, ана тіліміздегі оқулықтардың жазылуына 
жетекшілік етті, ғылымипедагогикалық мамандарды көптеп даярлауы
на қамқорлық көрсетті. Академиялық орталықтың қызметіне М.Дулатов, 
М.Жолдыбаев, Қ.Жұбанов, Б.Майлин, Е.Омаров, Ш.Сарыбаев, С.Сейфуллин, 
Т.Шонанов, А.П. Чулошников, т.б. белсене қатысты. 1926 жылы наурызда 
Қазақ АКСР Халық ағарту халық комиссариатының ғылыми және ғылыми
әдістемелік кеңесі болып қайта құрылды.

1922 жылы сәуір айының басында Қазақстанның Халық ағарту комисса
риаты жетіжылдық қазақ мектебінің үлгі жоспарын бекітті.

Қазақстан білімпаздарының 1924 жылы өткен бірінші съезінде қаралған 
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жаңа оқу жоспарында ана тілі жеке пән ретінде енгізіліп бекітілді. Сол 
кездегі балаға білім берудегі оқу жұмыстарын ұйымдастыру мен өткізуде 
А.Байтұрсынов құрған жаңа графика негізіндегі араб таңбалары жүйесінде 
жасалған «қазақ әліпбилері» ерекше қолданыста болды.

Қазақ АКСР Халық ағарту комиссариатының Білім орталығы 
«Республиканың халық ағарту қызметкерлеріне арналған бірінші әдістемелік 
хатын» (1924 ж.) әзірлеп бастырды. 

Мектептерге МОК (Мемлекеттік Оқу Кеңесі) бағдарламасы енгізіліп, 
оқу кешендік әдіспен жүргізілді. Осыған орай, көптеген мектептерде еңбек 
тәрбиесіне баулу жұмыстары біршама қарқынды дамыды.

1924 жылдың бірінші жартысында қазақтың төрт жылдық мектептері 
үшін уақытша оқу бағдарламалардың жобасы жасалған.

Жалпы, 19241925 оқу жылының басында 1 басқышты мектеп мынадай үш 
құжатпен – төрт жылдық мектептердің бағдарламалары және қазақ тіліндегі 
екі әдістемелік хатпен (Республиканың халық ағарту қызметкерлеріне 
арналған бірінші әдістемелік хаты, екінші хаты) қамтамасыз етілді.

1925 жылы мамырда «Сауатсыздық жойылсын!» қоғамының 
Бүкілқазақстандық бірінші съезі өтті. 

Қазақстанда сондайақ үш жылдық оқу мен шаруа жастарының мектебі 
(ШЖМ) болды. 1926 жылы Қазақстанда сауаттылық 25,2 пайызды құрады.

Республикада 1927 жылы жүргізілген санақтың деректері бойынша, 
Қазақстанда бастауыш оқумен қазақ балаларының тек 20 пайызы қамтылды.

1930 жылы 27 тамызда ҚазАКСР үкіметі жалпыға міндетті оқу туралы 
Декрет қабылдады. 19301931 жылдан бастап жалпыға бірдей міндетті баста
уыш оқу енгізілді.

1931 жылы тамызда ҚазАКСР ХКК жалпыға міндетті жетіжылдық оқуды 
енгізу туралы Заң қабылдады. 19311932 оқу жылынан бастап республиканың 
барлық қалаларында, 26 ауданында жеті жылдық жалпыға міндетті оқу 
енгізілді.

1932 жылы республикада бастауыш білімді жүзеге асыру бойынша 
қорытындылар шығарылды. Бастауыш мектептердегі оқушылар саны бірнеше 
есеге өсті. Мектептерде барлық ұлттарды ана тілінде оқуға көшіру кезеңі 
аяқталды. Қазақ мектептері үшін ана тілінде жаңа оқулықтар құрастыру бо
йынша жұмыстар жүргізілді.

1932 жылы ҚазАКСР Халық ағарту комиссариаты қазақ политехникалық 
мектебінің жаңа жарғысын және бірқатар нормативтік құжаттарды бекітті. 
30жылдардың басында қазақ мектебіндегі барлық оқу пәндері бойынша 
жаңа оқу бағдарламалары жасалды және бекітілді.

Мектеп өміріндегі маңызды өзгерістер 30жылдардың басында іске асы
рыла бастады. Міндетті төрт жылдық бастауыш білімнің жүзеге асырылуы 
үшін күрес басталды. Оның негізіне ОАК және Қазақ АКСР Үкіметінің 1930 
жылдың 27 тамызындағы «Республикадағы жалпыға міндетті бастауыш 
білім туралы» қаулы алынды. Бұл қаулыда 19301931 оқу жылынан бастап 
8–11 жастағы балаларды жалпыға міндетті бастауыш білім берумен қамтуды 
енгізу қарастырылды. Көшпелі аудандар үшін жалпыға міндетті бастауыш 
білім кешкі мерзімдерге белгіленді.

 1931 жылдың өзінде бастауыш білім берумен 63% бала қамтылды, 
ал 1930 жылы 22% қамтылған болатын. Бұл өсу 1937 жылы 96% құрады. 
Жалпыға білім беру Заңы бойынша балалардың санын мектеп бітіргенше 
сақтау қарастырылды. Барлық балаларды оқытумен қамту үшін мектеп
тер тек қала мен ауылда ғана емес, бала саны аз болса да, шалғайдағы (мал 
шаруашылығымен айналысатын) елді мекендерде де мектептер ашылды. 
Төрт жылдық бастауыш мектеппен қатар жеті жылдық және орта мектептер 
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желісі де өсе бастады. Бастауыш мектеп оқушыларының жалпы санының 
ішінде қыздар 1931 жылы 42%ды құрады.

19341935 оқу жылында мектеп жасындағы балаларды жалпыға міндетті 
бастауыш білім берумен қамту 96,6%ды құрады.

Жалпыға міндетті бастауыш білім беру ісінің жемісті іске асыры
луы жалпыға міндетті жеті жылдық білім беруге өтудің алғышарттарын 
қалыптастырды. Бұл үшін 1931 жылдың тамызында Республика Үкіметінің 
«Жалпыға міндетті жеті жылдық білім беру туралы» қаулысы қабылданған 
еді.

Жалпыға міндетті жеті жылдық білім беру енгізілгеннен кейін, 
мұғалімдерді әдістемелік тұрғыдан қаруландыруға басты назар аударыл
ды. Осы мақсатта Алматы қаласында С.Меңдешевтің ұсынысымен және 
қолдауымен ғылымиәдістемелік кабинет құрылды. 1933 жылы Қазаймақком 
V пленумының шешімімен Қазақ АКСР Халық ағарту комиссариаты жа
нынан Педагогикалық ғылымизерттеу институты деп қайта құрылды. Осы 
кезеңде сонымен қатар, үлгілі мектептер мен аудандық әдістемелік кеңестер 
ұйымдастырылып жатты. Институттың алдында халыққа білім беру ор
гандарына қазақ мектептеріне педагогикалық және ғылымиәдістемелік 
көмек көрсету және озық педагогикалық тәжірибені жинақтау жұмысын 
ұйымдастыру міндеті тұрды.

С.Меңдешевтің басшылық етуімен оқу бағдарламасы мен оқулықтар 
жазу және оқу құралдарын орысшадан қазақшаға аудару жұмысына байла
нысты мұғалімдердің қатарынан арнайы комиссия құрылды.

а протяжении многих десятилетий основным и единственным заказчи
ком образовательных услуг в нашей стране продолжало оставаться госу

УДК 371
ББК 74.04 (2)

К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
К ДЕЛЕГИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ

Владимир ГУСАРОВ,
кандидат педагогических наук

Ключевые слова. Государственно-общественное управление образованием, со-
вет образовательного учреждения, орган общественного участия в управлении, полно-
мочия, функции, нормативно-правовое обеспечение.

Н
дарство, формирующее образовательные стандарты и контролирующее как 
процесс получения образования, так и его результаты. Однако со временем 
данный «внутренний» ресурс стал недостаточным для удовлетворения сис
темой образования потребностей государства и общества. Возникла острая 
необходимость во взаимодействии с «внешними» институтами. Таким обра
зом, перед инновационным образовательным сообществом, ведущим за со
бой процесс развития системы образования и испытывающим потребность 
во внешних  ресурсах, встала серьезная задача организация связей с граж
данскими институтами и содействия созданию собственно гражданских инс
титутов.
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Необходимо отметить, что если вплоть до первой четверти XIX в. разви
тие образования на концептуальном уровне происходило в основном в систе
ме педагогического знания, то затем интерес к нему стали проявлять фило
софы, писатели, широко мыслившие социальные и политические деятели, а 
в XX столетии сфера образования стала объектом пристального внимания 
и исследовательского интереса социологов, экономистов, психологов  и др.  
Обсуждение проблем становления советской школы было перенесено из на
учной в область публицистики, где себя и проявила плеяда видных деяте
лей культуры и педагогики, в том числе первый нарком просвещения РСФСР 
А.В. Луначарский. В 20е – середине 30х гг. ХХ в. над проблемой местного 
самоуправления работал известный историк М.Н. Покровский.

В постперестроечный период исследователями были актуализированы 
такие темы, как общественнопедагогическое движение российского зару
бежья (Е.Г. Осовский, В.А. Сухачева), взаимоотношения государства и пе
дагогической общественности в процессе формирования образовательной 
политики 6080х гг. XIX в. (А.Н. Шевелев), общественнопедагогическое 
движение и развитие коммерческого образования в дореволюционной России 
(Н.Н. Калинина). В 1991 году защищена докторская диссертация О.А. Су
хомлинской  «Международное прогрессивное профессиональное движение 
учителей в борьбе за демократическую педагогику (1917–1990 гг.)». В 1993 г. 
опубликованы работы Р.Б. Вендровской «Общественнопедагогическое дви
жение в СССР (1917–1991 гг.)» и М.В. Михайловой «Общественные педаго
гические и просветительные организации дореволюционной России (середи
на XIX – начало XX вв.)». В 1996 г. вышла в свет монография Б.К. Тебиева 
«На рубеже веков. Правительственная политика в области образования и об
щественнопедагогическое движение в России конца XIX – начала XX вв.». 
Выходу монографии предшествовала большая работа автора по составлению 
«Хроники общественнопедагогического движения в России 1896–1917 гг.».

Можно выделить следующие признаки государственнообщественного 
управления образованием: наличие государственной структуры управления 
образованием, в которой каждый субъект управления наделен конкретны
ми полномочиями и ответственностью; наличие общественной структуры 
управления образованием, все субъекты которой наделены реальными полно
мочиями и вытекающей из них ответственностью; согласованное и взаимно 
принятое распределение полномочий и ответственности между государствен
ными и общественными субъектами управления образованием на всех его 
уровнях; принятая органами государственного и общественного управления 
образованием система разрешения возникающих между ними противоречий 
и конфликтов. 

В отечественной практике общественное участие в управлении школой 
институционализировано в двух основных формах:

1) Совет образовательного учреждения – орган самоуправления школы 
(«совет школы», «школьный совет», «попечительский совет», «управляющий 
совет», «совет общеобразовательного учреждения» и т.п.), компетенция ко
торого определяется уставом школы; функции, объем полномочий, способ 
формирования, организационная структура которого зависит от того, как они 
прописаны в уставе образовательного учреждения;

2) Орган общественного участия в управлении – самостоятельное юри
дическое лицо, создающееся обычно в виде некоммерческой организации 
(АНК, фонд, некоммерческое партнерство и др.), «внешнее» по отношению 
к школе.

Независимо от формы органы общественного управления образователь
ного учреждения обладают двумя признаками:
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– в состав входят представители общественности и участников образо
вательного процесса; 

– органы общественного управления полномочны принимать решения, 
касающиеся деятельности школы, то есть имеют управленческие полномо
чия.

Обращает на себя внимание тот факт, что в большинстве случаев полно
мочия в области содержания и организации образовательного процесса но
сят необязательный характер. У органа общественного участия в управлении 
образовательным учреждением практически отсутствуют реальные полно
мочия даже на уровне согласования решений (он «предлагает», «рекоменду
ет»). Большинство реально значимых параметров, определяющих жизнь и 
деятельность образовательного учреждения (содержание обучения; систему 
оценивания; финансы школы) на уровне управленческих решений задаются 
либо директором, либо учредителем и вышестоящими уровнями управления. 
Сложившаяся ситуация отражает на сегодняшний день позицию профессио
нального сообщества в сфере образования.

Передача полномочий в сфере содержания образования и организации 
образовательного процесса в массовой практике так же является скорее ис
ключением. Однако если это происходит, то орган общественного управления 
образовательного учреждения получает полномочия по формированию со
держания школьного компонента учебного плана, списка приоритетных до
полнительных образовательных программ, внеурочных мероприятий, опре
делению отдельных аспектов режима работы школы (каникулы, сменность, 
школьное питание, форма одежды), участию в формировании (согласовании) 
локальных актов, определяющих предназначение и порядок вновь вводимых 
деятельностей (профильное обучение, рейтинговая оценка учащихся).

Проблеме готовности руководителей образовательных учреждений к са
мому тесному сотрудничеству с общественными управляющими органами 
посвящен ряд мероприятий, проведенных в Самарской области в рамках реа
лизации гранта «Формирование механизма общественного участия в управ
лении образовательными учреждениями Отрадненского образовательного 
округа». Участники обучающепроектировочного семинара (более 20 руко
водителей учреждений общего образования г. Отрадный, с. КинельЧеркас
сы и Богатовского района Самарской области, а также специалисты Отрад
ненского территориального управления образованием и Ресурсного центра, 
ответственные за процедуры мониторинга и оценки качества образования) 
сформировали список полномочий, которые могут быть делегированы ор
гану общественного участия. По мнению руководителей школы, «самыми 
важными для клиентов и заказчиков являются вопросы содержания образо
вательных услуг и условия их оказания, поэтому необходимо по максимуму 
передавать общественному органу управления, образовательному учрежде
нию полномочия по решению вопросов, связанных, например, с распределе
нием часов школьного компонента содержания образовании или распорядком 
работы школы».

Министерством образования и науки Самарской области разработаны и 
направлены для использования на местах «Методические рекомендации по 
осуществлению делегирования полномочий органам общественного участия 
в управлении общеобразовательным учреждением». 

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить об официальном 
признании  в Российской Федерации того факта, что государство переста
ло быть единственным заказчиком в сфере образования. Расширение обще
ственного участия в управлении образовательным процессом стало одним 
из направлений модернизации современной системы образования. Качество 
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образования позиционируется не просто как соответствие нормам, установ
ленным Государственным образовательным стандартом, но как удовлетворе
ние актуальных и перспективных запросов и потребностей личности, обще
ства, государства, включая социальную мобильность, профессиональную и 
жизненную успешность, физическое, психическое и нравственное здоровье 
граждан. 

Однако практика показывает, что кардинальные изменения в плане рас
ширения управленческих полномочий представителей общественности 
происходят постепенно. Лишь в последние годы наметился качественный 
переход к реальному делегированию управленческих полномочий представи
тельным органам, выражающим интересы непосредственных потребителей 
образовательных услуг. 
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Резюме

В статье освещаются актуальные вопросы практической реализации принципа обще-
ственного участия в управлении общеобразовательными учреждениями в Самарской области. 
Дан общий анализ существующей нормативно-правовой базы общеобразовательных учрежде-
ний, определен перечень функций, которые профессиональное сообщество готово делегировать 
органам общественного участия в управлении образовательным учреждением.

аһандану дәуірі – әлемдегі елдердің бәсекелестік жағдайында 
халықаралық деңгейде өзара кірігу үрдістерінің жандану дәуірі 

ОҚЫТУ – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮРДІСТІҢ 
БАСТЫ ҚҰРАУШЫСЫ

Дамеш  МАТЕНОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы
Маңғыстау облысы бойынша ПҚ БАИ
деңгейлік бағдарламалар орталығының 
жетекшісі

Ж
болғандықтан, білім – пайдалы инвестиция саласы ретінде еліміздің 
экономикалық, әлеуметтік және саяси даму тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 
Елбасымыз: "Біз білім-ғылым саласында бәсекеге қабілетті болмасақ, өз 
мақсатымызға жете алмаймыз. Барлығы мектептен, ал Қазақстан үшін 
ауыл мектебінен басталады” деген болатын. XXI ғасыр ұлттық бәсеке, 
ақпараттық сайыс, инновациялық технологиялар, күрделі экономикалық ре
формалар сияқты көріністерімен ерекшеленеді. Сол кезеңге сай интеллекту
алды, дені сау, ойөрісі жоғары дамыған, халықаралық деңгейге сәйкес білімі 
бар азаматты тәрбиелеу – әр мұғалімнің міндеті. 

Интеграция мен ғаламдастыру қатар жүріп келе жатқан бүгінгі таңда 
мектептегі жеткіншектерге білім берудің сапасы мен деңгейін жанжақты 
көтеру жаңаша ойлайтын, оқыту мен тәрбиенің жаңа технологиясын 
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күнделікті жұмысында қолдана білетін ұстаздардың ғана жұмысы жемісті 
болмақ. ХХІ ғасыр ұстазының тұлғасы мен ісәрекетін жүйелі ұғыну үшін 
оған жаңа теориялық методологиялық негізде талап қойылуға тиіс. Осы 
жолдағы алғашқы қадам, ауыл мұғалімдерін арнайы әлеуметтік кәсіби топ 
деп қарай отырып, оларды зерттеу бағытында психологиялықпедагогикалық 
және әлеуметтік ілімдердің біріктірілуі қажет. Міне, осындай жағдайларды 
ескере келіп, оның кәсіптік мәдениетінің өрістеуіне жанжақты көмек, көңіл 
бөлу, жағдай жасалуын ескерген жөн. Жақсы мұғалім – бұл қай кезде де, ең 
алдымен, кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті 
мол тұлға. Ол оқытудың жаңа технологияларын өмірге ендіруге дайын, оқу
тәрбие ісіне шынайы жанашырлық танытатын қоғамның ең озық бөлігінің 
бірі деп есептеледі. 

Оқыту – бұл жекелеген құбылыс емес, ол оқушылардың оқуға қабілетін 
жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің біртұтас кешені. 
Мұғалімдер оқу мен оқытуда жаңа тәсілдерді қолдана отырып қалай оқу 
керектігін үйретеді. Ал оқушылар «метатану» үдерісі арқылы түсіну, бақылау 
және оқу тәжірибесіне қадағалау жүргізу қабілеттерін дамытады.

Мұғалім қызметінің маңызды түйіні – жекелеген оқушылардың 
тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін, оқушылардың түсінігін жетілдіру не
месе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін ұғынуы, со
нымен бірге жекелеген оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы тәсілдермен 
меңгеретіндігін жете түсінуі.

Жаңа мазмұндағы білім  беру жүйесін мектеп өміріне енгізуде мұғалім 
педагогикалық, психологиялық, философиялық, физиологиялық және 
т.б. ғылым салаларының тиімді зерттеу нәтижелері мен әлемдік озық 
тәжірибелердің алдыңғы қатарлы идеяларын басшылыққа алады.

 Білім беруде жаңғыртудың қазіргі кезеңінде оқытудың жаңа түрін 
құрылымдау – педагогикалық қызметтің кәсіптік өлшемдері мен педагог 
тұлғасына қойылатын талаптар болып табылады.

Мұғалім өз кәсібінің деңгейін өз тәжірибесінің нәтижесі арқылы 
көрсете алады. Шығармашыл мұғалім істәжірибесіндегі қолданып 
жүрген жаңалықтарын, өз жұмысының қорытындысынан білгендері мен 
түйгендерін басқаларға ұсына алады. Ол өзінің шығармашыл тұлға екендігін 
өзінің жарқын істерімен, идеяларымен көрсете алады. Кәсібиліктің бірден 
келе салмайтындығы зерттеген ғалымдар оның кезеңдерін былайша бөліп 
қарастырған: 

– мұғалімнің өз мамандығына бейімделу кезеңі; 
– мамандықта өзінөзі өзектендіру кезеңі;
– мамандықты еркін меңгерген кезең; 
– мамандықта шығармашылық деңгейге жеткен кезең. 
Осылайша ғалым кәсіби құзыреттіліктің сипаттамасын шебер 

мұғалімнің, жаңашыл мұғалімнің, зерттеуші мұғалімнің, кәсіби дәрежесіне 
көтерілген мұғалімдердің жиынтық бейнесі ретінде қарастырады.

Ең бірінші кезекте мұғалімнің «өзіндік жаңалығы» болуы қажет. Ғылым 
жаңалығын түрлендіруде өз үлесін қосу арқылы жасаған нәтижелі жұмысы 
өзгелердің тәжірибесін толық көшірмей, жаңа ортаға икемдеп, өзіндік 
ісәрекет жиынтығы арқылы айтарлықтай нәтижеге қол жеткізу керек. 
Қазіргі кәсіптікпедагогикалық қызмет қандай мұғалімді талап етеді. Мұға
лім – оқушылардың жеке тұлғасын дамытуға басымдық беретін, күрделі 
әлеуметтікмәдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын, шығармашылық 
үрдістерді басқара алатын, адам туралы ғылымның жетістіктерін, оның даму 
заңдылықтарын, компьютерлік оқыту өнерін терең меңгерген жанжақты 
дамыған шығармашыл тұлғаны талап етеді.
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    Ал, оқытуда кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойын
ша өз пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығының 
дамуына жағдай жасай алатын, тұлғалықізгілілік бағыттылығы жоғары, 
педагогикалық шеберлік пен өзінің ісқимылын жүйелілікпен атқаруға 
қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген және білімдік 
мониторинг негізінде ақпараттарды тауып, оларды таңдап сараптай алатын, 
отандық және шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін 
кәсіби маман педагогті айтамыз.

Оқушының шығармашылық қабілетін дамыту үшін төмендегідей шарт
тар орындалу тиіс: 

– шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастан қолға алу;
– оқушының шығармашылық ісәрекетіне жағдай туғызу;
– жүйелі түрде шығармашылық әрекет жағдайында болуы;
– ойлау мүмкіндігінің ең жоғары деңгейіне жету.
Оқушының шығармашылық ісәрекетіне жағдай туғызу дегеніміз – 

оқушыны ойлай білуге үйрету екені сөзсіз. Мектеп табалдырығын жаңа 
аттаған бүлдіршіннен шығармашылық қабілетті талап етпес бұрын, оны 
соған үйреткен жөн. Оқушының зейінін, есін, қиялын дамыта отырып, ойлау 
қабілетін, шығармашылық іс  әрекетін жоғары деңгейде көтеруге болады.

«Баланың ынтасын арттыру үшін оқылатын нәрседен бір жаңалық бо-
луы керек», –  деп Жүсіпбек Аймауытов айтып кеткендей, оқушы үшін әрбір 
сабақ түрлі ақпарат беретін, жаңаша көзқарас қалыптастыратын оқу үрдісі 
болғаны жөн. Мұғалім «дайын» білім көзі болып ғана қоймай, оқушылардың 
танымдық ісәрекетінің ұйымдастырушысы және үйлестірушісі бола білетін, 
бәсекеге қабілетті және құзыретті тұлға дайындай білетін кәсіби маман болу 
керек. Оқыту үрдісі жаңа әдістәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды 
талап етеді. Заман көшіне ілесу үшін әрбір мұғалім білімін жетілдіріп, іс
тәжірибеде кездесетін қиындықтарды жеңе білу керек. Ол үшін оқушының 
білімін жетілдірудің жолдарын қарастыру, қалыптастыру, дамыту керек. 
Білім алу, белгілі бір дағдыны оқушы бойында қалыптастыру жеке жұмыс 
арқылы жүзеге асады. Оқушы жеке жұмыс жасау кезінде мүмкіндігі мен 
қабілетін көрсетеді және өзінің не нәрсеге қол жеткізе алатынын түсінеді. 
Сонымен бірге не нәрсенің де еңбекпен келетінін біледі. Еңбектене отырып, 
шыдамдылыққа, төзімділікке, өзінің ойөрісін дамытуға және өзгенің еңбегін 
бағалауға үйренеді. Жанжақты ықпалдастырылған жұмыстар оқушылардың 
білім көрсеткіштеріне де  әсерін тигізеді.

Педагогтердің негізгі міндеті – әдістәсілдерді дұрыс таңдау, жаңаша 
педагогикалық технологияларды дұрыс қолдана білу, жеке тұлғаның дұрыс 
дамып қалыптасуы үшін ыңғайлы жағдай жасау болып табылады. Кез келген 
оқыту технологиясы – психопедагогикалық шеберлікке, әдістемелік білімге 
терең үңіліп, ұғына білуді талап етеді.
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Жоғары оқу орындарында
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К ВОПРОСУ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

Сырым  СЕРИКБАЕВ, 
магистр экономики специальность менеджмент,
Салтанат ЕРМЕКОВА,
преподаватель

Аннотация. В статье предложены некоторые аспекты дальнейшего перспектив-
ного развития экономики Республики Казахстан.

Ключевые слова. Экономика Казахстана, инфраструктура, рынок, персонал,    
нефтепродукты, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность.

кономика Казахстана – крупнейшая экономика в Центральной Азии, 
вторая экономика постсоветского пространства (после России). С 1 янЭ

варя 2015 года республика – член Евразийского экономического союза.
В период с 1991 по 1995 год в Казахстане наблюдался экономический 

спад. Экономика страны находилась в условиях высокой инфляции, несба
лансированности доходов и расходов бюджетной системы, устойчивого бюд
жетного дефицита, повышения цен на энергоносители, неконтролируемого 
монополизма производителей. Экономика Казахстана в 2013 году характе
ризовалась постепенным снижением темпов роста ВВП страны, хотя они 
продолжали оставаться значительно выше региональных. Причиной сни
жения темпов роста ВВП явилось в целом негативное положение мировой 
макроэкономики. Однако его смягчала довольно оптимистичная ситуация на 
внутреннем рынке страны. Так, в республике продолжается активный рост 
потребления товаров и услуг со стороны домашних хозяйств и быстрый рост 
сферы услуг. Стабильный рост потребления населения превышал 11% в год 
и приблизительно соответствовал среднему росту за последние годы.

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в экономическом развитии 
Казахстана, которые наметились в последние годы, связанные, прежде всего 
с ростом населения, довольно крупным урожаем зерновых культур, начало 
коммерческой добычи нефтегазоконденсата и.т.д. тем не менее, экономиче
ское развитие нашей страны оставляет желать лучшего. В связи с чем, счи
таем необходимым предложить некоторую точку зрения, к вопросу перспек
тивного экономического развития Казахстана.

Необходимость:
– активного развития экономической инфраструктуры, широкой тех

нологической базы, высококвалифицированного управленческого и инже
нернотехнического персонала, открытие обширного рынка недорогой (а с 
годами высокооплачиваемой) квалифицированной и неквалифицированной 
рабочей силы. Что станет крайне привлекательной и выгодной для свобод
ной предпринимательской деятельности и вливания инвестиций иностран
ного капитала;

– необходимо усиленное внимание правительства Казахстана по вопро
сам поддержки постоянного роста экспорта страны, инвестиций в основной 
капитал, динамики роста потребления и реальных доходов населения; 
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– на правительственном уровне обеспечить наиболее благоприятные 
условия для внешнего развития экономики страны, поддержание положи
тельного платежного баланса и внешней торговли РК. Что выразится в соз
дании правовой базы, всячески поддержит свободное предпринимательство 
и долгосрочные инвестиции;

– разработать основные принципы государственной макроэкономиче
ской политики РК, основанной на международном опыте экономических 
реформ. Целью создания такого плана является необходимость преобразова
ния экономики РК в мировой конкурентноспособный рынок.

Основные принципы экономической программы РК должны содержать 
в себе:

– поддержку роста инвестиций и внешней торговли РК;
– обеспечение свободного движения капитала, как внутри страны, так и 

на международном уровне;
– поддержка свободной торговли и проведение тарифных реформ (в пре

делах разумного);
– осуществление гибкого контроля рынка труда;
– увеличение роста инвестиций в реальный сектор экономики;
– согласование вопросов, связанных с одновременным расширением 

внешней торговли и развитием внутреннего рынка.
При проведении вышеуказанных реформ в экономике РК будет посто

янно увеличиваться рост ВВП (не менее 3%). В силу чего конъюнктура вну
тренних рынков непременно улучшится, увеличится объем инвестиций, что 
станет стимулирующим фактором экономического роста и стабильности 
экономики РК. 

Наряду с экономическими преобразованиями, которые найдут отраже
ние в фискальных и налоговых реформах, на правительственном уровне 
необходимо стимулировать привлечение инвестиций и увеличение уровня 
занятости населения за счет реструктуризации и приватизации государствен
ных предприятий. Большинство государственных предприятий, особенно в 
энергетике, телекоммуникационной и транспортных отраслях необходимо 
реструктуризировать в акционерные предприятия. Причем контрольный 
пакет акций должен принадлежать государству (РК). Все это позволит зна
чительно увеличить эффективность управления предприятиями, стимулиро
вать использование новых технологий и оптимальным образом перераспре
делить финансовые средства:

– срочное решение вопросов, связанных с безработицей и перераспреде
ления доходов населения, что выразится в создании дополнительных рабо
чих мест для низкоквалифицированных рабочих и проведении специальных 
дотационных программ;    

– экспортировать сельскохозяйственные товары на постоянной основе.
Необходим: 
– развитый финансовый рынок, отличающийся четкостью и надежнос

тью банковского обслуживания и страхового обслуживания;
– широкое использование передовых технологий в банковском секторе – 

интернеттехнологии;
– наличие разветвленной сети хорошо организованных телекоммуника

ционных служб. Предоставление всех видов телекоммуникационных услуг 
и интернетуслуг; 

– продемонстрировать высокие темпы развития рынка мобильных услуг 
и IP технологий в РК.;

– постоянно увеличивать долю оптиковолоконной составляющей, что 
позволит увеличить скорость и качество телекоммуникационных услуг.
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Современная транспортная инфраструктура РК:
– количество железнодорожных и автомобильных дорог должно превы

шать аналогичные средние показатели в странах СНГ;
– необходимо наличие крупных коммерческих портов, что будет гаран

тировать Казахстану выход на все морские направления.
Энергетическая база:
– необходим избыток производимого электричества над потреблением, 

что будет гарантировать обеспечение все увеличивающегося числа потреби
телей;

– цены на потребление электричества, которое должно быть доступно на 
всей территории РК, должны быть довольно низкими;

– необходимо прогрессивное законодательство, направленное на привле
чение иностранного капитала.

Инвестиции: 
– привлекать инвестиции и внедрять передовые технологии во всех зна

чимых секторах экономики РК.;
– среднее значение возврата на инвестиции должно неуклонно расти, 

благодаря значительному росту средней производительности труда;
– необходимо соседство рынка высококвалифицированных специали

стов и обширного рынка сравнительно недорогой рабочей силы (в дальней
шем высокооплачиваемой).

Крупнейшие сектора экономики РК должны обеспечивать большую 
часть национального и экспортного дохода:

– сельское хозяйство;
– энергетика;
– горнодобывающая промышленность;
– машиностроение;
– металлургия;
– телекоммуникации.
Объем экспорта в РК должен превышать объем импорта.
Сельское хозяйство:
– необходимо задействовать в сельское хозяйство большое количество и 

квалифицированных и неквалифицированных рабочих, сотрудников, земле
дельцев;

– в Казахстане необходимы радикальные изменения в сельском хозяй
стве, с целью удовлетворения потребности в пресной воде. Необходимо пол
ностью обеспечить страну всеми сельскохозяйственными продуктами;

– особое отношение государства к вопросам развития сельскохозяй
ственного сектора, которое выразится в налоговых и экспортных льготах, 
что может установить государство, а также в дотациях на сельское хозяйство 
в РК.

Добыча золота, металлов платиновой группы, добыча алмазов и камен
ного угля. 

Необходим:
– удельный вес экспорта полезных ископаемых;
– двойная система прав собственности (государственной и частной) на 

полезные ископаемые. Именно в горнодобывающей, нефтяной промышлен
ности необходима реструктуризация государственных предприятий, при ко
торой  происходит перераспределение прав собственности от государства 
к частным владельцам предприятий. Объединение крупнейших компаний 
и монополизация рынка. В силу чего более 90 процентов добычи алмазов, 
золота, горнодобывающей, нефтяной и др., добывающей промышленности 
должно контролироваться в РК отделениями казахстанских монополий.
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Энергетика:
– необходимо большое количество предприятий с наиболее энергоем

ким производством, таких как, металлургические, горнодобывающие, не
фтяные предприятия, предприятия машиностроения. Увеличение производ
ства энергии должно происходить не только благодаря увеличению объемов 
производства уже существующих предприятий, но и благодаря применению 
новых технологий и использованию нового сырья.

Машиностроение:
– активное строительство автомобилестроительных и станкостроитель

ных предприятий, возможно с привлечением крупнейших иностранных кор
пораций, выпускающих: автобусы, грузовики, прицепы, полуприцепы, зап
части к ним. Причем комплектующие детали должны поступать не только на 
сборочные заводы страны, но и на иностранные рынки;

– необходимо открытие предприятий по производству морских и речных 
судов, железнодорожных вагонов, локомотивов, самолетов, комплектующих 
деталей и некоторых специальных приборов.

Иностранные инвестиции:
– необходима развитая система законодательства, направленная на уре

гулирование вопросов авторского права, прав собственности, арбитража, на
логового урегулирования, что поставит Казахстан в разряд стран с наиболее 
развитым законодательством в отношении инвестиций в торговле;

– основной принцип – всяческое поощрение инвестиций в реальный сек
тор экономики;

– разрешить перспективным иностранным инвесторам создавать пред
приятия,  принадлежащие им на 49 процентов (51 государству), обеспечи
вать инвесторам выход их продукции на рынки СНГ и других государств, 
предоставлять относительно  дешевую  электроэнергию, открывать свобод
ный  доступ  к  природным ресурсам, при государственном контролирова
нии;

– необходимо прогрессивное законодательство РК, в отношении вопро
сов коммерции, торговли, рынка труда, что создаст уникальные условия при
влечения иностранных инвестиций;

– одинаковые правовые условия для иностранных и местных инвесто
ров;

– частичный государственный контроль за ценами на производимую 
продукцию;

– не ограничивать частное предпринимательство для иностранцев, при 
оплате налогов в бюджет государства.

Должно быть отсутствие: 
– специальных разрешений государственных органов на участие в ней 

граждан других государств (за исключением банковскофинансовой деятель
ности);

– требования к минимальному размеру капитала предприятий (за исклю
чением банковского и страхового бизнеса);

– ограничения на вывоз прибыли и дивидендов (при наличии разреше
ния органов валютного контроля);

– ограничения на иностранное владение созданными или приобретен
ными казахстанскими компаниями (за исключением банковскофинансового 
сектора и постоянного владения землей, налог на землю).

Для привлечения иностранных капиталовложений необходима практика 
денежного возмещения инвесторам потерь, связанных с инфляцией, прак
тика кредитования экспертных операций и предоставления налоговых льгот 
для компаний, создающих:

– предприятия обрабатывающей, перерабатывающей промышленности 
в отдаленных районах страны;
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– продукцию, заменяющую импортные товары; 
– трудоемкие производства;
– предприятия, использующие ноухау или неизвестные ранее в РК тех

нологии.
Литература

1. Авдеев В.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций. – М.: Феликс, 1992. 
2. Автоматизированные системы управления предприятиями и объединениями (разработ 

 ка,  внедрение, развитие). /Ованесян С.С., Дудорин В.И., Щукис А.А., Попов Е.И., и др.  
 –  М.: Экономика, 1985. – с. 247. 

3. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д. Экономика и статистика фирм. – М.: Финансы и статисти 
 ка, 1996. – с. 240. 

4. Ансофф И. Стратегическое управление. / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. 
Түйін 

Мақалада Қазақстан экономикасындағы кейбір болашақ даму мәселелері қозғалып отыр.
Summary

In the article suggests some aspects for further long-term development of the economy of 
Kazakhstan.

Министрліктің баспасөз орталығынан

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті құрылғанына жарты ғасырдан 
аспаған, әлемнің 50 үздік университеттері қатарына енді. ЕҰУ – Қазақстан мен ТМД 
елдеріндегі ЖОО арасында QS  50 under 50 әлемдік рейтингке кірген жалғыз оқу орны. QS  
50 under 50 – беделді халықаралық рейтингтік агенттік. Оның 2016 жылғы қорытындысы 20 
қыркүйекте жарияланды. Жалпы рейтингке әлемнің 100 университеттері қатысқан.

37 орын – құрылғанына небәрі жиырма жыл ғана толған еліміздің ең жас ұлттық жоғары 
оқу орны үшін өте үлкен жетістік. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУнің халықаралық білім беру 
кеңістігінде алып отырған орны кешенді тәсілдеменің жүргізілуімен байланыстырылып 
отыр. Мұнда білім берудің негізгі тұтынушылары – оқитындар мен жұмыс берушілердің 
талаптілектері ескерілген. Түлектердің жұмыспен қамтылу көрсеткіштері республикалық 
деңгейден біршама жоғары. Бұл – университет пен өнеркәсіптің жақындастыру 
бағдарламаларының  құрастырылып, енгізілу нәтижесі (кәсіпорындарда кафедралардың 59 
филиалы істеп жатыр).

Еліміздің индустриялықинновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы аясын
да маман қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін магистранттар 5 мамандық бойынша да
йындалады:  "Құрылыс материалдары, өнімдері мен конструкцияларды өңдеу», «Ғарыштық 
техника және технологиялар», «Биотехнология», «Радиотехника, электроника және теле
коммуникация», «Жылу энергетика».

Ғылымизерттеу жұмысы бірқатар бағыт бойынша, атап айтқанда – ядролық, ғарыштық, 
нанотехнологиялық, биотехнологиялық, математикалық модельдеу және ақпараттық техно
логиялар мәселелерін қамтиды. Университет ғалымдарының Thomson Reuters пен  Scopus 
библиометриялық базалық мәліметтермен индекстелген рейтингі жоғары басылымдар
да жарияланымдары  да қарқынды өсіп келеді. Университет баспасынан шығарылатын 
жеті ғылыми журналдардың бірі – "Eurasian Mathematical Journal" – Scopus халықаралық 
библиометриялық дерек қорына енген. 

ЕҰУ ғалымдары мен студенттері "Аstana EXPO2017" халықаралық көрмесінің 
«климаттың өзгеру үдерісі жағдайында Қазақстан ландшафттарының өнімділігі мен 
көлемін экологиялық бағалау», «жасыл» құрылыстың экологиялық мәселелері», «жылумен 
қамтамасыз етуде қуат үнемдейтін жылу насостық жүйелерін қолдану» сынды ғылыми
зерттеу жұмыстарына қатысады. 

Сондайақ ағылшын, қытай, түрік тілдерін меңгерген гидтер мен экскурсоводтарды 
дайындау орталығы ұйымдастырылған. "Аstana EXPO2017" көрмесіне үш мыңнан астам 
волонтерстуденттер қатыспақ. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ өзін ғылымизерттеу хабы, 
сондайақ, жоғары білім беру жүйесінің академиялық көшбасшысы болу мақсаттарын 
қойып отыр. Бұл мақсат – жоғары оқу орнының ғылымипедагогикалық ұжымының 
қажырлы еңбегі арқасында іске асырылмақ.

ЕҰУ – ҚАЗАҚСТАН МЕН ТМД ЕЛДЕРІ АРАСЫНДА 
QS TOP 50UNDER 50 ӘЛЕМДІК РЕЙТИНГКЕ 
КІРГЕН ЖАЛҒЫЗ ОҚУ ОРНЫ
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Кәсіптік-техникалық оқу орындарында

азақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назар
баевтың биылғы жылғы Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа жаһандық 

ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУ   ШЕБЕРЛЕРІНІҢ 
ӨНДІРІС МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ІС-
ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТУІ – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ 

Күміс АМАНБАЕВА,
№6 колледж өндірістік оқыту
шеберінің әдістемелік бірлестік жетекшісі

“Жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлық 
түрлерін кәсіби меңгерген, үнемі өзін-өзі жетілдіріп отыруға 
ұмтылатын рухани дамыған, әлеуметтік толысқан, шығармашыл 
тұлға, құзыретті маман. Оған білімді, шығармашыл тұлғаны 
қалыптастыру мен дамыту және өз күш-жігерін барынша пайдалану 
жауапкершілігі жүктеледі”. 

                                                                                                    Н.Ә.Назарбаев

Қ
нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты жолдауында  «Бізге техникалық 
кадрлар жүйесін барынша дамыту қажет. Техникалық және кәсіптік  білім 
беру  инвестициялық саясаттың негізгі бағыттарының  бірі болуы тиіс,  
2017 жылдан бастап қоғамның басым бөлігін  қамтитын «барлығына тегін 
кәсіби-техникалық  білім беру» жобасы іске қосылады. Бұл жоба қоғамды 
жаңа жағдайға бейімдейді әрі жаппай мамандандырылуды қамтиды», –  
деп айрықша атап  айтылды.

Білім – қоғамдық құндылықтардың аса маңыздысы. Білім бар жерде 
алынбайтын қамал жоқ. Білім мен тәрбие өте тығыз байланысты.

Бүгінгі күнде мемлекетіміз осы заманғы білімдену жүйесін жаңғыр        
ту – халыққа сапалы білім беріп, білікті маман даярлаудың бірденбір жолы – 
елімізде кәсіптік білім беру саласында дуалды оқыту жүйесін енгізуді қолдап 
отыр. Бұл орайда үкіметіміз тарапынан жаңа бағдарламалар мен  жаңа талап
тар тәжірибеге енгізілуде.

Дуалды оқыту жүйесінің негізгі мақсаты – техникалықкәсіптік оқу 
орындарының жұмыс беруші жеке шаруашылық мекемелерімен серіктестік 
ретінде бірлесе отырып, осы нарық заманында бәсекелестікке төтеп бере ала
тын, жаңа заманауи технологияларды, жаңа инновациялық технологиялық 
бағдарламаларды меңгере алатын дайын жұмысшы мамандар даярлау.

Бұл мақсатқа жетудің жолы – негізгі сапалы білім беріп, дұрыс жолға 
бағыттаушы, білім алушылардың кәсіби жетілуі үшін қажетті жағдайларды 
жасаушы – өз мамандығын жетік білетін кәсіби дағдылары педагогикалық 
дарыны бар жаңашылдыққа ұмтылатын, өзіне сын көзбен қарай алатын 
оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлері қажет. Білгенін болашақ ұрпаққа  
үйрету, өз біліміңді  үнемі жетілдіріп отыру – бүгінгі күннің басты талабы деп 
ойлаймын. 

Теориялық біліммен қатар өндірістік машықтану кезінде білікті ма
мандар дайындау мәселесін шешуге бағытталған бағдарламалар, сондай
ақ кәсіптіктехникалық  мекемелерінен сұранысқа ие болатын мамандарды 
білім беру жүйесіне енгізу жанжақты талқылануы қажет. Бұл  міндеттер 
мен мақсаттарға жету үшін  біздерге, яғни кәсіптік білім беру саласындағы 
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өндірістік оқыту шеберлеріне үнемі өз білімдерін жетілдіріп, жаңашылдыққа 
үйреніп отыру  қажет.

Колледжде осы орайда әлеуметтік серіктестіктермен жұмыс жүргізу жос
парлы түрде жолға қойылған. 153 әлеуметтік серіктестіктермен келісімшарт 
жасалынды. Оның ішінде негізгі базалық кәсіпорындар: ЖШС «Хадиша От
ель», «RixosШымкент», «РахатШымкент» ЖШС, «Ладушки» ЖШС, «Мад
лен КZ», «ЮКОСиК» ЖШС,  СТК асхана жүйелері болып саналады.

тәжірибені жетілдіру де колледж өндірістік оқыту шеберлерін келісімшарт 
жасасқан мекемелерден  әр үш жылда сынақ мерзімінен өтуді жоспарланған 
үшжақты келісімшарт негізінде кесте жасалған. Осы кестеге сәйкес әр 
өндірістік оқыту шебері өз мамандығына сай  кәсіптік  мекемелердің база
сында екі апталық сынақ мерзімінен өтеді. Сынақ мерзімінен өту кезеңінде 
жаңа  жабдықтаулар мен жаңа мүмкіндіктердің пайдалану тәсілін қалай игеру 
жолдарымен тікелей танысып  жұмыс жасалынады. 

Біз кәсіпорында нағыз мамандардың ортасында жүріп, олардың  бүгінгі 
қоғамға керекті нағыз шеберліктерін шыңдаған мамандар екенін көре отырып, 
істәжірибелерімен бөлісу, жаңа тенденцияларын игеру арқылы білімімізді 
жетілдіріп отырамыз. 

Бұндай мекемелерден сынақ мерзімінен өтудің өндірістік оқыту 
шеберлері үшін    пайдалы жақтары басым екендігін көрсетті. 

Үйренген, шыңдаған  істәжірибені жас  кәсіптік маман иелеріне сауатты 
бағытта жеткізуді өзімізге міндет санаймыз.

Шымкент қаласы.

Қазіргі кезде кәсіптіктехникалық кол
ледждер заманымызға сай жаңару мен даму 
үстінде. Кәсіптік білім саласының бағыты – 
дуалды оқытуға  көшу. 

2014 жылдың қыркүйек айынан бастап 
«Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы 
бойынша  кондитер, аспаз  біліктілігі бо
йынша І курстар арасында  екі топта  дуалды 
оқыту жүйесінің оқу бағдарламасы  экспе
римент ретінде  жүргізілуде. Нәтиженің оң 
көрсеткіш берері де мол екеніне сенімдіміз.

Осы салада кәсіптіктехникалық оқу 
орындарында студенттерді кәсіби мамандыққа 
үйрету және тәрбиелеуде өндірістік оқу 
шеберлері педагог болып саналады. Оқу 
үрдісін жетілдіру, студенттердің қазіргі 
кезеңдегі технологиялық үрдістерді меңгеруі 
де  соларға байланысты. 

Өндірістік оқыту шебері – студенттерді 
оқыту және тәрбиелеудегі басты тұлға. 
Өндірістік оқыту шебері студенттерді тек 
белгілі мамандыққа оқытып қана қоймайды, 
оларды жанжақты білікті  маман болуға 
тәрбиелейді. Өндірістік оқыту шебері неме
се арнайы  пән оқытушысы өз пәнін толық 
білмесе, өз ісіне сүйіспеншілігі болмаса, сту
денттер арасында беделге және сыйластыққа 
ие бола алмайтыны анық. 

Бүгінгі таңда білім беру саласында 
оқытудың озық технологияларын меңгер
мейінше сауатты, жаңа форматтағы  ма
ман болу мүмкін емес. Осы бағыттағы іс

Өндірістік оқыту шебері 
Ж.Минтаева “Магнум саsh” нан 
өнімдері  ЖШС-да іс-тәжірибеден 
өту кезінде.

Өндірістік оқыту шебері 
Г.Керімқұлова “Ваниль” кондитер 
өнімдері  ЖШС-да іс-тәжірибе  ал-
масу үстінде.

3. “Қазақстан мектебі” №10, 2016.
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Законе Республики Казахстан  «Об образовании»  ст. 29  отмечается   
назначение научнометодической работы как  в целях интеграции науки  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА  В  ШКОЛЕ 

Толеш МАЖИКЕЕВ, 
заслуженный  работник  образования РК,
Cания БЕКТЕНГАЛИЕВА, 
кандидат  педагогических  наук, доцент, 
Наталья ТИФАНЦИДИ, 
директор  СШ № 17, Талгарского  района

“Я могу ошибаться, и ты можешь ошибаться,  но 
совместными усилиями мы можем постепенно  прибли
зиться  к  ИСТИНЕ”.                                                                                                                     

             К. Поппер

В

Әкімшілік және білім жүйесі

и  образования, обеспечения  и  совершенствования образовательного про
цесса, разработки и внедрения  новых технологий  обучения, обеспечения  
повышения квалификации педагогических работников в организациях обра
зования. Для чего необходимо создать  для творческого развития  каждого  
учителя, руководства школы, руководствуясь принципами и требованиями 
интегративной  педагогики как новой  науки ХХІ века. Важно сотрудничество  
с учителями, в ходе которого  руководство  школы в состоянии изучить стиль, 
почерк  работы  учителя  и  его  личностные  качества, видеть  рост  его  про
фессионализма, компетентности, уровня  педагогического  творчества  педа
гогического  мастерства, формируя  у него  навыки взаимоуважения, взаимо
доверия, сотворчества  и  содружества. НМР является  связующим  звеном  
между  жизнедеятельностью педколлектива и государственной  системой,  а 
также с интегративной педагогикой. 

Главное  назначение  научнометодической службы – это  организация на
учнометодической работы с учителями, которая  направлена на  воспитание, 
обучение, развитие и восхождение  учителей  и  призвана  обеспечить  не
прерывность  последипломного образования, взаимосвязь и преемственность  
самосовершенствования, курсовой  подготовки  и межкурсовой  работы в со
ответствии  с требованиями ЗРК  «Об образовании» ( ст. 29 и 37 ). 

Целевое  назначение  научнометодической службы –  повышение уров
ня  профессионализма  и  компетентности, формирование  педагогического  
творчества  и педагогического  мастерства, обеспечение  повышения квали
фикации педагогической кадров;  организация  управления научноисследо
вательской работой, опытноэкспериментальной работы внедрение  новых 
методов, информационной и образовательной  технологий, мультимедийных 
и интерактивных  средств; организация  психологопедагогической  поддерж
ки и помощи.

Функции научнометодической службы (по А.Глинскому с нашими  до
полнениями): 

– восстановительная  – как  воспроизведение  знаний, утраченных по ка
кимлибо причинам  и  обстоятельствам; 

– компенсаторная – как преодоление пробелов и дидактических  затруд
нений в подготовке  кадров и в их повышении квалификации; 

– коррекционная – внесение  коррекции  в практические  педагогические 
ЗУНД; 
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– адаптационная – как  приспособление  к  меняющимся  социальным  
условиям  и  запросам  общества; 

– развивающая – как  осуществленного  качественного  и  творческого  
рос та педагогических кадров в связи требованиями интегративной педагоги
ки, формирования  индустриальноинновационного  развития  проектов; 

– опережающая – как  профессиональная  подготовка  учителей  с учетом  
последовательного  перехода  на 12 летнее  обучение. 

Функции научнометодической службы (по А.Моисееву с нашими допол
нениями).

1. По  отношению  к  конкретному учителю:
– совершенствование  и обогащение знаний, умений, навыков, действий, 

повышение  уровня  профессионализма и компетентности, педагогического 
творчества и педагогического мастерства, развитие  творческого  потенциала; 

– развитие  мировоззрения,  профессиональных ценностных  ориента
ций, взглядов и убеждений, опираясь на  4 «Т», на факторы духовности, от
раженные в Доктрине  РК.; 

–  развитие мотивов  творческой  деятельности, вкуса  и  интереса к  педа
гогическому творчеству и педагогическому мастерству, андрагогике и акмео
логии, интегративной  педагогике; 

–  развитие современного стиля   педагогического  мышления  и  при
витие  интереса к самосовершенствованию, самореализации, саморефлексии, 
самокоррекции, самопознанию, самоанализу, саморазвитию, самоконтролю, 
самосознанию, самооценке, интереса к  информационноаналитической  дея
тельности и совместной аналитической деятельности, мониторингу  отсле
живания успешности, к созданию  портфолио  достижений; 

– развитие профессиональных навыков, педагогической техники, нового  
педагогического  мышления; 

– 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  оборудова
ний, гуманистической системы воспитания и самовоспитания, педагогичес
кой  диаг ностики  и диагностики  успешности участников образовательного 
процесса  на  основе  осуществления  андрагогического  и  акмеологического, 
личностногуманного  и  личностноориентированного  подходов; 

– психологопедагогическая  поддержка  и помощь педагогическим ка
драм в создании и в реализации  авторских  программ, пособий, методики, 
проектах, организации  информационного, научнометодического и дидакти
ческого  обес печения. 

Главное:  развитие  индивидуального  стиля, почерка  педагогической  
дея тельности,  становление   и   совершенствование  ее   индивидуальной  
нау ч нометодической  системы. 

2. По отношению к педагогическому коллективу: 
– консолидация и сплочение  педагогического  коллектива как  коллекти

ва  единомышленников; 
– выработка  единой  педагогической  позиции; сохранение  и  поддержка  

разумных  традиций; формирование созидательной  педагогической  среды и 
духа  коллективизма; 

– педагогическая  поддержка экспериментальной и  исследовательской  
дея тельности, инновационной и  интеллектуальной  деятельности, поддерж
ка  и помощь в  апробации научных идей и пособий, в педагогической  техни
ке, в тьюторской  и  интерактивной деятельности; 

– выявление, формирование, обобщение  и  пропаганда ППО и новатор
ского  опыта; 

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

– организация  и  стимулирование  общественнопедагогической  дея
тельности учителей, их педагогическое творчество и педагогическое мастер
ство в ходе научнометодической работы, их аттестации и  государственной  
аттестации 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  научнометодической службы  по отношению  к  государ
ственной  системе повышения квалификации: 

– осмысление  социального и  государственного  заказов,  программно
методических  и  стандартных  требований, законодательных актов и норма
тивные документы, их своевременное  и  правильное  доведение  до каждого  
учителя, целенаправленное  их  использование на  практике; 

– научно  обоснованная  диагностика  успешности  всего  педагогическо
го  коллектива  и  персонально  каждого  учителя; 

– рефлексия, регулирование, коррекция выявленных тенденций в ходе 
повышения квалификации педагогических кадров  и  диагностики  развития 
педагогического творчества и педагогического мастерства  учителей, их ком
петентности; 

– осуществление  мониторинга  успешности участника образовательного 
процесса; 

– внедрение  достижений психологопедагогических, андрагогикоакмео
логических наук, интегративной  педагогики, новаторского и  передового 
опыта. 

Для современного  учителя  важным  элементом  его  педагогической  
деятельности является научнометодическая работы, которая  на  самом  вы
соком  уровне  общности функционирует  как  совокупность  двух  подсистем: 

– учебнометодической, направленной  на  повышение  методического  
мас терства  учителей и на научнометодическое  обеспечение образователь
ного процесса; 

– научноисследовательской, позволяющей  учителю  создавать  и вне
дрять  новые  информационные  и  образовательные  технологии, мультиме
дийные и интерактивные  средства  на основе  мониторинга  качества образо
вательного процесса. 

Эти подсистемы  находятся  в тесной  во взаимосвязи  и  взаимодействии, 
имеют фактически одну  и ту  же  структуру, т.к.  учебнометодическая  дея
тельность  учителя  базируется  на  научных  основах педагогики, андраго
гики,  психологии, акмеологии интегративной  педагогики, на  их  научных  
достижениях, а  научноисследовательская  деятельность  направлена  на  раз
работку  и  создание  новых  информационных и образовательных техноло
гии,  нового  научнометодического  обеспечения образовательного процесса, 
осуществляя  экспериментальную  проверку  и апробацию  его  эффектив
ности.

Научнометодическая работа: 
1. систематическая  коллективная  и  индивидуальная  деятельность 

педагогических кадров, направленная  на  повышение  научнотеоретичес
кого,  общекультурного  уровня, психологопедагогической  подготовки  и  
профессио нального  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  повышения квалификации педагогических 
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кадров и  профессионального  мастерства (и меры  по  управлению  самооб
разованием), на  развитие  и  повышение  творческого  потенциала  педкол
лектива  школы, на  совершенствование  УВП,  достижение  оптимального  
уровня  образования  школьников (А.М. Моисеев, Москва, 1985 г.).

3. целостный  феномен  в единстве  составляющих  уровней (личност
ноориентированный, функциональнодеятельностный, процессуальный), 
целостная  динамическая  система,  состоящая  из  взаимосвязанных  эле
ментов: цели, мотивы, содержание, способы  деятельности, планирование,  
оценка (К.С. Фарино, Минск, 1997 г.).  

4. целенаправленная  стратегия  формирования, развития  и  рациональ
ного  использования педагогических кадров  как  человеческого  ресурса, 
возможностей  личности  и  ее  профессионального  опыта;  как  система 
педагогические 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 отслежи
вания  уровня  воспитанности, обученности, одаренности  и компетентности  
участников  образовательного мастерство, их  интеллектуальных  способнос
тей (Т.М. Мажикеев, Алматы, 2000 г. ).

5. система условий, способствующие  саморазвитию каждого  учителя, 
стимулирующих его к созданию  индивидуальных, авторских, педагогичес
кихдидактических, воспитательных, методических систем (И.В. Никишина, 
Волгоград, 2007 г. ). 

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

мах «человек – человек» и «директор или  заместитель  директора  – учи
тель»; 

– о принципиально  иной цели – самосовершенствование, саморазвитие, 
самопознание, самореализация, создание  авторских систем (портфолио, ав
торская учебная лабораториямастерская, школа педагогического мастерства, 
школа мастерства и творчества); 

– о личностной  ориентации  научнометодического  и образовательного 
процессов. 

Учитель  в школе – самый  главный  участник  образовательного процес
са. Он  занимает  ключевую  позицию  в  нем:  от  его квалификации,  личност
ных качеств;  умения  управлять  потребностями, определяющего  уровень  
духовности  и  образа  жизни; умения  управлять  процессом опираясь на за
конодательные акты и нормативные документы РК, новых норм добра  и  кра
соты, мышления  и  творчества,  свободы  и  любви, определяющие  уровень  
приобщения  к  культуре, традициям,  достижениям  семьи, нации, региона, 
общества;  умения  управлять  процессом  выращивания  способностей тво
рить добрые человеческие отношения. 

Главная задача  создать такие  условия, в  которых учитель мог  бы  реа
лизовать  свой  творческий  потенциал. Каждая  школа  имеет  свои цели  и  
задачи,  формы  и  направления  деятельности, структуру  и  содержание. 

В  деятельности научнометодической работы  усиливается  внимание  
технологической и  профессиональной  грамотности, педагогической  куль
туре как  совокупности  умений  учителя  проявлять  личностноценностные  
отношения  к участникам образовательного процесса, детскому  творчеству, 
учебному  предмету,  детским  и  молодежным  движениям, органам  учени
ческого  самоуправления, обучать  учащихся  принципам  и  способам  их  
культурного  преобразования.

г.Алматы.

(Продолжение в последующих номерах.)
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Мектеп және ғылым

ілім беру саласында оқушылар үшін білім де, дағдылар да тең дәрежеде 
маңызды деген ортақ ұстаным қалыптасуда. Заманауи тәсілдің ең негізгі 

ІС-ТӘЖІРИБЕДЕГІ ЗЕРТТЕУ
ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗЕ БІЛУ –  
САПАЛЫ БІЛІМГЕ БАСТАР ЖОЛ 

Бақытгүл АХМЕТҚАЛИЕВА, 
№27 жалпы орта білім беретін мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі

Б
ерекшелігі – оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, олар
ды орынды жерде қолдана білуіне басты назар аудару. Ал XXI ғасырда та
лап етілетін дағдылардың мәні осында.

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді қолдана отырып, өзімнің 3 
«В» сыныбымдағы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арт
тырып, еркін, ынталы білім алуына жағдай жасасам деп едім. Екінші 
деңгей бағдарламасы аясында алынған жеті модульге сәйкес «Оқыту мен 
оқудағы жаңа әдістәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылықтарын арттыру» деген тақырыпты таңдадым. Себебі, үнемі 
дәстүрлі сабақ беріп жүрген бізге осы тақырып қызығушылық танытты. 

Сабағымда  мен топтағы бірлескен және ұжымдық жұмыс, өздік жұмыс, 
ақпараттықкоммуникациялық технологияларды, оқу үшін бағалау мен 
оқуды бағалау деген әдістәсілдерді  қолдандым. 

Өздік жұмысты, көбінесе, талантты және дарынды балалармен жұмыс 
кезінде бердім.

Сонымен қатар, өз сабағымның нәтижелі болуын көздеу мақсатында 
ақпараттықкоммуникациялық технологияларды қолдандым. Әрине, 
мұғалімдерге арналған нұсқаулықта көрсетілгендей, АКТны тиімді 
пайдаланбасақ,  оның оқытуға деген оң әсері болмайды деген ойын есеп
ке ала отырдым. Мәселен, «АКТны пайдаланғаннан нәтиже болу үшін 
мұғалімдер ақпараттықкоммуникациялық технологияларды есепке ала оты
рып, өздерінің педагогикалық білімдерін дамытуға тиіс (Mishra and Koehler, 
2006) және мұғалімдердің осы технологияны пайдаланудағы құзыреттілігі 
мен сенімділік деңгейімен үйлесуі керек (Kennewell and Beauchamp, 2007).

Сабақтарда жоғары, орта, төмен деңгейдегі  оқушыларды  топтық, 
ұжымдық, жеке  жұмыстарға тартып, спикерлерін сайлап, формативті және 
суммативті бағалауға ниеттендім. Мұндағы мақсатым, оқушылар ашы
лып, өздігінен ізденіп, басқа оқушылармен тығыз қарымқатынас жасап, 
оқушылардың сабаққа қызыға қатысуына жағдай жасау болып отыр.

Өзім орта мерзімді төрт сабағымды жоспарлап алып, оған орай қысқа 
мерзімді жоспарды жаздым. Қысқа мерзімді жоспарды бұрынғыдай 
дәстүрлі сабақ сияқты жазбай, Блум таксономиясы әдісі арқылы жаса
дым. Сабақтарымда жаңа технологияларды пайдаланып отырдым. Олар 
әсіресе, топтық жұмыс, жұптық жұмыс, өздік жұмыстар болды. Әдетте 
кітаптағы білімді меңгертіп, дайын тапсырманы жаттату болса, бұл 
сабақтарымда оқушылар өздері сыни тұрғыдан ойланып, сызбалар сызу 
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үшін өткен тақырыптарды өздері түсініп оқып отырды. Сабақта ақпараттық 
коммуникациялық технологияны пайдаландым.  Бұл үдеріске сыныптағы 
барлық балалар қамтылды. Сабақты өткізе отырып, жоғары деңгейдегі, орта 
деңгейдегі және төменгі деңгейдегі оқушыларға тапсырмаларды жеке беріп 
және топта жұмыс жасағанда зерттей отырдым. Себебі, осы жаңа техноло
гия әдістәсілдері үш балаға қалай әсер еткенін көргім келді. Өзгеріс болса, 
қандай деңгейге өзгергенін бақыладым. 

Оқушылар бірінші, екінші сабақтардағыдай емес, бірқатар жұмыс 
түрлерімен таныс болып қалғандықтан, үйреніп қалды.Оның өзі балаларға 
өте жақсы көңіл күй сыйлағанын көрдім. Тағы айта кетерім, сабақты баста
мас бұрын жақсы көңіл күй сыйлау мақсатында түрлі сергіту сәттері мен 
топқа бөлулерді өткіздім.

Жаңа ресурстар ретінде ақпараттықкоммуникациялық технологиялар
ды қолдану, деңгейлік тапсырмалар беру, топтық жұмысты тақтада қорғату 
болды.         

Бұл ресурстарды қолдану кезінде оқушылар сабаққа қызыға қатысады, 
өздерін көрсеткісі келеді, еркіндік кеңістігі орнайды деген сенімде едім. 
Нұсқаулықта көрсетілген  мәліметтерге сүйенсек, АКТны қолдану, топтық 
жұмыстар баланың білім алуына оң әсер етеді делінген. 

Тізбектелген төрт сабағымды өткізе отырып, балалардың білім 
алғандығын көрсету үшін нақты дәлелдемелер жинақтап отырдым. Көбінесе, 
сабақтың нәтижесін көрсететін жерлерін дәлелдеме ретінде ұсындым. 
Оқытуларды фотосуреттерге, бейнежазбаларға түсіріп отырдым. Фотоға, 
бейнежазбаға төрт сабағымның нәтижелі жерлерін түсірдім.  Сабақ бары
сында үш оқушыға бақылау жүргізіп отырдым. Ол бақылауларды әр сабақтан 
кейін бір дәптерге жазып келдім. Ал, оқушылардың жасаған жұмыстарын 
жинақтап отырдым. Өткізген сабақтарым бойынша оқушылармен ой 
бөлісіп, сабағымды бағаладым. Дегенмен, алғашқы сабақтарымда көптеген 
кем тұстары байқалды. Мысалы, уақытты үнемді пайдаланбағандықтан көп 
тапсырмаларым орындалмай қалды. Соңғы сабақтарымда бұл кемшіліктерді 
жоюға тырыстым. Балалардың білім алғандықтарын жинақтау, бағалау 
бөлімдерінде көріп отырдым. Оқушылар өз алған білімдерін қолдана оты
рып, топтық тапсырмалар орындады. Топтық тапсырмаларды бұл бөлімде 
таңдаған себебім, оқушылар білімді жете меңгерген уақытта ғана топпен 
бірге жұмыс жасайды. Топта жұмыс жасай отырып, кей түсінбеген жерлерін 
оқушылар бірбірімен ақылдаса отырып, бірінбірі оқытады екен. Алған 
білімдерін іс жүзінде қолданады. Бұл тәсілдердің ерекшелігі сабаққа барлық 
оқушылар өздігінен тартылады. 

Алғашқы өткізген «Бостандық таңы атты» сабағымда Ш.Құдайбердіұлы 
туралы тұсаукесер қолдандым. Себебі, оқушылар өлеңнің авторы туралы 
мәліметті ауызша емес көру арқылы есте сақтасын деп ойладым. Бірақ, бұл 
тұсаукесер  уақытты көп алды, балалардың сабаққа деген қызығушылықтары 
байқалды. 

Компьютерден «Туған тіл» туралы өлеңді тыңдатып, оған талдау жа
саттым. Әр топ туған тілге байланысты өздері өлең, нақыл сөздер іздеп, 
оны талқылады. Бірақ, зерттеушілік әңгіме терең өрби алмады. Себебі, мен 
зерттеушілік әңгімеге арқау болатын тапсырманы дұрыс таңдамадым деп ой
лаймын. Бірақ оқушылар жаңа тақырыпты өз беттерімен оқып, түсінгендерін 
топта айтып, топтық жұмыс жасауды күтіп отырды. Бір байқағаным, бұл 
сабақта топтық жұмыста А деңгейдегі оқушылар басымдық көрсетіп, барлық 
міндеттерді, жұмыстарын дәйектеуді өздері алып отырды. Б деңгейдегі бала 
топтық жұмысқа атсалысып отырса, В деңгейдегі бала көмек көрсетпесе 
де қызығушылықпен «Бұл не нәрсе? Қалай?» деген сұрақ жетегінде қарап 
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отырды. Бағалау жұлдызшаларын алған оқушылар өте қуанды. Айта кететін 
бір жайт, мен төрт сабағымда да өзара немесе топ спикерінің бағалауын 
қоса алмадым. Себебі, оқушылар әлі кішкене, оны дұрыстап үйренулері ке
рек деген ойда болдым.

Соңғы үшінші және төртінші сабақтарымда барлық таңдаған тапсырма
ларым орындалды, оқушылар топтық, бірлескен жұмыстың мәнін түсінді. 
Қызыға қатысып, бір оқушы суреттерін салса, екіншілері бояп, қалғандары 
өз ойларын айтып, жұмысты дәйектеуге дайындалып жатты. Оқушылар 
ақпараттықкоммуникациялық технологияларды да жақсы қабылдады, 
оқушылар өздері интернеттен білетін авторлар туралы мәліметтер жинап 
беріп отырды. Байқағаным, оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары 
өте жоғары болды, себебі,  бірбірімен еркін араласып, ынтымақтастықта 
жұмыс жасау нәтижесінде бірбірлерін сыйлап тұрды. Сол сабаққа деген 
қызығушылықтары артты деп есептеймін, себебі, сабаққа барлық оқушылар 
қатысып отырды. Үш деңгейдегі оқушыларды зерттеуім бойынша, алғашқы 
сабақтарыма А, Б деңгейдегі оқушыларым жақсы қатысқан болатын, себебі, 
А деңгейдегі оқушы дәйектеуге шығып, Б деңгейдегі оқушым топтық 
жұмысқа атсалысты. Ал В деңгейдегі оқушым алғашқы сабақтарға қатыса 
алмаса да, кейінгі сабақтарымда топтық жұмыстарға біртіндеп тартылды. 
«Мұғалімдердің дарынды балалардың мінезқұлқын ұғыну сипаты олардың 
осы мәселелерді түсіну және оқушылар үшін қам жеу дәрежесін көрсетеді. 
Мәселен, кейбір мұғалімдер дарынды балалардың әдеттен тыс ұсыныстар 
ұсынуға бейімділіктерін ынталандырады, ал кейбіреуі – мұндай мінезді 
тәртіпбұзушылық деп санайды. Кейбір мұғалімдер дарынды балалардың 
кездейсоқ шешімдерге күмәнмен қарау бейімділігін қош көреді, ал 
кейбіреулері – мұны сыйламаушылық деп біледі.

Дәстүрлі сабақтарда оқушылар тек тыңдаушы ғана болып жұмыс жа
сайды екен, ал жаңаша өткізген сабақтарда оқушылар өздері қызу жұмыс 
үстінде болады.Осыдан келіп оқушының өзіндік оқуы қалыптасады. Әрине, 
оқушылар бірден бірлесіп жұмыс істеп кеткен жоқ, біртіндеп мұғалімнің 
итермелеуінің арқасында қалыптасты деуге болады.

Жаңа әдістәсілдерді қолдана отырып, мен үш деңгейдегі, яғни жоғары, 
орта, төменгі деңгейдегі оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын 
да бақылап отырдым.

Зерттеуге  алған  оқушыларымның  бойларындағы  қарапайым  қасиеттері
А деңгей. Жоғары деңгейдегі оқушы ретінде алып отырған бұл оқушым 

өте жылдам, шыншыл, жауапкершілігі мол, қолға алған жұмысын аяғына 
дейін жасайтын, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор бола білетін, оқуда алда, 
ешкімге жалтақтамайтын, өзінөзі реттеуі жақсы қалыптасқан оқушы.

Б деңгей. Орта деңгей ретінде алып отырған оқушым өз жауапкершілігі 
бар, бірақ кей уақыттары өз ойын жинақтай алмай қалады. Тәртібі жақсы, 
өзінөзі реттеуге тырысып бағады.     

В деңгей. Төмен  деңгейдегі бұл оқушымның мінезі жеңіл. Көп жағдайда 
ұшқалақ мінезінің арқасында кейбір тақырыптарды түсінбейді. Ойы басқа 
жақта отырады. Жауапкершілігі аз, сабаққа деген қызығушылығы төмен.

Сыныптағы осы үш оқушының жаңа әдістәсілдерді қолданған сабаққа 
деген көзқарастарын тексеру мақсатында сабақты өткізер алдында жазбаша 
анкета алдым. Анкета нәтижесінде үш деңгейдегі оқушы да «білмеймін» деп 
жауап беріпті. Ал, өткізген төрт тізбектелген сабақтан кейін А,Б деңгейдегі 
оқушылар «өте жақсы» деп жауап берсе, В деңгейдегі оқушылар «жақсы» 
деп жауап берді. Бұл жауаптардан оқушыларға сабақтың ұнағандығын 
көрдім. Өткізген сабақтарымның төртеуінде де топтық жұмыс жүргіздім, 
сондықтан оқушылардың осы топтық жұмыстарға қатысуын да қадағалап 
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отырдым. А деңгейдегі оқушының топтық жұмысқа қосқан үлесі «өте 
жақсы» болды, ал Б, В деңгейдегі оқушылар «жақсы» қатысты. Топта спи
кер болған оқушылар А, Б деңгейдегі оқушы болса, В деңгейдегі оқушы 
спикер бола алмады. Бірақ  үш деңгейдегі оқушылар да топтық жұмысты 
дәйектеуге қатысты. 

Тізбектелген төрт сабақ бойынша жоғары, орта, төмен деңгейдегі 
оқушылардың білім алуын есепке алу мақсатында табыс критерийлерін жа
сап отырдым.

А деңгейіндегі оқушыларға арналған табыс критерийлері Б,В 
деңгейіндегі оқушылардың критерийлеріне қарағанда жоғарылау болды, 
себебі, А деңгейдегі оқушылар шығармашылықпен жұмыс жасай оты
рып, өз жұмыстарын немесе автор жұмыстарына талдау жасай алады. 
Б деңгейіндегі оқушылар мәтінмен жұмыс жасап, мағынасын түсіне ала
ды. Ал В  деңгейдегі оқушылар тек оқулықтағы тақырыпты мұғалімнің 
түсіндіруімен ғана жұмыс жасайды. 

Жуық арада Ұлыбританияда жүргізілген зерттеулерде оқушылардың 
оқыту мен оқу туралы пікірлеріне ерекше назар аударылды. Мектептерде 
«Оқушы үніне» көңіл бөлуге баса назар аударылып келеді. Джин Раддок 
«Оқушы үнінің» белгілі жақтаушысы ретінде «Оқушылармен пікірлесу 
мақсаты – оқушының көзқарасы  тұрғысынан оқудың не екенін түсіну, же
келеген оқушылар мен топтар үшін оқуды қалай жақсарту» екендігін жа
зады (Rudduck, 2004.  МАН, 71бет). Осыған орай,  сабақ соңында А,  Б,  
В деңгейдегі оқушыларымның осы өткізген сабақтарға деген ойпікірлерін 
тыңдау мақсатында бейнежазбаға «оқушы үнін» сұрақтар қою арқылы тыңдап 
отырдым. Салыстыра келгенде үш оқушыға да сабақтар ұнапты.  Байқағаным 
үш деңгейдегі оқушыларға арналған тапсырмалардың ерекшелігіне мән 
беру керек екен. Бірінші деңгей тапсырмасы шығармашылықпен жасала
тын, өз істәжірибесін қосатын тапсырмалар болса, екінші деңгей тапсыр
малары оған қарағанда жеңілдеу, ал үшінші деңгей тапсырмасы жеңіл, жас 
ерекшеліктеріне сай болуды қажет етті.

Бұл алған зерттеу жұмысым өте орынды екен, өйткені қандай 
қиындықтар кездесіп жатса да оқушылар сабаққа қызыға қатысып, өз ой
ларын айтып жатты. Болашақта мен тәжірибеме енгізілген бұл өзгерістерді 
жалғастырамын деген үміттемін.  Келесі жолы диалогтық оқыту түрлерін 
орынды қолдануды және ақпараттықкоммуникациялық технологиялар
ды түрлі тәсілмен ұсыну жолдарын қарастырамын. Үшінші деңгейдегі 
оқушыларды топтық жұмыста спикер ретінде сайлап, нәтижелерін салыс
тыру ойымда. 

Жаңа технология әдістәсілдерін атааналармен жұмыста да қолдандым. 
Өте қызықты болды. Атааналар да топтық жұмыстарға қызығушылықпен 
қатысты. Бірсарынды өткізілмей атааналар жиналыстарын да түрлендіріп 
өткізуге көп септігі тиді. 

Тәлімгерлік жұмысым бойынша тәлім алушы мен коучингтер өткізу 
арқылы мектепке біртіндеп барлық әдістәсілдерді үйретуді мақсат еттім. 
Ойлаған қорытындыма сүйенсем, тәжірибемнің барлық салаларын өзгерту 
керек екен.  Екінші деңгей бағдарламасын игерген мұғалімдер әріптестеріне 
өз тәжірибесіне жеті модульді енгізуге көмектесу мақсатында олармен 
жұмыс істейтін болады. Тізбектелген сабақ топтамасының құрылымы екінші 
деңгей бағдарламасының жеті модулін байыппен енгізуге жағдай жасап, ал 
мұғалімдер жүргізген ісәрекеттегі зерттеулер өзгеріс енгізу үдерісі мен осы 
өзгерістердің нәтижелері туралы тәжірибеге негізделген мәліметтерді алуға 
мүмкіндік береді (МАН, 118бет).

Семей қаласы.
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Ұрпақ  тәрбиесі  – ұлт  болашағы

ектептегі тәрбиенің негізгі мақсаты мен міндетін іске асыруда мұғалім 
орасан зор рөл атқарады. Жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беруде бүкіл 

МҰҒАЛІМНІҢ БЕДЕЛІ ҚАНДАЙ 
БОЛУЫ КЕРЕК?

Бибегүл  ҚУАНҒАЛИЕВА,
№1 балалар өнер мектебінің 
оркестр жетекшісі

М
ісінің табысты болуы едәуір дәрежеде мұғалімнің іскерлігіне, шеберлігіне 
байланысты. 

Қазіргі ғылымитехникалық прогресс заманы жағдайында мұғалім 
еңбегі айқын көрініп тұрады. Осыған орай әрбір сабақтың тиімді формалары 
мен тәрбиенің әсерлі тәсілдерін табу мұғалімнің негізгі міндеті. 

Атааналар мұғалімге өздерінің ең қымбаттысын, өз балаларын, 
яғни өзінің үміті мен болашағын сеніп тапсырады. Бұл орасан зор 
сенім мұғалімдерге үлкен жауапкершілік жүктейді. Нағыз мұғалім деп 
шәкірттерінің ойы мен жүрегіне жол тапқан ұстазды айтамыз.  Сонда нағыз 
мұғалімнің ерекше педагогикалық таланты болу керек пе деген ой туады. 

Барлық салалардағы сияқты педагогикалық істе де талант сирек 
кездесетін нәрсе. А.С.Макаренко өзін ешқашанда талантты педагогпын деген 
емес. Бірақ, көп оқыдым, іздендім соның арқасында шеберлікті меңгердім 
деген болатын. Демек, мұғалімнің таланты болмаса да ол оқып, ізденсе өз 
ісінің шебері бола алады. «Ізденген жетер мұратқа!» деген даналық сөз 
тегін айтылмаған болса керек. 

Мұғалім қаншама саяси сауатты болса да әрі өз пәнінің маманы болса да 
оқушылармен ойдағыдай жұмыс жүргізу кезінде қиындықтарға кездесіп оты
рады. Мұғалім мол білімді, терең ойлы, нақтылы жағдайға қарай икемділік 
танытатын парасатты болғаны дұрыс. 

Мысалы, біздің жұмысымызда сабақ кезінде оқушылармен тіл табысып, 
аспапты үйренуге тарта білу басты міндетіміз. Оқушы аса сезімтал, нәзік 
болғандықтан үлкендердің, ұстаздардың айтқан сөздерін, жүрістұрыстарын, 
мінездерін, тіпті көзқарастарын, бағытбағдарын байқап, қадағалап оты
рады.  Өз жұмысына шын беріліп, оқушымен ұғыса отырып жұмыс істеу 
мұғалімнің оқушылар алдында беделінің артуына себеп болады. 

Орал қаласындағы №1 балалар өнер мектебінде өткен қалалық семинарға қатысқан 
мұғалімдер.
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Шәкіртке музыкалық аспапты үйрету оңай іс емес. Сондықтан, мұғалім 
беделді, үлгілі, адал, жайдарлы, әділ болса, демеуші, ақылшы болса нұр 
үстіне нұр болар еді. 

Мұғалім әдебиет пен өнерді жақсы ажырата білуге, халық арасын
да халқымыздың даналығын тарата білуге, жас жеткіншектерді тәрбиелей 
білуге әрдайым үйреніп отыруы керек.  Сонымен қатар еліміздегі ішкі және 
сыртқы саясатына байланысты оқушылардың алуан түрлі сұрақтарына жа
уап беруге дайын болуы керек.  Ал, бұл үшін мұғалім өзінің ойөрісін үнемі 
оқып жүруі керек. 

Педагогикалық әдеп – мұғалімнің аса бағалы педагогикалық қасиеті. 
Бұл қасиет оған педагогикалық әсер ету құралдарын қолданған кезде өз эмо
цияларын білдіру шамасын көрсетеді.  Ең алдымен, оқушылардың психоло
гиясын терең біліп, түсінуге негізделеді. 

Ал, шебер мұғалім дегеніміз кім? Шеберлікке қалай жетуге болады? 
Шебер мұғалім оқушыға оқу материалдарын саналы және шығармашылық 
тұрғыдан түсіндіріп қана қоймай, ол сонымен қатар оқушылардың 
жекебасындағы қасиеттерді тәрбиелеуде жоғары жетістіктерге жетеді.  Сы
ныпты ұйымдастырып, оқушылар ұжымын құра біледі.

Педагогикалық шеберлікте педагогикалық техниканы меңгерудің өте 
маңызы бар. Педагогикалық техника туралы А.С.Макаренконың еңбектерінде 
толық жазылған. Ол мұғалімнің қалай столға отыруы, қалай тұруы, дауысты 
қалай көтеру, қалай жымию, қалай қарау сияқты шындап келгенде маңызды 
болатын ұсақтүйек нәрселерге көңіл бөлуге кеңес береді. 

Мұғалім үшін дауысты билей білудің зор маңызы бар. А.С.Макаренко  
дауысты мұғалімнің жұмыс аспабы деп атады.  Педагогикалық ашуыза ту
ралы  ол,  мұғалім өз ашуын қай шамада шығаруға құқылы екендігін, қалай, 
қандай формада көрсету керектігін білдірудің  маңызы өте зор деп есептеді. 
Нағыз шебер мұғалім өзін азамат ретінде, мекеменің өкілі ретінде, идеяның, 
құқықтың өкілі ретінде көрсетуі тиіс. 

Балаларға немқұрайлы қарайтын, мысалы, қабілеті төмен оқушымен 
өйтіпбүйтіп, уақыт оздырып сабақ өткізу, олардың болашағына селқос 
қарайтын мұғалім оқушылар алдында ешқашанда беделге ие бола ал
майды. Мұғалімнің жұмысында формализмге, немқұрайлылыққа, руха
ни  мейірімсіздікке бармауы тиіс. Мұғалім өзінің оқушыларды тәрбиелеуге 
мүдделі екеніне, олардың жақсы жақтарына қуанатынына, сәтсіздіктеріне  
күйінетініне оқушылардың көздерін жеткізе білсе, онда оқушылар мұғалім
дердің қаталдығын да, талап қойғыштығын да түсініп, бағалайтын бола
ды. Көңіл күйін, өз ренішкүйініштерін оқушылардан жасыра білу, сабаққа 
дұрыс киініп келу шебер мұғалімдерге тән қасиет болып табылады. Мұғалім 
мектептегі басты тұлға. Мектептегі оқутәрбие жұмысының жақсаруы мен 
сапасының артуы мұғалімдерге байланысты. Мұғалім неғұрлым білімді, 
неғұрлым іскер  өз ісін жетік меңгерген болса, жұмыс соғұрлым өнімді, са
палы, нәтижелі болады. Оқушылардың алар тәлімтәрбиесі де, білім өрісі де 
әр алуан, әр жақты келеді. Өмірден қалмай үнемі ізденіп, рухани дүниесін 
толықтырып отыратын шебер мұғалім ғана, өз оқушыларын білімнің тереңіне  
бойлатып, жақсы өнеге, жақсы үлгіге баулып, оның бойына адамгершілік 
ізгі қасиетті дарыта алады. Сонымен педагогикалық істің шебері болу үшін 
ерекше педагогикалық таланттың болуы міндетті емес.  

Шеберлікке жетудің бірденбір жолы – әрбір мұғалім өз бетімен көп 
еңбектенуі керек, идеялық жағынан сенімді, саяси жағынан есейген азамат 
болуы керек. Өз пәніңді өте жақсы білумен қатар оны оқытудың әдістемесін 
шебер меңгере білу керек. Ол баланың да, үлкеннің де тілін тауып, көңілін 
аялай білу керек. Қорыта айтқанда, баланың психологиясын жақсы білу, 
педагогикалық әдеп,  педагогикалық  техника әдістерін жақсы меңгеру 
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арқылы сабақты жоғары дәрежеде өткізу – мұғалім беделінің оқушылар ал
дында артуының бірденбір кепілі. 

Осындай қасиеттерді бойына сіңірген әрбір мұғалім алдынан заманына 
сай жақсы азамат тәрбиеленіп шығады.     

Орал қаласы.

тбасы, мектеп пен мектептен тыс жұмыс мекемелері, 
балалар және жасөспірімдер бірлестіктері, бұқа

ОТБАСЫНДАҒЫ  ТӘРБИЕ – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ҚАТЫНАС  СУБЬЕКТІСІ

Эльмира ИСМАНҒҰЛОВА,
№1 балалар өнер мектебінің 
домбыра аспабы мұғалімі

О
ралық ақпарат құралдары – бұлардың бәрі де оқушының дамуындағы 
қалыптастырушы ықпал жасайтын ерекше «тәрбиешілер» тобын құрайды. 
Отбасы өз айтқанына көндіріп тәрбиелейді, мектеп оңтайлы қылық, дұрыс 
көзқарас қалыптастыруға ұмтылады, балалар мен жеткіншектер ұйымдары 
қарымқатынас жүйелеріне ендіреді, ал көше болса, отбасы, мектеп, әрқилы 
бірлестік топтар бере алмағандарының орнын толтырады. Оқушы осы аталған 
ұйымдардың өз өмірінде қайсысы басым болса, сонысын таңдайды, соның 
ықпалында болады. 

Бала үшін отбасы –  ең алғашқыда аса белсенді тұлға қалыптастыру көзі. 
Осыдан отбасында қабылданған көзқарастар, салтдәстүрлер, ұстанымдар, 
әрекетқылық үлгілері тұлға микроэлементіне бастау беріп, оның барша 
өмірінің негізгі сипатын қалайды. Отбасы тәрбиелік қызметтерінің іске асуы 
оның ұлттық ерекшеліктеріне, әлеуметтікмәдени салтдәстүрлеріне және ол 
енген қауымдастыққа тән – тәртіп, талап ұстанымдарына байланысты.

Отбасылардың өздеріне тән ерекшеліктеріне орай топтасуы төмендегідей 
болады.

Құрылымы бойынша (мүшелер саны, жас деңгейлері), үш әулетті отбасы
лар: атааналар, балалар, немерелер. Екі әулетті отбасылар: атааналар және 
балалар. Бір балалы, көп балалы (үш одан да көп балалы) отбасылар. Толық 
болмаған, яғни, атаанасының біреуі жоқ, перзентсіз және т.б. отбасылар; от
басы тұрмысы және даму жағдайларына байланысты (жарамды және қисыны 
кеткен отбасылар). 

Отбасылық тәрбие стиліне орай әкімшіл, адамгершілікті, либералды 
түрлеріне бөлінеді.

Әкімшіл (авторитарлы) отбасы – бала қарсылығын не күйзелісі мен 
селқостығын туындататын қаталдығы шектен тыс талаптарымен сипатталады. 
Сырттай бұл дөрекі қылық пен тұрпайылылықты, жалған сөзді, екіжүзділікті 
көріп, балада қорқыныш пен қорғансыздық сезімі пайда болады. 

Адамгершілікті қатынас түрі – атааналардың бала тұлғасына  сыйластығы, 
құрметі, оның көзқарасын, ойпікірлерін қабылдауымен, өзіндік дербестігін 
шектемейтіндігімен еленеді. Мұндай отбасылар балалар датына құлақ 
түре алады, өз шешімдерімен баланы тұсауламайды, оның шығармашыл 
ынтасының дамуына көмектеседі. Бұл отбасы жағдайында бала өзін жайлы 
сезінеді, әрдайым табысты қуанышына бөленіп, оны атаанасымен бөліседі, 
олардан қорықпайды, керісінше, ішкі нәзік сырларын ортаға салып, өзін 
мазалаған мәселелерімен бөліседі, кеңестерін тыңдауға асығады, өз қадір
қасиетін айқын сезінеді.
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Либералды стильдік қатынас – отбасында баласының не істесе де бетін 
қайтармауға, оның жауапсыздығы мен өзімшілдігіне бастау береді. Балалар 
атааналарының әсіресүйіспеншілігіне «қорғаныс» етеді немесе олардың  
немқұрайдылығына тап болады. Бұл баланы екіжүзділікке, менмендікке, 
тәртіпсіздікке, моральдық жұтаңдыққа душар етеді.

Өз перзентіне шынайы қамқорлық пен сүйіспеншілік шуағын арнаған  ата
ана, негізінен, адамгершілікті (демократтық) стильді қолдана отырып, орынды 
жерде әкімшіл не либералды тәрбие элементтерін қолдануды да ұмытпайды. 

Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан: 
– баланы бірқалыпта сүю, құрметтеу қажет;
– балаға әсер ететіні құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңіл

ден шыққандығы мәнді; 
– баламен қатынас оның жас ерекшелігіне сәйкес болуы шарт, сонда ғана 

үлкендер мен кішілер арасындағы даудамай туындамайды да ең қонымды 
тәрбие әдісін таңдап, қолдануға болады; 

– баланың не айтқысы келетінін түсініп алған жөн, асығыс қорытынды 
жасаудан сақтанған дұрыс; 

– жазаны істеген әрекеті үшін баланың намысына тиіп, қорламаңыз 
(ешуақытта бала жаман емес, қылығы жаман); 

– бала жөнінде басқалар (мұғалімдер, көршілер) тарапынан айтылған сын
пікірлерден қорытынды жасаудан бұрын оның өзімен әңгімелесіп, әрекетінің 
себебін анықтап, кейін шешім қабылдаған жөн; жұрт алдында өз беделін 
жоғалтамын деп шошынудың қажеті шамалы, өз балаңның сенімінен айыры
лып қалмаған дұрыс;

– балаға үйрететініңді алдымен өзің үйреніп, біліп ал; 
– өз балаңызға қанша рет «жоқ» деп, қайтаратыныңызға мән беріп көріңіз, 

содан қорытынды шығарыңыз. Бала атаанасына түгелдей тәуелді; 
– бала жасына қарамай, басыбайлы қадағалауды жек көреді. Атаанасының 

өз өміріне шын ықыласпен араласқанын ғана ұнатады. Бала табиғатынан ата  
анасын сүйеді; 

–  баламен өмір, тұрмыс жөнінде жиі сұхбаттасып тұрған жөн, себебі, 
қателіктен ешбір адам қашып құтыла алмайды;

– баланы қиындықтар құрсауында жападан жалғыз қалдыруға болмайды.
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер: бұл – өнегеүлгі, 

бірлікті еңбек, ісәрекет, әңгімесұхбат, қолдапқуаттау, баланы қорғау. «Мен
дей бол», «мендей істе» ұранымен тәрбиелей отырып атааналар өз өнегесімен 
қалай жасау, еңбектену қажеттігін үйретіп, сыйластық, сүйіспеншілік сезімін 
білдіреді. 

Отбасында «мен енді сені тәрбиелеймін», – деп айтпағаны жөн, себебі, 
төңіректегінің бәрі – баланы қалыптастыруда өз үлесін қосады. Балаға болған 
қатынас, атааналар арасындағы байланыс, басқа адамдармен араласу, отбасы 
ішіндегі тұрмыс үрдісі, барша отбасылық істер. 

Сондықтан да тәрбие үшін арнайы шарт, жағдайлар жасаудың қажеті жоқ, 
тек қана дұрыс инабат, адамгершілік әдеп сақтап, өмір сүруді басты ұстаным 
етіп алу керек.                              

 Баланың кез келген шығармашылық талпынысын құптауымыз керек. 
Себебі, оның астарында баланың таза, ашылмаған шығармашылық бастауы 
жатыр. 

Ең бастысы, атабабаларымыз келешек ұрпаққа қалдырып кеткен бай 
рухани мұрасын құрметтеп қастерлеуге, отаншыл болып өсуіне жетелейді 
және сұлулыққа деген көзқарасы дамып, тұлғаның өз бетімен жұмыс жасауға, 
ізденуге ықпалын тигізеді. 

Мұның бәрі оқушылардың санасына, еркіне, әсіресе, олардың сезімі мен 
ұшқыр қиялына зор әсер етеді. 

Орал қаласы.
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Тәжірибе. Жоспар. Бағдарлама

настоящее время в Казахстане провозглашен принцип приоритета ин
тересов личности над интересами общества через гарантированное со

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Нургуль  АБИШЕВА,
к.ф.н. директор филиала АО НЦПК “Өрлеу” 
ИПК ПР по Актюбинской области

В

«Образование – право каждого человека, имеющее огромное 
значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы, 
демократии и устойчивого развития… нет ничего более важного, 
никакой другой миссии, кроме образования для всех…»

Кофи Аннан, 1998г.

УДК (ӘОЖ): 378.147

блюдение прав и свобод каждого. Отношение к лицам с ограниченными 
возможностями основывается на идее социальной реабилитации, которая 
предполагает достижение лицами с ограниченными возможностями макси
мальной самостоятельности и независимости в обществе.

В современном мире интеграция детей с особыми образовательными по
требностями в массовые образовательные учреждения – это глобальный об
щественный процесс, затрагивающий все высокоразвитые страны. Его осно
вой является готовность общества и государства переосмыслить всю систему 
отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
с целью реализации их прав на предоставление равных с другими возможно
стей в разных областях жизни, включая образование.

В инклюзивном учреждении создание перспективных, календарнотема
тических планов воспитателей и специалистов производится с учетом как об
разовательной программы, так и индивидуального образовательного плана 
(ИОП). Каждое мероприятие планируется с учетом индивидуальных особен
ностей детей. ИОП составляется по результатам первичной диагностики в 
ходе консилиумов специалистов. В дальнейшем ИОП может совершенство
ваться и дополняться. Для организации работы с детьми с ОВЗ необходим 
спектр специальных программ: для детей с нарушениями интеллекта, нару
шениями речевого развития, комплексов методических рекомендаций по про
ведению занятий с детьми с различной структурой дефекта.

Цель работы отдела инклюзивного образования воспитания Актюбин
ского областного научнопрактического центра – реализация комплексного 
подхода по внедрению инклюзивного и совершенствования специального об
разования. 

Задачи:
− формирование коррекционнопедагогической команды, ее взаимодей

ствие с общественностью и представителями организаций образования;
− организация и поддержка инклюзивного образования для детей с огра

ниченными возможностями области;
− обеспечение методического и психологопедагогического сопровожде
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ния повышение педагогического мастерства педагогов специальных (коррек
ционных) организаций.

В целях повышения уровня компетентности и профессионального мас
терства педагогов, специалистов инклюзивного и специального образова
ния, применения эффективных инновационных психологопедагогических 
подходов в образовательном коррекционноразвивающем процессе, отделом 
специального и инклюзивного образования была организована работа Шко
лы молодого дефектолога (ШМД), Областного методического объединения 
дефектологов и педагогов специальных организаций образования «Тьютор 
инклюзивного образования», постоянно действующего семинара для педа
гогов инклюзивного образования «Организация психологопедагогического 
сопровождения детей с ОВР в условиях инклюзива», творческой лабора
тории «Применение технологий, используемых в Республике Беларусь при 
организации инклюзивного образования. Интеграция и инклюзия: сходство, 
различие, взаимодействие». В работе вышеуказанных объединений прини
мали участие учителя, психологи, социальные педагоги инклюзивных и де
фектологи специальных организаций образования. Учителя, специалисты 
специальных (коррекционных) организаций образования публикуют статьи 
о своем педагогическом опыте, достижениях в обучении и воспитании детей 
с особыми образовательными потребностями в областном научнометоди
ческом журнале «Педагогикалық шолу», областной газете «Ақтөбе ұстазы». 
Среди самых активных можно отметить областную школуинтернатколледж 
для детей с нарушением слуха, областную школусад для детей с ЗПР, Яйсан
скую СОО, Гор ПМПК.

В целях формирования инклюзивной компетентности учителей к осу
ществлению интегрированного (инклюзивного) обучения, развития специ
ального и инклюзивного образования проводятся различные мероприятия: 
практикоориентированный, проблемный семинары, семинарыпрактику
мы, Творческие отчеты, мастерклассы, Областная олимпиада учителей ин
клюзивного образования, конкурсы профессионального мастерства, Обще
ственные слушания перед родительской общественностью «Даму мүмкіндігі 
шектеулі балаларды оңалту». 

Общественные слушания перед родительской об-
щественностью «Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды 
оңалту».

Для решения проблемы 
подготовки кадров для работы 
в системе интегрированного 
(инклюзивного) образования, 
обучения детей с ОВР на дому 
проводятся обучающие семи
нары для педагогов инклюзив
ного образования, надомного 
обучения, логопедов, соци
альных педагогов, замести
телей директоров по учебной 
работе общеобразовательных 
школ в области.

По инициативе центра на 
базе Городского художествен
ного лицея прошла областная 

выставкаконкурс совместного творчества педагогов, родителей и детей с 
ограниченными возможностями «Тайны пиратских сокровищ». В  конкурсе  
приняли  участие педагоги,  учащиеся, родители  из общеобразовательных 
школ с инклюзивным обучением Алгинского, Байганинского, Каргалинского,  
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Областная выставка-конкурс творчества педаго-
гов, родителей и детей (совместные проекты).

Кобдинского, Мугалжарского, Темирского, Уилского, Хромтауского районов 
и  г. Актобе, СКШ №7, областной школыинтернатаколледжа для детей с 
нарушением слуха, областной школы сад для детей с ЗПР, Яйсанской СОО, 
Алгинского областного детского дома,  а также кабинетов психологопедаго
гической коррекции Алгинского, Хромтауского, Темирского районов.

Областная олимпиада  учителей инклюзивного 
образования.

Изучив опыт и условия вне
дрения детей с ограниченными 
возможностями в общеобразова
тельных учреждениях области, 
методисты научнопрактическо
го центра выработали следую
щие рекомендации:

− образовательная среда 
должна быть современной, отве
чающей основным положениям 
эргономики, удобной для учеб
ной и творческой деятельности, 
как обычных детей, так и детей с 

ограниченными возможнос
тями;

− образовательная среда 
должна обеспечивать дости
жение нового, перспективно
го уровня в развитии детской 
деятельности;

− образовательная сре
да должна удовлетворять 
потребностям актуального, 
ближайшего и перспективно
го развития ребенка с огра
ниченными возможностями 

развития, развития его творческих способностей;
− образовательная среда должна учитывать возрастные особенности и 

особые потребности детей.
При моделировании инклюзивной образовательной среды, во-первых, 

важно обратить внимание на особенности детей с проблемами в развитии:
– структуру первичного дефекта;
– степень его выраженности;
– характер и особенности психофизического развития (сенсомоторного, 

зрительного, осязательного, слухового, двигательномоторного, зрительно
пространственного); вовторых, необходимо учитывать требования, которые 
были разработаны и представлены в концепции развивающей среды, однако, 
особую значимость на наш взгляд приобретают следующие принципы:

– полифункциональность среды; 
– принцип комфортности и стабильности; 
– принцип учета особенностей развития каждого ребенка; 
– развитие коммуникативных возможностей; 
– принцип рациональности и доступности.  
В зависимости от контингента детей, включенного в инклюзивное прос

транство,  развивающая предметная среда будет иметь свою специфику и 
обеспечит условия для полноценного развития всех видов деятельности.

Методическое обеспечение выбирается в равной мере с ориентиром на 
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детей с ОВЗ, обычно развивающихся детей и детей опережающих возраст
ные нормативы. Важной задачей методического обеспечения становится 
определение базовой программы. Приоритет отдается развитию социально 
активной личности, что предполагает одновременно индивидуализацию про
цесса образования и его социальную направленность.

Успех коррекционной работы с ребенком с ограниченными возможно
стями и в дошкольном образовательном учреждении, и в школе обеспечи
вается многими составляющими, среди которых важную роль играет педа
гогическое взаимодействие с семьей. Важно, чтобы родители детей стали 
активными участниками коррекционноразвивающего процесса, поверили 
в возможности своего ребенка и в положительный результат коррекционно
развивающего обучения.

В  модели создания  партнерств  между школой, семьей и сообществом, 
ученик помещается в центр и деятельность в рамках партнерства должна 
быть  спланирована  таким  образом,  чтобы  вовлекать  учеников  в процесс 
собственного обучения, направлять их, придавать им энергию и обеспечивать 
мотивацию,  которые  бы  приводили к успехам. Чем больше дети ощущают 
безопасность и заботу со стороны  взрослых  и  ответственность  за  свое обу
чение,  тем  больше  у  них повышается шанс на успех,  они  будут  понимать 
цели  образования и работать с полной отдачей, что позволит в полном объ
еме осуществить  процесс  социализации  детей  с  ограниченными возмож
ностями.

г.Актобе

Министрліктің баспасөз орталығынан

2016 жылдың 15 қыркүйегінде WorldSkills Kazakhstan ұлттық 
чемпионатының салтанатты түрде жабылуы және WorldSkills 
Kazakhstan ұлттық чемпионатының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі 
өтті, жарыстың қорытындылары бойынша 2016 жылы Қазақстан 
Рес публикасы ұлттық құрама жинақтап, биыл Гетеборгта (Швеция) 
өтетін EuroSkills чемпионатына алғашқы рет қатысты.

Бұл шара  Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «100 нақты қадам» Ұлт 
Жос парын жүзеге асыру шеңберінде жалпы еңбек қоғамын құру және 
жұмысшы мәртебесін арттыру жөніндегі тапсырмаларын орындау 
мақсатында жүргізілді. 

Биыл өткізілген ұлттық чемпионаттың негізгі мақсаты – жас
тарды жұмысшы мамандығын меңгеруге тарту. WorldSkills 
қозғалысы еліміздің жас мамандарына, алған кәсіби дағдылары мен 
құзыреттіліктерін көрсетуге мүмкіндік береді.

WorldSkills Kazakhstan ұлттық чемпионаты Астана қаласында 2016 
жылдың  12 және 15 қыркүйек аралығында өткізілді. Чемпионатта 15 
құзыреттілік бойынша сайыстар өтті. Оларға: мейрамхана ісі (аспаз
шы), мейрамхана сервисі (даяшы), кондитер ісі,  шаштараз ісі, желілік 
және жүйелік басқару, вебқұрастыру, мехатроника, құрғақ құрылыс 
пен сылақ жұмыстары, кірпіш қалау, дәнекерлеу жұмыстары, сыр
лау және декоративтік жұмыстар, плиткамен қаптау, мектепке дейінгі 
тәрбие, киім дизайны, электр монтаждау жұмыстары жатады.

Байқауға Қазақстан Республикасының 16 өңірінен, Астана және 
Алматы қалаларынан келген 140 үміткер қатысты.

4. “Қазақстан мектебі” №10, 2016.



50

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

45 минут

бай қарасөздерінің көтерген мәселелері, даналық ойлары мен насихат
тарының пікір жағынан өлеңдерімен тығыз байланысы, өзіндік 

АБАЙ  ҚАРАСӨЗДЕРІ 

Зылиха  МАМБЕТОВА, 
№8 жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі
мен әдебиеті пәні мұғалімі

А
ерекшелігін ұғындыру сабақтың мақсаты болды.

Оқытудың  нәтижесі.        
1. Мазмұнға байланысты міндет: ақын шығармаларының тәрбиелік 

мәнін адамгершілік тәрбие берудегі ақынның философиялық шолуларының 
маңызын түсінеді.

2. Сыни ойлауды дамытуға байланысты міндет: оқушының дүниетанымы 
қалыптасып, шығармашылық қабілеттері шыңдалады,  азаматтық бейнесі 
қалыптасады.

3. Топтық міндет: оқушылар өз беттерімен ой түйеді, ізденеді, ойын ашық 
айтады.

Сабақта «Прессконференция», «поэзия  минуты»,  тү сіндіру, баяндау, 
ой қозғау, талдау, суреттеу, «Соңғы сөзді мен айтайын» әдістәсілдерін және 
оқулық, жұмыс дәптері, АКТ, т.б. керекті жабдықтарды қолдандым. 

Тірек ойлар. «Абайды тану арқылы біз Қазақстанды әлемге таныта-
мыз, қазақ халқын танытамыз. Абай әрқашан біздің ұлттық ұранымыз бо-
луы тиіс». (Нұрсұлтан Назарбаев)

Сабақ жеті кезеңнен тұрады.
Ұйымдастыру бөлімі. 
«Асыл сөзді іздесең,  Адалдықты көздесең,
Абайды оқы, ерінбе.  Жаттап оқы көңілге!», –

деп С.Торайғыров айтқандай, ендеше, балалар, біз осы уақытқа дейін 
оқығандарымызды еске түсіріп, бүгінгі сабағымызда «Абайды біз кім деп 
танимыз?»  тренингісінен бастайық. (Оқушылар Абайға анықтама береді, 
топтарға бөлінеді.)

Үй тапсырмасын сұрау. «Прессконференция» дидактикалық ойыны.
Ойынның шарты: тақта алдына үш орындыққа Абай өмірі мен 

шығармашылығын зерттеп жүрген «ғалымдар» отырады. Қалған оқушылар 
«журналистер» болады. «Журналистер» «ғалымдарға» сұрақ қояды. 

«Поэзия минуты» сұрақ қойған «журналистер» өздері өмірде көп 
қолданатын өлең шумақтарынан «ғалымдарға» тарту ретінде үзінді оқиды.

Қызығушылықты ояту. Біз Абайдың өмірі, шығармашылығы туралы оның 
өлеңдері, әндері, позмалары туралы айттық, енді кеңірек қозғайтынымыз – 
қарасөздері. «Қарасөз» деген сөзге ойша анықтама беріп топтастырайық.  

Мағынаны тану. Абай өзінің бір алуан шығармаларын қарасөзбен жазған.
Сөздерінің көлемі аз болса да мағынасы терең, мазмұны мол. Олардың 
әрқайсысы өз кезіндегі әлеуметтік күрделі мәселелеріне арнаған. Кейбір 
қарасөздері  тақырыбы, кейде мазмұны жағынан бірінбірі толықтырып 
отырады. Бір қызығы, қарасөздері тақырып жағынан алғанда ақынның 
өлеңдерімен астасып жатады. (Әр топ берілген тақырып бойынша ойларын 
ортаға салады.)

Тапсырма. Бірінші топ Абай қарасөзіне жалпы түсінік береді. Екінші топ 
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Абайдың бірінші қарасөзін талқылайды.  Үшінші топ Абайдың қарасөздерінің 
өлеңдерімен байланысы туралы айтады.  

Ойтолғаныс.
І  топ  «Абай  айтқан  сөздердің  қазіргі  таңда маңыздылығы» (қара

сөздердегі түйінді ойлар).
ІІ топ  “Ұлыданұлағат”(ойтолғау). 
ІІІ топ  “Соңғы сөзді мен айтайын” (өзіндік пікір). 
«Топтастыру» әдісі бойынша алғашқы пайымдауды қайта толықтырды.
Бағалау кезеңінде оқушылар оң әсер еткен фактілерді, алған білімдері 

жайлы, түсініксіз болып тұрған ойларын, өздеріне не қызықты болғанын не
месе не жайында көбірек білгісі келетіндерін жазды.

Абайдың қарасөздерінен ұнағанын жаттау, 5 түйінді сөзін жазып келу 
үйге тапсырма ретінде берілді.

Ақтөбе облысы
Шалқар  қаласы. 

азақ тілі” пәнінен “Жалаң және жайылма сөйлем” тақырыбында сабақ 
өттім.

ЖАЛАҢ  ЖӘНЕ  ЖАЙЫЛМА  СӨЙЛЕМ

Айгүл БЕКЖАНОВА,
А.Тайманов атындағы №34 мектеп-гимназияның 
бастауыш сынып мұғалімі

“Қ
 Сабақтың мақсаты: жалаң, жайылма сөйлем туралы түсінік беру, 

жаттығулар арқылы меңгерту; оқушыларды оқыту кезінде танымдық 
қабілетін дамыту; оқушылардың адамгершілік көзқарасын дамыту.

Сабағымды аралас сабақ түрінде жүргіздім. Сабақтың көрнекілігіне 
слайдтар қолдандым. Сабақ үш бөлімнен құрылды.

I. Ұйымдастыру бөлімі (шаттық шеңберін құру).
II.Үй тапсырмасын тексеру (сызбалар бойынша сөйлем құрастыру).
____  =====.  ____  ~~~~~  =====.
III. Жаңа сабақ.
1. "Білгенге маржан, білмекке арзан".
  Жалаң сөйлем                                         Жайылма сөйлем
      
 
Бастауыш   Баяндауыш       Бастауыш  Баяндауыш  Тұрлаусыз мүше
2. "Ойға түстім ойландым" – сөйлем құрау.
Күн, мұғалім, бұлттанды, биікке, ұшақ, көтерілді, кірді, түн, сыныпқа, 

қуанды, Динара, ұзарды.
3. Тақтамен  жұмыс (99жаттығу).
Жалаң сөйлемдерді оқы. Оларды жайылма сөйлемге айналдырып жаз.
Оқушылыр кездесті. Жолаушылар жақындады. Ұстаз түсіндірді. Айдын 

қатысты.
4. "Тез ойла" – жай сөйлемдерді түрлеріне қарай сәйкестендіру.
                           Ұшақ биік көтерілді.
Жалаң сөйлем  Айман мені кітапханада күтеді.
   Күн жылынады.

                                Керекжарақтың бәрі бар.
Жайылма сөйлем   Әжем шұлық тоқыды.
   Бау байланды.
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5. Сергіту сәті.
Ал, балалар тұрайық,  Солға қарай иіліп. 
Алақанды ұрайық.  Бір отырып, бір тұрып, 
Оңға қарай иіліп,   Бойымызды созайық. 

6. Шығармашылық тапсырма: “Сөздерден сөйлем құра”:
а) оқыды, кітап, балалар;
ә) Ержанға, апасы, әперді, кітап;
б) серуенге, шықты, балалар;
в) Әнуар, оянды, ерте.
7. Сабақты бекіту.
1)  Сөйлем құрастыр: күн, алды, құс, кітап, шықты, ұшты.
2)  Жоғарыда құрастырған сөйлеміңді жайылма сөйлемге айналдыр. 
Сабақ соңында оқушылардың жұмыстарын бағалап, күнделіктеріне 

бағаларын қойдым. Үй  жұмысына  98жаттығуды орындап келуге тапсыр
дым.

Орал қаласы.

ыныптағы сабағымның басты мақсаты – оқушылардың білімге деген 
қызығушылығын арттыру, ойөрісін, шыңдау, шығармашылық қабілетін 

ХХІ  ҒАСЫР  КӨШБАСШЫСЫ 

Сәния ЖӨКЕЕВА, 
Сарқан аудандық білім бөлімінің 
«Тасарық» орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

С
дамыту.

«ХХІ ғасыр көшбасшысы» атты сабағымды 1айналымнан («Бәйге»)
бастадым.  (Әр сұраққа 5 ұпайдан. Сайыскерлерімізге шапшаңдылық пен 
сәттілік тілейміз.) 

1. Өзеннің басталатын жері (бастау).
2. Пифагор теоремасы (с2 = а2 + в2).
3. Пейжаз дегеніміз не? (табиғатты бейнелеу).
4. у=х2 функциясының графигі (парабола).
5. Абылай ханның шөбересі, Уәлиханның немересі (Шоқан).
6. Абайдың әжесі (Зере).
7. «Үш арысты» атаңыз (С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров).
8. Қазақ тілінде неше септік бар? (7).
9. Көркем әдебиет нешеге бөлінеді? (жазба, ауыз әдебиеті).
2айналымда сайыскерлеріміз өздерінің таңдауы бойынша өнер, спорт, 

әдебиет және жалпы сұрақтарға жауап береді. Егерде сұраққа жауап бере 
алмаса қарсыластары жауап беруіне болады. Әр сұрақ жеңілінен қиынына 
қарай 20, 30, 40, 50 ұпайлармен бағаланады. Бұл жерде тақырыпты бірінші 
болып 1айналымда ұпай санын көп жинаған сайыскеріміз таңдайды. Бірақ, 
осы айналымнан кейін ұпай саны аз сайыскерімізбен қоштасамыз.

Өнер
20ұпай. Қазақ халқының тұңғыш кәсіби суретшісі  (Ә.Қастеев).
30ұпай. Жамбылдың өнердегі ұстазы (Сүйінбай).
40ұпай. Шараның орнын басқан қазіргі биші қыз (Шұғыла Сапар

ғалиқызы).
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50ұпай. Пікірсайысты алмастыратын өнер түрі  (айтыс).
Әдебиет
20ұпай.  Ең тұңғыш қазақ романы  (С.Көбеев, «Қалың мал»).
30ұпай. «Мен жастарға сенемін» өлеңінің авторы (М.Жұмабаев).
40ұпай. «ЕңлікКебек» пьесасының авторы (М.Әуезов).
50ұпай. «Менің атым – Қожа» әңгімесін кім жазды?  (Б.Соқпақбаев).
Спорт
20ұпай. Волейбол ойынында ойыншы саны қанша? (6).
30ұпай. Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы кім? (Ж.Үш

кемпіров).
40ұпай. 2004 ж. Афиныда өткен олимпиадалық ойындардың чемпионы 

болған қазақ спортшысы кім? (Б.Артаев).
50ұпай. Қазақ жастарының арасындағы тұңғыш шахмат чемпионы кім? 

(Д.Сәдуақасова).
Жалпы сұрақтар
20ұпай. Елтаңбамызда күннің неше шуағы бар? (32).
30ұпай. Әбілмансұр деген кім? (Абылай хан).
40ұпай. Ең ұзын қорған (Қытай қорғаны).
50ұпай. Қаракерей Қабанбайдың шын есімі кім? (Ерасыл).
Осымен сайысымыздың 2айналымы аяқталады, ұпайларын санап, ұпай 

саны аз ойыншымызбен қоштасамыз.
3айналымға  ҰБТ  тапсыратын  пән сұрақтары енгізілген. Пән таңдау 

кезегі ұпай саны аз сайыскерімізге беріледі (әр  сұрақ  10  ұпаймен  баға
ланады). 

Математика
1. Тік бұрышты үшбұрыштың ауданы неге тең?
а) қабырғаларының көбейтіндісіне тең;
ә) ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең;
б) катеттері көбейтіндісінің жартысына тең.
2. Координаталық жүйе кімнің құрметіне аталған?
а) Эйлер; ә) Р.Декарт; б) Пифагор.
3. Қарамақарсы сан дегеніміз қандай сандар?
а) айырмашылығы тек таңбасында болатын санды айтамыз;
ә) таңбалары бірдей сандарды айтамыз;
б) нөлден үлкен санды айтамыз.
4. Екі түзу қиылысқанда пайда болған бұрыштардың бірі 1200. Қалған 

бұрыштарын табыңдар:
а) 600, 1200, 1800;  ә) 1200, 600, 600; б) 350, 350, 1450.
5. Трапецияның ауданы неге тең?
а) табандарының жарты қосындысы мен биіктігінің көбейтіндісіне тең;
ә) диагональдарының көбейтіндісіне тең;
б) қабырғаларының жарты көбейтіндісіне тең.
Қазақ тілі
1. Қазақ тілі неше салаға бөлініп оқытылады?
а) 2; ә) 5; б) 3.
2. Фонетика ғылымы нені зерттейді?
а) грамматиканы; ә) сөйлем мүшелерін; б) тіл дыбыстарын.
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3. Бұл жерде иә сен, иә мен тұрамын. Бұл салалас құрмалас сөйлемнің 
қай түріне жатады?

а) талғаулы салалас; ә) кезектес салалас; б) себепсалдар.
4. Қимыл ісәрекетті білдіретін сөз табы:
а) етістік; ә) зат есім; б) сын есім.
5. Еліктеуіш сөз нешеге бөлінеді?
а) 5;  ә) 2; б) 4.
Тарих 
1. Қазақтың соңғы ханы кім?
а) Кенесары; ә) Тәуке; б) Абылай.
2. Тәуке ханның заңдар жинағы: 
а) алтын жарғы; ә) жеті жарғы; б)  Ата Заң.
3. Шыңғыс хан қай баласына өз билігін мұрагерлікке берді?
а) Үгедей; ә) Бату; б) Жошы.
4. Есім ханның ұлы:
а) Жәңгір; ә) Бөкей; б) Жошы.
5. Қазақстанның тәуелсіздік алған жылы:
а) 1990; ә) 1991; б) 1986.
Осы сайыстан кейін ұпайы аз сайыскеріміз ойыннан шығарылады.
Міне, сайысымыздың соңғы айналымы – «Жорға». (Әр сайыскерлерге 10 

сұрақтан беріледі, дұрыс жауапқа 10 ұпайдан.)
1-сайыскерге
1. Ежелгі тас дәуірі (палеолит).
2. Қазақ алфавитінде неше дыбыс бар? (37).
3. Алғашқы қазақ киносы (Амангелді).
4. Ми қанша бөліктен тұрады? (5).
5. Қазіргі өкімет басшысы кім? (Б.Сағынтаев).
6. 1 сағатта қанша минут бар? (60).
7. Екіден бір сан есімнің қай түрі? (бөлшектік сан есім).
8. 5ке қарамақарсы сан  (5).
9. Жалпы тарих нешеге бөлінеді? (4).
10.  А.Байтұрсынұлы «Қырық мысалды» кімнен аударған? (Крыловтан).
2-сайыскерге 
1. Қазақ алфавитінде қанша әріп бар? (42).
2. Адамдағы хромосома саны (46).
3. Мойын омыртқасының саны (7).
4. Дүние жүзінде неше құрлық бар? (7).
5. Қазақ хрестоматиясының авторы кім? (Ы.Алтынсарин).
6. Партизан жазушы (Қ.Қайсенов).
7. Ежелгі грек аңыздарын қалай атайды? (миф).
8. Дүние жүзінде ең көп тараған тіл (ағылшын).
9. Ең кіші жай сан (2).
10.  Шоқанның шын аты (Мұхамед Қанапия).
Сайыстың соңында ұпай саны көп ойыншымыз жеңімпаз атанды. 

Оқушыларымызды марапаттап, үйге тапсырма бердім.
Алматы облысы.
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азақстан Республикасының тұңғыш Президенті – Ұлт көшбасшысы 
Н.Ә.Назарбаев жаңа білім беру жобаларының басты қозғаушысы 

КӨШБАСШЫЛЫҚ –
БҮГІНГІ КҮН ТАЛАБЫ 

Гаукария  САҒЫНБАЕВА, 
“Бестамақ” орта мектебінің әдіскері,                                                     
Гүлзада ӨТЕГЕНОВА,
осы мектептің география пәні мұғалімі

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

Бүгінгі ұстаз шәкірттерге ғылым негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, 
оны дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң 
бәсеке жағдайында өмір сүре білуге тәрбиелеуі керек. Ол нағыз ұстаздың 
қолынан ғана келеді. Білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп 
мамандығы бойынша өз пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы 
мен дарындылығына жағдай жасай алатын, тұлғалықізгілік бағыттылығы 
жоғары, педагогикалық шеберлік пен өзінің ісқимылын жүйелілікпен 
атқаруға қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген, 
отандық, шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби 
маман педагогті атаймыз. Яғни, ол шебер көшбасшы. Ал көшбасшылық – 
бүгінгі күн талабы.

Осындай мектебіміздің көшбасшыларының бірі Гүлзада Ғұмарқызының 
істәжірибесін тарату мақсатында «SMART әдісі және SWOT талдауы» 
тақырыбындағы өткізілетін коучингін ұсынып отырмын.

SMART арқылы нақты мақсат қоюға, табыс критерийлерін анықтауға, 
болашақты жоспарлауға көмектесу. Мектепке арналған SWOT талдауы мек
теп жүйесінде және оқыту барысында қолданатын технологиялардың тиімді 
және тиімділігі төмен тұстарын анықтай алатын құрал болып отыр.  SMART 
арқылы нақты мақсат қоюға үйрену. Сабақты бұрынғыша талдау  мен SWOT 
арқылы талдау нәтижелерін салыстыру. Талдау  нәтижелерін ашып айту. 
Коучинг сабағынан соң, мұғалімдер топтық жұмысты дұрыс ұйымдастыра 
отырып, сабақты  SWOT арқылы  талдауды және сабақтың мақсатын нақты 
қолжетімді етіп қоюды үйренеді. SWOT талдау туралы түсінік ала отырып, 
өздігінен сабақты SWOT  арқылы талдап үйрену.

Оқытудың формасы: оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер.
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І кезең
Психологиялық дайындық: көтеріңкі көңіл орнату үшін «Лабиринт» 

тренингін ұйымдастырды. Төрт түрлі шүберекке лабиринт сызылып, берілген 
фишканы сызықтан шығармай, лабиринттен алып шығу тапсырмасы берілді.

1тапсырма. «Дейінкейін» стратегиясы бойынша «дейін» сұрағына жа
уап жазады.

1. Қазіргі өміріңізде қандай арманыңыз бар? 
2. Арман мен мақсаттың айырмашылығы неде? 
3. Қандай да бір жоспар құру алдында сіз, ең алдымен, не істейсіз?
4. Жоспарлауда қандай да бір қағидаттарға сүйенесіз бе?
5. Жоспарлауда не нәрсеге көңіл бөлген жөн?
Мұғалімдер ойларын алдарына берілген парақшаға түсіреді.
Ой қозғау. SMART және SWOT сөздеріне  ротация әдісімен алмастыра

мыз. Талдау турасында  не білетінін жазады, SMARTқа ассоциация жасайды. 
Мұғалімдер топтасып тапсырманы орындайды. Сабақтың тақырыбын та

уып, сол бойынша мақсат құрады:
– қазақ әдебиеті пәнінен бір сабақтың мақсатын құрыңыз (1топ).
– математика  пәнінен бір сабақтың мақсатын құрыңыз  (2топ).
SMART бойынша жасаған ассоциацияларын ғана қорғайды. «SMART» 

сөзі ағылшыннан аударғанда ақылды дегенді білдіреді. «Ақылды мақсаттарға» 
қойылатын негізгі талаптар төмендегідей.

Мақсат – адам болашақта белгілі бір ісәрекет негізінде қол жеткізетін 
алдын ала жоспарланған нәтиже. Сабақ – мақсат қою мен мақсатты жүзеге 
асыру үдерістерін орындау барысы.

Мақсат қою – мақсатты тұжырымдау және оны ашып көрсету үдерісі.
Мақсатты жүзеге асыру барысында мақсат ішкі ниеттен сыртқы әрекетке 

айналып, оның соңында түпкі нәтиже қалыптасатын үдеріс.
Мұғалімнің мақсаты – сабақ мақсатын әдістемелік тұрғыдан дұрыс 

тұжырымдап, оған жету құралдары мен жолдарын жобалау. Әрбір қойылған 
мақсатты үнемі талдап, қажет болса қайта қарастыру керек. Үздіксіз талдау 
жасау мұғалімдерге маңызды шешім қабылдауға көмектеседі. Ең маңыздысы, 
жүзеге аспай қалған немесе мерзімі бойынша қалып отырған мақсаттарға 
мән беру керек.

Қойылған мақсаттардың SMART талаптарына  сай келуін анықтау кестесі

Қатысушылар тыңдайды, түсінеді, сұрақтар қояды. Мақсаттарын  
SMART бойынша өлшейді. Құрған мақсаттарының нақты емес екендіктеріне 
көздері жете отырып, алған мәліметтері бойынша қайта қарастырады. Өздері 
түзетулер енгізеді.

ІІ кезең
Мақсатқа жету дәрежесін өлшеу үшін сабақтың талдауы болуы керек. 

Осындай талдаудың бірі – SWOT талдауы.  SWOT талдауына жасаған ассо
циацияны қарастыру.

Мектептерге арналған  SWOT талдауы мектеп жүйесінде және оқыту ба
рысында қолданылатын техникаларда ненің тиімді және ненің тиімділігі төмен 

Қойылған мақсаттар мазмұны        S   M A         R         T

Сабақта диалогтік оқыту арқылы оқушылардың                             
ойлау және сөйлеу қабілеттерін дамыту 
Аптаның соңына қарай оқушылар кем дегенде          +  + +        +          + 
бес сын есімді қолданып, суретті сипаттай алады 
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екендігін талдауға қатысатын мектеп көшбасшылары мен қызметкерлерді 
тиісті нұсқаулықпен жабдықтай алатын құрал болып табылады.

«Өзіндік ынта баспалдағы» әдістемесі бойынша алынған психологиялық 
зерттеу қорытындысына SWOT талдау жасау. Мұғалімдер зерттеудің 
қорытындысы бойынша  оқушылардың мотивациясының SWOT талдауын 
жасайды. Екі топқа зерттеу қорытындысы беріледі, талдау жасау ұсынылады 
(әркім өз кәсібіне байланысты талдау жасайды).

SWOT КЕСТЕСІ

«Дейінкейін» стратегиясының  «кейін» жағын толтыруды ұсынамыз. 
Толтыру барысында мұғалімдер армандарын нақты мақсатқа айналдыра 
отырып, SMART пен  SWOT туралы бүгінгі коучингтен алған білімдерін 
жинақтайды.

Мұғалімдер бүгінгі сабақтан нені үйренді? Сабақтың тиімдітиімсіз 
тұстары, мүмкіндіктері туралы ой білдіреді. Стикерлерге жазып, кері байла
ныс тақтасына іледі.

Мектеп өмірінің күнделікті есепқисап жұмысында болсын, күнделікті 
сабақ жоспарлауы мен  ҰБТ, тәрбие жұмысында болсын, мектептің оқу
тәрбие жұмысының барлық саласында  алдыға мақсат қоюшылық пен іс
әрекетті нақты жоспарлауда, SWOT талдауы  оқыту барысында қолданатын 
технологияларда ненің тиімді және ненің тиімділігі төмен екенін анықтай 
алатын құрал болып отыр. Әрбір  жұмысына  күнненкүнге  жаңа бір серпін 
қажеттіліктері артып тұрғанын уақыт өзі көрсетіп отыр. Мектептегі әкімшілік 
пен мұғалімдерге SMART арқылы нақты мақсат қоюға, табыс критерийлерін 
анықтауға, болашақты жоспарлауға көмектесуге және SWOT талдауын жасай 
білуге үйрету үшін  коучинг өткізуді ойладық.

Коучингке мектеп әкімшілігі мен бірлестік жетекшілерін және ІІІ деңгей 
мұғалімдерін тарттық. Өйткені, бұл талдаулар ең бірінші кезекте соларға 
керек еді. Жалпы саны жиырма бесті құраған соң, мұғалімдерді екіге бөліп 
өткізуді жөн көрдік. Коучингтің алдында жағымды психологиялық ахуал 
туғызу мақсатында «Лабиринт» атты тренинг өткіздік. Лабиринт сызығы 
сызылған матаның бетінде сызықтан өткізбей, тигізбей фишкаларды жылжы
тып, лабиринттен шығу мақсаты қойылды. 

Мұғалімдер төрт топқа бөлініп, ойынды жүргізу сәтінде көңілдері 
көтеріліп, қызу бір алға жылжушылықпен ойынды аяқтады. Жеткен 
нәтижесіне қуанды. Ойын аяқталған сәтінде «Бұл тренингтің мақсаты не деп 
ойлайсыздар?»  деген сұраққа мұғалімдердің біразы «Ауызбіршілікте бір 
мақсатқа жұмыла отырып, кедергілерден шығу, кедергілерді жеңу» деген жа
уап берді. Бұл жауаптарға мұғалімдер ұзақ ойланған да жоқ, тиісті жауап тез 
берілді. Соған қарап маған  «бұрын, бұдан бірекі жыл бұрын, мұғалімдер 

Күшті жақтары     Әлсіз жақтары
Сіз қандай салада жетіксіз?    Сіз нені жақсарта алар едіңіз?
Сіз қандай ерекше ресурстарды тарта          Өзгелерге қарағанда, қандай салада 
аласыз?                                                             сіздің ресурстарыңыз аз?
Басқа көшбасшылар сіздің қандай күшті     Басқалар қандай қасиеттеріңізді сіздің 
жақтарыңызды көре алады?                          әлсіз жақтарыңыз деп санауы мүмкін? 

Мүмкіндіктер      Қауіптер
Сізге қандай мүмкіндіктер берілген?   Сізді қандай қауіпқатер күтіп тұруы
Сіз қандай үрдістерді өз мүддеңізге             мүмкін?
пайдалана алар едіңіз?     Бәсекелестік қандай?
Сіз өзіңіздің күшті жақтарыңызды басым  Әлсіз жақтарыңыздың салдарынан
дығыңызға қалай айналдырар едіңіз?           сізге қандай қауіпқатер төнуі мүмкін?
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мұндай сұраққа біразырақ ойланып жауап беретін еді, не болмаса көптің 
ішінен бірекеуі ғана дұрыс жауап беретін еді. Қазірде мұғалімдеріміздің 
ойлануы шапшаңдағаны байқалады. Бұл біздің тәлімгерлік жұмысымыздың 
жемісі, сыни ойлауды дамытуымыздың арқасы деген ой келді. «Кәсіби 
біліктілік пен білім жай қабылданбайды, мұғалімдер оны өз қолымен жа
сайды. Адамгершілік мақсаттағы мұғалімдер өздерінің әріптестері мен 
айналасындағыларға әсер ету үшін, көшбасшылық қасиеттерін көрсетеді. Біз  
де өз білгенімізді  әріптестермен бөлісуге әрқашан да дайын екендігімізді өз 
ісімізбен дәлелдеп жүрміз деп есептеймін. Сонымен, төрт топты екіге бөліп, 
бір коучингке екі топтан кіргіздік. Ұстаған матаның түсіне байланысты екі 
топқа топтасады.

«Дейінкейін» стратегиясы бойынша постердің «дейін» жағына  «Қазіргі 
өміріңізде қандай арманыңыз бар?» сұрағының  жауабын жазды. Оқытып 
қарағанда, көп мұғалімдер отбасының амандығы мен балаларының бақытын 
армандаған боп шықты. Әрі қарай мұғалімдерді тақырыпты ашуға жетелеу 
үшін,  «Арман мен мақсаттың айырмашылығы неде?», «Қандай да бір жос
пар  құру  алдында сіз ең алдымен не істейсіз?», «Жоспарлауда қандай да 
бір қағидаттарға сүйенесіз бе?», «Неліктен?»  деген  жетекші сұрақтармен 
ойларын одан әрі тереңдете түстік. «Көп адам арман дегенді өзіненөзі 
орындала қалатын "құбылыс" деп санайды. Әлбетте, ол қате пікір. Арман 
өздігінен  орындалмайды, сол арманды Сіз орындайсыз, іске асырасыз. Қалай 
дейсіз ғой?» дегенде, «мақсат қою керек, оған жетудің жоспарын жасау ке
рек» деген тиісті жауап алынды.  Содан, коучингтің тақырыбы мақсат қою 
мен жоспарлауға байланысты деген болжам жасалғаннан кейін, тақырып 
ашылды. SMART жоспар мен SWOT талдауды екі топқа бөліп беріп, ассо
циация жасауды сұрадық. «Ротация» әдісімен плакатты алмастырып, әр топ 
өз түстерімен бірінің жазғанын бірі толықтырды. Мұғалімдер  SMARTтың 
жоспар екенін, оның мақсаты болатынын, мақсатқа жету әдістері болатынын 
көрсеткен.  SWOT туралы оның талдау екенін жоспардың бір бөлігі екенін 
біліп отыр. Тақырыпты одан әрі тереңдету үшін, презентация арқылы SMART 
жоспарын таныстырдық. Алған түсініктерін қолдану кезінде екі топтың 
біреуіне математика пәні, екіншісіне қазақ тілі пәнінен бір сабақтың жоспа
рын құрып, мақсатын жазу тапсырылды. Екі топ та сабақтың тек білімдік 
мақсатын қойған. Төрт амалды түсіндіру және соған байланысты есептер 
шығару десе, екінші топ қазақ тілінен сабақтың мақсатын түсінік беру, дамы
ту деген сияқты сөздермен жазған. 

Мұғалімдер сабақты жоспарлағанда, мақсатты нақты қою керек екенін, 
нақты ісәрекеттерді жазу керек екенін түсінді. Оны өздері қолданып көріп, 
көз жеткізді. 

Сабақтың үш кезеңнен тұратынын, SMARTтың  сабаққа дейінгі кезең 
екенін, SWOTтың сабақтан кейін кезең екенін айттым. SWOT туралы түсінік 
беруге көштік. Бұл тақырыпты әріптесім одан әрі жалғастырып  кетті. SWOT 
туралы мұғалімдерге тұсаукесер  жасалды. Алғашқы сәттенақ мұғалімдер 
оны түсініп алды. Алған білімдерін мұғалімдердің өзіне қолдануды, яғни 
өз мүмкіндігі мен әлдіәлсіз жақтарын саралауды ұсындық. Алдарындағы 
қағазға жазып,  әр топтан бірекі адам оқыды.  Сабақты  бағалау үшін парақтар 
таратылып,  рефлексия жазуды ұсындық. Сабақ  SWOT талдауы арқылы 
бағаланды. Осындай коучингтер нәтижелі өтсе, мұғалімдерге әдістемелік 
жағынан нақты және үлкен көмек болады деп ойлаймын. 

Ақтөбе облысы   
Алға ауданы 
Бестамақ ауылы.
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ниманию своих коллег хочу представить свой опыт 
проведения урока информатики в 7 классе.  Тема 

“УРОК ИНФОРМАТИКИ 
В 7 КЛАССЕ”

Асем ФАЙЗУЛЛИНА,
учитель информатики частной 
лингвистической гимназии  “Ай-Нур”

В
моего урока «Классификация и общая характеристи
ка программного обеспечения. Понятие операционная 

сис тема и ее функции».
Цели урока: познакомить с программным принципом работы компьютера; 

дать понятие программного обеспечения; систематизировать знания об основ
ных типах программного обеспечения; познакомить учащихся с основными 
понятиями данной темы, рассказать о некоторых существующих ОС (Windows, 
Linux, Mac OS).

Задачи урока: Образовательные – введение понятия ПО, знакомство с 
классификацией ПО, формирование представления о взаимодействии аппарат
ных и программных средств компьютера;

Развивающие – демонстрация возможностей табличного процессора Excel; 
Воспитательные – формирование осмысленного подхода к выбору ПО для 

решения практических задач.
Новый материал я преподношу с помощью слайдов.
1. Программное обеспечение компьютера 
2. Системное программное обеспечение
Базовое (ОС, драйверы устройств, программыоболочки)
Операционная система – базовая и необходимая составляющая систем

ного программного обеспечения, обеспечивает совместное функционирование 
всех устройств компьютера и предоставляет пользователю доступ к его ресур
сам.

Задачи операционных систем 
Обеспечение совместного функционирования всех аппаратных устройств 

компьютера (для этого существуют драйверы устройств).
Предоставление доступа к ресурсам компьютера (пользователь может запус

кать программы, выполнять операции с файлами, печатать документы и т. д.)
Сервисное (служебное): программы проверки работоспособности ПК, 

программы настройки параметров ПК, антивирусные программы, архиваторы, 
др.

Драйверы устройств – специальные программы, которые обеспечивают 
управление работой устройств, поставляются с операционными системами 
для ключевых компонентов аппаратного обеспечения, без них система рабо
тать не может.

Программы оболочки – программы (файловые менеджеры), предоставля
ющие интерфейс пользователя для работы с файлами (их создание, редактиро
вание, перемещение и др. операции).

Служебные программы (утилиты) – специальные программы для реше
ния вспомогательных задач (дефрагментации, проверке и исправлению струк
туры разделов жёсткого диска, исправлению системных зависимостей и др.).

Антивирусные программы – программы для защиты от повреждения фай
лов изза компьютерных вирусов.

Системы программирования – программы, позволяющие программистам 
разрабатывать прикладные программы.
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3. Прикладное программное обеспечение
Приложения – это прикладные программы, позволяющие пользователю 

обрабатывать текстовую, графическую числовую, аудио и видеоинформацию, 
а также работать в компьютерных сетях, не владея программированием.

Приложения общего назначения:
Приложения специального назначения
Калькуляторы 
электронные таблицы: Excel
текстовые редакторы: Блокнот, WordPad. 
Графические редакторы: Paint, Photoshop
Звуковые редакторы: Звукозапись
Программы разработки презентаций: PowerPoint
Базы данных и СУБД: Access
Коммуникационные программы: Internet Explorer
Компьютерные словари и энциклопедии
Системы компьютерного черчения. 
Бухгалтерские программы
Игры (аркады, головоломки, стратегии и др.)
Лицензионные программы: продаются в виде коробочных дистрибутивов: 

CDдиски + руководство пользователя (+гарантийное обслуживание).
Условно бесплатные программы: версии программ с ограниченным сро

ком действия или с ограниченными функциональными возможностями.
Свободно распространяемые программы:
новые недоработанные версии;
программные продукты, являющиеся частью новых технологий;
дополнение к ранее выпущенным программам;
драйверы к новым устройствам или улучшенные драйверы к уже сущес

твующим.
4. Системы программирования
Операционная система
Под операционной системой обычно понимают комплекс управляющих и 

обрабатывающих программ, который, с одной стороны, выступает как интер
фейс между аппаратурой компьютера и пользователем, а другое предназначе
ние – для более эффективного пользования ресурсов вычислительной системы 
и организации надежных вычислений.

Операционная система – это программа, контролирующая работу пользо
вательской программы и систем приложений и исполняемая роль интерфейса 
между приложениями и аппаратным обеспечением компьютера.

Предназначения ОС можно разделить на три основные составляющие:
удобство: операционная система делает использование компьютера прос

тым и удобным;
эффективность: операционная система позволяет эффективно использо

вать ресурсы компьютерной системы;
возможность развития: операционная система должна допускать разра

ботку тестирования новых приложений и системных функций без нарушения 
нормального функционирования вычислительной системы.

5. Функции ОС:
– обеспечивает обмен данными с внешними устройствами
– поддерживает файловую систему (работа с файлами и папками):
FAT32 – начиная с Windows 95 OSR2 , раздел до 2 Тб
NTFS – Windows NT/2000/XP/2003, раздел до 2 Тб
– права доступа для пользователей
– квоты на объем каталога
CDFS – файловая система компактдисков
– обеспечивает запуск и выполнение остальных программ



61

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

– тестирование компьютера, обработка ошибок
– распределение ресурсов (процессор, память, внешние устройства)
Любая ОС имеет как минимум 3 компонента:
Ядро,
Драйверы,
Интерфейс.
6. Ядро операционной системы (Kernel) – часть операционной системы:
постоянно находящаяся в оперативной памяти;
управляющая всей операционной системой;
содержащая: драйверы устройств, подпрограммы управления памятью, 

планировщик заданий;
реализующая системные вызовы и т.п.
Все операции, связанные с процессами, выполняются под управлением 

той части операционной системы, которая называется ядром. 
7. Драйвер – это компьютерная программа, с помощью которой другая 

программа (обычно операционная система) получает доступ к аппаратному 
обеспечению некоторого устройства. 

8. Пользовательский интерфейс (UI – англ. user interface) – разновидность 
интерфейсов, в котором одна сторона представлена человеком (пользовате
лем), другая – машиной/устройством. 

Интерфейс двунаправленный – устройство, получив команды от пользо
вателя и исполнив их, выдает информацию обратно, наличествующими у нее 
средствами (визуальными, звуковыми и тп.)

Для упрощения работы пользователя в состав современных ОС входят 
программные модули, создающие графический пользовательский интерфейс. 
В ОС с графическим интерфейсом команды можно вводить с помощью мыши, 
тогда как в ОС с командной строкой команды вводятся непосредственно с кла
виатуры.

ОС содержит так же сервисные программы или утилиты – программы для 
обслуживания дисков (дефрагментация, проверка, сжатие и т.д.), программы 
для работы с файлами (архивация например), работа в компьютерных сетях и 
т.д.

Провожу закрепление материала практической  работой  за компьютером. 
Уровень А.В.С.

Алматинская область 
Илийский район  
п.Отеген батыр.

TEACHING EXPERIENCE THROUG ACTIVITIES THAT CAN BE 
USEFUL TO DEVELOP STUDENTS’ MOTIVATION, CREATIVE 
THINKING, SPEAKING SKILLS AND VOCABULARY ENRICHMENT

Вадим  АЖАЖА,
учитель английского языка ТОО 
«Гимназия Арман»

he theme “Teaching experience through activities that can be useful to develop 
students’ motivation, creative thinking, speaking skills and vocabulary Т

enrichment” is closely connected with the actuality of mastering a foreign 
language in modern conditions of the world globalization. To be successful today 
each person needs to know at least one additional language, besides the native 
one. The foreign language became a means of communication, understanding and 
interaction among people, as a means of familiarizing with other national culture 
and as important means for development of mental abilities of school students and 
their general educational potential.
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The overall objective of the educational reforms in Kazakhstan is adaptation 
of the education system to the new socioeconomic environment.  The entering of 
the Republic into the 50 most competitive countries of the world is tasked by our 
President. The education system improvement plays an important role in achieving 
this goal.

English is one of the most widespread foreign languages which are taught 
at school now. As our President mentioned English is the language ofsuccessful 
integrationinto the global economy.Mastering the bases of English gives the 
chance to pupils to familiarize with one of the conventional and most widespread 
means of crosscultural communication, the most important source of information 
on the modern world and processes occurring in it, and also foreign language gives 
an opportunity to enrich communicative experience, outlook, general and speech 
culture. Being the means of communication, English language has to be in “a ready 
state to the use” in arising and created situations of communication in oral speech 
and when reading.

A teacher must motivate his students to study a foreign language. Modern 
psychologists and teachers are united in the fact that quality of work and its results 
depend primarily on the motivations and needs of the individual, his motivation; 
namely motivation is purposeful activity that determines the choice of means and 
methods, their ordering to achieve the objectives.

On the other hand the given theme is interesting for teachers as they should 
know what activities to use at the lessons because they greatly influence on students’ 
creative thinking, speaking skills and vocabulary enrichment. Due to this fact 
students’ communicative competence will be enhanced which is more significant 
in teaching the English language nowadays.

It will not be a successful class if the students do not feel interested at the very 
beginning of a class. So, a teacher should try to start a lesson in a way which keeps 
his\her students engaged. An interesting way of starting a lesson could be using 
activities called warmup activities.A warmup stage is a preparatory stage which 
helps the students feel relaxed and also sets a positive mood for learning.

By spending five or ten minutes for warm up activities, learners can be 
motivated from the beginning of a class. Motivation for learning is influenced by 
the learners’ interest in the class activities. Students will be motivated to learn when 
the activities and exercises for language learning are interesting to them. So, the 
warm up activity used to motivate students should be interesting. It is defined that 
motivation is learners’ interest and enthusiasm for the learning materials and tasks 
used in class and it indicates their levels of attention, concentration and enjoyment.

Warm up activity has to be related with the lesson topic so that in other stages 
students can get involved in different activities easily to develop their language 
skill.Following are some example warm up activities: proverb matching, jigsaw 
reading, back to back, odd one out.

Creativity is an essential skill that students need in order to be successful in the 
21st century. Creative students are better at making changes, solving new problems, 
expressing themselves through the arts, and more.   Mind mapping is one of the 
best ways to enhance creative thinking and develop vocabulary on the one hand 
and to capture students’ thoughts and bring them to life in visual form on the other 
hand.Beyond just notetaking, though, mind maps can help students become more 
creative, remember more, and solve problems more effectively. The act of mapping 
something out encourages the individual to create an internal retelling of the story. 

Mind maps can be used for pretty much any thinking or learning task, from 
studying a subject (such as a new language) to planning your career or even building 
better habits. They are great for teams to use as well, for group brainstorming and 
interactive presentations.

The use of Mind Maps in class is useful when working on all sorts of skills. 
For example, students can use a Mind Map to quickly jot down the gist of an article 
they have read. Another great exercise is using Mind Maps to learn vocabulary.
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Vocabulary is central to English language teaching because word possessionis 
an essential prerequisiteof speaking, but in the reproductivekindsof speech activity 
word it’sis not enough to know only the meaning of the word;no less role is played 
byword ties possession and word phrases production. That is why we suggest 
using vocabulary games as an effective way of teaching vocabulary. The following 
vocabulary games for motivating learners can be used in teaching process: Apple 
Pass, Backs to the Board Game, Charades.

Speaking is another crucial part of the language learning process. Effective 
teachers suggest students speaking strategies that they can use to help themselves 
expand their knowledge of the language and their confidence in using it. Teachers 
help students learn to speak so that the students can use speaking to learn.   But 
in the English classroom we have problems with motivation. Students have low 
motivation to learn English. If students do not learn how to speak or do not get any 
opportunity to speak in the language classroom they may soon get demotivated 
and lose interest in learning. Nevertheless, if the right activities are taught in the 
right way, speaking classroom can be a lot of fun, raise learner motivation and make 
the English language classroom a fun and dynamic place to study English. The 
following communicative activities are useful for development of speaking skills: 
discussions, brainstorming, simulations, information gap, storytelling, interview, 
story completion, reporting. 

And finally teachers can check and assess their learners’ knowledge using 
Socrative. It is an enquirybased learning in action.Socrative is an engaging tool 
to quiz student understanding. By using Socrative, you can test your students’ 
knowledge to gauge their current level, check ‘inlesson’ concept learning, and add 
interaction to classes as students respond via their mobile device.

Teachers should invite Socratic methods into teaching by signing up 
for Socrative and merge the ancient philosophy of Socrates with the modern 
technologies and devices that they use today.

Socrative is a system that empowers teachers to engage their classrooms 
through a series of educational exercises and games via smartphones, laptops, and 
tablets.

After setting a simple quiz you can give instant feedback, and track the students’ 
progress over a period of time. Students are able to access and answer the quizzes 
via their smart devices, either as part of the lesson or from home.

Thus we can state that efficiency of educational process depends onteacher’s 
teaching experienceto organizelessonsand intelligentlyselectnecessary activity 
which motivates each student to communicate.Therefore,it is important for English 
language teacher tobe able to choose competentlythe form andmethods ofteaching, 
to create conditions for students’ activity, develop communication skills, enrich 
vocabularyand improve students’ abilities.
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В статье рассматриваются вопросы использования упражнений, способствующие повыше-
нию мотивации учащихся, развитию навыков говорения и критического мышления, а также по-
полнение словарного запаса.

Түйін
Бұл  мақалада  оқушылардың  мотивациясын  арттыруға,  креативті  ойлау  мен сөйлеу 

дағды ларын  дамытуға  және  сөз  қорын  толтыруға  пайдалы  жаттығулар  пайдалануы  
қарастырылады.

г.Шымкент
Южно-Казахстанская область.
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айдалы қазбалар туралы алған білімдерін тиянақтау, оқушылардың 
танымдық  қабілеттерін  арттыру,  ізденушілікке  баулу, қызығушылық

ПАЙДАЛЫ  ҚАЗБАЛАР

Гүлжан БАПАР,
№3 “Ақкөл” орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі

П
тарын ояту, қоршаған ортаны қорғауды үйрету арқылы экологиялық тәрбие 
беру – сабақтың мақсаты болды.

Сабақты пысықтау сабағы түрінде өттім.
Көрнекілігіне Қазақстан Республикасының физикалық картасы, тірек 

сызбалар, кесте, түрлітүсті суреттер қолдандым.
Сабақ бірнеше кезеңдерден тұрады.
Ұйымдастыру кезеңі – оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру, 

кезекшілік мәліметін тыңдау.
Өткен сабақта өздеріне ұнаған пайдалы қазбалардың суретін салып келу

ге берілген, (үй жұмысын тексердім).
Жаңа сабақты оқушыларды топқа бөлуден бастадым (1топ: экологтар, 

2топ: ғалымдар, 3топ: зерттеушілер).
Біздің сабағымыз пысықтау сабағы болғандықтан оқушыларға өткен 

тақырыптар бойынша тапсырмалар берілді, ол тапсырмаларды әр топ бірлесіп 
орындайды. 

1-тапсырма. «Сен білесің бе?» деп аталды. Әр топқа сұрақтар берілді, 
сұрақ жауабын топтан бір оқушы шығып айтты.

1. Пайдалы қазбалар дегеніміз не? Оларды қалай өндіріп алады? 
2. Пайдалы қазбалардың адам өміріндегі маңыздылығы. 
3. Пайдалы қазбаларды қалай қорғау керек? 
2-тапсырма. «Қандай пайдалы қазбаларды білесіңдер?» сұрағын тірек 

сызбаны толтыру арқылы орындады.
3-тапсырма. «Пайдалы қазбалар неше түрге бөлінеді?» сұрағына 

парақтағы сызба бойынша толтырды.
 4-тапсырма.  Кесте бойынша жанғыш, кенді, кенге жатпайтын пайдалы 

қазбаларды жазды.
5-тапсырма. «Суретпен жұмыс» сурет бойынша пайдалы қазбаларды 

қалай өндіріп алатындығы туралы айтты.
6-тапсырма. «Анықта, сипатта» берілген пайдалы қазбаларды сипаттау 

әдісі бойынша анықтап айтты.
7-тапсырма. «Картамен жұмыс» (қойылған сұрақтар бойынша картадан 

көрсету).
Мұнай, газ қай облыстан шығатынын теңізді,  көмір шығаратын ірі шах

таларды атап көрсетті. 
8-тапсырма. «Ой бөлісеміз» (өздері оқып, іздеп тапқан мәліметтерімен 

бөлісу).
9-тапсырма. «Тесттік тапсырмалар» (оқулықтағы тапсырманы дәптерге 

белгілеу).
«5 жолды өлең стратегиясы» бойынша тақырыпты қорытындыладым.
Оқушылардың орындаған тапсырмаларын бағалап, пайдалы қазбалар ту

ралы қызықты мәліметтер жинап келу үйге тапсырма ретінде берілді.
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сыншама ұлан-ғайыр даланы аз ғана халық қалай сақтап қалды?” де
ген сұраққа әзір ешкім де толыққанды жауап айта алмай келеді.  Оның 

Авторлық  жоба

ҰЛЫ  ДАЛА  ҰЛАҒАТЫ  ІЛІМІ  

Рамазан ЖАШИҰЛЫ,

“О
сырын енді тапқандаймын.  Құрақ көрпені бәріміз білеміз. Оны біз әзірге өнер 
деп қана  түсініп, сол тұрғыдан бағалап келеміз.  Сүйтсек, мұнымыз  қате екен. 
Оның негізгі мәнін бабалардың  «Құрақ құрамай, ой құралар ма», «Ою оймай, 
ой оралар ма» дегенінен  іздеу дұрыс тәрізді.   

Үш бидің  «тірі,  ірі,  бір»  болайық дегенін бәріміз білеміз. Бұл кереметті  
білік  күйінде қалдырмау үшін ойды оймен өрнектеу керек, сонда ол  өзінің 
құдірет  күшіне ие бола алады.  Ой құрау үшін  ой  құраққа  жүгінбесек, «Би 
болмасаң, би болма,  би түсетін  үй  бол»  қағидасы  да  бізге жол көрсетер 
биігіне  көтерілмей,  етекте  қалар ма  еді?! 

Бабалар  айтқан  түсініктерден  ой  құрай  алмасақ,  «жылы-жылы сөйлесең, 
жылан да інінен шығады»  дегенін  әр бағытта  шала түсініп, оның  ұрпақ  
тәрбиесіндегі таптырмас  құрал  екенін  білмейақ  өтер ме едік?  Не  үш  тілек 
пен  үш  бағытты ұстанып,  үш  әрекетке бастаған  жолына түспей, бейхабар боп 
одан да кетер ме едік?  

Елбасы   «Ұлы дала Елі»  атауын  өзіне  қайтарып еліне де,  ұрпағына  да 
сый жасады. Мақсаты – ұрпаққа ұлылықтың тереңінен  нәр  алдыртып,  биігіне  
қол  создыртып, оны  дүниеге  өз  биігінен қарату. Елбасының  «Ұлы дала Елі» 
атауы  тіліміздің  құдірет күшін  басқан көк тұманды  түре  серпіді. Енді  берері 
шексіз, айтары терең  қасиетті тіл  өз құпиясын  ұрпақ   алдында  айқара  ашпақ...  
дүниеге  де... Себебі  енді қазақ  тілі  өзінің құпия сыры арқылы үйренушіні  
қасиет  иесі   биігіне  көтеріп, оған  мұндай  Ел  бар екеніне  мың сан алғыс  
айттыртатын  болады...       

Менің  құлағымда  атам  айтқан  ұлы  даланың  кереметтері  әлі  тұр. Атам  
бір  ұғымды  түсіндіреді  де, келесісін  «өскенде  өзің білесің» деп айтпай
тын. Қоярда қоймай қиылып сұрасам: «Бәрін мен айтсам, сенің ой қанатың 
қатаймай, семіп қалады. «Қанатсыз құс –  құс па?» дейтін. Жадымда мәңгі 
қалған осы ұғым ұлы даланың ұрпақ тәрбиесіне ұсынған  өзгермейтін қағидасы 
екен ғой. Біреулер бірдеңені түсіндіріп жатса, «түсіндірме, түсінік іздет» 
дейтін. Енді бірде «сөздің қауызымен күнелтпе, уызымен суар» деп отыратын. 
Өзі көп сөйлемейтін. Сөзуарларға «аз айт сөздің түйірін» дейтін. Біз мәз бо
латынбыз, «сөзде түйір бола ма» деп. Атам: «Өскенде  білесіңдер»  дейтін де 
қоятын. Енді қарасам, мұның бәрі ұлы даланың  қазынасы екен ғой, шашудай
ақ шашып кеткен, ұрпаққа таза  күйде жетсін  де,  өздері ғана  құрасын деп.  
Біздің міндет – ойдан ой теру, ойдан ой  құрау,  ойдан  ой  қиып,  көңілге  сыры  
мол,  түрі  дүр  отау  тігу...    

Атам айтқан, ұлы дала жұмбақтаған  қазынаны жинауға талай жыл тер 
төктім. Оны ұрпаққа ой қанатын қатайтып жеткізетін әдісті де ұлы даладан ал
дым. Сондағы  ұстанған басшылығым, ұлы даланың  өзі айтқан,  оның озық 
ұлдары айтқан қағидалар «Ынталы жүрек сезген сөз, Бар тамырды аралар», 
«Жүрегіңмен сезбесең, Әлем сырын ұқпайсың», «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей 
ұстау…», «Тіршілік шарасына үйретілетін білім – тірі  білім», «Түсінікті кім 
бұрын салса, бала – соныкі»,  «Түсіндіру түсінікті байлайды», «Оқытпа, оқи 
білуге баулы», «Оқу ойдан озық емес», «Оқу – ой көзін ашудың ғана құралы» 
және тағы басқалар.       

«Ақ отау» отбасы мәдениеті интеллектілік мектебі 3–13 жасқа арналған 
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19 ойын сабақтардан тұрады.  Бұлар бала қадамымен есептегенде екі мыңнан 
астам сағатты құрайды. Мұнымен өскен бала өз қорғанын өзі соғатынын  Ал
маты, Атырау, Ақтау  және Қарағанды мектептері мен тәрбие мекемелерінде 
өткізген тәжірибелерім дәлелдеп берді. 

«Көп естігеннен бір көрген жақсы» емес пе, ендеше бір мысалға жүгінсек 
леймін...

Бала  «ІРІ   болған  заман   ...,    ...     ...   ... ТІРІ  қалар  ...   ...   ...   ...   ...   БІР  
болар заман   ...    ...   ...   ....» ұғымнан «өтті  алтау болып заман кетті, енді  кел
меске    туды  тату  қайта қылар  ала төртеуді» дегендей, көмек сөздер арқылы 
ой құрай алса, оның алдында төмендегі экран ашылады. 

Алты 
мың 
жыл

Ұлы даланың мұраты

Экрандағыны оқиды, оқи алмаса көмекке жүгінеді. Көмек айтпайды, сан 
сұрақты шештіру арқылы ойға жетелейді. Ұлы даланың талай сырына үңіліп, 
талай ғажапқа қанық болады. Өзінің өсу жолын табады. Мәңгіліктің тұтқасы 
не екенін біледі. Өйткені, сапырылған көп сөз жоқ. Дөп сөз бар, ойдан ой 
түйетін. 

Сабақ ойынға айналады, ойын ойға жетелейді. Оқы дейтін ешкім жоқ. 
Бірақ оқу қызықты іске айналады.  Он үш жылғы өмір жолың бір бет қағаздың 
үстінде сайрап жатыр. Шеңбердегі ойындар мен ойын сабақтардың бәрін теріп, 
сүзіп оқысаң, кең дүние өз құпиясын аша береді, аша береді. Алтыға дейін 
сөздің сыртымен өссе, жетіден кейін оның сырына үңіліп биіктейді, жетіледі. 
       

Бұл жұмыстың бәрі мектеп, атаанлар және жұртшылықтың бірігіп 
атқаратын істері.  «Ғұламалық мектеп» сабақтары арқылы өткізілетін «Аламан 
бәйге» конкурстары ауыл аймақты атабабаның «балалы үй базар» қағидасын 
өзгерген заманға сай «балалы ауыл базар» биігіне көтереді. Тамырынан нәр 
алған ұрпақ қазіргі адасу арқылы жіберіп алған кемшіліктерімізді өздері жоя 
алатын алып күшке айналады.  Егер елжұрт ұлы дала ұлағатын сырттай 
оқығымыз келеді десе, қоңырау шалып, ден қойсын. Сонда бұл сабақ жалғасып 
қана қоймай, өз жөнін тауып, бізді де жөндем жолға сала алады.

үй болу – 
түсетін

Би 
жоламай 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

ІРІ  БОЛҒАН  ЗАМАН  ӨТТІ  алтау  ала  болып 
 ТІРІ  ҚАЛАР  ЗАМАН  КЕТТІ  енді  қайта  келмеске 
  БІР  БОЛАР  ЗАМАН  ТУДЫ  тату  қылар  төртеуді

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

“Алақай” топтамасы
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сожалению, жестовым языком я занимаюсь с учащимиися в меньшей 
мере, чем искусством. Почему? Ну, вопервых, 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 какойнибудь 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, изза 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 подругому. 
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 чтонибудь 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 ІІІй 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?
Вопервых, 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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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 ақпараттықкоммуникациялық 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 ақпараттықкоммуникациялық 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 кезкелген сала
сын қарқынды дамытып, одан тиімді нәтиже алуымызға болады.

Бүгінгі заман талабына сай жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде 
ақпараттықкоммуникациялық технологияларды пайдалану өте тиімді. 

Біздің бұл мақалада 8сыныптағы 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 1суреттегідей 
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 кезкелген 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 1ші әдіс, яғни симметриялы режимді қарастырайық. Бұл әдісте 

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

3ке бөлінеді, сол сияқты әрбір  I/3 ток 2ге 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 
(2сурет). Схемада көрсетілген нүктелердің потен
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циалдары бірдей, сондықтан бұл нүктелерді сәйкесінше біріктіріп, өзімізге 
жеңілдетілген түрдегі схеманы аламыз. Сол кезде кубымыз 3суреттегідей 
оңай түрге келеді. 

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

Енді тізбектей жалғанған үш резисторды қоссақ , онда
    +      +      =       .
Бұдан параллель жалғанған екі резистор аламыз (6сурет), 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 (7сурет). Суретте көрсетілген 
нүктелердің потенциалдары бірдей болғандықтан, біз бұл нүктелерді 
қорықпастан біріктіруімізге болады. Потенциалы бірдей нүктелерді біріктіру 
арқылы өзімізге жеңілдетілген түрдегі электрлік  схеманы аламыз (8сурет). 

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

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

жүргізу;
– АКТны 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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