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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

ілім беру сапасын арттыру – жоғары білім әлеуетіне ие бәсекеге қабілетті 
және рухани бай жеке тұлғаны дайындауды қамтамасыз ету ұстаздар 

ОРТА  БІЛІМ  БЕРУ  МАЗМҰНЫН  ЖАҢАРТУ: 
БАСТАУЫШ  СЫНЫП  МҰҒАЛІМІ
ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР

Әсима  РЫСҚҰЛБЕКОВА, 
Педагогикалық шеберлік орталығы  
Алматы қаласындағы филиалының 
аға менеджері, тренер

Б
қауымының оқыту тәжірибесі мен кәсіби шеберлік әлеуетін арттырумен  бай-
ланысты. 

Қазақстан Республикасының  білімді  және  ғылымды  дамытудың 
2016 –2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаты мен 
міндеттерінде білім мен ғылымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адами ка-
питалды дамыту, сапалы білім беруге тең қол жеткізу, педагог кәсібінің беделін 
көтеру және сапалық құрамын жақсарту мәселелері нақты айқындалған. Осы 
нәтижеге қол жеткізуде мұғалімнің күрделі және сан қырлы іс-әрекетінің 
жиынтығын құрайтын оқыту тәжірибесіне өзгерістер енгізу қажеттілігін 
көрсетеді.  

Ф.Г. Кумбстың «Дағдарыспен күресу үшін әрбір білім жүйесіне 
ақшаға сатып алуға болмайтын көптеген нәрселер – идеялар, батылдық, 
табандылық, ізденіс пен өзгерістерге ұмтылуда сыни тұрғыда өзін-өзі 
бағалауға қабілеттілік қажет» деген тұжырымы білім беру жүйесін рефор-
малауда мұғалімдер қауымына үлкен жауапкершілік пен үміт артылатынына 
дәлел бола алады. 

Дж.Хэттидің (2011) педагогикалық зерттеулерінің метаталдауы нәтижесі 
оқушының айтарлықтай алға жылжуына мұғалімнің кәсіби шеберлігі оң 
ықпал ететіндігін дәйектеген.  Демек, мұғалімдер қолданатын оқыту әдіс-
тәсілдері оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз ету үшін маңызды 
екенін көрсетеді. Ол үшін мұғалімдік қызметте қандай өзгерістер талап 
етілуде?

Еңбек қызметін ұйымдастырудағы өзгерістер, еңбек нарығының 
қарқынды дамуы – кәсіби дағдыларға қойылатын талаптардың тез өзгеруімен 
ерекшеленеді. 

Табысты мұғалім қандай дағдыларды иемденуі тиіс?

Әлеуметтілігі және ұстай білуі: Адалдық (жұмысқа байыпты қарау,
– адамдармен жұмыс істей білу; еңбексүйгіштік, тиімді жұмыс істеу):
– көшбасшылық қасиеті; – эмоционалдық тұрақтылығы (босаңсу,
– өз бетінше жұмыс істеу қабілеті;  күйзеліске шыдауы, ұсақ-түйекке
– басқалармен ынтымақтасу қабілеті.  мән бермеуі); 
  – жанжал шығармауы (адамдарды   

   кешіре білу, көңіл аудару,    
   қайырымды, әдепті); 

  – эстраверттік (әңгімешіл, қайсар, 
   достастық, ортақшыл);
  – жаңа идеяларға ашықтылығы    

   (бірегейшіл, жаңа идеялары көп, 
   белсенді пайымдаулары бар).
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Мұғалімнің кәсіби дағдыларының ерекшеліктері білім беру мазмұнын 
жаңартудың ерекшеліктерімен тығыз байланыстылығын көруге болады:

– құндылықтарды анықтау, бұл маңызды өмірлік бағдар; 
– жаратылыстану-математикалық циклындағы пәндердің мәнін күшейту;
– үштілдік білім беруді ұйымдастыру;
– бағалаудың критериалдық жүйесін қолдану;
– жобалау-зерттеу қызметі үшін жағдайлар жасау;
– оқудағы және өмірлік міндеттерді шешуде алынған білімді қолданудағы 

оқушылардың бағдары; 
– пәндердің ықпалдастығы және жаңа пәндерді енгізу; 
– жоғары мектепте жоғары оқу орындарына дайындауға мақсатты ба-

ғыттау.
Жоғарыда ұсынылған білім мазмұнын өзгерту себептері негізінде бас-

тауыш сыныптарда оқытылатын пәндердің оқу бағдарламалары мен оқыту 
әдістемесіне де өзгерістер енгізілді. 

Бастауыш сыныпқа арналған білім беру бағдарламасы оқушыларға 
ХХІ ғасырдағы қарқынды дамып келе жатқан зияткерлік және техникалық 
ортада табысты болу үшін қажетті дағдыларды меңгертуге бағытталған. 
Олар оқушыларды сын тұрғысынан ойлау, бірлесіп жұмыс істеу, ақпаратты 
өңдеу, мәселелерді шешу сияқты анағұрлым жоғары деңгейдегі көптеген 
дағдыларды өз бетінше меңгеруге және зерделеуге дайындайды және ынта-
ландырады. Осы дағдыларды жоғары дәрежеде меңгеру математика пәнінің 
білім беру бағдарламасында мәселелерді шешу, жаратылыстану пәнін 
меңгеруде бірлескен зерттеу және ғылыми зерттеу жүргізу дағдыларына баса 
назар аударса, дүниетану пәні аясында ойлау дағдыларын дамытуды көздейді. 

Бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы 
оқушылардың бұрын меңгерген білімдері мен дағдыларын жетілдіруге, со-
нымен қатар, жаңа түсініктерді қалыптастырып, қабілеттерін дамытуға 
бағдарланған. 

ХХІ ғасырдың қарқынды ілгерілеу ырғағына қатар ілесу үшін өзара 
тығыз байланысты және көпмәдениетті әлемде қалыптасқан қазіргі жағдайда 
оқушылардың өз бетінше оқу дағдыларын дамыту аса маңызды болып табы-
лады. 

Бастауыш сыныпта оқыту оқушыларды төменде аталған мүмкіндіктер 
есебінен дамытуды көздейді: 

– ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік ұсыну; 
– кез келген қабылданатын ақпаратқа сын тұрғысынан қарап, талдай білу 

дағдысын белсенді дамыту; 
– өзіндік рефлексия және тәуелсіз, өз бетінше ойлануға ынталандыру;
– кез келген өмірлік жағдайда немесе жұмыста кездесетін негізгі жаһан-

дық  мәселелерді  түсіну  және  оларға  сәйкес  әрекет  ете  білуге ынталан-
дыру.

 Бастауыш сыныптарда оқытылатын пәндерді оқу арқылы оқушылар өз 
түсінігін кеңейте отырып, өзінің ой-пікірі үшін жауапты болуға үйренеді. 
Оқушылар өзіндік көзқарасы мен пайымдауын қалыптастырып, дамытуға, 
мұқият зерделеуге және өз ойын сенімді айта білуге дағдыланады. Мысалы, 
олар дәлелдерді талдау мен бағамдауды және ойлау дағдылары туралы ой-
лануды үйренеді. Сонымен қатар, пәнаралық байланыс орнату арқылы олар 
ақпаратты тиімді пайдалануды үйренетін болады.

Оқыту үшін мұның маңызы қандай? 
Бастауыш сыныптың білім беру бағдарламасы спираль тәріздес 

құрылымға негізделген. Оқушылар бастауыш сыныпта оқу бағдарламасы 
аясында игерілетін негізгі дағдыларға мезгіл-мезгіл қайта оралып отырады. 
Мысалы, оқу бағдарламаларындағы кейбір оқу мақсаттары оқушылардың 
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шынайы өмірде кездесетін мәселелерді анықтап, оларды зерттеуін талап 
етеді. Оқушы сыныптан сыныпқа ауысуына қарай бұл мәселелер күрделене 
түседі. Мәселелерді шешу тәсілі, негізінен, дүниетану мен жаратылыста-
ну пәндерінде қамтылған және математика бойынша оқу бағдарламасының 
негізгі тәсілдерінің бірі болып табылады: мәселелерді шешу қабілеті сан-
дар, алгебра, геометрия, әсіресе математикалық модельдеу бөлімдерінің 
құрамдас бөлігі болып табылады. Мәселелерді шешуге арналған жаттығулар 
оқушыларға таныс емес мәселелерді қамту арқылы олардың қызығушылығын 
оятып, оларды жаңалық ашуға және өз тұжырымдарын жасауға ынта-
ландыруы тиіс. Олар оқушылардың дайын стандартты жолдарды пайда-
ланбай, мәселенің шешімін іздеп, оны өз бетінше табуға ұмтылуды және 
заңдылықтарды зерделеуін қажет етеді, сол арқылы белсенді оқуына ықпал 
етеді. 

Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізуде бастауыш сынып мұғалімдері 
қолданатын бірқатар тәсілдер: 

– мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым мен жазылым; 
– қарым-қатынас жаттығуларын пайдалану; 
– мәселені шешу мақсатында жеке және топта жұмыс істеу; 
– орындау арқылы білім алу (әрекет ету арқылы);
– ашық сұрақтарды пайдалану; 
– дәлел ұсынуға ынталандыру; 
– зерттеу барысында бірлесіп жұмыс істеу; 
– зерттеуге негізделген оқу, оның барысында оқушылар мәселені жеке 

өздері зерделейді.
Бұл тәсілдерді тәжірибеде тиімді жүзеге асыруда мұғалімдердің оқыту 

тәжірибесіне өзгеріс енгізуде Дэвид Колб 1984 жылы әзірлеген эмпирикалық 
оқу теориясы басшылыққа алынады. Циклде төмендегі мәселелер қамтылған.

Эксперимент:
– түрлі тәсілмен қолдану;
– жаңа тәжірибені жүзеге асыру.
Тәжірибе:
– өз тәжірибесі арқылы үйрену, көз жеткізу.
Нақты түсініктің болуы:
– теорияны меңгеру.
Рефлексия:
– іс-әрекетке қайта оралу, талдау жүргізу.
Бүкіләлемде білім беру жүйелерінің келешек ұрпаққа қандай білім 

беретіні туралы мәселе қайта қаралуда. Осы мәселе аясында «Балалар ХХІ 
ғасырда табысты болу үшін нені үйренуі керек?» және «Оқытудың тиімді 
әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды. Бұл сауалдар 
білім беру бағдарламасымен және білім беру бағдарламасын жүзеге асыруда 
қолданылатын педагогикалық тәсілдермен тығыз байланысты.

Қорыта айтқанда, білім беру мазмұнына өзгеріс енгізуде мұғалімдер 
қауымына білім берудің жаңа стандарттары және оқу бағдарламаларымен 
сауатты жұмыс жасай алу және тиімді оқыту тәжірибесін дамытуға деген 
қажеттілік пен жауапкершілік жүктейді.

Әдебиет  
1. Қазақстан Республикасында білімді  және  ғылымды  дамытудың  2016–2019  жылдарға  

 арналған мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2016. 
2. Дж.Хэтти. ҚР мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы. – Астана, 2015.
3. Мұғалімге арналған нұсқаулық//Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ Педагогикалық  

 шеберлік орталығы. –  2015. 
4. Мұғалімдердің  біліктілігін  арттыру  бағдарламасы//Назарбаев  Зияткерлік  мектептері  

 ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы. – 2015.



6

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

азіргі кезеңде жүзеге асырылып жатқан  жаңа бағдарламаның негізгі 
мақсаты – жылдам өзгеріп жатқан әлемде өзіне сенімді және табысты 

БІЛІКТІ  МАМАН – ШЫҒАРМАШЫЛ  ТҰЛҒА

Қибат  БАҚТИЯРОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚФ Маңғыстау облысы бойынша 
педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институтының деңгейлік бағдарламалар орталығы тренері

Аннотация. Мақалада «Тиімді оқыту» бағдарламасы бойынша  біліктілігін 
арттырған мұғалімдердің іс-тәжірибесінде курстан алған білім-біліктерін қолдана 
отырып оқыту мен оқу үрдісінде   өзгеріс енгізгендігі жөнінде баяндалады.

Түйінді сөздер. Модуль, критериалды бағалау, психологиялық ахуал, кері байла-
ныс.

Қ
болуға мүмкіндік беретін дағдылары мен түсініктерін дамытуға, өмірлік 
жағдайларда өз білімдерін қолдануға ықпалын тигізетін сыни тұрғыдан 
ойлауға үйретуді қамтиды. Мұғалімді тәжірибелік тұрғыда дамытуға 
бағытталған курс мазмұны қазақстандық білім беру жүйесін дамытудың 
стратегиялық жоспарларының мақсаттарына сәйкес, педагогтің зерт-
теу мәдениеті мен өзіндік рефлексивтік қабілетін және теориялық білімді 
тәжірибемен ұштастыруды мақсат ететін құзырлылықты дамытуды көздейді.

Бәсекеге қабілетті елдің қатарына енуде еркін ойлайтын, өзіндік 
көзқарастары қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеуде Сындарлы оқыту теориясы-
на негізделген Әлемдік бағдарламаның орны айқын. Бағдарламада дәстүрлі 
педагогикада көрініс таппаған оқушының өзін тануы үшін және өзіндік 
мәселелерді шешу үшін өзіне-өзі рефлексиялық басқаруды жүргізе алуы 
көрініс тапқан. Білім беру баланың жеке дербес мүмкіндіктерін ескере оты-
рып белсенді іс-әрекет жасауына, тұлға ретінде дамуына, өзін-өзі тәрбиелеп 
дамытуына, жас және жеке ерекшеліктерін ескеру болып табылады. Да-
йын білім беруге негізделген дәстүрлі оқуда алынған білім механикалық 
тұрғыда есте сақталып, кейін санадан жоғалып жатады, оның себебі, мән- 
мағынасының терең талқыланбауынан. Ал, сындарлы оқытудың мақсаты –
оқушының терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін кез келген жерде, 
кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету.

Сындарлы оқыту теориясынан күтілетін нәтиже – оқушылардың қалай 
оқу керектігін үйреніп, соның нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел-уәждерін на-
нымды жеткізе білетін, сенімді сыни пікір, көзқарастары жүйелі дамыған, 
сандық технологияларда құзырлылық танытатын оқушы қалыптастыру.

Тәжірибе кезінде тренерлермен жоспарлау мен оқыту бойынша ой 
бөлісуге қажеттілік туындады, нәтижесінде  жаңа идеяларым пайда болды. 

Қазақстан Республикасының педагогтердің біліктілігін артты-
ру курсының «Тиімді оқыту» бағдарламасын басшылыққа ала отырып 
өзімнің іс-тәжірибемдегі қолданып жүрген әдіс-тәсілдеріме бірқатар 
өзгерістер енгіздім.  Жоспарды іске асыратын кезең – оқыту үрдісі. Жос-
парды мазмұндық және техникалық талаптарға сай жасақтап, кезектен 
тыс ресурстармен толықтырып отырамын. Қадамдарды жоспарлау үшін 
бағалау қағидаттарын ұстандым. Жоспарлауда интербелсенді әдіс-тәсілдерді 
қолдануға дағдылана отырып іс-әрекет барысында әдіс-тәсілдердің көрініс 
табуы мен үшін маңызды болды. Әрбір сабағымды өткенде мақсатымен та-
ныстырып және оған қалай жететініме тоқталып, табыстылық критерийімен 
таныстырып отырдым. Топтардағы белсенділікті жандандыру мақсатында 
топтың өзін-өзі бағалау парақтарын жиі пайдаландым. Өзін-өзі бағалау оны 
дамыту үшін өте маңызды болып табылады. Өз тәжірибемде тақырып бойын-
ша тыңдаушыларға қызығушылығын оятуға таныстырылым мен бейнежазба-
ларды қолданамын.
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Таныстырылым арқылы тақырыпты ашу үшін «түрткі болуға арналған 
сұрақтар» және «сынақтан өткізуге арналған сұрақтар тәсілі арқылы» 
тыңдаушылар таныстырылған ақпарат туралы өз түсінігін қалыптастырады, 
бұрыннан таныс мәліметті жаңа мәліметпен ұштастырады.  Бейнежазба 
арқылы тыңдаушылар көрсетілген әрбір көрініске түсініктеме беру арқылы 
жаңа сабақтың тақырыбын, мағынасын ашады. Бірінің ойын бірі құптап, 
кейбір жерінде өз ойларын ортаға салып, бейнежазбадан алған әсерлерін  
толғаныспен жеткізеді. Мұнда мен тыңдаушылардың ойлау деңгейінің, сыни 
көзқарас өресінің бірте-бірте биіктеп, өз ойларын жасқанбай жеткізе алаты-
нына көзім жетті. Жаңа материалды үйрену кезеңінде тапсырмаларды орын-
дау, талқылау кезеңдерін жүргіземін. Сабақ үрдісінде тыңдаушыларымның 
бір-біріне сұрақ қоюына, ойлануына, өз ұсынысын айтуына жағдай туғыздым. 
Үнемі тыңдаушыларды нақтырақ сөйлеп, сыни ойлайтын көшбасшы болуға 
бағыттадым. Тапсырмалар жүйесі  сабақтар тізбегінде  табыс критерийлері 
мен өлшемдерінің нәтижесін анықтауға, тұжырымдауға және өз тәжірибемде 
өзгерістер енгізуге бағытталды. Тапсырмалар бойынша тыңдаушылардың 
сабаққа ынтасын арттыру үшін сыни тұрғыдан ойлауға бағытталған сұрақтар 
берілді. Қойылған сұрақтар арқылы тыңдаушылар арасында диалогтік 
қатынастың жүзеге асуын қадағалап отыруды мақсат еттім. Сабақ берудегі 
шығармашылық ізденісімді тыңдаушылардың сын тұрғысынан ойлау 
қабілеттерін дамытуға  бағыттадым. Жақсы ойлайтын тыңдаушылар жауапта-
рында пікірлерін жинақтап жатқанда , ойлау дағдысы төмендеу қалыптасқан  
тыңдаушылардың қиын сұрақтарға дәлелді жауап берудегі әлсіздігі байқалды. 
Дағдылары әлсіздерге қолдау көрсету үшін оқытуды саралауды жақсартудың 
маңызы зор деп түсінемін. 

Бағалау кезінде формативті, критериалды бағалауды кеңінен пайдаланып, 
мұғалімдерге тақырыптың мазмұнын толық меңгеруге жағдай жасай отырып  
әр тыңдаушының еңбегін шынайы бағалауға тырыстым. Өзара әріптестерімен 
берілген жұмыстың қалай және қаншалықты дұрыс орындалғанын бағалау 
үшін, ең әуелі жағымды тұстары айтылу керектігі үйретілді. Оқушының 
жұмысын жақсарту үшін жаңа әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып үздік 
нәтижеге қол жеткізу үшін бағалау өлшемдері талданды. 

Сабақтың соңында тыңдаушылардан не тиімді, не тиімсіз болды деп кері 
байланыс алуға және бағалау жұмыстарын жүргізуге  назар аударамын. Жаз-
баша пікірлер,  сұрақтар, кері байланыс күнделігі, өзіндік бағалау парағы, 
тыңдаушының дәптері арқылы жүзеге асты. Жазбаша пікір  тыңдаушының 
жазба жұмыстарына берілетін пікір оқуын арттыруға көмектесті,  сұрақтарға 
тез жауап бере бастады, мысалы «Саған сабақтың қай кезеңі ұнады?» де-
ген сұраққа тыңдаушы «Сабақ соңындағы бақылау парағы», – деп жауап 
берді. Кері байланыс күнделігі, өзіндік бақылау дәптері тыңдаушыға өтілген 
материалға өзіндік әрекеті арқылы ойқорытуға жетелейді. Кері байланыс 
арқылы тыңдаушылардың нәтижесін көре отырып, мен тыңдаушылардың 
оқуға деген ынтасының одан да арта түсетініне сенемін. Болашақта кері 
байланыстың тиімділігі арқылы оқыту мен оқу сапасын жақсартуға болады 
деп ойлаймын. 

Жаңа бағдарлама бойынша біліктілік курсын өткізуде алғашқыда 
топтың жас ерекшелігі, пән бойынша ерекшеліктер кедергі болды. Сондай-
ақ техникалық құралдарды көптеген мұғалімдердің басқара алмауы, ин-
тернет жүйесін толық пайдалана алмауы тәрізді қиыншылықтар кездесті.   
Бағдарлама мазмұнында мұғалім де, оқушы да сыни тұрғыдан ойлай білуге 
үйрену керек  деген тұжырым бар. Осы тұжырымды жүзеге асыру үшін 
сабақтарымда мұғалімдерді  ойлана білуге және сыни тұрғыдан бағалай, 
дәлелдеуге үйретуге жұмыстандым. 

«Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз не? Оқытуда сыни тұрғыдан ойлауды 
пайдалану» тақырыбындағы сабағымда  жоспарға кезектен тыс «Қоршаған 
орта және мен» тақырыбы бойынша сыни тұрғыдан ойлай білуге негізделген 
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тапсырманы  қосымшаладым.  Жоспарды жүзеге асыру барысында  сабақ 
жос парын дайындауда мұғалім мүмкіндігін ескеру қажет екендігін түсіндім. 

Тапсырманы орындау кезінде мұғалімдердің сөйлеуі, сөйлем құрастыруы, 
ойын  нақты жеткізуі және бірін-бірі тыңдау мәдениеті қалыптасты. Алдыңғы 
топқа қарағанда,  бұл кезде тапсырмалардың орындалысында өзгешеліктер 
болды: мұғалім сыни тұрғысынан ойлана алды, талдай, дәйекті пікір айта 
алуға жаттықты және уақытты үнемдей алды. Сондай-ақ көзбен көретін 
айғақтар негізінде сыни тұрғысынан ойлауға «Өте ертедегі ұлы аталар мен 
әжелер ұрпағы» бойынша тапсырма бердім. Нәтижесінде тыңдаушылар топ 
ішінде тарихи кестенің үлгісі бойынша суреттерді сұрыптап, оны салысты-
рып жинақтады. Айғақтарды зерттеп,  сұрақтарға жауап бере отырып ойла-
рын талқыға салды. Ауызша ақпаратты талдап, сыни тұрғысынан бағалады. 
Сабақ  соңында тыңдаушылардың не үйренгенін нақты білуге және білім 
алушылардың қажеттілігін түсінуге назар аудару қажеттігін ұғындым.

Тыңдаушылар  нәтижеге қол жеткізе алатындай  тиімді оқыту әдістерін 
және белсенді стратегияларды таңдап алдым. Оқыту нәтижелерін сабаққа 
тыңдаушылардың деңгейіне бөлінген уақытты ескере отырып, оқу мақсаты 
мен табыс критерийін  айқындап болған соң, оқу мақсатына жетуге 
бағытталған тапсырманы орындауға арналған ресурстарды анықтадым. 
Диалогтік өзара әрекеттестік арқылы сыни тұрғыдан ойлау мақсатын 
көздейтін мұғалімдердің назарын әртүрлі шешімдердің ішінен ойды бір 
мәселе төңірегінде шоғырландыруға мүмкіндік беретін қатарласып ойлау 
үдерісі бойынша   Э.Бононың «Ақылдың алты қалпағы» әдісімен «Каспийдің 
бүгіні мен болашағы» тақырыбындағы тапсырманы орындауды ұсындым. 
Тыңдаушылар  шығармашылық қабілетін шыңдау үшін,  өз тәжірибесінен 
мысал келтіруге және өзіндік көзқарасын білдіруге сыни тұрғысынан 
ой жүгіртіп, пікірлерін, өзіндік “мен” тұжырымдамасын ортаға салуға 
жұмыстанды.  Топтағы мұғалімдер өз пікірлерін білдіре отырып ойлау, тал-
дау, іздену қабілеттерін  дамытты. Зерттеушілік әңгіме кезінде бақылау және 
бағалау нәтижесінде айналасындағылардың пікірін тыңдай отырып топ 
бірлескен шешімдер қабылдауға тырысты. 

Мерсердің «бірлескен ойлау» туралы идеясымен сабақтастырып, 
тыңдаушылар бір-бірімен ынтымақтастық орнатуға және қарым-қатынас 
жасауға бейімделді. Өз бетінше оқу зерттеу жүргізу үшін шағын топтар-
да жеке таныстырылымдар болды. «Тоғысқан пікірталас»  әдісі арқылы 
бірлескен түсінік қалыптасты, бір-бірінің пікірлерін талқылады, топ бір-
біріне баға берді.  Жаңа мәтінді тыңдаушылардың өздері оқып түсінік алуы 
және олардың жаңа түсінікті өзінде бар біліммен ұштастырып, ой түйіндеуі 
маңызды болды. Топтық жұмыс тыңдаушылардың іс-әрекетінің көрінісі бо-
лып табылды. Нәтижесінде, пікірталастыруға мүмкіндік беретін оқу орта-
сын құруды қамтамасыз еттім. «Тәрбие сөйлеуден басталады»  тапсырмасы 
бойынша тыңдаушылардың шығармашылық белсенділігі мен сыни ойла-
уын дамыту үшін  теориялық материалды білу және түсіну, ақпаратты тал-
дау мен бағалау, пайымдаудың құрылу  критерийлері бойынша эссе жазды. 
Жеке жұмыс жасау нәтижесінде «Еркін жазу» әдісін және жазуға арналған  
сөздіктер мен синонимдерді келтіре отырып жаңа сөздерді бұрын үйренген 
сөздермен байланыстырып, жүйелеп орындауға дағдыланды. Тыңдаушылар 
тапсырманы жеке орындап болған соң, жазбаларын ауыстыра отырып, алдын 
ала белгіленген критерийлерге сүйене, бірін-бірі бағалады. Тыңдаушыларға 
көмек көрсету мақсатында оларға қызығушылығын ояту үшін қолдау 
көрсетіп, мадақтап, бағалау жүргізіліп отырды. Тыңдаушылар бір-бірінің 
жұмысына баға қою арқылы басқаның жұмысын бағалауды, өз жұмысындағы 
қателіктерді көріп, түзетуді үйренді. Бұл оқу туралы ойлануға және түсінуге 
көмектесті, түсінбеушілікті шешуге мүмкіндік берді.

Әңгімелесудің түрлерін сабағымда қолдана отырып тыңдаушылардың 
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шығармашылығын дамытуға әсері бар екенін байқадым.  Диалог барысында 
сыни ойлауға бағыттайтын сұрақтарды пайдалану арқылы тыңдаушыларды 
диалогқа түсуге жетеледім. Топтағы диалогтік тәсілді жандандыру 
мақсатында үлестірмелі материалдардан сұрақтарды әр топқа бөліп бердім. 
Тыңдаушылар бір-бірінің сұрақтарына жауап бере отырып сұрақтардың жа-
уабын талқылауда жұптық жұмыстың пайдалы екендігін түсінді. 

Білім берудің диалогтік тәсілдерін дамытуда мен сабақтарымда сұрақ 
қою арқылы тыңдаушының  тақырып бойынша сындарлы сөйлеуі, білімге 
құштарлығы дағдыларын қалыптастыра отырып сыни тұрғыдан ойлауға 
ықпал еттім. Бір-бірін үйретіп, үйрену, пікір бөлісіп, өзгенің пікірін құрметтей 
білу, өздерін және өзгені бағалай білу, өзара диалогтік қатынасқа түсу ба-
рысында ойларын жүйелеп жеткізу, тренер мен тыңдаушы, тыңдаушы мен 
тыңдаушы арасында серіктестік құру арқылы ой бөлісу қабілеттерін дамыта 
алдым.

Сұхбат әдісі – әлеуметтік психологияны зерттеу әдістерінің бірі. Сұхбат  
тәжірибелі мұғалімдер мен жас мамандар арасында жүргізілді. Мектептегі 
тәжірибе кезеңінде өткізілген сабақ жоспарларын пайдаланып, сабақтың 
кіріспе, таныстырылым, негізгі және қорытынды кезеңдерін талқылау 
үшін тыңдаушылар сұрақтар құрастырды, бірін-бірі тыңдай отырып белгілі 
сұрақтың айналасында жауаптар берілді.  Нәтижесінде сөйлеу, сөйлем құрау, 
ойды нақты жеткізу, бірін-бірі тыңдау мәдениеті қалыптасты. Кері байланыс 
орнату мақсатында сабақ үрдісінде оқушыларға барлық уақытта пікірлерін 
айтуға уақыт болмайтындықтан  білім ағашы, бағдаршам, достық алақаны, 
білемін, білгім келеді, үйрендім әдісі арқылы жүзеге асыруға болатынын 
ұғындырдым.

Бағдарламадан күтілетін нәтижелер қалай оқу керектігін үйреніп, соның 
нәтижесінде еркін, өзіндік  дәлел-уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынта-
лы, сенімді, сыни пікір, көзқарастары жүйелі дамыған, білімде құзырлылық 
танытатын құзырлы орта қалыптастыру болып табылады. Олай болса, келе-
шекте келесі курстың мазмұнын жаңартып, жаңа тренингтер, жаңа ресурс 
көздерін іздестіру, жаңа тапсырмалар дайындау жолында жұмыстанатын бо-
ламын.  Топтағы жұмыстың сәтті және сәтсіз тұстарын анықтау мақсатында 
өзімнің жазбаларыма сараптама жасадым. Онда әрбір күнгі жұмыс бары-
сымда тыңдаушылардың қызығушылығын арттыру және топтық жұмыста 
белсенділік таныту үшін, кейбір топтағы тұйық мінезді тыңдаушының 
орындығына стикер жапсырып, сол арқылы сөйлету әдістерін пайдаландым. 
Сондай-ақ сессия кезіндегі бейнежазбаларым арқылы бақылау, қадағалау 
жүргізілді. Бұл әдістерді қолайлы деп таңдаудағы мақсатым, мен өз 
жұмысымның нәтижесін көру және олқы тұстарын жетілдіру.

Мұғалімдерді оқыту барысында өткізілген оқу сабақтарым мен 
тренингтерімде жоба теориясын, жеті модуль идеясын толыққанды енгізіп, 
мұғалімдердің ой-санасына түрткі болып, көптеген жұмыстар мен іс-
әрекеттер жүзеге асырылды.

Әдебиет
1. Мұғалімге және тренерге арналған нұсқаулық. – Астана, 2012. – ІІІ деңгей. – 3 басылым.
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3. Педагог республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық журнал//2014. –  №4.
4. Білім  технологиялары   республикалық   ғылыми-әдістемелік,  педагогикалық  журнал// 

 2016.  – №1, 2.
Резюме

В статье излагается о введении изменений в процессе обучения, используя знания  серти-
фицированных учителей, полученные опытом на курсах повышения квалификаций по программе 
«Эффективное обучение».

Summary
The article recites the changes in the learning process using the knowledge of certified teachers 

gained with the experience on the course of vocational rehabilitation on the program «Effective 
learning». 



10

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

А. Назарбаеваның аналық махаббаты  жан жылуын арнаған адамгершілік 
құндылықтарымен өз ұлтының ұрпақтарына деген қамқорлығының 

ӨЗІН-ӨЗІ  ТАНУ – РУХАНИ
АДАМГЕРШІЛІКТІҢ  ТҰҒЫРЫ 

Меруерт  ОРАЗБАЕВА,
Шәкәрім атындағы облыстық дарынды балаларға 
арналған үш  тілде оқытатын мамандандырылған 
мектептің өзін-өзі тану пәні мұғалімі    

               “Адам өміріндегі  ең қажетті білім – өзін-өзі тану”.
                                                                                                  Бернар Фонтенель

С.
айғағы  өзін-өзі тану. Тұлғалы да  тұғыры биік болашақ  ұрпақтың интел-
лектуалды, эмоционалды психикалық ішкі жан дүниесінің саналылығын 
айқындайтын өмір әдебінің қайталанбас биік шыңы.  Өзін-өзі тану пәнінің 
негіз алатын қайнар  бұлағы – дана қазақ  халқының   философиясы.  Адам 
қабілеті, мүмкіндігі  неткен  шексіз.  Өзін-өзі тану пәні әділет деген заңғардың 
аппақ арының алдында – адам өмірінің көзге көрінбейтін, өте нәзік, аса құнды 
қасиеттерін  жүректен-жүрекке үзбей жеткізетін парасаттың шыңы. Адамзат 
бойына ізгілік, әдептілік нұрын себу, рахымдық, мейірбандық құдіретін жан 
дүниеңе арқау ету өзін-өзі тану пәнінен бастау алады.  «Өзіңнен өзіңді ізде, 
өзіңе өзің бағын, өзіңді өзің тани біл» деген оқытушы еңбегінің баламен байла-
ныста болатынын бір сәт те есімнен шығарғым келмейді. Тіршіліктің мәңгілік 
сұрақтарына жауап беретін, адамзат құндылығының басты қайнар көзі, 
өзіңнің «МЕН»-іңе ешқашан кір келтірмей сақтап, жан дүние тазалығымен 
толықтырып, махаббаттың құдіретті күшімен зұлымдықты жоятын, ардың 
ақ туы,   ұрпақ өмірінің  ажырамас құнды дүниесі ол  мен  үшін өзін-өзі 
тану әлемі болып қалмақ. Жер бетінде жақсы жандардың көптігіне сену, 
көпшілікпен жақсы  өмір сүруі үшін, өзіміздің көп нәрсе жасау қажеттігімізді 
түсіну, басты мақсатымыз бен міндетіміз болып табылады. Адамдыққа, 
адалдыққа деген құштарлық   жүректерден жүрекке жалғасқан  ғажайып 
сезім. Сол сезімнің өзін-өзі тану пәні    арқылы қазіргі уақытта жүзеге асып 
жатуы бізге берген жаратқанның  ғажайып  сыйы.  Адамзат  өзін-өзі тану 
кезеңдерінен өткен сайын, өзін-өзі өзгертеді, өз өміріне деген  қатынасын 
өзгертеді. Жаңа қырлары, жаңа мүмкіндіктері  ашылады. Адам жеке-дара 
ғалам, сырлы дүние. Сыртқы  әлемді тану қандай күрделі болса, адамның 
ішкі әлеміне бойлау одан да қиын. Ал өзіңді тану әрі пайдалы  әрі қызықты. 
Барлық адам өзіне – Мен кіммін? Мен қандаймын? Өзімді тануда  өмірімнің 
мәні неде? деген сауалды қояры анық. Өйткені, адамның  ішкі әлемі  – шексіз 
әлем. Өзін танығысы, білгісі келеді. Өз алдарына мақсаттар  қояды. Фараби 
«Адам өзінің мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді  және адамның 
басына қонған бақтың тұрақты болуы жақсы мінез-құлыққа байланысты» 
деген екен. Ал   өзіңді  алға  қарай жетілдіру   бойыңа  жақсы мінез-құлық 
қалыптастыру, ең алдымен,  өзін-өзі танудан басталады. Өйткені, өзіңнің кім 
екеніңді, қандай екеніңді білмесең,  тәрбиенің  қай бағытта жүретінін және 
қандай мінез-құлық қалыптастыру қажеттігін білу қиынға соғады. Қоғам да-
муында біздің күнделікті қарапайым тіршілігімізде сүйіспеншілік пен ізгілік, 
мейірімділік пен қайырымдылық, шыдамдылық пен имандылық, адалдық 
пен ибалық сияқты  асыл қасиеттер бойымыздан табылуы   қоғамда адамға  
қажетті  құндылық екенін  білдіреді. Осы адами қасиеттерді жүзеге асыру біздің 
негізгі мақсатымыз екендігі сөзсіз. Адамның өзіне   өзін-өзі тану мәдениетін  
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қалыптастыруы – өмірдің талабы. Өмірде  өзіндік таным – өте кең ұғым, ол 
адамды  өз  бақытының және өз өмірінің субъектісі ретінде танытады. Өзін- 
өзі тану – өзіңді тану ғана емес, әлемді тануды үйрететін пән.  Атынан көрініп 
тұрғандай, адам өзгені тану үшін, біріншіден, өзін жақсы танып білуі шарт. 
Біздің негізгі бағытымыз өзімізді өзіміз тану болмақ.  Өзін-өзі танудың көмегі  
адам өзінің  қадірін білуіне, өзін сыйлауына, жетілдіруіне, рухани өмірде  
және қоршаған ортада, өзінің бағыт-бағдарын аша алуға тәрбиелейді. Адам-
зат бойындағы  махаббат сезімін оятады, өз бетінше шешім қабылдай алуы-
на, әрекетіне жауапкершілікпен қарауына, сезіне білуіне, ойын шыңдауға, 
шығармашылық  қабілетінің ұшқынының  ұшталуына  бағыт береді. Өзін-өзі 
тану ұрпақ бойына өмірдің мәнін, сүйіспеншілік, бақыт,  сыйластық, татулық, 
бірлік, төзімділік құндылықтарын дарыту арқылы адамның қоғамда  өз ор-
нын табуына, қабілет, дарынының  ашылуына, ақыл-парасатының дамуына, 
сәнді өмір сүруіне қызмет ететін бастаушы күш. 

Н.Ә. Назарбаев «Біз тұрғызатын қоғам арды бағалайтын, белсенді, 
жоғары моральды, әдепті және рухани байлығы мол адамдардан тұру 
керек» дей келе, жаңа құндылықтар жүйесіне тезірек бейімделіп кететін 
болашаққа жаңаша көзқарасы бар жас ұрпақты дер кезінде ең қымбат ада-
ми көзқарастар негізінде  рухани адамгершілік, имандылық, ізгі қасиеттерге 
баулу қажеттілігін атап көрсетті. Еліміздің болашағы өскелең ұрпақ 
қолында  екендігін, жақсы тәрбие беру арқылы жас ұрпақты адамзаттық 
құндылықтарға, рухани-мәдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып 
тәрбиелеу керек екендігі туралы өз ойын ашық айтқан болатын. Өзін-өзі 
тану пәнінің  басты  міндеті  – өзінің дүниетанымына  үңілу, өзіңді сүю мен 
сыйлай  білу, өз ісіне жауапты болу, өз арыңмен келісімде өмір сүру, өзіңнің 
жаныңа жақын  жақсы  іспен айналысу, адамдарға мейірімділік таныта білу, 
ізгілікте  болу мақсаты  – басты қағида. Өзін-өзі тану білім берудің сапа-
сын нығайта отырып  тұлғаны  шексіз сүю, өз ісіне және жеке күшіне сену, 
ізгілікті іс жасау, көп білу, өзін жетілдіру, физикалық, психикалық, рухани да-
муда  үйлесімділікке қол жеткізу дағдыларын қалыптастыру арқылы жүзеге 
асатын күш. Өзін-өзі тану адамзаттың  өзара қарым-қатынасына, өзін-өзі 
тануына,  адамгершілік негіздерін  жинақтауға, сана-сезімінің қоршаған ор-
тамен махаббат,  ізгілік  және  өзара қарым-қатынас құра білуіне, біртұтас 
тұлғаға әсер ететін шамшырақ. Біздің күш-қайратымыз, қорғанымыз, 
сеніміміз адамгершілікке бағытталған  жүрегімізде  болуы керек.  Елбасымыз 
бір сөзінде «Қазіргі білім- ғылым қарыштаған заманда оқушыларға білім бе-
румен қатар рухани-адами  тәрбие де берілуі керек» деген болатын.  Сол 
себепті жас ұрпақтың өзін-өзі тануына,  бойындағы жақсы қасиеттерді сезіне  
білуге, ізгілікті, адамгершілікті, имандылықты дамытуға бағытталған білім 
күші жас ұрпақ болашағын зор етеріне ықпалы мол. Өзімен өзі үндестікте 
өмір сүру, ойы, іс-әрекетінің шынайы болуы, адамдарға қолынан келген-
ше көмек беру, жан тазалығының  қайнарына  қану,  рухани   болмыстың 
жарыққа шығуы ұрпаққа берген қажырлы еңбектің  көрсеткіші.  Өзін-өзі 
тану – еліміздің болашағын дамытуға, кемелдендіруге жетелейтін маңызды  
тұлғалық сапаларды дамытуға  құштар  ететін  менің  өмірімнің ажырамас 
бөлшегі  болып қалмақ.

Әдебиет 
1. Өзін-өзі тану//2015. – №12.
2. Әлеуметтік және өзін-өзі тану педагогикасы//2016. – №1, 2, 3.
3. Адамгершілік сабақтары. – Алматы, 2001.
4. Ақиқатты тани біл. – Алматы, 2002.
5. Мектептегі психология//2015. – №5, 9.

Семей қаласы.
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азақстанды әлемдегі мейілінше бәсекелестікке қабілетті 50 мемлекеттің 
қатарына кіру стратегиясына сәйкес білім беру жүйесін қайта құру, 

«ӨНЕР»   ӘДІСБІРЛЕСТІГІНІҢ   ЖҰМЫСТАРЫ

Мүнира  РАХЫМЖАНОВА, 
Шәкәрім атындағы облыстық дарынды балаларға арналған 
үш тілде оқытатын  мамандандырылған 
мектептің  технология пәні мұғалімі

“Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт 
жанына нұр құя алады”.
            Ахмет Байтұрсынұлы

Қ
тәрбиелеу мен білім беру мазмұнын жақсарту және жас ұрпақтарды жаңа 
оқу әдістемелерімен қамтамасыз ету үшін бар мүмкіншіліктерді пайдала-
нып, талмай, ізденімпаздықпен еңбек  етудеміз.  

“Желкенді қалай қойсаң, қайық солай 
жүзеді” дегендей, оқушыларды заман тала-
бына сай, қоғамның сұранысына ұсыныс бере 
білетіндей етіп тәрбиелеуде технология, му-
зыка пәндерінің рөлі үлкен. “Технология” пәні 
оқушылардың шығармашылық қабілетін, ойлау 
өрісін дамыта отырып іскерлік пен дағдыны 
қалыптастырады. Білім беруде, ұлттық қолөнер 
түрлерін үйретуде халықтық педагогикамен 
байланыстыра отырып оқытумен ғана шектел-
мей, жаңа ақпаратты технологияларды пайдала-
на отырып ескіні жаңаша түрлендіреміз.

Қолөнер дегеніміз – ол кәсіптің бірі де, 
бірегейі. Кәсіпкерлік – ол адам баласының 
тіршілік көзі екені баршаға аян. Сегіз қырлы, 
бір сырлы қазақ азаматтарын тәрбиелеу үшін 
баланың жан дүниесін өнердің алуан түрімен 
байыту қажет-ақ. Бала бойындағы қабілетті 
ашып,  ізденіске жетелеуде үйірмелердің үйре-
тері көп. Оқушыларды жан-жақты, заман тала-
бына, бәсекелістікке белсенді, шыдамды тұлға 
ретінде тәрбиелеу барысында мектебімізде 
көптеген үйірмелер жұмыс жүргізеді: «Жас тех-Қыздардың кестелеу өнері.

никтер» (жетекшісі Мұқанов Ә.М.), «Ән, 
домбыра»  (жетекшісі Тұтқышев Б.Р.), 
«Вокал» (жетекшісі Нұрғалиев Б.Т.), 
«Алтын оймақ» (жетекшісі Рахымжано-
ва М.М.). Шәкірттеріміз халықаралық, 
республикалық, облыстық  деңгейдегі 
сайыстарға қатысып, бас жүлделерді 
қанжығаларына байлап жүр. Балаларды  
ұлттық қолөнерге, өнерге баулу – біздің, 
ұстаздардың  негізгі парызы.

Бұл жұмыстар оқушылардың өз 
қолдарынан шыққан шығармашылық 
жұмыстары. Жұмыс тақырыбын өздері 

Оқушыларымның байқаудан 1-ші 
орын алған  «Наурыз көктем – 2016»   
жұмысы.
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таңдап,”Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына тартуымыз” дегендіктен, 
баршаңыздың назарларыңызға ұсынып отырмын. Отанға, елге деген махаб-
баттары оқушыларымның өз қолдарымен жасаған бұйымдарынан көрініп  
тұрғандай. 

Семей қаласы.

Қағаздан конфеттерді орап, 
қаптап гүл шоқтарын жасау.

“Жас техниктер” үйірмесінің 
жұмысы.

ен сөзімді Джон Дьюидің  «Біз тәжірибеден үйренбейміз, тәжірибеге 
рефлексия жасаудан үйренеміз» деген сөзінен бастағым келіп тұр.  Яғни 

ІС-ӘРЕКЕТТІ ЗЕРТТЕУ САБАҚТАРЫНА 
РЕФЛЕКСИЯ    

К.ШАЯХМЕТОВА, 
Шәкәрім атындағы облыстық дарынды балаларға арналған 
үш тілде оқытатын  мамандандырылған  
мектептің география пәні мұғалімі

М
сәт тобының онкүндігінде өтілген іс-әрекетті зерттеу сабақтарына қысқаша 
шолу жасай отырып  кері байланыс жасап кетпекшімін.

Біз іс-әрекетті зерттеу жұмысымызды 8 “а” сыныбында жүргізген бола-
тынбыз. Сабақты математика пәнінен  Айнұр Тұрғанбаева жүргізді.  Сабақ 
тақырыбы “Көбейткішті түбір таңбасының алдына шығару,     көбейткішті 
түбір таңбасының ішіне енгізу” деп аталды. 

Зерттелетін  тақырып:  “Рефлексия негізінде математикалық термин-
дерді ағылшын тілінде меңгертуде  топтық жұмыстың әсерін сезіну”.  

“Оқушылардың ағылшын тілінде  еркін қарым-қатынас жасауы үшін 
топтық жұмыстар арқылы тілдік кедергілерді  жоюға бола ма?” деген 
сауалдарға жауап іздеуге тырыстық. 

Алдымен зерттеуге алған  сыныптың оқушыларының білім деңгейлерін 
анықтау үшін сынып жетекшісімен, психологпен сұхбаттаса отырып 
сыныптағы оқушылардың қандай деңгейде екенін, зерттеуге қатысатын 
оқушыларды анықтап алдық. Оқушылардың нені білетіндігін және не 
істей алатындығын, сонымен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі 
мүмкін екендігін болжауға тырыстық.  Соған байланысты  үш сабақ өткізуді 
жоспарладық.

Сынып ұжымы тату, бір-бірімен қарым-қатынасы жақсы. Сыныптан шет-
теп қалған оқушы жоқ.  Осы сынып ұжымындағы үш деңгейдегі оқушыны 
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ерекшелеп алдық, ондағы мақсат, оларды басты зерттеу нысаны ретінде, сол 
оқушылар арқылы қалған оқушылардың өзгерісін анықтау болды.

Сабақтарға қысқа мерзімді жоспарлар жасалып,  7 модульді ықпалдастыра 
отырып сабақ құрылымы жасалды, сабақ кезеңдері түрлендіре отырып 
жоспарланды, мұндағы мақсат – сабақ барысында оқушылардың топтық 
жұмыста белсенділігін арттыру.  Үш сабақтан алған білімдерін қаншалықты 
дәрежеде меңгергенін, критерийлер  арқылы рефлексия жасауына мүмкіндік 
берілді. 

Мұғалім әр сабақ өту барысында оқушылардың белсенділігін арттыру 
үшін стратегиялар түрлерін түрлендіріп отырып тиімді пайдаланды.  Оқушы 
өзінің сабақтағы психологиялық ахуалын өте жақсы суреттеген.  Сабақтың 
алғашқы кезеңінде алаңдаушылық, сенімсіздік деген сөздерді таңдаса, одан 
кейін шабыт, еркіндік, қуаныш деген сөздерді таңдап белгілеген. 

Біз іс-әрекетті зерттеу барысында рефлексия жасау үшін деректер 
жинаудың түрлі әдістерін пайдаландық. Сонымен бірге пән мұғалімінің сабақ 
соңынан жасалған рефлексивті есебін ескердік. Дерек жинаудың бұл түрлері 
біздің зерттеу тақырыбымызға жауап алуымызға, зерттеу жұмысымды 
жақсартуына  көмегін тигізді.

АВС оқушыларына тоқтала кетсем, А деңгейлі оқушы (өте жақсы) – 
сыныптастарына қарағанда ерекше білім деңгейі жоғары, ағылшын тілінде 
сөз саптауы жатық, бірақ өзімшілдік қасиеті бар. Зерттеуге алған себебіміз,   
танымдық қабілетін басқа оқушылармен салыстыра отырып өзінен төмен 
деңгейдегі оқушыларға үйретуі арқылы топтық жұмысқа баулу, көзқарасын 
өзгерту болды.

В деңгейлі оқушы (жақсы) – ортада ерекшеленіп көрінбейді, мінез-құлқы 
бірқалыпты, сабақты сұрасаң ғана жауап береді, өзгелерден ерекшеленетін 
жеке қабілеті  жоқ. Зерттеуге алған себебім,  оқушының білім деңгейін 
нығайту, ойын жетілдіру, қарым- қатынасқа баулу болды. 

С деңгейлі оқушы (орташа) – күнделікті сабаққа дайындығы жақсы, 
өз ойын толық жеткізуі қалыптаспаған, тұйық оқушы. Зерттеуге алған 
себебім, бойындағы құндылықтарды анықтау, білімге деген, пәнге деген 
қызығушылығын ояту, сабақты үнемі қадағалауға дағдыландыру болды.

Алға қойған мақсатымызға жеттік, зерттелген оқушыларымыздың 
сабақтардағы алған білімдерін критерийлер арқылы бағалауы оң нәтиже 
көрсетті. Сабақ барысында жиынтық бағалаулары, сонымен бірге БТС 
нәтижелерінің өсу динамикасын көріп отырмыз.

Әрине сабақтарымызда кездескен кедергілерді жою үшін сабаққа 
қатысып,  кері байланыс жасаған әріптестеріміздің құнды пікірлері, оқушы 
үні, рөлі ерекше болды. Пән мұғалімінің сабаққа жасаған рефлексивті есебінде 
алғашқы сабақтарда оқушыларының белсенділігінің төмен болғандығы, 
тапсырмалардың барлығы орындалмай қалғандығы, уақыт тапшылығы, 
тілдік кедергілерге байланысты біраз қиналғандығы жайлы айтылса, екінші 
сабақта осы кедергілерді жою үшін сабақты ағылшын тілінде бастап, 
оқушылар өздерін сабақта еркін сезінуіне жол ашқаны  айтылды. Алғашқы 
сабақтарда кері байланыстарын қазақ тілінде білдірсе, соңғы сабақтарда 
ағылшын тілінде  сабақтың ұнағанын жазған. 

 Сабақтардан кейін алынған  оқушылар сауалнамаларында топтық жұмыс 
сабақта кездесетін кедергілерді жоюда көмегін көбірек тигізетінін айтқан. 

Қорыта келе айтарым, осындай  сабақтарды  әлі де зерттеп, кедергілерді 
жою амалдарын көбірек ойластырсақ екен. Осы сабақтарға рефлексия жасау 
үшін ғаламтордан көп нәрсе іздедім, бірақ нақты рефлексия жасалған мате-
риал таппадым.  Көпшілігі бір-біріне ұқсас. Келешекте осындай іс-әрекетті 
зерттеу сабақтарды талдаудың  нақты критерийлерін ойлап тапсақ, сонда 
жұмысымыздың соңғы нүктесін қояр едік. 

Семей қаласы.



15

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

нституттың тұңғыш директоры – Ш.Әлжанов, ғылыми қызметкерлері – 
С.Балаубаев, Қ.Жұбанов, Ә.Сытдықов, С.Логанов сияқты белгілі ғалым-

Педагогика ғылымы: зерттеулер

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ 
ИНСТИТУТЫ
(1933–1936 жж.)
(Жалғасы. Басы өткен санда.)

И
педагогтер болды.

Ең алдымен, қазақ тіліндегі оқулықтарды жазу ісі қолға алынды. Оған 
атсалысқан алғашқы ғалымдардың ішінде «Әліппені» қайта өңдеген 
Ш.Әлжанов, қазақ тілінің оқулығын дайындаған І.Жансүгіров, М.Әуезов, 
М.Қандыбаев, т.б. болды. Оқулық дайындау мен әдістемелік құралдар жазу 
істері қатар жүзеге асырылды. Мәселен, жазу әдістемесі Б.И. Хомутовқа, ор-
фография мен грамматика әдістемесі Қ.Жұбановқа жүктелді.

Педагогика жəне мектептi ұйымдастыру институты
(1936–1938 жж.)
Мектеп ғылыми-зерттеу институты
(1938–1951 жж.)
ҚазКСР Халық ағарту комиссариаты Мектеп ғылыми-зерттеу институ-

ты (МҒЗИ) 1938 жылдың наурыз айының бас кезінде құрылды. Бұл оқиғаға 
байланысты заңды ешбір құжат сақталмаған. Жанама құжаттарды зерттеу 
кезінде институттың бұрынғы ҚазКСР Халық ағарту комиссариаты жанын-
да 1936 жылдың 11 желтоқсанынан бастап 1938 жылдың 7 наурызына дейін 
қызмет атқарған Педагогика және мектептерді ұйымдастыру институтының 
атауының  жай  ғана  өзгертуі  негізінде  пайда  болғаны  анықталды. (ММҚ 
2071-қ.,  1-т., 21-іс. 116-п.)

Бұл институттарды 1937–1941 жылдары көрнекті ғалым, қоғам қайраткері 
Е.Бекмаханов басқарды, бұл кезде С.Жиенбаев, Ш.Кәрібаев, Р.Лемберг, 
Н.Сауранбаев сияқты белгілі ғалымдар еңбек етті. Халық ағарту комиссариа-
ты мен институттың белсенді қызметінің нәтижесінде 1940 жылға дейін-ақ 
республиканың ұлттық мектептері төл және аударма оқулықтардың толық 
кешенімен қамтамасыз етілді.

Олардың арасында С.Жиенбаевтың «Орыс мектебінің 6-8 класта-
рына арналған қазақ тілі», Қ.Жұбановтың «Қазақ тілінің грамматикасы» 
(5 кл.), С.Аманжоловтың «Қазақ тілі грамматикасы» (Cинтаксис, 1938), 
Е.Кротевичтің орыс тіліндегі «Оқу кітабы» (2 кл.), А.Воскресенская мен 
Л.Голобородьконың «Орыс тілі» (4 кл.), т.б. оқулықтар болды.

Бұл оқулықтардан мектеп шәкірттерінің бірнеше буыны білім алып, са-
уатын ашты, олар республикадағы ағарту ісінің алға басуына зор әсер етті.

1941 жылдың 15 желтоқсанынан бастап  МҒЗИ (Институт қоры, тіз.1, 35- 
іс., 1-2 п.п) жабылып, кейін Қаз КСР ХКК  1943 жылдың 22 наурызындағы 
№ 83 Қаулысымен қайта құрылды . (Институт қоры, 1-т, 23-іс.1-п.) Қаулыға 
сәйкес институт өз қызметін 1943 жылдың 1 сәуірінде қайта бастауы тиіс 
болған. (Институт қоры, 1-т., 29-іс, 1-п., 35-іс, 1-п.)

1943–1952  жылдары  институт  директоры  белгілі  ғалым-педагог         
Ә.С. Сытдықов болды.

1943 жылдың 15 желтоқсанынан бастап институт қабырғасында Ғылыми 
кеңес, Оқу-әдістемелік кеңес (ОӘК) және басшылық жанындағы  Ғылыми 
корреспонденттер институты қызмет етті. (Институт қоры, 1-т., 135-іс., 
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1-70 пп.) Институттың 1943 жыл бойынша есебінде «... сол заманның  бас-
ты міндеті ретінде лайықты кадрларды іріктеу мәселесі алынған, өйткені  
қызметкерлердің көпшілігі қосымша жұмыс істеушілер болған», – деп ата-
лып көрсетілген.

1946 жылғы наурызда халық комиссариаттарының жабылуына байланыс-
ты институт Қазақ КСР Оқу-ағарту  министрлігінің иелігіне өтті. (Институт 
қоры, 1-т., 87-іс,1-12 пп.). 

1949 жылы Ә.С. Сытдықовтың ірі монографиялық еңбегі «Ы.Алтын-
саринның педагогикалық ойлары мен ағартушылық қызметі» деген атпен 
жарық көрді. Еңбекте ұлы ағартушының педагогикалық озат идеяларынан 
бастап, қазақ даласында орыс-қазақ мектептерін ашу жолындағы күресі, 
жалпы қазақ халқының мәдениетін дамытудағы қажырлы еңбегі жан-жақты 
көрсетілген. Бұл монография Ы.Алтынсаринды педагог-ғалым ретінде таны-
татын іргелі зерттеулердің алғашқысы болды.

Институт 1951 жылдың 6 шілдесіне дейін қызмет етіп, кейін Қазақ КСР 
Министрлер Кеңесінің №393-р өкімі негізінде және КСРО Министрлер 
Кеңесінің 1950 ж. 4 қыркүйегіндегі №14184-р бұйрығына сәйкес өз қызметін 
тоқтатты. 

Оның орнында 1951 жылдың 1 маусымынан бастап Қазақ КСР Оқу-
ағарту министрлігінің  Педагогикалық ғылымдар ғылыми-зерттеу институты 
құрылды.

Педагогикалық ғылымдар ғылыми-зерттеу институты
(1951–1966 жж.)
Ы.Алтынсарин атындағы Педагогикалық ғылымдар ғылыми-

зерттеу институты 
(1966–1991 жж.)
Аталған институттың директорлары болып әр жылдары белгілі ғалымдар, 

қоғам қайраткерлері: Ә.Ермеков (1952–1954 жж.), Ә.Ысқақов (1954–1962 
жж.), Ә.Сембаев (1962–1974 жж.), Р.Есенжолова (1974–1984 жж.), Н.Б.Абаева 
(1984–1991жж.), Ж.Дәдебаев (1991 ж.) қызмет атқарды.

Институттың негізгі міндеттері республика аумағындағы мектептер-
де жұмыс істейтін қызметкерлердің тәжірибелерін зерттеу және жинақтау; 
осы зерттеулерді негізге ала отырып, педагогиканың теориясы мен практи-
касын, бастауыш және толық емес орта және орта мектептерге арналған оқу 
бағдарламаларын жасау,  олардың педагогикалық тәжірибедегі қолданысын 
ғылыми тексеру болып белгіленді. Институт қолданыстағы оқулықтарды 
тексеріп, байқау оқулықтарын дайындауға, жекелеген пәндерді оқытудың  
әдістемелік құралдарын дайындап, оларды жаңартып тұруға және пәндерге 
қажетті жаңа жабдықтарды даярлау барысын қадағалауға  міндетті болды. 

Институт, сондай-ақ, мектеп тарихын, педагогикалық көзқарастар тари-
хы және педагогиканың басқа да мәселелері бойынша монографиялар дайын-
дау барысында басшылық етуге міндетті болды. 

Осы тапсырмаларды орындау мақсатында институт қызметкерлері ал-
дында мектептерде арнайы зерттеу жұмыстарын жүргізу; мұғалімдерді, оқу 
ісінің меңгерушілерін, мектеп директорларын және республиканың ғылыми-
педагогика кадрларын педагогикалық мәселелер бойынша әзірленімдер 
дайындауға тарту; ғылыми кеңесулер мен конференциялар, мұғалімдердің 
кеңесін ұйымдастыру міндеті тұрды. Институт «Ғылыми жазбалар», сондай-
ақ басқа да үндеухаттар мен кітапшалар басып шығаруға құқылы болды. 

Ғылыми-зерттеу институтының қызметі жүйесінің, әсіресе, қазақ тіліндегі 
білім жүйесінің құрылымын қалыптастырудың, осы саланың теориялық 
негіздері мен қолданбалы құраушыларын анықтаудың үлкен іргетасына ай-
налды. Институт Ресей КФСР-нің ғылыми мекемелерімен белсенді түрде 
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қызметтес болғанымен, Қазақ КСР Оқу ағарту министрлігі білім жүйесіндегі 
негіздер мен ұстанымдарды, оқыту формалары мен оның тәсілдерін өз алды-
на бөлек анықтап, Ы.Алтынсарин атындағы Педагогика ғылымдары ғылыми-
зерттеу институты арқылы іске асырды. Оқытудың тәсілдері мен түрлерін 
анықтауда, оқу бағдарламалары мен оқулық  құрастыруда  институт  жоғары  
мәртебеге  ие болды. 

Ғылыми-зерттеу институтын тікелей Қазақ КСР Оқу ағарту минис-
трлігі басқарды. Ғылыми қызметкерлер ұжымын қалыптастыруда екі 
бағытта жұмыс жүргізілді: бірі – жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің 
шығармашылық өсуі, екіншісі – тәжірибесі мол мамандарды мектептерден, 
орта және жоғары оқу орындарынан шақыру. Институт басшылары мен орын-
басарлары Министрліктің коллегиясында анықталды. Олардың барлығының 
ғылыми-теориялық білімдері жоғары әрі кәсіби тәжірибелері мол болды.  
Ұжымның ғылыми-әдістемелік жұмысының, әсіресе гуманитарлық пәндер 
бойынша тақырыптарын институт ғалымдары анықтап, Ғылыми Кеңесте 
мақұлданғаннан кейін институттың өз қызметкерлері, сондай-ақ Ғылым ака-
демиясы зерттеушілерінің орындауымен жүзеге асты. Институтта аспиран-
тура жұмыс жасады, зерттеу жұмыстарының тақырыбы Қазақстандағы білім 
беру жүйесінің өркендеуіне сәйкес бекітіліп отырды. Зерттеу жұмыстарының 
көп бөлігін жас ғалымдар Ы.Алтынсарин атындағы зерттеу институтының 
тәжірибеге арналған мектеп-интернатында жүргізді. 

 «Мектептің  өмірмен  байланысын нығайту және КСРО-дағы  халықтық 
білім беру  жүйесін дамыту туралы» Заңына (1958 ж.) сәйкес, жетіжылдық 
мектеп  сегіз  жылдық  еңбек  политехникалық  мектебіне  айналды. 1956 
жылы  жалпы білім беру мектебінің жаңа түрі – мектеп-интернат пайда бол-
ды. 

1951 жылдың 7 маусымында Қазақ КСР Оқу ағарту министрінің орынбаса-
ры А.Шәріпов бекіткен ғылыми-зерттеу институтының Уақытша Ережесінде 
институт жұмысының маңызды мақсаты белгіленді. Ол – жетіжылдық және 
орта білімнің іске асуымен байланысты болатын педагогикалық проблема-
ларды шешу болып белгіленді. ҒЗИ төмендегідей мәселелерді шешті: мек-
теп, балабақша және бұқаралық білім беру ұйымдарының қызметкерлері 
жинақтаған тәжірибені жалпылау және зерттеу, осы тәжірибе негізінде оқыту 
мен тәрбие берудің теориялық және практикалық мәселелерін қарастырып, 
педагогика теориясының жеке мәселелерін дайындау; қазақ тілді баста-
уыш, жетіжылдық және орта мектептерге арналған оқу жоспарлары мен 
оқу бағдарламаларын дайындау, оларды педагогикалық практика арқылы  
қолданыста тексеру; қазақ мектептеріндегі орыс тілі мен әдебиетін және орыс 
мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиетін оқытуға арналған әдістемелік құралдар 
дайындау, оқу пәндері бойынша әдістемелік нұсқаулықтар жасау және мектеп 
пен мұғалімге әдістемелік көмек көрсету; қазақ мектебі мен республикадағы 
орта педагогикалық білім тарихын қамтитын кітаптар шығару; мұғалімдер мен 
бұқаралық білім беру басшыларының біліктілігін арттыратын курстардың жос-
парын дайындау. Сондай-ақ, институт өз қызметін республиканың, басқа да 
кеңестік республикалардың жоғары оқу орындары және ғылыми мекемелерімен 
және де Ресей КФСР Ғылым академиясымен үйлестіргені атап көрсетілген. 
(ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1-6 тіз, 3-іс, 2-5 п.) 

Сонымен қатар оқу-әдістемелік Кеңес отырыстарында оқулықтарды 
баспаға жіберудің тақырыптық жоспары, ертеректе қазақ тілінде ескірген 
және мазмұны талапқа сәйкес келмейтін балалар әдебиеті кітаптарын та-
уып, жою мәселелері қарастырылды. Институт әрдайым кеңестік жазушылар 
одағымен және Қазақ көркем әдебиет баспасының балалар әдебиеті бөлімімен 
байланыста болды. (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1-6 тіз,  2-іс, 13-п.)

2. “Қазақстан мектебі” №11, 2016.
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1952 жылдың шілде айында Мәскеу қаласында өткен ғылыми-зерттеу 
институттар директорлары мәжілісінің отырысында жасалған Қазақ КСР 
Оқу ағарту министрлігінің Педагогикалық ғылыми-зерттеу институты 
директорының баяндамасында төмендегідей ақпараттарды көре аламыз.  
«Институтта 24 ғылыми және 11,5 қызмет көрсететін қызметкер бар. Инс-
титутта 7 бөлім жұмыс істейді: педагогика және психология, қазақ тілі мен 
әдебиеті, орыс тілі және әдебиеті, тарих, конституция және география, физи-
ка-математика, жаратылыстану және химия, музыка, ән-күй, бейнелеу өнері 
және дене тәрбиесі. Сондай-ақ институтта оқу залы бар  кітапхана жұмыс 
істеген.

Күнделікті шұғыл мәселелерді шешу үшін өзекті сұрақтарды 
қарастыратын Ғылыми кеңес төралқасы құрылды, онда мынадай көкейкесті 
мәселелер қарастырылды: қазақ тілі оқулықтарын талқылау, диссертация 
тақырыптарын талқылау, бөлім жұмысының жоспарларын бекіту, 1952/53 
оқу жылына ҚазКСР мектептерінің оқу жоспарын қарастыру, мұғалімдердің 
біліктілігін арттыратын жазғы курстардың оқу жоспары мен бағдарламасын 
бекіту, қазақ мектептеріне арналған әліппені баспаға шығару, «Қазақ 
мектептерінде орыс тілін оқыту әдістемесі мәселелері» атты жинақтың 
баспаға шығуын бекіту, қадағалау» (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1-6 тіз, 65 іс, 2-п.).

ҚР ОММ мұрағат материалдарынан: «1953 жылдың 8 қаңтарында өткен 
Оқу ағарту министрлігінің Коллегиясы мен Қазақ КСР бастауыш және 
орта мектептерінің кәсіби қызметкерлері одағының бірлескен отырысының    
«Қазақ КСР  Оқу ағарту министрлігі Педагогика ғылымдары ғылыми-зерттеу 
институтының қызметі туралы» Қаулысынан.

1. Педагогика  ғылымдары  ғылыми-зерттеу  институтының бас-
ты міндеті – табысты білім алуға және жас ұрпақты коммунистік рухта 
тәрбиелеуге септігін тигізетін маңызды педагогикалық мәселелерді шешу деп 
есептелсін. Осы мақсатта педагогика ғылымдары ҒЗИ мектептердегі, мек-
тепке дейінгі және мектептен тыс мекемелердегі, балалар үйі мен бұқаралық 
білім беру ұйымдарындағы мұғалімдердің тәжірибесін жан-жақты зерттеу-
ге көңіл бөлінсін, оқушылардың екінші жылға қалуына баса назар қойып, 
қазақ мектептеріндегі ана тілі мен орыс тілінің оқытылуын жақсартуға, 
политехникалық оқу   жемісті шешілуіне, мектептердегі тәрбие жұмыстарын 
жақсартуға, алдыңғы қатарлы  мектептердің тәжірибесін ескере отырып жан-
жақты зерттеу  және алдағы уақытта оқу бағдарламалары мен қазақ мектебіне 
арналған оқу бағдарламалары, оқулықтардың тұрақталынуына байланысты 
мәселелерді зерттеу міндеттелсін. 

2. Институт директоры Ә.Ермеков мырзаға міндеттелсін: 
a) институт жұмысын жоспарлауды реттеу; ғылыми-зерттеу жоспа-

ры бойынша оны іске асыру іс-шараларын ұйымдастыру. Жылдық жоспар-
ды дамыту үшін институт пен оның бөлімдерінің әр тоқсан сайын жұмыс 
жоспарын құру; ғылыми-зерттеу жұмыстың жоспарын халыққа білім беру 
қызметкерлерінің арасында талқылауға салу;

ә) мұғалімдер білімін жетілдіру институттарымен, педагогикалық каби-
неттермен байланысты нығайту; оларға өз жұмыстарында күнделікті көмек 
көрсету және оларды институт тапсырмасы мен басшылығы бойынша же-
келеген, көкейкесті, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге жұмылдыру. 
Педагогикалық тәжірибені зерттеу мен жинақтау әдістемесін әзірлеп, олар-
ды мұғалімдер білімін жетілдіру институттары мен басшылыққа арналған 
педагогикалық кабинеттерге жіберу;

б) республикадағы педагогикалық жоғары оқу орындарының кафедрала-
рымен бірігіп ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін байланыс орнату;

в) педагогикадағы шешімін таппай жатқан мәселелер мен проблемалар-



19

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ды шешу мақсатында озық ойлы мұғалімдерді, әдіскерлерді, республикалық 
ЖОО қызметкерлерінің кеңесін шақырып тұруды тәжірибеге енгізу;

г) мектеп қызметінің теориялық және практикалық сұрақтарын  ғылыми 
тұрғыда тереңнен зерттеуді қамтамасыз ету (грамматика әдістемесі, қазақ 
мектептерінде ана тілі мен орыс тілін оқытуды Сталиннің тілтану еңбектеріне 
сәйкес жақсарту, оқудағы үлгермеушіліктің алдын алу;  политехникалық 
білімді енгізу мәселесі және оқушыларға политехникалық білім алуымен 
байланысты, оқушыларда практикалық білім мен дағдыны игертудің тиімді 
әдістерін танып-білу);

д) көршілес республикалардағы осы сияқты институттармен тәжірибе 
алмасу үшін байланыс орнату; 

е) «Педагогикалық оқуларды» жақсы ұйымдастыру мақсатында оқыту-
шылар қауымына келіп түскен баяндамаларға пікір айтуға және өздерінің де 
мақалаларын ұсынуға жұмылдыру.

3. Министрлің орынбасары Шәріпов мырзаға тапсырылсын: Педа-
гогика  ғылымдары институты мен Оқу ағарту  министрлігі Мектептер 
басқармасының мұғалімдерді дамыту институттары мен педагогикалық ка-
бинетке қатысты міндеттерін бөліп беру жігін орнату тапсырылсын. 

Педагогика ғылымдары институты мен министрлік бөлімшелері ара-
сында тығыз байланыс орнатып, Министрліктің мектеп, мектептен тыс 
және мектепке дейінгі мекемелері, мұғалімдер білімін жетілдіру институт-
тары және педагогикалық кабинеттеріне қатысты барлық баспа өнімдері мен 
бұйрықтарын институтқа жетуі қамтамасыз етілсін.

Алқа төрағасы ҚазКСР Оқу ағарту министрінің орынбасары В.Пивень 
Бастауыш-орта мектеп қызметкерлер одағының төрайымы Бультрикова.

(ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1–6 т.. 123-іс, 1–10-п.)
Институт жұмысының бір бағыты – Жалпыодақтық спорт және дене 

шынықтыру комитетінің Ерікті спорт қоғамының мектептерге қамқоршы 
болуы туралы бұйрығын орындау болды. Мұрағат құжаттарында дене 
шынықтыру мен ән-күй пәндерінің оқыту жағдайын зерттеуге арналған 
іссапар жоспары көрсетілген. Институт гимнастикадан және дене шынықтыру 
ЕҚД (ГТО - Готов к Труду и Обороне) бағдарламасынан дене шынықтыру 
мұғалімдеріне семинарлар жүргізді, дене шынықтыру тақырыбындағы 
«педагогикалық  оқуларға»  қатысуға  көмек  көрсетілді.(ОММ ҒТҚ Қ. 104, 
1–6 т. , 458-іс, 1-п.)

Институт ҚазКСР Оқу ағарту министрінің 1952 жылдың 3 сәуіріндегі 
№25 бұйрығына сәйкес қазақ тілі мен әдебиеті оқулықтарын жан-жақты 
рецензиялау жұмысына ғылыми қызметкерлерді, мұғалімдерді, ЖОО-ның 
профессорлық-оқытушылық  құрамын  қатыстырған. (ОММ ҒТҚ Қ.104 т., 
1–6-ж., 57-іс, 1-2 п.)

1956–1960 жылдары қазақ бастауыш, жетіжылдық  және орта мектеп-
теріне арнап бірегей оқулықтар мен сыныптан тыс оқу үшін оқу-әдістемелік 
әдебиеттерді  Қазоқупедмембас  («Мектеп»  баспасы)  арқылы  баспаға  
шығару − институттың негізгі қызметтерінің бірі болды. Бес жылға қарас-
тырылған баспа жоспары 349 аталымды қамтып, мынадай бөлімнен тұрды: 
қазақ және орыс әдебиеті, КСРО халықтарының әдебиеті, шетел әдебиеті, 
әдіснамалық әдебиет, ұлы адамдардың өмірі мен қызметі туралы әдебиет, 
ғылыми-атеистік әдебиет және техника мен ғылым туралы әдебиет. Сондай-
ақ, бұл жоспарда «кез келген туындыны оқырман немесе оқушы оңай түсінуі 
үшін әрбір туындыға алғы сөз, мәтіндік түсіндірмелер жазылып, ал жас 
жеткіншектерге суретімен беріліп отырсын. Осындай жоспарды іске асыру 
үшін балаларға арналған оқу материалдарының  қажеттілігін жақсы білетін 
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әдебиеттанушыларды, редакторларды, педагог-әдебиетшілерді жұмысқа тар-
ту қажет» деп аталып өтеді (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1–6 ж., 497-іс, 9-п.).

Оқу ағарту министрлігінің қолдауымен болған қазақ бастауыш 
мектептерінің мұғалімдері, педучилищелердің оқытушылары, ұстаздар мен 
қазақ бастауыш мектебінің оқулықтарын жазатын авторлардың білімін арт-
тыратын педагогикалық кабинеттердің меңгерушілері бас қосқан жиын-
да мынадай мәселелер қарастырылған: қазақ бастауыш мектебіне арналған 
оқулықтар мен бағдарламалардың хал-ахуалы және оны ары қарай дамытудың 
іс-шаралары; орыс тілі мен әдебиетінен оқулықтар және бағдарламалардың 
жалпы шолуы, оларды талдау әдістері (ОММ ҒТҚ  Қ. 104,  1-6 т.,  338 іс, 4 п.).

Партияның ХХ съезінде мектептерге берілген тапсырмаларға сәйкес, 
жалпы және политехникалық білім мазмұнына ерекше көңіл бөлінді. 
Бұл тапсырманың негізгі нәтижесі ретінде – әзірленген политехникалық 
білім беру жүйесі, 1956-1957 оқу жылдары ҚазКСР Министрлер кеңесінің 
шешімімен 26 мектепке, 1957-1958 оқу жылдары 93 мектепке енгізілген жаңа 
оқулықтар мен бағдарламалар . 

«КСРО-дағы мектептің өмірмен байланысын нығайту және халықтық 
білім беру жүйесін дамыту туралы» Заңы қабылданғаннан кейін, Педагоги-
ка ғылымдары ғылыми-зерттеу институты Оқу министрлігінің тапсырмасы-
на сәйкес барлық мектептердің хал-ахуалы бойынша жобаларды жақсартты 
және әрбір пән үшін оқулықтар мен бағдарламаларды өңдеді. 

Халыққа білім беру жүйесін қайта құрумен байланысты атқарылған 
ұйымдастыру іс-шаралары жоспарында мынадай іс-шаралар белгіленді: 
еңбекшілердің халыққа білім беру жүйесіне қатысты ұсыныстарын зерттеп, 
жинақтау, ұстаздардың белсенділігін арттыру, халыққа білім беру жүйесін 
қайта құру туралы және міндетті сегіз жылдық білім туралы заңнамалық 
жоба дайындау, сондай-ақ, оқу жоспары, бағдарламалары, түсіндірме хат-
тар жобасын, сегіз және он бір жылдық мектептер, ауылдық мектептер 
тұжырымдамасын дайындау, аудандар мен облыстардағы мектептердің жаңа 
оқу жүйесіне көшу туралы құжаттарды дайындау (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1–6 т.,  
926-іс, 4–6-п.).

1959 жылдың заң негізінде  наурыз айында міндетті сегіз жылдық білім 
беру жүйесі енгізілді. Қазақ орта мектептері дамып, нығайды, бұған 1946 
жылдың 10 желтоқсанында қабылданған «Қазақ мектептерін күшейту тура-
лы» Үкімет қаулысы тікелей әсер етті.

Қазақстан КП ОК Бюросы 1960 жылы 25 шілдеде қабылдаған қаулысымен 
Педагогика ғылымдары ғылыми-зерттеу институты педагогика ғылымдары, 
психология және жеке әдістемелерді зерттеудің үйлестіруші орталығына ай-
налды. Төрағасы болып ҒЗИ директоры, педагогика ғылымының докторы 
А.И. Сембаев тағайындалды (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1–6 т., 2293-іс, 17–19-п.).

Педагогика ғылыми-зерттеу институты Қазақ КСР Оқу ағарту 
министрлігінің аясы тар, көмекшілік бағыттағы мекемеден жетекші ғылыми-
зерттеу мекемесіне айналғаннан соң, оған артылатын жауапкершілік арта 
түсті: халыққа білім беру жүйесінің дамуына септігін тигізу және халық ара-
сында педагогикалық ілімді тарату; жалпы және мектепке дейінгі педагоги-
ка, мектептегі гигиена, психология, негізгі пәндерді орта мектептерде және 
педагогикалық мекемелерде оқыту әдістемелері мәселелерін ғылыми тұрғыда 
дайындау; Қазақ КСР мектебі дамуының тарихын жасау  бойынша  зерттеулер 
жүргізу, қазақтың біртуар ағартушысы, жазушы-педагог Ы.Алтынсаринның 
өмірі мен қызметін зерттеу, бала тәрбиесінің мәселелерін ғылыми тұрғыдан 
зерделеу, Қазақ КСР-дегі мектеп, педагогиканың дамуы мен оқыту әдістерін 
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зерттеу; педагогика ғылымдары саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жос-
парлау және оны іске асыруға көмектесу; республикадағы жоғары оқу орын-
дарында жоғары білікті мамандар даярлау.  ІІІ дәрежелі ҒЗИ-дан І дәрежелі 
ғылыми-зерттеу мекемесіне айналған институтта педагогика мәселелері, 
психология және қазақ тілі әдебиетін оқытудың жеке әдістемелері бойынша 
ғылыми кадрларды даярлайтын аспирантура ашылды. 

Қазақстан КП ОК хатшысы Н.И.Беляев мырзаға жолданған «Қазақ КСР-
де педагогика ғылымын дамыту бойынша іс-шаралар туралы» (ОММ ҒТҚ Қ. 
104, 1–6 т., 992-іс, 1–10-п.) хатта былай деп жазылған: 1961 жылы 1 қыркүйек 
күні Педагогика ғылымдары ҒЗИ-да аспирантура ашылды. Мұрағатқа көз 
жүгіртсек, аспиранттар санының артқанын байқаймыз. 1961-1962 оқу жы-
лында 10 аспирант қабылданса, 1965-1966 оқу жылында 39 аспирант (оның 
17-і күндізгі бөлімде, қалған 22-сі сырттай) білім алды.

Ғылыми жетекшілікті 11 доктор және түрлі 12 мамандық бойынша (педа-
гогика, орыс тілі мен әдебиеті, қазақ тілі мен әдебиеті, ұйғыр тілі, шет тілдері, 
математика, сызу, физика, биология, химия, география, тарих, дене тәрбиесі 
пәндері  әдістемелері)  ғылым  кандидаттары  өз қолдарына алды.  (ОММ 
ҒТҚ Қ. 104, 1–6-т., 2186-іс, 11, 36-п.)

1960-1961 оқу  жылында  Өскемен  қаласындағы  бірнеше мектепте бас-
тауыш  сынып  оқушыларын  жеңілдетілген   қаріппен  жазуға   үйрететін 
ғылыми-педагогикалық    тәжірибе   жүргізіле  бастады.  Ол қаріптің  құрау-
шысы − Өскемен пединститутының оқытушысы, педагогика ғылымының кан-
дидаты Ф.Г. Голованов болды. Тәжірибе нәтижесін зерттей келе, Қазақ КСР 
Оқу ағарту министрлігі мен Педагогика ғылымдары ҒЗИ тәжірибені кеңейту  
туралы арнайы Қазақ КСР Оқу ағарту Министрлігі алқасының Қаулысын  
қабылдайды.  Осылайша  1964-1965  оқу жылында республика бойынша 
200 мектеп, оның ішінде 30 қазақ мектебі оқушылары 1-сыныптан бас тап 
Голованов қарпімен оқи бастады. ҒЗИ республиканың түкпір-түкпірінен 
келіп түскен мәліметтерді негізге ала отырып жаңа оқыту жүйесінің тиімді 
екенін анықтады. Негізгі тұжырымдар: қолданыстағы жүйенің кемшілігі 
оның қиын жазылуында, ол өз алдына оқудың жылдам дамуын тежейді. 
Жеңілдетілген жазба қарпі оқуды да, жазуды да біріктіре алады, сондай-ақ 
бас әріп пен қарапайым әріптерді жазып, оқуға мүмкіндік береді. 1-сыныпқа 
сабақ беретін ұстаз уақытының көп бөлігін оқушыларға әріптердің дұрыс 
жазылуын үйретуге жұмсаса, Голованов жүйесімен оқыту оңай әрі жылдам 
болды. Қолданыстағы әліпбиде 60 элемент, ал Голованов жүйесінде 22 эле-
мент қолданылды. Бұл 1-сыныптан бастап қаламмен жазуға дағдыландырды, 
сондай-ақ сауат ашу мен жазу үдерісін жылдамдатты. Голованов жүйесі 
оқушыларды тез әрі әдемі жазуға үйрететіні байқалды. Өскемен және Ал-
маты қалаларында жүргізілген зерттеу нәтижесінде Голованов жүйесімен 
үйренген сыныптар жоғары сауаттылық деңгейін көрсеткен. Осыны ескере 
отырып, жақсы баға алғандар мөлшері 15-20%-ға артқан болса, нашар баға 
алғандар үлесі 3-4 есеге кеміген. 

Қазақ КСР Оқу ағарту Министрі К.Айманов Қазақ КСР Компартиясы 
орталық комитетінің хатшысы С.Н. Имашев және Министрлер кеңесінің 
төрағасы  А.Ш. Шариповқа 1966-1967 оқу жылында республика мектептеріне 
жеңілдетілген  қаріпті  енгізу  туралы  өтініш білдірген (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 
1–6 т., 2175-іс, 3–6-п.). 

Жалпы және политехникалық  білім  берудің  өзекті  мәселелері  бойынша  
әзірлемелер  дайындау  және үздік педагогикалық  тәжірибе  мен  педагогика 
ғылымының  жетістіктерін  мектептерге  жаппай  енгізу  оқушылармен  тәрбие  
жұмыстарына  негізделе  отырып  сынақ  өтетін  мектептерде жүргізілді.
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астапқы сатыда шетел тілін оқытуда  лексиканы меңгертуде, алды-
мен, жаңа сөзбен таныстыру, түсіндіру, сөзді бекіту және оны дұрыс 

УДК 378.02

БАСТАПҚЫ  САТЫДА  ЛЕКСИКАНЫ 
ТҮСІНДІРУ  ТӘСІЛДЕРІ

Роза  САДЫҚОВА,
филология ғылымының кандидаты

Аннотация. Бұл мақалада  парсы тілін оқытудың мәселелері және оның тиімді 
әдістемесі жайында сөз болады.

Б
қолдануға қажетті білік-дағдыларды қалыптастыру негізгі рөл атқарады. 
Лексиканы меңгертуде бұл қалыптастыру өте тығыз байланыста болады 
және бірін-бірі толықтырып тұрады. Егер де лексиканы меңгертуде олардың 
бірін пайдаланбаса, студенттердің осы сатыда жаңа сөздерді меңгеруіне 
қиындықтар тигізуі әбден мүмкін.  Студенттерді жаңа  сөзбен  таныстыру  
кезеңінің  негізгі  мақсаты – олардың санасында   сөздің есту, көру моторлық 
бейнесін қалыптастыру және оның қолданылуымен таныстыру. Яғни, 
жаңа сөзбен істелетін жұмыстың алғашқы кезеңінде студенттерді сөздің 
дыбыстық бейнесімен таныстырып, оның қалай айтылатынын студенттерге 
тыңдату, оны дұрыс айтуға үйрету мақсаты көзделеді, сондай-ақ жаңа сөз 
қандай сөздермен тіркесе алатынын көрсету көзделеді. Бұл кезеңде жаңа 
сөзді жеке-дара емес, контекст құрамына енгізу керек. Контекст жаңа сөздің 
дистрибуциялық ерекшеліктерін, оның тіркесу қабілетін айқын көрсетеді. 
Жаңа сөздің дыбыстық жағымен таныстыру үшін де контекст тиімді, өйткені 
сөз жеке-дара емес, белгілі бір контексте қолданылады. Сондықтан сөзді 
жеке-дара тұрғанда айтып үйренгеннен гөрі оны контексте айтып үйренген 
тиімді.

Жаңа сөз белгілі контекст құрамына енгізілгеннен кейін, оқытушы сту-
денттерге оның түрлерін түсіндіреді. Сөздің формасы деп оның фонетикалық, 
орфографиялық, грамматикалық ерекшеліктерін, құрамын айтады. Демек, 
жаңа сөзді контексте енгізе отырып, оқытушы оның айтылу ерекшеліктерін 
студенттерге көрсетеді, оны олардың санасына жеткізіп, сөзді дұрыс 
айтуға үйретеді. Жаңа енгізілген сөз өзгеретін сөз табына жатса, онда оның 
грамматикалық түрлерінің қалай өзгеретінін көрсету керек.

Мысалы, етістіктің жіктелуі, негізгі үш түрінің жасалуы, зат есімнің   
көптелуі, т.б. сөздің жазылуындағы орфографиялық ерекшеліктерді оқытушы 
тақтаға жазып, астын сызып, оған студенттердің назарын аударады. Егер 
сөз туынды немесе біріккен сөз болса, онда оның құрамын талдап, жаса-
лу жолдарын көрсетеді. Сөйтіп, студенттердің санасында жаңа сөздің есту, 
көру моторлық бейнесі қалыптастырылады. Осыдан кейін сөздің мағынасын 
түсіндіруге көшеді.

Шетел тілі сөздерінің мағынасын түсіндіру барысында кейбір әдіскер 
ғалымдар мынадай  пікір  айтады. Осы орайда, И.Е. Аничков, Ю.А. Соко-
ловский «Шетел тілін оқытуда ана тіліне сүйену шетел тілінде сөйлеу 
дағдыларына кедергі келтіреді» дейді. Сондықтан да оқытудың бастапқы 
сатысында-ақ шетел тілін ана тілінің көмегінсіз оқыту керек екендігін айта-
ды. Л.В. Щерба, Т.А. Абрамкина, керісінше, ана тіліне сүйене оқытып, ана 
тілінің интерференциясын азайтуға болатынын дәлелдеген.

Бұл көзқарастағы ғалымдар ана тілінің шетел тілінде сөйлеу дағды-
ларының қалыптасуына тигізетін кері ықпалын ескере отырып, студенттердің 
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ана тілінен қол үзбей, қайта ана тілі мен шетел тілінің сөздеріне тән 
ерекшеліктерін ескере келіп, ана тіліне сүйену керек деп есептейді. Яғни, 
«шетел тілін меңгеру дағдысын қалыптастыруда ана тілін мүлде алас-
тату арқылы емес, ана тілінің интерференциялық ықпалын арнайы әдіс-
тәсілдердің көмегімен жеңген дұрыс»  дейді.

Жоғары оқу орнында бастапқы кезеңде лексиканы меңгертуде жаңа 
сөздерді салыстырып, семантикалық ерекшеліктеріне көңіл бөлу керек. 
Жаңа оқу материалын түсіндіру деп, оқытылуға тиісті заттың өзіне тән 
ерекшеліктерін ашу, оның ішкі жүйесін, басқа заттармен байланысын ашуды 
айтады.

Қазіргі әдістемеде сөздің мағынасын түсіндіруде қолданып жүрген 
тәсілдерді үлкен екі топқа бөледі: аударма тәсілдер, аудармасыз тәсілдер.

Бірінші топқа – шетел сөзін ана тіліне бір сөзбен аударып беру арқылы 
түсіндіретін тәсіл мен сөздің мағынасын ана тілінде түсіндіру тәсілі жатады. 
Екінші топқа – зат-сурет көрнекілігі мен тіл көрнекілігі тәсілдері, яғни, сөз 
мағынасын контекст арқылы түсіндіру, синонимдер мен антонимдерді пайда-
лану, сөзді құрамына қарай талдау арқылы түсіндіру тәсілдері жатады. Осы 
орайда, төмендегі тәсілдерге көңіл бөлейік.

а) Зат-сурет көрнеклігіне көзбен көретін көрнекіліктер жатады: заттар, 
олардың суреттері, іс-қимыл, әртүрлі кестелер. Сөз мағынасын түсіндірудің 
бұл тәсілінің тиімді жақтары мынада: зат-сурет көрнекілігі арқылы жаңа 
сөздің мағынасын түсіндіргенде ана тілі қолданылмайды, сөйтіп шетел 
тілі сөзі мен сол сөз белгілейтін заттың арасында тікелей байланыс  туа-
ды. Оның үстіне бұл тәсілді қолдану нәтижесінде сабақ   жандана түседі, 
студенттердің пәнге, шетел тілі сабағына қызығушылығы артады.  Деген-
мен, бұл    тәсілдің  тиімсіз жақтары  да бар. Олар мынада: 1) тілдегі барлық 
сөздердің мағынасын көрнекілік арқылы түсіндіру мүмкін емес; 2) қай тілде 
болмасын кең ұғымдарды білдіретін сөздер мен тар ұғымды білдіретін сөздер 
болады, мысалы, парсы тілінде /дэрахт/  ағаш, /пәрәнде/ құс,  /миве/  жеміс,    
/хейвон/ жануар секілді сөздер кең ұғым білдірсе,  /сиб/ алма, /тути/ тоты құс,  
/дерахте гилос/ шие ағашы,  /горг/ қасқыр сөздері тар ұғымды береді. Егер 
біз парсы тіліндегі құс деген ұғымды білдіретін /пәрәнде/ сөзін түсіндіру 
үшін зат-сурет көрнекілігін қолдансақ, жалпы құстың суретін емес, белгілі 
бір құстың суретін көрсетеміз (мысалы, қарлығаштың суреті). Студенттер 
бұл сөзді қате түсінуі мүмкін: /пәрәнде/ сөзінің мағынасын «қарлығаш» деп 
түсінуі мүмкін. Өйткені, біз студенттерге қарлығаштың суретін көрсетіп, оны 
құс деп атап тұрмыз. Сол үшін мұндай сөздердің мағынасын түсіндіргенде, 
зат-сурет көрнекілігін қалай қолдануды алдын ала ойластырып алу керек.

ә) Тіл көрнекілігі дегеніміз – сөздің мағынасын контекст арқылы, сино-
нимдер мен антонимдер, сөздің құрама бөліктерін талдау арқылы жағдайға 
байланысты түсіндіру.

Сөздің мағынасын түсіндіру үшін қолданылатын контекстке мынандай 
талаптар қойылады: контекстерде грамматикалық құрылым, ондағы жаңа 
сөздерден басқа сөздердің барлығы студенттерге бұрыннан таныс болуы тиіс. 
Сонда студенттердің назары толығымен жаңа сөзге аударылады, басқа сөздер 
мен таныс грамматикалық құрылым студенттерге қиындық келтірмейді. 
Жаңа сөздің мағынасын түсіндіру үшін қолданылатын контекстке қойылатын 
келесі талап – контекстке мүмкіндігінше көп анықтамалар болуға тиіс.

Контекстегі анықтамалар жаңа сөздің мағынасын ашуға көмектеседі, ол 
үшін мұндай анықтамалар абстракты емес, нақты болуға тиіс. Синонимдер 
мен антонимдерді сөз мағынасын түсіндіру құралы ретінде пайдалану үшін, 
сөздің мағынасын оның құрама бөліктері арқылы түсіндіру үшін студенттер 
оларды білуге тиіс.

Тіл көрнекілігінің тиімді жағы – сабақта ана тілі сөз мағынасын 
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түсіндіруде қолданылмайды, ол шетел тілінде түсіндіріледі, сөйтіп жаңа сөз 
бен оның мағынасы арасында тікелей байланыс жасалады. Тіл көрнекілігі 
сөз мағынасын түсіндіру құралы ретінде ортаңғы, әсіресе, жоғары сатыда 
қолданылуға тиіс.

Шетел тілін оқытудың бастапқы сатысында парсы тілінің лексикалық 
минимумын жоғары оқу орны бағдарламасының талаптарын ескере отырып 
белгілеу керек; лексикалық минимум студенттердің жас ерекшеліктеріне, 
қызығушылықтарына мән беріп, тақырыптарды күнделікті өмірмен 
ұштастыру керек; парсы тілінің лексикасын қазақ тілі негізінде оқыту, ше-
тел тілінің сөздерін меңгеруге ана тілінің тиімді және тиімсіз ықпалын еске-
руге мүмкіндік береді, бұл жағдай студенттердің парсы тілі лексикасының 
мағынасын дұрыс меңгеруіне жағдай жасайды.
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Резюме
В статье рассматриваются проблемы методики и эффективные способы преподавания 

персидского языка.
Summary

This work contains the methodology and effective methods of teaching persian language.

ӘОЖ: 37.035.6:512.1

ЫБЫРАЙ  АЛТЫНСАРИННЫҢ
ТӘРБИЕЛІК   МҰРАЛАРЫ

Абай  ДҮЙСЕНБАЕВ, 
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

Аннотация. Мақала мазмұнында педагог-ағартушы Ыбырай Алтынсаринның 
тәрбиелік мұралары туралы тарихи-педагогикалық, этнопедагогикалық деректер 
келтіріліп, бүгінгі жастар тәрбиесінде оның мұраларының тағылымдық құндылығы 
туралы сипаттама беріледі.

Түйінді сөздер. Халық тағылымы, тәрбиелік әңгімелер, ұстаздық, ағартушылық, 
әдептілік.

лтынсарин Ыбырай (Ибраһим) (1841 – 1889) – қазақтың көрнекті 
ағартушы-педагогі, жазушы, этнограф. Ы.Алтынсарин қазақтың А

ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із 
қалдырды. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге 
келген. Әкесінен ерте айырылған ол атасының – белгілі би және старшын 
Балқожа Жаңбыршинның қолында тәрбиеленді. Ыбырай бала кезінен           
бас тап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. Ол қазақ-
орыс қатынасының қалыптасуына және орыс-қазақ мектептерінің ашылуына 
жағдай жасап, балалардың өнер-білім үйренуіне ықпал жасады.

Орынбор орыс-қазақ мектебі 1850 жылы ашылады да, оған қабылданған 
отыз қазақ баласының бірі – тоғыз жасар Ыбырай болады. Ыбырай мектепте 
сабақты ынта қойып оқиды, 1857 жылы оқуын «өте жақсы» деген бағамен 
бітіріп шығып, 1859 жылдың тамызына дейін өзінің туған елінде тілмаштық 
қызмет атқарады. Қалада оқып, қазақ даласына беймәлім жаңалықтардан ха-
бардар   болып,  ой-өрісі  кеңейген  зерделі  бозбаланың  екі жылдай елде бо-
луы –  қазақ қоғамының жағдайын тереңірек түсініп, жаңаша сезінуіне, өзіндік 
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ойға келуіне мүмкіндік береді. 1859 жылы Ыбырай Алтынсарин атасының 
жақсы танысы, сыйлас кісісі – Орынбордағы Шекаралық комиссияның 
төрағасы, шығыстанушы белгілі ғалым, профессор В.В.Григорьевпен жақын 
танысады. Ол Ыбырайға қамқорлықпен қарап, оған өзінің бай кітапханасын 
еркін пайдалануына жағдай жасайды. Ыбырай Григорьевтің кітапханасынан 
орыс жазушыларының шығармаларын, орыс және дүние жүзі ағартушы-
педагогтерінің еңбектерін, ұлы адамдардың өмірі жайындағы кітаптарды 
алып, бас алмай оқыған. Мерзімдік басылымдарды оқып тұрған. Өз бетімен 
көп ізденіп, білім қорын молайта келе, Ыбырай өзінің алдына тілмаш болуды 
емес, туған халқына пайдалырақ басқа бір қызмет істеуді мақсат етіп қояды. 
Оның ынтасы ағартушылыққа ауады.

1860 жылы Жайықтың шығысындағы қазақтар үшін төрт бастауыш 
мектеп ашылған кезде, Ыбырай өзі сұранып, Торғай мектебіне мұғалім 
болуға рұқсат алып, сонда келеді. Бірақ мектеп бірден ашыла қоймайды. Бұл 
аралықта Ыбырай ел ішінде мектептің пайдасын түсіндіріп, біраз баланы 
өз үйінде оқытады. Торғай мектебі 1864 жылы ғана ашылады. «Осы жылы 
қаңтардың 8-і күні көптен күткен ісім орнына келіп, мектеп ашылды. Оған 
14 қазақ баласы кірді. Бәрі де жақсы, есті балалар. Мен балаларды оқытуға 
қойға шапқан аш қасқырдай қызу кірістім»  дейді [1, 254-б.].

Ыбырай мектептегі сабақ пен тәрбие жұмысын сол кездегі орыс 
мектептері үлгісінде құрады. Сабақты қазақ және орыс тілінде жүргізе оты-
рып ол балаларға орыс тілін үйретуге, пән негіздерінен білім беруге тыры-
сады. Тәрбие жұмысын адамгершілігі мол, жаңа ұрпақ тәрбиелеп шығаруға 
бейімдейді. Ыбырай мәдениет пен білім жолына халқының өте ынталы екенін 
жақсы ұғады. Бұл оны жігерлендіре түседі. «Қазақтар мені құшағын жая 
қарсы алды.  Мектепке  балаларын  беруге  ынталы адамдар толып жа-
тыр», – деп жазды [2, 254-б.].

Ыбырайдың ағартушылық, демократтық көзқарастары осылайша 
қалыптасып, дамыды. Қоғамдық әділетсіздік пен адам бойындағы ұнамсыз 
мінездерге қарсы күресу үшін, ол ел ішінде білім, өнер тарату ісін кеңейте 
беру керек деп ұғады. Сол ниетпен бар күш-жігерін мектеп ісіне, бала оқыту 
жүйесін жақсартуға жұмсайды. 

1876 жылы Ыбырай Петербург, Қазан қалаларына барады. Орыстың 
ағартушылық жүйесін, орыс ағартушыларының еңбектерін зерттейді. Қазақ 
тілінде оқу құралдарын жасауды ойлайды. 1879 жылы Ыбырай Торғай об-
лысы мектептерінің инспекторы қызметіне тағайындалады. Бұл оның 
ағартушылық қызметінің кең өріс алуына жол ашады. Ол еуропалық үлгідегі 
мектептер ашу ісімен шұғылданады. 

1879–1883 жылдар аралығында Торғай облысының төрт уезінде (Торғай, 
Ырғыз, Троицк, Ақтөбе) жаңа мектептер ашады. 1883 жылы Торғай қаласында 
қолөнер мектебі ашылды. Ол қазақ даласындағы техникалық білім беретін 
тұңғыш оқу орны болды. Ыбырай қазақ қыздарын оқыту ісіне ерекше көңіл 
бөледі. 

1887 жылы Ырғызда қыздар мектебін ұйымдастыруы – оның 
ағартушылық аса зор еңбегі. Қазақ даласында мектептер санының артуы-
на байланысты Ыбырай мұғалімдер даярлайтын мектеп ашуды қолға алды. 
1881 жылы Омбы қаласында тұңғыш мұғалімдер мектебі ашылды. Ыбырай 
мектептер ашу ісімен ғана шектеліп қалмады. Ол сол мектептердегі тәлім-
тәрбие, оқу жұмысына айрықша мән берді. Оқу-тәрбие ісін жаңа бағытта 
ұйымдастырды. Бұл ретте ол мұғалімнің атқаратын рөлін жоғары бағалады. 
«Халық мектептері үшін ең керектісі – мұғалім, – деп жазды ол. Тамаша 
жақсы педагогика құралдары да, ең жақсы үкімет бұйрықтары да, әбден 
мұқият түрде жүргізілетін инспектор бақылауы да мұғалімге тең келе ал-
майды», – деп келтіреді. 
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Ыбырай туған халқын ерекше сүйді, оның болашағына зор сеніммен 
қарады. Сондықтан халық ағарту ісін айрықша шабытпен жүргізді. 1883 
жылы Торғай облысының әскери губернаторына жолдаған баяндамасын-
да ол: «Қазақтарға, осы дарынды, ақыл-есі мол халыққа – кешікпей рухани 
және қоғамдық даму жолына түсетін дұрыс бағыт беру – қалай дегенмен 
де аса қажет болып отыр», – деп жазды. Мәдениетті де талантты педагог-
жазушы әрі мінезге бай, адамгершілік, жолдастық қасиеті мол Ыбырай орыс 
зиялыларының арасында мейлінше беделді, сыйлы болған. Оқулық жасау жо-
лында оқулыққа Ыбырай мектепте қазақ балаларына білім мен тәрбие берудің 
басты құралы деп қарайды. Ол балаларға ана тілін таза және ұқыптылықпен 
үйретеді, шағын көркем шығармалар арқылы оларды жақсы мінез-құлыққа 
баулуды көздейді. Ыбырай балаларды мазмұны олардың білімін көтеретін, 
тақырыбы оларды қызықтыратын кітаптарды қазақтың өз тілінде басып 
шығару керек деп білді. Өзі 1876 жылдан бастап «Қазақ хрестоматиясын» 
жазуға кірісіп, оны 1879 жылы Орынборда бастырып шығарды. «Бұл кітапты 
кұрастырғанда мен, – деп  жазды.  Ыбырай  хрестоматиясының  алғы  сөзін-
де, – біріншіден, осы біздің ана тілімізде тұңғыш шыққалы отырған жалғыз 
кітаптың орыс-қазақ мектептерінде тәрбиеленіп жүрген қазақ балалары-
на оқу кітабы бола алу жағын көздедім» деген болатын [3, 254-б.].

«Кел, балалар оқылық», «Қазақ хрестоматиясы», «Мұсылмандық 
тұтқасы»,  т.б. балаларға арналған өлеңдер мен шағын әңгіме-новеллалар 
және оқу құралдарын құрастырды. Олардың бірқатарын өзі жазды, біразын 
халық педагогикасы үлгілерінен жинақтаған. Әдістемелік еңбектерінде 
қазақтың халық әдебиетінің үлгілерін де іріктеп кіргізді.

Бүкіл өмірін қазақ балаларын оқытуға арнаған. Ыбырайдың әдеби ту-
ындылары балалар дүниесіне өте жақын. Сондықтан да ол қазақ балалар 
әдебиетінің атасы деп танылған. Сол мақсатпен алғаш рет балаларға ар-
нап мектеп ашып, оқулық жазған. Ағартушы оқулықты жазудағы мақсатын 
хрестоматияның алғы сөзінде «Бұл кітапты құрастырғанда мен, біріншіден, 
осы  біздің ана  тілімізде  тұңғыш  рет шыққалы отырған жалғыз кітаптың 
орыс-қазақ мектептерінде тәрбиеленіп жүрген қазақ балаларына оқу кітабы 
бола алу жағын, сонымен қатар, жалпы халықтың оқуына жарайтын кітап 
бола алу жағын көздедім…», – деп  тұжырымдаған. Өйткені, хрестоматияға 
Ыбырай өзінің   педагогтік  мақсатына лайықтай жазған  тәрбиелік  мәні  
жоғары  көптеген   шағын  әңгімелерін,   өлеңдері  мен  ауыз әдебиеті үлгілерін, 
сондай-ақ, орыс педагогтері мен айтулы орыс қаламгерлерінен аударған 
шығармаларды  енгізген болатын. Оның шығармалары мұғалімдер даяр-
лайтын оқу орындарында кең көлемде оқытылады. Мектеп оқулықтарына 
енгізілген. Ұстаздың балалармен қарым-қатынасы туралы: «Балалар-
мен қысқа, байсалды, ашуланбай сөйлесу, әрбір пәнді бар пейілмен және 
қарапайым тілмен, екіұшты мағыналы сөздерcіз әрі қатесіз терминдерді 
араластырмай түсіндіру керек» [4, 113-б.].

Ы.Алтынсаринның «Жомарт» шығармасындағы бүгінгі жастарға еңбек 
тәрбиесінің мәні туралы айтқан өнегелері: «Атымтай жомарт өзі есепсіз 
бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі-құсқы киім киіп, отын 
кесіп, шөп тасып, жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары 
сұраған екен:

– Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар, ақша, тамақ, жалаңашқа киім, 
үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, 
жете алмаған жарлыша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мәнісі не? депті.

Жомарт айтты дейді:
– төрт түрлі себеп бар: əуелгісі, әдемі ат, асыл киім, асқан сәулетті 

өнебойы әдет етсең, көңілге желік кіргізеді, сол желіккен көңілмен, өзімнен 
төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді 
ұмыттырамын ба? – деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс 
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дной из важнейших задач «Концепции модернизации российского образо-
вания» является «формирование у школьников гражданской ответствен-

МАРАФОН ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 
КАК ПРИМЕР МЕЖСЕКТОРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Владимир ГУСАРОВ,
кандидат педагогических наук

О
ности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 
в обществе и активной адаптации на рынке труда»[1]. Эта задача отвечает не-
обходимости формирования у детей и подростков готовности к выполнению 
общественных обязанностей и использованию своих гражданских прав. Она 
отражает стремление России войти в мировое демократическое простран-
ство и обрести его же внутри себя. Она обозначает вектор развития, как де-
мократический переход от ранее одномерного, закрытого, монокультурного 
мира, монокультурной социальной реальности, скрепленной, прежде всего, 
идеологическим единством, к пространству, основанному на многомерности 
или поликультурности.

қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер ғибрат алсын деймін. 
Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып 
жесем де бойыма сол тамақ болып тарайды, еңбекпен табылған дәмнің 
тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай-тағаламның бер-
ген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп-
жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын» 
дейді. Шын мәнінде осы әңгіме мазмұнында қаншама тәрбиелік өнегелерді 
сыйғызып, қарапайым тілмен жеткізе білген [5, 116-117-б.].

Ойымызды жинақтай келе, Ы.Алтынсарин қазақтың ағартушылық 
тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған 
ағартушы, кемеңгер және ұлттың болашағын ойлаған ғұлама деп білеміз. 
Көптеген зерттеушілер Ы.Алтынсаринды «Қазақ дидактикасының негізін 
салушы» деп сипаттаса, біз оның тәрбиелік өнегелерінің этнопедагогикалық 
мәніне тоқталдық. Демек, ағартушы ғалымды қазақ этнопедагогикасының 
қалыптасуына өзіндік үлесін қосқан педагог деп білеміз.
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Резюме
В статье дается историко-педагогические, этнопедагогические факты о наследиях из-

вестного педагога и просветителя Ибрая Алтынсарина и описание  о назидательной ценности 
его трудов в воспитании молодежи. 

Summary
The article deals with historical and pedagogical, ethnopedagogical facts about the legacy of 

a famous teacher and educator Ibrai Altynsarin and description of didactic value of his works in the 
education of young people.
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Последние десятилетия характеризуются наибольшей активностью го-
сударств в области гражданского образования подрастающих поколений. 
Об этом свидетельствует Декларация конференции глав государств и пра-
вительств (1997 г.), в которой ярко выражена озабоченность состоянием 
демократической культуры и гражданского воспитания молодежи. «Главы 
государств и правительств, – говорится в декларации, – постановили иници-
ировать образование для демократического гражданства с целью повышения 
осознания гражданами их прав и обязанностей в демократическом обществе, 
активизируя уже существующие сообщества»  [2].

Проблема заключается в том, каким образом содержательно и методи-
чески повысить эффективность воспитания личности школьника, содейство-
вать усвоению им демократических законов и необходимости нормативного 
поведения с использованием инструментов гражданского общества. К числу 
эффективных средств воспитания личности подростка следует отнести усло-
вия, создаваемые во временных общественных объединениях, где учащие-
ся могут субъективно свободно общаться друг с другом. Существующие для 
реа лизации этих целей рамки гражданского воспитания и механизм общест-
венного участия в управлении образованием в значительной степени отвеча-
ют запросам, поступающим из образовательных учреждений и детских объе-
ди нений, а также задаче углубления гражданско-правового образования.

В каких условиях происходит формирование методологических подходов 
и проектов гражданского образования? Какие организационные формы ис-
пользуются для формирования гражданской активности школьников? Какие 
технологии повышения гражданской активности школьников, основанные 
на взаимодействии разных секторов власти, используются и каким образом 
они сочетают индивидуальную (групповую) инициативу школьников, учени-
ческое самоуправление и  реальную социальную практику? На эти вопросы 
призвана ответить данная статья.

Вначале следует сказать несколько слов о том багаже, на который при-
шлось опираться российской системе образования при решении вопросов 
воспитания гражданина. Советская система гражданского воспитания в рам-
ках образовательной сферы, как и вся система воспитания вообще отлича-
лись от российской по целям, идеологическим и методологическим основам, 
а также по содержанию и методам. В основе проблем, связанных с воспи-
танием советского гражданина и патриота, находились идеи научного ком-
мунизма и жесткая ориентация на воспроизведение господствовавшей идео-
логии («общественное выше личного», «коммунистическая мораль» и т.д.). 
Значительное внимание уделялось не только идеологическим постулатам, но 
и политико-правовому образованию, изучению основ Советской Конститу-
ции. При этом будущих граждан ориентировали скорее на выполнение своих 
обязанностей перед государством и обществом, чем на отстаивание собствен-
ных личных прав. В целом, действовавшая система воспитания эффективно 
воспроизводила идеологические догмы, качественно выполняя государствен-
ный заказ. В итоге формальный характер многих политических институтов 
советского общества, нивелирование инициативы способствовали наравне с 
безынициативным одобрением существующей идеологии, также и низкому 
уровню гражданской активности. 

Факт, что тотальное разрушение господствующей идеологии на стыке 
1980–1990-х гг. создало содержательный вакуум, осложняется стремительной 
динамикой изменений 1990-х гг. Вместе взятые они чрезвычайно осложнили 
выполнение основной задачи государственной системы воспитания – вос-
произведение норм общественного сосуществования. Казалось бы, нужные 
деполитизация и деидеологизация школы, проведенные весьма поспешно, 
привели не только к формированию недостаточного уровня политической 
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культуры, но и к отказу от воспитания как целенаправленного педагогическо-
го процесс. 

В настоящее время в практике гражданского воспитания демократичес-
кого общества накоплен значительный опыт. В его основании лежит опыт 
развитых демократических стран Запада (США, Великобритании, Франции, 
Германии). Сам термин «гражданское образование» начал использоваться 
в Великобритании уже в конце ХIХ в. Так с 1894 г. в программе вечерних 
школ Великобритании появился курс «Обязанности гражданина». [3, С.25-
27]. Согласно учебному плану, ученики должны были научиться рассуждать 
о политических, духовных, моральных, социальных и культурных проблемах 
и событиях; высказывать свое мнение о происходящих в стране событиях; 
принимать участие в школьных мероприятиях, организуемых содружеством 
местной общественности [4]. 

Анализ педагогических исследований и практики, а также мониторинг 
деятельности таких Международных организаций, как ЮНЕСКО, Совет Ев-
ропы, СВСЕ/ОБСЕ, свидетельствует о том, что интерес к проблеме форми-
рования гражданина в развитых демократических странах Европы и Амери-
ки продолжает возрастать. Например, с 1997 г. образование, направленное 
на воспитание демократической гражданственности, было провозглашено 
прио ритетной областью деятельности Совета Европы [5]. А 2005 год был 
объявлен Советом Европы «Европейским годом гражданственности через 
образование» [6]. 

В настоящее время практически во всех европейских странах разрабо-
таны программы по гражданскому образованию. Гражданское образование 
вводится в содержание школьного образования в качестве отдельного обяза-
тельного школьного предмета или факультатива. Оно выступает под различ-
ными названиями: «граждановедение», «гражданские отношения», «человек 
и общество», «политическое образование». Основу этих программ составля-
ют политико-правовые, нравственные знания, то есть знания об обществе и 
человеке, которые помогают учащимся подготовиться к жизни в современ-
ном обществе. Центральное положение образовательных программ по пра-
вам человека состоит в развитии осознания учащимися всеобщих прав и сво-
бод человека и в подготовке их к защите этих прав посредством условий, 
обеспечиваемых демократическим сообществом. 

Основные подходы к  пониманию гражданского образования. По ряду 
обозначенных выше причин в России в настоящее время гражданское обра-
зование находится в центре внимания педагогической общественности. От-
личительной чертой российского гражданского образования является разно-
образие подходов к его содержанию.

Гражданское образование – это контаминационное (смешанное) обра-
зование. Суть такого подхода состоит в том, что содержание гражданского 
образования представляет собой интеграцию общественных дисциплин. В 
рамках этого направления существуют еще несколько концептуальных моде-
лей гражданского образования: интегративная, политологическая, системная. 
Согласно интегрированному подходу, гражданское образование не является 
самостоятельной образовательной системой, а является одним из специфи-
ческих направлений обществоведческого образования. Гражданское образо-
вание в данном контексте понимается как интегративный курс социально-по-
литических и правовых наук – «Человек и общество». Данную точку зрения 
поддерживает авторский коллектив под руководством Л. Боголюбова, автор 
А.И. Кравченко, Нижегородский гуманитарный центр, автор С.А. Морозова 
[7, С.28]. 

Приверженцы политологического подхода (О. Кишенкова, Н. Воскре-
сенская, Н. Давлетшина, Р. Мухаев) ключевым положением для определения 
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содержания гражданского образования определяют понятие «гражданское 
общество» и полагают, что цель гражданского образования состоит в подго-
товке учащихся к ответственной и осмысленной жизни, к плодотворной дея-
тельности в демократическом, правовом государстве, гражданском обществе. 

Сторонники системного подхода считают, что содержание гражданского 
образования, в отличие от обществоведческого, не может быть нейтральным 
к процессу восприятия, усвоения его учащимися, оно призвано активно и 
целенаправленно воздействовать на сознание ученика, на его умение крити-
чески мыслить, творить, оценивать и т.п. Таким образом, гражданское об-
разование – это личностно-ориентированное образование, направленное на 
развитие социальных свойств школьника. Гражданское образование предпо-
лагает изменение уклада школьной жизни, создание правового пространства 
школы. Примерами такой деятельности являются Школа «Самоопределение» 
Тубельского (г. Москва), школа «Универс» (г. Красноярск) [8]. 

В настоящее время к существующим направлениям можно добавить 
еще несколько новых специфических концептуальных моделей гражданско-
го образования, прежде всего – институционально-ценностный подход, где 
гражданское образование рассматривается в единой системе воспитания, об-
разования детей и взрослых, включая официальное и неформальное образо-
вание [9, С.30]. Интерес представляет опыт работы г. Красноярска, где оно 
реализуется через различные формы образовательного процесса: через учеб-
ный предмет «Граждановедение» или циклы информационно-обучающих ме-
роприятий для взрослых; через общественно-полезную деятельность, через 
демократический образ жизни коллектива. В городе реализуются три про-
граммы гражданского образования: «Школа в демократическом обществе», 
«Создание непрерывного образования работников местного самоуправле-
ния», «Формирование гражданской политики в третьем секторе». В институ-
ционально-ценностном подходе особое место уделяется включению школы в 
процесс взаимодействия  трех секторов власти.

Таким образом, сегодня существует множество различных определений 
понятия «гражданское образование», трактующих его либо как процесс фор-
мирования граждан демократического общества с различным набором ком-
петенций и мотиваций, либо как  различные направления работы школы, на-
правленные на формирование гражданских качеств у школьников, либо как 
целенаправленное педагогическое воздействие на самосознание подростков, 
комплексную дисциплину, являющуюся частью социальных наук или вы-
ходящую за их рамки и т.п. Результатом гражданского образования должно 
стать: самоутверждение; их личная, политическая и экономическая ответ-
ственность индивидов как суверенных членов общества; участие в граждан-
ских делах неформальным и эффективным способом; содействие функцио-
нированию конституционной демократии [9, С.10].

Основные подходы и организационные формы формирования граждан-
ской активности школьников. Надо иметь в виду, что становление граждан-
ственности, приобретение опыта гражданской деятельности и гражданских 
отношений – это сложный, многоаспектный и многоступенчатый  процесс, 
состоящий из множества этапов. Важнейший путь формирования граж-
данско-правовой культуры личности – это превращение образовательного 
пространства современной российской школы в гражданско-правовое вос-
питывающее пространство. Под гражданско-правовым воспитывающим 
пространством образовательного учреждения мы понимаем совокупность 
деятельности и отношений субъектов во всех подсистемах образовательной 
системы, взаимодействие которых основано не на «дисциплине подавления», 
а на принципах, подобных тем, которые регулируют отношения субъектов 
гражданского общества. Гражданско-правовое воспитывающее  простран-
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ство – это совокупность социально-педагогических условий, возникающих 
благодаря специально организуемой в образовательном учреждении деятель-
ности и направленных на сотворчество субъектов образовательного процесса.

Преобразования в педагогической сфере сегодня трудно представить 
без восприятия необходимости целостного подхода к происходящим изме-
нениям. В основе такого подхода лежит процесс трансформации системы 
образования в культурно-образовательную сферу, в которой все сущностные 
перемены соотносились бы с другими социокультурными процессами, важ-
нейшим из которых является процесс формирования гражданского общества, 
представляющего собой многообразие неопосредованных государством вза-
имоотношений свободных и равноправных индивидов в условиях рынка и 
демократической правовой государственности. Если граждане должны ис-
пользовать свои права и выполнять свои обязанности как члены самоуправ-
ляющих сообществ, они должны приобрести не только специализированные 
знания, но и навыки участия в общественной жизни. 

Как уже было сказано выше, гражданское образование предполагает ком-
плексный подход – соединение «образования» и «воспитания». Иными сло-
вами, в ходе обучения гражданским знаниям, умениям, практикам одновре-
менно происходит интериоризация определенных ценностей, формируются 
«ментальные модели» – убеждения, выводы и цели, которые личностны, кон-
кретны и специфичны. Содержание этого процесса зависит от конкретных 
условий развития территории. Тем не менее, центральной является идея прав 
человека и демократии, взаимодействия разных секторов власти и реализа-
ция отношений «Учитель – Ученик», которые одновременно выступают как 
отношения «Гражданин – Гражданин».

Помимо этого, одним из распространенных интенсивных методов соци-
альной практики стало проектирование, осуществляемое во внеурочной дея-
тельности и представляющее собой «создание моделей решения актуальных 
социальных проблем на основе  сбора и анализа информации  о причинах 
возникновения и  характерных  чертах  данного  типа проблем» [10, С.5]. 
Основная цель социального проектирования – создать условия, способствую-
щие формированию у учащихся гражданских компетенций. Здесь возможна 
живая практика с настоящими социально-значимыми результатами, реально 
влияющими на социальную действительность: «Социальные проекты дают 
учащимся возможность связать и соотнести общие представления, получен-
ные в ходе уроков, с реальной жизнью, в которую вовлечены они сами, их 
друзья, семьи, учителя, с общественной жизнью,  с социальными и политиче-
скими  событиями, происходящими в масштабах микрорайона, города, края, 
наконец, страны в целом» [11, С.7-8].

Социальные проекты предполагают консолидацию усилий администра-
ции образовательного учреждения, структур дополнительного образования, 
социальных институтов и общественности данной территории. Позитивной 
чертой технологии социального проектирования является его универсаль-
ность: данная деятельность учащихся может реализовываться как в рамках 
учебно-воспитательного процесса, так и вне стен школы – в общественных, 
детских и молодежных объединениях, учреждениях дополнительного обра-
зования.

Общественное участие в управлении образованием может принимать 
разные формы: от  передачи общественных функций представителям обще-
ственности до привлечения общественности в проекты. Необходимым ус-
ловием общественного участия в управлении образованием является фор-
мирование общественной активности. Большая часть проектов  в России, в 
Самарской области в том числе направлена на формирование гражданской 
активности учащихся. Ярким примером реализации этого подхода является 
проект «Гражданин». 
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Действующая модель гражданского образования, реализуемая в проекте 
«Гражданин», являющаяся, на наш взгляд, необходимым компонентом обще-
ственного участия в управлении образованием, позволяет развивать практи-
ки партнерского взаимодействия учащихся и представителей различных сек-
торов общества. 

В  настоящее  время проект  «Гражданин»  реализуется  в  Самарской        
области в две стадии, продолжительность которых совпадает с продолжитель-
ностью учебных полугодий. Первая стадия проекта называется «Моя малая 
родина». На этой стадии команды учащихся выявляют и пытаются решить 
проблемы, имеющие значение для их ближайшего социального окружения – 
школы, микрорайона, села. Вторая стадия проекта носит название «Родному 
городу или родному району желаю». Эта стадия посвящена выявлению и раз-
работке проекта решения проблем, актуальных для крупных муниципальных 
образований – городов и сельских районов.

По своему выбору школьные команды могут участвовать в обоих стади-
ях проекта,  либо только в одной из них. Двухуровневая схема реализации 
проекта помогает учащимся лучше понять разграничение ответственности 
между различными уровнями власти и научиться определять, как масштаб-
ность проблемы соотносится с уровнем органов власти, ответственных за их 
решение.

Модель проекта «Гражданин», разработанная сотрудниками Самарского 
регионального Центра гражданского образования, имеет ряд особенностей, 
отличающих ее от американской версии проекта: 

1. В отличие от американской модели, где устное выступление коман-
ды предусматривается только на школьном конкурсе, в самарском варианте 
предусмотрен следующий механизм защиты проектов: школьный, районный, 
городской, областной конкурсы. На всех уровнях предполагается устная пре-
зентация проекта и его защита.

2. В самарской модели социальной проектной деятельности предусмо-
трен принцип разноуровневости проектной проблематики. В течение учебно-
го года  проводится два конкурса социальных проектов: «Моя малая родина», 
на который выносятся проекты, посвященные решению узко локальных со-
циальных проблем (школы, микрорайона, села, поселка), и «Родному горо-
ду (району) желаю», на котором защищаются проекты, затрагивающие про-
блемы крупных муниципальных образований (городов и сельских районов). 
Кроме того, в год проведения выборов в Государственную Думу Российской 
Федерации проводится конкурс социальных проектов «Наш пакет предло-
жений кандидатам в депутаты Государственной Думы». На данный конкурс 
выносятся проекты, поднимающие проблемы общероссийского значения. По 
своему выбору школьные команды могут участвовать в течение года в кон-
курсах социальных проектов всех уровней или только в одной из них. 

3. Принципиальным отличием самарской версии проекта от американ-
ской является личное участие школьников в реализации проекта. Они не 
только выявляют самые актуальные, на их взгляд, проблемы местного сооб-
щества, но и пытаются внести посильный вклад в их решение. В ходе работы 
над проектом школьники реализуют на практике (полностью или частично) 
свой вариант решения актуальной проблемы.

При  всех  своих  достоинствах,  модель государственного управления 
образованием, реализуемая в данном проекте, не позволяет в полной мере 
реализовывать  принцип  открытости  для  вхождения  в образовательный 
процесс структур, являющихся вневедомственными для системы управления 
образованием.  

(Продолжение следует)
г.Самара.
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ақырыпты осылай атау белгілі ғалымның ғылыми-зерттеушілік 
әрекеттерінің аймағын тарылтпайтыны анық. Себебі, бұл мақалада 

ПРОФЕССОР  И.Р.  ХАЛИТОВА
ӘЛЕУМЕТТІК  ПЕДАГОГИКАНЫ
ЗЕРТТЕУШІ  ҒАЛЫМ

Назира АТЕМКУЛОВА,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік 
педагогика кафедрасының профессоры, 
педагогика ғылымының кандидаты

Мерейтой

Т
профессор И.Р. Халитованың әлеуметтік педагогика туралы зерттеулеріне 
ғана тоқталамыз. Ғалымның жалпы педагогика, жоғары мектеп педагогика-
сы, абайтану, т.б. ғылым салаларында да көптеген еңбектері, оқу құралдары 
мен монографиялары да бар.

Әлеуметтік педагогикадан жазған оқу құралдарынан басқа еңбектері  
ғылыми-педагогикалық журналдарда, конференцияларда, әдістемелік басы-
лымдарда жарияланған.

Агроуниверситеттің «Ізденістер, нәтижелер» жинағында 2001 жылы 
жарияланған «Әлеуметтік педагогтерді моральдық-психологиялық даярлау 
проблемасы»  деп аталған мақаласында Ж.Аймауытовтың терминдер ау-
дармасын пайдаланып, мораль сөзін «құлық» деп пайдалану керек екенін 
айта отырып, осы ұғымның мәнін айқындай түседі «...құлық – ол жақсылық, 
әділдік, адалдық, қайырым, мейірім, ізгілік секілді, т.б. бір жағы  адамның 
мінез-құлқына қатысты нормалар жүйесінен, екінші жағы құнды ішкі ру-
хани жан дүние сапаларынан тұрады», – деп көрсетеді.

Осы мақалада профессор И.Р. Халитова әлеуметтік педагогтің қызметі  
құлықтық қасиеттермен тығыз байланысты дей келе, оларды төмендегідей 
бейнелеген «қандай жағдайда болмасын адамгершілік және кәсіптік па-
рызын орындауға ұмтылуы, кез келген адам үшін, Қазақстан халқы үшін 
аянбай еңбектенуді мақсат ету, адамдық, ізгілік қасиеттерді бәрінен 
жоғары санап, өз қызметінде, күнделікті тұрмыста, одан ауытқымауы, 
адамды бәрінен құнды деп санап, оның мүддесін қорғауға дайын бо-
луы, жақсылыққа сенуі, жақсылық істеуден жалықпай, қаймықпауы, 
моральдық-психологиялық тұрақтылығы болуы» керек екенін көрсеткен.

Осы мақалада әлеуметтік педагогтің міндеттерін айқындай келе, олар-
ды атап көрсетеді: қоғамдық мәселелерді шешуге дайын болу, моральдық- 
психологиялық сапаларын қалыптастыру арқылы осындай мәселелерді 
шешуге даярлау, жоғары мәдениетті, педагогикалық әдеп қалыптастыру,  
әртүрлі мәселелерден жол табуға дайын болу.

Бұлармен қатар ғалым әлеуметтік педагогтің психологиялық дайын-
дығын мынадай сипатта айқындайды: «өзін ұстау нормаларын бойы-
на сіңіруі, адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеу, жеке адам не топпен 
жұмыста адамгершілік қарым-қатынас орнатуға даярлау, әлеуметтік пе-
дагог үшін маңызды дағдыларды дамыту», – деп белгілеген.

Сонымен қатар, осы сапалар мен қасиеттерді әлеуметтік педагогтердің 
бойына орнықтыру әдістеріне де тоқталады. Олар: ой жүргізу, талқылау, 

3. “Қазақстан мектебі” №11, 2016.
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іскерлік тыныс орнату, өз пікірін дәлелдермен, айғақтармен бекіту, 
пікірталасқа жол беру, шешімді бірлесе іздеу, теорияны тәжірибемен  
ұштастыру, өзін үнемі бақылап отыруға дағдылану,  зерттеу әдістерін 
меңгерту.

Профессор И.Р.Халитова әлеуметтік педагогтің психологиялық 
дайындығына ерекше көңіл бөледі. Олар: психологиялық мәселелерді ше-
шуге  рухани дайындығы, күйзеліске ұшырағандармен жұмысқа бейімді бо-
луы, психологиялық іскерлік, дағдыларды қалыптастыруы, психологиялық 
ахуалды дұрыс анықтау және психологиялық тактикаларды жүзеге асыруы, 
мысалы, психологиялық жағымды жағдай жасау, психологиялық техниканы 
меңгеруі, т.б. тоқталады. 

Астанада 2002 жылы өткен халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренция материалдарында жарияланған «Болашақ әлеуметтік педагог ма-
мандарды тәрбиелеу мәселесі» деген мақаласында әлеуметтік педагогтерді 
тәрбиелеуге қойылатын талаптардың ерекшеліктерін атаған. Олар «батыл, 
қажырлы, табанды, сезімтал, өз жекебасының мүддесінен әлеуметтік 
көмек күткендердің мүддесін жоғары санау, ізденгіш, тапқыр, басқаларға 
өнегелі, жақсыны көре білетін, жаманды тыя алатын» болуына ерекше 
күш салу керек деген.

Осы баяндамасында әлеуметтік педагогтерді тәрбиелеу міндеттерін 
анықтап көрсеткен. Атап айтқанда, студенттердің мүддесін, жұмыс 
табыстылығын көздеу, өзін-өзі тәрбиелеу жолдарын меңгерту, бойындағы 
кемшіліктерін реттеу, ортаның тәрбиелік ықпалын күшейту, кәсіптік қабілет, 
қасиеттерін дамыту, тәрбие жұмыстарын жоспарлы, жүйелі ұйымдастыру – 
бұл ғалым көрсеткен мәселелердің маңыздылары ғана.

әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университет конферен-
циясында жасаған «Әлеуметтік педагогтердің психолого-педагогикалық 
дайындығы» (2002 жылы) атты еңбегінде И.Р.Халитова бұл мәселеге орай 
кәсіптік дайындықты педагогикалық, психологиялық дайындықпен астар-
ластыра қарастырады. «Кәсіптік педагогикалық және психологиялық білім; 
педагогикалық іскерлік пен білім; кәсіптік педагогикалық, психологиялық 
мағлұматтылық» дей келе, әлеуметтік педагогтің кәсіптік дайындық 
бағыттарын айқындаған. Олар: бірінші, кәсіптік педагогикалық, жалпы 
педагогикалық және психологиялық біліктілік; екінші, әлеуметтік педагогтің 
кәсіптік-психологиялық, педагогикалық мағлұматтылығы; үшінші, өз 
мамандығына психологиялық дайындығы; төртінші, психологиялық са-
паларын дамыту – бұл бағыттардың әрқайсысы көптеген параметрлерден 
құралады.

Семейде  өткен  12  жылдық  білім  мәселелеріне  арналған  конферен-
циядағы «Әлеуметтік педагогиканың  өзекті мәселелері» (2008)  дей тін  баян-
дамасында профессор И.Р. Халитова осыған  орай  бірқатар  мәселелердің 
басын  ашып  көрсеткен. Ғалым сол кездегі әлеуметтік  педагог  мамандар 
даярлау мәселесінде кеткен  кемшіліктерге тоқтала келе, бұл мамандықтың 
қазіргі заман педагогикалық-әлеуметтік мәселелерді шешудегі алатын      
орнын атап көрсетті.  Осы  баяндамада ғалым бірқатар мәселелерге ерек-
ше тоқталды. Атап айтқанда, ол қазіргі ақпараттар заманында интернет, 
кинолардағы балаларға кері әсер ететін көрсетулердің әсерінен балаларды 
қорғау, оған қарсы әлеуметтік педагогтің атқаратын қызметі,  ауыл мектептері 
мен шағын жинақталған мектептердегі әлеуметтік-педагогикалық мәселелер, 
әлеуметтік педагогикадан оқулық, оқу құралдары мен оқу-әдістемелік 
құралдардың жеткіліксіздігі, мектепті жаңа ғана тәмамдаған ауылды жерде 
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қалып қойған түлектердің әлеуметтік мәселелері мен  олардың  өмірден өз 
орнын табуына байланысты ахуалдарға тоқталады.

Ғалым И.Р.  Халитова ауылды жерде мектеп тәмамдап, оқуға түсе алмай, 
жұмыс та таба алмай, үйде отырған қыздар мәселесіне көбірек көңіл бөледі. 
Мұнда ол әлеуметтік педагог мамандарын даярлау мәселесіне де тоқталады. 
Сондықтан ғалымның осындай көптеген әлеуметтік педагогика саласында 
атқарған еңбектері өзінен кейінгі ізбасарларына үлкен өнеге болары анық.

Сонымен  қатар,   өзінің   бүкіл   ғұмырын   ғылымның   дамуы   мен  
өркендеуіне  арнаған   ірі   тұлғалардың   бірі,  педагогика   ғылымының  
дамуына   өзіндік  үлесін  қосқан,   әлі  де ғылым  мен   білімге  қосары    
мол Исламия Рамазанқызы Халитова ұстазым 70 жасқа толып отыр. 
Мен – өзінің  жетекшілігімен дайындаған 16 педагогика ғылымының 
кандидатының бірімін. Ұстазымнан алған өнегем мен өмірге алған азығым 
өз алдына бір төбе, оған алғысым шексіз. 

Бүгінгі мерейтой иесі, аяулы ұстазым, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің қарашаңырағында абыроймен еңбек етіп 
келе жатқан,  ғибратты  ғалым,  ұлағатты  ұстаз, педагогика ғылымының 
докторы, профессор,  "Үздік ұстаз"  медалінің  иегері,  абзал  ана,  аяу-
лы  әже – Исламия Рамазанқызын 70 жасқа толған мерейлі туған күнімен 
шын жүректен құттықтаймын!.

Ұстазым, құтты болсын 70 жасың!
Әр уақытта домалап өрге тасың.
Ұшырып шәкіртіңді сан қияға
Әрдайым аман болсын алтын басың!.
Құтты болсын келген туған күніңіз,
Тілекші көп, мен де соның біріміз.
Ақылшы боп, алдымызда әрқашан
Ортамызда жанашыр боп жүріңіз!
Сіз тұрғанда қамқоршы деп білеміз,
Көшбасшыға алаңдамай ереміз.
Аналық та, даналық та бойында
Ұстазымды мақтан етіп жүреміз.

Бұл 70 жас – қарттық жас емес,
                                         қазына жас,
Бала мен немеренің назына мас.
Мен сізге бақ тілеймін 
         ортаймайтын,
Басыңыздан ешқашан ажырамас.

Таси берсін дариядай дәулетің,
Бақыт қонып, жарқырасын 
                                        сәулетің.
Ұрпағыңның қызығын көр, әже бол,
Өсіп-өніп, өркен жайып 
                                     әулетің.

Құрметті ұстазым! Бүгінгі мерейлі жасыңызға тағы да ұзақ ғұмыр 
тілей отырып, жеткен жетістіктеріңіздің бәрін – еңбегіңіздің жанғаны, 
мақсаттарыңыздың орындалғаны деп білемін. Жас ұрпақтың білімін 
шыңдаудан басталған еңбек жолыңыз бүгінде жемісті жалғасын та-
уып келеді.  Сондықтан да, Сізді өзіңізден кейінгі буынға ұлағатты үлгі 
көрсетіп келе жатқан зиялы тұлғалардың бірі деп бағалаймын. Мен Сізді 
жан жүрегіммен қуана отырып құттықтап, мерекелі мерейтой күні Сізге 
денсаулығыңыз  күйлі-қуатты,   ғұмырыңыз ұзағынан болып, мерейіңіз 
үстем,  қадір-қасиетіңіз зор,  ел үшін жасап келе  жатқан  еңбектеріңіз 
әрдайым  елеулі, табысты,  көрер  қуанышыңыз  молынан болсын деп 
тілеймін! 
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Әкімшілік және білім жүйесі

сновные направления в деятельности научно-методической службы: 
1. Информационно-аналитическая область – создание  банка  пе-

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА  В  ШКОЛЕ 

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

О
дагогической  информации,  разработка и  наличие  информационно-анали-
тических  карт  об успешной  деятельности  школы, подразделений, учите-
лей; создание механизмов ресурсного  обеспечения  развития  образования  
в соответствии  с Государственной  программой  развития  образования в 
РК на 2011–2020 гг.). 

2. Диагностико-прогностическая область – диагностика потребностей 
личностных и профессионально-деятельностных показателей педагоги-
ческих кадров; прогнозирование  и  проектирование образа  выпускников 
всех уровней  и учителей по номинациям  педагогических  званий;  прогно-
зирование  системного  развития  школы, научно-методической службы. 

3. Содержательная и инновационно-экспериментальная область  –   обес-
печение  освоения базисного учебного плана – учебных  программ – стан-
дартов  образования – учебников (новых, авторских) и УМК – электронные  
учебники, интерактивные  пособия – компакт – диски;   научно-методи-
ческое и дидактическое обеспечение нового содержания. Осмысление  
научно-инструктивных  документов в содержательном  и инструктивном  
направлении; оказание  помощи  учителям в их использовании в образо-
вательном процессе, осуществление  экспертизы  и  экспертной  оценки  
инноваций  и  нововведений,  образовательных   проектов   и  продуктов;  
организация внедренческой  деятельности;  организация педагогических 
исследовании, педагогических экспериментов, опытно-эксперименталь-
ных работ,  апробация  их  продуктов  и соблюдение авторских прав  учите-
лей, прав  учителей  на свободный  выбор форм и  способов  организации 
педагогической  и  инновационной  деятельности.

4. Аттестация  педагогических кадров и  государственная  аттестация  
школы, оказание  научно-методической  и практической  помощи  учите-
лям, не имеющим специального  образования  и  не прошедшим ПКПК  по  
обстоятельствам; организация   управленческого, научно-методического, 
психолого-акмеологического  и  профессионального консультирования  по  
различным  направлениям (управление качеством образования, элективные  
курсы, внедрение интерактивных  методов  обучения, инновационных  и 
др. технологий; организация  внутришкольной и внутрирегиональной сис-
темы повышения квалификации педагогических кадров  с приглашением  
ученых, высококвалифицированных  лекторов, авторов  научных идей, 
учебников; активное  участие в аттестации  и самоаттестации  учителей  и 
руководителей  школ, диагностика  их личностных  качеств, уровня  готов-
ности к  профессиональному  труду; участие  в  промежуточной  и итоговой  
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аттестации выпускников; разработка  и  наличие программ  изучения  педа-
гогического  труда  учителя, диагностической  карты  их  деятельности  на  
основе  диагностики, мониторинга, экспертной  оценки уровня  профессио-
нальной  компетентности  аттестуемых. 

Формы организации методической работы в школе динамичны. Они из-
меняются, обновляются в зависимости от многих факторов, основные из 
которых:

– государственная политика в системе образования, законодательные 
акты и документы;

– уровень педагогической культуры учителей, их методическая грамот-
ность;

– морально-психологический климат в коллективе школы, материаль-
но-технические возможности организации методической службы;

– изучение внутришкольного педагогического опыта, инновационная 
открытость и активность учителей, уровень профессиональной готовности 
руководителей школы к осуществлению методической работы, и другие.

В школах созданы организационные координационные органы ме-
тодической работы Методические советы. Который имеет единственную 
функцию – повышение научно-методического уровня педагогической дея-
тельности учителя и определяет тактику и стратегию совершенствования 
педагогической квалификации учителя.

Распространенной формой методической работы в школе является 
предметное методическое объединение учителей.

Коллективной формой методической работы в школе являются дея-
тельность педагогического коллектива по избранной научно-методической 
теме.

Компоненты  системы  научно-методической работы:
– Мотивационно-целевой  компонент  способствует реализации  по-

требностей  учителя  в самосовершенствовании  и  в  управлении  каче-
ством образования. 

– Поисково-прогностический  компонент – это исследовательский и 
эвристический  подходы  при  отборе  педагогической  информации. Со-
ставным  элементом  поиска  является  поисково-информационный  метод, 
который поможет  учителю  овладеть  научным  аппаратом  педагогических 
исследований;  проблема, объект, предмет, гипотеза, цель, задачи, методы 
научно-исследовательской работы, умения  осуществлять  анализ, синтез, 
обобщение.

– Информационно-содержательный  компонент направлен  на  всесто-
роннее  профессиональное  развитие участника образовательного процесса, 
овладение  ими информационными, интерактивными и образовательными  
технологиями; нацелен на  реализацию  задач образовательного процесса. 

 – Организационно-планирующий   компонент:  план – это  рабочий  
инс трумент и его нужно  уметь изменять по обстоятельствам. Главное – 
дос тигнуть намеченное. Без  обдумывания, без  обоснования  будущих  пла-
нов нельзя  делать ни  одного  шага.  

Процессуально-деятельностный компонент – назначение: 
– Оценочно-рефлексивный компонент  заключается  в целенаправлен-

ном  и  последовательном  развитии  у учителя  умений  и навыков  контроля  
и  самоконтроля,  оценки  и  самооценки, самоанализа  и  саморефлексии, 
самопознания, саморазвития, которые  будут  способствовать  найти  путь  
к самореализации  и самосознанию. 

– Обобщающе-корректирующий   компонент   подводит  итоги  научно-
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методической  работы   учителя,  НМО,  кафедр,  школы   на   учебный   год. 
Основные задачи  научно-методической работы: 
–  Осмысление  социального и  государственного  заказов, государ-

ственной  политики  в  области  образования. 
– Развитие  сформированности  психолого-педагогических  умений 

(гностических, проектировочных, конструктивных, коммуникативных,  
организаторских), проявление  педагогических  способностей (рефлексив-
ных,  проективных, общих  и  специальных) и уровня  педагогической  дея-
тельности. 

– Нацеленность на творческий, системный, гуманно-личностный, лич-
ностно-ориентированный,  деятельностный  подходы  при  решении образо-
вательного процесса  и  стремление  к созданию  инновационных, информа-
ционных, мультимедийных, интерактивных, образовательных  технологий  
на основе  диагностики  и  мониторинга  образования. 

–  Овладение  педагогической  техникой, технологией научно-исследо-
вательской работы, апробации идей, инноваций. 

– Разработка  и  апробация  авторских  программ, учебников,  пособий, 
электронных учебников,  интерактивных  пособий. 

– Вооружить учителей  теоретическими  основами  педагогического  
воздействия  в системе «учитель – ученик», «учитель – класс», т.е.  владеть 
искусством  управления  классом. 

– Обучить умениям  гуманистического  взаимоотношения  в  ОП и в 
системе ДЧО  для  поиска  и ПТ. 

– Развивать  профессионально – значимые  интегративные, интеллекту-
альные, волевые, эмоциональные  и  другие  комплексные  качества  учите-
ля  как  стиль его творческой  деятельности. 

– Определить структуру, содержание, формы  и  методы  работы  по  
развитию  педагогического  профессионализма.

– Предоставить  учителю  свободный  выбор  научно-методических за-
даний с учетом  его интереса, возможности, опыта  работы и обеспечения  
ситуации  успеха. 

– Разработать  методику  диагностики  выявления  дидактических  за-
труднений  учителя  и  определить  комплекс  средств  по  их  преодолению; 
оказать  учителю помощь  в разработке  путей  их  преодоления.  

– Организовать  целенаправленное  информационно-методическое  
обеспечение  и  создать информационно-аналитический  банк  данных. 

– Помочь  учителю  совершенствовать свое педагогическое творчество 
и мастерство, в создании  акмеологической  модели  учителя, образа  учите-
ля  по номинации педагогических званий на  основе  диагностики и мони-
торинга, осуществления   различных  подходов. 

– Определить сильные  стороны  учителя в его научно-методической и 
педагогической  деятельности.  Чем он  может  поделиться? Чему  у  него  
можно  научиться?  Над какой  проблемой  он  работает?  Как  ее  разреша-
ет? 

– Помочь учителю  осуществить  самоанализ  и  самооценку  своей  об-
разовательной  деятельности. 

– Научить  учителя  механизмам  использования  параметров  и  кри-
териев, по  которым  будет  анализироваться  и  оцениваться  его  профес-
сиональная  деятельность, опираясь  на  соответствующие  рекомендации. 

– Объективность оценки –  оценка  должна  выражать  реальный уро-
вень знания,  умения,  навыки,  действия и общие учебные умения  и на-
выки, компетенции  ученика  и  учителя  по  установленным  критериям: 
гласность  оценки, прозрачность  оценки,  справедливость  оценки, пери-
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одичность   оценки,   преемственность   оценки, подотчетность  оценки,  
непрерывность развития  оценки. 

Следует  подчеркнуть,  что  в организации методической работы нет 
и  не  может  быть  деления  на  форм новые  и  старые,  современные  и          
несовременные, так как эффект зависит от индивидуальных, групповых 
или коллективных потребностей и возможностей.

г.Алматы.

(Окончание. Начало в №10.)

Министрліктің баспасөз орталығынан

Впервые МОН РК размещает на своем сайте электронные версии учеб-
ников. Первыми «ласточками» стали учебники обновленного содержания для 
1-ых классов. Теперь каждый учитель, родитель или ученик имеет свободный 
доступ к данным электронным образовательным ресурсам и возможность ис-
пользовать их в любое удобное время. Электронные версии учебников предо-
ставлены для размещения на сайте казахстанскими издательствами, в которых в 
этом году и были выпущены учебники для всех первоклассников страны.

Современные дети отличаются несколько иными навыками восприятия ин-
формации и мировой опыт показывает, что  одним из действенных механизмов 
повышения  эффективности обучения  является  предоставление обучающим-
ся широкого доступа к электронным образовательным ресурсам. Современные 
методы интерактивной подачи учебного материала позволяют сделать учебу 
интересной и увлекательной для школьников любого возраста. Использование 
электронных учебников позволит казахстанской образовательной системе не 
только соответствовать новым технологическим веяниям, но и привлечь инте-
рес учеников к программе.

Напомним, с 2016-2017 учебного года  в системе среднего образования рес-
публики начато внедрение обновленного содержания обучения. Первоклассни-
ки получили учебники, разработанные по новым учебным программам. Теперь 
же, благодаря появившейся возможности использования электронных учебни-
ков, при помощи учителей и родителей, самые маленькие казахстанские учени-
ки смогут значительно облегчить свои школьные рюкзаки и портфели. 

А также Министерство образования и науки РК призывает казахстан-
цев принять активное участие в оценке учебников через портал «Общественная 
оценка качества учебников». Портал предоставляет возможность доступа ши-
рокого круга общественности к издаваемым учебникам и представления заме-
чаний и предложений по ним. В данный момент на нем размещены учебники 
для 9 класса, проходящие государственную экспертизу.

Портал «Общественная оценка качества учебников» направлен на улучше-
ние качества и содержания учебников, учета мнений и предложений широкой 
родительской и педагогической общественности. По сути, он позволяет всем 
желающим стать активными участниками процесса усовершенствования казах-
станских учебников. Если учесть, что уже немало лет у казахстанцев возникает 
много вопросов по качеству учебников, критических высказываний и предло-
жений, такая форма диалога с общественностью назрела и актуальна. 

МОН РК призывает педагогическую и родительскую общественность, 
представителей СМИ и других заинтересованных лиц принять активное уча-
стие в оценке качества  отечественной  учебной литературы. Получить доступ 
к учебникам можно через баннер «Общественная оценка качества учебников», 
размещенный на сайте РНПЦ «Учебник» по адресу: www.okulyk-edu.kz.
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Редакция поштасынан

азақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен 2-қазан 
«Мұғалімдер күні» мерекесі қарсаңында Маңғыстау облысының 

«ҮЛГІЛІ  ПЕДАГОГ  ОТБАСЫ – 2016»  ОБЛЫСТЫҚ  БАЙҚАУЫ

Құралай ЖАРЫЛҒАСОВА,
Маңғыстау облыстық оқу-әдістемелік және 
қосымша білім беру орталығының 
тәрбие бөлімі жетекшісі

Қ
білім басқармасы мен облыстық оқу-әдістемелік және қосымша білім беру 
орталығының ұйымдастыруымен  «Үлгілі педагог отбасы – 2016» байқауы 
өткізілді. 

Отбасылар арасында Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігін на-
сихаттау, өскелең ұрпақтың арасында қазақстандық патриотизм сезімін 
қалыптастыру  және отбасылық құндылықтарды, адамгершілікті, рухани-
лықты нығайту мақсатында ұйымдастырылған облыстық байқауға аудан, 
қалалардан 6 отбасы қатысты. Олар: Ақтау қаласынан  Жалғасбаевтар отбасы, 
Жаңаөзен қаласынан Қонақбаевтар отбасы, Бейнеу ауданынан Мұхаммедовтар 
отбасы, Мұнайлы ауданынан Титановтар отбасы, Қарақия ауданынан 

қолдарымен дайындаған сыйлықтарын тарту етіп, оның жасалу жолдарын 
бейнежазба арқылы таныстырса, «Өнерім - өрісім» кезеңінде әр отбасы 
өздерінің отбасылық өнерлерін көпшілікке тарту етті. Бірі ән салса, бірі би 
билеп, енді біреулері шеберлігін көрсетті. «Дәстүріңді сақтай біл»  бөлімінде 
салт-дәстүрге байланысты көрініс көрсетіліп, «Қазағымның қазынасы» 
бөлімінде қазақ киімдерінің үлгісінде дефиле ұйымдастырылды.

Жоғарыда аталған 5 бөлім бойынша сыннан сүрінбей өткен Мұнайлы 
ауданының Титановтар отбасы бас жүлдені, Қарақия ауданының Бегенішевтер 
отбасы І орынды жеңіп алды. Ал ІІ орынды Жаңаөзен қаласының 
Қонақбаевтар отбасы мен Ақтау қаласының Жалғасбаевтар отбасы иелен-
се, Бейнеу ауданының Мұхаммедовтар отбасы мен Маңғыстау ауданының 
Ақбердиевтер отбасы ІІІ орынды өзара бөлісті. 

Отбасында үлпершектей ұл мен қызғалдақтай қыз өсіріп, ұстаздық 
жолында саналы шәкірт тәрбиелеп отырған әрбір педагогтер отбасына 
шығармашылық өрлеу мен толағай табыстар тілейміз.

Бегенішевтер отбасы және 
Маңғыстау ауданынан 
Ақбердиевтер отбасы.

Байқау 5 бөлімнен 
тұрып, «Сәлем – сөздің ана-
сы» деп аталатын алғашқы 
бөлімде әр педагог от-
басы ұстаздық қызметі, 
жеткен жетістіктері, бала 
тәрбиелеудегі ерекше 
ұстанымдары мен алға 
қойған мақсаттары тура-
лы айтып, өздерін таныс-
тырды. Ал «Шебердің 
қолы – ортақ» бөлімінде 
ҚР Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арнап өз 
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«ХОРЕОГРАФИЯ» ОБЛЫСТЫҚ
БАЛАЛАР ӨНЕР ФЕСТИВАЛІ

Әлия  ТУМЫШЕВА, 
Маңғыстау облыстық оқу-әдістемелік және 
қосымша білім беру орталығының 
эстетика бөлімі әдіскері  

Б ілім басқармасының  іс-шара жоспарына сәйкес, 2016 жылдың 
28 кыркүйегі күні Ақтау қаласы №3 орта мектебінде балалар 

Байқауға қалалар мен аудандардың өнер мектептерінен барлығы (Ақтау 
қаласынан – 16, Жаңаөзен  қаласынан  – 16,  Маңғыстау  ауданынан – 8,  
Қарақия ауданынан – 24, Түпқараған ауданынан – 8, Мұнайлы ауданынан – 
16, Бейнеу ауданынан– 24)  112 оқушы қатысты.  

шығармашылығының    белсенділігін  арттыру,   би  өнерін  дамыту, талантты 
балаларды  анықтау   мақсатында  өнер мектептерінің оқушылары арасында   
«Хореография»  облыстық  балалар  өнер фестивалі өткізілді.

Байқау ережесіне сәйкес 
қатысушылар жас ерекше-
ліктеріне қарай  8 оқушыдан  
құралған  бишілер  тобы   ұлттық  
қазақ биін,  түрлі ұлттар биін  би-
леп өз өнерлерін көрсетті. 

Байқау нәтижесінде І орын-
ды Бейнеу ауданы Қ.Бақтыбайұлы 
атындағы «Бейнеу» өнер мекте-
бінің бишілер тобы, ІІ орынды 

Жаңаөзен қаласы оқушылар шығармашылық үйінің бишілер тобы, Қарақия 
ауданы  «Құрық» балалар  өнер  мектебінің  бишілер тобы, Түпқараған  ау-
даны  өнер және кәсіпке бағдарлау мектебінің бишілер тобы,  Маңғыстау ау-
даны өнер мектебінің бишілер тобы,  ІІІ орынды  Ақтау қаласы А.Тарақұлы 
атындағы қазақ балалар өнер мектебінің бишілер тобы иеленді.  

Байқау жеңімпаздарына  облыстық білім басқармасының арнайы дип-
ломдары және бағалы сыйлықтары тапсырылды. 
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оғамдастық аясында тәжірибе алмасу зерттеуге негізделген білім емес, 
бұл басқаларға дем беретін, ары қарай іс-әрекет жасау үшін оларды 

МЕКТЕПТЕР  АРАСЫНДАҒЫ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Гүлбарам  ТЛЕУБЕКОВА,
М.Мәметова атындағы жалпы орта 
білім беретін мектептің 
физика пәні мұғалімі

Қ
қажетті бағытпен қамтамасыз ететін жаңа инновацияға негізделген жан-
ды диалогтік үрдіс. Бүгінгі таңда желілік қоғамдастықтың маңызы ерекше. 
Желілік қоғамдастық білім және инновациялар алмасу үрдісінде маңызды. 
Мектептер арасындағы ынтымақтастық мектептерде оқитын оқушылар ғана 
емес, ұстаздар үшін де тиімді.

Ақадыр аймағының ұстаз дары «Бірлік» желілік қоғамдастығын 
құрып, тәжірибе алмасуда. Желілік қоғамдастық аясында Шет аудандық 
білім беру бөлімінің әдістемелік кабинетінің меңгерушісі Ж.Әмірованың  
басшылығымен М.Мәметова атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде 

«Оқытудағы инновациялық 
тә  сіл деме: ізденіс, тәжірибе, 
шешім» тақырыбына физика 
пәнінен аудандық семинар өтті.  
Ақадыр кентіндегі  үш мектептің 
физика пәндерінің мұғалімдері 
бірігіп желілік қоғамдастық ая-
сында жағымды іскерлік қарым-
қатынас орнатып, жаңа идея-
лармен алмасу, ой бөлісу, білім 
мен білікті дамыту   мақсатымен 
бірлескен іс-шараларды іске 
асырды.

Мұғалімдердің педагогикалық және кәсіби шеберлігін, құзырлығын 
және сабақ беру әдістемесін үздіксіз жетілдіру арқылы оқушылардың сапа-
лы білім алуына, шығармашылық деңгейінің жоғары сатыға жетуіне ықпал 
ету – мұғалімдердің басты мақсаты болды. Семинар барысында Ә.Ермеков 
атындағы мектептің  физика  пәні  мұғалімі  Э.Әшірбекова осы мектептің 
7 «а» сынып оқушыларымен «Қатынас ыдыстар. Су құбыры»  тақырыбына, 
М.Мәметова атындағы мектептің бірінші (ілгері)  деңгей бағдарламасын 
игерген  физика пәні мұғалімі  Г.Тлеубекова 8 «а» сыныбында  «Электр 

тогының жұмысы мен қуаты. Электр 
тогының практикада қолданатын өлшем 
бірліктері» тақырыбына, Ю.А.Гагарин 
атындағы мектеп-лицейінің үшінші  
(базалық) деңгейді игерген  физика 
пәні мұғалімі  А.Әлиманова 9 «а» сы-
ныбында «Жарық кванттары туралы 
Планк гепотезасы. Планк формуласы» 
тақырыбына, Ю.А. Гагарин атындағы 
мектеп-лицейінің бірінші (ілгері) деңгей 
бағдарламасын игерген физика пәні 
мұғалімі А.Жекебай 11 «а» сыныбын-
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да «Элементар бөлшектер. Микродүниедегі сақталу заңы» тақырыбына  
шеберлік сабақтар өткізіп, тәжірибе  алмасты.  Жаңаталап – орта мерзімді 
және  қысқа мерзімді сабақ жоспарын құру. М.Мәметова атындағы мектебінің 
үшінші (базалық) деңгейлік бағдарламасын игерген математика пәні мұғалімі 
В.Кох «Орта мерзімді жоспар құру – инновациялық білім берудің бастама-
сы»  тақырыбына  семинар өткізді. М.Мәметова атындағы мектептің физика 
пәні мұғалімі Г.Тлеубекова «Жаңа технологияларды қолданып оқушылардың 
пәнге деген қызығушылығын арттыру» тақырыбына коучинг өткізді. Коучинг 
барысында мұғалімдер сабақ үдерісінде қолданылатын жаңа әдіс-тәсілдердің 
тиімділігін арттыру  жолдарымен бөлісті.

Аудандық білім бөлімінің әдіскерлері, мектеп басшылары «Оқыту мен 
оқудың» жоғары нәтижеге жетуі үшін кәсіби қоғамдастықтағы топ мүшелерінің 
бірлескен жұмысын мақұлдап, оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына 
көп септігі тиетіндігін және білім алудағы әртүрлі семинарлардың, бірлескен 
тренингтердің, сайыстардың өтуін бір-бірімен тәжірибе бөлісуде көздеген 
мақсаттардың орындалатындығын  айтып өтті. Семинарды қорытындылай 
келе, мектептердің желілік қоғамдастығының мүшелері өз әріптестері атынан 
инновацияларды енгізіп, эксперимент жүргізіп, мәселелерді шешу үшін өзіне 
саналы түрде бірлескен жұмыс  жүргізу міндетін алды.

Қарағанды облысы
Шет ауданы
Ақадыр кенті.

2016 жылы 20 қазан күні Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы  
Гүлшара Әбдіхалықованың қатысуымен  «Қазақстан Республикасы  және Еуразия кеңістігі: 
қазіргі заман  мен даму  келешегі»  атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

Конференция мақсаты:
– Қазақстанның даму тарихы кезеңдерін  іргелі талдау;
– Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу тарихы мен жетістіктерін зерделеу; 
– Қазақстан Республикасының болашақтағы дамуы мен жаңару жоспарына ғылыми 

болжамдар және жан-жақты талдаулар жасау;
– Қазақстанның жаңару жоспарындағы саяси-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық 

және мәдени-гуманитарлық даму бағыттары; 
– Қазақстан Республикасының қалыптасуы мен нығаюының саяси, әлеуметтік-

экономикалық, мәдени-идеологиялық аспектідегі «Мәңгілік Ел» идеясы. 
Міндеттері:
– отандық тарих, археология және антропологияның өзекті мәселелері;
– Қазақстан Республикасы қауіпсіздігінің ұлттық, аумақтық және жаһандық мәселелері 

мен сыртқы саясаты; 
– Қазақстан Республикасының қалыптасуы мен нығаюының саяси, әлеуметтік-

экономикалық, мәдени-идеологиялық аспектідегі «Мәңгілік Ел» идеясы; 
– Қазақстанның жаңару жоспарындағы саяси-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық 

және мәдени-гуманитарлық даму бағыттары;
– Тәуелсіз Қазақстан тарихының өзекті мәселелерін зерттеудің әдіснамалық талдаулары;
– еуразиялық даму көріністері: үрдістері мен болашағы.
Конференция жұмысы пленарлық және секциялық мәжілістер форматында жүзеге асы-

рылды. 
І. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі Қазақстан тарихы мен мәдениеті. 
ІІ. Ұлы Дала елі және Л.Н. Гумилевтің еуразиялық  көзқарастары.
ІІІ. Әлихан Бөкейхан және ұлт зиялыларының  ой-таным мұрасы. 
ІV. Жаһандық саясаттағы Қазақстан және Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың рөлі.
V. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қалыптасуы мен дамуының негізгі бағыттары.
Конференция жұмысына қатысуға танымал отандық және шетелдік ғалымдар,  көрнекті 

мемлекет және саяси қайраткерлер, қоғамдық ұйымдар, білім беру орындары, ғылыми-
зерттеу және мәдени орталықтардың өкілдері шақырылды. 

Конференция қатысушыларына 2016 жылдың 22 қазанында Қазақстан Республикасы 
ұлттық Музейі мен «Астана-Опера» Мемлекеттік опера және балет театрына экскурсия 
ұйымдастырылды.

Министрліктің баспасөз орталығынан
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Мұғалім – мұғалім туралы

ағыз ұстаз болу – бақыт  әрі абырой. Шындығында, 
мұғалім болу оңай болып көрінгенмен, нағыз 

ҰСТАЗДЫҚ ЕТКЕН ЖАЛЫҚПАС... 

Бақытгүл  МҰҚАНОВА,
Ақсу қаласындағы дарынды балаларға
арналған мамандандырылған гимназияның 
математика пәні мұғалімі

Н

Кез келген маман иесінің құзырлығына баға берерде «мұғалімі кім болған 
екен», – деп жатамыз. «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» деген халық 
даналығында да осы бір қасиетті мамандық иесінің ұрпақ тәрбиесіндегі алар 
ерекше орнын аңғару қиын емес.

«Ұстазды  алтын  діңгекке  теңер  едім», – деп  ұлы  педагог  
Ы.Алтынсарин айтқандай, ұстаз жолы – қиыншылығы мен рахаты бір басқа 
жетерлік мамандық  атаулының   ұлысы. Білім  беру  кеңістігінде  тәжірибелі  
де  білімді, өз   мамандығының   шебері  кәсіби  ұстаздар  жетерлік.  Солардың  
бірі Алкеева Зарукеш Бүкірқызы.  Ақсу қаласының дарынды балаларға 
арналған мамандандырылған гимназиясында  математика пәнінің мұғалімі 
қызметін атқарып жүрген  Зарукеш Алкееваның бүгінде 35 жылдық еңбек 
жолы сайрап жатыр. Әріптесіміздің қарапайымдылығы  мен  ұқыптылығы,  
еңбекке деген ерекше ынтызарлығы өзгелерден  оны  ерекшелендіреді. 
Оның қайсар мінезі, қазақи ақжарқындығы мен  қызметіне деген адалдығы 
әріптестері үшін үлгі боларлық.

Зарукеш Алкеева жоғары біліктілік деңгейінің жоғары санат талаптарына 
сай А.К. Алпысов пікір жазған 5-6 сыныптарға арналған математикадан «Оза 
оқыту» бағдарламасының авторы. Ұстаз өз  тәжірибесін  педагогикалық, 
әдістемелік үрдістерде ортаға  салып,  облыстық іс-шараларда ашық сабақтар 
өткізіп, пікір алмасып отырған. 2011 жылы  Ақтөбе қаласында өткен «Ма-
тематикадан оқу сапасын арттыру бағытындағы жұмыс барысы» атты 
республикалық семинарға қатынасып, баяндама жасады. Облыстық  «12 
жылдық бейімдік мектепке арналған  үздік арнайы курс» атты байқауға 
қатысып,  «Алғыс хатпен» марапатталды. Ұстаздың іс-тәжірибесі «Дарынды 
балалар – Қазақстан болашағы» ІІ басылымдық энциклопедиясына енгізілді. 
Зарукеш Бүкірқызының мақалалары республикалық «Математика және физи-
ка» ғылыми-әдістемелік журналының 2012 ж. №1, 2010 ж. №5 санына басы-
лып шықты. 

Оқушылардың пән бойынша орташа білім сапасы 90%. 2011 жылғы 
ҰБТ қорытындысы бойынша орта ұпай – 19 (М.Мамраимова, А. Каиргель-
дина «Алтын белгі»  және А.Ирманова «Үздік аттестат» иегерлері атанған). 
Шәкірттері түрлі білім сайыстарға қатысып, жүлдегер атануда. 2011-2012 
оқу жылында республикалық  «Зияткерлік» бейіндік  ауысым  мектебінде  
(Әсет Ерназар,  8-сынып)  ІІІ  орын,  облыстық   жасөспірімдер   олимпиа-
дасында (Ә.Қабылда, 8-сынып) ІІІ орын алды. 2012-2013 оқу жылында 
республикалық жаратылыстану-математика бағытындағы қашықтық олим-
пиадада (Ә.Қабылда, 9-сынып)  І орынға ие болды. 2012-2013 оқу жылында 
шәкірттері КИО-да 3 жүлделі  орынға,  халықаралық «Кенгуру – математи-
ка» сайысында  2010 жылы 5 оқушысы  ІІ орынға  ие  болып,  2012 жылы   
оқушысы Әсет Ерназар  І орынды иеленіп, бір апта тегін Францияға  барып 
келген.

ұстаз болу екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. 
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Зарукеш Бүкірқызының мейірімге толы жүрегі шәкірт бойындағы талай 
ағаттықты кешіре білді. Оның бойындағы білім мен ақыл, ойының қуаты 
талай тентекті жуасытып, небір еркені сабасына түсірді, тәртіпке баулып, 
есейтіп, ержеткізді. Сондықтан Зарукеш Бүкірқызының әрбір шәкірті өзіне 
үлгі-өнеге болған сүйікті мұғалімін «ұстазым»  деп атайды. Егер әр шәкірт 
өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып жатса, төккен тер мен 
адал еңбектің ақталғаны емес пе ?! Олай болса мен де Зарукеш Бүкірқызына 
бар үміті ақталып, денсаулығы зор болып, шығармашылық табысқа жете 
берсін деп тілеймін. 

Павлодар облысы
Ақсу қаласы.

азақстанды «Ұлы Дала елі» деп атау жөніндегі сындарлы бастама да, «Мәңгілік 
Ел» атану туралы ұлттық идея да қоғам тарапынан қызу қолдау тапқаны, біз 

Министрліктің баспасөз орталығынан

Қ
үшін де үлкен мәртебе. 

Ұлт көшбасшысының тікелей қамқорлығының арқасында Қазақстанда «KATEV» 
халықаралық қоғамдық қоры еліміздің білім беру саласындағы өзіндік орнын тапты 
деуге болады. Осының нәтижесінде қазақ-түрік лицейлерінің жұмыстары жанданды. 

Қор басшылығының (Қордың Құрылтайшылар кеңесі мен Қордың ғылыми-
әдістемелік кеңесі), ҚТЛ білім алушыларының ата-аналар қауымдастығы, лицей 
директорларының шешімімен ҚТЛ атауына «ребрендинг» жасау, яғни білім беру 
ұйымының қоғамдағы орны мен мәртебесін жайлы жайғастыру мақсатында атын ау-
ыстыруды және де оны Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерей-
тойына орайластырып, атауын «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ ЛИЦЕЙІ» деп өзгерту туралы 
бастама көтеріп отыр. 

Сонымен қатар, ҚР Премьер-министрінің орынбасары И.Н.Тасмағамбетовтің 
Қордың Қамқоршылық кеңесінің төрағасы, ал ҚР Білім және ғылым министрі 
Е.К.Сағадиевтің аталған кеңестің мүшесі атануы және ҚР БҒМ өкілдері мен Қордың 
бұрынғы белсенді мүшелерінің қатысуымен Қор жұмысының жаңа бағыт, жаңа 
қадамдар, тың идеяларды жүзеге асыруына мол мүмкіндік беретіні кәміл.   

Анықтама: «KATEV» халықаралық қоғамдық қоры Қазақстан мен Түркия 
арасындағы білім беру саласындағы екіжақты ынтымақтастықты дамыту мақсатында 
екі елдің Президенттері Н.Ә.Назарбаев пен Т.Өзалдың тікелей қолдауымен құрылған.

Қазіргі таңда «KATEV» ХҚҚ басқаруында 27 мемлекеттік қазақ-түрік лицейлері 
бар.

Қор Қазақстан Республикасы Заңнамасына, халықаралық нормаларға, сондай-ақ, 
құрылтайшылар арасындағы Жарғы ережелеріне сәйкес қызмет атқарады.

Қордың құрылтайшылар құрамы үш адамнан тұрады, барлығы Қазақстан 
Республикасының азаматтары болып табылады.

Қазақ-түрік лицейлері осы 24 жыл бойы еліміздің білім беру саласын жаңа 
сапалық деңгейге көтеру тұрғысында, оны халықаралық аренада абыроймен  атқарып 
келеді. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың көреген саясатының арқасында Қазақстан дамудың 
даңғыл жолына түсіп, жүрер жолын айқындап, бағыт-бағдарын нақтылап алды. 
Бірлігі жарасқан еңселі елді дүниежүзі таныды, оны танытуға біздің Қорға қарасты 
лицейлердің  қосар үлесі мол деп ойлаймыз. Оған мысал, 2015-2016 оқу жылы 
оқушылардың жетістіктері:

– халықаралық пәндік олимпиадалар – 129;
– халықаралық ғылыми жоба жарыстары – 238;
– республикалық пәндік олимпиада – 253;
– республикалық ғылыми жоба жарыстары – 62.
Ал, алдыңғы қатарлы оқу орындарына түсу бойынша 2015-2016 оқу жылында ҚР 

ЖОО-ына (гранттар) 821 түлек түскен.  Назарбаев университетіне – 148, ТМД және 
алыс шетелдердің ЖОО – 267 бітіруші қабылданған.
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Кітап – білім бұлағы

й – ортақ,  Күн – ортақ, жақсы – ортақ»  дейді  халық. Сол 
жақсы ортақтың бірі – кітап. Кітап –  адал дос, адамның өмірлік 

КІТАПТЫҢ  ШЫҒУ  ТАРИХЫ

Сәуле ТОЙКЕНОВА
№17 орта мектеп кітапханашысы

“А
серігі. Білімнің бұлағы, өмір мен өнердің шырағы.  Кітапты оқи оты-
рып адамның ішкі рухани жан дүниесі артады. Айналадағы өмірмен, 
табиғатпен, адамның еңбегімен, құрбы-құрдастарыңмен жақсы болуға 
қандай да бір жақсылық істеуге құлшындыратын да осы – кітап. 

Кітап беттерінде  адамзат  тіршілігінің  сан қилы құпия  сырлары  
сақталған. Адамзат  кітапқа  өзінің  қасиетті  сезімі  мен жан  жылуын   
сеніп  тапсырған. Кітап – рухани  дамудың кепілі, ел  мен  елді, мем-
лекет  пен  мемлекетті  жақындастырар, түсіністікке  бастар  аса  
маңызды  рухани  фактор. Кітап – әлемдегі  ұлы  күш, адамзаттың  асыл  
қазынасы, сарқылмас  білім  бұлағы. Ол сананы  нұрға  бөлеуші, адам-
ды білімділікпен бірге биік белеске, болашақтың жарқын болуына 
жетелейтін таптырмас құрал болып табылады. Ғалымдардың айтуынша, 
кітап оқу – рухани жетістікке ғана емес, тән саулығына да керемет пай-
далы екендігін дәлелдеп келеді.

Біз кітаптың маңызын жақсы білеміз, бірақ оның шығу тарихын көп 
біле бермейміз.

Ғасырлар бойы археологиялық, этнографиялық және жазбаша де-
ректерге сүйенсек, кең даланы мекендеген рулар мен тайпалар өздерінің 
шұғылданған кәсіптерін, тірлігін, тағдырын  тасқа таңбалап, әртүрлі 
белгілер қалдырған. Бұл – олардың ұрпақтарға мирас хаты деуге болады.

Ғылым тілінде оны петроглифтер (гректың петро-тас және глиф-
қашау деген сөзінен шыққан) деп атаған.

Көне заманда адамдар үңгірдің қабырғаларына, төбелеріне, 
жартастарға жазумен қашап сызу арқылы көбіне-көп адам кескіндері мен 
аңдардың бейнелерін мәнерлеп, бейнелеп салған. Бұл әлемнің барлық 
континенттерінен кездеседі және арғы палеолит дәуірінен бастап орта 
ғасырға дейінгі кезеңдерді қамтиды.

Мәдениеттің ежелгі ошақтары Мысырдың иероглиф жазбасы, 
Месопотамияның тасқа қашап жазуы (біздің заманымызға дейінгі төрт 
мыңыншы жыл) бізге белгілі жазу-сызу жүйесінің тамаша ескерткіштері. 
Ерте заманда ағаш  та жазу-сызу үшін материал болған. Қиыр Шығыстағы 
елдер ағаш тақтайшаларға жазу жазған.

Алтыншы ғасырда Қытайда жазу-сызу үшін жібек маталар-
ды пайдаланған. Ежелгі Русьте қайың қабығын, Үндістанда пальма 
жапырағын,  Египет, Греция, Кіші Азия, әсіресе, Сирия  елдерінде жазу-
сызуға  мал  терісін пайдаланған.

Біздің заманымызға дейінгі І ғасырда гректер жазу-сызуға жас 
малдың терісін илеп, өңдеумен жасалған пергаментті бірінші болып 
пайдаланды. Пергаментке  жазған  кітап  Еуропада  1000  жыл бойы 
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үстем болып келді. Ал бұл кезде Азия елдерінде кітап шығару үшін қағаз 
кеңінен пайдаланылатын.

Еуропада жазу-сызудың ең көне ескерткіштері Крит аралында (б.з.д. 
VІІ–V ғасырда) табылған.  ІХ ғасырда славян халқы алфавитті жасаған. 
Бұлардың бірін – кириллицаны Ресей де қолдады.

Азия елдерінде Финикий алфавитінен шығыс тілдерінен бірқатар 
алфавиттер пайда болғанына көз жеткізеді. Орта ғасырдың алғашқы 
жүзжылдықтарында Еуропаның солтүстігінде Скандинавия  халықтары 
арасында рун алфавиті готтың және көне германдардың арасында пайда 
болды («рун» сөзі «құпия») дегенді білдірсе керек.

Ежелгі египеттіктер көне дүниенің барлық елдерінде көп жылдар 
бойы пайдаланған папирусты ойлап тапты. Кейініректе папирус Жер-
орта теңізі елдерінің жазу-сызу үшін кең таралған материалға айнала-
ды. Папирус шетке шығаратын маңызды зат болды. Оны әзірлеп сату 
перғауындардың қолында болды.

Қарапайым қытай шебері Цай Лунь қағазды ойлап тапты. ХІІІ 
ғасырда қағаз жасау өнері Шығыстан Батысқа қарай тарай бастады. Орта 
ғасырларда қағаз жасау өнері қауырт өркендеп,  кітап жазудың латын 
және готик негізіндегі үлгілері пайда болды.

ХV ғасырдың ортасында неміс өнертапқышы Иоганн Гуттенбергтің 
баспа қалыбын ойлап тапқанына байланысты жылжымалы құйма 
қаріппен құйылатын баспа кітап пайда болды.

Осы заманғы кітап түптелген қолжазба мұқабаға дәптерлер түрінде 
өзара тіркестіріліп бекітілген кітап блогі үлгісінде жасалады. Міне, 
алғашқы кітаптың шығу тарихы осындай...

Кітап оқырмандар қауымына қарай: бұқаралық және мамандар, ба-
лалар кітабы; арнаулы мақсатына қарай: ресми, ғылыми-практикалық, 
көпшілік, оқулық, әдеби-көркем, т.б. болып бөлінеді.

Ғылыми  кітаптардың  кең  тараған  түріне монография, оқу кітап-
тарына – оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар, анықтама кітаптарға – 
сөздік, энциклопедия, арнаулы мәселелер жөніндегі анықтамалар, нұсқау 
жаднама, каталог, күнтізбе, сілтеушілер жатады. Тақырыбы жағынан 
кітаптар кітапханалық-библиографиялық топтауларға сәйкес жүйеге 
түсірілді.

Жасымда білім бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ержеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім.
Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы,
Қолымды дөп сермесем, өстер ме едім?, – 

деп ұлы Абай атамыз өзінің білім дариясына кешірек қол сермеп 
қалғанын өкінішпен айтады. Бұнда ақын: білім алуға бала кезіңнен 
ден қойсаңдар өкінбейсіңдер, балғын шақта алған білімдерің, оқыған 
кітаптарың мәңгі-бақи естеріңде қалады дегенді меңзейді. Сондықтан 
да Абай атамыз айтқандай, бос уақытымызды босқа өткізбей қолымызда 
бар киелі дүниеміз кітапты оқиық, құрметтейік!                                                      

Талдықорған қаласы.
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Батыс Қазақстан облыстық балалар-жасөспірімдер 
туризмі және экология орталығына 56 жыл

WHAT 
MOTHERLAND 
IS BEGUN WITH 

(about the 55 year of child's 
tourism in Priuraliye)

Victor  FOMIN,  
candidate of pedagogical sciences, director 
of the State municipal state agency 
«Regional Center of Chldren’s and youth 
tourism and ecology» of  Department 
of education of akimat of the  West 
Kazakhstan region, Chairman of the 
Kazakhstan MOO ADYUTK branch. 
academician MMADYUTK

Jemis KARINA,
Methodist,  translator,  proof-reader 
Regional Center of Chldren’s and 
youth tourism and ecology  West 
Kazakhstan region, city Uralsk

Look through ages... 
It is known that problem of providing of succession of generations, formings 

of the deserving changing senior – as old as the world. In fact even in wild nature 
grown animals beasts try to educate the babies similar to itself. That to talk about 
us, people? «Honour a father it», «Remember the paternal house», «Love and know 
the edge, the people» are not so much religious postulates, how many principles 
and requirements, bear life and heard the confession in all ages, by all people of 
our planet Earth. Without their observance humanity did not simply survive. And 
one of the most effective methods of providing of this succession is child-youth 
tourism and different forms of an educate work related to him with children and 
young people.

According to the testimony of A.G. Ozerovs, even in the epoch of Renaissance, 
on the stage of history, made the ideal of comprehensively developed personality. 
Active advocates of the use of hiking and horse riding excursions in the aims of 
education and physical education students were the outstanding figures of the 
Renaissance: I. Merkurialis, E.Rotterdamsky, H.L. Vives, T. Mor, F.Rable, and 
M.Monten. The importance of visual research methods in education has repeatedly 
emphasized in his works also J.A. Comensky, J.J. Rousse, I.G. Pestalotsy, 
A.Diesterweg. Pupils  new types of schools - colleges - once a week, provided 
one recreational (free) day, which is mainly used for walking and hiking with 
informative purposes.

On a certificate A.G.Ozerova, as early as Renaissance age the ideal of the 
comprehensively developed personality came forward on the historical stage. 
By the active supporters of the use of pedestrian and equestrian excursions for 
formation of and physical education student there were prominent figures of 
Renaissance age: I.Merkurialis, E.Rotterdamskiy, Kh.L.Vives, T.Mor, F.Rable, 
M.Monten. The significance of visual research methods in the educational process 
have repeatedly stressed in his writings also Ya.A.Komensky, J.- J. Rousseau, I.G. 
Pestalotstsi, A.Disterveg. Students new types of schools - Colleges - once a week 
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Provides one recreational (free) day, which is mainly used for walking and hiking 
with educational goals.

In Russia , writes further A. Ozyorov , interest in travel has historically proved 
to be closely related to regional studies . In 1760 M.V. Lomonosov sent Academic 
profile, the answers to which he asked to send to the Academy of Sciences. Mikhail 
Lomonosov, Russian folk nugget himself, sought to attract the "small, especially 
peasant children to the mines of unknown ores, precious metals and stones".

Practice as the basis of knowledge of the world, of reality has been one of the 
leitmotifs of reforms, in the field of education in Russia during the XVIII and XIX 
centuries. Just this direction is actively developed N.I. Novikov, F.I. Yankovich, 
A.N. Radishchev. Through their activities in the environment of the teaching 
community, a significant number of supporters of so-called "excursion method" 
research.

In the late XIX and especially in the early ХХ century tourist excursion 
direction of research activities in the native pedagogy focus has been placed. In 
this kind of teaching activities to unite the interests of society, teachers and pupils 
themselves. Much credit for substantiating the effectiveness of excursions in terms 
of getting the scientific and practical knowledge belongs K.D. Ushinsky,  A.J. 
Gerdu, P.F. Kapterevu.

The first mass student trips were conducted in 1892, the Crimean mountain 
club for students of the Odessa real schools. In the early XX century in the country 
according to some estimates, there were about 100 organizations that engaged in 
carrying out the work of the excursion. During this period all over Russia created a 
large number of voluntary societies, whose main aim - the study of the native land, 
the organization of informative and educational excursions and research trips to 
various parts of the country. The participants tour takes not only the contemplation 
of natural beauty and historical and cultural monuments, but also performed 
practical observations, experimented, the results of which are carefully recorded 
and published in the print media institutions.

Among the most prominent companies established during this period and 
leave a good memory, A. Ozyorov called Caucasian Alpine Club in Tiflise, 
Crimea-Caucasus mountain club in Odessa, Vladikavkaz mountain club, Moscow 
Society of literacy, Tver society extracurricular pupil development, Society for the 
promotion excursions students created at Kursk real school, community organizing 
trips of students at a girls' school Tver L.A. Rimsky-Korsakovoi, physical and 
mathematical circle at Yaroslavl gymnasium, scientific society with Tenishevs 
school in St. Peterburge and etc. Topics and activities of these societies were very 
diverse. By the end of the XIX century much has been done to involve the teachers 
in the tourist- excursion work.

One of the first people in the early XX century proved the value of long-
distance trips, opened their upbringing and educational sense, was I.M.Grevs. 
He wrote, that "the main thing is the defining feature of a nature tour - a direct 
contact with the world through active travel to it." And also: "The Journey - 
this is one of the greatest factors in the development of culture. In 1903, in St. 
Petersburg, published a book "Educational trips to Russia." In 1910, known in 
pre-revolutionary Russia methodist natural sciences and B.E.Raykovym and 
G.I.Bochem was released book "School trips, their meaning and organization", 
which was summed up the experience of St.  Peterburgs’ forest commercial college 
and some other educational institutions in organizing and conducting travel and 
excursions. Methodological aspect of tourism and local history was determined at 
the time the works of N.P. Antsiferova, I.M. Grevsa, I.A. Geynike, I.M. Korfa, V.A. 
Maevskogo, I.I. Polyanskogo, AA Yakhontova.

Extensive experience of youth tourism has been gained in the Soviet period of 
our history. Would like to acknowledge the contributions to this activity Alexander 

4. “Қазақстан мектебі” №11, 2016.
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Alexandrovich Ostaptsa -Sveshnikov - doctor of pedagogical sciences, professor, 
master of sports, the founder and first president of the Moscow International 
Academy of Youth Tourism and Local History (MMADYUTK). He played an 
outstanding role not only in the development of scientific and theoretical foundations 
of this sphere of educational work and the creation of a scientific school, but also 
in the practical organization of child- youth tourism in the country, to develop and 
implement its various forms of methods.

Probably, there is no place in the post- wherever Alexander Alexandrovich 
has not visited with their young tourists. He repeatedly visited and in our area, 
spoke to the Western State University named.M. Utemisov acquainted sturistskimi 
organizations Uralsk, Burlin, Zelenovsky, Terektinsky areas. 

A.A. Ostaptsa – Sveshnikov’s scientific papers, methodological developments 
and practical tips for today are the basis of the work RCCYTE, other children's 
tourism organizations in Priuraliye.  

(to be continued)
 (Translated Karina Jemis Muktarovna)

Өсиетте – насихат

Ұшы-қиыры жоқ, теңіздей шексіз даланы неше алуан шөп басып, 
үлбіреген нәп-нәзік гүлдер бейне жасыл дастарқандай боп жайылады.

* * *
Сахарада тынысыңыз бір түрлі кеңейіп, ой-өрісіңіз де қанат жаза 

түседі, онда етек-жеңіңді кеңге салып, емін-еркін жүресіз...

* * *
Дала тұрғынын басқаша көрініс, басқаша табиғат қоршайды... 

Жайқалған өзен, кең айдынды тұнық та жарқын, үйрек,  қаз, аққулар су 
бетінде әсем қалықтап жүзеді, қиқулап үн қосады, бірақ бәрі де орынды, 
жарасымды.  

* * *
Дала көшпенділерінің поэзия мен шынайы сезімге бейім болуына өмір 

бойы табиғат құшағында жүруі – жасыл майса дала, ашық мөлдір аспан, 
көші-қоны көп тұрмыс әсер етпесіне кім кепіл?

Шоқан Уəлиханов

* * *
Адам рухани дүниесін сыртқы табиғат құбылысын тану арқылы 

қалыптастырды да, өзін жалпы жаратылыстың бір пұшпағы ретінде 
сезіне білді.

* * *
...Экологиялық проблемалар – ең маңызды өмірлік проблемалардың 

бірі ғой, өйткені әңгіме адамның өмір сүретін ортасы туралы, болашақ 
ұрпақтардың өмірі туралы болып отыр.

* * *
Су мен жер туралы ой  – бұл түптеп келгенде адамның өзі туралы ой.

Шыңғыс Айтматов
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45 минут

ір таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру, салыстыру кезінде 
қолданылатын ұғымдарды “+”, “–”, “=”, “>”, “<” қолдану, жиындардың 

САНДАРДЫ  САЛЫСТЫРУ 
(1-СЫНЫП) 

Аңсаған ҚАНАТҚЫЗЫ,
Ж.Сыдықов атындағы орта мектебі 
мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бастауыш сынып мұғалімі

Б
элементтерінен жұптар құрастыру, жиынның элементтерінің сандарын 
теңестіру тәсілдерін іздеу сабақтың мақсаты болды. 

Сабақта әр оқушы уысы толғанша алуға болатындай үрмебұршақ 
салынған қапшық, ламинатталған беттер, маркерлер қолдандым.

Сабақ бірнеше кезеңнен тұрады.  
Ұйымдастыру кезеңі (психологиялық ахуал орнату).
Барлық оқушыларға қапшықтан үрмебұршақ және жасыл бұршақ  алу-

ды өтіну. Оларға алған заттарының санын салыстыру үшін үстелдің үстіне 
кезекпен бір-бірден тізіп қоюды ұсыну. 

– Қанша үрмебұршақ? 
– Қанша жасыл бұршақ?  
– Теңге бөл.
– Неше жұп құрастыруға болады?  
– Үрмебұршақ қанша болса, бұршақ сонша ма?
Оқушылар дәптердегі тапсырмаларды салыстыра орындап, суретпен 

жұмыс жасады.
– Сыныптасыңдағы және сендегі қаламдар санын салыстыр. Тең бе, 

әлде тең емес пе? Неге?
Тәжірибелік жұмыс.
– Екі oқушыдағы қаламдар саны тең болу үшін оқушылардың біреуі 

тағы неше қалам қосып алуы керек?
– Екі оқушыдағы қаламдар cаны тең болу үшін оқушылардың біреуі 

неше қаламды алып тастауы керек?
– Төрт дөңгелек пен алты жұлдызшаның суреті салынған. Oлардың 

саны тең бе, әлде тең емес пе? Cалыстыр.
– Қандай тәсілмен дөңгелек пен жұлдызшалар санын теңестіруге бола-

ды? (Екі дөңгелек салып толықтыру немесе екі жұлдызшаны өшіріп тастау.)
Oқушылардың өзін-өзі бағалауын жұмыс дәптеріндегі “Жетістік 

баспалдағының” көмегімен өткізіңіз.
– Қандай екі нәрсе (оқыту не оқу) табысты болды?
Дарынды және үлгірімі төмен оқушылардың ерекшелігіне, сабақтың 

нәтижесіне көңіл бөлдім.
Рефлексия.
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы 

келесі сабағымды жетілдіруге не көмектесетін білдім.
Сабақтың соңында оқушыларды  бағалап, сабақты корытындыладым.

Алматы облысы
Ақсу ауданы
Жансүгіров ауылы.
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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, түрлі-түсті суреттер қолдандым.
Сабақ бірнеше кезеңдерден тұрады.
Ұйымдастыру кезеңі – оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру, 

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

келуге берілген (үй жұмысын тексердім).
Жаңа сабақты оқушыларды топқа бөлуден бастадым (1-топ: эколог-

тар, 2-топ: ғалымдар, 3-топ: 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 пай-

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

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

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

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

шахталарды 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  қаз-

балар туралы қызықты мәліметтер жинап келу үйге тапсырма ретінде 
берілді.



53

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ас ұрпақтың азамат болып қалыптасуы, оның шығармашылықпен 
дамуы ның түп-тамыры тәрбиеден бастау алып, ол Қазақстанның 

«ӨЗІН-ӨЗІ  ТАНУ»   ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ  САБАҒЫ

Әсемгүл  ӘУКЕНОВА,
Малайсары жалпы орта білім беретін мектебінің 
география, тарих, өзін-өзі тану пәндері мұғалімі

Ж
ертеңі мен еліміздің ұлттық қауіпсіздігі, қоғамның құндылық бағдарлары 
жайлы сөз қозғағанда тәрбие мәселелері назар аударуды қажет етеді.

Мемлекеттің білімді, адамгершілікті, тапқыр, кез келген жағдайда дер-
бес шешім жасай алатын, ынтымақтасуға және өзара іс-қимылға қабілетті, ел 
тағдыры үшін жауапкершілік сезіміне ие адам тәрбиелеу мәселесі жөніндегі 
әлеуметтік сұранысына жыл сайынғы Республика Президентінің Қазақстан 
халқына Жолдауынан да көруімізге болады.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер 
бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан 
сол деңгейде болады, яғни тәрбиенің түпкі мақсаты – қоғамның нарықтық 
қарым-қатынасқа көшу кезінде саяси-экономикалық және рухани 
дағдарыстарында жеңіп шыға алатын, ізгілігімен  XXI ғасырды дамы-
тушы, іскер, өмірге икемделген жан-жақты мәдениетті дара тұлғаны 
тәрбиелеп қалыптастыру», – деп айтқан болатын.

Бүгінгі ұрпақтың жеке тұлғасын қалыптастыруда халқымыздың 
ғасырлар бойы қастер тұтып келген ар-намыс, ождан, Атамекен, ана тіліне 
сүйіспеншілік, әдеп-иба, қайырымдылық, жауапкершілік, үлкенді сыйлау 
мен құрметтеу қасиетін дарыту – олардың өз еліне өгей тартып кетпеуінің 
басты шарты.

Адамдар тұлға болып, өзіндік жеке ерекшеліктерімен бірден дүниеге 
келмейді, әрбір жеке тұлғаны қалыптастыру, тәрбиелеп жетілдіру осы за-
ман ағымына лайықты азамат, білімді, ойлы, өмірге құштар болып өсуіне 
үлесімізді қосуымыз керек.

Қай  заманда болмасын, жас ұрпақтың өнеге тұтар өзіндік ұлттық тәлім-
тәрбиесі, үлгі алатыны тарихи  жеке тұлғалар екені белгілі. Әл-Фараби, 
Ж.Баласағұн, М.Қашқари секілді ғұламалар еңбектерінің кемеңгерлік 
сөздері оқушылардың  тұлғасын әлеуметтендіреді. 

Ұлттық тәлім-тәрбиеге көп көңіл бөлген педагог М.Жұмабаевтың арты-
на қалдырған тәлім-тәрбиелік мұраларының негізгі тақырыптарының бірі 
де – бала тәрбиесі мен тұлға мәселесі. Осыған орай, педагог “түзу адам”, 
“жетілген адам” туралы айта келіп, бұл оның пішін-келбетінен, жүріс-
тұрысынан, нақты ісінен байқалады, бұл айтылғандар тұлғаның қандай 
мінезді екенін білуге мүмкіндік береді. Адам тұлға, кісі  болуы үшін өзін 
сүю, жақындарын сүюмен шектелмей, жалпыадамзатты сүюі шарт. Таза 
жүректі, халқын сүйген, ел мұқтажын ойлайтын, әділет пен адалдықты 
жақтаған адам ғана тұлға бола алады. Тұлға – сан қырлы, мазмұны да, 
табиғаты да күрделі, құпиясы мол әлеуметтік ұғым. Адам өсу, дамып жетілу 
үрдісінде біртіндеп тұлға, кісі деген атқа ие болады деп тұжырымдаған.

С.А. Назарбаева «Өзіне жол табу» атты кітабында «Адамзатқа 
қызмет ету адамгершілікке жатады», – деп жазады. Ол өзінің руха-
ни ізденістері, адамгершілік құндылықтардың жаңаруы қажеттігі туралы 
сөз етеді. Сондықтан мектептегі ұстаздар қауымы оқу үрдісінде «Өзін-
өзі тану» пәні алғаш енгізілген күннен бастап ата-аналарды отбасын-
да тұлғаны дамытуға ықпал ететін оң жағдай тудыруға, сонымен қатар 
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ата-аналар мен мектеп педагогтері арасындағы қарым-қатынастың берік 
іргетасын құруға бағыттайды. «Өзін-өзі тану» сабағы отбасында тең 
құқылы және ынтымақты өзара қарым-қатынас жасауға жәрдемдеседі. 
«Өзін-өзі тану» сабақтары – бұл әлеуметтік-рөлдік ойындар, тренингтер, 
жаттығулар арқылы жүргізілетін ашық диалог, сол арқылы адамзат қарым-
қатынасы әлемі зерттеледі, өмірлік бақылаулармен алмасу орын алады, 
қоғамға тәжірибелік қызмет ету дағдылары дамиды, бала өз әлемін танып, 
қоғамдағы өз орнын қалыптастырады деген ойымды қосып келеді. Мектеп 
тәжірибесі барлық жүргізілген жұмыстар насихатқа ықпал ететінін және 
адамгершілік даму барысында отбасындағы тәрбиелік мүмкіндіктерді пай-
далану арқылы отбасылық құндылықтар рөлінің нығаятынын көрсетіп отыр. 
«Өзін-өзі тану» сабағы   әлеуметтендіреді, яғни оқушылардың әлеуметтік 
жетілуінің жоғары деңгейін, тұлғаның өмірге деген құзыретті көзқарасын 
қалыптастырады. Мұндай қарым-қатынастың критерийлері: өмірлік 
жағдайларды, тұлғааралық кикілжіңдерді саналы шешу, өз белсенділігінің 
шегін бағалау қабілеті, жоғары мәдени тұтыну, денсаулыққа деген жауап-
ты көзқарас, өз өмірін тиянақтайды. «Өзін-өзі тану» пәні әлемнің ең басты 
құндылығы – адам және адамның өмір сүруі үшін, бақыт үшін, қуаныш үшін 
жаралғандығына негізделеді. Өмірдің осындай қарапайым ақиқатына – 
ұлттық құндылықтарды меңгере отырып, баланы халқының адал ұлы, Адам 
деген ардақты атқа лайық болуға жастайынан үйрету қоғам талабы болып 
отыр. Сондықтан өзін-өзі тану сабағы әлеуметтендіру сабағы болып сана-
лады. Мұғалім мамандығы шабытты еңбек. Оның шеберлік шыңы – баланы 
танымның, түсінудің үдерісіне ендіру, ізденіс пен жаңалыққа ұмтылдыру, 
шығармашылыққа баулу. «Өзін-өзі тану» пәнінің мұғалімін – идеал адамның 
мүсіншісі, өмір – теңізде жол сілтеуші деп танимын. Л.Толстойдың сөзімен 
айтқанда: «Егер мұғалім өз ісін сүйсе, ол жақсы мұғалім». Мен үшін «Өзін-
өзі тану» пәнін беру сыры терең, жұмбақ, бөлек дүниеге ену.   Себебі, бір 
оқушыға «Жарайсың»,  «Сен дарындысың»,  «Сен бүгін мені қуанттың» 
деген сөздер шабыт берер болса, енді бірі «Менен асқан оқушы жоқ» деп, 
тоқтап қалуы мүмкін. Ондай жағдайда керісінше, «Сенің бұдан артыққа 
шамаң келеді» деген сөздермен мақсатын айқындай, талпындыра түсемін. 
Әрбір баланың бойынан кішкентай болсын жақсылық нәрін тауып, соны 
ту етіп ұстап, биік адамгершілік құндылықтарға жетелеуге тырысу. Әрбір  
сабақтан шыққан  оқушы шабыттанып шығуына өз жүрек жылуымды бе-
руден аянбай, бойындағы күшіне деген сенімін асыра түсіруге күшімді 
жұмсаймын. 

Баланың ішкі жан дүниесін тану арқылы өмірдің маңызы мен мәнін 
пайымдауға, өзіндік «менін» қалыптастыруға үйретуді мақсат ететін «Өзін-
өзі тану» қайнар бұлағы – ұлттық, жалпыадамзаттық құндылықтардан нәр 
алады. Құрылымымен дара «тыныштық күйден» бастау алып, «жүректен 
жүрекке» кезеңімен аяқталатын бұл пән қырық бес минут ішінде әр 
баланың бойына жылылық, мейірімділік, сүйіспеншілік сынды асыл 
қасиеттерді орната біледі. Сонымен қатар, сабақтың өзіндік ерекшелігін 
байқататын «Армандайық», «Өзіммен өзім», «Әңгімелесейік», «Сергіту 
сәті», «Сахналау»,  «Ойын жаттығуы» балаларды еркіндікке (ойын еркін 
айтуға), достыққа, сыйластыққа үйретеді, яғни сабақ барысында кездесетін 
әр айдар бала бойына жалпыадамзаттық құндылықтардың дәнін себеді. 
Бұл құндылықты қайдан аламыз деген сұраққа халқымыздың аңыз-
әңгімесі, ертегісі, мақал-мәтелі, нақыл сөздері, ұлылардың ұлағаты, ақын-
жазушыларымыздың шығармаларындағы тәрбие қаймағы еріксіз қалқып 
шығады. Бұл пән адамды жеке тұлға ретінде тәрбиелеуге бағыт ұстайды. 
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Әрбір жеке тұлға, жеке адамзат өмірдің мәнін түсініп, өзіндік орнын та-
буы үшін ішкі мүмкіндіктерін аша білуі қажет. Осыған орай әрбір сабақта, 
өмірде  баланы өзінше ойлауға, шешім шығаруға, өз ісіне жауапты болуға 
баулиды. Бұндай іс-әрекеттер әр сабақты әлеуметтендіреді.

Әдебиет
1. Абай тағылымы – жеке тұлғаны қалыптастыру негізі. – Алматы, 2005.
2. Халық педагогикасындағы жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелері . – Астана, 2005. – №3.
3. Өзін-өзі тану педагогикалық, танымдық журнал// 2011. – №1, №4.
4.  Өзін-өзі тану республикалық ғылыми-әдістемелік журнал//2015. – №7, №8.

Павлодар облысы
Май ауданы.

қушылардың жан дүниесін байыту арқылы адамгершілікке тәр-
биелеу, жақсы сөздерді айту арқылы оқушылар бойына жағымды 

«ЖАҚСЫ  СӨЗ  ЖАНЫҢДЫ  
ЕМДЕЙДІ» 

Ақбота  ЕСІМЖАНОВА,
Малайсары жалпы орта білім беретін мектебінің 
психологі

О
пікір қалыптастыру, оқушылардың сөздік қорын байыту, жаманнан жирен, 
жақсыдан үйрен сезімін қалыптастыру – сабағымның басты мақсаты болды.

Көрнекілікке интерактивті тақта, ойындар, сахналық көрініс, стикерлер, 
шарлар, постер қолдандым.

«Жақсы сөз жаныңды емдейді» тренингісі бірнеше кезеңнен тұрады.
Ұйымдастыру кезеңі.
1. Музыкамен сергіту жаттығуын жасау.
2. Оқушылар тақтаға ілінген постерден ілінген жүрекшелерді өздеріне 

ұнатқан түсі бойынша таңдап алады.
3. Өздерінің ұнатқан түстеріндегі жүрекшелердің түсіне қарай топтарға 

бөлініп отырады.
Жаңа тақырыпты хабарлау.
– Балалар, біз бүгін «Жақсы сөз жаныңды емдейді» деген тақырыпта 

жұмыс жүргіземіз.
«Күріш» бейнекөрінісі көрсетіліп, тақырып бойынша сұрақтар қойылады.
«Хат қоржыны» ойыны.
– Балалар, біз өзіміздің жақын адамдарымызға жандарын жадырататын 

жақсы сөздер мен тілек айта аламыз ғой. Ендеше хат жазуға арналған ар-
наулы параққа 1-топ ата-аналарымызға, 2-топ достарымызға арнап жақсы 
тілегімізді білдіріп хат жазайық.

«Айна» жаттығуы.
«Мақал-мәтелді толықтыр» ойыны.
Оқушыларға «Жақсы сөз –...» деген жазуы бар парақ беріледі.Топтар 

ақылдаса отырып өздері мақалды толықтырып көреді.
Релаксация: музыка тыңдатып, тыныштық сақтап отырамыз.
– Балалар, біз гүл бағына саяхат жасаймыз. Гүл бағы өте керемет. Ай-

наламызда әсем, әдемі гүлдер жайқалып өсіп тұр. Гүлдердің жұпар иісі 
мұрыныңды жарады. Гүлдерге қарап күн күлімдейді. Гүлдер күлтелерін 
ашып, күнге күлімдейді. Осы гүлдердің арасынан өздеріне ұнаған гүлдерді 
теріп аламыз. Бұл гүлдер жай гүл емес, бұл гүлдерде жақсы қасиеттер бар,  
осы қасиеттерді өз бойларыңыздан табыңыздар.
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Рефлексия.
– Балалар, алдарыңызда смайликтер жатыр, сол смайликтерді бүгінгі 

сабақты қорытындылап, тақтаға ілулеріңізді сұраймын. (Плакатты жыртып,  
әр бөлігін оқушыларға бір жапырақтан таратып беремін. Барлығымыз өз 
жапырақшаларымыздан бір ортақ бейне құрастырамыз.)

Психологтің сөзі. Бүгінгі жұмысымызға өте жақсы қатысып, өздеріңнің 
белсенділіктерің мен білімділіктеріңді ортаға салғандарың үшін көп рақмет! 
Алдарыңыздан әрқашан күн күлімдеп тұрсын! Қуанышты күндерде кездес-
кенше!

Павлодар облысы
Май ауданы.

үгінгі күні мұғалімнің білімді дайын күйінде бермей, оны оқушының 
өздігінен игеруіне бағыттауы нәтижесінде тұлғаны дамытатындығы, 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ 
ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ 
ӘДІСТЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ

Толқын  МҰСТАФАЕВА, 
«Қарабұйрат орта мектеп-бақша» коммуналдық  
мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі

Аннотация. Мақалада сындарлы оқыту технологиясы мен интербелсенді әдіс-
тәсілдерді педагогикалық қуатты құралдармен ықпалдастырудың тиімділігі және 
оның оқу мен  оқыту үрдісіндегі маңызы, ерекшеліктері мен  артықшылықтары 
қарастырылады.

Түйінді сөздер. Тиімділік, белсенді оқыту әдістері, логикалық ойлау.

Б
алған білімін ұзақ еске сақтайтыны және логикалық ойлау қабілетін 
жоғарылататыны дәлелденіп отыр. Сондықтан жаттанды репродуктивті 
оқытудан, түсіну, талдау, ақпарат негізінде жаңа мазмұн құрастыру, 
конструктивтік оқуға көшу қолға алынуда. Бұл мақсатқа интербелсенді 
әдістемені қолдану арқылы ғана жетуге болатынын байқадым. Өйткені, 
интербелсенді  оқу-әрекет көмегімен  және әрекет арқылы өзара бірлесе іске 
асады. Ал бірлесіп оқуда білім алушылар терең ойланып, өз идеялары мен 
әрекеттерін талдап, алған ақпаратты ой елегінен өткізе алады. Тіпті жаңа 
түсінік пен білімді құрастыра алады. Рефлексия кезінде өз ісін ой елегінен 
өткізіп, қорытып білдіруге мүмкіндік алатынын байқадым. Мұғалім сабақ 
үстінде  интербелсенді әдістерді пайдалану арқылы оқушылардың оқуға ын-
тасын арттырып, жоғары және тиісті деңгейлерге қол жеткізуге болатынын 
дәлелдеді. Интербелсенді әдістер мен тәсілдер – бұл, ең алдымен, оқушы мен 
мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге асатын диалогтік оқыту болып 
табылады.

Оқыту  мен  оқуда  интербелсенді   тәсілдерді   енгізу  арқылы   оқушы-
лардың оқуын  жақсартып,  білім  сапасын көтереді. Педагогикалық қуатты 
7 модульді пайдаланып, мектеп  шеңберінде даму  бағдарламасын іске асы-
рады.

Оқушылардың  жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып белсенді 
әдістер мен тәсілдерді пайдалану арқылы оқушылардың функционалдық 
сауаттылығы артады. Бастауыш сыныптардағы оқыту мен оқу үрдісінде 
белсенді әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың пәнге деген 
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қызығушылығы, белсенділігі артады, функционалдық сауаттылығы қалып-
тасады. 

Интербелсенді әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы өсіп келе жатқан 
ұрпақтың функционалдық сауаттылықтарының артуы мен өмірге бейімделуін 
қамтамасыз етуге бағыттау. Сыни тұрғыда ойлауға, зерттеушілікке  машық-
тандыру.  Жан-жақты дамыта отырып ұжымда өзара әрекеттесу арқылы білімді 
өз бетінше  игеруіне мүмкіндік беру. Танымдық белсенділігімен өз бетінше 
ойлауын қамтамасыз етеді. Өзіндік ізденістерін дамытады. Интербелсенді 
әдістерді қолдану дегеніміз: оқушының өнімді, шығармашылық,  ізденіс  та-
ситын оқыту әдістері.

Оқушының танымдық іс-әрекетті ынталандырушы және қандай да бол-
сын мәселені шешу жолдары жөнінде еркін пікір алмасуды көздейтін диалог-
ке  құрылған әдістер.

Оқытудың белсенді әдісі білім алушылардың тиімді қарым-қатынасына 
негізделеді. Бұл оқу мен оқыту үрдісінде  оқушылардың бірігіп, белгілі  бір 
мәселені шешуге, белгілі бір әрекетке  өз жауапкершілігін сезініп, белсенді  
болуға  және осы кезде өз қиялын, ой-өрісін, шығармашылығын көрсетуге 
мүмкіндік береді. Бұл әдіс-тәсілдер төмендегідей талаптарға сай келуі керек:

– әдіс-тәсілдер ақпараты терең игеруге сай келетін ұғымдарды ой 
елегінен өткізеді;

– оқушы өзін-өзі еркін сезінетін өрісті ықпалдастырады;
– топтағы оқушылармен жасалатын жұмысты  түрлі формада 

(жұптық, топтық, ұжымдық) өткізуді қамтамасыз етеді;
– ойлауды қызығушылықпен  белсендіреді.
Бастауыш сыныптарда топтық жұмыстарда қолдануға тиімді әсер ететін 

стратегиялар: «Т» кестесі, «Терминдер кестесі», «Атаулар туралы 3 сұрақ», 
«Серпілген сауал», «Фишбоун». Бұл әдістерді қолдана отырып оқушының 
логикалық  ойлауына мүмкіндік беріп, жол ашамыз. Жеке оқушымен 
жұмыс ұйымдастыру барысында стратегиялар: «Автор орындығы», «Ыстық 
орындық», «Ия-жоқ» сияқты тест жұмыстары оқушының ойын жинақтауға, 
алған білімін қолдана білуге толық мүмкіндік береді. Әр сабақта алынатын 
кері байланыс  оқушылардың ойын жинақтап, іс-әрекетін бағалауға  мүмкіндік 
береді. «Аяқталмаған сұрақтар», «Кемпірқосақ», «Табыс баспалдағы», 
«Жетістік картасы», «3 минуттық өзгеріс» сияқты стратегиялар өзінің қай 
деңгейде екенін  көрсетеді.  Негізгі әрекеттерді оқушылар  өздері орындап 
отырды.  Сабақтар өте тығыз,  нәтижелі  болды. Дирижерлікті кейде өздері 
алып отырды. Көрсеткіштер «жақсы» болды. Әдістердің тиімділігін көрдім. 
Таңдап алынған әдістер оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай болды.  
Сабақтар  барысында тапсырманы өте мұқият орындау керектігін, қателіктер 
кетсе бағалардың төмендеп қалатындықтарын естерінен шығармады. 
Берілген тапсырмалар бойынша жұмыс, сабақ барысында түсіндірілген 
тақырып бойынша сұрақтарға, жеңілден күрделіге қарай  берілген ауызша 
сұрақтарға жауап беріп отырды.

Деңгейлік тапсырмаларды орындау кезінде оқушылар әртүрлі қиындық-
тарға кездесіп, жанындағы достарына көмектерін беріп, түсіндіреді. 
Формативті бағалаумен қатар сумативті бағалауды жүзеге асырады.  Топ са-
рапшылары бағалау парақтарына өз тобының мүшелеріне және басқа топтарға 
сабақ кезеңдері бойынша баға қойып отырады. Сабақ соңында парақтарын 
өткізіп отырды. Рас, алғашқыда «әділетті»  бағалау болмады. Бірақ түсіндіру 
жұмыстары жүргізілген соң оқушыларым аса үлкен жауапкершілікпен  
қарады.  Оқушылар әр сабақта жүйелі білім ала отырып өздері еш қиналмастан  
еркін  жауап  беру арқылы сабақта жақсы жетістіктерге жетті.  Мұғалімнің 
көмегінсіз өтілген тақырып бойынша тапсырма орындай білуге өз беттерінше 
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меңгеріп  жеке,  топта жұмыс  жасауға қалыптасты.  Бір-бірлерінің пікірін 
тыңдауға үйренді. Сыни  тұрғыдан ойлаулары дамыды, өзін-өзі және  өзара 
бағалауды жетік меңгерді. Критерийге сай жұмыстарды орындауды олар-
дан нәтиже алудың жолдарын табуға қолдары жетті. Кері байланыс жасауды 
үйренді. Кері байланыс жасағанда мұғалімге өздерін толғандырып жүрген 
сұрақтары мен ұсыныстарын жазады. Сонымен қатар  бастауыш сыныптар-
да интербелсенді әдістерді  пайдалану мүмкіндігі анықталды. Нәтижесінде 
сыныптың білім сапасы артты. Республикалық сайыста I дәрежелі  диплом-
мен марапатталды, интеллектуалды сайыстарда I, II, III орындарды иеленді. 
Ziat ғылыми жоба сайысында марапатқа ие болды.
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Резюме

В данной работе рассмотрены особенности, приемущества и важность активных мето-
дов и приемов в развитий логического мышления у учащихся младших классов.

Summary

In this work the auhor considers main features, advantages and importance of  active  methods and 
techniques in the developmentof  primary school students logical thinking.

Шығыс Қазақстан облысы
Үржар ауданы
Қарабұйрат ауылы.

оғам  дамып, уақыт  алға  жылжыған  са-            
йын  адамзат  баласы  үшін өз маңызын  сездіре  

БАСТАУЫШ  СЫНЫП  
ОҚУШЫЛАРЫН  
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА  БАУЛУ 

Мадина АҚЫЛБЕКОВА,
«Ер Қабанбай  орта  мектеп-бақша» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
бастауыш  сынып мұғалімі

Қ
түскен  құндылықтардың  бірі – білім. Ол  өз  маңызын  ешқашан  жоймақ  
емес.         

Әлемде  жүріп  жатқан   жаһандану  үрдісінің  ықпалы  бастауыш   сы-
нып  оқушыларына  да  ерекше  әсерін  тигізуде.   Осындай  кең көлемде  
өзгерістер,  бала  білімінің  биіктерге  көтерілуі  арқылы  еліміздің  болашағы  
жастар  бойында  білім  мен  біліктің  жаңа  сатысын  қалыптастыруды  талап  
етеді. 

Бастауыш  мектеп – оқушы  тұлғасы  мен  санасының   дамуы  қатты  
жүретін,  ерекше  құнды,  қайталанбас  кезең.  Сондықтан   бастауыш  бі-      
лім – үздіксіз  білім  берудің   алғашқы  басшысы,  қиын  да  жауапты  жұмыс.  
Бастауыш  мектеп – балаға  белгілі  бір  білім  беріп  қана  қоймай,  оны  
жалпы  дамыту, яғни  сөйлеу,  оқу, қоршаған  орта  жөнінде  дұрыс  көзқарас  
қалыптастыру,  жағдайларды   обьективті  түрде  бақылап,  талдау  жасауға  
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үйрету, ойын  дұрыс  айтуға, салыстыра  білуге,  дәлелдеуге,  сөйлеу  мәдение- 
тін  үйретеді.  

Бала  қабілетін  дамыту  мәселесі  өз  тамырын  адамзат  тарихының  
тереңінен  алады. Ежелгі  грек  ғалымы, философы  Сократ  оқушыларының  
дамуына  үнемі   қамқорлық   жасап  отырған.

Шығыстың  атақты  ойшылы Әл-Фараби  адамның  ақыл-ойын,  қабілет-
терін  дамыту  арқылы  оны бақыт  жолына  жеткізу  мәселесіне   бірнеше  
құнды (сөз)  еңбектерін  тікелей  арнаған. 

Бүкіл  халықтың  ұстазы  ұлы  Абай   өзінің  43-ші  қара  сөзінде  бала  
өмірге  келгендегі   қабілеттерін  әрі  қарай  дамытуды, шыңдауды  қажет  
ететінін,  сонда  ғана  олар  пайдаға  асатынын  жазған.  Ал, назардан  тыс  
қалған  қабілеттер  бара-бара  жойылып,  жоқ  болатынын   айтқан.

Бар  өмірі  ағарту,  тәлім-тәрбие  арқауы  деп  ойлаған  үлкен  жүректі  
ұстаз  Ы.Алтынсарин  арнайы  психологиялық еңбектер  жазып  қалдырмаған- 
мен, оның  алуан   сындарлы  ойға  толы  шығармаларынан  әлеуметтік,   
педагогикалық,  психологиялық  кейбір  мәселелерге   орайлас  айтылған  
әртүрлі  қызықты  деректер  кездеседі. 

Дамыта  оқытудың  ең  басты   мақсаты – баланы  оқыта  отырып оны  
шығармашылық  бағытта  жан-жақты  дамыту. 

Қазіргі  кезде  білім  беруге  қойылатын  талаптардың  бірі – заман  та-
лабына  сай  сабақты  тиімді  өткізу,  оқу  мен  тәрбиенің  тиімді  әрекеттерін  
талдау, өмірмен  байланыстылығын  нығайту. Оқытудың  негізгі  мақсаты – өз  
бетінше  жеке  дами  алатын  жеке  адамды  қалыптастыру.  Оқушыны  дара  
тұлға  етіп  тәрбиелеу, олардың  білім  сапасын,  танымдық  белсенділіктерін,  
іскерліктерін,   шығармашылық   қабілеттерін  дамыту  үшін  жаңа  техноло-
гияларды  күнделікті  сабақта  пайдаланған  дұрыс. 

Оқытудың  тиімді  болуы – ұстаздың   шеберлігінде  терең  білім,  асқақ  
шабыт   пен  тапқырлық,  балаға  деген  жылы   жүрек, озық  әдіс-тәсіл, бала-
ны  өздігінен  ізденісімен  ойлы  қабылдауы  болмаса, үлгілі  сабақ  та  бола  
алмайды.  

Сабақ  сапасын   арттырып, оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушы- 
лығын,  белсенділігін   дамыта  білу,  жүйелі  тәрбие  беру,  ізденімпаздыққа,  
белсенділікке  тәрбиелей  отырып, өз  бетінше  шығармашылыққа  жұмылдыра  
білу  деп  есептеймін. 

Қазіргі  таңда  жеке  адамның  жан-жақты  дамуына  үлкен  мән  беріліп  
отыр. Жас  жеткіншектің  келешегін, бойындағы   қабілетін,  талабы  мен  
ерік-күшін  айқындау  керек. Осы  орайда  менің ойыма  «Өзіне  сенімі  жоқ  
адам, өзгелердің  уысынан  шыға  алмайды»  деген   қанатты  сөз  оралады. 
Баланың   бойына  өзіне  деген  сенімділік,  жауапкершілік  сезімдерін  үйде  
ата-анасы,  мектепте  ұстаздары   сіңіруі  тиіс.

Еркіндік  дегеніміз – нақты  шешім  қабылдай  білу,  өз  мәселелерін  өздері  
шеше  білу,  екі  ұйғарым пікірдің  біреуін  таңдау, кез келген  қиыншылық-
тардан   жол   тауып,  дұрыс  шешім  қабылдай  білу,  өз  талап-тілегіне  қол  
жеткізу  деп   ұғыну  керек. 

Менің  ойымша,  баланың  жас  кезінен-ақ еркін  ойлауға,  алдына  қойған  
істі  жоспарлап,  оны  соңына  дейін  жеткізуге,  кедергілерге  қарсы  тұруға  
бейімделгені  жөн.  Сондықтан  әр  сабақта  оқушылардың  түрлі  мәселеге  
сыни  көзқарастарын   қалыптастырып,  оларды   ашық,   еркін   сөйлеуге      
баулу – әр  ұстаздың міндеті  болу  керек. 

Мұғалім  бұл  жағдайда дайын білімді  түсіндіріп  қоюшы,  бақылаушы,  
бағалаушы  емес,  танымдық  іс-әрекетті  ұйымдастыратын  ұжымдық  істердің   
ұйытқысы  болуы  шарт. Тек  осындай  істер  ғана  баланың интеллектісінің   
көзін   ашып,  шығармашылығын  дамытады. 
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Шығармашылық   дегеніміз – адамның  өмір  шындығында  өзін-өзі  
тануға   ұмтылуы,  ізденуі. Өмірде  дұрыс  жол  табу  үшін  адам  ой  түйіп,  
өздігінен  сапалы,  дәлелді  шешімдер  қабылдай  білуі  керек.  

Бастауыш  сынып  оқушысының   зейіні   тұрақсыз,  импульсивті, қабылдау  
мүмкіндіктері  де  әртүрлі  болады. Дегенмен, әр  баланың  бір  нәрсеге  бейімі  
болады. Бейімділік – оянып  келе  жатқан  қабілеттің  алғашқы  белгісі. 
Оқушының  шығармашылық  қабілетін  дамытуға  мектеп  қана  мақсатты   
түрде  ықпал  етеді. 

Шығармашылық  жұмыстар   баланың  ойлау  мүмкіндігінен   ең  жоғары   
мүмкіндікке  жетуі  керек. Күн  асқан  сайын  ол  деңгей  биіктей  беретіндей   
болуы  керек. Осындай  тынымсыз  ой  қызметі  ғана  бала  дамуында  үлкен  
нәтиже  береді. Оқушыларды  шығармашылық  жұмысқа  баулып,  олардың  
белсенділіктерін,  қызығушылығын  арттыра  түсу  үшін, шығармашылық  
қабілетін  сабақта,  сабақтан  тыс  уақытта  дамытуда  әртүрлі  әдіс-тәсілдерді   
қолдануға  болады. 

1. Арнайы  бір  тақырыпқа   пікірталас  тудыру. 
2. Логикалық  ойлауын  дамытатын  ойындармен  берілген  тапсырма- 

ларды  шешу ( анаграмма,  сөзжұмбақ).
3. Берілген  тапсырманы  түрлендіру  бағытындағы  жұмыс (кері  есеп 

құрастыру, шығарма,  шағын  әңгіме,  мәтін  құру).
4. Әңгіменің   ұқсастығын   салыстыру (бөлімдерге  бөлу,  ат  қою).
5. Қиялдау  арқылы  сурет  салғызу,  рөлге  бөліп  оқыту.
6. Ұнатқан   кейіпкеріне   мінездеме  беру. 
7. Ой  шапшаңдылығын,  сөз  байлығын  дамытуда  өлең  шумақтарын 

құрастыру. 
8. Мәтін,  әңгімені,  ертегіні  өз бетінше  аяқтау.                                                         
Ертеңіне  лайықты   ұрпақ  тәрбиелемеген  елдің  келешегі  жоқ  десек,  

сол   ұрпақты  тәрбиелеудегі  ұстаз  еңбегі  ұлы  іс.  
Шығармашылық – бұл  адамның  өмір  шындығында   өзін-өзі  тануға  

ұмтылуы,  ізденуі.  
Өмірде  дұрыс  жол  табу  үшін  адам  дұрыс  ой  түйіп, өздігінен  сапалы,  

дәлелді   шешімдер   қабылдай  білуге  үйренуі  қажет. 
Ең  алдымен,  оқушылардың  ойлау  қабілетін  арттыру  керек. Ойлай  

білген  адам  кейінгі  өмірді   салыстырмалы  түрде  тани  білуге  тырысады.      
Ұстаздың  басты  мақсаты,  баланы   бастауыш  сыныптардан  бастап,  

шығармашылық  ойлауға,  қызығушылыққа  тәрбиелеу.
«Бұлақ  көрсең – көзін  аш»  демекші,   талантты  дұрыс  тани  білген  

абзал.  Мен  осы  мақсатпен  оқушының  талабы мен талғамын,  қаламы  
мен қарымын  ұштастыра  отырып өз  ойларымды   іс жүзінде  асыруға  тал-
пындым.  Еркін  тақырыпта  өлең  шумақтарын,  әңгіме,  мәтінді  аяқтауға  
қабілеті  бар  оқушыларымның   еңбектерінен   үзінді  келтірдім. Қазақ  
тілі  пәнінен үйге  берілген   277-жаттығуда  мәтінді  аяқтау  тапсырмасы  
берілген. Оқушылардың   барлығы   мәтінді  өз  қиялдарына   қарай  аяқтаған. 
Соның  ішінде  3 оқушының (А.Амантаева, А.Сыдықов, Н.Нұрланов) мәтінді  
аяқтағаны  маған  қатты  ұнады. 

Келешекте егеменді еліміздің  туын  берік  ұстап,  ақылды  азаматтар мен  
ақын-жазушылар  осы  алдымызда  отырған  оқушылардан  шығуы  мүмкін . 
Ана  тілі  сабақтарында  оқушылардың  шығармашылық  қабілетін  дамытудың  
мақсаты  өз Отанын  сүюге,  өз  тілін  құрметтеуге, ақын-жазушылардың  өмір  
тарихымен,  шығармасымен  таныстыра  отырып олардың  сөйлеу, ойлау, 
қиялдау  қабілеттерінің  артуына  көп  ықпал  етеді.

Ана  тілі оқулығында  тақырып  соңындағы  тапсырмаларда  дамытушылық  
сипат  көзделген.  
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Оқушының  ізденушілігін  қалыптастыратындай, ойлауға , пайымдауға, 
дәлелдеуге  үйрететіндей етіп  түзіледі.

Қорыта  айтсақ, білімсіз, ғылымсыз  ешбір  қоғам  болмайды  да,  дамы-
майды.  Елімізді дүние  жүзіндегі  озық  елдердің  қатарына  жеткіземіз десек, 
қазіргі  ұрпаққа  беретін  біліміміз, тәрбиеміз  заман  талабына  сай болуы  
тиіс.

Қытайдың  ұлы  философы, педагогі  Конфуцийдің  ілімінде  «Айтып  
берсең  ұмытып  қаламын,  көрсетсең  есіме  түсіремін,  өз  қолыммен  
жасауға  мүмкіндік  бер, сонда  ғана  ұғамын»  деген  екен.

Сол  себептен  оқушылардың  шығармашылық  қабілеттерін  дамыту  
мәселесін  талдау,  ең  алдымен, ұғымның  мәнін  терең  түсініп  алуды  талап  
етеді. Оқытудың  сапалы  болуы  ұстаздың  білімділігі  мен  шеберлігінде, 
балаға  деген  ақкөңілінде,  баланың  ұстазына  деген  сүйіспеншілігінде  
екені  анық.  

Әдебиет
1.  Мәмет  С. Ел  ертеңі – білімді  ұрпақ//[Егемен  Қазақстан. – 27.09.2002. – 1-2 бет.
2.  Қадысқызы  А. Дарынды  бала – киелі  бала//Қазақстан  мектебі.  – 2003. – №4. – 15–18  

 бет.
3. Scһool. Бастауыш  мектепте  дарынды   және  талантты   балаларды  оқушыларға арнал- 

 ған жұмыс  жоспарын  құру//David  Fulton                                                                   
4. McAlpine,  D. ,& Reid N.  Оқушылардың   арнайы    қабілеттерін   анықтауға   арналған   

 мұғалімдердің  бақылауы. 
Шығыс Қазақстан облысы
Үржар  ауданы.

бай   шығармаларын   талдай  отырып білімдерін  жүйелеу, жинақтау 
және шығармашылық  жұмыстар  арқылы Абайды жан-жақты таныту; 

АБАЙДЫ  ОҚЫ,  ТАҢЫРҚА!
(“АБАЙТАНУ” КУРСЫ БОЙЫНША. 9-СЫНЫП)

Айнұр МОЛДАЖИМОВА, 
В.Г. Белинский атындағы орта мектебі
мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

А
студенттерді  адамгершілікке, имандылыққа, асыл қасиеттерге тәрбиелеу 
және туған жердің тарихы мен тілінің қадір-қасиетін ұғындыру; мәнерлі 
сөйлеуге дағдыландыру, ой-өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылық ізденісін 
дамыту – сабағымның мақсаты болды.

Көрнекілікке буклет, интерактивті тақта, слайдтар, кітаптар және өлең 
жазылған плакаттарды қолдандым.

1. Ұйымдастыру кезеңі: а) оқушыларды сайыс сабағына әзірлеу;                        
ә) өтілген материалдарды жинақтау.

Оқытушының кіріспе сөзі: – Абай қазақ поэзиясының өсіп, гүлденіп, 
жаңа сапаға жетуіне орасан зор еңбек етті. Ақын жас ұрпаққа терең ойға 
толы, алуан өлеңдер үлгісін қалдырды. Абай мұралары – адамгершіліктің, 
имандылықтың, биік парасаттылықтың асыл қазынасы. Осыған орай, 
Абай шығармашылығын жинақтау, жүйелеу мақсатындағы сайыс сабағын 
бастайық.

2. Сайыс сабақ. Топ мүшелері Ибраһим, Абай, Телғара деген атпен үш 
топқа бөлініп, өздері шығарған өлеңдермен қорғайды.
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Кластер арқылы  Абайдың  сегіз  қырлы, бір сырлы адам екендігін 
дәлелдеу

философ    аудармашы     ақын

     АБАЙ

кемеңгер   шешен    сазгер

Алған білімдерін тексеру мақсатында «әр топқа 7 сұрақтан қойылады, 
сұраққа ойланбастан жауап беру керек.

Ибраһим тобына
1. Абайдың мұражайы қай жерде? (Жидебайда).
2. Абайдың алғашқы өлеңдер жинағы қай жылы, қай жерде басылып 

шықты? (1909 ж. Петербургте).
3. Абайдың қоңыраулы балуан атанған атасы (Ырғызбай).
4. Абай ең алғаш дәріс алған татар молдасы (Ғабитхан).
5. Абайдың жеті атасын атаңыз (Құнанбай – Өскенбай – Ырғызбай – Ай-

дос – Томан – Тобықты – Арғын).
6. Абайдың үш поэмасы («Масғұт», «Ескендір», «Әзім әңгімесі»).
7. Абайдың атақты ертекшісі (Баймағанбет).
Абай тобына
1. Абайдың ең момын, жуас атасы (Айдос).
2. Абайдың руы  (Тобықты).
3. Абайдың неше күйі бар? («Май түні», «Желдірме», «Торжорға»).
4. Абайдың атақты әншісі (Әлмағанбет).
5. «Медғат-Қасым» поэмасын Абайдың қай баласы жазған? (Мағауия).
6. Табиғат лирикасының ішіндегі ең алғашқы жазылған өлеңі («Жаз», 

1886 ж.).
7. Құнанбай қайда мешіт салдырды? (Қарқаралыда).
Телғара тобына
1. Абайдың талантты скрипкашысы кім болған? (Мұқа).
2. Абайдың «Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» атты өлеңі кімге 

арналған? (Тәкежанның әйелі Қаражанға).
3. Абайдың алғашқы өлеңдері кімнің атынан шықты? (Көкбай).
4. Абайдың «Ей сорлы заман, менен аяған қай қастығың қалды... Мен 

ішпеген у бар ма! ...» деген тарихи сөзі қандай оқиғаға байланысты айтылған? 
(Мағауияның өлімі).

5. Абай ел билеу ісіне неше жасынан бастап араласты? (13 жасынан).
6. Абайдың баласы Әбдірахманның қайтыс болған жылы (1895 ж.).
7. Абайдың орыс досы (Михаэлис).
Асыл сөздердің жалғасын тап.
Жұмысы жоқтық
Тамағы тоқтық
----------------------  (Аздырар адам баласын)
Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті
-------------------------------------      (Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек)
Ғылымды іздеп,
Дүниені көздеп
---------------------  (Екі жаққа үңілдім)



63

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Қайратсыз ашу – тұл
Тұрлаусыз ғашық – тұл
-------------------------------  (Шәкіртсіз ғалым – тұл) 
Әуелде бір суық мұз – ақыл зерек
-------------------------------------------  (Жылатқан тұла бойды ыстық жүрек)
Досы жоқпен сырлас
--------------------------  (Досы көппен сыйлас)
Өмірдің алды – ыстық, арты – суық,
--------------------------------------- (Алда – ойын, артқы жағы мұңға жуық)
Ақылмен ойлап білген сөз
------------------------  (Ынталы жүрек сезген сөз) 
Бойыңа жұқпай сырғанар.
---------------------------- (Бір тамырды қуалар)
3. Сабақты бекіту.  Блум жүйесі бойынша талдау.
1. Білу. Теория бойынша «Білу» үшін  Кім?, Не?, Кімнің?, Қай?, Қашан? 

сияқты сұрақтарға жауап беретін ақпараттар іріктеледі. 
2. Түсіну. Неге?, Неліктен?, Себебі? сұрақтарына жауап береді. 
3. Салыстыр. Айырмашылығы неде?, Ұқсастығы неде? 
4. Жинақтау. Қорытынды шығар. Анықтама бер.  
5. Қолдану. Абай шығармаларының өзектілігі, даналық пікірлері.
6. Баға беру.  Сен қалай ойлайсың?, Не істер  едің? 
Абай шығармаларын оқуды үй тапсырмасына бердім.

Алматы облысы
Қарасай ауданы
Қаскелең қаласы.

Өсиетте – насихат

Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық қажет. 
Өйткені, бұлар, жұрт айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейнебір су 
тәрізді.

əл-Фараби
* * *

Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім – мектептің 
жүрегі.

* * *
Оқытушыны бағалағанда олардың іске қатысы жоқ сөздеріне қарап 

емес, олардың егістерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни оқушыларына 
қарай бағалау керек.

* * *
Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды 

кіналауға  тиісті  емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кіналауға 
тиіс.

Ыбырай Алтынсарин
* * *

Оқытушы әлеуметтік әділеттіліктің, адамгершіліктің жаршысы 
болуға тиіс.

Спандияр Көбеев



64

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 

8 (727) 291-33-36,
8 708-847-70-99.

Ұялы тел.:  

8 701 503 97 80, 
8 701 287 32 88.

Басуға 02.11.2016 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 188.

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№11, 2016 ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мақалалар электронды және баспа нұсқаларда – e-mail: kaz_mektep@mail.ru  не-
месе Алматы қ., Жамбыл көшесі, 25, «Қазақстан мектебі» журналы редакциясы, 913-
914 каб. мекенжайына пошталық жөнелтумен қабылданады.

Редакция

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР
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Тұлға

азақ педагогикасында Ыбырай Алтынсариннен кейін жас ұрпақты 
оқытуда өшпес із қалдырған, өзі қалыптастырған психология-

ҚАНИПА БІТІБАЕВАНЫҢ ӘДІСТЕМЕСІНДЕГІ
ОҚУШЫ ҮНІ

Бақытжан РАИСОВА,
А.Байтұрсынов атындағы №20 орта мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

“Өркениеттіліктің басты міндеті – 
адамды ойлай білуге үйрету”.
     Эдисон

Қ
педагогикалық әдістемелері өміршең әрі жаңашыл боп қала беретін  пе-
дагог – Бітібаева Қанипа Омарғалиқызы. Олай дейтініміз, ғалым-
педагогтің «Ой салу, ойланту, ойлау» әдістемесі қазіргі кезеңде дүние жүзі 
бойынша тәжірибеге еніп жатқан жаңа, тиімді технологиялармен табиғи 
ұштаса алатыны ақиқат. Бұған қазіргі Қазақстан мектептерінде Деңгейлік 
курс бағдарламасын оқып-үйреніп, тәжірибеде қолданып жатқан ұстаздар 
мен  ғалымдардың  семинар, конференцияларда, басылымдарда, интернет-
парақшаларда және ғылыми мақалаларда келтірген пікірлері дәлел. 

Қазіргі күнделікті сабақта ықпалдастыра оқытылып жатқан жаңаша, 
сындарлы оқытудың бізге белгілі жеті модулі әдістемесінің барлығы дерлік 
Қ.О. Бітібаеваның педагогикасында барынша толық қолданылғанына біздің 
көзіміз жетеді.

Сол әдістемелердің бірі – Қ.Бітібаева педагогикасындағы Оқушы үні, 
оқушы бойындағы көшбасшылықты қалыптастыру үрдісі. Шәкірттің өз 
«менін» қалыптастыру үрдісі ұстаз тәжірибесінде бірнеше ондаған жылдарға 
созылды.

 Қанипа Омарғалиқызы Кеңес өкіметі кезінде қалыптасқан «мұғалім-
оқулық-оқушы» стереотипін бұзып, қазақ педагогикасына тұңғыш рет 
«оқушы-оқулық-мұғалім»  моделін енгізді, осы бағыттағы іс-әрекетінде өз 
тәжірибесін дүниежүзілік ғылыми әдебиеттермен үнемі байытып отырды.  

Қазіргі жаңаша оқыту бағдарламасындағы «Көшбасшылықты дамыту» 
және одан басқа  модульдер тура осы бір өзекті мәселеге арналған. Оқушы 
пікірі,  көзқарасы бәрінен де құнды екені туралы ілім авторларының бірі, 
Кэмбридж университетінің  профессоры,  ағылшын ғалымы Джин Раддоктың 
Оқушы үні теориясы  жаңаша оқытудың өзегіне айналуда. Оның негізгі 
идеясы – оқу мен оқытуда оқушы пікіріне үнемі назар аудару керектігі. Ал 
Қазақстанда бұл ұғым тура Оқушы үні деп аталмаса да, оқушы пікірімен 
ұдайы санасып отыру, еркін достық әңгіме, оларды бетінен қақпай өз пікірін 
қорғай білуге дағдыландыру, бірін-біріне бағалату және мадақтап отыру 
Қ.Бітібаеваның тәжірибесінде орныққаны 80-жылдардың басынан-ақ мәлім 
бола бастады. 

Ұстаз өзінің 45 жылдық ұстаздық қызметінде әр оқушыны тұлға ретінде 
бағалап, салыстыруға, зерттеуге, сынай білуге, шығармаға балама табуға, ой 
айта білуге жетелеп  отырды.

Қ.О.Бітібаеваның әдістемесіндегі Оқушы моделін қалыптастыру, 
шәкірттің өзіндік «менін» дамыту қызметі мынадай технологиялар барысын-
да іске асты деп санауға болады.

1. Жаңаша әдіс-тәсілдерді үздіксіз жаңартып отыру арқылы оқушылардың 
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ойлау, өз пікірін қорғау қабілеттерін дамытты. «Билер кеңесі», «Шешендік 
турнирі», «Сөз көкпары», «Бәйге» ұлттық ойындары, «Кіші зертхананың 
ғылыми кеңесі», «Жер-Ай-ғарыш-жер», «Сот сабағы» танымдық ойын-
дары арқылы балалардың әдебиетке, сөз өнеріне деген құштарлығын, 
қызығушылығын оятты.

Диалогтік оқыту, топтық, жұптық жұмыстар арқылы ұстаз қолайлы  
оқу ортасын құра білді. Топтардың бірін-бірі толықтыруы, эксперттік 
топ әдістерін қолданып, оқушылардың топта еркін сөйлеуін, пікір қорғай 
білуін, дәлелдемелер келтіріп, ой қорыта білу дағдыларын қалыптастырды.  
Топтағы балалардың өзі-өзі, бірін-бірі бағалауын жүйелі жолға қойды, осы 
бағалауларда Оқушы үні қалыптасты.

2. Дамыта оқыту технологиясы ұстаз тәжірибесінде кеңінен өріс тапты. 
Қазіргі жаңаша оқытуда әбден орнығып жатқан «оқушы іс-әрекеті, мұғалімнің 
іс-әрекеті» деген күнделікті жоспар бөліктерін Өскемен қаласының 
мұғалімдері 2000 жылдардың басынан бастап, Қанипа Омарғалиқызының іс-
тәжірибесінен үйренді. Оқушының өнім жасаушы тұлға екендігін қайталап 
еске салды.

3. Конструктивтік-жобалау әдісі оқушының білім көкжиегін кеңітуге 
қызмет етті. Бір ғана жыраулар поэзиясын оқытудың  жүздеген жобалап оқыту 
үлгісі жасалды. Абай шығармашылығы бойынша Толық адам жобасын жасау 
оқушының «Мен кіммін?» деген пікірімен түйінделуі барша ұстазға ой сал-
ды. Ұстаз жасаған осы үлгілерді республика мұғалімдері жаппай қолданды. 

4. «Ой салу, ойланту, ойлау» әдістемесінің авторы ретінде  Қанипа 
Бітібаева Оқушы үнін қалыптастыруға өлшеусіз еңбек сіңірді. Мәтінді, 
өлеңді, поэмаларды оқытып, мазмұнын айтқыза салмай, арнайы кесте-сыз-
балар жасату, сол кестелерде өз пікірін білдіріп отыру, ой салу, ойландыру 
сұрақтарын оқушылардың өздеріне дайындату (қазіргіше жуан, жіңішке 
сұрақтар) шәкірттерді жаттанды оқудан арылтып, сыни ойлауға жетеледі.

5. Проблемалық оқытудың озық әдіс-тәсілдері де Қ.Бітібаеваның оқыту 
жүйесінде заман талабына сай дамып, Оқушы үніне қызмет етті. Проблемалық 
сұрақ, проблемалық жағдаят, пікірсайыс, ойталқы, ойбөліс, ойтолғау әдістерін 
ұстаз өз тарапынан байытып, оқушылардың алған білімдерін іс-әрекетте 
қолдана білуге дағдыландырды. Қазіргі тілмен айтқанда, оқушылардың 
функционалдық сауаттылықтарын дамытудың жолдарын  қалыптастырды. 
Ұстаз өзінің соңғы жазған «Егізөрім» кітабында ойтолғаудың ұстаз-шәкірт 
диалогі үлгісін де көрсетіп кетті.

Блум  таксономиясын республикада ең алғаш қолданып, тәжірибе 
таратқан  ұстаз сабақта мұғалімнің емес, оқушының іс-әрекеті алдыңғы 
қатарда   тұратынын  жазды.  Қазіргі  сындарлы оқытудың негізінде де 
Блумның мақсаттар жүйесі ерекше орын алатынын ескерсек, Қазақстан 
мұғалімдері үшін ұстаз еңбегінің қаншалықты прогрессивті рөл атқарғанын 
көреміз.  

6. Дарынды және қабілетті балаларды оқыту – Қ.Бітібаеваның   
педагогикалық қызметінің шешуші негізі болды. Тәжірибе барысында 
ұстаз ойлап тапқан жүздеген интерактивті әдіс-тәсілдердің барлығы оқушы 
мүддесіне орай жасалған. Мен өз тәжірибемде жүйелі қолданатын, оқушы 
үнін қалыптастыруға бағытталған  әдіс-тәсілдерді былайша жіктеп көрсетуге 
болады.

1-кесте.
  Қабілеттер   Әдіс-тəсілдер
  Көркем ойлау, шығар-      Сөз-ескерткіш, өсиет-хат, «Менің Мұқағалиым...”,    
 машылық шығарма-болжам, поэтикалық-мәтіндік аннотация,
 ойтолғау, сыр толғау, жыр толғау, балама өлең, 
 мини әңгіме.   
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Макэлпайн мен Рид жасаған  (1996)  дарынды және талантты оқушы-
лардың мінез-құлықтарының тізімін барласақ, Қанипа Бітібаеваның мына-
дай зият түрлерін дамытуға қызмет еткенін көреміз. 

2-кесте.

 

Ғалым-ұстаздың шығармашыл және логикасы дамыған, Оқушы үні 
бірінші орынға қойылған оқыту технологиясы заманауи оқу мен оқыту 
бағдарламасынан  бөлек  қалып  қоймай, қатар  насихатталуы, таратылуы 
тиіс.

Әдебиет
1. Бітібаева Қ.О.  Қазақ әдебиетін оқытудың әдістемесі. – Алматы, 1999.                   
2. Бітібаева Қ.О. Әдебиет пәнін оқытудың тиімді жолдары. – Алматы, 1990.
3. Бітібаева Қ.О.  Бір ғылымнан басқаның.... – Семей: Үш биік, 2008.
4. Бітібаева Қ.О. Оқушыларды ғылыми-зерттеу  жұмысына  баулу  жолдары. – Се- 

 мей: Үш  биік, 2007.
5. Бітібаева Қ.О. Қазіргі заман әдебиетін тереңдетіп оқыту. – Семей: Үш биік, 2007.
6. МАН (үшінші басылым). Үшінші (негізгі деңгей) НИШ.
7. Картаева А.М.Алаш айнасы kz/koshbas порталы.
8. Мұқашева М.Қ. Ұстаз ұлағаты. – Семей: Үш биік, 2007.
9. Шеңгелбаева Г.А. Білімділер kz/ustaz порталы.
10. Келгенбаева Б.Б.  Қазақ педагогикасының көрнекті өкілі.

Өскемен қаласы. 

 Көркемдік-эстетикалық Портрет-эссе, «Сөйле, жырау...» рөлдік ойын     
 инсценировка, модель, ауызша модель. 
 Логикалық  «Мен егер  Нияз болсам...» , «Толық адам кім?   
   Әбіш кім? Мен кім?, «Махаббатты қорғау»    
  проблемалық сұрақтар, «Миға шабуыл», айыптау. 
 Ғылыми ойлау «Мен – зерттеушімін», «Ұлылар үндестігі», рецензия- 
 талдау, мини жоба, салыстыру: «Екі ақынның өлеңі»,   
 зерттеу: «Бақтығұл қандай адам?», сын айту, балама. 

Макэлпайн мен Рид тізімі  Қ.О. Бітібаева дамытқан зият түрлері

Дарынды және талантты        Логикалық және сараптамалық, ақпаратты өңдеу, проб- 
оқушылардың қалай      лемаларды шешу, талдау, идеялар ұсыну, проблема- 
оқитынының сипаттамасы     ларды анықтау, оны қайта қарау, кең ауқымды       
       білім, пікір айтуда тәуелсіздік.

Креативті ойлаудың      Ерекше идеялар табу, зияткерлік пайымдау мен қиял, 
сипаттамасы      жаңалық ашу, әзілшіл, эстетикалық қасиет, ерекше   
       болуға қорықпау, болашақты ойлау.

Ынталандыру сипаттамасы    Жеке жетістікке ұмтылу, мақсатқа ұмтылу,    
       дербестік, табандылық, өзін сынауға, бағалауға   
       бейімділік, сенімділік, өз бетімен жұмыс істеу.

Қоғамдық көшбасшылық       Бастаманы қолға алу, тіл табыса білу, басқаны құрмет-  
сипаттамасы      теу, мақсатқа жету, топты жігерлендіру және иландыру,  
       көшбасшылық, сенімділік, идеяны қорыта білу.

Табандылық сипаттамасы      Өткінші шешімдерге күмән келтіру, «ересектер»   
       проблемасына қызығушылық таныту, жаттанды   
       тапсырмалардан қашу, не қалайтыны жөнінде   
       пікірін ашық білдіру, тиянақты, нақты сұрақтар қою.
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алжан  Бультрикова  родилась в 1921  году 15  мая  в  многодетной 
крестьянской  семье  Бультриковых  в селе Касык, Курдайского райо-

Еске  алу

ПАМЯТИ  ПЕДАГОГА

Б
на, Жамбылской области. Окончила школу с золотой медалью и стала сту-
денткой КазПИ им.Абая факультета казахский язык и литуратура. Еще бу-
дучи студенткой Балжан избирается депутатом районного Совета депутатов 
Фрунзенского района г.Алма-Аты.

По окончании вуза Б.Бультрикова по направ-
лению едет в Талды-Курганскую область, Леп-
синскую среднюю школу. Работает замдиректора 
школы.

Через несколько месяцев ее отзывают и назна-
чают директором единственной казахской сред-
ней школы №12 города Алма-Аты.

Наработанный школьный опыт дал о себе 
знать, когда в 1949 году ее избрали председателем 
Центрального комитета профсоюза работников 
средних и начальных школ КазССР.

В 1955 г. в 34 года Б.Бультрикову назначают 
министром социального обеспечения Казахстана.

Для этого времени это был редкий случай 
выдвижения молодой женщины на руководящую 

правительственную должность. 
В 1966 году ее назначают Заместителем председателя министров 

КазССР, а затем министром иностранных дел.
Как утверждал французский дипломат Жюль Камбон еще в ХІХ веке: 

“Дипломаты,  в  противоположность  солдатам,  не прославляются истори-
ками, некоторые едва упоминают их имена”. В связи с этим хотелось бы еще 
раз отдать дань уважения легендам отечественной дипломатии и отметить 
их вклад в развитие казахстанского МИДа.

Б.Бультрикова стала первой женщиной – министром иностранных дел 
(1966–1971 г.). Она первая казашка, взошедшая на трибуну ООН.

Высоко ценил Б.Бультрикову министр иностранных дел СССР 
А.Громыко.  В  1971  году  ее  наградили  орденом  Трудового Красного Зна-
мени. За свой добросовестной труд была высоко оценена государством. Три 
ордена, семь медалей Советского Союза и многими Почетными грамотами 
Верховного Совета КазССР.

В этом же, 1971 году Б.Бультрикову назначают министром просвеще-
ния. Ее огромная роль в завершении перехода республики на всеобщее сред-
нее образование, увеличение сети школ и дошкольных учреждений на селе 
и т.д. Педагог, дипломат, государственный деятель, Балжан Бультрикова от  
природы  была одарена качеством – любовью и уважением к людям. Именем 
Балжан Бультриковой названа улица на родине и  присвоено  имя школе. В 
Алмате по улице Фурманова, где она прожила сорок  лет, висит мемориаль-
ная доска с ее  именем.  Б.Бультрикова умерла 11 мая 1998 года. В этом году 
ей исполнилось бы 95 лет.

Вечная память скромной женщине –  труженице казахского  
народа.  

Баглан  КОЖАБАЕВА,
профессор КазНПУ им.Абая.
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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  білмей-ақ  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, ата-анлар және жұртшылықтың бірігіп 
атқаратын істері.  «Ғұламалық мектеп» сабақтары арқылы өткізілетін «Аламан 
бәйге» конкурстары ауыл аймақты ата-бабаның «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 ел-жұрт 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 
нəпсіге 
Үлкен 

арылып 
нəпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мəңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мəңгі 
жолы

Кіші пəледен аоылмау – 
хайуандық нəпсіге 

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 тəлім 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, во-первых, потому, что мне при-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и точнее понимают, и точнее воспроизводят. И смотреть на них доставляет 
огромное удовольствие. А это уже результат.
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лбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Біз бүкіл 
елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне 

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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