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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

емлекет  басшысы Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес  2011  
жылғы 24-мамырда Үкімет Қазақстан мұғалімдері біліктілігін арт-

ФИЛИАЛДЫҢ  ИГІЛІКТІ  ІСТЕРІ 

Берік АСУБАЕВ,
Педагогикалық шеберлік орталығы Алматы қаласындағы 
филиалының директоры,
география ғылымының кандидаты

М
тыру және даярлау  жүйесін дамытудың тұжырымдамалық тәсілдемесін 
мақұлдады. «Назарбаев зияткерлік мектептері»  тәжірибелерін тарату 
мақсатында 2011 жылдың алтыншы қарашасында Педагогикалық шеберлік 
орталығы құрылып, онда мұғалімдер халықаралық іс-тәжірибелерге сай 
келетін біліктілікті арттыру бағдарламалары бойынша курстардан өтетін бол-
ды. «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім ұйымы педагогикалық 
шеберлік орталығына шетелдік серіктестермен бірлесе отырып, әлемдік 
таңдаулы тәжірибелер мен педагогикалық практиканы пайдалану арқылы 
ҚР педагогикалық қызметкерлерінің біліктіліктерін арттырудың деңгейлік 
бағдарламасын жасау тапсырылды. 

Бұл тапсырма қысқа мерзім ішінде жемісті жүзеге асырылып, 2012 
жылдың  күзінде  барлық  облыс  орталықтарында, Алматы және Астана 
қалаларында Педагогикалық шеберлік орталығының филиалдары жұмыс істей 
бастады. Кембридж университеті Білім факультетімен бірлескен «Қазақстан 
мұғалімдері біліктілігін көтеру» бағдарламалары аясында жүздеген педагог-
тер тренер сертификаттарын алды, яғни, аталған жасампаз жұмыстың сенімді 
базасы қаланды. 

«Назарбаев зияткерлік мектебі» дербес білім ұйымының Педагогикалық 
шеберлік орталығының филиалы Алматы қаласында 2012 жылдан жұмыс 
істейді. 

Осы  уақыт   ішінде  филиал  мұғалімдер  мен  жалпы  білім  беру  
ұйымдары жетекшілерінің  біліктілігін  арттыру  курстарының  сапасын  арт-
тыру,  Алматы қаласының Білім басқармасы, оның бөлімшелері, Назарбаев 
зияткерлік мектебінің Алматы қаласында орналасқан физика-математикалық 
және химия-биологиялық бағыттағы бөлімшелерімен байланыстарын 
кеңейту және нығайту  жөнінде үлкен жұмыстар жүргізілді. 

Республикалық физика-математика, Б.Момышұлы атындағы респуб-
ликалық әскери мектебінің ондаған мұғалімдері Педагогикалық шеберлік 
орталығында деңгейлік курстардан өтті. 

Педагогикалық бағыттағы мамандар даярлайтын Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қазақтың мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университеті сияқты жоғары оқу орында-
ры, Алматы қаласындағы педагогикалық колледждермен байланысымыз 
нығайып келеді. Педагогикалық шеберлік орталығының тренерлік курста-
рында оқыған ЖОО және колледждердің профессор-оқытушылар құрамына 
арнап біз әдістемелік көмек көрсету мақсатында семинарлар ұйымдастырдық. 
Сондай-ақ сауалнама жүргізіліп, нәтижесінде күрделі мәселелер анықталды 
және оларды шешудің жолдары айқындалды.  

Филиалда педагогикалық үлкен тәжірибелі, жасампаз ойлайтын, осы 
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жылдар ішінде өздерін жақсы маман көрсеткен сертификатталған тренер-
лер жұмыс істейді. Олар үнемі өз шеберліктерін арттырумен айналысады, 
түрлі курстарда оқиды, аймақтық және халықаралық конференциялар мен 
семинарлардың жұмыстарына қатысады. Көпшілігінің ғылыми дәрежелері 
бар, көптеген оқу құралдары, басқа да ғылыми еңбектердің авторлары. Жазған 
еңбектері түрлі педагогикалық басылымдарда, жергілікті және орталық 
бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып тұрады. 

Қаладағы жетекші және магнитті мектептердің қызметін ерекше атап 
өткен орынды. Бүгінде қаланың барлық аудандарында он бес жетекші және 
жүз сексен жеті магнитті мектептер жұмыс істейді. 

Оқу жылының басында ПШО филиалында қалалық әдістемелік кабинеті 
әдіскерлерінің қатысуымен жетекші мектептер басшыларының мәжілісі 
өткізілді. Тренерлер «Сертификатталған мұғалімдерді курстан кейін 
қолдау моделі және ҚР педагог кадрлары біліктілігін арттыру деңгейлік 
бағдарламаларының түйінді идеяларын мектеп практикасына ұтымды енгізу 
мониторингінің» тұсауын кесті. Сондай-ақ әдістемелік қажеттіліктерін 
анықтау, басқару жүйесін қолдау мақсатында жетекші мектептер басшыла-
рына сауалнама жүргізілді. 

Жетекші мектептердің басшылары өз жасампаздығы мен көшбасшылық  
қасиеттерін көрсеткен бірінші деңгейдегі сертификатталған мұғалім 
қатарынан анықталады. Сонымен қатар мектептегі бірінші, екінші және 
үшінші деңгейде оқытылған мұғалімдер саны да есепке алынды. Жетекші 
мектептер мен олардың басшыларының рөлдерін күшейту міндеті аталған 
мектептердің директорлары, қалалық білім басқармасы және әдістемелік ка-
бинетпен байланысты нығайту арқылы шешілді. Бұл ретте ПШО филиалы 
тренерлерінің үйлестіру тобы үлкен жұмыстар жүргізді. 

Жетекші мектептермен үстіміздегі жылға білім мазмұнын жаңарту 
шеңберінде жұмыс жоспары және үйлестіру тобының жұмыс кестесі келісілді 
және бекітілді. Жетекші мектептер басшыларымен тұрақты семинарлар 
өткізіледі, сұраулар салынады.

№175 жетекші мектеп базасында біздің тренерлер ұйымдастырған 
семинарға он магниттік мектеп мұғалімдері қатысты. Филиал тренері 
Д.К. Ибрагимовтың ұйымдастыруымен «Мүмкіндіктер және кедергілер» 
тақырыбымен коучинг-семинар,  №175 гимназия директорымен кәсіптік 
әңгіме өткізілді. 

Алматы қаласында физика-математика және химия-биология бағыт-
тарындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің филиалдары үнемі айрықша 
назарда.  ПШО оларда семинарлар мен шеберлік сыныптарын тұрақты 
өткізеді, мұғалімдер Біліктілікті арттыру бағдарламалары бойынша 
оқытылады. Әр мектепте бес мақсаттық топтар бар, оларға сертификатталған 
ментор-мұғалімдер бекітілген. 

Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімдеріне, әсіресе жастарға 
біздің тренерлердің көрсетіп жүрген көмектері айрықша.  Тренерлер кәсіби 
қоғамдастық тақырыбына айрықша мән береді. Үстіміздегі жылы фили-
ал №148 жетекші мектепте ПШО деңгейлік бағдарламалары бойынша 
оқып жүрген мұғалімдердің аудандық форумын ұйымдастырды.  Форум 
бағдарламасы Алматы қаласы Жетісу ауданындағы жетекші және магниттік 
мектептердің қатысушы-мұғалімдері мен басшылары, қалалық ғылыми-
әдістемелік зертхана әдіскерлеріне аса пайдалы болғаны хақ.  Форумға 
қатысушылар «Микрооқыту» әдісін пайдалану жүйесімен танысты.

Қала мектептері және НЗМ мұғалімдері жетекші мектептердің тәлімгерлік 
жөніндегі семинарын, белсенді оқыту және микрооқыту жөніндегі тренингті, 
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филиалдың тәжірибелері тренерлердің әріптестеріне көрсетіп жүрген 
көмектерін лайықты бағалады. 

Бастауыш білім берудің жалпыға ортақ мемлекеттік стандартын енгізуге 
ҚР білім беруді ұйымдастыруға даярлықтар мақсатында ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің 2014 жылдың 6-қарашасындағы «Жаңартылған білім 
беру мазмұнын пилоттық енгізу туралы» 456-бұйрығымен Алматы қаласында 
пилоттық мектебі ретінде №15 гимназия белгіленген еді. 

Сабақтарда форматтық бағалау, топтағы жұмыстарды тиімді 
ұйымдастыру, дифференциалды оқытуды ұйымдастыру, оқушылардың сыни 
ой-өріс дағдыларын дамыту мәселелерінде көмек көрсету үшін он бесінші 
пилоттық мектепке тренерлер К.И. Қалдарова мен А. Д. Рысқұлбековалар 
бекітілді. 

Пилоттық мектеп мұғалімдері «Белсенді және сылбыр сынып», «Оқуды 
бағалау», «Оқудағы кедергілерден өту», «Рефлексивті күнделік туралы ой-
лар», «Оқуға ықпал жасайтын факторлар» сияқты ресурстық материалдармен 
қамтамасыз етілді. Осы ресурстар бойынша мұғалімдермен кәсіби әңгімелер 
өткізіледі. Бұл шаралар мұғалімдердің практикасын жақсартуға септігін 
тигізеді. 

Жапония тәжірибесінен Lesson Study циклімен тұрақты семинарлар 
өткізіледі. Бұған қатысушылар біздің мектептер жағдайындағы сабақтарға 
зерттеу жүргізу мен ұйымдастыру мәселелерін талқылайды.

Педагогтік шеберлік орталығы мұғалімнің кәсіби дамуын жетілдіру және 
әріптестерімен кәсіби біліктілігін іске асыру мен мектептегі көшбасшылығын 
дамыту мақсатында «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы» бағдарламасын 
жасаған. Бұл бағдарламаның екі басымдық бағыттары бар. 

Біріншісі – мұғалімдердің оқыту мен оқудың жемістілігі туралы замана-
уи ұғымдарға барабар, білімнің кең ауқымын игеру.

Екіншісі – мұғалім біліктілігін жетілдірудің өзара байланысты үдеріс-
теріне назар шоғырландыру және өз әріптестерінің кәсіби дамуына ықпал 
жасайтын коучинг пен мониторинг қалыптастыру. 

Мұғалімнің кәсіби дамуын жетілдіру мақсатында тиімді оқытуды іске 
асыру үшін «Тиімді оқыту» бағдарламасы жасалды. Оның негізгі міндеттері 
осы бағдарламаның негізгі бағыттарына сәйкес мұғалім дағдылары мен 
біліктілігін жетілдіру болып табылады: 

– оқушыларды оқу үдерісіне тарту;
– оқыту мен оқу үдерістерін жоспарлау;
– оқушыларды бағалаудың тиімді жүйесі;
– сабақ жүргізу үдерісінің рефлекциясы.
Бұл мектеп мұғалімдерін педагогикалық қауымдастық жағдайларында 

белсенді қызметке әзірлікке қамтамасыз етуге бағытталған. 
«Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалімнің көшбасшылығы» 

бағдарламасының мақсаты – біріншіден, сабақ беру мен оқытудың жеке прак-
тикасында мұғалімнің жаңа тәсілдемелер енгізуі. Екіншіден, өз мектебіндегі 
әріптестерінің кәсіби дамуына ықпалдастық жасау, бір әріптесінің менторы 
ретінде көріну, бұл одан әрі мектептегі жұмыс орнында басқа мұғалімдермен 
коучинг үдерісін іске асыруы тиіс. Үшіншіден, мектеп мұғалімдерімен және 
басқа мектептердегі әріптестерімен кәсіби тәжірибе және инновациялық 
идея лар алмасу, педагогикалық қоғамдастық құру. 

Аталған бағдарламалар бойынша мектептің педагогикалық кеңестері 
және басшыларының жолдамаларымен өз портфолиоларын ұсынған, ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің Арнаулы нұсқаулығында баяндалған талаптарға 
сәйкес филиалдың арнаулы комиссиясының тыңғылықты іріктеуінен өткен 
мұғалімдер  сол курстарда оқып жатыр.
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лімізде «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық 
шеберлік  орталығы  Кембридж университетінің білім  беру фа-

«САБАҚТЫ  ЗЕРТТЕУ»  ӘДІСІ  ТУРАЛЫ 

Асхат ӘЛІМОВ,
Педагогикалық шеберлік орталығы Алматы қаласындағы 
филиалының  аға менеджері,
филология ғылымының кандидаты, доцент

Е

Филиалда мақсаты әлемдік педагогикалық тәсілдемелер және білім прак-
тикасы негізінде мектеп басшыларын кәсіби дамыту болып табылатын «ҚР 
білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін жетілдіру бағдарламасы» 
жемісті іске асырылуда. 

Аталған бағдарлама директорларды, сондай-ақ мұғалімдердің жеке 
қызметін жақсарту жөніндегі дағды, әдістемелер, түрлер мен тәсілдемелерге 
үйретуге арналған. Ол директорларға басқару, болжау, менеджмент, 
стратегиялық жоспарлау салаларында негізгі дағдылар қалыптастыруға 
септігін тигізеді. Бағдарлама кәсіби және әлеуметтік серіктестік орнату 
жөніндегі практикалық дағдылар қалыптастыру,  ата-аналар және тұтастай 
қоғаммен бірлескен жұмыстар, желілік қоғамдастық құруға көмектеседі. 

Тек үстіміздегі жылдың өзінде ғана осы бағдарлама бойынша Оңтүстік 
Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстары және Алматы қаласынан үш жүз ал-
пыс ұйым басшылары оқып шықты. 

Мектеп басшылары курстарына тренерлер алған білімдерін практика-
да неғұрлым табысты қолданған директорлар мен бізден бұрындары оқып, 
сертификатталған мұғалімдер шақырылған. Олар ашық сабақтар, шеберлік 
сыныптарын өткізді. 

Педагогикалық шеберлік орталығының оқу жоспарына сәйкес үстіміздегі 
жылы филиал білім беру мазмұнын жаңарту курстарында бастауыш сыныптың 
жүз тоқсан жеті мұғалімін, қазақ тілінің елу жеті, ағылшын тілінің жүз алпыс 
бір мұғалімін, жүз мектеп директорын, жүз бір мектеп директорының оқу-
әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарын, он жеті әдіскерді, мектеп дирек-
торы орынбасарлары қатарынан екі жүз екі мектеп үйлестірушісін оқытып 
шықты.

Біздің филиал заманауи технологиялар, әдістер, тәсілдер және 
әдістемелерді меңгерген педагогтер даярлау, олардың кәсіби білімдері мен 
дағдыларын жетілдіру, көшбасшылық қасиеттерді үйрету жолында бұдан бы-
лай да жемісті еңбек ете беретін болады. 

Алматы қаласы.

культетімен бірлесе құрастырған Қазақстан Республикасы педагог 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы ауқымында көп тарай 
бастаған «Сабақты зерттеу» (немесе «Lesson Study») әдісінің педагогикалық 
жұртшылыққа берері мол. Бұл әдістің негізгі мағынасы мынада. 

Мұғалімдер әрқашанда өз тәжірибесін, оның ішінде сабақ беру прак-
тикасын жақсартуға мүдделі: «Әрбір келесі сабақ алдыңғы сабақтан жақсы 
болуы керек!» деген ұран ұстанады. Даму мен ілгерілеудің формуласы осы- 
да болар!

Ал сабақтарды (кеңінен алғанда, сабақ өткізу тәжірибесін) қалай да-
мытып, жақсартуға болады? Олардың қай жағын жақсарту керек? Қалай 
жақсарту керек?



7

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Бұл сұрақтарға жауапты «Сабақты зерттеу» («Lesson Study») әдісі бо-
йынша екі түрлі тұрғыдан алуға болады.

1. Басқа  мұғалімдермен  бірлесу  арқылы:  сабақтарды  а)  жоспарлау,    
ә) бақылау, б) талқылау мен қорытынды жасаудың негізінде.

2. Оқушы пікірін ескеру арқылы: а) оқушылармен сұхбаттасу, олардың 
мүдделерін, ой-пікірін, қалау-сұраныстарын білу, ә) сабақта оқушылардың 
үйрену және қарым-қатынас әрекеттерін бақылау арқылы.

«Сабақты зерттеуді» («Lesson Study») қалай ұйымдастырып, қолдануға 
болады? Әрине, оның амалдары көп және әрқилы.  Мен өз тәжірибемде 
«Сабақты зерттеуді» («Lesson Study») былайша қолданудамын. Менің 
түсінігімдегі «Lesson Study» мынандай қадамдардан тұрады.

1. Алдымен  «Lesson Study» тобын  құрып алу керек. Олар «Lesson 
Study»-дің  мақсатына  байланысты  тек  бір  пән  өкілдерінен  (мысалы,    
физиктерден) немесе осы сыныпта сабақ беретін мұғалімдерден (қазақ, 
орыс, ағылшын тілдері, математика, физика) тұруы мүмкін. Олардың біреуі 
сабақ жүргізуші болады да, қалғандары бақылаушы болады.

2. Екінші айқындауды талап ететін мәселе: сабақты зерттеудің мақсатын 
және күтілетін нәтижелерді айқындап алу керек. Мысалы, сабақты зерттеу 
(«Lesson Study») сабағы 8-сыныпта математика пәні бойынша өткізілетін 
болса, онда мұғалімдер алдына мынандай мақсат қоюына болады: «8-сы-
нып оқушыларының  сабаққа деген қызығушылығын топтық жұмыстың 
нәтижелілігін арттыру арқылы өсіру»,  яғни ұстаздар сабақ ауқымында 
(сабаққа дейін, кезінде, кейін) «Топтық жұмыстың тиімділігін қалай 
арттырамыз?» деген сұраққа жауап іздейді. Енді олар сабақты бірлесе 
жоспарлағанда да, оқушылардан интервью алып, олардың жұмысын 
бақылағанда да, сабақты талқылағанда да осы сұрақтың ауқымында болады.

3. Сабақты жоспарлау. 
Мәселен, сабақ осы аптаның сәрсенбісі күні өтеді делік. Дүйсенбі күні 

сабақты зерттеу («Lesson Study») тобының алғашқы басқосуында сабақ 
өткізетін математика пәні мұғалімі,  қалған 3 мұғалімді («Lesson Study» 
тобының мүшелері) сәрсенбі күні өткізейін деп жатқан сабақтың жоспары-
мен таныстырады. Бұл жоспарды №1 сабақ жоспары деп атайық (СЖ-1).

Мұғалімдер сабақ жоспарын мақсат тұрғысынан («Топтық жұмыстың 
тиімділігін қалай арттырамыз?») талдайды, талқылайды, сабақ өткізетін 
мұғаліммен ақылдаса отырып сабаққа өзгертулер енгізеді. Әрине, мұнда 
барлық іс-әрекеттер тек сыйластық, бір-бірінің пікірін ескеру тұрғысынан 
ғана жүзеге асырылуы керек: іскерлік кәсіби атмосфера, ешкім өктемдік 
жасамайды, «Мен білем!»-ге салмайды, ешбір сын айтылмайды, керісінше, 
назар жоспардың жағымды жақтарына аударылады, мықты «Ми шабуылы» 
жүргізіледі.  Сабақты зерттеу («Lesson Study») тобының мүшелері барлық 
ұмтылыстарын сабақты жақсартуға бағыттап жатқандарын бір сәтке де 
есінен шығармауы керек.

Осындай талқылаудың нәтижесінде бірінші жоспармен салыстырғанда 
өзгертілген СЖ-2 пайда болады.  

4. Қолданылатын құралдар мен оқушыларды таңдау. 
Сабақ жоспары талқыланған соң, сабақты зерттеу («Lesson Study») 

тобының мүшелері оқушылардан сұхбат алғанда, оларды сабақта 
бақылағанда қандай құралдарды қолданатындығын айқындап алу керек. 
Олар «Сұхбат  пен бақылаудың толып жатқан кестелері бар, алайда осы 
сабақта бізге солардың қайсысын қолданған орынды болар?» деген мәселені 
талқылайды, сұхбат пен бақылау құралдарын таңдап, соларға мақсатқа бай-
ланысты («8-сынып оқушыларының  сабаққа деген қызығушылығын топтық 
жұмыстың нәтижелілігін арттыру арқылы өсіру») өзгертулер енгізеді.
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Мұғалімдер оқушыларды бақылауда олардың мынандай әрекеттерінің 
сапасы мен деңгейін қарастыруы мүмкін: басқа оқушылардың пікірлерімен 
санасуы, өзіндік пікірлер келтіруі, сұрақтар қоюы, сұрақтарға жауап беруі, 
топтағы  рөлін орындауы, басқа оқушыларға жәрдемдесуі, топ жұмысына 
қосқан үлесі, өзін және өзге топ мүшелерін бағалауы, кері байланыс беру 
және қабылдау деңгейі, т.б.

Енді сабақты зерттеу («Lesson Study») тобының әр мүшесі өздері 
бақылауға алатын бір оқушыны таңдап алады. Әдетте мұндайда бүкіл 
сыныптағы оқушыны жалпылама қамту үшін 3 деңгейдегі оқушыларды 
таңдайды: озат оқушы (оны шартты түрде «А деңгейіндегі оқушы» деп 
атайық), екпінді оқушы («В деңгейіндегі оқушы»), орташа немесе нашар 
оқитын оқушы («С деңгейіндегі оқушы»).

Осылайша әр мұғалім бір оқушыны бақылау арқылы (мұғалімді емес) 
бүкіл сыныптың қалай жұмыс жасағанын, оқығанын, сабақтың жақсы 
жақтары мен жақсартуды қажет ететін тұстарын айқындап алады. Мұнда 
мақсат біреу: қайткенде тәжірибемізді (практикамызды) жақсарта аламыз?!

5. Оқушылардан сабаққа дейін сұхбат алу. 
Сейсенбі күні  сабақты зерттеу («Lesson Study»)  тобының мүшелері 

таңдап алған оқушылардан сұхбат алып, оны парақтарына жазып ала-
ды. Оқушыларға олардың пікірі сабаққа өзгерістер енгізу үшін қажет 
екендігі және де олардың құпия болатындығы туралы айтылады. Сұхбатты 
оқушының рұқсатымен таспаға түсіріп немесе диктофонға жазып алса да 
болады. Оның ұзақтығы 5–10 минуттай болғаны дұрыс.

6. Сабақты зерттеу («Lesson Study») тобының №2 отырысы. 
Ендігі мақсат, оқушылардан алған сұхбат негізінде сабақ жоспарына 

тағы да өзгертулер енгізу. Талқылау барысында оқушылардың мүдделері 
мен қалаулары, ескертпелері мен ұсыныстары ескеріліп, толықтырылған 
жоспарды ертең ол кісі сабақта қолданады.

7. «Lesson Study» сабағы. 
Сәрсенбі күні мұғалім сабақты СЖ-3 бойынша жүргізеді, ал «Lesson 

Study» тобының басқа мүшелері өз оқушыларының, ол отырған топтың 
қалай оқып-үйреніп жатқанын бақылайды, оны бақылау кестесіне түсіреді. 
Сабақ барысында бақылаушы мұғалім бір орында отырмай, сыныпты  ара-
лап, қажет болған жағдайда оқушылармен әңгімелесуі де ықтимал. Ол, 
мысалы, топ жұмысының сапасын айқындау, оның тиімділігін анықтау 
мақсатында оқушыларға (тек өзінің оқушысына емес, басқаларға да) мынан-
дай сұрақтар қоюы ықтимал: «Сіздер қазір не істеп жатырсыздар? Не үшін? 
Оның мақсаты қандай? Оны қалай жасайсыздар? Неліктен олай? Рөлдер мен 
міндеттерді қалай бөліп алдыңыздар? Сіздерге қандай тапсырма берілді? 
Тапсырма қызық па? Түсінікті ме? Қиын ба? Құнды ма? Бір-біріңізбен тіл 
табысып жатырсыздар ма? Сіздің ортақ жұмысқа қосқан үлесіңіз қандай? 
Бұл жұмыстың нәтижесі қандай болады? Сіздер дұрыс жасап жатырсыздар 
ма? Сіздерге қандай көмек керек?».

Бақылаушылар басты назарын өздеріне бөлінген оқушы мен соның то-
бына салады. Алайда бұл олардың бүкіл сыныпты, басқа балаларды наза-
рынан тыс қалдырады деген сөз емес. Егер сабақты жақсарту үшін олар-
ды да бақылаудың қажеті болса, онда көз қиығын бүкіл сынып пен басқа 
оқушыларға, топтарға салу қажет. Мұнда тек сабақ өткізіп жатқан мұғалімді 
ғана қадағаламаған дұрыс. 

8. Оқушылардан сабақтан кейін сұхбат алу. Сабақ аяқталысымен іле-
шала «Lesson Study» тобының бақылаушы мұғалімдері өз оқушыларынан 
сұхбат алады. Ол үшін балалармен оңаша жерде әңгімелескен жөн: ешкім 
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мазаламайтын, бөгет болмайтын, оқушының өз ой-пікірін емін-еркін айта-
тын орын болғаны дұрыс.

9. Сабақты талқылау. 
Осы сәрсенбі күні  «Lesson Study» тобы №3 отырысқа жиналады. 

Сабақты талқылауда мұғалімдер өз ойларын ортаға салады. Мұнда олар 
пікірталастан мейлінше бас тартуға ұмтылып, бірін-бірі тыңдауға, ортақ 
мәмілеге келуге тырысуы керек. Талдау барысында алдымен сабақтың сәтті 
шыққан тұстары мен олардың себептері анықталады. Осыдан соң сабақта 
жүзеге асырылмаған жайттар (мұғалімдердің «кемшіліктер», «қателер», 
«олқылықтар», «сәтсіздіктер» секілді  сөздерден бас тартқаны жөн, олар-
дың орнына «жүзеге асырылмаған», «қол жетпеген» секілді жұмсақ 
сөздермен алмастырған жөн) талқыланып, олардың себептері анықталады. 
«Lesson Study» сабағының басты мақсаттарының бірі – сабақты жақсарту 
болғандықтан,  талқылауда осы мәселе тұрғысынан ұсыныстар жасалып, 
олар сабақ жоспарына енгізіледі.

Талқылау қорытындысы болып СЖ-4 табылады. Бұл жоспар «Lesson 
Study» тобының үш отырысының, оқушылармен өткізген екі сұхбат, сабақта 
оқушыларды бақылау нәтижесі ретінде танылады. 

Әрине, бір «Lesson Study» сабағы нәтижесінде «8-сынып оқушыларының  
сабаққа деген қызығушылығын топтық жұмыстың нәтижелілігін артты-
ру арқылы өсіру» деген тақырыпты шешу қиындау болар. Сондықтан да 
«Lesson Study» тобы осы құрамда кем дегенде 3 «Lesson Study» сабағын 
өткізуі керек, яғни, математика пәні мұғалімі (немесе топ құрамына кіретін 
басқа мұғалімдер басқа сабақтарда) математикадан тағы да екі сабақ өткізіп, 
бірінші сабақта бақылаушы болған мұғалімдер сол сабақтарға қатысуы ке-
рек.

Қорытынды. 9 күн ішінде төрт адамнан тұратын «Lesson Study» тобы 3 
сабақ өткізеді, 9 отырыс жасайды, 3 сабақ жоспарын құрастырады.

Соңғы сабақ жоспары басқа мұғалімдерге жарияланғаны дұрыс. Бұл 
үшін соңғы СЖ-4-ті басып, таратуға болады, мектеп сайты және желілік 
қоғамдастық чатында, педкеңес, әдістемелік кеңес, конференция неме-
се семинарларда жариялауға болады. Басқа мұғалімдер сабақ жоспарын-
да келтірілген  идеялар  мен  әдіс-тәсілдерді өз сабақтарында қолдануға 
құқылы.

Осылайша «Lesson Study» сабақтары өз жалғасын таба береді. 
Мұғалімдер практикада туындаған кез келген мәселелер (проблемалар) мен 
қиындықтарды «Lesson Study» сабақтары арқылы шешіп, тәжірибелерін  
тұрақты түрде жақсарта алады.

Мысалы, бір сынып немесе жеке оқушының оқуында қиындықтар 
туса, осы сыныпта сабақ беретін мұғалімдер (олардың саны әртүрлі болуы 
мүмкін: 2 мұғалімнен барлық мұғалімдерге дейін) сабақты зерттеу («Lesson 
Study») тобын құрып, осы мәселені бірнеше сабақ ауқымында (олардың да 
саны әртүрлі болуы мүмкін: мүмкін 3 сабақ болар, мүмкін одан да көп бо-
лар) шешуге атсалысады. Немесе мұғалімдердің әдістемелік бір мәселені 
«Lesson Study» сабақтарында қарастыруы мүмкін. Мәселен, олар «Оқушы 
үні» мәселесін (немесе оқушылардың жоғары деңгейдегі сұрақтарды 
қоюды қалайша дамытуға болатындығын) қалайша өз сабақтарында тиімді 
қолдануға болатындығын зерттейді.

Сабақты зерттеу («Lesson Study») сабақтарын жалғастыра беру керек. 
Мұнда тек жұмысты мұғалімдердің өзара сыйластығы мен бір-біріне де-
ген сеніміне негіздеу керек. Мұнда тек ешқандай сын айтуға жол бермей, 
кемшіліктер мен олқылықтарды талдау және бағалау арқылы түзетіп және 
шешіп отыру керек.
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Ендігі әңгімені өзім делегат ретінде қатысқан конференция туралы 
қозғағым келеді. 

Сабақты зерттеудің Бүкіләлемдік ассоциациясының (World Association 
of the Lesson Studіеs) жыл сайынғы 10-конференциясы «Lesson Study: 
Оқытудың өзгеруі мен мұғалімдерді кәсіби қоғамдастықта оқыту» тақырыбы 
бойынша  2016 жылы қыркүйектің 3–5 күндері Ұлыбританияның оңтүстік-
батысында Девон аймағында орналасқан Эксетер университетінде өткізілді. 

2016 жылғы WALS конференциясының жұмысына әлемнің 39 
мемлекетінен 500 астам делегат қатысты. Конференцияда Энди  Харгрийвс  
(АҚШ),  Киоми  Акито  (Жапония),  Кетрин  Льюис  (АҚШ), Пит  Дадли   
(Ұлыбритания)  негізгі спикерлер  ретінде  сөз  сөйледі.   Конференцияның  
жарияланған мақсаты  «Ғылыми зерттеулер  және  сабақты  зерделеу мен 
зерттеуге бағытталған  тәжірибе, сонымен  қатар  сабақ беру мен  оқыту  
сапасын  жақсарту»  болды.  

Конференцияның негізгі  бағыттары: кәсіби педагогикалық қауымдас-
тықтардың   моделі   мен  тәжірибесін  дамыту;   LS  әртүрлі  мәдениетті,  
пәндік  және оқытушылық  мәнмәтіндерде,   нәтижеге  негізделген  іс-
әрекеттегі  зерттеу   мен    зерттеу  амалдары  туралы  білімдерді  тәжірибеде  
құрастыру   (қолдану);  менеджмент  пен  көшбасшылық  ету.   

Конференцияда  төмендегідей  негізгі   идеялар  айтылды:
– Сабақты  зерттеу  мектептің  қажеттілігі  мен  жағдайына  (шарттары-

на)  байланысты өзгеруі мүмкін.       
– Университеттердің  қолдауы  мектепте  сабақты  зерттеу  үдерісін  

енгізудің  маңызды  құрамдас  бөлігі  болып  табылады. 
– Келесі  сабақты  зерттеу  элементтері  сабақ  беру  мен  оқытуда  

жағымды  өзгерістер енгізуге  мүмкіндік  береді: білімнің  қолжетімділігі 
(мазмұны, нұсқаулар, оқушылардың  не  ойлайтынын  түсіну);  өзара  әрекет  
сызбасы (тәуекелді қолдау, зерттеу  жүргізуге  ықпал  ету, жаңа  идеялар  
шақыру);  тәжірибеде  қолдану (мектептегі  тәжірибе,  оқушылардың  жа-
уаптарына мән беру);  уәждеу. 

Жиынның  негізгі  спикері  ретінде    профессор Энди  Харгрийвс (АҚШ) 
баяндама жасады.  Ол  білім  беру  идеяларын  кең  ауқымды  әлеуметтік  
мәнмәтінде  қарастыру  керектігін  айтып,  мұғалімдер мен ғалымдардың  
бірлескен  жұмысының  тиімділігіне тоқталды. Ғалым сонымен бірге 
қатысушылардың  назарын  қоғамның  мектепке  қолдан келген  көмегін  
аямауға  міндетті екендігіне  аударды.  

Э.Харгрийвс  бұл мәселенің жағымды  мысалы  ретінде соңғы  кезде  
Шотландияда  жақсы нәтижелер көрсеткен  тәжірибені    келтірді. Оның  ай-
туынша, Шотландияның  оңтайлы  тәжірибесін  ЭЫДҰ  ерекше атап, мұнда 
ұйым елдері арасында мұғалімдердің ынтымаққа негізделінген ең озық орта 
құрылып, жергілікті  билік  органдары  педагогикалық  қауымдастықты  
қолдап,  мемлекеттік  құрылымдар  тарапынан  түсіністік  тапқанын  көрсетті.  
Бұл  ерекшеліктердің  мектептегі  оқу  сапасына  оң  әсерін  тигізері  анық.   

Эдинбургтың бір  мектебінде  балаларды   қалыптан тыс  ойлауға 
үйретеді.  Балалар  қалай  оқу  керектігін    және  оны  басқаларға  қалай 
көрсетуді  біледі.   Бұл  дағдылар  балалардың     7–9  жасында,  Шотландияның  
бірінші министрі Никола  Старджен  білім  саласында  ұлттық  саясатты  
қалай  жақсарту  туралы  өз  ойын  айтқанда  көрінген  еді.  Олар  бұрын  бұл  
мәселемен  таныс  емес  еді,  алайда өте  қысқа  мерзім  ішінде  оны  зерде-
лей алып,  бір-біріне  түсіндіруге  және  мәселенің тереңіне  бойлай  білді.  
Мұның  барлығы  Шотландияның  білім беру  жүйесіне  мемлекеттік  қолдау  
көрсетілуінің  нәтижесі.  

Э.Харгрийвс  өз  сөзінде  «Оқу мен еңбектенуді бірлесе атқарған  
тиімді ме,  әлде  жеке ме?»  деген  сұраққа  жауап  беруге  тырысты.  Өз  
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мысалдарының  дәлелді  болуы  үшін  ол  1989  жылы  АҚШ-та  78  мек-
теп  арасында  өткен  зерттеулердің  нәтижесін  келтірді. Тоқыраған  идея-
ларды  басшылыққа алып  жүрген  мұғалімдер  соның  салдарынан  өз  
кәсібінде  болған  өзгерістерді  болжай  алмаған.  Сонымен  бірге  жетістікке  
бағытталған  мектептерде  мәселелерді  бірлесіп  шешу,  бір-бірімен  бөлісу,  
әріптестерінен  кері  байланыс алу орын алған.  Басқаша  айтқанда,  мұндай  
мектептер  кезінде  А.Бандура  белгілеп  берген әрекеттесудің мынандай 
қағидаттарын ұстанған:  жеке  тиімділік,  жаңа  идеяларға  даяр  болу,  
моральдық  қолдау, жетістіктердің  өсуі. 

Адами және әлеуметтік капиталдармен қосылып (сенім, ынтымақтастық, 
ұжымдық тиімділік, бірлескен іс-әрекет, кәсіби қоғамдастықтар), бұл 
ұғымдар оң нәтижеге әкелуі мүмкін. Бұл жерде әр педагогтің ынтымақтастық 
әлеуеті негізгі ұғым ретінде көрсетіледі. Э.Харгрийвс ұжымдық этиканың 
теориясы бойынша (Дж.Хэтти) бүгінгі білім беру көмек бере алатын, соны-
мен қатар көмек сұрай алатын мұғалімге мұқтаж деп атап өтті. Әр мұғалім 
өзінің кәсіби іс-әрекетін өзінің ұжымдық қызметіне рефлексиялық талдау 
көрінісіне бағытталған келесі сұрақтар аясында құрастыру керек.

1. Біз бұны қалай жасаймыз?
2. Бұны қалай жақсартуға болады?
3. Бұның дамуына қалай оң әсер етуге болады?
Сонымен қатар, Э.Харгрийвстің пікірінше, теориялық әдебиетте 

мұғалімдердің бірлескен іс-әрекетіне және ынтымақтастығының пайдасына 
емес бағытталған дәлелдерді де кездестіруге болады.

1. Мұғалімдер тым көп теориялық білім алады, бұл олардың 
технологиялық кеңістікте қандай да бір бағыт таңдауын қиындатады.  

2. Мұғалімдердің кәсіби дамуына қаражат тым көп мөлшерде және 
тиімсіз жұмсалды.

3. Мұғалімдердің ортасында ынтымақтастықтың маңызын басқаша 
түсіну орын алуда.

4. ЖОО мұғалімдерді даярлап шығарса да, оларды мектепте жұмыс 
істеуге дайындамайды.   

Дегенмен де бұл келтірілген қарсы дәлелдер педагогтердің ынты-
мақтасып жұмыс жасау идеясының мазмұнын әлсіретіп немесе одан бас 
тартуға алып келмейді деп есептейді Э.Харгрийвс. Керісінше болар. Пе-
дагогтерге келесі сұрақтарға назар аудара отырып бірлескен іс-әрекеттерге 
көбірек шоғырлану керек.

1. Біз не үшін ынтымақтасуымыз және бірігуіміз керек?
2. Біз  неліктен ынтымақтасуымыз және бірігуіміз керек?
3. Біз қандай мәнмәтінде ынтымақтасуымыз және бірігуіміз керек?
Көптеген баяндамалардың мазмұны тәжірибедегі білім беру үдерісіне 

жасалған бақылау нәтижелері қамтыған. Мысалы, негізгі спикер  Катрин 
Льюистің (США) баяндамасында оқушылардың оқуға қызығушылығын 
қалай арттыруға болатындығының сәтті мысалдары келтірілген. Олардың 
қатарында оқушыларды тапсырмаларды бірлесіп шешуге ынталандыру 
бар: мектептің қабырғаларында оқушыларға арналған әртүрлі тапсырмалар 
ілінеді, оларды тура сол жерде тақтада шешуге болады. Барлық мұғалімдер 
мен оқушылар осы үдеріске қатысып, оның нәтижелерін дәптерлеріне жа-
зуына болады. 

К.Льюистің пікірінше, сабақты зерттеу үдерісі келесі айналмалы 
кезеңдерден тұрады: зерттеу – жоспарлау – іс-әрекетке ендіру – рефлексия. 
Сабақты зерттеудің негізгі мақсаттары: мұғалімдердің кәсіби шеберлігін 
тұрақты түрде арттырып отыру (бұл жерде айта кететін жайт: мұғалімдерді 
оқыту «Lesson Study»-дің әр кезеңінде жүзеге асырылуы керек). 
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Пит Дадли (Ұлыбритания) өзінің баяндамасында сабақты зерттеудің 
коммуникациялық жағына назар аударды. Мұғалімдердің сабаққа бірлесіп 
дайындалу, балалардың қалай оқып жатқанын бақылау, олардың сұхбат 
кезінде оқушының дауысын санау, сабақты жақсарту үшін оны бірлесіп 
талдау үдерістерінің ең басты нәтижесі ретінде сынып пен мектепте 
ынтымақтасқан (коллаборативті) орта құруды атау керек. Бұл өз кезегінде 
жаппай көшбасшылық пен әлемде сабақты зерттеудің кеңінен таралуына 
алып келеді. Сабақты зерттеу жоғары дәрежеде осы нәтижеге ықпал етеді, 
сондықтан педагогтер осы әдістің тәжірибеге енуіне жан-жақты қолдау 
көрсетуі керек. 

П.Дадлидің басқа да айтылған ойларының бірі көпұлтты ортада түрлі 
ұлттық идеялар, салт-дәстүрлер мен сенімдердің әсерімен «Lesson Study»-
дің өзгерістерге ұшырауы – мәдени қиылысулардың табиғи нәтижесі 
болып табылады. Сабақты зерттеудің қатал ережелері мен шектеулері 
жоқ. Көптеген елдердің мұғалімдері сабақты зерттеуді өздігінше түсініп, 
жүргізеді. Бұл – табиғи жайт. Тек қана мұғалімдер тиімді және тәжірибені 
жақсартуға көмектесетін нәрселердің жүзеге асырылып, қолданылуына 
құқығы бар екенін есте сақтауы керек. Олар әрқашан да осы әдісті өзгертіп, 
оны жаңғыртуға қабілетті болуы керек.

9 адамнан құралған Қазақстан делегациясы конференцияда келесі баян-
дамаларды ұсынды.  

1. Журба  Лилия  (ПШО-ның  Көкшетау  облыстық  филиалы),   
«Қазақстан  Республикасы  мұғалімдерін  қашықтан  оқыту  бағдарламасы – 
сабақты зерттеуді  кәсіби  оқыту  моделінің  құралы  ретінде  енгізу». 

2. Идришева Зухра (Астана, ПШО) және Абдраманова Жібек (ПШО-
ның Қызылорда облыстық филиалы), «Lesson Study-дің мектеп мәдениетіне 
әсері».

3. Юлия Мельникова (ПШО-ның Павлодар облыстық филиалы), «Lesson 
Study-ді өткізу аясында ғылыми-зерттеу сұрағын тұжырымдау».  

4. Татьяна  Мащенец  және  Жадыра  Сейсенбаева  (Астана,  Назарбаев 
зияткерлік   мектебі), «Назарбаев  зияткерлік  мектептерінде  ағылшын  және  
қазақ  тілі  пәні  сабақтарында  сабақты  зерттеуді  өткізу  тәжірибесі».

5. Арман Иманшарипова (Астана, Назарбаев зияткерлік мектебі), 
«Сабақты зерттеуді ұйымдастыру және өткізу арқылы Қазақстанның білім 
беру жүйесіндегі инновациялар».

Қазақстан делегациясы мүшелерінің баяндамалары конференцияға 
қатысушылар тарапынан жылы қабылданды. Атап айтқанда, проф. Янош 
Гиори (Венгрия) Қазақстандағы білім беру жүйесінің реформалары қуатты 
түрде мемлекеттік қолдау алып, мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі 
бағыттарының біріне айналғанын үлкен қызығушылықпен бақылайтынын 
атап өтті.  

Қазақстан педагогтерінің жақсы танысы Нагоя қаласы университетінің 
профессоры Тошия Чичибу сабақты зерттеуді біздің ел мұғалімдерінің 
жан-жақты қолданысқа енгізгеніне деген өз ризашылығын білдіріп, бұл 
әдісті әрі қарай қолдану туралы бірнеше тәжірибелік кеңестер ұсынды. 
Оның ойы бойынша, мектептерге «Lesson Study»-ді қолдану барысын-
да жасаған мұғалімдердің іс-әрекеттеріне тыңғылықты талдау жасау үшін 
сарапшылардың сырттан берілген тәуелсіз пікірі қажет. Бұл үшін «Lesson 
Study»-ді өткізген ұстаздарға сапалы кері байланыс бере алатындай етіп 
мұғалімдердің бір тобын оқытқан да дұрыс болар. 

Негізінен, конференцияға мектепте «Lesson Study»-дің тәжірибеге асы-
рылуын зерттеумен айналысатын ЖОО оқытушыларының қатысқанын 
байқауға болады. Бұл жайт көптеген елдерде академиялық ғылымның мек-
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теп тәжірибесін жіті зерттейтінін білдіреді. Өкінішке орай, біздің елімізде 
ЖОО ғалымдарының мектеп мәселелерімен тіке айналысатындығы  әзірше 
байқалмайды.

Сонымен, егерде қатысушылардың баяндамаларын қорытындылайтын 
болсақ, сабақты зерттеу әдісінің әлем елдерінің басым көпшілігінде ұқсас 
түрде қолданылатындығы айқындалды. Бұл үдерісті мынандай құрамдас 
бөліктерге бөлуге тұрарлық:

– алдымен, мұғалімдер бірлесіп қандай мәселелердің өзекті болып, 
қарастыруға лайықты екендігін зерттеуі керек;  

– осыдан кейін олар бірлесіп сабақ жоспарын дайындайды;
– бұдан соң сабақ өткізіліп, онда мұғалімдер оқушылардың қалай 

үйренетіндігін бақылайды; 
– оқушылармен сұхбаттасу, олардан сұхбат алу; 
–  сабақты  талқылаудың  нәтижесі ретінде тәжірибені  жақсарту  бо-

лып табылады; ол өз кезегінде бақылау мен сұхбаттасудың, барлық 
мұғалімдердің пікірі мен бағалауының нәтижелері ескерілген сабақ 
жоспарының толықтырылған нұсқасы түрінде көрініс табады. 

Сабақты зерттеудің бүкіләлемдік ассоциациясының келесі конфе-
ренциясы 2017 жылдың 27-28 қарашасында Нагоя қаласының (Жапо-
ния) университетінде өткізу жоспарланып отыр. Осыған орай Эксетердегі 
конференцияның жұмысына WALS вице-президенті Хироики Кано бастаған 
аталмыш университеттің көп оқытушыларынан тұратын делегациясы 
қатысты.

Сонымен қорытынды жасайтын болсақ, онда әлемде  «Lesson Study»-ді  
жақсы  қабылданғанына тоқталу керек. Әлем педагогтері сабақ зерттеудің 
кәсіби  шеберлікті  дамытудың  ең  тиімді  түрлерінің  бірі  екендігін  
мойындаған. Егерде мұғалімдер бірлесе жұмыс жасайтын болса, мұндай 
жұмыстың қорытындысында мектеп  оқушыларының  оқуы міндетті түрде  
жақсарады. Демек, бұл әдістің болашағы мол және де біздің еліміздің 
педагогтері де сабақты зерттеуді өзінің негізгі құралына айналдырғаны игі 
болар еді.

Алматы қаласы.

үгінгі күні мұғалімдердің кәсіптілігі  өзінің жеке тәжірибесін тиімді 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін оның біліктілігінде (compotens лат-

РЕФЛЕКСИЯЛЫҚ  БІЛІКТІЛІК – 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ШЕБЕРЛІКТІ
АРТТЫРУДЫҢ  ҚАЖЕТТІ  ШАРТЫ

Бағдагүл  САЙФУЛЛАҚЫЗЫ, 
Педагогикалық шеберлік орталығы  
Алматы қаласындағы филиалының 
аға менеджері

Б
сәйкес келетін, қабілетті) болып отыр. С.Ю. Степановтың  берген анықтауы  
бойынша рефлексиялық біліктілік – бұл рефлексиялық үдерістерді анағұрлым 
тиімді және бара-бара жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жеке тұлғаның 
кәсіптік қасиеті, бұл даму және өзін-өзі дамыту үдерісін қамтамасыз етеді, 
кәсіптік қызметке шығармашылық жолмен қарауға, оның ең жоғары тиімділігі 
мен нәтижелілігіне қол жеткізуге ықпал етеді. Енді осы анықтаманың 
мағынасын түсіну үшін  ондағы әр терминнің жеке мағынасын түсініп, соны 
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қайтадан біріктіруге тырысайық.  Белгілі зерттеуші А.А. Бизяева  рефлек-
сия терминін  «кең ауқымды практикалық мағынада адамның өзін-өзі талдау, 
қоршаған әлеммен өзінің заттық-әлеуметтік қатынастарын ұғыну және ол 
жайында қайта ойлану қабілеті ретінде  және дамыған интеллектінің қажетті 
құрамды бөлігі болып табылады», – деп қарастырады. Ал біліктілік – адамның 
белгілі бір білім жүйесін тәжірибеде пайдалана алу қабілеті.  Адамның өзі 
таңдаған қызметінде өз білімін көтеріп, нені, қалай және не үшін үйренетінін 
алдын-ала айқындап, білікті маман болуға бағытталуы. Мұғалім біліктілігі 
туралы айтсақ, оның жұмысқа қабілеттілік деңгейі ретінде қарастырылады. 
Ал енді рефлексиялық үдерістер туралы психологтардың пікіріне сүйенсек, 
олардың айтуынша, рефлексияның күрделі үдерісінде, ең аз дегенде алты 
көзқарас бар: субъектінің өзі, ақиқат дүниедегі субъектінің өзі, басқаға қалай 
көрінетін субъект және басқа субъектінің тарапынан дәл сондай 3 көзқарас. 
Рефлексия субъектілердің бірін-бірі екіжақты (айналы) өзара бейнелеу 
үрдісі. Нәтижесінде бір-бірінің ерекшеліктерін қайта қарай алады. Осының 
нәтижесінде төмендегідей рефлексивтік үдерістер ажыратылады: өзін-өзі 
түсіну және басқаны түсіну, өзіне-өзі баға беру және өзгені бағалау, өзіне-өзі 
түсініктеме беру және басқаны түсіндіру. Рефлексивті үдерістер мазмұнын 
зерттеушілер  Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская «рефлексия мұғалімнің 
оқушы ойын, зейінін және іс-әрекетін мақсатқа бағыттау барысында,  дербес 
ерекшеліктерін ескере отырып, оның қабілеттерінің дамуына бағыттайтын 
оқытудың мақсатына сәйкес жоба құрастыру іс-әрекетінде, мұғалімнің өз іс-
әрекетін субъект ретінде өзі талдауында, өзін-өзі бағалауында  айқын көріне 
бастайды», – деп көрсетеді. Сондай-ақ мұғалім өзінің оқушыларын да өз іс-
әрекеттерін талдауға, ой елегінен өткізуге, бағалауға, яғни, өз іс-әрекетіне 
өзінің рефлексивті қатынасын үйрететіндігін де мазмұнға жатқызған. Бұдан  
жоғарыда айтылған алты көзқарасты үдеріске қатысушылардың қарым-
қатынасы ретінде  қарастыруға  болатындығы шығады. 

Рефлексивтік үдерістерге тек мұғалімнің  өзі ғана емес, сонымен 
қатар, оқушылардың да қатысатындығы айқын. Сонымен қатар жоғарыда 
айтылғандарға сәйкес рефлексивтік үдерістерге оқушылардан басқа 
мұғалімнің әріптестері де, басқа субъектілер де (мысалы, ата-ана) қатысады. 

Мұғалім өзінің кәсіптік қызметінде әртүрлі функцияларды атқарады. 
Психологтардың зерттеуі бойынша, оның негізгісі – оқу мақсатына сәйкес 
сабақта оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру, екіншісі – осы іс-әрекеттерді 
ұйымдастыруына мұғалімнің өзінің жеке көзқарасы. Соңғы функцияда мұғалім 
өзінің іс-әрекетінің нәтижесін талдайды, бағалайды. Сабақтағы  әрекеттер ба-
рысында мұғалім оқушымен қарым-қатынас жасайды, оқушылар әрекеттерін 
әртүрлі тәсілдермен басқарады. Мұғалім оқушылардың іс-әрекетіне талдау 
жасау арқылы өз іс-әрекетіне,  сонымен қатар  өзінің іс-әрекетіне  талдау жа-
сау арқылы оқушылардың  іс-әрекеттеріне  талдау жасайды.  Ал бұл мұғалімді 
шығармашылыққа жетелейді. Сондықтан мұғалімнің педагогикалық рефлек-
сиясы оның кез келген жағдайда да дұрыс шешім таңдауға, өзінің іс-әрекетін 
бағалауға, өз жұмысының түпкі нәтижесін талдауға жол салып, мұғалімнің 
кәсіби жетілуіне көмегін тигізеді. Кәсіби жетілу дегенде сабақтың тиімділігі 
мен нәтижелілігі  көзделеді. Бұл жерде  мұғалімдегі  рефлексиялық үдерістерді 
анағұрлым тиімді және оны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жеке тұлғаның 
кәсіптік қасиеттер сабақтың тиімділігі мен нәтижелілігіне ықпал ететіндігі 
туралы ой қорытындыланып шығып тұр. Бұдан кейінгі мәселе осындай 
қасиеттерді әр мұғалім өз бойында қалыптастыру және дамыту  үшін  не 
істеуі, нені басшылыққа алуы керек деген сұрақ. 

В.Н. Сластениннің  пікірінше,   кәсіби   құзыретті   мұғалімде   педагоги-
калық мәселелерді өз бетінше шеше алу қабілеті болуы керек: аналитика-     
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Зияткерлік құрам-       Кооперативтік    Қарым-қатынастық      Жеке тұлғалық  
бөлік            құрамбөлік         құрамбөлік                    құрамбөлік
Кез келген мәселені    Өзара қолдауға   Адамның жеке тәжі-    Өзін-өзі түсіну, адам- 
шешудегі ойлану,        құрылатын           рибесінің басқа            ның өзінің ішкі жан 
өзінің іс-әрекетін        іс-әрекет.             адамға жеткілікті          дүниесімен анықтала- 
ой елегінен өткізу.           және басқаның тәжі-     тын «Мені» және 
              рибесін өзіне алатын    «Мен емесі». 
              қарым-қатынас.

лық – рефлексивті, конструктивті – жобалау, коррекциялық – реттеушілік. 
Рефлексиялық психологияда рефлексиялық біліктілік рефлексияның әр 
түрінен тұратын күрделі құрылым ретінде қарастырылады (1-кесте).

1-кесте

Осындай 4 бағытты қамтыған рефлексия ғана мұғалімнің өз ісіне 
басқаның көзімен қарап, өзінің іс-әрекетінің «дұрысы» мен «бұрысын» көріп, 
ой елегінен өткізіп, өзінің жаңа қабілеттерін меңгеруіне, яғни инновациялық 
даярлығының қалыптасуына жол ашады. Сондықтан әрбір мұғалімнің  
жоғарыда аталған төрт  құрам бөліктен тұратын  рефлексивті біліктілігін   
қалыптастыру және дамыту жолдарын білуі, түсінуі және тәжірибеде қолдана 
алуы маңызды. 

Мұғалімдерді осындай қабілеттерді меңгеруге арнайы даярлайтын 
модельдер ұсынылуда. Рефлексия жағдайында кез келген іс-әрекет ой 
елегінен өткізіледі, оның мотивтері мен мақсаттары анықталады. Рефлек-
сия – бұл тек қана адамның өзін-өзі білуі мен түсінуі ғана емес, сондай-ақ 
басқалар өзінің жеке тұлғалық ерекшеліктерін, эмоционалдық реакцияла-
рын, когнитивтік көзқарастарын қалай білдіретінін білу болып табылады. 
Рефлексиялық қабілеттерді қалыптастыруға арналған Бортон моделі (1970) 
Не? Оның салдары қандай? Әрі қарай не болмақ? деген үш сұрақ төңірегінде 
қарастырылады. Осы сұрақтарға жауап таба отырып мұғалім өз тәжірибесіне 
талдау жасайды.  Сипаттамадан, талдаудан, осыған не себеп болды дегенді 
қарастыратын өзіндік санадан,  басқаша істегенде қалайша болуы мүмкін 
деген қайта құрылымдаудан, бағамдау мен жинақтаудан тұратын Смит 
(1989) ұсынған модель мұғалімнің өз тәжірибесі туралы терең ойлануға 
итермелейді. Рефлексияның 5R-көмекшілері (Bain et al..2002) деп аталатын 
модель мұғалімнің өз тәжірибесін баяндаудан бастап, жауап беру, байланысын 
табу, себеп-салдарын түсіндіру, қайта құрастыруды қамтитын бес  бағыттағы 
сұрақтар төңірегінде ойлантады. Қазіргі таңда мұғалімдердің тәжірибесіне 
ене бастаған модель – Гиббс циклі (1988). Бұл модельдегі сұрақтар циклі 
өзіндік рефлексияға алып келеді. Не болғанын сипаттай отырып сезімін, 
бағалауын, талдауын, қорытындысын, болашаққа жоспарын  көрсететін 
әрекеттерден тұратын Гиббс циклі  мұғалімдерге өз тәжірибесін талдауға 
тиімді. Рефлексиялауға көмектесетін тағы да модельдер бар. Мұғалім қандай 
модельді таңдаса да рефлексиялық біліктілікті қалыптастыру және дамыту 
метатанымдық үдеріске тікелей байланысты. 

Педагогтің іс-әрекетінің нәтижесі оқушының іс-әрекетін нәтижесімен 
бағаланатындықтан, оқушылардың да іс-әрекетін қатар қарауға тура келеді. 
Сондықтан мұғалімнің рефлексиялық біліктілігін дамытудағы  мақсаты 
оқушының өз бетінше өздігінен ойлануына ықпал етуі болып табылады. 
Олай болса, педагогикалық рефлексия  мәселесі мұғалімнің өзінің тұлғасын 
өзі өзектендіруімен тығыз байланысты. Өзін-өзі өзектендіру тұлғаны дамыту 
тетігі ретінде адамның әлеуметтік ерекшеліктерін көкейкесті етуімен сипат-
талады. Бұл өзіндік рефлексияға алып келеді. Өзіндік рефлексияның өлшеу 
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бірлігі – өзіндік талдау. Ғалымдардың пікірінше, мұғалімдердің  өзін-өзі 
өзектендіруі төмендегідей факторларды анықтайды: өзінің жеке тұлғасы мен 
іс-әрекетіндегі жетістіктер мен кемшіліктерді сапалы жетілдіру мақсатында 
зерттеу; жүйені жобалау және өзінің әрекетінің реттілігі; мұғалімнің білім 
мазмұнын беру бойынша өзінің іс-әрекеттерін ұйымдастыру. Жоғарыда 
аталған модельдер аталған факторларды қамтитын өзіндік талдауды 
ұйымдастыруға көмекші бола алары сөзсіз. 

Қорыта айтқанда, рефлексиялық біліктілігі қалыптасқан жағдайда оқыту 
мен оқудың тиімділігі артып, нәтижелілігі жоғарылайды. 
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Алматы қаласы.

аһандану заманында болып жатқан әлеуметтік-мәдени өзгерістер, мек-
теп  оқушыларының  қоршаған ортамен қарым-қатынасының күрде-

ТӘЖІРИБЕДЕГІ   РЕФЛЕКСИЯ 

Ғалия  ТОЛЫҚБАЕВА,
Педагогикалық шеберлік орталығы 
Алматы қаласындағы филиалының аға менеджері, 
Гүлмира АСАНБЕКОВА, 
Ы.Алтынсарин атындағы №159 гимназия
КММ-нің мектеп тренері

Ж
ленуі – олардан тығырықтан шығатын өмірлік дағдыларын қажет етеді. 
«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап», – деп хакім 
Абай айтып кеткендей,  мектеп партасында отырған әр оқушының  «өмір 
таразысындағы» дұрыс әрекеті тек қана білім деңгейімен өлшенетіні сөзсіз... 
Сондықтан мұғалімдердің білім бәйгесінен қалмауының тағы бір кілті 
әлемдік өркениеттің тәжірибесі негізінде білімін жетілдіру болып табылады. 

«Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақты ұстаз тәрбиелейді. 
Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, 
кеншісін де ұстаз өсіреді...», – деп Б.Момышұлы айтқандай, жаңа ғасырдың 
«даналарын» оқыту үшін ұстаздың рөлінің өзгеріске ұшырап жатқандығы  
анық. Олай болса, «Оқушылар   ХХI  ғасырда  табысты болуы үшін нені 
үйренуі керек?» деген сұрақ білім беру бағдарламасындағы ұлттық стан-
дарттар, бағалау, оқыту әдістері, құндылықтар, ауқымды халықаралық 
тәжірибенің өзара әрекеттесуімен тығыз байланысты. Өйткені, табысты 
болу үшін оқушыларға білім қаншалықты қажет болса, дағдының  да  сон-
дай қажет екенін заманның өзі дәлелдеп  отыр. Сондықтан «Тәжірибедегі 
рефлексия» тақырыбындағы жалпы білім беретін мектептердегі педагогика 
кадрларының кәсіби даму бағдарламасы бойынша мектеп тренерлерін оқыту 
бағдарламасы заман  қажеттілігінен туындап отыр. Курстың  мақсаты – екі 
апта ішінде деңгейлік курстан өткен мұғалімдерді мектепте біліктілік артты-
ру курсын жүргізуге дағдыландыру болып табылады. 

Аталмыш курс бойынша  сертификатталған тренерлер мектептерінде жүз 
сағат көлемінде курс жүргізеді. Курс жүргізу кестесі мектеп басшысының 
қолдауымен жасалуда. Бұл курстың ерекшелігі мұғалімдер курста үйренген 
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дағдыларын өз  сабақтарында пайдаланып, келесі сессияларда тренерден кері 
байланыс алу мүмкіндігіне ие болады. 

Курс Бағдарламасы  мектеп тренерінің шеберлігі мен бейнесіне, тре-
нердің құндылықтарына  баса назар аударады. «Сізге не үйретті  емес, 
сіз нені  үйрендіңіз?» деген қағиданы  ұстанады. Осыған орай, бағамдау 
аспектілеріне: бастапқы, қалыптасу, қалыптасқан, жетілген деңгейлерге 
жету мүмкіндіктері  қарастырылған. Яғни, тренердің курста меңгерген ілімін 
бағамдау маңыздылығы ескерілген. Ал критерийлердің өзі аспектілерге 
ұласып жатыр. Олар: оқыту дағдылары, ойлау сипаты, жоспарлау, белсенді оқу,  
тәжірибедегі рефлексия бағдарламасын түсіну,  мұғалімдердің қажеттілігін  
қанағаттандыру, бағалау мен ықшам сабақ жүргізу деп қарастырылады. 
Ықшам сабақ арқылы әр жаңа тақырып тұжырымдалады. Тренерлердің 
ықшам сабақ жүргізу дағдылары  қалыптасады. Бұндай сабақты жүргізуде 
топтағы мұғалімдер оқушы рөлінде болуы оқушылардың жас ерекшелігін 
ескеру арқылы сабақ беруге көмегін тигізеді. Сонымен қатар, аз  уақыттың 
ішінде  мұғалімдер  белсенді  тәсілдерді  үйренеді. 

Мектеп тренері қызметінің  басты мақсаты – мұғалімдердің қажеттіліктерін 
қанағаттандыру арқылы біліктілігін арттыру болып табылады. Олар «Қазір 
және осы жерде» деген ұстанымды көздейді. Мысалы, ықшам сабақ жүргізу 
арқылы уақытты үнемдей отырып топ ішінде тәжірибе алмасу, өзін-өзі реттеу 
мәселелерін  қарастырады. 

Курс барысында рөлдік ойын, социометрия, қолдау көрсету (диа- 
гностикалық, келісімдік, әрекеттік қызмет, рефлексиялық), бейнеталдау, 
коучинг тәсілінің екі түрі: транстық және саналылық, қиын қатысушымен 
жұмыс, коучинг тәсілі қолданылатын оқу құрылымы, коучинг өткізу 
ұстанымдары, тимбилдинг әдістері, модерация, «КОЛБ» әдісі (тәжірибе, 
рефлексия, абстрактілі ұғым, эксперимент), бастапқы модуль, тақырыптық 
модуль, кері дизайн әдісі, мұғалімнің рефлексиясы, кері байланыс, 
формативті бағалау, суммативті бағалау, сапалы оқыту, табысты оқыту, 
«теңгерім дөңгелегі», қалыптастырушы бағалау, кері айналдыру стратегия-
сы, сабақты қадағалау тәсілі, сабақты талдау, «SWOT»  талдауы,  «SMART»  
мақсаттар, оқушылардың айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым 
дағдыларын қалыптастыру және т.б. мектеп мұғалімдеріне үйрету жолдары 
қарастырылған. Бұл курс оқушылардың білім, білік, іскерлік, дағдыларын 
меңгеруін жетілдіру, ой-өрісін кеңейту, мәдени деңгейін көтеру, танымдық 
қабілеттерін дамытуды үйрету  жолындағы басты қадам. Бұл  мұғалімдер 
мен оқушыларға өз әрекетінің барысын, нәтижесін тексеру әдіс-тәсілдерін 
меңгертуді талап етеді. Ол бірінші кезекте оқу әрекетін қалыптастырудың 
негізінде жеке тұлғаны тәрбиелеу мақсатына жеткізуді көздейді. 

Қорыта келгенде, курс бағдарламасы ұсынып отырған сапалы 
оқытудың бірден-бір көздері: әр оқушыға үміт арту; оқушыларға пікірін 
айту мүмкіндігін беру; «белсенді сынып»; екі бағыттағы жағымды қарым-
қатынас; оқушылардың бойында көшбасшылық  қасиеттерді дамытуды мек-
теп тренерлері мұғалімдерге үйретеді. Осылайша, мектеп мұғалімдері «мек-
тептен шықпай-ақ» біліктілігін арттыру мүмкіндіктеріне ие болуда. Курс 
бағдарламасы мұғалімдердің алған білімдерін сабақта қолдануын және реф-
лексия жасауын көздейді. «Жаңа біліктілік арттыру көшіне» ілескен мектеп 
тренерлері: «білсем екен, үйренсем екен, көрсем екен» деген ынтамен  курсқа 
келген мұғалімдерге сабақ берудегі белсенді тәсілдерді үйретуде. «Адам 
формуласының» шешімі  даму шексіздігі дейтін болсақ,  аталмыш тың идея 
оқушының дамуына ықпалын тигізеді деген үміттеміз... 

Алматы қаласы.

2. “Қазақстан мектебі” №12, 2016.
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ұғалімдердің мақсатқа бағытталған зерттеушілік іс-әрекеттері, 
педагогикалық шығармашылығы күннен-күнге өзекті мәселеге айна-

МҰҒАЛІМНІҢ  ЗЕРТТЕУ  МӘДЕНИЕТІН
ДАМЫТУДЫҢ  ЖОЛДАРЫ

Әлима САЙПОВА,
Әсима РЫСҚҰЛБЕКОВА,  
Педагогикалық шеберлік орталығы 
Алматы қаласындағы филиалының аға менеджерлері,
педагогика ғылымының кандидаттары  

“Егер Сіз педагогикалық еңбек мұғалімге қуаныш әкелсін десеңіз, 
күнделікті сабақ беру бірқалыпты жалықтырғыш міндетке
айналмасын десеңіз, әр мұғалімді табысты зерттеуге жетелеңіз”. 

В.А. Сухомлинский

М
луда. Педагогикалық үдерісте әртүрлі дәрежедегі қиындықтар үнемі туын-
дап отырады. Оларды өздігімен, стандартты емес тұрғыдан шешу мен бұл 
шешімнің мұғалімнің кәсіби дамуына жасайтын шығармашылық ықпалы 
бүгінде ерекше маңызды болып отыр. Өз тәжірибесін зерттеу міндеті 
қазіргі кезде педагогтің құқығы ретінде емес, оның кәсіби міндеті ретінде 
қарастырылады.

Мұғалім қызметіндегі елеулі рөл атқаратын, оның инновациялық іс-
әрекетімен тығыз байланысты педагогикалық шеберлігінің бір саласы  
зерттеушілік мәдениет болып табылады. 

Зерттеушілік мәдениет – педагогикалық қызметтің әмбебап  
маңыздылығын  құру мүмкіндіктерін арттыруға ықпал ететін кәсіби сапа. 

Педагогикалық тәжірибеде үнемі зерттеу жүргізу оқыту мен оқу 
үдерісінде үнемі туындайтын, әртүрлі дәрежедегі қиындықтардың стан-
дартты емес шешімдерін қарастырып, шығармашылық тәсілдерін анықтауға 
мүмкіндік береді.  

Дж.Хэттидің (2011) педагогикалық зерттеулеріндегі метаталдау нәтижесі 
оқушының айтарлықтай алға жылжуына мұғалімнің кәсіби шеберлігі оң 
ықпал ететіндігін дәйектеген.  

«Мұғалімнің зерттеушілік мәдениеті» дегеніміз не? 
– Инновациялық іс-әрекеттерде мұғалімнің өзіндік шығармашылығы 

мен тиімді әдістемені қолдана білу шеберлігі.
– Мұғалімнің тұлғалық қасиеттері мен педагогикалық міндеттерді ше-

шуде жетілген деңгейде әдіс-тәсілдерді меңгеруі.
– Мұғалімнің кәсіби білімі, ойлау деңгейі мен шығармашылық 

қабілеттері. 
– Мұғалімнің өзін-өзі жетілдіруге ұмтылуы, шығармашылық тұрғыдан 

өзінің кәсіби дамуын қамтамасыз ететін жаңа білім мен іскерлікті игеру 
деңгейі.

– Әрдайым ізденісте болу: мұндай мұғалім педагогикалық шеберліктің, 
кәсіпқойлықтың жоғары деңгейіне тезірек жетеді. 

Зерттеуші мұғалімнің ғылыми-педагогикалық іскерліктері мен дағды-
лары. 

1. Бақылау іскерлігі, бақылаудың мәліметтерін түсіндіру және талдау, 
маңызды деректерді маңызды емес деректерден ажырата алу.
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2. Эксперимент жүргізу іскерлігі (оны құру, нәтижелерін алу және 
түсіндіру).

3. Танымның қайталанатын кезеңдерін ұғыну және оның кейбір 
кезеңдерінде белсенді ізденіс жұмыстарын іске асыру іскерлігі.

4. Теориялық білім құрылымын түсіну.
5. Ғылыми-педагогикалық идеялар мен қағидаларды меңгеру.
6. Қиын құбылыстардан маңыздыны бөлу, ақпараттық талдау және 

жинақтау іскерлігі.
7. Ғылыми-педагогикалық әдістерді тиімді қолдану.
8. Іс-әрекеттердің өзара байланысын қарастыру іскерлігі және олардың 

қарама-қайшылықтарын анықтау.
Мұғалімнің зерттеушілік әрекетіне талаптар олардың тұлғаның дамуы-

на және оқушылардың өмірлік іс-әрекеттерін болжау және талдау, зерделеу, 
білім беру жүйесін кешенді өзгертуді іске асыруға дайын болу керектігін 
көрсетті. Сонымен қатар өзінің оқыту тәжірибесіне рефлексия жасау, тұтас 
педагогикалық үдерісте әрбір оқушының тұлғасын дамыту мақсаттарын 
анықтай алу дағдысы білім алудың тиімді ортасын құруға көмектеседі.

Мұғалімнің зерттеушілік іскерліктерін қалыптастыру және жетілдіру:
– өзінің педагогикалық шеберлігін саналы арттыру;
– өзінің іс-әрекет нәтижелерін және жетекші идеяларды анықтау, талдау, 

сыни бағалау;
– озық тәжірибе және психология-педагогика ғылымының ұсыныстарын 

өз тәжірибесінде қолдану;
– зерттеу тақырыбын таңдай алу және дәлелдеу;
– зерттеу тақырыбын түсіну үшін тиісті қажетті әдебиетті таңдау, осы 

мәселеге байланысты өзінің тәжірибесін әдебиетте берілген материалдармен 
салыстыру;

– зерттеудің әдістерін және құралдарын болжау;
– зерттеудің кезеңдерін және міндеттерін, болжамын, мақсатын, пәнін, 

объектісін анықтау және дәлелдеу;
– зерттеудің тиісті әдістемелерін табу және қолдану;
– алынған нәтижелерді әдеби дайындау және көркемдеу, жинақтау; 
– зерттеудің қорытындысы бойынша ұсыныстар мен қорытындыларды 

тұжырымдау және олардың негізінде шешім қабылдау;
– зерттеу жұмысының қорытындысы бойынша рефлексия жасау.
Мұғалімнің өзін-өзі жетілдіру кезеңдері:
– тәжірибені жинақтау;
– жұмыстың жылдық қорытындысын шығару;
– жүйелі шығармашылық іс-әрекеттер;
– жеке шығармашылық педагогикалық лабораторияны құру;
– дайындық.
Зерттеу кезеңдерін ұйымдастырудағы мұғалімнің рөлі 
I кезең. Диагностика. Зерттеу жұмысына бейімді балалар анықталады. 

Зерттеуде мұғалім жетекшілік етеді. Мұғалім мен оқушы өзара қарым-
қатынаста бірлесіп зерттейді. 

II кезең. Зерттеу тақырыбы мен мақсаттары анықталады және міндеттер 
белгіленеді. Бұл кезеңде мұғалім кеңесші рөлін атқарады. Мұғалім мен 
оқушы рөлдері тең дәрежеде болады.

III кезең. Жұмысты орындау. Мұғалімнің кеңесші рөлі жалғасады. 
Оқушы мейлінше өздігінен зерттеу жұмысын жүргізеді. 

IV кезең. Қорғау (іс-әрекетті талдау). Бұл кезеңде мұғалім мен оқушылар 
тең құқықты серіктес болады. 

 Өзін-өзі талдау кезеңінде оқушылар мен мұғалім зерттеудің мықты 
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және сәтсіз себептерін талдайды, оны шешу жолдарын анықтап, тиімділерін 
таңдайды.

Тәжірибе көрсеткендей, мұғалімдерде нақты пәндік, теориялық және 
әдістемелік білім болғанымен, оларда оқыту тәсілдерінің қаншалықты тиімді 
екеніне өте аз зерттеу жүргізетіндіктен қарапайым тапсырмаларды орындау-
да қиындықтар туындайды. Бұдан мұғалімдерде зерттеушілік дағдылардың 
жетіспеушілігі байқалады.   

Зерттеу жүргізуде кездесетін қиындықтар
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда міндетті шарт 

мұғалімнің үстемдік рөлін жою болып табылады. Мұғалім үшін ең қиын 
әрекет – кеңесші болуды үйрену. Ақпаратты еске түсіруде мұғалім тосылып 
немесе жауап бермей қалмауы керек. Ал кеңес беру кезінде оқушылар тара-
пынан туындаған сұрақтарына ғана жауап беру маңызды.

Зерттеу жүргізуде мұғалімнің  ескеретін талаптары:
– оқушыға жағымды қарым-қатынас орнату;
– оқушылардың жеке тұлғасына құрмет көрсету және мінез-құлқы мен 

қабілеттеріне үнемі  қолдау көрсету;
– әр баланың басқаларға ұқсамайтын жеке ерекшеліктерін ескеру және 

мойындау;
– оқушыларға таңдау жасауға ерік құқығын беру;
– оқушының жеке тұлғасын емес, оның іс-әрекетін бағалау;
– жоспарлау мен оқытуда, қарым-қатынаста оқушылардың жеке психо-

логиялық ерекшеліктерін ескеру. 
Аталған талаптар мұғалімнің зерттеу жүргізу үдерісінде оқыту мен 

оқудың тиімділігін арттыруға қатысты жаңа тәсілдемені анықтауға,  оқуға 
кедергі келтіретін кездейсоқ жанама мәселелерді  ретімен қалпына келтіруге  
мүмкіндік береді. 

Мұғалімнің зерттеуі қандай негізгі кезеңдерді қамтиды? 
– Зерттеуді қажет ететін мәселенің себебін тұжырымдайды және оның  

өзектілігін негіздейді.
– Зерттелетін мәселенің нақты мақсаты мен міндеттерін анықтайды.
– Зерттеу қалай, кімдермен, неліктен жүргізілетінін белгілейді.
– Зерттеуде қандай әдіс-тәсілдер қолдану тиімді болатынын  таңдайды.
– Зерттеу үдерісінің жоспары мен мазмұнын құрылымдайды. 
– Зерттеу жүргізеді.
– Зерттеудің нәтижелерін талдау жасайды және келесі қадамдарды бол-

жайды.
– Алынған нәтижелерді бағалайды және қорытынды тұжырым жасайды. 
 Зерттеу кезеңдерін тиімді жүзеге асыру үшін мұғалім ұжымдағы басқа 

әріптестерімен де бірлесіп жұмыс жасау тиімді екені тәжірибе барысында 
анықталды. 

Ынтымақтастықта жұмыс істеу іскерліктері мен дағдылары:
– ұжымдық жоспарлау дағдылары;
– кез келген әріптесімен өзара әрекеттесу іскерлігі;
– жалпы міндеттерді шешуде топта әріптестеріне көмек көрсету дағды-

лары;
– әріптестерімен іскерлік қарым-қатынасты құра білу дағдылары;
– бірлескен зерттеуде басқа қатысушылардың қателерін табу және олар-

ды түзетуге көмек көрсете алу іскерлігі. 
Зерттеуші мұғалімнің ұйымдастырушылық іскерліктері мен дағдылары:
– зерттеу үдерісін тиімді жобалау іскерлігі;
– іс-әрекетті, уақытты, ресурстарды жоспарлау іскерлігі;
– шешімдерді қабылдау және олардың салдарын болжау;
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– өз іс-әрекетін талдау дағдылары (аралық нәтижелер барысында).
Қарым-қатынастық дағдылар:
– оқу әрекеттестікте диалог құру, сұрақтар қою, т.б. бастамашылық жа-

сау;
– пікірталас жүргізу дағдылары;
– өзінің пікірін қорғау дағдылары;
– мәмілеге келу дағдылары;
– ауызша сұрақ қою, сұхбат жүргізу дағдылары.
Таныстырылымдық іскерліктер мен дағдылар:
– монолог сөйлеу дағдылары;
– сөз сөйлегенде өзін-өзі ұстау іскерлігі;
Рефлексиялық дағдылар:
– білімнің жеткіліксіздігінен міндетті шешу үшін оны түсіне білу 

іскерлігі;
–сұраққа жауап бере алу: қойылған міндетті шешу үшін нені үйрену ке-

рек?
Іздену (зерттеушілік) дағдылары:
– әртүрлі саладан өзінің білімін қолдана отырып өз бетінше әрекет құру 

іскерлігі;
– ақпараттық алаңда жетпей тұрған ақпаратты өз бетінше таба білу 

іскерлігі;
– эксперттен (мұғалімнен, кеңесшіден, маманнан) қажет ақпаратты 

сұрастыру іскерлігі;
– мәселені шешу үшін бірнеше нұсқаны табу іскерлігі;
– болжамды қою іскерлігі;
– себеп-салдарлық байланысты орнату іскерлігі.
Мұғалімдердің зерттеушілік мәдениетінің аксиологиялық құрамдас 

бөлігінің өлшемі – уәждік-құндылықты өлшем болып табылады, ол мына-
дай көрсеткіштерді қамтиды: тұлғаның рухани бағыт-бағдары мен құнды 
мұраттардың қалыптасу деңгейі, мамандықты меңгеруге уәждік дайындық, 
ғылыми-зерттеу және болашақ кәсіби іс-әрекетке оң қарым-қатынас; 
эмпатияның дамуы, толеранттылық, көмектесуге ынтасының болуы, 
тілектестік және құрмет негізінде әріптесіне оның мәселелерін шешуге көмек 
көрсету; танымдық-ақпараттық құрамдас бөлігі бойынша – зерттеушілік 
іс-әрекеттің әдістерін және әдіснамалық білім деңгейін, ол өзара келесі 
көрсеткіштерді қамтиды – зерттеушілік іс-әрекетті іске асыруға қажет білім 
жүйесінің болуы, нақты жағдайлардағы зерттеу әдістерінің жүйесі немесе 
таңдалған әдістерге бейімделу қабілеттілігі мен зерттеушілік рефлексия жа-
сай алуға бейімділігін көрсетеді.   

Креативті іс-әрекеттілік – педагогикалық салада зерттеушілік іс-әрекеттің 
технологияларын иеленуі, ол мынадай көрсеткіштермен сипатталады: кәсіби 
мәселелерді шешу үшін шығармашылық дербестік, инновациялық жобалауға 
дайын болу, кәсіби білікті және зерттеушілік іс-әрекетке ұмтылу, мұғалімнің 
ұйымдастырушылық және коммуникативтік икемділігінің даму деңгейі, 
ғылыми-зерттеушілік және оқу-зерттеушілік іс-әрекеттерде мұғалімнің 
танымдық белсенділігін арттыра алады. 

Педагогикалық зерттеуде қолданылатын зерттеу әдістері: педагогикалық 
бақылау; зерттеушілік сұхбат; оқушылардың іс-әрекет нәтижелерін және 
мектеп құжаттарын зерттеу; педагогикалық эксперимент; сабақты зерттеу; 
озық тәжірибені жинақтау және зерттеу.

Зерттеушілік мәдениеттің даму деңгейлері: бейімделу (кәсіби іс-әрекетке 
бейімделу үшін жеткілікті және зерттеушілік білімі, іскерлігі мен дағдылары 
жалпы сипатта болады); репродуктивті (зерттеушілік білімі, іскерлігі мен 
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азақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында қазақ 
тілінде оқытатын мектептердің тарих пәні мұғалімдерінің біліктілігін 

МЕКТЕП  ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  САНАСЫНДА 
ТАРИХИ  БІЛІМДІ  ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Қайрат  ЖАНЫСБЕКОВ,
С.Ерубаев атындағы №24 мектеп-лицей 
директорының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары

“Біз бойымыздағы озығымыздан үйреніп, тозығымыздан жи-
рене білсек қана өркениетті мемлекет, еңселі ел боламыз”.

                   Н.Ә. Назарбаев  

Қ
арттыру бағдарламасы, жалпы оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін енгізу арқылы 
ұлттық білім беру жүйесіне арналған орта білім мазмұнын жаңарту  болып 
табылады. 

Бүкіләлемде келешек ұрпаққа білім беру жүйесі бойынша көптеген 
мәселелер қайта қаралуда. Осы мәселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда та-
бысты болу үшін нені үйрету керек?» және «Оқытудың тиімді әдістері 
қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды. Бұл сауалдар білім беру 
бағдарламасымен және сол бағдарламаны жүзеге асыруда пайдаланатын 
педагогикалық тәсілдермен тығыз байланысты.

Соңғы уақытта табысты болу үшін мектеп оқушыларына білім қандай 
қажет болса, дағды да сондай қажет деген ойлар жиі айтылып жатыр. Бұл 
мектеп оқушыларының ақпаратты есте сақтап, алған білімдерін ұғынуын, 
түсінуін, әртүрлі салада қолдана білуін талап етеді. Мектепте оқушылар 
үшін маңыздысы – дағдыны қалыптастыру. ХХІ ғасыр дағдылары дегеніміз – 
оқылым, айтылым, жазылым, тыңдалым. Бұларды осы оқу бағдарламасының 
қоғамдық гуманитарлық пәндерден көруге болады. 

Тарихи түсінік бұл – ғылыми білім жүйесінің өзегі. Оқыту бары-
сында тарихи елестету мен тарихи түсінікті қалыптастыру бір мерзімде 
жүреді, түсінік елестету негізінде жасалады. Алайда, бұлардың өзара 
айырмашылығы да бар. Тарихи елес әр балада әртүрлі болып келеді, оның 
қалыптасуы балалардың мінезі мен психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес. 
Өйткені, баланың санасындағы бейнелердің қалыптасуына тек мектептегі 
сабақ қана емес, сондай-ақ, теледидар, кино, көркем әдебиет, көпшіліктік-

дағдылары үлгі бойынша әрекеттері); шығармашылық (зерттеушілік білімін, 
іскерлігі мен дағдыларын кәсіби қызметінде шығармашыл қолдану қабілеті, 
зерттеу міндеттерін шешуде балама тәсілдер мен амалдарды іздеу). 

Зерттеушілік іс-әрекетке қатысу барысында зерттеушілік мәдениет 
бірқалыпты және қарқынды қалыптасады. Бұл ғылыми-зерттеу іс-әрекет 
барысында жүйелі түрде алынған білім мен дағдылардың, жаңа ақпараттық 
ресурстарды тартудың қамтамасыз етілуі барысында жетіле түседі.
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ақпараттық құралдар мен интернет ықпал жасайды. Ал, тарихи түсінік 
барлық оқушыда бірдей деңгейде, анық қалыптасуы керек. Тарихи  түсінікті  
игеру – көптеген тарихи фактілерді тұжырымдауға қажетті шарт. Түсініктерді 
қалыптастыру үдерісіне  тиімді  жетекшілік жасау үшін, оның классифи-
кациясын білу керек. Түсініктер  тарихи материалдың  мазмұнына орай 
бөлінеді: а) экономикалық – әртүрлі тарихи кезеңдердегі шаруашылық өмір 
мен еңбек  құралдары,  экономикалық  үдерістер  туралы; ә)  әлеуметтік-сая-
си – мемлекеттің әлеуметтік қатынастары мен саяси құрылысын көрсететін 
түсініктер (монархиялық, демократиялық, деспот, абсолютті монархия және 
т.с.с.); б) тарихи-мәдени (қайта өрлеудің гуманистік мәдениеті,  материалдық 
және рухани мәдениет, т.б.); в) идеологиялық (діни, утопиялық социализм, 
коммунизм, фашизм, т.б.). Сондай-ақ, тақырып аясының кең немесе тар 
екендігіне орай, классификацияның басқа түрі де болуы мүмкін:

– жекелеген елдердің белгілі-бір кезеңдеріне ғана тән болып келетін 
жеке тарихи түсініктер (сфинкс, мушкет, смерд, хан, төре, т.с.с.). Бұл тарихи 
түсініктерді оқушы 1-2 сабақ материалынан меңгере алады;

– бір немесе бірнеше елдерге бір дәуір ішінде сипатты, тән болып келетін 
түсініктер (қарапайым өндірісі, буржуазиялық нарықтық қатынастар, феода-
лизм және т.б.);

– әлеуметтік түсініктер – бір немесе бірнеше тарихи дәуірге тән тарихи 
үдерістің жалпы байланыстары мен заңдылығын көрсетеді. Олар ең жоғары 
тұжырымдау түсініктері. 

Тарихи фактілер екі сипатта болуы мүмкін.
Біріншіден, бұл тарихта бір ғана рет, белгілі-бір жағдайларда ғана, 

тек белгілі бір адамдар ғана қатысқан, мерзім мен кеңістік ішінде қатаң 
шоғырланған жекелеген оқиғаларды көрсететін фактілер. Олар қайталанбайды. 
Мысалы,  «Мұз қырғыны» – бұл жеке тарихи оқиға. Ол Чуд көлінде 1242 
жылдың 5 сәуірінде болды. Онда А.Невскийдің әскері мен немістің   «төбат-
рыцарьлары»  қатысты.  Ресейдегі  крепостнойлық  құқықтың жойылуы да 
жеке оқиға. Ол Ресейде 1861 жылдың 19 ақпанында болды. 

Екіншіден, белгілі бір тұтас тарихи кезең мен дәуірге тән, олардың си-
патты белгісін көрсететін тарихи құбылыстар да болуы мүмкін. Мысалы, 
барщина мен оброк – феодалдық құрылыс кезіндегі шаруалардың атқарған 
міндеттіліктері. Бұл фактілерді меңгерген кезде оны француз шаруасының, 
ағылшын шаруасының немесе орыс шаруасының атқарғанын білу маңызды 
емес, барщина мен оброкты басқа тарихи құбылыстардан ерекшелеп тұрған 
сипатын білу маңызды. Мұндай фактіні біз тарихи құбылыстар қатарына 
жатқызамыз. Басқа мысал: өндірістік төңкеріс – бұл қол еңбегінің маши-
на еңбегімен алмастырылып, фабрикалық өндіріске өту және бұрын та-
рихта болмаған таптардың пайда болу үдерісі. Бұл үдеріс әлемнің әртүрлі 
бұрышындағы  саналуан  елдерде  де  болуы  мүмкін. Аталған үдерістің бо-
луы үшін капиталистік қарым-қатынас дамуы керек. Сондықтан, бұл тарихи 
факт –  тарихи құбылыс.

Фактілер көлемі, күрделілігі, мағынасы жағынан өзара ерекшеленеді. 
Мысалы, Қырым соғысы – бұл жекелеген, қайталанбайтын факт болып та-
былатын тарихи оқиға. Ол тарихта бір ғана мәрте (1853–1856 ж.), нақты 
хронологиялық кезең ішінде болды. Бұл соғысқа белгілі бір елдер ғана 
қатысты (Ресей, Түркия, Англия, Франция), кеңістік ішінде шоғырланған 
(әскери қимылдар Қара теңіз, Қырым түбегінде, Кавказ тауларында болды). 
Бұл оқиғаны түсініп, меңгеру үшін оны одан кішірек, Синоп шайқасы, Се-
вастополь қорғанысы, Камчаткадағы Петропавловск қорғанысы тәріздес 
фактілермен танысу арқылы игеру керек. Яғни, өзінің толық ашылуы үшін 
неғұрлым кішірек фактілерді білуді талап ететін күрделі фактілер – бірінші 
кезектегі фактілер, ал, кішірек фактілер – екінші кезектегі фактілер деп атала-
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ды. Бірінші кезектегі фактіні түсіну екінші кезектегі фактіні меңгермейінше  
мүлдем мүмкін болмайды. Өз кезегінде екінші кезектегі фактілер де 
нақтыланады. Мысалы, жоғарыда келтірілген Синоп шайқасының өзі орыс 
және түрік эскадрасының орналасуы, олардың сапқа тұру ерекшеліктері, 
қару-жарақтарының ерекшеліктері, шайқас эпизодтары және т.б. бөліктерден 
құралады.  Бұл фактілер тарихи білімнің алғашқы бөлшектері деп аталады. 
Әдістемеде олар тек бір ғана қарапайым тарихи құбылысты немесе оның 
бір ғана сипатты белгісін көрсетететін қарапайым фактілер деген топқа 
біріктіріледі.Тек әртүрлі сипаттағы фактілерді өзара ұштастыра отырып, та-
рихи оқиғаның нақты образын жасап шығаруға болады. Бұл тарихи фактілер 
мен материалдарды таңдап алуды өте ұқыптылықпен жүргізуді талап етеді. 
Бұл кезде мұғалім оқушылардың есінде өмір бойы сақталуы міндетті негізгі 
фактілерді және олардың өзінің мазмұнын ашу үшін қажетті қосалқы 
фактілердің арақатынасын дұрыс реттеп таңдап алуы қажет.

Пәнаралық  байланыстар  пәндерге ортақ  фактілер, түсініктер,  идея-
лар,  іскерліктер  мен дағдыларға  орай  қалыптастырылуы  қажет.  Сондай-
ақ,  пәнаралық  байланыстар  әмбебаптық сипатта болады.  Өйткені, олардың 
қызметі   мен   ықпалы  барлық  пәндерге  жалпы,  ортақ  болып келеді.

Пәнаралық байланыстарды жүзеге асырмайынша дүниетанымдық 
көзқарастың  біртұтастығын сақтау мүмкін емес. Пәнаралық байланыстарды 
жүзеге асыру күрделі, өйткені, бұл мұғалімнің тек өзінің ғана пәнін білуді 
ғана емес, сондай-ақ жалпы мәдениетінің тереңдігін, пәнаралық байланыстар 
орнатылатын пәндерден  хабардар болуды талап етеді.

Түсініктер бойынша пәнаралық байланыс құру үшін, біріншіден, 
мазмұны мен құрылымын білу және осы түсініктің жалпы білім қатарында 
алатын орны қандай екендігін білу керек.  Екіншіден, осы түсініктің қандай 
белгілері басқа пәндерге қарастырылатынын білу маңызды.

Байланыс бағыттары тек қана мазмұн мағынасы ғана емес, сондай-ақ, 
оқушылардың осы түсінікпен немесе оның белгілерімен әрбір пәнде таныс-
тыру кезегімен де анықталады. Сондықтан, пәнаралық және пәнішілік бай-
ланыстар ретроспективалық, мерзім жағынан сәйкес  не перспективалық 
болып бөлінеді, пәнаралық байланыс орнатылып жатқан тарих сабағының 
үстінде оқушыларға осы түсінік туралы білім аяқтаймыз, жаңғыртамыз не-
месе алғашқы білім бөлшектерін беруді бастаймыз.

Тарихтың көптеген маңызды түсініктері мен заңдылықтарын қоғамтану 
пәні де  таныстырады. Сондықтан, бұрыннан оқушыларға белгілі материалды 
жаңа қырынан көрсету түсінікті неғұрлым толық әрі барлық қырынан ашуды 
мүмкін етеді.

Оқу үдерісінде көптеген байланыстар сабақ мазмұнына байланысты сан-
алуан бағытта дамуы мүмкін. Бұл байланыстардың ретсіз шашылып кетпеуі 
үшін пәнішілік байланыстарды орнату маңызды. Сондықтан, тарих курста-
рында  көркем әдебиеттің  дамуының бағыттарын, қалыптастыруын, дамуын 
біле отырып тарихпен байланыстырып отыру керек.

Пәнаралық және пәнішілік байланыстарға сүйеніп отыру көптеген  жал-
пы қорытындылар жасауға мүмкіндік береді. Алайда, көркем шығарма ту-
ындыларын  оқушылардың теориялық білімімен ғана қамтамасыз етіп қана 
тоқталатын деңгейде емес, олардың ішкі жандүниелік тұрақты бағытына 
айналатындай жеткілікті көлемде таныстыру қажет. Пәнаралық байланыс-
тар іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруда ескеріліп, орнатылады. 
Пәнаралық байланыстың бұл түрі оқушыны дамыту ісі үшін маңызды. 
Оқу жылы барысында оқушы тек білімінің белгілі-бір мөлшерін ғана 
алып қоймай, сондай-ақ олармен оқып, танысу барысында оқу еңбегінің 
бірқатар іскерліктерін меңгереді. Оқу жылы барысында меңгеретін іскерлік 
пән бағдарламаларында көрсетіледі. Ал, тарих бағдарламаларында, 
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көптеген іскерліктер пәнаралық сипатта болады. Мысалы, 9-сынып тарихы 
бағдарламасында басқа іскерліктермен қоса, оқушылардың реферат жазуды 
үйренуі көрсетілген. Бұл іскерліктің ретроспективалық та, перспективалық та 
байланысы бар. Оны қалыптастырудың бастапқы кезеңі 8-сыныпта қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінде басталады. Осыдан соң бұл іскерліктің қажеттілігі тарих 
пәнінің бағдарламасында көрсетілген (9-сынып). Бұл іскерлікті қалыптастыру 
10-11 сыныптарда әдебиет пәні бойынша шығарма жазу кезінде аяқталады.

Тарих сабақтарында арнайы жұмыстар жүргізбейінше, тарихи-сая-
си тақырыптарға реферат жазып, оны қорғау сол бетінде қалыптаспай 
қалатындығын тәжірибе көрсетті.

Пәнаралық байланысты жүзеге асырудың мынадай тәсілдері бар: 
мұғалімнің бұрын оқып, таныстырылған фактіні, түсініктерді, заңдылықтарды, 
идеяларды оқушы есіне түсіру; алдыңғы білімдерді қолдануды талап ететін  
сұрақтарды қоюы; қорытынды кестелер құру; оқушылардың басқа пәндердің 
деректерінің негізінде мәлімдемелер мен баяндамалар жасауы; тарих пәні 
сабағы үстінде басқа пәндерден жазған дәптерлерін пайдалануы және осыған 
ұқсас басқа да тәсілдерді қолдану жақсы нәтиже береді. Пәнаралық неме-
се пәнішілік байланысты оқушылардың мұғалім сауалына жауап бере оты-
рып өздері орнатқаны маңызды екендігі түсінікті. Бұл тәсіл оқушыға тәрбие 
беруші және дамытушы ықпалын жасайды, сонымен қатар, оның есте сақтау 
қабілетінің қаншалықты дамығандығын, логикалық тұрғыдан ойлай алуының, 
білім жүйесін құрастыра алуын көрсетеді. Сондықтан, еске түсіру мен білім 
синтездеуді немесе басқа пәндерден үйренген іскерліктерін жаңа жағдайға 
пайдалануды қажет ететін репродуктивті, проблемалық сұрақтар мен тапсыр-
маларды беру – пәнаралық байланыстың басты мақсатын жүзеге асырудың 
маңызды әдістемелік тәсілі болып табылады. Алайда, бұл тәсіл барлық 
сыныптардың сабақтарында толық қолданылмайды. Оны пайдаланудың 
тиімділігі сыныптың білім және іскерлік деңгейінің дамуына тәуелді болады.

Пәнаралық және пәнішілік байланыстарды жүзеге асыруда оқушыларға 
басқа пәндерден алынған білім мен іскерліктерді пайдалануды талап ететін 
тапсырмаларды орындау немесе проблемалық сұрақтарға жауап беру үшін 
бұрын алынған білім мен іскерліктерді тез еске түсіруге жәрдем беретін 
бірқатар дидактикалық құралдар да бар. Олар: оқулықтар мен құжат 
мәтіндері, оқу кинофильмдері фрагменттері, мәтіндік және сандық кестелер, 
өнер шығармаларының репродукциялары, нұсқаулар, дәптердегі әртүрлі жаз-
балар. Сыныптың көпшілігі пәнаралық байланысты орната алмай жатса не-
месе берілген сұраққа жауап бере алмаса, онда мұғалім сондай тапсырманың 
үлгісін көрсете отырып оқушылардың тапсырманы орындауына қол жеткізе 
алады. Оқушылардың пәнаралық сипаттағы білімін пайдалана алуына 
дағдыландыру үшін, мұндай жаттығуларды бірнеше рет жасату керек, оның 
өзінде оларды бірте-бірте күрделендіріп отыру  маңызды. Тарих пәнін оқыту 
барысында мектеп оқушыларының санасында тарихи білімді қалыптастыру 
керек. Өйткені, білімділік – ол қоғамның зиялы, мәдени, даналық деңгейінің 
көрінісі. Ал білім беру ісі – бұл тамыры тереңде жатқан, ұлт пен дінге 
бөлінбейтін, бір күн немесе бір жылда көрінбейтін құндылық. Адамзатқа 
ортақ игілік.
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4. Қазақстан Республикасының Еңбек туралы Заңы. – Алматы: Жеті жарғы, 1999.
5. Тұрлығұл Т.Т. Мектепте Қазақстан тарихын оқыту теориясы мен әдістемесі. – Алматы:  

 Мектеп, 1984.
6. Тұрлығұл Т.Т. Тарих сабақтарын жетілдіру жолдары. – Алматы: Мектеп, 1984.

Шымкент қаласы.
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Жаңа жоба

НАЗАРБАЕВ  ЗИЯТКЕРЛІК  МЕКТЕПТЕРІ  ҰСЫНҒАН
«100  ӘН,  100  КІТАП»  БАҒДАРЛАМАСЫ  АЯСЫНДА
ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ    
ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ   25  ЖЫЛ   ТОЛУЫНА  ОРАЙ 
«25  ӘН, 25  КІТАП»  БАҒДАРЛАМАСЫ 

Ғалия ТОЛЫҚБАЕВА,
Педагогикалық шеберлік орталығы Алматы қаласындағы 
филиалының аға менеджері,
Гүлжан  ҒАНИЕВА, 
Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара ауданы 
Б. Соқпақбаев атындағы жалпы  орта мектеп директоры, 
Сәбит  ТӨЛЕНДІ, 
Жамбыл облысы Талас ауданы 
“Ақкөл” орта мектебінің ғылыми-әдістемелік
жұмыстары жөніндегі орынбасары

Н.Ә. Назарбаев «Адам баласының бүкіл ғұмырындағы ең сенімді және 
ең сабырлы серігі – кітап» деген. Себебі, кітап – адамның рухани дүниесін 
байытатын сөздік қоры мен ойлау дағдыларын қалыптастыратын адамның 
жан дүниесінің серігі. Егер әрбір жас ұрпақ кітапты өзіне серік ете алса, 
келешекте рухы биік, көзі ашық, көкірегі ояу азамат болары сөзсіз.

Педагогикалық шеберлік орталығы Алматы қаласы филиалында мектеп 
басшыларының біліктілігін арттыру курсының тренері  Ғ.Н.Толықбаеваның  
6-тобы курстың бірінші «бетпе-бет» кезеңіндегі теорияны мектепте іске асы-
ру барысында Н.Ә.Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ ның тәжірибесін 
ауыл  мектептеріне үлгі ете отырып үш облыс және Алматы қаласының  
мектеп басшылары Тәуелсіздігіміздің 25 жыл толуына орай «25 ән, 25 
кітап» бағдарламасын басымдықтардың бірі етіп алды. Бағдарламаның 
мақсаты ұлттық  зияткерлік құндылықтарды  қалыптастыру, патриоттық 
тәрбие беру,  оқушылардың тілдік қорын арттыру, рухани байыту, кітаптан 
үйренген тәлім-тәрбиені өмірде қолдану, Қазақстанның көркем әдебиетін 
насихаттау, өз бетінше оқу дағдысын дамыту, өз ойларын еркін жеткізу, эссе 
жазу дағдыларын қалыптастыру болды. 

«25 ән, 25 кітап» бағдарламасының орындалуы үшін мектеп басшы-
лары өз мектептерінде айтарлықтай көлемді іс-шаралардың өткізілуіне 
мұрындық бола білді.
р/с Кітаптың        Кітаптың             Әннің аты       Әннің авторы 
 аты        авторы  
1. Ақан сері        Сәкен                     Елім менің       Сөзі: Нұрсұлтан Назарбаев, 
          Жүнісов                                           әні: Бекболат Тілеухан   
2. Аманай мен     Cәкен                    Ағажан,            Халық әні
          Заманай        Жүнісов         Ләтипа 
3. Үш бақытым   М.Мақатаев         Беу, айдай         Халық әні 
4. «Мен қазақ-    Ж.Молдағалиев   Дедім-ай, ау      Халық әні
          пын»   
          поэмасы
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Әріптестердің мектеп тәжірибесінде өткізген «25 ән, 25 кітап» 
бағдарламасының  іс-шараларына  тоқталсақ:  Жамбыл  облысы  Жамбыл 
ауданы “Бірлесу-Еңбек” орта мектеп  директорының  оқу  ісі  жөніндегі  
орынбасары  Қ.Исмайлованың  кітаптар мен әндер туралы тәрбие сағаттары, 
патриоттық  әндер  байқауы   5–11  сыныптар  арасында  өткізілсе,  Алматы  
облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласы  А.С. Пушкин  атындағы орта мек-
теп  директоры А.Қанатқызы мектепте тәжірибе кезінде “25 әнді” дәріптеу 

5.        Ұшқан ұя        Бауыржан             Бипыл      Халық әні 
          Момышұлы 
6.        Соғыстың        Шерхан          Көзіңнің           Халық әні 
           соңғы жесірі   Мұртаза         мөлдірін-ай 
7.        Қазақ               Ғабит          Балқадиша      Сөзі, әні: Ақан сері 
 солдаты           Мүсірепов 
8.       Балалық           М.Жұмабаев         Желсіз түнде    Сөзі, әні: Абай Құнанбаев 
 шағың           жарық ай 
9.       Менің атым      Бердібек              Көзімнің           Сөзі, әні: Абай Құнанбаев 
 Қожа        Соқпақбаев          қарасы 
10.     Ләйлі-               Шәкәрім              Туған өлке      Сөзі: Мұқағали Мақатаев,
 Мәжнүн        Құдайбердіұлы                              әні: Тұрсынжан Шапай 
11.     Қара сөздері    Абай Құнанбаев  Саржайлау      Сөзі: Мұқағали Мақатаев,
             әні:  Нұрғиса Тілендиев
12.      Ақбілек         Жүсіпбек              Мен деп ойла  Сөзі: Мұқағали Мақатаев,
           Аймауытов         әні: Төлеген Мұхамеджанов
13.     Ғасырдан да     Ш. Айтматов       Әже туралы     Сөзі: Қадыр Мырзалиев, 
 ұзақ күн           ән                     әні: Нұрғиса Тілендиев
14.     Қаһарлы           Тахауи                  Көк тудың        Сөзі: Ермұрат Зейіпхан, 
 күндер        Ахтанов          желбірегені       әні:Алмас Ахметбекұлы
15. Қырық              Ахмет                  Атамекен      Сөзі: Қадыр Мырзалиев, 
 мысал        Байтұрсынұлы       әні: Ескендір Хасанғалиев
16. Өмір мектебі   Сәбит Мұқанов    Қазақтай          Сөзі: Несіпбек Айтұлы,  
              ел қайда?      әні: Жарылқасын Дәулет
17. Аңыздың        Әбіш                     Өз елім      Сөзі: Қадыр Мырзалиев, 
 ақыры        Кекілбаев          әні: Нұрғиса Тілендиев
18. Махаббат         Әзілхан                Алға, қазақ      Сөзі, әні: Ержан Серікбаев 
 қызық мол       Нұршайықов       жігіттері          
 жылдар    
19. Қорғансыз-      Мұхтар Әуезов   Ауылым –       Сөзі:  Бәкір  Тәжібаев,
 дың күні           әнім      әні:  Ескендір Хасанғалиев 
20. Ай мен Айша  Шерхан                Куә бол      Сөзі:  Тұманбай Молдағалиев, 
          Мұртаза          әні:  Нұрғиса Тілендиев
21. «Елім-ай»        Софы Сматаев     Құстар әні      Сөзі:  Тұманбай Молдағалиев, 
 трилогиясы          әні:  Нұрғиса Тілендиев
22. Өз отыңды       Оралхан Бөкей    Ақ маңдай-      Сөзі:  Мұзафар Әлімбаев, 
 өшірме           лым      әні:   Шәмші Қалдаяқов
23. Бір тойым        Төлеген          Ақ бантик      Сөзі:  Мұхтар Шаханов, 
 бар                   Айбергенов                                  әні:  Шәмші Қалдаяқов
24. Балалық           Мағжан                Ақбұлақ      Сөзі, әні: Бәкір Тәжібаев 
 шағың        Жұмабаев
25. Бір атаның       Мұхтар                 Ұстазым      Сөзі: Аманжол Шамкенов, 
 балалары        Мағауин                     әні: Әбілахат Еспаев
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мақсатында музыка сабағында 
әндердің шығу тарихымен та-
ныстырылуы,  Жамбыл облысы 
Шу ауданы Ә.Молдағұлова орта 
мектебінің директоры К.Бабасова 
тәжірибе кезінде «25 ән» атты 
байқауы және мектепте «25 кітап» 
көрмесінің ұйымдастырылуы, 
Оңтүстік  Қазақстан  облысы   

Фотоколлажда ауыл мектептерінің «25 ән, 25 кітап» бағдарламасын 
іске асыру сәті.

Тренер Ғ.Толықбаеваның  6-тобы.
Шардара ауданы Бердібек Соқпақбаев атындағы жалпы орта мектеп  ди-
ректоры Г.Ғаниеваның бұл бағдарламаны мұғалімдер арасында өткізіп, 
кітапханада кітап акциясының ұйымдастырылуы, Жамбыл облысы Тараз 
қаласы М.Әуезов атындағы №33 орта мектебінің директоры Н.Қараулованың 
мектебіндегі «25 ән» фестивалі, «25 кітап» акциясы,  Оңтүстік Қазақстан 
облысы Шымкент қаласы А.Байтұрсынов атындағы №50 мектеп-гимназия 
директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары К.Паизлақызының поэзия 
кешін ұйымдастыруы, Алматы қаласы Түрксіб ауданы Д.Бабаев атындағы 
№115 жалпы білім беретін мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орын-
басары М.Нүсіпбекованың ұйымдастыруымен «Бір мақала ізімен» атты 
оқырмандар конференциясына Асылы Османның келуі, Алматы қаласы №122 
мектебінде директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары З.Утеулинованың 
ұйымдастыруымен дәстүрлі желтоқсан қайраткерлерімен кездесу болып 
өтті. Кеште патриоттық әндер айтылып, ақын А.Кәріпжанәулеті жастар-
ды кітап оқуға шақырды. Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Ю.Гагарин 
атындағы жалпы орта мектебінің ғылыми-әдістемелік жұмыстары жөніндегі 
орынбасары Н.Қарағұлованың бастамасымен осы мектепте қазақ әдебиеті 
сабағында «25 әннің» кезегімен іске асуы бағдарламаның орындалуының 
айғағы деп білеміз. Әрине, бұл іс-шара ары қарай жалғасын табары сөзсіз. 
Осы іс-шараның өткізілуінің нәтижесінде оқушының осы бағдарлама аясы-
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на қатыса отырып, кітапханаға,  кітап оқуға деген қызығушылығы артады. 
Кітап оқымайтын оқушылардың танымдық үдерісіне әсерін тигізеді.  

Мұғалімдер өткізілген іс-шараның негізгі идеясын түсініп, ата-ана 
мен оқушылардың қызығушылықтарын арттыра білді. Еліміздің ақын-
жазушыларын, композиторларын насихаттай отырып, кітапхана қорындағы 
танымдық құндылықтарын таныта білді. Осындай қарқынмен басталған іс-
шара жалғасын табатындығына сенімдіміз.

 «Тәуелсіздігіміздің тірегі – білімді ұрпақ» олай болса, Тәуелсіздігіміз 
тұғырлы, іргесінің берік болуы үшін білімді ұрпақ тәрбиелеп өсіру 
ұстаздарымыздың басты борышы деп санаймыз.

Алматы қаласы.

2016 жылғы 21-22 қараша күндері Астана қаласында Қазақстан Республи-
касы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Балаға мейірімді Қазақстан» атты 
халықаралық конференция өтті. 

Іс-шара Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Әйелдер істері және 
отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның, Қазақстан 
Республикасы Парламент Мәжілісінің, Қазақстан Республикасындағы балалар 
құқығы бойынша уәкіл және Қазақстандағы БҰҰ балалар қорының (ЮНИСЕФ),  
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен өтті.

Халықаралық конференцияның мақсаты – әлемдік стандарттарға сәйкес 
балалардың құқықтарын қамтамасыз етудің өзекті мәселелері бойынша 
халықаралық, ұлттық, үкіметтік емес, қоғамдық ұйымдардың күшін біріктіру және 
конструктивті диалог құруды іске асыру үшін тұғырнаманы жетілдіру және одан 
әрі дамыту. 

Конференция жұмысына балалардың құқықтарын қорғау саласында оң 
жетістіктерге жеткен және үздік іс-тәжірибелерімен бөлісуге дайын алыс 
және жақын шетелдердегі балалар омбудсмендері, халықаралық ұйымдар мен 
мемлекеттік органдардың өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, шығармашылық зия-
лы қауым өкілдері, Қазақстанның барлық аймақтарынан келген балалар қатысты  
(шамамен 1000 адам).

Халықаралық конференция балалардың мүддесі мен құқықтарын қорғаумен 
айналысатын қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдардың, сондай-ақ барлық 
мүдделі мемлекеттік органдардың республикамыздағы балалардың құқықтарын 
қорғау саласында жүзеге асырған жоспарлы жұмыстарының қорытындысы болып 
табылады.

Конференцияда балалардың құқығын қорғау саласындағы барлық негізгі 
аспектілерді қамтитын 12 бағыт бойынша жұмыс жүргізетін тақырыптық 
алаңдардың жұмысына басымдық беріледі. Алаңдардың басты міндеті –  2015 
жылғы 4-ші елдер баяндамасының қорытындысы бойынша балалардың құқығы 
жөніндегі БҰҰ Комитетінің 70-сессиясындағы ұсынымдарды практикалық іске 
асыру бойынша шаралар әзірлеу болып табылады. 

Конференция аясында Астана қаласындағы Оқушылар сарайының базасында 
республикалық балалар Форум-фестивалін өткізу жоспарланған.

Форум-фестивальде негізгі үш бағытта ұжымдық және жекелеген 
шығармашылық жұмыстар ұсынылды: «Таңшолпан» – музыка және көркем 
шығармашылық, «Балалар бастауы» – жобалық жұмыс (оның ішінде EXPO-2017 
қатысушы балалар), «Жас өркен» –балалар мен жастар көшбасшылығы.

Балалар ғылым қалашығындағы мастер-кластарға, технопарк, медиаорталық, 
пікір алмасу алаңдарына қатысты, планетарий, музыкалық сауаттылық бойынша 
интерактивті сабақтар, судомоделдеу, робототехника, 3D-моделдеу және т.б. барды.

Министрліктің баспасөз орталығынан

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ  
25 ЖЫЛДЫҒЫНА  АРНАЛҒАН «БАЛАҒА МЕЙІРІМДІ  
ҚАЗАҚСТАН»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  КОНФЕРЕНЦИЯСЫ
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Педагогика ғылымы: зерттеулер

Ы.АЛТЫНСАРИН  АТЫНДАҒЫ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ҒЫЛЫМДАР  ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ  ИНСТИТУТЫ
(1966–1991 ж.)
(Соңы. Басы өткен сандарда.)

“П едагогика ғылымдары ғылыми-зерттеу институтына тиесілі базалық 
тәжірибелік мектептер туралы” 1962 жылдың 22 қаңтарында 

қабылданған Ережеге сәйкес, мұндай мектептер Педагогика ғылымдар инс-
титуты құрастырған, сондай-ақ облыстық, қалалық білім басқармалары 
мақұлдаған жоспарларды орындауы тиіс. Базалық мектептердің жемісті 
жұмысының мазмұны төмендегідей жайттардан құралған: оқу жоспа-
рын, бағдарламаларын, оқулықтарды, ғылым негіздерін оқыту тәсілдерін, 
политехникалық және өндірістік білім беру әдістемелерін, білім алушылардың 
практикалық қызметке даярлығын тексеру, оқу үрдісін реттеу, оқытушылар 
ұжымын ұйымдастыру, саяси-идеологиялық, адамгершілік, еңбекқорлық, 
эстетикалық, физикалық тәрбиелеу мәселелерін, тәрбие ісі жөніндегі 
басшылық жұмысын қарастыру, оқу жабдықтарының дұрыстығын тексеру. 

Базалық мектеп тәжірибесінің жемісті жұмыстары республикадағы басқа 
мектептерге жаппай әсер ете бастады (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1-6 т., 1511-іс, 1-5 п.). 
Мектептерді әдістемелік нұсқаулықтармен, керекті әдебиеттермен қамтамасыз 
ету, ауызша-жазбаша кеңес беру, мектеп тынысымен жұмысшыларды таныс-
тыру, ұстаздардың «педагогикалық оқулар» сынды іс-шараларға қатысуын 
ұйымдастыру, мұғалімдерді ғылыми іссапарға жіберу, диссертация немесе 
басқа да ғылыми басылымдарға көмектесу, ғылыми-педагогикалық конфе-
ренциялар өткізу – осының бәрі Педагогика ғылымдары ғылыми-зерттеу инс-
титутына жүктелді (ОММ ҒТҚ Қ. 104,  1-6 т.,  1510-іс, 1-4 п.).

«Мектеп жұмысын және КОКП халыққа білім беру бағдарламаларын 
қайта құру туралы» Заңды жүзеге асыруда мұғалімдердің, педагогтер мен 
әдіскерлердің тікелей атсалысуын талап ететін бірнеше алдыңғы қатарға 
мәселелер қойылды. Үздік педагогикалық тәжірибені жинақтап, жер-жерге 
тарату мақсатында 1951 жылдан бастап Алматы қаласында ҒЗИ қабырғасында 
жылына  бір  рет  шілде айында «Педагогикалық оқулар» өткізіліп келді 
(ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1-6 т., 2-іс, 14 п.).

Бұл жылдары Институт Моңғол Халық Республикасының (МХР) 
Халыққа  білім беру министрлігі жанындағы Ғылыми-зерттеу институтының 
қазметкерлерімен тәжірибе алмасу бойынша белсенді байланыста болды 
(ОММ ҒТҚ Қ. 104, 2 т., 1073-іс, 97-98 п.). 

Тәрбие мен оқудың өмірмен байланысын нығайту, екінші жылға 
қалуды толығымен  жою, сабақтардың тиімділігін арттыру, балалардың 
шығармашылық және өз бетімен іздену қабілеттерін дамыту, сондай-ақ 
пәнаралық байланысты нығайту үшін 1963 жылы «Педагогикалық оқулар» 
туралы жаңа Ереже бекітілді. «Педагогикалық оқулардың» негізгі мақсаты – 
педагогикалық теория мен практикадағы жаңалықтарды қамту, алғы шептегі 
мұғалімдер мен халықтық білім қызметкерлерінің жетістіктерін бүкіл ұстаз 
бен білім қызметкерлерінің мақтанышына айналдыру болып белгіленді.  
«Педагогикалық оқулардың» баяндамаларының үлгі тақырыптар топтамасын 
Педагогика  ғылымдары  ҒЗИ  әзірлеп, бекітетін болды (ОММ ҒТҚ Қ. 104,  
1-6 т., 1670-іс, 1-4 п.) 

Осы жылдары Педагогика ғылымдары ҒЗИ аса жоғары шығармашылық 
белесте еді және үздік ғылыми-зерттеу институттарының қатарына кірді, ал 
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педагогика  ғылымы мен оның ішіндегі мамандар да шығармашылықтың 
жоғарғы  сатысында  және  маңызды  мәселелерді  шешуге  қабілетті  бола-
тын. 

ҒЗИ-да педагогика ғылымдарына бағыт беретін Кеңес болды. Кеңестің 
негізгі міндеттері: педагогика ғылымының көкейкесті мәселелері бойынша 
жүргізілетін зерттеу жұмыстарына бағыт-бағдар көрсету; университетте, 
педагогикалық институтта, мұғалімдердің біліктілігін арттыру институтта-
рында және ҒЗИ-да педагогика-психология кафедрасын ашу. Бағыт беретін 
Кеңес ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы проблемаларды шешуге көмектесті 
және Ғылыми кеңестердің дамуына өз үлесін қосты. Айына үш рет жарық 
көретін ақпараттық бюллетеньде ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі 
бағыты және маңызды мәселелерімен байланысты ақыл-кеңестер жариялан-
ды (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1-6 т., 1972-іс, 1-3 п.). 

Қазақстан Компартиясы Орталық комитеті мен Министрлер кеңесінің 
1966 жылғы 7 қазандағы «Ыбырай Алтынсаринның 125 жылдығын тойлау» 
туралы №722 Қаулысы негізінде Педагогика ғылымдары ғылыми-зерттеу 
инс титутына  Ыбырай  Алтынсарин есімі  берілді. Институттың  міндеті бо-
лып, бұрынғыдай,  халыққа  білім  беру негіздерін ғылыми тұрғыда дамыту 
болып қала берді. 1966–1968 жылдары институт құрылымы мынадай болды: 

1. Институтты директоры, оның гуманитарлық және жаратылыстану-ма-
тематика пәндері бойынша екі орынбасары басқарды. 

2. Ғалым хатшы.
Секторлар:
– тарих және педагогика теориясы;
– мектепалды және мектепалдына дейінгі педагогика;
– тәрбие жұмысының әдістемесі;
– бастапқы білім беру;
– қазақ тілі мен әдебиетін оқыту;
– ұйғыр тілі мен әдебиетін оқыту; 
– ұлттық мектептерде орыс тілі мен әдебиетін оқыту;
– шет тілдерін оқыту;
– тарих және география пәнін оқыту;
– еңбек пәнін оқыту;
– жаратылыстану-математикалық цикл бағытындағы пәндерді оқыту;
– кешкі мектепте оқыту; 
– халыққа білім беруді жоспарлау мәселелерін өңдеу; 
– техникалық құралдарды пайдалану әдістері.
– кітапхана (ОММ ҒТҚ Қ. 104,  2 т., 224-іс, 36 п.).
Осы кезеңде республика басшылығы ғылыми және ғылыми-педагогика  

мамандарын дайындауға ерекше көңіл бөлді. Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесі мен Қазақстан КП ОК 1968 ж. 4 қаңтардағы «Ғылыми және ғылыми-
педагогикалық кадрларды дайындауды жақсарту» туралы №7 қаулысы бо-
йынша ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау міндеттері 
арнаулы аспирантура, зерттеуші-стажерлар санын ұлғайту, орталық ғылыми 
мекемелер мен ЖОО іссапарға жіберу арқылы жүзеге асырылады. Сонымен 
қатар ғылыми-зерттеу мекемелері, соның ішінде Педагогика ғылымдарының 
ҒЗИ мен ЖОО аспирантураға қабылдау барысында ғылымға бейім, таңдаулы 
мамандар мен стажерларды алуды тиянақты ұйымдастыруы қажет. Ғылыми 
жетекшілер мен аспиранттардың кандидаттық диссертацияларын уақытылы 
әрі сапалы түрде дайындауға жауапкершілігін арттыру, ғылыми басшылыққа 
ҒА корреспондент мүшелерін, академиктерді, ғылым докторларын, профес-
сорларды кеңінен тарту мақсаты қойылды. Және диссертацияларды бағалау 
үшін нәтижелеріне мүдделі мекемелер мен ұйымдарды қатыстыру ойласты-
рылды (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1-6 т., 2251-іс, 12-19 п.).
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1969 жылы кейбір секторлардың орнына үш бөлім және екі зертхана 
құрылған болатын:

– педагогика тарихы мен теориясы бөлімі;
– бастауыш білім беру әдістемесі бөлімі;
– ұлттық мектептерде орыс тілі мен әдебиетін оқыту бөлімі; 
– еңбекті ғылыми ұйымдастыру және ақпараттар зертханасы;
– жас физиологиясы мен гигиенасы зертханасы (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 2 т.,  

362-іс,  47 п.).
Бастауыш білім беру әдістемесі бойынша Оқу-әдістемелік кеңес секция-

ларында бастауыштарға арналған бағдарламалар мен қазақ тілі, әліппе, ана 
тілі оқулықтарының, 1–3 сыныптарға арналған табиғаттану оқулықтарының 
мазмұны талқыланды (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1-6 т., 18-іс,  1-4 п).

1970 жылы қазақ тілі мен әдебиеті әдістемесінің секторы қазақ тілі 
әдістемесі секторы және қазақ әдебиеті секторы деп екіге бөлінген және пси-
хология зертханасы құрылған (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 2 т., 362-іс,  47 п.).

1971 жылы Институттың  құрылымы мынадай болды. 
1. Басшылық: директор, директордың орынбасары және ғалым хатшы.
2. Педагогика тарихы мен теориясы бөлімі.
3. Бастауыш білім беру бөлімі. 
4. Қазақ тілі секторы. 
5. Қазақ әдебиеті секторы.
6. Қазақстан тарихы мен географиясын оқыту әдістемесі бөлімі. 
7. Ұйғыр филологиясы секторы. 
8. Орыс филологиясы мен шет тілін оқыту әдістемесі бөлімі. 
9. Жаратылыстану-математикалық бағытындағы пәндер мен еңбек пәнін 

оқыту әдістемесі бөлімі. 
10. Экономика, педагогикалық зерттеулерді үйлестіру және ЕҒҰ бөлімі. 
Қазақ мектептерінің 7-8 және 9-10 сыныптарына арналған оқу 

бағдарламасын жасау және оларды эксперттеуге айрықша мән берілді. Оқу-
әдістемелік кеңес отырысында ЖОО-ға түсу үшін қазақ сыныптарының 
орыс тілін тереңдетіп оқытатын факультативтік сабақтар туралы мәселелер 
шешімін тауып жатты (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1-6 т., 2293-іс, 7-10 п.).

Мұрағат материалында (ОММ ҒТҚ Қ. 104, 1-6 т.,  2636 і., 1-7 п.)  КСРО 
Педагогика теориясы мен тарихы бөлімі  институттары  мен Қазақ КСР 
Оқу ағарту министрлігі Ы.Алтынсарин атындағы Педагогика ғылымдары 
ҒЗИ  жүргізген тәрбие және білім беру мәселелері мен оны қарастырудың  
жағдайы туралы анықтама көрсетілген. Онда Педагогикалық ғылымдар ҒЗИ 
КСРО Педагогикалық ғылымдар академиясының Жалпы педагогика ҒЗИ-мен 
бірлесе отырып «Ауылдық мектеп желілерін тиімділікпен құру» (Қазақ КСР 
материалдары бойынша) тақырыбын қарастырып жатқандығы көрсетілген. 
Бұл зерттеудің негізгі міндеттері: тірек аудандар мен облыстардың эконо-
микасы мен мәдениетінің ахуалын және даму келешегін, олардың халыққа 
білім беруді ұйымдастырудың тірек базасы ретіндегі ерекшеліктерін зерт-
теу болды; жұмыс жасап тұрған мектеп желілеріне талдау жасау және 
оның педагогикалық мақсаттылығы мен экономикалылығын бағалау, 
1971–1980 жылдары тірек пунктілерде және облыстарда жалпы білім беру 
мектептерін келешекте тиімді орналастыру жоспарын әзірлеу, осы жоспар-
ларды еңбекшілер депутаттары жергілікті Кеңестерінің қарауы мен бекітуін 
зерттеу нәтижелерін өмірге енгізу формаларының бірі ретінде қарастыруға 
мүмкіндік береді. Мектеп желілерін оңтайландыру өзіндік мақсат ретінде 
емес, барлық ауыл мектеп оқушыларын тәрбиелеу және білім беру үдерісін 
жан-жақтылықпен әрі дұрыс ұйымдастырудың тетігі ретінде қарастырылды. 

Зерттеудің сапалық көрсеткіші ретінде ауыл мектептері құрылымының 
жақсарғаны көрсетілді, соның ішінде: 1970–1980 жылдары Қостанай, Шым-
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кент, Атырау облыстарында бір жинақты бастауыш мектептер саны 129-ға, 
екі жинақты – 46-ға қысқарып, ал үш жинақты мектептер 54-ке көбеюі тиіс 
болды. Сегіз жылдық мектептер саны 72-ге, екі және үш параллельді сынып-
ты орта мектептер саны 53-ке артуы қажет болды. Оқу ағарту  министрлігі 
1971 жылғы 3 наурызда Педагогикалық ғылымдар ҒЗИ ғылыми-практикалық 
жұмысы нәтижесін мақұлдады және республиканың географиялық, 
демографиялық, ұлттық, экономикалық ерекшеліктерін ескере отыра халыққа 
білім беру бөлімдері үшін әдістемелік   ұсыныстар әзірлеуді ұсынды. 

11-ші бесжылдықта (1981–1985 ж.) институттың ғылыми-зерттеу 
жұмыстары жалпы білім беру және мамандандырылған мектеп реформала-
рын жүзеге асыруға және сапасын арттыруға, ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
тиімділігін, зерттеу нәтижелерін республикадағы  мектеп, мектепке дейінгі 
және мектептен тыс мекемелерде өмірге енгізуге бағытталды (ОММ ҒТҚ Қ. 
104, 2 т., 1073-іс, 1-10 п.). 

1983–1986 жылдары Институт КОКП және Кеңес үкіметі шешіміне 
сәйкес, әлеуметтік, мәдени және ғылыми-техникалық прогресті, Қазақ 
КСР ерекшелігін, қызметкерлердің саяси және адамгершілік тәрбиесін 
қалыптастыруды, республикада ғылыми-педагогикалық білімді насихаттау-
ды ескере отырып, өскелең ұрпақты тәрбиелеу және білім беру мәселелерін 
шешумен айналысты. Озық педагогикалық тәжірибе негізінде институт 
қызметкерлері білім мазмұнын жетілдіру, білім беру және тәрбие тетіктері, 
тәсілдері мен түрлері мәселелерін зерттеді. 

Жалпы орта білім беру мектептерін қайта құру талаптарына сәйкес КСРО 
ПҒА үйлестіруімен 1990–1995 жылдары институттың негізгі педагогикалық 
зерттеу бағыттары анықталды: 

– Үздіксіз білім беруді  жүзеге асыру жағдайындағы білім берудің 
ғылыми-әдістемелік негізі мен мазмұны (11 тақырып);

– Педагогика  ғылымдарының  әдіснамасы,  тарихы  мен  теориясы               
(2 тақырып);

– Жан-жақты дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу  (1 тақырып).
Ғылыми Кеңесте 1990–1995 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу 

жұмысының кешенді бағдарламасы талқыланып, бекітілген болатын.
Сонымен қатар, жаңа құрылымды және бағдарламалардың, ғылыми-

әдістемелік әзірлемелер мен құралдардың мазмұнына эксперименталды-
тәжірибелік тексеру жүргізу базалық мектептер және мектепке дейінгі меке-
мелер желісі қайта қаралды. 

Жоғары білікті мамандарды дайындау үшін институт Абай атындағы 
ҚазПИ-мен біріге отырып, қазақ тілі мен қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 
бойынша ана тілінде қорғау құқығымен кандидаттық диссертациялар қорғау 
бойынша мамандандырылған кеңестің ашылуына арналған құжаттар дайын-
далды. 

КСРО педагогикалық ғылымдар академиясы Оқыту мазмұны мен 
әдістері ғылыми-зерттеу институтының Қазақ филиалы

(1972–1992 ж.)
1972 жылы Алматыда Одақтық Педагогикалық ғылымдар академиясының 

Оқытудың мазмұны мен әдістері ғылыми-зерттеу институтының Қазақ 
филиа лы ашылды. Оның тұңғыш директоры п.ғ.к. С.Мусин болды. 

Филиалдың алдына қойған мақсаты – КСРО Оқу министрлігі бекіткен 
пәндердің (математика, тарих, қоғамтану, химия, физика, биология, геогра-
фия, т.б.) білім мазмұнының бағдарламасы мен оқыту әдістеріне сай туын-
дайтын проблемаларды зерттеу болды.

Филиалда физика мен математиканы, химия мен биологияны, тарих, 
қоғамтану мен географияны оқыту зертханалары құрылды. Онда 30-дан 
астам ғылыми қызметкерлер еңбек етті. 1972–1975 жылдары бұл зертхана-

3. “Қазақстан мектебі” №12, 2016.
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лар респуб лика мектептерінің жаңа бағдарламаларға көшу жайын зерттеді. 
Алынған нәтижелер республикадағы қазақ мектептері оқушыларының 
білім деңгейі туралы нақты мәлімет берді. 1975–1980 жылдардағы зерт-
теу жұмыстары, негізінен, оқушылар білімінде орын алған проблемалар-
ды анықтауға бағытталды. 1981–1985 жылдары «Қазақстанның ұлттық 
мектептерінде оқытудың тиімділігін арттыру» проблемасы бойынша қазақ 
мектептеріндегі оқыту үрдісінің тиімділігін жетілдірілген бағдарламалардың 
әдістемелік аппаратын қолдану негізінде арттыру мүмкіндіктері, ұлттық 
мектептегі оқыту үрдісінің ерекшеліктерін ескере отырып сабақ беруді 
жақсарту жолдары зерттелді.

1986 жылдан КСРО Педагогика ғылымдары академиясының Оқыту 
мазмұны мен әдістері ғылыми-зерттеу институтының Қазақ филиалын 
Р.Башарұлы басқарды.

1986–1991 жылдарда «Ұлттық (қазақ) мектептеріндегі оқытудың, 
тәрбиенің мазмұны мен әдістерін жетілдіру» проблемасы бойынша зерттеу 
жұмыстары жүргізілді. 

Жиырма жылда барлығы 600-ден астам ғылыми еңбектер жарияланды. 
Олардың үштен бірі бағдарламалар, оқулықтар, әдістемелік құралдар, сол 
сияқты озат тәжірибелерді жинақтап насихаттауға да көп көңіл бөлінді.

Филиалдағы  зерттеу  жұмыстарынын  нәтижесінде  3  докторлық,                  
8 кандидаттық диссертация қорғалды. 

Егеменді еліміздің бұрынғы Одаққа бағынған мекемелердің қызметін 
жаңаша   құру   кезіндегі  Ы.Алтынсарин   атындағы   институтқа   Қазақ   
филиалы ның қосылуы (1992 ж., наурыз) бүкіл педагогикалық ғылыми-
әдістемелік зерттеулердің басын  бір орталыққа біріктіріп, жаңа мүмкін-
діктерге жол ашты.  Енді  институт педагогика және психология ғылым-
дарының түбегейлі теориялық мәселелерімен де, кезек күттірмес 
практикалық  проблемалармен де айналысатындай дәрежеге жетті, осыған 
орай ЬІ.Алтынсарин  атындағы  ғылыми-зерттеу  институтының  құрылымына 
да айтарлықтай  өзгерістер  енгізілді. Бұл ғылыми мекеме 1992 жылдан бас-
тап ЬІ.Алтынсарин  атындағы  Білім  проблемалары  институты  деп аталды.

жылдық шежiресi бар институттың негiзi әдiстемелiк орталық болып 
1935 жылы бiлiм саласының жанашыры, педагог  Керiм Тiленшиннiң 

ШАТТЫҚҚА  ТҰНҒАН  ШАҢЫРАҚ

Әнуарбек БЕЙСЕ,
Қазақстан  Журналистер  Одағының  мүшесі

70
басқаруымен ашылды. Орталықта алғашында 12  қызметкер жұмыс iстедi. 
Әдiстемелiк орталықты  ашудағы басты мақсаты – облыстың түрлi ауданда-
рында, ауылдарында жұмыс iстеп жүрген мектеп мұғалiмдерiне бiлiм сала-
сында болып жатқан түрлi  өзгерiстердi меңгерту, сабақ жүргiзудiң  тиiмдi 
жолдарын көрсету арқылы әдiстемелiк  көмек  беру болды. Әдiстемелiк 
орталықтың кәсiби қалыптасуы негiзiнде мұғалiмдердiң педагогикалық 
шеберлiгiн көтеруге бағытталған жұмыстың нәтижесiнде 1946 жылы 
әдiстемелiк  орталық – мұғалiмдердiң облыстық бiлiктiлiгiн  жетiлдiру инс-
титуты деген статусқа  ие болды.

1948 жылдың наурыз айында қабылданған Оңтүстiк Қазақстан  облыстық 
КП(б) қаулысына сәйкес Оңтүстiк Қазақстан  халыққа бiлiм беру бөлiмi жа-
нынан Абай  атындағы Оңтүстiк Қазақстан  облыстық  мұғалiмдердiң бiлiмiн 
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жетiлдiру  институты  болып бекiтiледi. Ол Оңтүстiк Қазақстан   облыстық 
еңбекшi депутаттарының атқару комитетiнiң басшылығымен жұмыс атқарды. 
Институт жұмысы  төмендегi мақсаттарға негiзделдi:

– мемлекеттiк бiлiм беру саясатын жүзеге асыру;
– облыс көлемiнде бiлiктi мамандарға деген қажеттiлiктi қанағаттандыру;
– мұғалiмдердің шеберлiгiн арттыру.
Бiлiктiлiктi арттыру институтының сол кездегi директоры Ищанов 

Кәрiмнiң басшылығымен  мұғалiмдердiң кәсiби деңгейiн көтерудi мақсат ет-
кен институтта  пән мұғалiмдерi үшiн арнайы курстар жүргiзiлдi. Курс бары-
сында мектеп мұғалiмдерiнiң қажеттiлiктерi  ескерiлiп, арнайы әдiстемелiк 
көмектер берiлдi.    

1948–1955 жылдар аралығында директорлық қызметте М.М. Галямов  
(1948-1949 ж.), Б.Айдаров (1949-1950 ж.), Ю.Бахитов (1950-1951 ж.), 
К.Дилматов (1951–1954 ж.), С.Шакиров (1954-1955 ж.) жұмыс жүргiздi. 
Бұл кезеңде институт  қызметкерлерi пән мұғалiмдерiмен бiрге мектеп бас-
шылары үшiн арнайы курстар өткiзудi қолға алып, әдiстемелiк көмек беру 
ұйымдастырылды. 

1956–1984  жылдар аралығында  басшылық  қызметке келген  Иван 
Моисеевич Тен облыс көлемiндегi тiрек мектептерiнiң озық тәжiрибелерiн 
жинақтау, тарату жұмыстарын қолға алып, арнайы семинарлар, курстар 
ұйымдастырды. Алғашында 250-ден басталған курс тыңдаушыларының  
саны  1 жылда 5 мыңға  жеттi. 

1984  жылы институт тiзгiнiн қолына алған  Үсен Шойбекұлы Шойбеков  
кезiнде  гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық, педагогика және 
психология, социология мен қоғамдық пәндер бағытында жұмыс жасаған ка-
федралар игi iстер атқарды. 

1987–1997 жылдар аралығында  басқарған  Ергешалы Мамырайұлы 
Мамыраев мектептегi оқу iсiн мемлекеттiк бiлiм стандартында туындайтын 
жаңа талаптарға сай келетiндей етiп ұйымдастыруды қолға алды. Осының 
нәтижесiнде институт жұмысы өркендеп,  ұжым қызметкерлерiнiң кәсiби 
құзыреттiлiгi артты. 

Облыстық атқару комитетi Халық депутаттар Кеңесiнiң  22.04.1991 жылғы 
№258 бұйрығына сәйкес облыстық оқу-әдiстемелiк кабинетi құрылады және 
институт атауы облыстық мұғалiмдердің бiлiктiлiгiн арттыру және қайта 
даярлау институты  болып өзгертiледi. Осы жылдар аралығында облыстық 
мұғалiмдер бiлiмiн жетiлдiру  институты жоғары шығармашылық,  кәсiби 
шеберлiктерге қол жеткiздi. 

Пiрматов Шаруа Пiрматұлы басқару кезiнде институт Оңтүстiк Қазақстан 
облыстық үздiксiз бiлiм беру институты  болып өзгердi. Бұл тұста институт 
қызметкерлерi ғылыми-зерттеу жұмыстарын  жүргiзуге жұмылдырылды.  
Басқару қызметiне келген Бектенғалиева  Сәния Хайруллақызы тұсында 
мемлекеттiк тiлдi қолдау аясында «Мемлекеттiк тiл» кабинетi,  дарынды ба-
лаларды анықтау және дамыту мақсатында «Дарын» кабинетi,   халыққа бiлiм 
беру тарихын есте сақтау үшiн облыстық педагогикалық мұражай, компью-
тер класы,  лингвистикалық орталық ашылды. Экологиялық-биологиялық 
бұрышы жасақталып, спорт алаңы, «Тоғызқұмалақ», «Бестас» халықтық ойын 
бөлмелерi құрылды. Физика,  химия, биология кабинеттерi, географиялық 
алаң жабдықталды. Осы заманғы ақпараттық технологияларын қолдана 
оқыту әдiстерiн белсендi жасауды қамтамасыз ететiн құрылымдық бөлiмше 
ретiнде дәстүрлi кiтапхана қорын пайдаланып, медиатека құру мақсатында 
компьютер аймағы құрылды. Дәстүрлi емес ақпарат қорын қалыптастыру 
және қорға электронды каталог құру жұмыстары жүргiзiлдi.
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Облыстық мұғалiмдердің бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау инсти-
туты облыстық бiлiм департаментiнiң 19.01.1999 жылғы №11947–1958МК 
бұйрығына  сәйкес облыстық үздiксiз бiлiм беру институты болып қайта 
құрылады. 

Оңтүстiк Қазақстан облыстық әкiмшiлiгiнiң  мекеменi  кәсiпорынға ай-
налдыру жөнiндегi 01.09.1999 жылғы №44 шешiмiмен облыстық үздiксiз 
бiлiм беру институты мемлекеттiк коммуналдық  қазыналық кәсiпорын болып 
ауыстырылды. Осы жылдары республикада алғаш рет ауқымды халықаралық 
деңгейде инновациялық-педагогикалық технологияларды енгiзу аясын-
да ғылыми-практикалық iс-шара ұйымдастырылады. Бұл кездесуге атақты 
ғалымдар, педагогикалық технологиялардың авторлары Ш.А. Амонашвили,  
М.Жанпеисова, Т.Т. Галиев, Р.В. Овчарова қатысқан болатын. Конферен-
ция барысында республикалық ғылыми-практикалық зерттеу орталығының 
директоры, п.ғ.к. Ү.Б. Жексенбаева, Москва қаласындағы мемлекеттiк 
педагогикалық университетiнiң профессоры, педагогика және психология 
ғылымының докторы А.И. Савенков арнайы сабақтар бердi.     

Александр Николаевич  Кулешовтiң басқару барысында  институт атауы 
Облыстық бiлiм беру жүйесiндегi жаңа технологиялар, педагог кадрлардың 
бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау орталығы болып өзгертiлдi. 
Облыстық мұғалiмдердiң бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау инсти-
туты түгелдей ақпараттық-коммуникативтiк технологиямен жабдықталды: 
әрбiр қызметкер  жеке дербес компьютермен қамтылып, интернет желiсiне 
қосылды. Мемлекеттiк стратегиялық бағыт тұрғысынан  көптiлдi бiлiм беру  
кабинетi  ашылды. 

Бiлiм беру бағдарламалары инновациялық-педагогикалық технология-
ларды, iзденушiлiк, зерттеушiлiк және шығармашылық қызмет дағдыларын, 
оқытудың ақпараттық және қашықтан оқыту  технологияларын меңгерген 
көптiлдi мұғалiмдi даярлауға бағытталған тың жұмыстар жүргiзiлдi. 

Бақберген Қожамбердiұлы Айтбаев 2010 жылдың тамыз айында институт 
директоры болып тағайындалды.  2011  жылдың тамыз айынан 2012 жылдың 
қазан айы аралығында  институтқа Туғанбаев Мырзабек Iлесұлы басшылық 
жасады. 2011 жылдың қазан айында педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру 
және қайта даярлау орталығынан облыстық мұғалiмдердiң бiлiктiлiгiн артты-
ру және қайта даярлау институты болып өзгертiлдi.

ҚР үкiметiнiң №232 қаулысына сәйкес 2012 жылы 17 ақпанда «Өрлеу» 
бiлiктiлiктi арттыру ұлттық орталығы акционерлiк қоғамы құрылды. Оңтүстік 
Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн арт-
тыру институты филиал ретiнде 2012 жылдың 2 қазанында облыстық Әдiлет 
басқармасында тiркелдi. Осы уақыттан бастап Лаура Тұрлыбекқызы Искакова   
институтты басқарып келедi.

Қазақстан Республикасында бiлiм беру саласын дамыту саясатын-
да айқындалған педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiнiң са-
пасын жетiлдiру  үрдісi  әлемдiк озық тәжiрибе негiзiнде, жаңа форматта 
жүзеге асырылуда.  Қазiргi таңда заман талабына сай педагог кадрлардың 
бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiне өзгертулер енгiзiлiп, бiлiмдi дамытудың 
сұраныстарына толық жауап беретiн педагогтердiң кәсiби құзыреттiлiгi мен 
бiлiктiлiгiн арттырудың тиiмдi моделi құрылды. Бүгiнгi таңда –  бұл аймақтық  
инновациялық орталықта әлемдiк және қазақстандық озық тәжiрибенi енгiзу 
негiзiнде жоғары сапалы бiлiм берудi қамтамасыз ететiн тәжiрибелi профес-
сорлар, доценттер, ғылым кандидаттары, магистрлер және тренерлер қызмет 
жасайды. 

Педагогикалық қауымдастық үшiн еңбек етiп жатқан институт осылай 
жаңа меженi игеруде.

Шымкент  қаласы.
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роект «Марафон гражданских инициатив» как пример технологии по-
вышения гражданской активности школьников, основанной на взаимо-

МАРАФОН ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 
КАК ПРИМЕР МЕЖСЕКТОРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Владимир ГУСАРОВ,
кандидат педагогических наук

П
действии разных секторов власти. В рамках общего развития гражданского 
образования в России появляются яркие проекты, ориентированные на тер-
риториальные запросы и учитывающие особенности регионального образо-
вательного пространства. 

В отличие от проекта «Гражданин» проект «Марафон гражданских ини-
циатив» позиционирует взаимодействие различных секторов и активизирует 
усилия не только образовательных, но и детских общественных организаций, 
местного сообщества, муниципальными органами власти. То есть, в проекте 
«Марафон гражданских инициатив» осуществляется взаимодействие струк-
тур системы образования и структур гражданского общества.

Как он появился? Существовавший до этого для реализации в округе 
целей гражданского образования формат проекта «Гражданин» не в полной 
мере отвечал запросам, поступающим из образовательных учреждений и дет-
ских объединений. В результате увеличения количества запросов на создание 
условий для развития общественной и гражданской активности школьников 
возникла идея нового проекта,  предполагающего поддержку работы школь-
ников в течение всего учебного года. За свою продолжительность он получил 
название «Марафон», и за то, что в процесс взаимодействия включались но-
вые институты гражданского общества к названию присоединились «граж-
данские инициативы». 

Изначальная идея состояла в том, что проект задавал несколько органи-
зационных форматов для реализации тех социальных инициатив, которые 
поступали от школьников, образовательных учреждений и общественных 
объединений.  Заданные  форматы,  проектные  линии  и содержательные 
проектные площадки позволяли осуществить практически все многообразие 
поступающих предложений.

Гражданский марафон – это технология повышения гражданской актив-
ности школьников, основанная на их индивидуальной (групповой) инициати-
ве, ученическом самоуправлении, реальной социальной практике и личном 
участии в делах школы, детских общественных организаций, местного со-
общества, на деловом сотрудничестве с муниципальными органами власти 
и т.д. 

В число основных задач проекта вошли такие, как:
– систематизация имеющегося опыта гражданского воспитания детей и 

создание информационного банка эффективных технологий гражданского 
воспитания молодежи;

– развитие ученического самоуправления в образовательных учреждени-
ях и активизация деятельности детских и молодежных общественных орга-
низаций;

– диагностика воспитательного потенциала образовательных учрежде-
ний и детских общественных организаций; 

– стимулирование деятельности педагогических коллективов, активно 
занимающихся гражданским воспитанием подрастающего поколения;

– формирование базы данных наиболее перспективных выпускников 
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школ и высших учебных заведений, будущих лидеров в различных социаль-
ных сферах;

– создание условий для освоения школьниками основных демократиче-
ских процедур гражданского общества, повышение культуры правовых и де-
ловых отношений;

– знакомство с содержанием экономических и политических отношений 
на государственном и международном уровне;

– овладение навыками содержательного взаимодействия с партнерами с 
помощью глобальной сети интернет;

– обучение школьников  навыкам социального проектирования;
– включение школьников в реальную работу по улучшению жизни мест-

ного сообщества.
Календарные этапы реализации проекта несколько шире, чем в проекте 

«Гражданин» и в большей степени соответствуют ритму работы школы: 
– 1-й этап. "Стартовый" (подготовительные мероприятия и осенняя учеба 

актива): 1–я учебная четверть и осенние каникулы;
– 2-й этап. "Пилотный" (реализация пробных программ и зимняя учебная 

сессия): 2–я учебная четверть и зимние каникулы;
– 3-й этап. "Основной" (реальная практическая деятельность по основ-

ным программам и молодежный фестиваль "Новая цивилизация"): 3-я учеб-
ная четверть и весенние каникулы;

– 4-й этап. "Итоговый" (подведение итогов года, проведение летних про-
грамм и межрегиональных (всероссийских) акций, планирование предстоя-
щего учебного года): 4-я учебная четверть и летние каникулы.

Отдельное внимание в проекте уделяется структурам гражданского об-
щества, которые выделяются как проектные линии. Всего выделяются четы-
ре линии:

а) «Ученическое самоуправление» – функционирование органов учени-
ческого самоуправления на уровне классов и всего коллектива общеобразо-
вательного учреждения во взаимодействии с другими органами школьного 
самоуправления;

б) «Детские общественные организации» – деятельность существующих 
(или создание новых) детских общественных организаций во взаимодействии 
с ученическим самоуправлением образовательного учреждения и местным 
самоуправлением через ассоциацию общественных объединений;

в) «Центры гражданского самообразования» – создание и работа в об-
разовательных учреждениях центров гражданского самообразования детей и 
молодежи в режиме сетевого взаимодействия. В каждом центре реализуется 
один или два подпроекта;

г) «Социальное проектирование» – разработка и реализация проектов, 
приносящих реальную пользу местному сообществу, по инициативе и сила-
ми команд школьников.

Состав участников Марафона демократичен. В качестве участников 
могут выступать общеобразовательные учреждения, учреждения дополни-
тельного образования, детские и молодежные общественные организации, 
отдельные проектные группы школьников, а также инициативные граждане, 
согласные с принципами и формой работы Марафона. 

Конечным итогом деятельности проекта «Марафон гражданских инициа-
тив» является формирование установки на самостоятельный выбор и само-
определение в контексте социальной инициативы в детских и подростковых 
объединениях и общественных движениях.

Непосредственными результатами проекта являются:
– Формирование у школьников социально полезных навыков самоорга-

низации, планирования и проектирования;
–  Организация досуга школьников в рамках деятельности, нацеленной 

на решение конкретных проблем местного сообщества;
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– Создание  условий для развития социально активной личности под-
ростка;

– Формирование образцов успешного взаимодействия различных инсти-
тутов (образовательного учреждения, неформального объединения, обще-
ственной организации).

Подводя итог, можно констатировать, что «Марафон гражданских ини-
циатив» является разновидностью программы гражданского образования. В 
общих рамках, сложившихся применительно к таким программам, она но-
сит не столько когнитивный характер, сколько стимулирует гражданскую ак-
тивность и принципиально ориентируется на конечный результат не в виде 
знаний об обществе и человеке, а в виде определенных качеств и умений, 
необходимых всем субъектам образовательного пространства как гражданам 
демократического общества. При этом гражданское образование является 
средством помощи растущему человеку в решении экзистенциональных про-
блем. Таким образом, акцент делается не на передачу знаний о гражданствен-
ности, а на разработку и внедрение процедуры формирования поведения, 
свойственного членам демократического общества.

Цель внедрения проекта «Марафон гражданских инициатив» изначаль-
но была сформулирована по принципу «отстройки» от уже идущего проекта 
«Гражданин» и дополнения к нему.

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

Запуск проекта «Марафон гражданских инициатив» принес в образова-
тельные учреждения методику построения партнерских отношений с органа-
ми власти; стимулировал организацию проектной деятельности, внедрение 
демократических принципов, применение определенных рыночных механиз-
мов, позволяющих представить образовательное учреждение как реальный 
источник знаний и концептуального воспитания. Инициативы школы выхо-
дят на новый уровень отношений между представителями трех секторов. В 
проектах объединяются наиболее инициативные люди территории, привле-
кая в свои ряды тех, от кого зависит решение многих вопросов жизнедея-
тельности, и сообща планируется решение многих местных проблем. Такой 
подход провоцирует организацию инициативных групп, объединений, зани-
мающихся решением территориальных проблем. 
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45 минут

О қушыларды С.Сейфуллиннің «Далада» өлеңімен таныстырып,  ақын ның 
өмірі, шығармашылығынан жалпы мәлімет бере отырып, өлең арқылы 

С.СЕЙФУЛЛИННІҢ  «ДАЛАДА»  ӨЛЕҢІ 

Нұргүл  ҚАСЕНОВА,
№ 50 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, 
Жайнагүл  МЕКТЕПОВА,
осы мектептің музыка пәні мұғалімі

Сәкеннің ұлы суреткер және композитор екендігін ашып көрсеттім. Сабақты 
тарих, қазақ тілі, музыка пәндерімен байланыстырып өткіздім.

Көрнекілікке «Асау тұлпар» өлеңдер жинағын, интерактивті тақта, 
С.Сейфуллиннің шығармашылығы туралы бейнеролик, электрондық оқулық, 
баян аспабын пайдаландым.

І. Ұйымдастыру кезеңі. 
Сыныпты ұқсас сөздер арқылы үш топқа бөлу.
Әр топ алған сөздері туралы өз ойларын айтады.
Үй тапсырмасын  тексеру. 
 «Серпілген сауал» әдісі.   Зерделі  сұраққа ұтымды  жауап  беру.
1. Мағжан  Жұмабаев  кім?
2. Қандай  өлеңдерін  білесіңдер?
3.  «Мен  кім?»  өлеңіндегі  сұраулы сөйлем    оралымдары  әдебиет   тео-

риясында  қалай  аталады?
4.  Ақын  өзін  нелерге  теңейді?
5. Ақын  өзін  теңеген   нәрселердің  қасиеттерін  атай  аласыз  ба?
ІІ. Қызығушылықты  ояту.
І. Жылқының  жампозы  (тұлпар).
2. Жүрдек  жылқы  (жорға).
3. Қазақтың  қысқы  азығы (соғым).
4. Сусын  (қымыз).
5. Ат айдайтын  құрал (қамшы).
6. Сусынның  емдік  жеңіл  түрі (саумал).
7. Биенің  төлі  (құлын).
8.  Аттың  басына  кигізетін  әбзел  қалай  аталады? (жүген).
ІІІ. Мағынаны тану.
1.С.Сейфуллиннің өмірі,  оның мұражайы туралы  бейнетаспадан көрсету.
2. «Асау тұлпар» өлеңдер жинағы туралы әңгімелеу.
4. «Далада» өлеңін мәнерлеп оқу, мағынасын ашу.
5.  Топтарға тапсырма беріледі.
«Ойлан-жұптас-бөліс» әдісі (7 мин. уақыт беріледі).
1-топ – өлеңнің мазмұнын қара сөзбен айтып береді, 2-топ– өлеңнің 

мазмұнына сәйкес сурет салып, сол өлең жолдарын оқып береді, 3-топ – 
табиғат туралы төрт жол өлең құрастырады.

Музыка пәні мұғалімі Сәкен Сейфуллиннің әндері туралы мағлұмат 
беріп, жұмбақ жасырады.

Үлкен-үлкен түйені,            Көтеріп орман, тоғай, тастың бәрін, 
Тастапты атам шөгеріп.          Жапанда шөгіп жатыр үлкен нарым.
Өркеші бұлтқа тиеді,           (Тау) 
Бауыры жатыр көгеріп. (Тау)
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Сергіту сәті. «Әуенді тап» ойыны (табиғат туралы әндердің әуенін табу: 
«Сарыжайлау», «Желсіз түнде жарық  ай», «Сарыарқа», «Алатау»).

Сәкен Сейфуллиннің «Тау ішінде» әні баян аспабының сүйемелдеуімен 
орындалады. 

ІV. Ой толғаныс кезеңі.
– Жастар деп отырғанымыз кімдер?
– Сәкен неге жастарға сенім артып отыр?
– Сәкен өмір сүрген заман мен қазіргі заман қандай?
– Қазіргі заман жастары мен бұрынғы кезең жастарын салыстырайық, ол 

үшін білім алуымыз керек.
V. Бағалау 
Бағалау парағы арқылы оқушыларды бағалап,  «Далада» өлеңінен үзінді  

жаттап келу үй тапсырмасына берілді. 
Ақтөбе қаласы.

ғасыр  көшбасшы  сайысына   қатысушыларға 
сәттілік тілей отыра ойынымызды бастаймыз. 

“ОЛ  КІМ?,   БҰЛ  НЕ?” 

Слухан  ЮНУСОВА, 
Қазыбек бек  орта  мектебінің  
бастауыш   сынып  мұғалімі

ХХІ
І бөлім – “Бәйге” (шарты: 2 топқа 15 сұрақтан, әр  

дұрыс  жауапқа 2 ұпай  беріледі).  
1-топқа.                                                                                                                    

1. Қазақстан  Республикасының  астанасы (Астана).
2. Қара алтын деген не? (көмір).
3. Киіз үйдің қабырғасын қалай атайды? (кереге).
4. Сенің әкеңнің шешесі кім болады? (апа).
5. Мектептегі ең жоғары баға (бес).
6. Кекілік құс па, жануар ма? (құс).
7. 2-ні үш рет қосқанда неше болады? (6).
8. Жыл мезгілдерін ата (күз, қыс, көктем, жаз).
9. Қазақтың ұлттық ойындары (арқан тарту, орамал тастау, асық ойнау).
10. Қыста түрін өзгертпейтін ағаш (шырша).
11. Көше қиылыстарында жолды не көрсетеді? (бағдаршам).
12. Кітапханада кім істейді? (кітапханашы).
13. Қойдың төлі (қозы).
14. Жеті күн (апта).
15.  Қазақша жылдың басы не? (тышқан).
2-топқа. 
1. Қыс айларын ата (желтоқсан, қаңтар, ақпан).
2. Жасың нешеде? (өз жасын айтады).
3. 9-бұл (сан).
4. Екі сабақтың ортасында не бар? (үзіліс).
5. Аптаның бірінші күні  (дүйсенбі).
6. Күзде жапырақтар қайтеді? (сарғаяды).
7. 3+3+3 неше болады? (9).
8. Халықаралық әйелдер күні (8-наурыз).
9. Сыныпта неше қыз балалар бар?
10. Біз сабақта тақтаға немен жазамыз? (бормен).                                                                      
11. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі (қазақ тілі).
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12. ҚР. ақшасы қашан енгізілді? (15.11.2003 ж.).
13. Басты байлық (денсаулық).
14. 12 ай (жыл). 
15. Күйді орындаушы адам (күйші).
ІІ бөлім – “Полиглот”. (Шарты: жұмбақтардың шешуін тауып,  жауабын 

қазақ, орыс тілдерінде айту, әр дұрыс  жауапқа  3 ұпай).
1-топқа.
1. Мен – ақ қалам, ақ қалам,
 Жазған сайын жоқ болам. ( бор-мел)                                                                                         
2. Қарап тұрсаң өзіне,  
 Сурет түсер көзіңе.                                                                                                                               
 Ол суретің ұқсайды,                                                                                                                                      
 Дәл қазіргі кезіңе. ( айна-зеркало)                                                                                              
3. Күнібойы сен оны, 
 Екі аяқтап басасың.                                                                                                                      
 Жатар кезде өзіңнен,                                                                                                           
 Аулақтатып қашасың. (етік-сапоги)                                                                                                         
4. Күндіз бәрі қашады,                                                                                                                             
 Түнде аспанды басады. ( жұлдыз-звезда)                                                                               
5. Ағайынды бәрі.                                                                                                                         
 Шықса жасыл,                                                                                                                                   
 Түссе сары. ( жапырақ-листья)                                                                                                       
6. Шидиген ұзын сирағы,                                                                                                                           
 Тастай керең құлағы.                                                                                                                                    
 Сөйтіп жүріп көп жерге,                                                                                                                
 Аспалы торлар құрады. (өрмекші-паук)                                                                                  
7. Жазда қыдырады,                                                                                                                           
 Қыста тынығады. (аю-медведь)                                                                                        
8. Жатып-жатып инелер,                                                                                                
 Жүгіріп жаныңа тез келер. (кірпі-ежик)                                                                                                            
9.Қыста ғана болады,                                                                                                                 
 Ұстасаң қолың тоңады. (қар-снег )                                                                                           
10.Үй ішін аралап,                                                                                                                    
 Түнде көп жортады.                                                                                                               
 Қаптарды жарып,                                                                                                                         
 Мысықтан қорқады. (тышқан-мышь)
2-топқа.
1. Өзі жап-жас, мұрты бар,                                                                                                        
 Ет пен сүтке ұмтылар.                                                                                                  
 Тастамайды жылы үйде,                                                                                                            
 Түкті тонын шұп-шұбар. (мысық-кошка)                                                                                   
2. Төрде жатып шалқиған, 
 Дәу қарны қампиған. (жастық-подушка)                                                                                            
3. Еркін самғап ұшсын деп,                                                                                              
 Мәпелейміз, баптаймыз.                                                                                                       
 Бейбітшілік құсы деп,                                                                                                                            
 Қайсы құсты атаймыз? (көгершін-голубь)                                                                              
4. Жерде де мекен етеді,                                                                                                              
 Көлде де мекен етеді. (бақа-лягушка)                                                                                           
5. Жұпар иісі еседі,                                                                                                                   
 Жайнап бақта өседі.(гүл-цветок)                                                                                                   
6. Көкпеңбек еді көктемде,                                                                                                                               
 Қызарды күзге жеткенде. (алма-яблоко)                                                                                            
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7. Сыртта қапырық болып тұр,                                                                                                                            
 Үйде ол селкілдеп тоңып тұр. (тоңазытқыш-холодильник)                                                                   
8. Жерге тырс-тырс тамады,                                                                                                            
  Сайға қарай ағады. (жаңбыр-дождь)                                                                                               
9.  Жарға шығып ойнайды,                                                                                                         
 Ойынға бір тоймайды.                                                                                                                      
 Болса-дағы сақалы,                                                                                                                
 Секеңдеуді қоймайды. (ешкі-коза)                                                                                                   
10. Мен жүгірсем – жүгіреді,                                                                                                                      
  Мен мүдірсем – мүдіреді. (көлеңке-тень)
ІІІ бөлім – Дода (әр пән  бойынша  5 сұрақ  қойылады).                                                                        
ІV бөлім – Тапқырлық. (Шарты: әр дұрыс жауапқа 2 ұпай).                                                                                                                                     
Сайысымыз осымен аяқталды, сөз кезегі әділқазыларға берілді.
Таң шуақ тәуелсіздік елімізде,       Аман-сау болайықшы көріскенше,
Бақ - дәулет шалқи берсін жерімізде.     Көкбайрақ, желбірей түс көгімізде!

Алматы  облысы  
Жамбыл  ауданы.

абақтың мақсаты – тілек сөздерді түсініп оқып, 
өмірмен байланыстыра отырып мағынасын ашуға 

ТАУДАЙ   БОЛ!

Гүлмира  КАДЕШОВА, 
«NURORDA” мектеп-лицейінің
 бастауыш сынып мұғалімі

С
бағыттау; сөздік қорларын молайтып, сауатты оқуға, 
өз ойларын дәлелдеп айтуға, ізденуге  қалыптастыру;       

әдептілікке, адамгершілікке, ізгілікке, салт-дәстүрді құрметтеуге тәрбиелеу.
Сабақтың әдісі:  сұрақ- жауап, өзіндік, топтық  жұмыс; түрі:  аралас сабақ.
Сабақтың көрнекілігіне интерактивті тақта, ақын Жарасқан Әбдірашевтің 

өлеңдері, оқулық, дәптер, бейнеролик қолдандым.
Сабақтың барысы
І. Ұйымдастыру сәті (мұғалім сөзі).
Армысың, алтын күн, Армысың жан досым
Армысың, асыл жыр, Жылуыңа жылу қос,
Армысың көк аспан,  Міне, менің қолым бос.

(Оқушылар бір-бірінің қолын алады.)
ІІ. Үй тапсырмасын пысықтау.
«Қызық  дәстүр»  (қатармен жұмыс).
1. Тізбектеп оқу.
2. Мәтінді мазмұндау.
3. Сұрақпен жұмыс.                   
Қазақтың  салт-дәстүрлеріне  шолу жасау (бейнеролик).
ІІІ. Жаңа сабақ.
– Балалар, осындай  салт-дәстүрлер кезінде балаларға, жастарға не айта-

ды?
– Тілектер айтылады (Азамат бол!,  Бақытты бол! Үлкен бол!, т.б.).
Таудың суретін  көрсету арқылы сабақтың тақырыбы ашылады.
Автор туралы қысқаша  мәлімет беріліп бейнесюжет көрсетілді.
– Балалар, ақын аталарың мен немересінің арасында қандай  іс-әрекет
болды ? Ақын немересіне   не айтты  деп ойлайсыңдар?
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– Жақсы тілектер, сөздер, т.б.
Ал енді сол тілектерді оқып көрелік.
Оқулықпен жұмыс.
Мұғалім өлеңді мәнерлеп, тізбектеп оқиды.
Сұрақтар беру арқылы  өлеңге талдау жасалады.

Көсем – топ ішінде тез шешім қабылдап,   өз ойын айтып, топты жақсы 
ұйымдастыратын  беделді тұлға.

Оқушылар жасырын парақшаларды ашып, сөздердің мағынасын 
түсіндіреді.

– Балалар, ертеде ата-бабаларымыз  бізге қандай жақсы тілектер айтқан 
екен,  оқып көрелік  (хрестоматия, 24-бет).

Оқушылар екі өлеңді салыстырады («бол» деп аяқталатын жолдарды 
оқып  талдайды).

ІV. Дәптермен жұмыс.
Оқушылар  өлеңнің «бол» деп аяқталатын жолдарына ұқсатып тілектер 

жазады, оқиды.
V. Топтық жұмыс.
Оқушылар ұяшық таңдау арқылы тапсырмаларын алады.

Қожанасыр туралы әңгімелер.

Мақал-мәтелдер.

«Бесік жырын» әндетіп айт.

Жаңылтпаш.

Жұмбақтар.

VІ. Сабақты қорытындылау.
Рефлексия.
– Балалар, осы өлеңдегі негізгі ой не? Жақсы сөзді оқығанда қандай 

сезімде боласыздар?
– Қуанамыз. көңіл күйіміз көтеріледі, т.б.
– Балалар, қонаққа келген апайларға, бір-бірімізге, елімізге деген 

жүректен шыққан тілегімізді жазайық (оқушылар тілек жазып оқиды, 
берілген парақшаға жапсырады).

Жаңбырмен жер көгереді,
Батамен ел көгереді, – деп  халқымыз бекер айтпаған,  ендеше, осы жақсы 

тілектерді бойымызға сіңіре отырып еліміздің білімді де білікті азаматы мен 
азаматшасы болайық.

50-беттегі өлеңді мәнерлеп оқып, жақсы  тілектер жазып келу үй тапсыр-
масына  берілді.

Астана қаласы.

  зерек    Өлең кімге                 көсем
       арналған?

   сергек                      әділ                  шешен

1

2

3

4

5



45

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ype of the lesson: Competition Aim: to develop students skills in speaking, in 
understanding.

“THE  FIELD  OF   WONDER”

E.SINITSYNA,
Teacher of the еnglish language 
gymnasium “Arman”

T
Aids: a top, a magic box, puzzles, riddles, a tape recorder. 
1. Greeting:
T: -Good morning students! How are you today?
Students:  - Good morning teacher! We are fine thank you, and you?
T: -I am fine too, thank you.
Phonetic drill: 
T: -What date is it today?
St1: -Today is the 16th of March.
T: -What day of the week is it today?
St2: -Today is Wednesday.
T: -What is the weather like today?
St3: -Today is sunny, not cloudy.
St4: -It is not rainy, not snowy, not foggy. 
2. Music (from TV program “The field of wonder”)
Teacher: Today, students, we have an interesting lesson. We will play a game 

that is called “ The field of wonder”. Look at the blackboard. You can see the words   
which you should guess. I divide you into three groups. Remember your number:

1, 2, 3. Group1 sits on the right side, Group2 sits in front of me, Group3 sits 
on  the left side. 

I. Listen to the task: 
Group 1: It’s the name of the main character of the book. The author of this 

book is Carlo Collodi. This character doesn’t want to study. He is lazy. He wants to 
play all day long.  – PINOCCHIO

I  have a special task for others Groups: Riddle You must do sums and get the     
letter and fill in the blanks.
When you finish, read the word.
Let’s begin. Turn the top and name the letter.
Students turn the top and name the letters one by one.
S1 – P, S2 – I, S3- C, S4- O, S5- H, S6- N.
 P    I    N   O   C  C   H   I   O

Teacher: Yes, That’s right. Your group gets 60 points
Riddle

A 15+3=  N   12+23=
D 7+5=  T   8+9=
V 1-0=  U   13-9=
E 3-3=  R   10-8=
Teacher: What does it mean?
Students: It is the kind of book.
Teacher: What kinds of books do you know?
Students: Fables, fairy-tales, comics.

a      d        v      e      n      t       u      r      e
18   12      1       0     35   17      4      2     0
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Advertisement (turn on the tape-recorder)
Music from Mary Poppins
(Girls dance and one girl became a boy)
Girls: Zhasmin, what happened to you?
Zhasmin: I am hungry. I want to eat.
Girls: Don’t stop. Eat Snickersnee.
Girls: Is it better?
Zhasmin: Yes. I am better.
Teacher: Group 2, Turn the top, name the letter one by one:
It is the kind of sport. People have a race on the bicycles. How do we call this  

sport?
 While the second group tries to know the name of the sport, the other Groups 

make  puzzle.
S1 – C, S2 – N, S3 –Y, S4 – L, S5 – G, S6 – I.

Teacher: That’s great! Right you are. Your group gets 50 points.
Task – Puzzle.
A) Teapot
The teacher: Let’s say the poem about the teapot: .(Poem about teapot)
All the students say together. Let’s do some exercises. Say and show:
I am a little teapot
Short and stout.
This is my handle,
This is my spout.
I am very clever pot.
It is true.
Here is an example of what I can do .
When I see a tea cup ,hear me shout,
Lift me up and pour me out!
Teacher: Group 3:  Turn the top and name the letter and try to say the word.
Teacher:   It  is  a  thing  which  we  put on the laps when we eat at the table. 

– NAPKIN
The other Groups have a special task. You should guess the word.
S1 – N, S2 – I, S3 A , S4 – K,

C Y      C L       I     N G

Teacher: We have a sector 
“Prize”. The Magic Box in studio!

(Student 1 brings the magic 
box),

Teacher: I give you 100 merits,
Student1: I choose the prize.
Teacher: I give you 1000 

merits.
Student1: No, no. I choose the 

prize.
Teacher: OK. I open the magic 

box. And there is a big chocolate. 
Here you are.

S1: Oh, thanks a lot.  I like chocolate.
Teacher: According to the rules, the person, who choose the prize, leaves this 

game. Sorry, change your place. The next student turns the top.



47

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

S5- P.

Teacher: Now you know this word. Your Group has 40 points.
Task for other Groups

Teacher: What does the word “please” mean?
Student1 : It is a polite word.
 All the students: Poem: Always try to be polite in everything we do
Remember always to say please and don’t forget thank you.
Teacher: Now, those who has the highest point, This Group will play the Super 

game,  and the super prize is The English Book, “Alice in Wonderland”, because 
the sponsor of our program is the company “Эрудит”.

Teacher: It is a school thing. Each grade has it. It has your names and surnames 
where put marks.  

S1 – R, S2 –G, S3 – I, S4 – E, S5- T. S6 – S.

Teacher: That’s right. It is REGISTER.
Who works at the school? Who puts marks?
S1: The teachers work at  school. The teacher puts mark.
Teacher: Lets sing a song: “I am a super teacher”.
Conclussion: Students, you work very hard. You have showed your skills in 

understanding, in spelling.  You were very active.
The lesson is over. Good Bye.

Шымкент қаласы.

P       l       e   a        s    e

R E      G I      S    T        E     R

ырша ойыншығының жасалу технологиясымен танысып,  меңгерту,    
оқушылардың логикалық ойлау қабілетін жетілдіре отырып 

ЖАҢА  ЖЫЛ  ШЫРШАСЫНА 
АРНАЛҒАН  ОЙЫНШЫҚ 

Салтанат  ҚҰСАЙЫНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы №49 мектеп-гимназияның 
технология пәні мұғалімі

Ш
қолөнерге деген шығармашылық белсенділігін дамыту, өз бетінше жұмыс 
еріктілігін, өз күшіне сенімділігін,  жасайтын жұмысты эстетикалық 
талғаммен орындауға  тәрбиелеу – сабақтың басты мақсаты болды.

Көрнекі құралдарға интерактивті тақта, нұсқау карта, видео-көрініс-
терді пайдаландым.

Сабақты бейнелеу өнері, математика пәндерімен байланыстырып 
өткіздім. Сабақ бірнеше кезеңдерден тұрады.

І. Ұйымдастыру кезеңі.
1. Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу.
2. Сабаққа назарын аудару.
ІІ. Жаңа білім беру. Жұмысты орындау үшін сәнді атлас таспалар 

қажет.  

N       A       P K      I        N
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Таспа – ұзындығы шексіз, түрлі-түсті, ені әртүрлі болады, 0,5мм-ден 
5,6 см-ге дейін. Таспадан әртүрлі бұйымдар жасауға болады.  Таспаның 
тарихына келетін болсақ – бұрынғы уақытта адамдардың күнделікті 
өмірінде, тұрмысында матадан жіңішке жолақтар қолданылған. Ұлы 
Грецияда әйелдер шаштарын жіңішке жолақ маталармен түр-келбеттері 
әдемі көріну үшін өретін. Сондай-ақ түрлі-түсті таспалармен киімдерді 
сәндеген, әр әлеуметтік топтағы адамдар үшін түсі мен маталары сәйкес 
келетін.

Орта ғасырда Италияда таспамен орындықтың арқалықтарын 
әрлеген, сонымен  қатар  ауыр  перделерді байлаған. XIV ғасырдан  бастап  
тұрмыста  жібек  таспалар  қолданыла  бастады. XVІІІ  ғасырдың  басын-
да бұл заттарға сұраныс  бола  бастады  да  керемет әдемі таспалардың 
қолданысы  күшейе  түсті. Дәл осы уақытта Францияда жібек таспалар-
мен  кестелеу  пайда болды. Сәндеу үшін қолданатын жібек таспалар 
біздің  күнделікті  өмірімізге  енгізілді. Олармен сыйлықтарды, гүлдерді, 
шаштарды, баскиімдерді, сөмкелерді, т.б. сәнделінді.

Шырша ойыншығын жасау үшін құрал-жабдықтарға газет, сым 
темір, лента, пистолет, оттық, майда шарлар қолдандым.

Жұмыстың орындалу реті.
1. Газетті мыжғылап шар тәрізді формаға келтіру.
2. Лентаны 4*4 өлшемде қиып, шеттерін оттықпен сетінемес үшін 

бекіту.
3. Қиылған ленталарды бүктеп, гүл формасына келтіру.
4. Сым темірді  белгілі бір ұзындықта қиып, шардың ортасынан 

өткізу.
5. Сым темірдің төменгі  шетін қайырып, сыртынан қағазбен 

желімдеу.
6. Газет шардың сыртынан дайын гүлді пистолет клеймен желімдеу.
7. Шардың жоғары жағына майда шарды сым темірге кіргізіп, сым 

темірдің шетін қайыру.
8. Қайырылған  сым  темірдің  тесігінен 0,5 мм таспаны өткізіп, 

бекіту – бұл шыршаға ілінетін жіп.
ІІІ. Жаңа білімді бекіту.
1. Таспа бұрын қандай болған?
2. Рим әйелдері шаштарын немен сәндеген?
3. Италияда таспамен нені сәндеген және байлаған?
4. Жібек таспалар қай ғасырда қолданыла бастады?
5. Қай ғасырда жібек таспаларға сұраныс көбейе бастады?
6. Таспамен кестелеу қай елде пайда болды?
7. Таспамен сәнделінетін бұйымдарды ата.
Жасалған жұмыстарын оқушылар қорғап, өздерінің ойларымен 

бөлісті. Сабақ соңында оқушылардың жасаған жұмыстарына қысқаша 
мәлімет беріп, марапаттадым.

Тараз қаласы.



49

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

УРОК  ПО РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ

С.БУРБЕКОВА,
школа-гимназия №49 им. Ы.Алтынсарина

В

4. “Қазақстан мектебі” №12, 2016.

ниманию своих коллег представляю урок по русской литературе. Тема 
урока: И.А. Крылов «Мартышка и очки». Целями урока я определила:

45 минут

1. Знакомство  учащихся с произведениями И.А. Крылова, с басней  
«Мартышка и очки», расширить читательский кругозор детей.

2. Научить определить басню как жанр литературы по характерным 
приз накам (аллегоричность, мораль, поучительность) находить мораль в 
произведении.

3. Развивать творческое способности детей – учить читать басню по 
ролям; развивать навык беглого, выразительного чтения. 

Оборудование: потрет И.А. Крылова, выставка книг И.А. Крылова, ил-
люстрации к басне «Мартышка и очки».

После оргмомента, я начинаю опрос домашнего задания. И после этого 
объясняю новую тему урока.

Ребята, я сейчас прочитаю вам стихотворение, а вы внимательно по-
слушайте и попробуйте угадать одно пропущенное слово.

Кто на все вопросы мне ответит?
Кто расскажет про дела вокруг?
Да, такой волшебник есть на свете:
… - лучший спутник мой и друг!
Ответы детей
Правильно, молодцы, ребята! Это слово – книга! Она наш лучший друг, 

потому что книга – источник знаний, а знание – это сила! Позже мы с вами 
убедимся, что незнание и невежество делают человека слабее и такие люди 
часто оказываются в неловком положении.

Основная часть
Сегодня мы начнем знакомство с жизнью и творчеством замечатель-

ного баснописца Ивана Андреевича Крылова. Ребята, как вы думаете, что 
значит слово «баснописец»?

Ответы детей.
Правильно, это слово состоит из двух слов: «басня» и «писать».  Бас-

нописец  значит  человек,  который  пишет  басни.  А  что  такое  басня,  вы  
мне сами  скажете  в   конце  урока.  Посмотрите  на   портрет  баснописца  
Ивана  Андреевича Крылова. Его портрет вы также можете найти на раз-
вороте учебника. Скажите, пожалуйста, ребята, каким человеком кажется 
вам Иван Андреевич? (краткий анализ портрета А.И. Крылова). Ребята, а 
теперь послушайте небольшой рассказ о нем.

Рассказ ученика о баснописце. 
Популярность басен Крылова была огромна уже при жизни поэта. Их 

заучивали наизусть и пересказывали, хохоча, друг другу и боевые гене-
ралы, и солдаты, и мелкие чиновники, и даже императоры Александр I, и 
Николай  II  ими  зачитывались.  Почему? Ребята, а это мы узнаем, когда 
ознакомимся с его баснями. 
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Затем перехожу к знакомству с басней «Мартышка и очки».
Рассматриваем иллюстрации в учебнике.
– Можно ли по названию определить, о чем будет произведение? Учеб-

ники закрываеми слушаем меня. Сама читаю басню.
– Понравилась ли вам, ребята, басня?
– Что заставило вас улыбнуться?
– Почему именно мартышка стала главным персонажем басни?  
Физкультминутка 
Чтение басни «Мартышка и очки». Словарная работа
1. В тексте басни было много непонятных слов. Давайте вместе опреде-

лим значение этих слов:
– Мартышка – маленькая обезьяна;
– Дюжина – 12;
– Полдюжины – 6;
– Темя – верхняя часть головы;
– Нанижет – оденет подряд на нитку, проволоку;
– Невежда – необразованный, несведущий человек;
– К худу клонит – к плохому клонит;
– Познатней – знать – в буржуазно-дворянском обществе: высший слой 

привилегированного класса;
– Невежа – грубый, невоспитанный человек.
2. Ребята, сейчас вы сами будете читать басню. Когда будете читать, 

пожалуйста, постарайтесь найти ответы на следующие вопросы:
– Почему слова «Очки» и «Мартышка» написаны с большой буквы?
– Почему баснописец выбрал для своей басни именно мартышку? 
– Какие действия совершала мартышка с очками?
3. Работа над басней.
Обсуждение ответов детей на ранее заданные вопросы.
– Ребята, посмотрите на мой рисунок и найдите то место в басне, кото-

рое описывает данное изображение. Прочитайте выразительно. 
– Почему мартышка решила, что люди ее обманули?
– В чем комичность ситуации? Что вам показалось в басне смешным?
– Перечитайте мораль басни и сделайте свой вывод. (Дети читают мо-

раль басни и объясняют ее, как понимают) 
– Ребята, а если бы не было морали в басне, то вы бы догадались, какие 

недостатки людей высмеиваются? 
– Чем отличаются слова «невежда» и «невежа»?
Подвожу итог урока:
– Кто такой И.А. Крылов?
– С какой басней ознакомились?
– А теперь вы можете ответить на вопрос: что такое басня? (ответы 

детей)
– Правильно, ребята, басня это небольшое произведение, написанное 

стихами  или  прозой  в  котором  высмеиваются  пороки  и недостатки 
людей – хитрость, ложь, глупость, жадность. В баснях обычно действуют 
животные,  в  которых  мы  легко  узнаем  людей.  Басня  заканчивается   
моралью – выводом, поучением, где объясняется смысл басни.

Урок завершаю заданием на дом. Выучить басню наизусть.
г.Тараз.
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Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы

азақ мемлекетінің экономикалық қырынан дамуымен қатар, ұлттық бол-
мысымызды нығайту үшін ұлттық мәдениетіміз бен руханиятымызды 

АТА-БАБА  ДӘСТҮРІ  ҰРПАҚҚА  ӨНЕГЕ

Гүлзия  ЯКУБОВА,
№48 «Береке» бөбекжай-балабақшасының 
тәрбиешісі

Қ
дамыту – ел болашағын ойлайтын әрбір азаматымыздың борышы болып са-
налады. Бұл мақсатымызға қол жеткізуге  болашағымыз үшін ұрпақ тәрбиесін 
ұлттық деңгейде қолға алып, бойына ұлттық қасиетімізді қалыптастыру – 
басты міндет деп білеміз. 

Елбасы  Н.Назарбаев  «Кешегі  бабамызбен  ғана  емес,  бүгінгі баға-
мызбен, ертеңгі  шамамызбен  де  мақтана  алатын  ұлт  болуды  ойлауы-
мыз  керек», – деп нақтылағанындай, ата-бабамыздан қалған ұлттық тәлім-
тәрбиені болашақ ұрпаққа ұғындырып, түсіндіруді мақсат тұтқанымыз жөн. 
Елімізге тәуелсіздік таңы  атқалы бері бала  бойынан жат әдеттер алыстап, 
өз дінімізді, рухымызды, салт-сана дәстүрімізді бала бойына қалыптастыру 
мақсатында әрбір оқу іс-әрекетте өз қазақ халқымыздың  мәдениетімен бай-
ланыстыра өту қолға алынып жатыр.

«Аға ұрпақ пен болашақ ұрпақтың арасында ешқандай байланыс 
болмаған жағдайда, әрбір жаңа ұрпақ тарихи өткен мұратты, дәстүрлерді, 
қол жеткен жетістікті білмесе, оны сақтамаса  қоғамның алға дамуы 
мүмкін еместігі ақиқат. Осыған байланысты жаңа  ұрпақ бұрынғының  
барлық құндылығын  сақтап, жаңа жаңалықтармен байытып, дамытып 
отырады. Бұл сабақтастықта ұрпақтар бірлігінде халықтың дәстүрінің 
өміршең мәңгілігі бекітіліп, сақталып, жаңа ұрпақтың әлеуметтік және 
адамгершілік құндылықтарға  қарым-қатынасы оның  жеке тұлғалық 
қалыптасуына  негіз болады», – деп Р.Төлеубекова орынды көрсеткен өз 
еңбегінде. Өркениеттер тарихына ой жіберсеңіз, қай халықтың да  ұлттық 
тағылымы бар екеніне көз жеткіземіз. Белгілі бір халық тағылымы – сол 
халықтың ұлттық негізі. Ұлттық негіздердің бір қыры ұлттық салт-дәстүр, 
әдет-ғұрпымен тікелей байланысты. Сондықтан да, салт-дәстүр мен әдет-
ғұрыпқа  түсінік бере кетейік.

Салт-дәстүр дегеніміз – халықтың кәсібіне, сенім-нанымына, тіршілігіне 
байланысты қалыптасқан ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отырған қоғамдық 
құбылыс.  Ол ұлттың ұлт болып қалыптасуымен  бірге туып, бірге дамып 
келе жатқан тарихи және көне үрдіс. 

Ал, дағды, әдет-ғұрып деген ұғымдар  адамның мінезі мен  тіршілігіне 
байланысты  қанға сіңген қылықтарды  білдіреді.

“Қазақтар – балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның 
тәрбиесімен тәрбиеле” дегендей, халқымыздың бойына сіңген атадан балаға 
жалғасып келе жатқан ұлттық тәрбиесі өзге ұлттардан ерекшеленіп, өздеріне 
тән қасиеттерді көрсетіп тұратындығын жоққа шығармай, ұстануымыз ке-
рек.

Ұлы педагог К.Д. Ушинский жас ұрпақты тәрбиелеуде халық 
педагогикасының талаптары терең бейнеленген халық ауыз әдебиетінің, 
әсіресе, ертегі мен мақал-мәтелдердің, сонымен қатар дәстүрлі ұлттық 
ойындардың маңызды екенін атап көрсеткен. Ұлттық ойындар ұлт ұлт бо-
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лып қалыптасқалы халықпен бірге жасасып, ғасырлар бойы ұмытылмай, 
атадан балаға мұра ретінде ауысып отырған. Олар баланы пайдалы еңбекке, 
сөйлеуге, мергендікке, тапқырлыққа, ептілік пен күштілікке, бірлесіп қызмет 
атқаруға, төзімділікке және т.б. тәрбиелеудің ұтымды құралы болған. 

Ойынға тек ойын деп қарамай, халықтың ғасырлар бойы жасаған асыл 
қазынасы, бір жүйеге келтірілген тамаша тәрбие құралы деп қараған орын-
ды.

Ұлттық ойындар халық педагогикасынаң бір саласы болып отыр. Ол – 
сандаған ғасырлар бойы ұрпақтың керегіне жарап, оларды өмірге әзірлеу 
қажетін өтеуде. 

Психолог ғалым Т.Тәжібаев өз зерттеулерінде ұзақ жылдар бойы 
қалыптасқан  ұлттық  ойындар   мен спорт  түрлерінің  кейбір  ерекшеліктерін 
ескілікті білдіреді  деген теріс пікірді орынды сынай отырып, олардың 
тәлім-тәрбиедегі,  денесін  машықтыру  мен ақыл-ойын жетілдірудегі жеріне 
тоқталады. Ұлттық ойын түрлері ұрпақтың көңіл көтеруі, ойын-сауық 
түрлерімен  шұғылдануымен  ғана  шектелмей, олар сол халықтың салт-
санасын,  дәстүрін,  тұрмысын  білдіретін  әрекет  екендігін  көрсетеді.  Кез 
келген ойынның   түр-сипаты  халықтың  тіршілік-тынысын  бейнелейтін  
құбылыс.

Еліміздің болашағы – жас ұрпақты тәрбиелеуде, бірінші бесік – отба-
сы, ата-ана тәрбиесі болса, екінші бесік – білім, білім беру мекемесі, яғни 
баланың қоғамға өзіндік пайдасын тигізер тұлға болып дамып, жетілуіне 
бірден-бір ықпал ететін орын – балабақша. 

Бүгінде ұлттық ойындар арқылы  балабақшаларда  балаларды адамгер-
шілікке, батылдыққа, шапшаңдыққа, ептілікке, тапқырлыққа, табандылыққа, 
байсалдылыққа тәрбиелеу – басты мәселе болып отыр. Сол себепті, қазіргі 
кезде балабақшаларда осыған байланысты кең түрде ұлттық ойындарды ой-
нату – оқу іс-әрекетінде жиі қолданылуда.

Қазақтың ұлттық ойындары ата-бабамыздан бізге жеткен, өткені мен 
бүгінгісін байланыстырған баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз. 
Сондықтан оны үйренудің, күнделікті тұрмысқа пайдаланудың заманымызға 
сай ұрпақ тәрбиелеуге пайдасы орасан зор. Ойын баланың алдынан өмірдің 
есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін оятады.

Сондықтан да қазіргі заманға сай халқымыздың ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып келе жатқан салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптарын қымбат қазына 
ретінде бағалап, балабақшадағы тәрбие жұмысын кеңінен ұйымдастыра 
білуіміз керек. Бала тәрбиесінде халықтың, тұрмыстық салт-дәстүрлердің 
туу себептерін, даму ерекшеліктерін ашып көрсетудің тәрбиелік мәні зор. 
Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалардың жас ерекшеліктеріне сай ата-ба-
ба дәстүрі мен халық педагогикасын басшылыққа алып, тәрбие жұмысын 
ғылыми негізде ұйымдастырып, ұтымды жүргізе білуіміз қажет. 

Балабақша бала тұлғасының қалыптасып, білім нәрінің бастау алатын 
алғашқы білім ошағы. Сол себепті де баланы балабақшаға берер сәтте ата-
ана ойланулары қажет. Ол өз ұлтын, отбасын, жерін, елін сүйіп өсер азамат 
болып тәрбиеленуі үшін, бала өз ана тіліндегі балабақшаға бару қажет. Ол 
балабақша қоры ұлттық болмыспен қамтамасыз етілуі шарт.  Яғни, ұлттық 
ойындар ойнатылып, ұлттық ертегілер, ұлттық ойыншықтармен, тіпті ұлт 
тіліндегі тәрбиелік маңызы зор мультфильмдердің көрсетілуі талап етілуі 
қажет.

Қазақтың салт-дәстүрі күнделікті жүріп-тұрғанымыз, істеген ісімізге, 
оқыған оқуымызға, сөзімізге, қарым-қатынасымызға бір-біріне байланы-
сы бар. Балабақшада тәрбиешілер әрбір оқу іс-әрекетін қазақтың салт-
дәстүрімен  байланыстырып өту үшін ізденіп, балалар бойына сіңіре білуі 
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керек. Қазақ дәстүрі тек ата-ананы ғана емес, жалпы адамды сыйлауға бау-
лиды. Үлкенге сәлем беру, орын беру, жол беру, алдынан баса-көктеп өтпеу, 
жолдас-жораға  қайырымды болу сияқты  дәстүрлер өмір бойы ескірмейтін, 
табиғи мінездер. Бұл мінездерді қорлау – алдымен өзін-өзі қорлау, сыйлау – 
алдымен өзін-өзі сыйлау.

Балабақша – тәрбие бесігінің бірі. Сондықтан да қазіргі заманға сай 
халқымыздың ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан салт-дәстүрлері 
мен әдет-ғұрыптарын адамгершілік дүниеміздегі қымбат қазыналардың бірі 
ретінде бағалап, тәрбие жұмысында қолдану керек. Адам баласы дүниеге 
келген күннен бастап, үнемі салт-дәстүрлер аясында болады. Сондықтан да 
бала тәрбиесінде халықтық тұрмыстық салт-дәстүрлердің туу себептерін, 
даму ерекшеліктерін, орнығу заңдылықтарын ашып көрсетудің тәрбиелік 
мәні зор. Мектепке дейінгі мекемелердегі балалардың жас ерекшеліктеріне 
сай ата-баба дәстүрі мен халықтық педагогиканы басшылыққа алып, тәрбие 
жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра отырып, ұтымды жүргізе білуіміз 
қажет. 

 Еліміздің ертеңгі болашағы балаларға ұлттық тәрбие беру – қазақ 
халқының басты міндеті. Ұлттық тәлім-тәрбиенің басты мақсаты – 
адамгершілік, бауырмалдық, қайырымдылық, туысқандық, әдептілік, 
әдемілік болып табылады. Балаларды балабақшадан бастап ақылдылыққа, 
алғыр ойға, тілдік шешендікке, ісмерлікке баулу – ұлттық тәрбиенің басты 
мақсаты.

Халқымыздың ұлттық ойындарының көпшілігі «ойлауды қажет ететін 
ойындарға» жатады. Балабақшада өткізілетін қимылдық ойын түрлері ба-
ланы ептілікке, зейінділікке, ұқыптылыққа баулиды. Балаларға арналған 
ұлттық ойын түрлері, мысалы: «Айгөлек», «Қанталапай», «Арқаласпақ», 
«Тақия тастамақ», «Түйілген орамал», «Арқан тартыс», «Аударыспақ», 
«Асық ойын», «Хан», «Бес тас», «Тартыс», т.с.с. 

Ұлттық ойындар – қазақ халқының ерте заманнан қалыптасқан дәстүрлі 
ойын-сауықтарының бір түрі. Балалар тек ойнап қана қоймайды, сонымен 
бірге ойлайды, аңғарады, көп нәрсені білуге, зерттеуге талпынады. Яғни, 
қазіргі заман ағымына қарай белсене қатысады. Ұлттық ойындарымыз 
балаларға тәрбиелік мәнімен, дене бітімінің әсем де сымбатты болып бітуге 
пайдасы зор. Мысал ретінде: «Қуыр-қуыр, қуырмаш» ойыны балалардың 
саусақ маторикасын дамытуға, тіл байлығын жетілдіруге, көңілін көтеруге 
қолдануға болады. 

Балабақша тәрбиесінде баланың ынтасын өсіру, ой-өрісін дамытуда 
халықтық педагогика элементтерін көбірек пайдаланып, жаңартып отыр-
са, бала тәрбиесі өз жемісін берері анық. Сондықтан халқымыздың рухани 
құндылықтарын, салт-дәстүрлерімізді, тілімізді, дінімізді, мәдениетімізді 
жас буынға дәріптеуге, оны ұрпақтан-ұрпаққа айтып жеткізіп отыруға 
міндетті.

Олай болса, салттар мен дәстүрлер, ең алдымен, әдептілік (этикалық) 
мәселелерге жататынын ескерсек, халықтың мәдениетін жоғары көтеру жо-
лында аянбай еңбек ету керек.
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Мектепке дейінгі мекемелерде

ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда 
заманымызға сай зерделі, ой-өрісі жоғары, жан-жақты 

БАЛАНЫҢ  ҚИЯЛЫН  ДАМЫТУ

Шәкизат  ПЕРДЕБАЕВА,
«Мұрагер-Астана» білім кешені 
балабақшасының  әдіскері

Ғ
дамыған ұрпақ қалыптастыру – мемлекетіміздің алға 
қойған аса маңызды міндеті болып табылады. Тәрбие мен 

білімнің алғашқы дәні мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. Баланың 
бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып, олардың өнегелі де 
тәрбиелі болып тәрбиеленуіне тәрбиешілердің маңызы зор. Мектеп жасына 
дейінгі  балалар қажымас зерттеуші, барлығын біліп, түсініп, анықтап алғысы 
келеді.  Адам әрекетінің қай түрі болмасын оған ойлаумен қатар қиял керек. 
Кісі әрекет жасамас  бұрын өз еңбегінің жемісі қандай болатындығын көз 
алдына елестетіп отырады. Әр адам дұрыс қиялдап, армандай білсе, ол оның 
нәтижесін де дұрыс көреді деп сенеміз. Балалардың қиялын дамыту – менің 
тақырыбымның өзектілігі. Қиял үдерісінің адам әрекетінің қандай саласында 
болмасын зор маңызы бар. Қиялдың адам қажетіне асуы, оның шындықпен 
байланысты болуы балаға ерекше қанат бітіріп, оның ілгері өрлеуіне себепші 
болады. Қиял басқа да психикалық үдерістер тәрізді дамудың ұзақ жолынан 
өтеді. Қиялдың қарапайым түрлерінен бастап, шығармашылық қиялға дейінгі 
кезеңнің қалыптасуы нақтылы әрекетке байланысты. Біз бұрын қабылдаған 
заттар мен құбылыстардың сипатына сүйене отырып еш уақытта көрмеген 
нәрселерді де санамызда бейнелей аламыз. Мәселен, өткен заманда болған 
оқиғаларды суреттейтін материалдарды оқып отырғанда, не өзіміз көрмеген 
алыстағы нәрселер бізге түрлі елестеулерді қалыптастырады. Бұл қиял 
үдерісінің жемісі болып саналады. Мектеп жасына дейінгі баланың негізгі 
әрекеті болып табылатын ойын – бала қиялын дамытуда ерекше орын алады. 
Ойын үстінде ойлау баланың шығармашылық талабына кең жол ашылады. 
Бала ылғи да бір нәрсені жасауға, құрастыруға әрекет жасайды. Ойын баланың 
ойлау белсенділігін, күш-қуатын барынша жұмсауға мүмкіндік туғызады. 
Ойын үстінде бала айналадағы шындықты сын көзімен қарап, аңғара алмай-
ды да, қиял бейнелерінің жетегінде кетеді. Бала психикасының осы жағы да 
қиял тәрбиесінде есте болатын жай. Бала қиялы еңбек үдерісінде, іс-әрекет 
үстінде  дамып отырады. Мұндағы негізгі шарт – саналы мақсаттың болуы, 
болашақты болжай алу, істейтін еңбектің нәтижесін күнібұрын көре білу, 
яғни, оны өңдеп, өзгертіп, елестете алу – адам қиялына тән негізгі белгілер.

Қиял дегеніміз – сыртқы  дүние  заттары  мен  құбылыстарының  субъек-
тивті образдарын  қайтадан жаңартып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін, тек 
адамға ғана тән психикалық үдеріс.

Балада қиял ойын барысында, сурет салуда, ертегілер мен әңгімелер 
құрауда, интеллектуалдық турлар  олимпиадаларда байқалады.  6-7 жастағы 
баланың қиялы бір-біріне ұқсамайтын заттар арқылы да жүре береді. Ата-
аналар балаларына сыйлық жасауда сақ болғаны жөн. Өйткені, үлкен аюлар, 
қуыршақтар сияқты үлкен ойыншықтар баланың қиялын дамытуға мұрсат 
бермейді. Балалар кішкентай түрлі бөліктері бар ойыншықтармен ойнаса 
оның ой-өрісі дами түседі.
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Мысалы:   «Мен 10 заттың атауын білемін...» жаттығуы.
Бұл топтық ойын. Оқушылар шеңберге отырғызылады. Допты шеңбер  

бойынша бір-біріне бере отырып әр оқушы бір сөзден айтады. «Мен... 
ағаштардың... 10... атауын... білемін... қайың – бір, самырсын – екі, емен – 
үш» деп ары қарай жалғастырады. Жалғастыра  алмаған оқушы ойыннан 
шығады.

«Қайтала» – сіріңке шилерімен ұйымдастырылатын жаттығу.
Бұл ойынды оқушылар жұптарымен ойнайды. Әр балаға сіріңкенің 6 

шиінен беріледі. Екеуінің біреуі сол шилерден қандай да бір затты құрайды. 
Екіншісі бірнеше секунд көлемінде қарап алады да, оны қайтадан жасауға 
тырысады. Содан кейін оқушылар орындарымен ауысады, екіншісі көрсетеді, 
біріншісі қайталайды.

«Қалпақта не бар?» жаттығуы.
Қалпаққа бірнеше затты саламыз да, оқушыларға 3 секунд көлемінде 

көрсетеміз де тығып қоямыз. Балалар қалпақта көрген заттарын еске түсіріп, 
жазуға тырысады.

«Сөздер тізбегі» ойыны.
Оқушылар шеңберге отырғызылады. Бірінші оқушы кез келген  бір 

заттың атын атайды. Мысалы: «ірімшік». Екіншісі алдыңғы айтылған сөзді 
атайды да, өзі бір сөз қосып айтады. Осылайша жалғаса береді. Әрбір келесі 
ойыншы алдында айтылған барлық сөзді ретімен атап шығады да, өзінің 
сөзін қосып отырады. Кім мүлдем шатасады, сол ойыншы ойыннан шығады. 
Ал ең соңында қалған оқушы жеңімпаз атанады.

«Кәнеки, есіңе түсір!» жаттығуы. 
Оқушыларға сұрақтар қойылады. Мысалы: «Бұл ғимаратта неше қабат 

бар?», «Дәліздегі перделердің түстері қандай?», «Бүгін Мәди не киіп келді?», 
т.б. Бәрінен нақты жауап берген оқушы жеңімпаз атанады. Бұл ойын бір 
жағынан баланың зейінінің артуына да көмектеседі. Мектепке дейінгі 6-7 
жастағы балалардың қиял үдерістерін зерттеу үшін Л.А. Венгер, Д.Б. Элько-
нин, Е.И. Рогов, т.б. ғалымдар ұсынған «Өз ойыңнан сурет сал», «Табиғатта 
кездеспейтін жануар», «Ертегі айтып берші», «Вербалдық фантазия» 
тесттері, қиял  үдерісін  дамытуға  арналған «Өтірік әңгіме ойлап тап», «Он-
дай болуы  мүмкін емес», «Егер осылай болса», «Таңғажайып құралдар» және  
коррекциялық  жаттығуларды пайдалануға болады. Зерттеудің болжамы – 
дарынды балалармен түрлі жаттығулар, ойындар, тесттер ұйымдастырып, 
өткізіп отыру олардың шығармашылық қиялын дамытуға үлкен әсерін 
тигізеді.

алалар “Ертегілер еліне саяхат” арқылы пішіндерді, 
түстерді ажырата біледі және бір-біріне қамқорлық 

«ЕРТЕГІЛЕР  ЕЛІНЕ  САЯХАТ» 

Изаура НҰРҚОЖАЕВА,
«Мұрагер-Астана» білім кешені 
балабақшасының екінші сәбилер 
тобы тәрбиешісі

Б
жасауды үйренеді. Сонымен қатар достыққа, мейірім-

ділікке, татулыққа дағдыланады.
Балалармен жүргізген жұмысымның мақсаты – балалардың ормандағы 

аңдар туралы түсініктерін кеңейту, әр аңның ерекшеліктерін түсіндіру, ой-
лау қабілеттерін, сөздік қорларын дамыту, ұқыптылыққа тәрбиелеу болды.



56

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Көрнекіліктерге суреттер, Ф.Фребельдің дамыту ойыншықтары, ертегі 
кітаптар, қоянның киімі,  пластмасс ойыншықтарды пайдаландым.

Қонжық, орман сөздеріне сөздік жұмыс жүргіздім.
Іс-әрекет кезеңдері. Мотивациялық қозғаушылық. 
Тәрбиешінің іс-әрекеті. Шаттық шеңбері.
Қол алысып бәріміз,   Үлкенге де сіз,
Достасайық бәріміз.   Кішіге де сіз,
Армысың  Алтын күнім,   Сәлем бердік сіздерге
Армысың балабақшам,   Құрметпенен біз! 
Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз.
Балалардың іс-әрекеті. (Балалар шаттық шеңберіне тұрады. Сәйкес-

тендіріп қимыл-қозғалыстар жасайды.)
Ұйымдастырушылық, ізденістік. 
– Балалар, қазір бізде қандай мезгіл?
– Көктем.
Дұрыс айтасыңдар. Көктем мезгілінің ерекшеліктерін қалай 

білетіндеріңді байқау үшін  сөздер айтамын, сендер жалғастырасыңдар. 
Мысалы, малдар төлдейді.

Көктемде ...................(күн жылы болады)
Қар   ........................(ериді)
Ағаштар  .................. (бүршік жарады)
Жаңбыр  .......................... (жиі жауады) 
Құстар  ........................ (ұшып келеді)
– Балалар, біз қандай ертегілер білеміз?
– Аю мен қоян.
Ертегі туралы қысқаша түсінік беріп өту.
(Балалар мұқият тыңдайды.)
– Балалар, мына аюға қараңдаршы өзінің қонжығын таба алмай тұр.  

Аюға көмектесеміз бе?
– Иә.
Тосын сый: Қонаққа қоян келеді.
– Балалар, бізге қонаққа кім келді?
– Қоян.
Қоянмен балалар амандасады.
– Сәлеметсіз бе, қоян.
– Қоянымыздың түсі қандай екен?
– Ақ.
– Балалар, қоянның тақпағы бар екен.
Кәусар.
Ұзын құлақ сұр қоян,  Ойлы-қырлы жерлермен,
Естіп қалып сыбдырды.  Ытқып-ытқып жүгірді.
– Балалар, бізге қоян ойын  ала келіпті. Ойын ойнаймыз ба?
– Иә.
– Қоян не жейді?
– Сәбіз.
Дұрыс айтасыңдар.
Ойын: «Аңдар немен қоректенеді?». (Балалар кезек-кезек ойынды ой-

найды.)
2-кедергіден аралар кездеседі.
– Балалар, аю  немен қоректенетін еді?
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– Балмен.
– Балды бізге нелер береді?
– Аралар.
Олай болса, аралармен жұмбақ шешейік. (Балалар жұмбақтарды 

шешеді.)
Жұмбақтар.
Өзі айлакер, өзі қу,
Жүрген жері бір шу. (Түлкі)
Тәтті көрсе бас салар,
Айнымайды баладан.    (Аю)
Далада жүр шапқылап,
Керемет бір саққұлақ.  (Қоян)
Жарайсыңдар,  орындарыңа отыра қойыңдар. Балалар шаршасаңдар 

бойымызды сергітіп алайық. (Іс-қимылдар жасау.)
Сергіту сәті: бейнеролик арқылы  «Қара жорға» биі.
3-кедергіден қасқыр кездеседі.
– Балалар, қасқыр бізге ойын ала келіпті. Біз  қасқырмен ойын ойнасақ 

аюға тиіспеймін дейді. (Балалар сұрақтарға жауап береді, алмалар мен 
сәбіздерді салыстырып өтеді.)

– Балалар, қасқыр туралы тақпақ білесіңдер ме?
Хамза.
Қасқыр жортар сайменен,
Араз болып айменен.
4-кедергіден түлкі кездеседі.
– Түлкі бізге ойын ала келіпті. Орман жануарлары мен үй жануарларының  

қайда өмір сүретінін  табуға көмектесейік.
– Балалар, түлкі туралы тақпақ білесіңдер ме?
Іңкәр.
Түлкі деген қу ғой, Жатып алып жағада,
Жүрген жері шу ғой.  Іздегені ду ғой.
Жарайсың, орныңа отыра ғой.
5-кедергіден құстар кездеседі.
Құстардың ойыны  пішіндерді атап беру.
– Төртбұрыш.
– Ұшбұрыш.
– Дөңгелек.
Ал, балалар,  аю сендерге рақметін  айтып жатыр. Біз аюға қонжығын 

табуға көмектестік. Олай болса, ормандағы аңдардың бәрі көңілді соларға 
арнап ән шырқап берейік. (Балалар көңіл күймен әндерін айтып береді.)

Ән: «Жаңбыр». 
Рефлекциялық-түзетушілік. Қорытындылау.
– Балалар, бүгінгі оқу қызметі ұнады ма?
– Иә.
– Балалар, біз қандай аңға көмек көрсеттік?
– Аюға.
– Аю қандай аңдардың кедергілерінен өтті? 
– Қоян, аралар, қасқыр, түлкі, құстар.
Балаларды мақтап, марапаттадым. (Балалар өз қуаныштарын білдірді.)
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ды табиғат пен оның тіршілік ортасы және жансыз табиғаттағы қайталанбас 
құбылыс түрлері туралы білімдерін жетілдіру; жанды және жансыз табиғатқа 
не жататынын түсіндіру арқылы есте сақтау қабілеттерін дамыту болды.

Табиғат, жасыл әлем, тау, тас, тұман, құм, жаңбыр, жел сөздеріне сөздік 
жұмыс жүргіздім.

Көрнекіліктерге плакаттар, стақан, су, суреттерді пайдаландым.
Іс-әрекет кезеңдері. Мотивациялық қозғаушылық. Тәрбиешінің іс-

әрекеті. 
Шаттық шеңбері.
Амансың ба, асыл күн,  Амансың ба, Жан досым.
Амансың ба, асыл жер.  Амансыздар ма, апайлар.
Амансың ба, көк аспан,
Балалардың іс-әрекеті. Балалар шаттық шеңберді орындайды.
Әнұран. (Балалар Әнұранды орындайды.)
Ұйымдастырушылық-ізденістік. 
Тәрбиеші.
Балалар, бүгінгі іс-әрекетімізді бастамас бұрын біз екі топқа бөлініп 

алайық. (Балалар екі топқа бөлініп орындарына отырады.)
Балалар, біз қызықты да қыр-сыры мол ғажайып әлемде өмір сүріп жатыр-

мыз. Айналаға қарасақ, бізді көптеген заттардың қоршап жатқанын білеміз, 
олар неше түрлі әдемі ғимараттар, жолдар, көпірлер, ұшақтар, жиҺаздар және 
т.б.

Бірақ айналамыздағы заттардың көпшілігі адамның көмегінсіз өздері 
пайда болған. Бұл заттарды білу үшін екі топ бір-бірімізге сұрақ беру арқылы 
біліп алайық. (Балалар мұқият тыңдайды.)

Сұрақ-жауап.
1-топ. Табиғат дегеніміз не? (Жасыл әлем.)
2-топ. Жанды  табиғат  дегеніміз не?  (Ол  өседі,  көбейеді,  тұқымын  

шашады.)
1-топ. Жансыз табиғат дегеніміз не?  (Өспейді,  көбеймейді,  тұқымын 

шашпайды.)
2-топ. Жанды табиғатқа нелер жатады? (Адам, өсімдік, жануар жатады.)
1-топ. Жансыз  табиғатқа  нелер  жатады? (Тау,  тас,  құм, тұман, жел 

жатады.)
– Су қандай табиғатқа жатады? (Жансыз.)
Ал, олай болса бүгін суды зерттеп көрейік. Ол үшін 1-топ судың түсін,  

ал 2-топ дәмін өзгертіп көрейік. (Балалар сумен зерттеу іс-әрекетін жасап 
көреді.)

Сергіту сәті.
Көлдің беті кілегей,  Тырау-тырау тырналар,
Жер сап-сары бірегей.  Түстікке бетті бұрды олар.
(Балалар қимылмен сергіту сәтін орындайды.)

аярлық тобына қоршаған ортамен таныстыру үшін “Жанды және жан-
сыз табиғаттар” атты сабақ өткіздім. Алдыға қойған мақсатым – жан-

ЖАНДЫ  ЖӘНЕ 
ЖАНСЫЗ  ТАБИҒАТТАР 

Нағима ЕСПОЛОВА,
«Мұрагер-Астана» білім кешені  балабақшасының 
мектепалды даярлық тобы тәрбиешісі

Д



59

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Ойын: «Жанды және жансыз табиғатты ажырат».
Ойынның шарты: алдарындағы тәрелкедегі жанды және жансыз 

табиғаттарды ажыратып беру.
– Балалар, мына табиғат аясында бір қорапша тұр. Бұл қорапшалардың 

ішінде не бар деп ойлайсыңдар? Қорапты ашу үшін бізге тапсырмалар 
берілген екен. (Балалар қызықты ойнайды, олар сұрақтарға жауап береді.)

1. 1 аптада неше күн бар?
2. Өткен әріптерді қайтала.
3. Табиғат сөзі неше буынға бөлінеді?
4. Жыл мезгілі неше мезгілге бөлінеді?
5. Геометриялық фигураларды ата.
6. Сандарды тура және кері сана.
7. Мақал-мәтел білесіңдер ме?
– Жарайсыңдар балалар! Сендер бәрін біледі екенсіңдер. Ал енді қорапты 

ашып көрейік. Бұл не екен балалар?
– Тасбақа.
– Бұл қандай табиғатқа жатады?
– Жанды. 
Ал, енді бұл тасбақаны қоректендірейік.
Рефлексиялық түзетушілік. – Балалар, бүгін біз не туралы өттік?
– Жанды және жансыз табиғат туралы.
– Бүгінгі оқу іс-әрекеті ұнады ма?
– Иә.
Сабақ өз мәресіне жетті, балалар бұл сабақта жанды және жансыз 

табиғатқа не жататынын білді,  сұрақтарға дұрыс жауап беруді меңгерді,  
жанды және жансыз табиғатты бір-бірінен ажыратып көрсетті.

азвитие активной творческой личности - одна из важнейших проблем 
психологической и педагогической теории и практики. Идея обучения, 

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Саулет  ОРАЗБЕКОВА, 
директор образовательного комплекса 
«Мұрагер-Астана»

Р
ориентированного на поддержание и развитие творческого потенциала лич-
ности, лежит в основе ответа на насущный вопрос: как учить детей, начиная с 
раннего возраста, чтобы не погасить искру творчества, заложенную в каждом 
ребенке изначально.     

Ребенок дошкольного возраста – неутомимый исследователь, который хо-
чет все знать, все понять, во всем разобраться. У него своеобразное, особое 
видение окружающего мира. Он смотрит на происходящее вокруг с восторгом 
и удивлением, и открывает для себя чудесный мир, где так много интересных 
предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неопознанного!

Основная задача педагогов заключается в том, чтобы поддерживать и 
стимулировать их любознательность и познавательную активность, побуж-
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дать интерес к разным сферам действительности, удовлетворять потребность 
в познании. Познавательно-интеллектуальное развитие является основой ум-
ственного воспитания.  

Путей развития интеллектуально-творческого потенциала личности су-
ществует много, но воображение и собственное  исследование ребенка бес-
спорно одни из самых эффективных. Не все дети являются маленькими ге-
ниями. Но у любого ребенка есть свои сильные стороны, свой дар. А если не 
обращать на них внимание в детстве, это может оставить отпечаток на всей 
дальнейшей жизни ребенка: он будет чувствовать себя бездарным и пустым 
человеком. 

Воображение – это важнейшая сторона нашей жизни. Если бы человече-
ство не обладало фантазией, он лишилось бы почти всех научных открытий и 
произведений искусства. Дети не услышали бы сказок и не смогли бы играть 
во многие игры. А как они смогли бы усваивать школьную программу без 
воображения? Проще сказать – лишите человека фантазии и прогресс остано-
вится! Значит воображение, фантазия являются высшей и необходимейшей 
способностью человека. Вместе с тем, именно эта способность нуждается в 
особой заботе в плане развития. А развивается она особенно интенсивно в 
возрасте от 5 до 15 лет. И если в этот период воображение специально не раз-
вивать, в последующем наступает быстрое снижение активности этой функ-
ции.  Вместе с уменьшением способности фантазировать у человека объед-
няется личность, снижаются возможности  творческого мышления, гаснет 
интерес к искусству и науке. 

Успешность развития способностей ребенка в дошкольных организациях 
зависит от педагога –  воспитателя: сможет ли воспитатель создать благопри-
ятные условия для раскрытия потенциала заложенного в ребенка природой, 
заметить и развить дар.   

Именно поэтому пристальное внимание ученых и практиков приковано 
к изучению и формулировке требований к личности педагога, работающего с 
одаренными детьми.                                                                                                        

Все  вышеупомянутое легло в основу нашей педагогической группы по 
разработке педагогических условий для развития детского воображения и 
исследовательского духа в детском саду. Соответственно была сформули-
рована  методическая проблема: каковы психологические условия развития 
творческого потенциала дошкольников через обращение к развитию их  во-
ображения.   Наряду с творческими программами, специальными дидакти-
ческими пособиями, методиками для выявления различных способностей и 
творческого потенциала детей всех групп детского сада, предназначенными 
для развития любознательности, важное значение приобретает  и участие в 
интеллектуальных турнирах на воображение, которые проходят в последнее 
время в Казахстане.   

Задачи, стоящие перед  педагогами:                                       
– Изучить особенности развития воображения, связанные с особенностя-

ми личности ребенка; 
– Апробировать комплекс приемов и методик , применяемых в заданиях 

интеллектуальных турниров и олимпиад  на развитие творческого потенциа-
ла личности детей дошкольного возраста,  в ходе специально организованных 
занятий. 

– Разработать программу активизации развития воображения у детей 
4-го – 7-го годов.

В образовательном комплексе «Мұрагер-Астана» для обеспечения позна-
вательно-интеллектуального развития  создается  пространственная среда, 
которая должна  обеспечить  наиболее активное и полноценное развитие до-
школьников. 
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Построение предметно-развивающей среды во всех группах детского 
сада должно отвечать возрастным особенностям детей. Для детей до трёх лет 
важно пространство для активных игр, катания, лазанья; для детей четырёх 
лет создается  широкий спектр предметов для сюжетно-ролевых игр - ко-
роны, плащи, атрибуты деятельности взрослых, предметы с выраженными 
функциональными особенностями.

В старших и подготовительных группах с детьми организуются такие сю-
жетно-ролевые игры, например, «Школа», «Семья», «Салон красоты», «Ин-
тернет кафе», «Супермаркет», «Центр здоровья», «Путешествие», «Служба 
спасения», которые помогают развивать у детей социальный опыт, формиро-
вать познавательную активность, коммуникативные навыки и раскрыть свои 
неповторимые индивидуальные личностные качества. Игра  – ведущий вид 
деятельности, поэтому она позволяет удовлетворять многие потребности ре-
бенка – в общении, анатомии, выплеску накопившейся энергии, развлечении. 

Предметно-развивающая среда детского сада – способствует познанию 
окружающего мира:

– игрушки и игровые пособия для развития сенсомоторных функций, 
формирования полноценного сенсорного восприятия (материалы для разви-
тия слухового, зрительного, тактильного и кинестетического ощущения);

– игрушки для выработки моторных навыков, ловкости (мелкие мозаики, 
нанизывание бусинок, верёвочек, плетений, передвижение различных пред-
метов по разнообразным лабиринтам);

– оборудование для занятий музыкой и ритмикой;
– конструктивное творчество и оборудование для рисования, лепки, ап-

пликации и т.д.
Взаимодействие с родителями – через различные нетрадиционные фор-

мы работы с родителями.  Консультации и рекомендации. 
Взаимодействие с социумом – участие воспитанников детского сада  в 

конкурсах различного уровня. Так, например, третий год подряд воспитанни-
ки детского сада завоевывают призовые места на Международной олимпиаде 
«Пони», Республиканском интеллектуальном марафоне «Уркер».

Работа по выявлению талантливых, интеллектуально- одарённых детей, 
как и любая другая работа, связанная с развитием детей требует много вре-
мени, знаний и сил. Это дополнительная ответственность перед талантливым 
или развитым ребенком, которая требует создания условий для полноценно-
го качественного развития способностей, но в тоже время и ответственно-
сти перед остальными детьми, чтобы не в ущерб им, не в ущерб вниманию 
развития их способностей проходила эта работа. Поэтому свою работу по 
созданию условий для совершенствования познавательно-интеллектуальной 
деятельности детей нужно строить параллельно с основными видами и на-
правлениями реализации основной общеобразовательной программы.   Не-
обходимо проводить  диагностические мероприятия, на которых выявляются 
дети с высоким уровнем успешности усвоения программы. 

В заключение хотелось бы добавить, что творческий потенциал- это фак-
тически неистраченные ресурсы человечества, использование которых может 
способствовать решению обширного спектра проблем. Современный чело-
век должен уметь наблюдать, воображать, анализировать. На смену человека- 
исполнителя должен прийти человек творец.

Литература
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2. Егорова О. А.  Развитие воображения у детей старшего дошкольного возраста.
3. Шлейн Р. П.Развитие воображения и фантазии у детей среднего и старшего дошкольного  

 возраста.
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Астана қаласы.



62

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Редакция поштасынан

авлодар облысының Ақсу қаласындағы дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған гимназиясының ұйымдастыруымен «Жаңа формат– 

ЖАҢА ФОРМАТ – ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР

К.АҚКЕНТАЕВА,
Ақсу қаласындағы дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған гимназия директорының 
ғылым жөніндегі  орынбасары

П
жаңа мүмкіндіктер» тақырыбында мұғалімдерге арналған айлық өткізілді. 
Айлықтың ашылуында гимназия директоры М.А. Касенова  сөз сөйледі. 
М.Қасенова  «Қазіргі  мектептер  сапалы білім беруде оқытудың жаңа техно-
логияларын  енгізіп, жаңа үрдіспен жұмыс істеуде. Сол себепті, мұғалімдердің 
кәсіби біліктілігін арттыруда педагогтердің өздеріне бағытталған іс- 
әрекеттерін жаңаша ұйымдастыру өте маңызды. Осы  орайда  Кембридж уни-

верситеті мен Назарбаев зияткерлік 
мектептері ДББҰ-ның бірігіп жаса-
ған деңгейлік бағдарламасы бойын-
ша біліктілікті арттыру курстары-
нан 39 мұғалімнің 17-сі өткен, бұл 
43,5% құрайды. Мұғалімдер тиісті 
деңгейде, жаңа заман талаптары-
мен еңбек етуде. Бірнеше облыстық 
әдістемелік тәжірибе тарату семи-
нарларын жоғары деңгейде өтті.

Білімді шәкірт бойына дары-
татын бірден-бір тұлға – ұстаз. 

Мұғалімге жүктелетін  міндет өте ауыр, тек ісіне беріліп, жаңалықты жат-
сынбай қабылдайтын, шәкіртінің  жанына нұр құя алатын ұстаз  ғана бүгінгі 
күннің  лайықты тұлғасы болады», –  деп өз сөзін аяқтады.

Айлық барысында І деңгей бағдарламасы бойынша сертификатталған 
тарих, география пәндері мұғалімі 
А.Әлдекенова «Оқу сапасын артты-
руда оқу үшін бағалау және оқытуды 
бағалаудың  маңыздылығы»,  ағылшын 
тілі  пәні мұғалімі  С.Нұрғалиева «Оқыту 
мен оқу үрдісінде қолданылатын жаңа 
әдіс-тәсілдер» тақырыптарында  коу-
чингтер өткізіп, бүгінгі заман талабы-
на сай жаңа  технологияны білім са-
ласында тиімді  пайдалану жолдары 
жөнінде мәліметтер беріп, мұғалімдердің 
ризашылығына бөленді.

Өзін-өзі тану пәні бойынша ІІ деңгейлік сертификатталған ұстаз, 
мектебіміздің психологі Н.Шаймарданова «Сыныптың тұтас педагогикалық 
үдерісіндегі жалпыадамзаттық құндылықтар» тақырыбында семинар өткізді. 
Семинар өзін-өзі тану пәніне тән «Нұрға бөлену» тыныштық сәтінен бастал-
ды. Тақырып негізінде мұғалімдерден сауалнама алынды. Н.Шаймарданова 
мәңгілік жалпыадамзаттық құндылықтар жайлы, жалпыадамзаттық 
құндылықтарды басқа пәндердің мазмұнына интеграциялау жолдары тура-
лы айтып түсіндіргеннен соң, мұғалімдерге тапсырмалар берілді. Жараты-
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лыстану-математика бағытындағы және гуманитарлық бағыттағы пәндер 
мұғалімдері өздері таңдап алынған белгілі  бір  тақырыптар бойынша ин-
теграциялау мысалдарын жазып, түсіндірді. Қорытындылау сәтінен кейін 
мұғалімдер айлықты Ә. Еспаевтың «Ұстазым, менің ұстазым» әнімен аяқтады. 

Айлық аясында деңгейлік сертификатталған А.Әлдекенова, 
Н.Шаймарданова,  С.Нұрғалиева,  А.Қабылбекова,  Б.Атик,   К.Төлеубаева  
және ол мұғалімдерден тәлім алушылар М.Сыздықова, Д.Абраева, 
Ә.Шапауова  ашық сабақтар берді. Оқушылар өз білімдерін өздері және өзара 
бағалауды жүзеге асырды. Сын тұрғысынан ойлау тәсілдерін қолдана оты-
рып постер құрастыру, «Галереяға саяхат» әдісімен қорғау, ұсынған  мәтінді 
«Джигсо» әдісі бойынша талдау, т.б. әдістерді пайдалану арқылы жұмыстарын 
қызығушылықпен атқарды.  

Айлықтың соңында  «Жаңашылдыққа талпыныс – жетістік көзі» атты 
дөңгелек үстел өткізіліп, І деңгейлі сертификатталған директордың ғылым 
жөніндегі орынбасары К.Ақкентаева өзіндік тапсырмалар беріп, соңында 
қорытынды рефлексия шығара отырып мұғалімдердің айлық туралы 
көзқарастарын анықтап, өзіндік бағасын қойып өтті.

Гимназияда жаңа бағдарлама бойынша осындай  дамыту жұмыстарының 
жоспары жасалып, деңгейлік курс  мұғалімдерімен бірлесе отырып мек-
теп ұстаздарын жаңа бағытта оқыту, жаңа әдістерді үйрету  және тәжірибе 
алмасу жұмыстары жүргізілуде.  Бұл «білім берудегі жаңа формат – жаңа 
мүмкіндіктер» деп есептеймін.

Павлодар облысы.

алалар мен жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық қабілетін дамы-
ту, ойлау және танымдық дүниесін кеңейту, қоғамға пайдалы, игілікті іспен 

РОБОТОТЕХНИКА – БІЛІМ 
БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЛА

Ж.НҰҒЫМАНОВА, 
Маңғыстау облыстық оқу-әдістемелік және қосымша 
білім беру орталығының туризм бөлімі жетекшісі

Б
шұғылдандыруға баулу мақсатында Маңғыстау облыстық білім басқармасының 
ұйымдастыруымен жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының 
қызметкерлеріне арналған «Робототехника – білім берудегі инновациялық сала» 
тақырыбында облыстық семинар өтті. 

Семинарға 2016/2017 оқу жылынан бастап пилоттық жоба ретінде енгізіліп 
отырған 13 жалпы орта және 2 қосымша білім беру ұйымдарының басшылары, 
информатика және технология пәндерінің мұғалімдері қатысты. 

Қазіргі таңда 15 білім беру ұйымдарына «Робототехника» кабинетін 
жабдықтау үшін жергілікті бюджет пен НКОК компаниясының демеушілігімен 37 
млн. астам қаражат бөлініп, оның ішінде Маңғыстау облыстық дарынды балаларға 
арналған мамандандырылған қазақ-түрік мектеп-лицей-интернаты, түрлі пәндерді 
тереңдетіп оқытатын дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернаты, 
«Жаңаөзен» қазақ-түрік лицей-интернаты роботтарды сатып алды. Қалған 12 
білім беру ұйымдары баға ұсыныстарын сұрату арқылы мемлекеттік сатып алу 
веб-порталына жариялап отыр.

Семинарда әр білім беру ұйымдарында 5,6,7  және  8,9,10  сынып оқушы-
ларынан құралған 90 баланы қамтитын 3 үйірме ашу және әр үйірмеге 2 сағат 
беру, робототехника кабинетін жабдықтау, облыстық әдістемелік бірлестік құру, 
семинар, курс, байқаулар, олимпиадалар ұйымдастыру, оқушылар жұмыстарын 
халықаралық, республикалық деңгейде таныту туралы ұсыныстар тыңдалды.
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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 02.12.2016 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 189.

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” 
№12, 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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“Өрлеу” БАҰО АҚ филиалы ОҚО бойынша педагогикалық
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтына – 70 жыл 

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

Құрметті Лаура ТҰРЛЫБЕКҚЫЗЫ!
Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің бұқаралық ақпарат 

құралдары ішіндегі 1925 жылдан шығатын шоқтығы биік республикалық 
ғылыми-педагогикалық және әдістемелік «Қазақстан мектебі» журна-
лының  редакциясы  Сізді  және күллі институт ұжымын Оңтүстік   
Қазақстан облысының педагогикалық кадрлары біліктілігін артты-
ру институтының 70 жылдық торқалы тойымен шын жүректен 
құттықтайды. 

Жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ететін педагогикалық кадрлар 
біліктілігін арттыру мақсатында «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 
жылғы 17 ақпанда құрылып,  педагогтер біліктілігін жетілдірудің ұлттық 
орталығы құрылып, оның құрамына 14 облыстық,  2 қалалық (Аста-
на, Алматы) біліктілікті жетілдіру институттары және Қазақстан 
Республикасы білім жүйесінің республикалық басшылық және ғылыми-
педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру институты кірген болатын. 
«Өрлеудің» құрылуымен Қазақстан Республикасының “Білімді дамытудың 
2011–2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасының” талапта-
рына сәйкес педагогтер біліктілігін арттырудың жаңа жүйесі жасалды 
және енгізілді.  

Оңтүстік Қазақстан  облысының  біліктілікті  арттыру  институты 
өзінің 70 жылдық қызметінде Оңтүстік Қазақстан облысы педагогикалық 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жүйесін жетілдіруге, сондай-
ақ Оңтүстік Қазақстан өңірінің зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға 
айтарлықтай үлес қосты. 

“Өрлеу” біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік 
қоғамы филиалы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру  институты ұжымы мақсаткерлік, 
жалынды жігер, шығармашылық ізденістерінің арқасында бұл күндері 
елімізге кеңінен танылып отыр. 

Сіздерге мықты денсаулық, шалқар шабыт тілейміз және бұдан 
былай да  осы  ұлағатты  жолда  зор  табыстарға жете берулеріңізге 
тілектеспіз! 
                                                       “Қазақстан  мектебі”  журналының  ұжымы. 
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алыққа лайықты білім беру қоғамның 
әлеуметтік, экономикалық өміріндегі өзгеріс-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ШЫҢДАЛУ  МЕКТЕБІ 

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымының кандидаты, доцент

Х
термен және техникалық ілгерілеушілікпен 
де тығыз байланысты. Әлемдегі кез келген 
мемлекеттің өмір сүруі мен дамуы сонда өмір 

сүретін адамдардың білім деңгейіне, қоғамның әлеуметтік-экономикалық 
әлеуетінің өзгерістеріне тәуелді болатыны белгілі жайт. Елдің сенімді 
де жемісті болашағын қамтамасыз ету ісінде ешбір мамандық тап 
мұғалімнің қызметіндей үлкен маңызға ие емес. Мұғалімнің кәсіби даму 
проблемалары қашанда педагогика ғылымының, қоғамдағы білім саяса-
ты көшбасшыларының назарында. Егер жеке тұлға іс-әрекеттің белсенді 
субъектісі ұстанымында болса, егер практикалық жеке тәжірибе әлеуметтік 
және кәсіби тәжірибемен сәтті ұштасса, кәсіби шеберлік пен педагогикалық 
мәдениет анағұрлым қарқынды жүреді. 

Жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ететін педагогикалық кадр-
лар біліктілігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысымен 2012 жылғы 17 ақпанда педагогтер біліктілігін жетілдірудің 
«Өрлеу» ұлттық орталығы құрылды, оның құрамына он төрт облыстық, 
екі қалалық (Астана, Алматы) біліктілікті жетілдіру институттары және 
Қазақстан Республикасы білім жүйесінің республикалық басшылық және 
ғылыми-педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыру институты кірген бо-
латын.  

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институтының ұжымы мақсаткерлік, жалынды жігер, 
шығармашылдық ізденістерінің арқасында бұл күндері елімізге кеңінен та-
нымал.

Бұл ұжым нәтижелі еңбегінің арқасында Оңтүстік Қазақстан облы-
сы бойынша білім беру қызметкерлерінің кәсіби, құқықтық, ақпараттық, 
коммуникативтік, басқару құзыретінің деңгейін арттыру сияқты өнегелі 
істерімен көпке үлгі болып отыр.

Институт өзінің жетпіс жылдық қызметінде Оңтүстік Қазақстан об-
лысы педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жүйесін 
жетілдіруге, сондай-ақ, Оңтүстік Қазақстан өңірінің зияткерлік әлеуетін 
қалыптастыруға айтарлықтай үлкен үлесін қосты.

Бұл институттың өзіндік ауқымды тарихы бар. Осы мекемеде қаншама 
педагогтердің, білім беру мекемелері басшыларының, сонымен қатар 
аудандық, қалалық әдістемелік кабинеттер біліктілігін арттыру ісінде 
ауқымды жұмыстар жүргізгені көпшілікке мәлім. Осы мақсатта өткізілген 
іс-шараларға республиканың түпкір-түпкірінен келген мектеп мұғалімдері, 
мектеп басшылары, тәуелсіз еліміздің оқулық авторлары, ғалымдар, жа-
зушылар, шетелдік қонақтар осы мекемеде бас қосып, өз білімдері, 
тәжірибелерімен сан мәрте бөліскен.

ӘОЖ (УДК): 378.046.4
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Облыстық білім жетілдіру институты Облыстық білім беру 
басқармасымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеді. Өз ісінің шынайы 
білгірлері Р.Р. Ахметова, С.Ш. Қалғынбаев, С.Ж. Барахова, Н.Т. Байғұтов, 
У.М.  Башенов,  А.К.  Елеуова,  Е.Сарманов,  Б.А.   Көмекбаева   және      
орынбасарлар    мен    қызметкерлер   Р.Т.    Қожамжарова,   В.А.  Доронин,      
Ш.Ж. Сазабаева, А.Т. Таштанов, А.Қалымбет, Қ.Қадырбаева, Ж.А. Тәжиева 
және т.б. оқу-тәрбие жұмыстарына түрлі жаңалықтар енгізуден әсте 
жалыққан емес. 

1992 жылдан білікті басшылар облыстық білім беру басқармасының 
басқарған және институт ұжымы шетелдердің білім жүйелерімен 
ынтымақтастық жөнінде келісім шарт жасасып, оны табысты жүзеге асырып 
отырған маңдайалды оқу орнына айналды. Тәжірибе алмасу мақсатында 
Беларусь, Украина, Ресейдің біліктілікті арттыру институттарымен тығыз 
байланыс орнатты. Сонымен қатар Германия серіктестігімен, Франция 
елшілігімен тікелей тәжірибе алмасу жұмыстары дұрыс жолға қойылды. 
АҚШ, Ұлыбритания сияқты дамыған елдердің мамандары 1992–2002 жыл-
дар аралығында тыңдаушылармен қызықты кездесулер өткізіп тұрды.

Институттың аяғынан қаз тұру кезеңінен күні бүгінге дейінгі жолы 
Оңтүстік Қазақстан облысының құрылу тарихымен тығыз астасып жатыр.

Біліктілікті арттыру институты аймақтағы қосымша кәсіби білім беру 
жүйесінің жетекшісі, педагогтер үшін облыстық инновациялық кең өріс 
боп табылады.

Өзінің жетпіс жылдық ғұмырында бұл институт облыстың 
педагогикалық қауымынан жоғары бағасын алды, өз дамуының үлкен 
даңқты жолынан өтті. Кездескен түрлі қиындықтар ұжымды шыңдады, 
бұрынғыдан да өзара тығыз топтастыра түсті.

Алға қойған межелі міндеттер биік мақсаттарға жол сілтеп, ұжым 
жұмысында жаңа білім бағыттарын белгілеуге жол ашты.

Өзім 1988 жылдан 2008 жылдар аралығында осы институтта жұмыс 
істеп, ұлағатты ұжыммен бірге өскенімді мақтан тұтамын. Сондықтан 
осындағы әріптестерімді қашанда зор құрметпен, алғыс сезіммен еске ала-
мын.

Әр жылдарда Оңтүстік Қазақстан облысы педагогтер біліктілігін арт-
тыру саласында еңбек еткен басшылар, әдіскерлер, ғалымдар мен білім 
жүйесінің ұйымдастырушыларын бүгінде шын жүректен алғыс білдіре 
отырып, атап өткен де артық емес.

Олар  аталған  институтта  басшылық  қызмет  атқарған  ардақты            
азаматтар:  М.Галямов  (1948-1949 жж.),  Б.Айдаров  (1949-1950 жж.),    
Ю.Б. Бахитов (1950-1951 жж.), К.Ділматов (1951-1952 жж.), С.Ш. Шәкіров 
(1954-1955 жж.),   И.М. Тен     (1956–1984 жж.),   У.Ш. Шойбеков (1984–1987 
жж.),  Е.М. Мамыраев (1987–1997 жж.), Ш.П. Пірматов (1997–1999 жж.), 
С.Х. Бектенғалиева    (1999–2008 жж.),   А.Н.  Кулешов,   Б.Қ.   Айтбаев,    
М.І. Туғанбаев және 2012 ж. бастап осы уақытта Л.Т. Искакова басқарып 
келеді. 

Осы кісілердің басшылығымен аталмыш мекемеде әр жылдары 
біліктілікті  арттыру  жүйесінің  білімді  де  тамаша қызметкерлері еңбек 
етті.  Атап айтар болсақ,  олар:  Л.А. Келиш, К.К. Қасенова, Н.А. Едиханова,  
А.Ә.    Искаков,    Б.О.    Оралбеков,     О.Н.   Павленко,    Л.В.    Игнатенко,  
У.Ж.  Бәкірова, Б.К.  Қожахметов,  Т.Р.   Нұрмұханбетова,  О.С.   Сейтқұлов,    
Ә.Ж.    Көшеров,    Б.Н.    Тұрдықұлов,    У.Мусаева,       П.Ж.   Жұмабаева, 
 Т.Нұрбеков, Б.Ж.  Ноғайбекова,   К.А.   Әуелбекова,   А.Ибадуллаева,  
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Ғ.Текеева,  Р.М.  Құ дия рова,   Д.Бисенбаев,   С.Қуашбаев, Ж.Өмірәлиев, 
У.Ш. Мырзалиева,  У.Жазықбаева,   Б.А.   Бағысбаева,  А.А. Мұсабекова,  
Г.П.   Баранова,    С.Р.    Матаева,   Г.Е.  Мұсабекова,   Ш.К.   Құрманбекова,
Э.К. Мұхитдинова,   С.Әділбекова,     М.У.  Малғайдарова,    Ж.Өтемісов,   
 М.Смайл  және т.б.

Аттары аталмаған  адамдардың көпшілігі білім саласында және осы 
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институт филиалында әлі де жемісті жұмыстарын 
жалғастыруда. 

Таяуда  қажырлы  еңбегі пен ұжым бірлігінің арқасында қарыштап 
алға басып  келе  жатқан институттың жетпіс жылдық мерейлі мерекесі 
лайықты деңгейде  аталып өтті. Қазіргі институт басшылары – директо-
ры Л.Т. Искаковаға, орынбасарлары М.Б. Ақтаевқа, Ш.Н. Ергешбаеваға 
ұлағатты еңбектеріңіз, білім беру саласындағы құлшыныстарыңыз одан 
әрі дамып, шығармашылық тың өрістерге жетіңіздер, дендеріңіз сау, 
отбасыларыңыз бақытты болып, көпшіліктің құрметіне бөлене беріңіздер 
деген тілек білдіремін.

Институттың әу бастағы негізгі мақсаты мен міндеттері өзгерген жоқ. 
Бұл – облыстық білім саласы қызметкерлерінің кәсіби біліктілігі мен 
дағдыларын жетілдіріп, білім беруде деңгейлі, вариативті, жаңашыл, әдіс-
тәсілдерді пайдалануға ынталандыру мен кәсіби әріптестікті дамыту. Об-
лыс педагогтерін инновациялық жаңа жүйеге, әлемдік білім беру кеңістігіне 
енуге бейімдеп, сапалы, өнімді білім беруге бағыт-бағдар сілтеу. Ғылыми-
әдістемелік көзқарас  қалыптастырып, білім берудің жаңашыл парадигма-
сын жүзеге асыру.

ілім қайда болса биіктік сонда, Парасат қайда 
болса  ұлылық сонда!” деген дана халқымыз  

ТАРИХЫ  ТЕРЕҢ,  КЕЛЕШЕГІ  КЕМЕЛ 
БІЛІМ  ОРДАСЫНА – 70  ЖЫЛ

Лаура  ИСКАКОВА,
педагогика ғылымының докторы, профессор

“Б

қамдаған... “Қолдарында” болашақтың тізгіні бар ұрпақтарды  тәрбиелеп, 
жан-жақты білім беру  бүгінгі білікті де, білімді ұстаздардың құзырында  
тұр. Осы  қиыншылығы мен қызығы қатар жүретін,  шығармашылықпен 
астасып жататын  институтымыздың  70 жылдық тарихында  қаншама 
абыройлы  істер  атқарылды... 

Биік белестерді бағындырған осы жылдар ішінде педагог 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесінде тәрбиелік және замана-
уи педагогикалық технологияларды білім беру жүйесіне ендіру және та-
ратуда институттың еңбегі орасан. Тамыры тереңге кеткен тарихымызға 
үңілсек институтымыз тәуелсіздік алған жылдары педагогикалық тех-
нологияларды оқу үдерісіне енгізуде респуб лика көлемінде бірінші бо-
лып халықаралық деңгейдегі педагогикалық технологиялар авторларын 

ұлт болашағын, елдің ертеңін, ұрпақ қамын  баяғыдан 
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шақырып, ұлттық білім беруді дамытуда тың өзгерістердің бастамашысы 
бола білді. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баев «Қазақстан–2050» стратегиясында: «Білім мен кәсіби біліктілік, ма-
мандарды дайындау және қайта даярлау – заманауи білім беру жүйесінің 
бағдары және негізгі бағыттарының бірі», – деп атап өтті.

Елбасымыздың тапсырмасын орындауда уақыт талабына сай білім 
беруді реформалауды жүзеге асыру міндеті біліктілікті арттыру жүйесі пе-
дагог қызметкерлеріне үлкен жауапкершілік артатындығын түсінеміз. Осы 
міндетті жүзеге асыруда «Өрлеу» БАҰО АҚ  құрылғалы бері біліктілік 
арттыру жүйесін жаңғырту, мазмұнын жаңарту, курстық және курсаралық 
шаралар арқылы педагогтердің кәсіби өсуіне жағдай жасау, курстар-
ды әдістемелік қамтамасыз етумен көрінетін  жүйелі үздіксіз жұмыстар 
атқарылуда.

Өзінің 70 жылғы шежірелі тарихында «Өрлеу» біліктілікті арт-
тыру ұлттық орталығы АҚ филиалы ОҚО бойынша Педагогикалық 
қызметкерлердің  біліктілігін арттыру институты оңтүстік өлкесіндегі ұлы 
да ұлағатты маман иелері  педагог қызметкерлердің білімін жетілдіріп, 
еліміздегі жас буынды, өскелең ұрпақты  тәрбиелеу мен білім беру жүйесін 
дамыту ісінде өзіне лайықты орын таба білді.

1946 жылы Әдістемелік орталық,1948 жылы Абай атындағы Оңтүстік 
Қазақстан облыстық мұғалімдердің білімін жетілдіру институты, 1991 
жылы Облыстық мұғалімдердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау 
инс титуты, 1999 жылы Облыстық үздіксіз білім беру институты, 1999 
жылы Облыстық үздіксіз білім беру институты мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорыны, 2007 жылы Облыстық білім беру жүйесіндегі 
жаңа технологиялар, педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта 
даярлау орталығы, 2012 жылдан бастап «Өрлеу» біліктілікті арттыру 
ұлттық орталығы Акционерлік қоғамының филиалы Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру инсти-
туты болып қайта құрылды.

Қазіргі таңда институт мемлекеттің білім беру саясатының ба-
сым бағыттарын және «Өрлеу» ұлттық орталығының стратегиялық, 
тақырыптық жоспарларын орындау мақсатында көпқырлы жұмыстар 
атқарды.

Атап айтсақ: 
– ақпараттық-коммуниациялық технологияларды пайдалану негізінде 

педагогтердің кәсіби біліктілігін қалыптастыру үшін ақпараттық-
әдістемелік ортаны дамытты;

– курсаралық кезеңдегі курстық даярлық идеясының жүзеге асыры-
лу сапасы диагностикасы мен мониторингі негізінде педагогикалық білім 
беру ісінің үздіксіздігін қамтамасыз етті;

– білім беру қызметінің вариативтілігі мен сапалы болуына ықпал етті;
– халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, біліктілікті артты-

ру және үз дік    сіз педагогикалық  білім беру саласында тәжірибе алмасу 
жұмыстарын  жүргізді;

– қызметкерлердің кадрлық және ғылыми әлеуетін күшейтті.
– ҚР  «Білім туралы» Заңына  2016 жылдан бастап күшіне енген 

өзгертулер мен толықтыруларға сәйкес “Өрлеу” БАҰО АҚ филиалдарының 
екі тілде әзірлеген 77 біліктілікті арттыру курстарының жаңа мазмұндағы 
бағдарламалары ҚР Білім және ғылым министрлігімен үстіміздегі жылы 
бекітілді.
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Халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру әрекеті институттың 
серіктестерімен: ҚР Білім және ғылым және ҚР Төтенше жағдайлар 
министрліктерімен, ЮНИСЕФ Қорымен, Еуропадағы қауіпсіздік пен 
ынтымақтастық ұйымдарымен  (ЕҚЫҰ), Ұлыбритания,  Корея,  Синга-
пур  университеттерімен,  Қазақстан халықтары ассамблеясымен бірлесіп  
жасайтын жобалар барысында іске асырылды. Өзара ынтымақтастықты 
жүзеге асыру әрекеті институттың серіктестерімен: халықаралық ұйымдар, 
жергілікті мемлекеттік органдары, жоғары оқу орындары және үкіметтік 
емес ұйымдарымен бірлесіп  іс-шаралар өткізілді. 

Білім және ғылым министрінің тапсырмасы бойынша Облыс 
әкімінің қолдауымен, Облыстық үздіксіз білім беру институтының 
ұйымдастыруымен бірінші рет «Өзін-өзі тану» бағдарламасының 
халықаралық деңгейдегі ғылыми-практикалық конференциясы бол-
ды. Бұл конференцияға  «Бөбек» қорының президенті, «Өзін-өзі тану» 
бағдарламасының авторы Сара Алпысқызының өзі қатысты және де 
ғылым мен техниканың, медицинаның дамуына үлкен үлес қосқан ти-
бет халқының рухани көсемі Далай-Ламаның қатысуы да институт 
тарихындағы үлкен жетістік деп білемін.    

Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымды дамытудың 
2016–2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында айқындалған 
педагог кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесінің сапасын жетілдіру 
әлемдік озық тәжірибе негізінде, жаңа форматта жүзеге асырылуда. Заман 
талабына сай педагог кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесіне өзгертулер 
енгізілді, білімді дамытудың қазіргі заманға лайықты және келешектегі 
сұраныстарына толық жауап беретін педагогтердің кәсіби құзыреттілігі 
мен біліктілігін арттырудың тиімді моделі құрылды.

Өркениетті елдердегі біліктілікті арттыру жүйесінің даму тенденция-
ларына жасалған сараптама қазіргі кездегі біліктілікті арттыру жүйесінің 
басты функциясы – педагогтің  инновациялық технологияларды пайда-
лана білу қабілетін дамыту ғана емес, олардың жаңа әдістерді өзі таба 
алатын, жаңғыртулар мен даму бағыттарына сай өзінің кәсіби қызметіне 
рефлексивті өзгерістер енгізе алатын кәсіби құзыреттілігін дамыту болып 
табылатынын көрсетті. 

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы осыған байланысты  
біліктілікті арттыру курстарының мазмұнын жаңа талаптарға сай  іске 
асыруды қолға алды. Ұлттық орталықтың барлық филиалдары Қазақстан 
Рес публикасы Білім және ғылым министрлігі жүргізіп отырған білім сала-
сын жаңғыртудың талаптарына сай біліктілікті арттырудың көпбағдарлы 
модульдік бағдарламаларын, оқу-әдістемелік құралдар мен  сандық  
форматтағы білім беру ресурстарын жасауға жұмылдырылуда.

2015–2020 жылдарға арналған «Үштілділік білім беруді дамытудың 
Жол картасын» жүзеге асыру аясында Оңтүстік Қазақстан облысы білім 
басқармасы және  Еуропадағы Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымының 
аз ұлттар істері жөніндегі Жоғарғы комиссары, халықаралық эксперттер-
мен серіктестікте инс титут өткізген «Көптілді білім беру жағдайында 
оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы 
мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі» атты ғылыми-практикалық конферен-
цияда үштілділік білім беруді енгізудің өзекті аспектілері,  билингвалды  
оқытуға қатысты кең ауқымды мәселелер талқыланды. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша 
ұлттық іс-қимыл жоспарын жүзеге асыру аясында  PISA  халықаралық 
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зерттеулерін өткізу шеңберінде үш бағыт бойынша мониторингтік зерттеу-
лер жүргізілді. 

Институттың  кадрлық  құрамында  5 кафедрада жұмыс атқаратын 
профессорлар, ғылым докторлары, педагогика, техника, тарих және фи-
лология ғылымдарының кандидаттары, доценттер, магистрлар мен аға 
оқытушылар қызмет атқарады.

Ал деңгейлік бағдарламалар орталығында Назарбаев зияткерлік 
мектептерінің концептуалды идеяларын тарататын тренерлер қызмет 
етеді.

Кез келген жаңалық әдістемелік қамтамасыз етумен қатар, 
материалдық-техникалық қолдауды қажет етеді. Институтымыз білім беру 
қызметінің мониторингісі,  білім қажеттіліктері Банкісі және Ғаламтор-
алаңдар негізінде жұмыс жасайды. Әлемдік озық тәжірибелерді ескере 
отырып, педагог кадрлардың сапалы дайындығын қамтамасыз ету үшін 
«Өрлеу» басқармасының бастамасымен филиал базасында «Өзін-өзі 
тану» және «Монтессори» кабинеттері ашылды.  

Сонымен қатар, институтта білім берудің жаңа мазмұны мен замана-
уи технологияларын ендіру үдерісін оқу-әдістемелік бағытта кең ауқымда 
қамтамасыз ететін баспахана және 23 530 қоры бар кітапхана қызмет 
көрсетеді.  Тыңдаушылардың ақпаратқа қолжетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында оқу залы ғаламторға қосылған 8 монитормен жабдықталып,  
кітапхана үдерістері автоматтандырылған КАБИС бағдарламасы бойын-
ша жұмыс істейді.

Көпдеңгейлі білім беру жүйесін жаңғырту үрдісінің алдыңғы шебінде 
орта білім беру мазмұнын жаңарту саласы тұр. Бұл саланы түбегейлі 
жаңғыртудың катализаторы – әлемдік білім берудегі ең озық тәжірибені 
өзіне жинақтаған Назарбаев зияткерлік мектептері (НЗМ) болып табыла-
ды. НЗМ тәжірибесін мектептерге тиімді енгізу мақсатында 2012–2016 
жылдар  аралығында 3 (базалық) деңгей бағдарламасы бойынша 4747 ұстаз 
біліктілікті арттыру курсынан өткен. Деңгейлік бағдарламалардың жаңа 
философиясы мақсат қоюға, педагогикалық жағдайларды талдауға, оқу 
үдерісін жобалауға және іске асыруға қабілетті, өз қызметінің нәтижелерін 
қадағалай және  бағалай білетін, оқушылардың сыни тұрғыда ойлауын да-
мыта алатын  мұғалімдердің жаңа буынымен жүзеге асырылуда.

2016  жылдың ақпан айынан бастап ҚР Білім және ғылым министрлігінің  
тапсырмасы бойынша бастауыш мектептің жалпыға міндетті мемлекеттік 
стандартын тәжірибеге енгізу мақсатында жаңартылған білім мазмұны 
бағдарламасы негізінде өз біліктіліктерін көтеру үшін  7932 мұғалім курс-
тан өткізілді.

Білім берудің «өмір бойы оқу» парадигмасы  аясында  халыққа сапалы 
қызмет көрсету бойынша бірегей мониторингтік жүйе «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру ұлттық орталығы АҚ филиалы ОҚО бойынша Педагогикалық 
қызметкерлердің  біліктілігін арттыру институтында табысты жұмыстар  
атқарды.  

Өзінің 70  жылғы  шежірелі тарихында «Өрлеу» біліктілікті арт-
тыру ұлттық  орталығы АҚ филиалы ОҚО бойынша Педагогикалық 
қызметкерлердің  біліктілігін арттыру институты оңтүстік өлкесіндегі ұлы 
да ұлағатты маман иелері саналатын  педагог қызметкерлердің білімін 
жетілдіріп, еліміздегі жас буынды, өскелен ұрпақты  тәрбиелеу мен  білім 
беру жүйесін дамыту ісінде өзіне лайықты орын иеленді.

Шымкент қаласы.
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БҒМ тарапынан осындай шешімнің қабылдануын Қазақстанның мектепке 
дейінгі саласының көптеген мекемелері бірнеше жылдан бері күтті. Өйткені 

Министрліктің баспасөз орталығынан

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА
САНИТАРИЯЛЫҚ ҚАҒИДАЛАР МЕН НОРМАЛАРҒА ЖӘНЕ
ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ МЕН ҚАҒИДАЛАРЫНА 
ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛЕДІ

ҚР
«Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың» санитариялық ережелері мен «Мек-
тепке дейінгі білім беру объектілерінің құрылыс нормалары мен қағидаларының» 
құрылыс ережелері қазіргі заман талаптарына жауап бере алмайды. 

Соңғы жылдары «Балапан» бағдарламасы шеңберінде елімізде мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік (МЖӘ) дами түсті, көптеген жекеменшік балабақшалар, оның 
ішінде коттедждерде, тұрғын үйлердің бірінші қабаттарында ашылған балабақшалар 
типтік үлгіде болмағанымен, балаларды мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудегі 
бірқатар мәселелерді шешуге септігін тигізді. Бұл ретте қолданыстағы санитариялық 
және құрылыс нормалары  талаптарының сәйкессіздігі мектепке дейінгі ұйымдар 
желісін әрі дамытуға кедергі келтірді.  

Мектепке дейінгі ұйымдардың санитариялық және құрылыс нормалары мен 
қағидаларын  қайта  талдау  қажеттілігі  қоғамда  сан  мәрте  көтеріліп,  осы  мәселе 
бойынша  ҚР БҒМ-ге көптеген  өтініштер   келіп   түскен   болатын.  Министр      
Ерлан Сағадиевтің төрағалығымен, ҚР БҒМ Мектепке дейінгі және орта білім 
департаменті, Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің Балалардың құқықтары 
және Халықаралық ынтымақтастық басқармалары, ҚР Құрылыс істері комитетінің 
Жобалау жұмыстары басқармасы, ҚР ҰЭМ Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
комитетінің Санитариялық-гигиеналық қадағалау басқармасы, Мектепке дейінгі 
балалық шақ республикалық орталығы басшыларының, сондай-ақ мектеп дирек-
торлары мен мектепке дейінгі ұйымдар меңгерушілерінің қатысуымен бірқатар 
жұмыс комиссияларының кеңестері өтті. Нәтижесінде мынадай толықтырулар мен 
өзгерістер қабылданды: 

–  ұғымдық аппаратқа «қуаттылығы аз ғимарат», «ыңғайластырылған үй-жай» 
(бейімделген үй-жай) терминдерін енгізу; 

– топтарды ағымдағы жылғы қыркүйек пен келесі жылдың қыркүйегі аралығында 
жинақтауды жүзеге асыру; 

– үш және одан көп күн қалған балаларды қандай да бір ауру белгілері анықталған 
жағдайда педиатр дәрігерге жіберетін мектепке дейінгі ұйымның медициналық 
қызметкерінің тексеріп-қарауынан кейін қабылдау; 

– күн режимін мектепке дейінгі ұйымның әзірлеуі, ата-аналар комитетімен 
келісуі және оны мектепке дейінгі ұйым басшысының бекітуі; 

– мектепке дейінгі ұйымдардағы топтардың толымдылық нормаларын болдыр-
мау, мектепке дейінгі ұйымдардың толымдылығын жобалық қуаттылығынан 20%-ға 
артық қарастыру; 

– ғимарат алаңы, шаруашылық аумақ, учаске, жабдық бойынша нормаларды, 
мектепке дейінгі ұйымды жобалау, салу, реконструкциялау, жөндеу, пайдалануға 
беру, сумен жабдықтау, кәріздендіру, жылыту, жарықтандыру, желдету, микрокли-
маты бойынша талаптарды Санитариялық қағидалар мен нормалардан алып тастап, 
Құрылыс нормалары мен қағидаларына енгізу; 

– толық күн болмайтын мектепке дейінгі ұйымдар үшін бала тамағын өзімен 
бірге контейнерде әкелуді, ал толық күн болатындар үшін тамақтандыру ұйымымен 
шартқа отыруды қарастыру. 

Талқылау қорытындысы бойынша Санитариялық қағидалар мен нормаларға 
және Құрылыс нормалары мен қағидаларына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігіне жіберілетін болады.
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Министрліктің баспасөз орталығынан

азахстанский павильон занял третье место среди 54 стран-участников на Междуна-
родной ботанической выставке «Анталья Экспо-2016», завершившейся 30 октября в 

КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ВЫСТАВКЕ WORLD 
BOTANIC EXPO-2016

К
турецком курортном городе Анталья.

На международной специализированной выставке World Botanic EXPO-2016, прохо-
дившей в Турции в течение шести месяцев, казахстанский павильон занял третье место 
в номинации по созданию садового экстерьера и интерьера. Казахстанский павильон был 
признан одним из самых информативных, в ходе выставки его посетили представители 75 
стран.

Экспонаты казахстанского павильона были подготовлены и предоставлены Институ-
том ботаники и фитоинтродукции при Комитете науки МОН РК.

Гости павильона могли ознакомиться с историей формирования флоры Казахстана в 
виде коллекции палеоботанических образцов, а также посмотреть на восемь видов редких и 
исчезающих растений, включенных в «Красную книгу» Казахстана.

Главными критериями отбора лучшего павильона самой большой выставки мира из 
живых растений являлось соответствие павильона теме выставки, а именно истории, сохра-
нению биологического разнообразия, устойчивому развитию и «зеленому городу».

Выступивший  на   церемонии  награждения  председатель  оргкомитета  «Анталья  
Экспо-2016», министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Фа-
рук Челик отметил, что за 191 день выставку посетили более 4,5 миллиона местных и ино-
странных посетителей. В некоторые дни количество посетителей превысило 70 тысяч.

Международная ботаническая выставка «Анталья Экспо-2016» начала свою работу 22 
апреля. Философия выставки «Зеленый мир для будущих поколений», главная тема – «Цве-
ты и дети».

Территория выставки составила 120 га, свои павильоны представили 54 страны.
Институт ботаники и фитоинтродукции КН МОН РК был организован в 1932 году. В 

Институте хранится более 500 коллекций ископаемых растений, собранных в различных ре-
гионах республики. Это самая большая коллекция остатков юрского, мелового, палеогено-
вого и неогенового периодов во всей Центральной Азии. Институт включает в себя Главный 
ботанический сад, Жезказганский ботанический сад и Илийский ботанический сад.



75

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz



76

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

КЕШЕГІДЕН  БҮГІНГЕ  ДЕЙІН

Қарлығаш  БАЙҚОНЫСОВА,
“Көкарал” жалпы орта мектебінің мұғалімі

үгінгі заманда мемлекеттің жаңа тұрғыдан дамуы, білімнің сапа-
сын арттырып, жоғары дәрежеге жеткізу мақсатында жүзеге асы-Б

рылуы мемлекетке қызмет ететін, аса жауапкершілік жүктелген мұғалім 
тұлғасымен өлшенеді. Оның қазіргі заманғы озық технологияларды меңгеруі, 
шығармашылық белсенділігі, кәсіби белсенділігі, кәсіби біліктілігімен бай-
ланыстыра қарастыру.  Мұғалім, ең алдымен, өз пәнін жақсы меңгеруі ке-
рек. Ол ғылымның негізін, оның қазіргі кездегі жағдайын, ғылымның даму 
қарқынын және өмірмен, тәжірибемен байланысын терең түсіну керек. Яғни, 
мұғалім білім беру барысында сол білімдерді тек көрсетіп қана қоймай, қазіргі 
заманғы техниканы пайдалана отырып, сол білімдердің ең негізін, маңызын 
түсіндіру керек.  Сонымен қатар, оқушыларға білімді меңгерулеріне барын-
ша көмектесіп, сол меңгерген білімдерін өмірде тиімді қолдана білу арқылы 
дами түсуге жол ашуы қажет.

Қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық тәжірибесін жетілдіру мен 
бағалауға көмектесу үшін бағдарламаның негізгі міндеттерін білуі тиіс.

1. Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер.
2. Сын тұрғысынан ойлауға үйрету.
3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

(АКТ) пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу.
7. Оқытудағы басқару және көшбасшылық.
Бұл модульдер білім берудің кез келген жүйесінде қажет. Бұл модульдер 

бұрын болған, бірақ менің ойымша қазір жүйеге келіп отыр. Оқыту – үздіксіз 
үдеріс, ол үнемі дамытып отыруды қажет етеді. Жоғарыда аталған модульдер 
оқытуды сапалы етуге көмектеседі және жөн сілтейді. 

Мұғалімдер оқушыға қалай оқу керек екенін үйретеді, балалардың 
қалай оқу керек екенін назарда ұстауға көмектеседі. Сыныптағы  әңгіменің 
маңыздылығы оқушылардың өз ойын анық жеткізуіне, сыныптасының 
көзқарасына сыйластықпен қарауға, оқушының өз көзқарасын дәлелдеуіне, өз 
білімінің қандай деңгейде екенін тануына көмектеседі. Бұл әдісті оқушылар 
топпен, жұппен жұмыс жасағанда кеңінен пайдалануға нәтижесі мол, себебі, 
бұл – екі жақты үдеріс. Оқытуда серіктестермен әңгіме, ынтымақтастықты 
қалыптастыру, түсіну дәрежесін анықтау мақсатындағы сұрау, оқушыларға 
қойылатын сұрақтар мен олардың жауаптары осы диалогтік оқыту кезінде 
іске асты. 

Оқушы белгілі тақырыпты түсіне отырып, ой елегінен өткізіп, белгілі 
тұжырым жасады. Үнемі «Неге?, Неліктен?» деген сұрақтар қоя отыра бір 
мәселені жан-жақты талдауына жол ашты. Мәселені айту, талдау арқылы 
шығармашылық қабілеттері дамыды. Мәселен, берілетін жаңа материалды 
өмірдегі жағдаяттармен байланыстыра отырып түсіндірді. Сын тұрғысынан 
ойлау модулі оқушыға жұппен, топпен жұмыс істегенде өзін көрсетуіне жол 
ашты. 

Мұғалімнің оқушыға берген материалының қаншалықты түсінгенінің 
нәтижесі – бағалау. Оқушыға берген материалды жазбаша да, ауызша да 
бағаладым. Тек жазбаша бағалап қойсам, мен оқушының құқығын шекте-
гендей болдым. Қандай бағаны не үшін қойдым, қандай өлшемдерге сәйкес 
келеді, сол жөнінде қазіргі таңда оқушы өздері түсіндіреді, өздері бағалайды.
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Оқушының барлық жасаған жұмысы міндетті түрде бағаланды. Егер 
оқушының жұмысы бағаланбаса, келесі жолы ол тапсырманы орындағанда 
немқұрайлы қарауы мүмкін, тіпті тапсырманы орындамай қоюы да ықтимал. 
«Оқушылардың жауаптарын қалай ескеріп, тыңдауым керек, түзету 
жұмыстарын қалай жасауым керек, олардың естерінде не қалуы керек » деген 
сұрақтарды назарда ұстадым. Балалардың сөйлеуі үшін уақыттың жеткілікті 
болуын қамтамасыз еттім. Оқушылар дұрыс жауаптары үшін  марапаттаулар 
естіп тұрды. Мысалы: «жарайсың», «тамаша», «керемет», «ақылшым менің» 
деген мадақтау сөздер арқылы жүзеге асты. Ол тікелей де, жанама түрде де 
нәтижелі болды. Бағдарламадағы жеті модуль ішінен жас ерекшелігіне сай 
білім беру, көшбасшылық, сын тұрғысынан ойлау, оқыту мен оқудағы жаңа 
әдіс-тәсілдер қамтылды. Бағдарламаның идеясын жетік түсініп, сыныптағы 
ахуалды өзгертіп, әдістерді жаңартып отырудамын. Әрбір сабақтарды 
түрлендіріп отырамын. Өткен сабақтарымнан бүгінгі сабақтарым қызықты  
әрі көңілді өтіп жатқанына сенімдімін.

«Бұлақ көрсең, көзін аш» деген керемет нақыл сөз бар. Мектептегі 
мұғалімдер барлық оқушыларға бірдей білім береді.  Алдына келген әрбір 
шәкірттің қабілетіне, ынтасына, икеміне қарай оның өз пәніне қатысты да-
рыны мен талантын айқындайды. Кей оқушылардың білімге икемі жоқ 
болғанмен, оның спортқа немесе музыкаға, биге, сурет салуға икемі болуы 
ықтимал. Зияткерлік-дарындылық, шығармашылық-дарындылық, әртістік-
дарындылық, музыкалық-дарындылық, техникалық-дарындылық және 
спорттық-дарындылық дегендей. Ондай оқушылармен шығармашылық 
деңгейде жұмыс істеген жөн. «Шығармашылық дегеніміз – тереңірек қазу, 
жақсырақ қарау, қателерді түзеу, жануарлармен сөйлесу, тереңірек сүңгу, 
қабырғаны тесіп өту,  күндей жану, құмнан қамал тұрғызу, болашақты 
қабылдау», – деп Паль Торренс айтқандай, оқушылардың дарындылығы мен 
талантын бірден анықтай салу мүмкін емес, психологиялық талдау жүргізу 
арқылы оқушының  ішкі және сыртқы іскерлігін, қоғамдық жұмыстарға 
қатысу белсенділігін ескеріп, мұғалімдерінің, сыныптастарының, ата-
аналарының  сұхбатының нәтижесімен таныса отырып іске асырудамын. 

Оқушының жас ерекшелігіне сай білім беру тақырыбы өте кере-
мет таңдап алынған. Жоғары деңгейлі оқушыға арналған тапсырмалар-
ды төменгі деңгейлі оқушыға беруге мүлдем болмайтынына көзім жетті. 
Өйткені, жоғары деңгейлі оқушы төменгі деңгейлі оқушының тапсырмасы-
нан зерігеді, ал төменгі деңгейлі оқушы жоғары деңгейлі оқушының тап-
сырмасына алаңдайды. Өз сабақтарымда жас ерекшелікке сай келеңсіздіктің 
болуына жол бермеуге тырысып бағудамын. Өткізген сабақтан түсінгенім – 
оқушылардың бір-біріне қойған сұрақтары да олардың жас ерекшеліктеріне 
сай келетінін білдім. 

Аталған модульдер мен оқытудағы барлық жаңа әдіс-тәсілдер оқушыға 
сапалы білім беруге негізделген. Тек сапалы білімі бар саналы ұрпақ қана 
табысты мемлекеттің дамуына жақсы үлес қосады. Осы модульдерді үнемі 
түрлендіре отырып оларды тәжірибеде қолдану арқылы, оқушыға білім беру 
күрделі, жауапты, қиындығы мол үдеріс екенін сезсем де, алдыма келген 
әрбір шәкірттің жүрегіне жол табу, дарындылығын, талантын, көшбасшылық 
қабілетін анықтау, оқытуда ынтымақтастықты қалыптастыру, бағалау, сын 
тұрғысынан бағалау, сын тұрғысынан білім беру, оқыту, жас ерекшелігіне 
сай білім беру, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, 
оқушыларды зерттеу, қалай оқу керектігін үйрету, дамыту, уәждеу – осының 
бәрі менің өз қолымда екенін, жауапкершіліктің көбейгенін, санамның 
кеңейгенін түсіндім. Кешегі мен бүгінгінің айырмашылығы жер мен көктей.

Нені жаңартқым келеді?  
– Оқушылармен кеңесіп, олардың оқудағы қажеттіліктерін толығырақ 

зерттеуді;
– Оқушылардың өзінше білім алуына толық жағдай жасауды, өмірге 
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бейімдеуді.
Ы.Алтынсарин «Мектептің тынымсыз соққан жүрегі» деп мұғалімнің 

алатын орнын өте керемет суреттеген. Адам өмір сүре бастағаннан бастап 
оқудың қажеттілігін түсінді және сол жинақтаған білімдерді ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізуді мақсат етті. Білім арқылы өмірдегі барлық жұмбақтардың 
сырын ашуға ұмтылды. 

Мұғалім – өскелең ұрпақ пен қоғам арасын байланыстырушы. Ол ең қиын 
үдерісті  басқарады.  Қоғам  мұғалімге  ең  жауапты  тапсырма  жүктейді. 
Ұстаз еңбегі үнемі жаңарып, шығармашылыққа бағытталған болуы тиіс. 
Ұстаз – бүгінге емес, болашаққа қызмет ететін мемлекет  қызметкері. Ол за-
ман дамуынан артта  қалмастан,  өзін-өзі  жан-жақтан дамытып, ғылыми- 
теориялық білімін және  педагогтік  мамандығын үнемі жетілдіріп отыруға 
талаптанады.

Оңтүстік Қазақстан облысы
Ордабасы ауданы.
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ӘОЖ 37.01 Ж92

БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІН 
ІЗГІЛЕНДІРУ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Гульбира  ЖЫЛКЫБЕКОВА,
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
педагогика ғылымының кандидаты, доцент

Қ

Аннотация. Мақалада білім беру жүйесін ізгілендіру яғни, жастардың гуманистік 
көзқарасын қалыптастыру, гуманистік көзқарас қалыптастырудың күрделілігі жай-
лы сөз болады. 

пәндерінің мазмұнының ізгілігін анықтау және оның жаңа бағалау нормала-
рын нақтылау, оқу үдерісін толық ізгілендіру» болып табылады.

Оқу-тәрбие процесін гуманитарландыру аксиологиялық тұрғыдан алып 
қарағанда, оның мазмұнын әлеуметтік құндылық кешені ретінде «адамдардың 
мәндік күштерінің еркін дамуы және өмірлік ұмтылыстардың шығармашылық 
сипатта жүзеге асырылуы үшін жағдай туғызуды талап ететін әрекет жүйесі 
деп санауға болады (саяси, экономикалық, психологиялық, педагогикалық 
және т.б.). Осыған сәйкес, ізгілік – тұлғалық-бағдарлаушы көзқарастардың 
жүйесі ретінде, әлемдік құрылымның өзіндік үлгідегі болмысы болып та-
былады. Ол адамға бағытталған кең түрдегі әлеуметтік бағдарлама сипа-
тына ие бола алады, бірақ тәрбиелене алмайды. Сондықтан оның ізгіліктік 
бағытталуы негізінде ғана тұлғаның сапалық тәрбиеленуі жүзеге асады. Бұл 
тұрғыда «гуманистік көзқарас» – адамдардың бір-біріне, қоғамға, табиғатқа, 
өзіне қарым-қатынасын бейнелейтін, тұлғалық қасиеттері кешенінің даму-
ын көрсететін сипаттама ретінде беріледі. Сол себепті ізгіліктік бағыттылық 
гуманистік көзқарастың құрылымдық мазмұнын анықтаушы басты элемент 
болып саналады.

«Гуманистік көзқарас қалыптастыру» тұлғаның ізгілікке бағытталуын 
тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін ашу ғана емес, оның тұлғаның үйлесімді 
даму үрдісі мен субъектіліктің қалыптасу жолдарын көрсетуден тұрады.

Гуманистік көзқарас қалыптастыру мақсаты – тұлғаның үйлесімді дамуы 
үшін педагогикалық үрдіске қатысушылар арасындағы қарым-қатынастың 
ізгіліктік сипат алуын көздейді. Мұндай қатынастарды белгілеу үшін 
«ізгілік тәрбиесі» термині орын алады. Бұл тұрғыда қоғамдық білім беру 
құрылымдары мен оларды гуманитарландыруға басты назар аударуы тиіс.

Ізгілікке тәрбиелеудің әлемдік теория мен тәжірибе бойынша қалыптасқан 
мақсаты – ғасырлар бойы келе жатқан, жан-жақты және үйлесімдік сипатта 
дамыған тұлғалық болмыс болып табылады. Бұл мақсат тұлғаның статикалық 
ерекшелігін береді. Оның өсу сипаттамасы өзіндік даму және өзін көрсете білу 
түсініктерімен байланысты болды. Дәп осы үрдістер тұлғаның өзі мен қоғам 
арасындағы үйлесімділікте өзіндік даму мен өзін-өзі жетілдіру үшін жағдай 
туғызатын – ізгілікке тәрбиелеудің мақсаттық ерекшелігін айқындайды. 

Ізгілікке тәрбиелеуде тұлғаның өз келешегіне қатысты гуманистік 
көзқарасы мен дүниетанымдық ұстанымдары анықталынады, олар адамды 
табиғаттың ерекше құбылысы ретінде тану, өзінің субъективті артықшылығын 
ескеруге мүмкіндік береді. Тәрбиелеу мақсатының бұлай құрылуы адамның 
өз өміріне ықпалын өзгерту, өз қабілеті мен шығармашылық әлеуетін ашудағы 
құқықтары мен жауапкершілігін түсінуіне мүмкіндік туғызады. Сонымен 
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қатар, өзіндік даму мен өзін-өзі жетілдіруде тұлғаның ішкі бостандығының 
таңдауы арасындағы арақатынас пен оған қоғамның ықпалын түсіндіреді. 
Демек, «ізгілікке тәрбиелеу» мақсатына жету арқылы адамның гуманистік 
көзқарасын қалыптастыру шаралары жүзеге асырылады. Осы тұрғыдан 
алғанда, ізгілікке  тәрбиелеу  мақсаты  өзіне тиісті маңызды міндеттерді 
қояды:

– тұлғаның өмірдің мәнін ұғынуы, өзінің әлемдегі орны, өзінің бірегейлігі 
мен құндылығын түсінудегі философиялық-дүниетанымдық бағдары;

– өзіндік, жандүниелік қабілеттері мен шығармашылық әлеуетінің 
даму қарқыны мен шегін бейнелейтін, өмір сүру жауапкершілігін түсінуге 
мүмкіндік беретін, тұлғалық тұжырымдаманы құруға көмек беру;

– жалпы адами және ұлттық мәдениет байлығын бейнелейтін, мәдени 
құндылықтар жүйесіне тұлғаны араластыру, оларға деген өзіндік қарым-
қатынасты белгілеу;

– ізгілік адамгершіліктің жалпы адами нормаларын, оның көлемі мен 
нақтылы мазмұнын (қайырымдылық, өзара түсіністік, жылы жүректілік 
және т.б.), ашу және тұлғалық маңызды көрсеткіш ретінде зиялылық 
мәдениеттендіру;

– тұлғаның зияткерлік – адамгершілік бостандығы мен теңдей өзіндік 
баға беру мен бағалау қабілеттілігі, іс-әрекет пен қызметті өзіндік реттеу, 
дүниетанымдық рефлексиясының дамуы;

– өмір салты мен этникалық және жалпы адами құндылықтардың 
біртұтастылық сипатында отансүйгіштік сезімнің қайта түлеуі, елдегі заңдар 
мен тұлғаның азаматтық құқықтарын құрметтеуге тәрбиелеу, туған елдің 
беделі мен байлықтарын сақтауға ұмтылу;

– елдің материалдық қоры мен жандүниелік әлеуетін құрайтын, әлеуеттік 
және тұлғалық сипат алатын қажеттілік пен мәжбүрлік ретіндегі еңбекке 
көзқарасты өзгерту. Бұлардың бәрі өз кезіндегі тұлғалық өсу мүмкіндіктерін 
қамтамасыз етеді;

– салауатты өмір салтына байланысты валеологиялық ережелерді дамы-
ту, тұлғалық және әлеуметтік ұмтылыстарды жүзеге асыру мақсатындағы 
өмірлік жоспар ұғымдарын қалыптастыру.

Бұл аталған міндеттердің орындалуы тұлғаның ізгіліктік тәрбиесі 
арқылы гуманистік көзқарасының түпкі негізін салуға мүмкіндік береді. Ол 
өз кезіндегі әлем, қоғам мен өзін қалыптастыруда өмірлік қажеттілікке ие бо-
лады және оны бағалау мүмкіндіктерін меңгереді.

Жеке тұлғаның гуманистік көзқарасын қалыптастыру гуманистік тәрбие 
жүйесінің бағыттаушы нәтижесі ретінде ізгіліктік ұмтылыстардың өзара 
әрекеттесуіне тәуелді болады, яғни жеке адам психикасының ерекшеліктерін 
ескеруді қажет етеді.

Бұл пікірге психологиялық-педагогикалық зерттеулерден көптеген 
дәлелдемелер табуға болады. Жеке алып қарастыратын болсақ, А.Н. Леон-
тьев адам қоршаған әлем алдында жалғыз өзі тұрған жоқ, оның әлемге деген 
қатынасы барлық кезде адамның басқа адамдарға деген қарым-қатынасымен 
байланысты болып келеді, ол өз қызметі барысында адамдармен өзара қарым-
қатынаста болады деп есептеген. Қатынас өзінің әуелгі сыртқы формасына 
(бірігіп әрекет жасау, ауызша немесе ойша қатынас) сәйкес адамның қоғамда 
дамуының қажетті және спецификалық шартын құрайды. Материалдық 
және рухани мәдениет жетістіктерін игеріп, оларды өзінің қажеттілігіне, 
«өз даралығының органдарына» айналдыруы үшін адам өзін қоршаған әлем 
құбылыстарымен қатынасқа басқа адамдар арқылы, яғни басқа адамдармен 
қатынасу арқылы түседі. Бұл үдерісте адам (бала) сәйкес әрекетке үйренеді. 
Дәл осы үдеріс өзінің қызметтеріне қарай тәрбие үдерісі болып табыла-
ды. Гуманистік көзқарас қалыптастырудың күрделілігі осы қызметтердің 
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құндылық дәрежесіне тікелей байланысты болады. Сондықтан түрлі жас 
ерекшеліктеріндегі ізгілік тәрбиесінің түрлеріне байланысты гуманистік 
көзқарас қалыптастырудың мазмұны өзгереді. ЖОО студенттерінің жас 
және интеллектуалдық ерекшеліктеріне байланысты ізгіліктік ұмтылыстары 
бағытты және мақсатты болады, олай болса олардың гуманистік көзқарасын 
қалыптастыру нақты бағдарланған мазмұнға бейімделуі тиіс.

Осыған байланысты біз, тәрбиеленуші мен сыртқы әлем арасындағы шы-
найы қарым-қатынастар жүйесінен педагогикалық заңдылықтар сипатына ие 
болатын объективті себеп-салдарларын атап өтуге тиістіміз. Бұл орайда жал-
пы педагогикалық үдерістегі тәрбие қызметі мен даму заңдылықтары арасы-
нан бастысын жеке атап көрсету қажет – ол жеке тұлға дамуына бағытталған 
бағдар. Және жеке тұлғаның жалпы мәдени, әлеуметтік-адамгершілік және 
кәсіби дамуы неғұрлым өзара үйлесімді болса, адам мәдени-гуманистік 
қызметін жүзеге асыру барысында соғұрлым еркін және шығармашыл болмақ. 
Бұл заңдылықтан тәрбиенің гуманистік метақағидалары жүйесіндегі жетекші 
қағида – жеке тұлғаның үздіксіз жалпы және кәсіби дамуы қағидасы келіп 
туындайды. Оның жетекші болу себебі, басқа қағидалардың негізінде де осы 
заңдылық жатады және олар осы жетекші қағиданың жүзеге асырылуының 
ішкі және сыртқы жағдайларын жасай келе, оған бағынышты болады. Дәл осы 
тұрғыдан алғанда, білім беруді гуманитарландыру жеке тұлғаның үйлесімді 
дамуының басты шарты болып қарастырылады. Тәрбие ізгілікті болу 
үшін, Л.С.Выготскийдің айтуы бойынша, ол «дамудың жақын аймағына» 
бағытталу керек. Бұл бағыт кез келген жас кезеңінде жеке тұлғаның да-
муы үшін міндетті түрде жан-жақты емес, бірақ міндетті түрде объективті 
қажетті қасиеттермен қамтамасыз ететін білім беру мақсаттарын қоюды та-
лап етеді. Бүгінгі таңда адамға тек негізгі кәсіби білім беріп қана қоймай, 
жалпы адамзат мәдениетін игертуге, осының негізінде, жағымды субъективті 
(жеке тұлға қажеттіліктері) және білім берудің материалдық базасы мен кад-
рлар мүмкіншілігімен байланысты объективті жағдайларды ескере отырып, 
жеке тұлғаның барлық жағынан дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік бар. 
Яғни, студенттердің жағымды субъективті қасиеттері – гуманистік тәрбиенің 
рухани құндылықтарын қажетсінуі, оларды пайдалы әрекеттерде қолдану 
және соның нәтижесінде ізгілікті әрекеттерді таңдау мүмкіндіктері дамиды. 
Таңдау мен талғам әрекеттері даралық қасиеттерге ие болғандықтан оларда 
гуманистік көзқарастың «тұлғалық – даралық» сапалары қалыптасады.

Тәрбиенің жеке тұлға дамуына бағытталғандығымен байланысты 
заңдылықтан тағы бір метақағида, яғни тәрбие мазмұнының табиғатпен 
үйлесімділігі қағидасы келіп шығады. Тәрбиенің табиғатпен үйлесімділігі 
қағидасы қазіргі заманда былай түсіндіріліп жүр: тәрбие – жаратылыс және 
әлеуметтік үдерістерді ғылыми түсініп-білуге негізделуі керек, табиғат пен 
адам дамуының ортақ заңдарымен келісуі тиіс, адамда ноосфера мен өз 
басы эволюциясына деген жауапкершілікті қалыптастыру қажет. Осы тура-
лы философ Н.Н. Кожевников «Бүгінгі заманның адамы ең алдымен өзінде 
ноосфераның үйлесімділігін қалыптастырудың ақырғы кезеңін көрсетеді. 
Тек қана өзін осы үдерістің элементі ретінде мойындап, ол табиғатпен 
үйлесе алады», – деп жазды.

Осындай пайымдаудан біз гуманистік тәрбиенің мазмұны, әдістері және 
формалары жеке адамның жас және жыныс дифференциациясын, адамның 
әлеуметтік тәжірибесі мен оған көрсетілетін жеке жәрдем ұйымдастырылуы 
қажет екендігін ескеру арқылы олардың өзін-өзі бағалау сапалары күшейетінін 
тұжырымдаймыз. Нәтижесінде адамда салауатты өмір салтына деген талпы-
ныс қалыптасып, планетарлық ойлаудың дамуы мен табиғатқа жанашырлық 
сезімдері тұрақтанады. Бұл қасиет гуманистік көзқарастың қалыптасуын 
білдіреді.
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Жоғарыда аталған метақағидалық заңдылықтар жеке тұлғаның жал-
пы адамзаттық мәдениетпен үйлесімділікте дамуын – тәрбиенің руха-
ни құндылық негіздеріне байланысты қарастырылады. С.Т. Шацкий мен 
В.А. Сухомлинскийдің тұжырымдамасы бойынша аталған заңдылықтан 
тәрбиенің тағы бір метақағидасы – гуманистік көзқарастың рухани 
мәдениетпен үйлесімділігі қағидасы келіп туындайды. Бұл қағида бойын-
ша гуманистік көзқарас жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделуі ке-
рек және этникалық, діни мәдениеттерді ескере отырып, адамның рухани 
мәдениеттің түрлі салаларына (тұрмыстық, дене, сексуалды, материалдық, 
рухани, саяси, экономикалық, интеллектуальды, адамгершілік, т.б.) үйренісу 
мәселелері шешілуі тиіс. Жоғары оқу орындарының студенттері өздерінің ру-
хани мәдениеті деңгейі бойынша қоғамның дамушы және өзін-өзі дамытушы 
объектісі болып саналады. 

Қазақстан Республикасында жоғары білім беруді гуманитарландыру 
тұжырымдамасында студенттердің тәрбие жұмысының отаншылдықты, 
олардың экологиялық жауапкершілік сезімін, адамгершілік тәрбиесінің 
ізгіліктік мазмұнын қалыптастыру, ұлттық рухани құндылықтарды 
бүкіладамзаттық құндылықтар контекстінде қарастыру мәселелеріне 
мемлекеттік дәрежеде қарауға басты назар аударылған. Сонымен бірге, 
гуманистік көзқарас қалыптастыру мақсаттары, мазмұны және әдістері нақты 
социумда тарихи қалыптасқан дәстүрлер мен әлеуметтену стилін ескер-
ген жағдайда ғана, атап айтқанда, жоғары оқу орны студенттерінің рухани 
мәдениетін үйлесімді қалыптастырғанда ғана мәнді болатыны көрсетілген. 
Жоғары білім мазмұны мен мәдени өмірдің талаптарына жауап беру 
мақсатында студенттер белгілі бір оқу мазмұнын таңдауға құқылы.

Олай болса, жоғары оқу орындарында студенттердің гуманистік 
көзқарасын қалыптастыру арнайы ұйымдастырылған педагогикалық 
үдерістерге және шарттарға тәуелді болады. Педагогикалық үдерісті 
ұйымдастырудың тиімділігі оқыту үдерісінің екіжақтылығының қызметтік 
қатынасына байланысты тұлғаны қалыптастыру әрекеттерін басқару 
стиліне байланысты. Гуманистік көзқарастың мақсат-міндеттерінің бұрма-
ланбауы және олардың сезімдік деңгейде шешілмеуі педагогикалық өзара 
әрекеттесудің дұрыс қойылуына тікелей қатысты. Сондықтан, бүгінгі күні 
педагогика ғылымында гуманистік метақағида – жеке тұлғаның дамуы-
на бағытталған гуманистік көзқарасты қалыптастырудың теориялық және 
тәжірибелік мазмұнын анықтауда тәрбие үдерісінің тұтастық ұстанымы мен 
әрбір халықтың ұлттық-рухани құндылықтар мазмұнына бағдарлану күн 
тәртібіне қойылып отыр.
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алық даналығы  «Жаңбыр жауса  жер ырысы, батыр туса ел ыры-
сы» деп аталы сөзге арқау еткен батырларын сонау ықылым заман-

Ұстаз ойы, ұсынысы 

«АҢЫЗ АДАМДЫ»  АРДАҚТАУ – ҰЛТТЫҚ 
 ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ  ҰЛЫҚТАУ

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

Х
дардан дәріптеп, құрмет тұтқан. Отанын жаудан қорғап, елге үлгі болған 
қаһарманның әрбір ісін ұрпақтан-ұрпаққа жыр-дастандар, аңыз әңгімелер 
арқылы жеткізіп отырған. Халқына қалаулы, еліне елеулі азаматтар өзінің  
жақсы, өнегелі істерімен, нақыл да ақыл сөздерімен, ар-намысын аяққа 
таптатпайтын өрлігімен  халықтың рухын көтеріп, ұлтымыздың ұлылығын 
танытып отырғаны баршаға аян. Ерліктің үлгісін көрсетумен қатар, батыр-
ларымыз адалдық пен сенімділіктің символына айналып, ұлттық болмысы-
мызды сақтап қалуымызға да үлкен үлес қосты. Олардың есімдері ұлттық 
санамызда сақталып, ел тарихына алтын әріптермен жазылды. 

Осындай батырлар арасынан бұрынғы ата-бабамыздың қаһармандық 
жолын жалғастырушы батыр Бауыржан Момышұлының  есімі ерекше 
аталады. Аты аңызға айналған тұлғаның  батырлығы, елдің салт-дәстүрін 
сақтаушы, шешендігі мен шежірешілдігі нағыз қазақтық қалпын танытып, 
дараланып тұрғандығында. 

Кеңес Одағының Батыры Бауыржан Момышұлы «Жаудан қорықпаған 
қазақ едім. Енді қорқынышым көбейіп жүр. Бірінші, балаларын бесікке 
бөлемеген, бесігі жоқ әйелдерден қорқамын. Екінші, немересіне ертегі ай-
тып беретін әжелердің азайып бара жатқанынан қорқамын. Үшіншісі, 
дәстүрді сыйламайтын ұрпақ көбейіп келеді, оның қолына қылыш берсе, 
кімді де болса шауып тастауға әзір, үйреніп жатқан бала жоқ...», –  деп 
мұңайған екен. Атамыздың осы қорқынышының шындыққа айналмауына 
үлес қосқысы келетін бүгінгі әдебиетші, тілшілер қауымы қазақтығымызды 
сақтап қалудың жолын алысқа бармай-ақ осы батыр сөзінен, батыр ісінен 
іздесе екен деген ойдамын. 

«Қазақ тілі», «Әдебиет», «Өзін-өзі тану» оқулықтарында Бауыржан 
атамыздың  шығармаларынан үзінділер беріледі. Бұл үзінділер, көбінесе, 
соғыс кезіндегі жауынгерлердің ерлігін дәріптеу, ата-бабамыздың шежіресін 
білу және Отанға деген сүйіспеншілікті қалыптастыру мақсатында берілген. 
Ал Бауыржан атамыздың ұлттық құндылықтарымызды  айқындайтын бесік 
жыры, қазақ шежіресі,  амандасу, үлкенге құрмет көрсету, ер балалардың 
бойында ер мінезділікке тән қасиеттерді қалыптастыру туралы өнегелі 
ойлары аз қамтылған. Осы олқылықтардың орнын толтыру бағытында  
5–10  сыныптардың оқушыларына атамыздың «Ұшқан ұя» шығармасын, 
З.Ахметованың «Шуақты күндер» повесін, Ә.Нұршайықовтың «Ақиқат пен 
аңыз» туындысын көбірек оқытудың артықтығы болмас еді.  Сыныптан тыс 
оқу, тіл ұстарту сабақтарында атамыздың  қара қылды қақ жарған әділдігін, 
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шешендігін сөз ете отырып, айтқан нақыл сөздерін үнемі үлгі ету арқылы 
көп нәрседен ұтпасақ, ұтылмаймыз. 

Халықтың дәстүрі, тілі, ділі  сақталса, ұлттық санасының сақталатынын 
жақсы түсінген Бауыржан атамыз өзінің саналы өмірін қазақ халқының 
ұлттық болмысын сақтап қалуға жұмсады. 

Б.Момышұлының сөздің құдіретін түсінуге, халықтың салт-дәстүрін 
құрметтеуге арнап жазған қанатты сөздері, мақал-мәтелдерінің тәрбиелік 
мәні өте жоғары. «Сөз қадірі – өз қадірі, өз қадірі – ел қадірі» деп сөз 
қадірін терең түсінген батырдың сөздерін сабағымызға дәйексөз етіп алып, 
батырдың төмендегі нақыл сөздерінің мағынасын терең бойлай оқыту – бала 
тәрбиесіне мол ықпал етері сөзсіз.

– Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу – сатқындық!
– Дәмді, дәстүрді сыйламай өскен балалардың қолына қылыш берсе, 

кімді де болса шауып тастауға даяр.
– Көкпар, бәйге, аударыспақ-батылдыққа, ептілікке баулитын, бұлшық 

етті шынықтыратын, құмарлықты оятар, есеппен тәуекелге бел байлауға, тіпті 
өзінің ары мен тағы үшін өлімге бас тігуге дейін баратын дәстүрлі спорттық 
ойындар. Бұл ойындардың игілікті екеніне ешқандай күдік болмауға тиіс.

– Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл ата-
бабамызды, тарихымызды ұмыту. 

Бауыржан Момышұлы жайлы  оқытуды 3 бөлімге бөліп, «Аза-
мат, «Қаламгер», «Қаһарман»  деп қарастыру  дара тұлғаның өмірі мен 
шығармашылығы туралы жүйелі де жан-жақты білім беруге мүмкіндік 
береді. 

Халық  қадірлісін  ардақтайды, құрметтейді,  содан үлгі алуға тырысады.
Сондықтан ғибратқа толы істері бар, өжеттігі мен өрлігі ерен,  жүріс-

тұрысы мен сөйлеген сөзі мен терең мағыналы ойлары бар Бауыржан ата-
мызды үлкен өнеге мектебі деп бағалап, мектеп қабырғасында оқытудың  
маңызы зор.

Көпжылдық іс-тәжірибемде Бауыржан батырдың өнегелі өмірін 
оқушыларға үлгі етіп, Отансүйгіштікке, ерлік пен батылдыққа тәрбиелеу 
мақсатында тәрбие сағаттарында, сыныптан тыс оқу сабақтарында 
шығармаларын оқытып жүрмін. Атамыздың тіл туралы,  тәрбие мәселесі 
бойынша айтқан ойларын  қазақ тілі мен әдебиеті  сабақтарында мәтін 
ретінде пайдаланып,  мән-мағынасын ашып көрсетіп, тәрбие құралына ай-
налдыру арқылы оқушының танымдық белсенділігін арттыруға ықпал жаса-
дым десем артық айтқаным емес. 

5–9  сынып аралығында берілетін факультативтік сабақта оқушыларды 
ұлттық құндылықтарды бағалап, құрметтеуге және өнерді сүюге тәрбиелеу 
мақсатында Батырдың домбыра, ерлік, бірлік жайлы айтылған көркем ой-
ларын жиі пайдаланып, Бауыржан Момышұлының ұлы тұлға екенін ба-
рынша ұғындыруға күш салдым.  Мысалға Момышұлының «Домбыраны 
қастерлей білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. 
Ал халықтың жанын түсінбеу деген тамыры шабылған ағашпен тең. Он-
дай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Қолына 
домбыра ұстаған балаға имандылық пен дарындылықтың жылуы дарып, 
катыгездіктен аулақ болады». деген сөзін алдым. 

«Аңыз адамды»  ардақтау –  ұлттық құндылықтарды  ұлықтау  екендігіне 
жете мән беріп, болашақта жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беру ісінде 
іс-тәжірибемізде кеңінен қолданамыз деген ойдамын.

Алматы облысы
Қарасай ауданы
Қаскелең қаласы.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН  ОҚЫТУДЫҢ  ПЕДАГОГ
КАДРЛАРДЫҢ  БІЛІКТІЛІГІН  
АРТТЫРУДАҒЫ  РӨЛІ

Гүлайым  САДЫҚОВА, 
Әлия  ЖАЙЛАУБАЕВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ОҚО ПҚБАИ 
аға оқытушылары

Б үгінгі таңда еліміздегі білім беру жүйелерінің кұрылымдарына елеулі 
өзгерістер еніп, білім берудің заманауи жүйесі қалыптасуда. Қай елдің 

болсын, заман ыңғайына қарай экономикалық-қоғамдық қатынастарының 
барлық саласы өзгеріп, дамыған сайын білім беру жүйесі де өзгеше мән-
мазмұнға ие болып, сол қатынастарға сәйкес дамитыны табиғи заңдылық. 
Заманауи білім беру технологиялары қаржы қорының байыбына жетіп 
түсінудің, нарықты өркендету жолында күресудің тиімді құралына айналып 
отыр. Осы ретте қазіргі замандағы технологиялық жетістіктерге негізделген 
қашықтықтан оқыту (ҚО) технологиясы жетекші рөл атқарады. Ол – 
адамның тікелей білім алуына және өзіне қажетті ақпараттарды әртүрлі білім 
көздерінен іздестіруге, алуға деген құштарлықтарын іске асыратын үздіксіз 
білім беру жүйесі нысандарының бірі.  ҚО өндірістен қол үзбей білім алуға, 
Қазақстан азаматтарының шетелдерде, ал шетел азаматтарының біздің елде 
білім алуына, сондай-ақ  халықаралық білім беру кеңістігінде мойындалған 
ғылыми дәрежелерді алуға жол ашады, дүние жүзінің қалаған жерінде білімін, 
біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Дүние жүзі бойынша ҚО технологиясын өркендетудің басты мақсат-
тарының бірі – оқушылардың кез келген мектептер, колледждер мен 
университеттердегі оқу бағдарламалары бойынша оқып, білім алулары-
на жағдай туғызу. ҚО жағдайында ғана білім алушылардың бір елден 
екінші елге орын ауыстыруларына шектеу қойылмайды және айтарлықтай 
кедергілер кездеспейді, сондай-ақ білім беру жүйелерінің идеялары бір 
арнаға тоғыстырылып, білім беру ресурстарын өзара алмастыруда болашағы 
зор жаңа істерді өркендетуге мүмкіндік туады. Ол мүмкіндіктерді пайда-
лану бағытында біздің еліміздің де оқу орындарында  бірқатар іс-шаралар 
атқарылуда. ҚО енгізуде  негізге алатын нормативті құжаттар да бар: ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің «Оқу процесін қашықтықтан білім беру техно-
логиялары бойынша ұйымдастырудың Ережесі» және «Қашықтықтан оқыту 
технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру» стандарты [1,2]. 

Бүгінгі таңда ақпараттық қамтамасыз ету жүйесіне баса мән бермейінше, 
білім берудің ақпараттық технологияларын, дәлірек айтқанда, электрондық 
оқулық және бейнефильмдерді, басқа да электрондық басылымдарды 
қашықтықтан оқытудың спутниктік арнасы арқылы ендірмейінше, кез келген 
әлеуметтік-экономикалық саланың алға басуы мүмкін емес.  Республикалық 
білім беруді ақпараттандырудың ғылыми-әдістемелік орталығы ақпараттық 
қарым-қатынастық технологиялардың білім берудегі педагогикалық 
мүмкіндіктерін зерттеу жолында ЮНЕСКО институтының тірек нүктесіне 
жатады және онымен бірге қашықтықтан оқытудың спутниктік каналын 
ендірудің бірлескен жобасын жүзеге асыруда. Олай болса, қашықтықтан 
оқыту мәселелері  білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі екені 
айқын.

Сонымен, ҚО жүйесі – ақпараттық, компьютерлік телекоммуникациялық 
құралдарды пайдалану тәсілдері ғылыми тұрғыда негізделген білім беру 



93

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

жүйесі. Оның негізгі үш ішкі жүйесін  ажыратамыз: дидактикалық жүйе; 
технологиялық жүйе; қамтамасыз ету жүйелері.

ҚО жүйесін ұйымдастыруға арналған нормативтік құжаттарға сүйене 
отырып, білім беру жүйесін ақпараттандыру мәселелері бойынша зерттеумен  
айналысқан ғалымдардың еңбектерін зерделей келе, оның білім саласындағы 
рөлін көрсету мақсатында алдымен негізгі ұғымдардың түсініктемесіне 
тоқталайық.

ҚО-дың негізгі ұғымдары мен анықтамалары:
– тьютор (Tutor) – оқу материалын игеруге бақылау жұмыстарын жүзеге 

асыратын қашықтықтан білім беру технологиясының оқытушы-консультанты;
– контент – ақпараттық толықтыру – мәтін, графика, мультимедиа және 

өзгеде ақпараттық толықтырулар;
– тьюторлық сыныптар – компьютерлер,  бейне мониторлар және  басқа 

да ақпараттық-коммуникациялық құралдармен жабдықталған сыныптар.
ҚО-дың ұстанымдары: 
– қашықтықтан оқыту жүйесінің білім беру үдерісін жобалаған кезде 

оған педагогикалық көзқарастың үстемділігі;
– жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың педагогикалық тұр-

ғыдан тиімділігі;
– білм берудің мазмұнын таңдау;
– қашықтықтан оқыту жүйесі ағымындағы ақпараттардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету;
– білім берудің бастапқы (старттық) деңгейі;
– оқытудың технологиясына сәйкестілік;
– оқытудың мобильділігі;
– қашықтықтан білім берудің қолданыстағы білім берудің басқа формала-

рына қарама-қайшы немесе кедергі болмауы.
ҚО-дың білім саласындағы мақсаттары Қазақстандағы қашықтықтан 

білім беру жүйесінің мақсаттары ЮНЕСКО-ның әлемдік қауымдастықтың 
алдына қойған ғаламдық мақсаттарымен сәйкес айқындалады. Олар:

– жекелеген, икемді бағдарламалар бойынша оқу мүмкіндіктерін 
берудің есебінен білім алушылардың сапалық тұрғыда жаңа академиялық 
ұтқырлығын қамтамасыз етуге жағдай жасау;

– отандық білім берудің дәстүрлеріне, әлемдік озық педагогикалық 
тәжірибе мен ақпараттық технологияларды пайдалануға негізделген кешенді 
білім беру бағдарламасының есебінен білім берудің жоғары сапасы мен стан-
дарттарын сақтай отырып дамыту;

– телекоммуникациялық технологияларды  жоғары және орта мектеп-
тердің білім қорларын жинақтауға, сақтауға және көбейтуге қолдану  арқылы 
оларды өзгерту, жаңалау және тарату;

– Қазақстанды әлемдік білім беру кеңістігіне орнықтыру;
– дене кемістіктері бар немесе білім беру үрдісінің дәстүрлі нысан-

дарының шеңберінде оқуға мүмкіндігі жоқ адамдардың білім алуына 
мүмкіндік жасау;

– жоғары оқу орындарының Қазақстан территориясында біркелкі ор-
наласпауына байланысты туындайтын әлеуметтік мәселелерді шеше оты-
рып азаматтарға тұрғылықты жерінде тұрып, өндірістен қол үзбей білім алу 
мүмкіндігін беру;

– білім беру қызметін экспорттау есебінен дамыту;
– экономиканың басым салаларын білікті кадрлармен қамтамасыз 

ету үшін мамандарды кең көлемде әрі сапалы даярлау, қайта даярлау және 
кәсіптік біліктіліктерін арттыруды жүзеге асыру. 

 ҚО оқыту жүйесінде жиі қолданылатын оқыту тісілдері мен құралдары. 
Оқыту тәсілдері: демонстрация, иллюстрация, түсіндіру, әңгімелеу, тап-
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сырмаларды орындау, есептер шығару, жазба жұмыстары, қайталау.
Оқыту құралдары: кітаптар (дәстүрлі және электронды нұсқадағы), 

желілік оқу материалдары, компьютерлік оқыту жүйелерінің қарапайым 
және мультимедиалық нұсқалары, дыбыстық-оқу ақпараттық материал-
дары, бейнелік-оқу ақпараттық материалдары, қашықтағы зертханалық 
практикумдар, тренажерлар, берілгендер және білім қорлары, электронды 
кітапханалар, эксперттік оқыту жүйелері негізіндегі дидактикалық материал-
дар,  геоақпараттық жүйелер негізіндегі дидактикалық метериалдар.

Дәстүрлі оқыту жүйесі мен қашықтықтан оқыту жүйелерін негізгі 
компоненттерімен  салыстыра отырып, жаңа жүйеге бірқатар қосымша 
компоненттер қосылғанын көруге болады (1-кесте). Мұндағы нормативтік-
құқықтық ішкі жүйе қашықтықтан оқытуға қатысты қабылданған  ереже-
лер мен талаптарды қамтиды. Оқып үйренуде тұлғаның өз бетінше тап-
сырмаларды орындауын, оқу іс-әрекеттерін жүргізуін қадағалауға арналған  
ұйымдастырудағы қауіпсіздік шараларының бірі – идентификациялау 
қолданылады.  Қаржылық-экономикалық ішкі жүйенің қажеттілігі – техника 
араласқан кез келген саланың талдау және жобалау жұмыстарын талап етуіне 
орай оның қаржылық-экономикалық тұрғыда бағалануында. Маркетингтік 
жүйе өндірістік мекемеге тән дәстүрлі маркетингтік қызметтердің бәрін орын-
дайды. Бұл ішкі жүйедегі тауар – білім беру қызметі. Қашықтықтан оқытуға 
маркетинг қолдану біріншіден, үлкен сұранысқа ие қызмет түрін көрсету, 
екіншіден, оқу орындары арасындағы бәсекелестікті жеңу үшін қажет. Оқу-
материалдық ішкі жүйесіне дәстүрлі оқыту жағдайындағы оқу-әдістемелік 
базамен қатар электронды оқыту құралдары, оқып үйрену обьектілері, 
материалды-техникалық құралдар, бекітілген оқыту бағдарламасы қамты-
лады. Сонымен қатар оқу ғимараттарын жабдықтауда зертханалық құралдар, 
оқытудың техникалық құралдары, оқулықтар, оқу құралдары мен басқа оқу-
әдістемелік құралдар жиынтығы қамтылады. 

1-кесте
Дәстүрлі және қашықтықтан оқыту жүйелерінің 

     негізгі компоненттері  

Қашықтықтан оқытудың бірқатар ерекшеліктері:
– жеделділік (кеңістіктік және уақыттық кедергілерді жеңу, өзекті тың 

ақпараттарды алу, жедел кері байланысты орнату);
– ақпараттық (тұтынушыға интерактивті web-арналардың көмегімен 

ақпараттардың жеткізілуін, телеконференцияларда және интернет желісінің 
басқа да құралдарында жариялану);

– коммуникациялық (сабақтарда олимпиадаларды өткізуде, жобаларға 
қатысуда аймақтық шектеулерді жою);

 Дәстүрлі оқыту жүйесі                Қашықтықтан оқыту жүйесі

1.Оқытудың мақсаты  1.Оқытудың мақсаты
2. Мазмұны   2. Мазмұны
3. Оқушы    3.Оқушы
4. Оқытушы   4. Оқытушы
5. Оқыту әдістері  5. Оқыту әдістері
6. Оқыту құралдары  6. Оқыту құралдары
7. Оқыту түрлері  7. Оқыту түрлері 
     8. Нормативтік-құқықтық ішкі жүйесі
     9. Идентификациялық бақылау ішкі жүйесі 
     10. Қаржылық-экономикалық ішкі жүйесі
     11. Маркетингтік ішкі жүйесі
     12. Оқу материалдық ішкі жүйесі
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– педагогикалық (оқытудың интерактивтілігі, дараландырылуы, оқушы 
жұмыстарының желіде жариялануы және оларды сараптау мен бағалаудың 
жеңілдетілуі );

– психологиялық (оқушының өзін танытуына қолайлы жағдай жасау, 
оқытушымен қарым-қатынаста психологиялық кедергілердің болуы);

– экономикалық (жол шығындары, үй-жайды жалға алу және тағы басқа 
шығындарды үнемдеу есебінен оқуға жұмсалатын жалпы шығындарды 
кеміту);

– эргономикалық (оқушыға сабақ кестесін ыңғайландыру, техникамен 
және басқа білім беру құралдарын таңдауға, пайдалануға мүмкіндік беру).

Қорыта айтқанда, ғылыми зерттеулерде көрсетілгендей, ҚО жүйесінде 
мұғалімдер мен окушылар әлемдік ақпараттармен байланысуға, ғылыми 
және шығармашылық жұмыстарын жетілдіруге, әлемдік ақпарат кеңістігінде 
өздерінің білімдерін шыңдауға зор мүмкіндік алатындығы жайлы теориялық 
және тәжірибелік дәлелдемелерге сүйене отырып қашықтықтан оқытудың 
білім саласындағы рөлі өте жоғары екенін айтуға болады. Сондықтан да ҚО 
жүйесінің аясында жұмыс жасауда мұғалімдер зиялылық әлеуетін танытып, 
ақпараттық-коммуникациялық технологияны ұтымды пайдалана отырып 
үздіксіз білім беру ұстанымдарын ойдағыдай іске асыруы қажет деп танимыз.

Әдебиет
1. ҚР   Білім   және   ғылым  министрлігінің 2010   жылғы  13   сәуірдегі    №16   бұйрығы- 
  мен бекітілген Оқу процесін қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша   ұйым- 

 дастырудың Ережесі.
2. ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2009  жылғы 4   маусымдағы  №266   бұйрығымен  

 бекітілген Қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру  стан- 
 дарты.

3. Абдыров А.М. Разработка учебно-практических пособий для  дистанционного образова- 
 ния. – Астана: КазГАТУ, 2005. – с. 20.

4. Роберт  И.В.  Современные информационные технологии в образовании: дидактические  
 проблемы, перспективы использования. – М.: Школа-Пресс, 1994. – с. 205.
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БІЛІМ  САЛАСЫНДАҒЫ  МУЛЬТИМЕДИЯ

Сәуле   НАЗАРБЕКОВА, 
Гүлмира  ОРЫНБАСАРОВА,
«ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ филиалы   ОҚО бойынша 
ПҚБАИ аға оқытушылары

Д идактикалық оқыту жүйелерiн қалыптастырудың  перспективалық 
бағыт-тарының бiрi – мультимедиалық технологияларды оқыту 

үдерісiнде пайдалану. Жалпы алғанда, мультимедиалық технологиялар-
ды бiлiм беру саласында игеру және тиiмдi пайдалану қазіргі кезеңдегі 
қажеттiлiк болып саналады. Осы қажеттiлiктерге байланысты атқарылатын 
iс-әрекеттер: 

– мультимедиалық технологияларды тиiмдi пайдалана алатын мұғалiмдер 
даярлау;

– жоғары оқу орындары мен мектептің ақпараттық технологиялар база-
сын үнемi жаңартып отыру; 

– оқу-әдiстемелiк жұмыстарды бiлiм берудi дамытуға бағытталған 
бағдарламалар негiзiнде жүргiзу. 

Мультимедиа әртүрлі типті ақпараттарды өңдеу мен ұсынудың тиімді 
құралы болып табылады. Сондықтан да, мультимедиаға сипаттама беру, 
оның ерекшелігін анықтау үшін алдымен, информатика ғылымы зерттейтін 
ақпарат, ақпараттандыру, ақпараттық үдеріс ұғымдары, ақпарат түрлері және 
оларды ұсыну әдістері қарастырылуы қажет.

Мультимедиа – әртүрлi формада ұсынылған ақпараттарды бiрiктiруге 
мүмкiндiк  беретiн  компьютердiң  аппараттық  және  бағдарламалық құрал-
дары кешенi (И.И. Косенко).

Мультимедиа –  графика,  гипермәтiн,  дыбыс,  анимация, бейнеақпарат-
тарды  пайдалануға мүмкiндiк туғызатын  аппаратты-бағдарламалық  құрал  
(И.Вернер).

Мультимедиа терминi латын тiлiнiң “multy” (көп) және “media” (орта) 
деген  сөздерiнiң  бiрiгуiнен  құралған, сондықтан  мультимедиалық  жүйеге 
арналған оқулықтарды, ғылыми еңбектердi талдай  келе   бұл   терминге 
„ақпараттық орта”  деген мағына беруге болады. Ал  ақпараттық орта түсiнiгiн  
белгiлi  бiр  ортада  ақпараттық  технологияларды  пайдалану арқылы  
ақпаратты  ұсыну  мен  өңдеуге  бағытталған  арнайы ұйымдастырылған  
үдеріс  деп  айтамыз.  Мультимедиа – компьютерлiк графикамен, суреттер-
мен, бейнеақпараттармен, анимациямен, мәтiндермен, жоғары сапалы дыбы-
стармен жұмыс iстеудi қамтамасыз ететiн интерактивтi жүйе. 

Мультимедиа: 
– ақпараттарды өңдейтін құралдарды жасаудың, пайдаланудың тәртібін 

анықтайтын технология;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсыну технологиясы негізінде құрылған 

ақпараттық ресурс;
– ақпараттарды өңдеу мен ұсынуға мүмкіндік беретін компьютерлік 

бағдарламалық жабдық;
– пайдаланушыға бағдарламалық және техникалық құралдарды пайда-

ланатын ақпараттық технологиялар спектрі.
Мультимедиалық технологиялар – әртүрлi типтi мәлiметтердi дайындау, 

өңдеу, ұсыну әрекеттерiн аппараттық және бағдарламалық жабдықтарды 
пайдалану арқылы жүзеге асыратын технологиялар жиынтығы.

Бiлiм берудегi мультимедиа – таным үдерісiнiң жоғарылауына септiгiн 
тигiзетiн, бiлiм беру мазмұнын интерактивтi пішінде ұсынатын дидактикалық 
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аппараттық - бағдарламалық құрал.  
Мультимедианың  бағдарламалық құралдар – кез  келген  типтегі ақпа-

ратты, интерактивтi режимде пайдалануға мүмкiндiк беретiн компьютердiң 
бағдарламалық жабдықтары.

Мультимедиалық ресурстар - мультимедиалық құралдар және арнайы 
бағдарламалық жабдықтар көмегiмен дайындалған ақпараттық өнімдер.

Мультимедиа  технологиясын  оқу  үдерісінде  пайдаланудың жаңа 
бағыттарының бiрi – компьютерлiк желiлерде теле және бейнеконференция-
лар  ұйымдастыру. 

Интерактивтi негiздегi мультимедиалық технологиялар интернет желiсi 
және Online-курстар арқылы ауыл мектептерiнiң әлемдік ғылым, білім 
жетістіктерінен  оқшау  қалып  қою  мәселесiн  де   шешуге  мүмкiндiк  бередi. 

Мультимедиа   құралдарына   оқыту  үдерісінде  әртүрлі  типті  ақпарат-
тарды ұсынушы  кез  келген  оқыту қ ұралдарын  жатқызуға  болады.  Атап  
айтқанда:

– дыбыстық құралдар (CD-ойнатқыш, магнитофон т.б.);
– телерадио жүйелері (телеқабылдағыш, радиоқабылдағыш, оқыту теле-

дидары, DVD-ойнатқыш т.б.);
– проекциялық құрылғылар (графопроектор, мультимедиалық проектор, 

оверхед проектор, бейнепроектор, интерактивті проектор);
– интерактивті тақта;
– ақпарат көбейткіш құралдар (микрофильмдеу құралдары, ксерокс, ри-

зограф);
– компьютерлік құралдар;
– телекоммуникациялық жүйелер мен желілер (кабельдік, спутниктік, 

оптоволокондық желілер, т.б.).
Бұл келтірілген құрылғылардың арасынан оқытудың жаңаша техноло-

гиялары мен талаптарына толық жауап бере алатын кейбір мультимедиалық 
құрылғыларға ғана тоқталамыз.

Мультимедианы  оқытуда қолданудың артықшылықтары мен кемшілік-
тері.

 Мультимедиалық құралдарды оқыту үдерісіне енгізудің екі бағыты бар. 
Біріншісі, мультимедиалық құралдар дәстүрлі оқыту әдістеріне қосымша, 
оқыту үдерісін интенсивтендіру құралы ретінде қолданылады. Екіншісі, 
оқыту үдерісін ұйымдастыру формалары мен әдістерін және білім беру 
мазмұнын жаңартуға мүмкіндік беретін, экстенсивті бағытта қолданылатын 
мультимедиа-ресурстар ретінде пайдалану.

Интенсивті оқыту –  білім беру үдерісін дамытуды  жүзеге асыру.
Экстенсивті оқыту – білім беру үдерісін  жаңа құралдар, құрылғылар, 

технологиялар есебінен жүзеге асыру.
Мультимедиалық технологияларды білім беруде қолданудың 

артықшылықтары мен қатар кемшіліктері бар.
Мультимедианың білім берудегі артықшылықтарына мысалдарды 

көптеп келтіруге болады. Соның ішінде негізгілеріне тоқталайық:
– білім мазмұнын құрылымдау технологиялары мен әдістерін жетілдіру;
– дәстүрлі оқыту жүйесіне өзгерістер енгізу;
– қосымша мотивациялық тіректерді пайдалану және оқытуды даралан-

дыру  арқылы білім беру тиімділігін арттыру;
– оқыту үдерісінде өзара қарым-қатынастың жаңаша пішіндерін 

ұйымдастыру;
– мұғалім мен оқушының, студент пен оқытушының іс-әрекеттер сипа-

тын өзгерту;
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– білім беру жүйесін басқару механизмін жетілдіру.
Кемшіліктері:
– ұсынылған ақпараттың шектен тыс әртүрлі типте берілуі (кескін, ды-

быс, бейнеақпарат, анимация) мұғалім мен оқушының негізгі ақпаратты 
қабылдауына кері әсер етуі мүмкін;

– мұғалімнің, оқушының экспериментті өз қолдарымен жасап көру 
мүмкіндігінің болмауы;

– оқытуды дараландыру мұғалім мен оқушының бір-бірімен диалогті 
қарым-қатынас жасауына әсерін тигізеді; 

– мультимедиалық құралдарды шектен тыс қолдану пайдаланушылардың  
денсаулығына кері әсер етеді.

Бұл келтірілген қарама-қайшылықтар мультимедиалық ресурстарды 
оқыту үдерісіне енгізуді жүйелілік келіске негіздеп жүзеге асыру керектігін 
дәлелдейді.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢАРТЫЛҒАН
БАҒДАРЛАМАНЫҢ ӘДІСТЕРІН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІ ЖАҚТАРЫ

Жанагүл   КУЖИМОВА,
«Өрлеу» БАҰО АҚ Ф ОҚО ПҚБАИ аға оқытушы,
Рыскул   ЕРНАЗАРОВА, 
Мақтарал ауданындағы №121 жалпы орта білім беретін 
мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Қ азіргі кезде Қазақстанда жаңартылған білім беру бағдарламасы мен 
бағалау жүйесін  енгізу  реформалары  бойынша жұмыстар жүріп 

жатқаны  белгілі. Соның  бір саласы  – орыс тілінде оқытатын мектеп-
терде қазақ тілін оқыту аясында оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым 
дағдыларын дамыту нәтижесінде оқушылар алған білімдері мен үйренген 
дағдыларын кез келген орта жағдайында бәсекеге қабілетті болуға, қарым-
қатынас үдерісінде тиімді қолдануға мүмкіндік беретін білім беру болып 
табылады. 

Ұлы қазақ  педагогі Ы.Алтынсарин айтқандай "Мұғалім – мектептің 
жүрегі" болса, оның оқушыларды тәрбиелеуі, дамытуға бағытталған 
сыныптағы күнделікті жұмысы, оқыту үдерісі оқушылардың оқу 
нәтижелеріне оң ықпал етеді. 

Ұсынылып отырған бағдарламаның негізгі идеясы сындарлы оқыту те-
ориясына негізделіп отыр. 

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 
орыс тілінде мектептердегі «Қазақ тілі» пәні бойынша педагогикалық 
кадрлардың  біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы бой-
ынша біліктілігімді көтеру мақсатында өз білімімді жетілдіріп, бір айлық 
курсын аяқтап бітірдім. 

Курс барысында мұғалімдер білім беру бағдарламасына негіз болған те-
ориямен танысып қана қоймай,  бұл теорияны тәжірибе жүзінде іске асыруға 
қабілетті болуын қамтамасыз ету үшін  Дэвид Колб 1984 жылы әзірлеген 
эмпирикалық оқу теориясына негізделген оқу циклі бойынша оқытуды 
тәжірибе жүзінде  эксперименттер жасап, белсенді  түрде шағын топтар-
да ықшам сабақтар өткіздік. Білім беру бағдарламасының нақты пәндік 
аспектілерін меңгеруге кірістік. Тәжірибе түрінде көрсетілген сабақтар бой-
ынша  мұғалімдер оқу бағдарламасы мен сабақ жоспарларын ортада талда-
ды. Оқудың аяғында мұғалімдер өзара рефлексия және метатану тапсырма-
ларын араластыра отырып біліктілікті арттыру курсының оқу мақсаттары 
тұрғысынан өздеріміздің  алға ілгерілеуімізді  қарастырдық.

Мұғалімге арналған нұсқаулық та, бағдарлама да бізге түсінікті тілмен 
аударылып, нақты жақсы жеткізілген. Эксперимент жасаудың біз үшін 
тигізер пайдасы мол болды. Өйткені, берілген оқу мақсаттарына жету үшін  
педагогикалық тәсілдерді  сабақ кезеңдері мен жаттығуларды меңгертуде 
саралап қолдануды,  тиімді оқыту мен оқуды, бағалау, оқу жоспарын түзуді, 
тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын дамытуды және 
графикалық органайзермен, спиральдік білім берудің ерекшеліктері және 
тілді үйретудегі көптеген ғалымдардың еңбектерімен, пікірлерімен таны-
сып жұмыстар жүргіздік.

Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тіліне арналған оқу жоспа-
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рында оқылым, тыңдалым, жазылым дағдыларын және нақты тақырыпты 
зерттеу үшін айтылым дағдыларын біріктіретіндігінен хабардар болдық.

Бұл бағдарламаның мұғалімдерге жақсы және тиімді жақтары көп екен. 
Себебі, оқу бағдарламасы мен  мақсатының дайын болып келетіндігі және 
түрлі әдіс-тәсілдердің оқушылардың қызығушылығын оятып, сабаққа ынта-
ландыра алатындығы, мұғалім, көбінесе, ізденуші, көшбасшы, бағыт-бағдар 
беруші болатындығын, бағалаудың табыс критерийлері  арқылы тиімді 
болуын түсініп меңгердік. Әдістемелік тұрғыдан жоғарыға көтерілдік. Т2 
бағдарламасының қыр-сырын жан-жақты  меңгердік.

Осылайша, қазір күнделікті іс-тәжірибемде педагогикалық әдістерді, 
белсенді оқыту стратегияларын, Крашеннің табиғи әдістерін кеңінен  
қолданып келе жатырмын. 

Мысалы, жақында «Қазақстан халықтары Тілдері күні» мерекесіне орай 
өткізілген тіл апталығында 5- орыс сыныбымен «Менің отбасым» тақырыбы 
аясында  ашық сабақ өттім. Сабақ   үш тілде сәлемдесуден басталды. Бұл 
амандасу оқушыларға ұнады және олардың пәнге деген қызығушылығын 
арттырды. Бірінші топ – қазақ тілінде, екінші топ – орыс тілінде, ал үшінші 
топ – ағылшын тілінде бір-бірімен және келген қонақтармен сәлемдесті. Ал, 
топты тақырыпқа байланысты етіп, «Әке – асқар тау» деп таудың суретімен, 
«Ана – бұлақ» деп бұлақтың суретімен, «Бала – жағасындағы құрақ» 
деп ағаштың суреттерімен үш топқа бөліп алдым. Жаңа сабақ кезеңінде, 
«Құпияға толы зат» стратегиясын қолданып, мултфильм көрсетіп, оның 
не екенін және жаңа сабақпен қандай байланысы бар екенін анықтауды 
сұрадым. Оқушылар мултфильмнен бір отбасын көргенін және бүгінгі жаңа 
сабақтың тақырыбы отбасына байланысты екендігін айтты. Яғни, жаңа 
сабақтың құпиясын ашып шықты, оқушылар бүгінгі жаңа сабақ не екенін 
білді. «Менің отбасым» тақырыбы бойынша мәтінмен жұмыс жасаттым, 
мәтінді оқып, танысты,  ішіндегі «отбасымыз, қарындасым, оқушымын» 
деген сөздерге дыбыстық талдау жасалды. Мәтін ішіндегі жаңа сөздермен 
танысып, термин сөздерді үш тілде де айта білді.  Мәтін не туралы екенін 
түсінді. «Сатылау әдісі» бойынша үш топқа тапсырмалар бердім, бірінші 
топ – отбасы мүшелерін таныстырды, екінші топ – отбасы сөзіне сипатта-
ма берді, үшінші топ – отбасы қандай болу керек екендігін постер жасап, 
қорғап шықты, жаңа сабақтан алған білімдерін қолданды. Сергіту сәтінде 
«Ақбұлақ» әніне билеп, қимыл жасады. Жаңа сабақтан шығармашылық 
жұмыстар беріп, оқушылардың сыни ойлау қабілеттері дамытылды. Бірінші 
топ – отбасы туралы өлең шығарды, екінші топ – оқулықтағы «Атасы мен 
немересі» мәтініндегі диалогқа  рөлдік ойынға түсіп, драмалық қойылым 
көрсетті, ал үшінші топ – отбасы мүшелерінің қызметін атап өтті. Оқушылар 
оқу үдерісіне белсенді қатысқанда ғана тиімділікпен оқиды. Тәжірибе  
шағын топтарда жұмыс істейтін оқушылар, әдетте, оқытылатын нәрсе ту-
ралы көбірек біліп, соның нәтижесінде алған білімін ұзақ сақтайтындығын 
дәлелдеп отыр. Сонымен қатар, ынтымақтастық топтарда жұмыс істейтін 
оқушылар біріге, келісе отырып оқу мақсаттарына нәтижелі жететіндіктерін 
біліп, түсініп соған сәйкес әрекеттер етуде. Шағын  топтық (немесе  жұптық)   
жұмыстар  үйренушілерде бірлік,  бірегейлік  сезімдер  қалыптастырып,  
сол  арқылы  өздерінің  ұжымға  тікелей  қатысы  бар  екендігін  аңғаруда. 
Рефлексия ретінде оқушылар бүгінгі тақырыпқа байланысты «Менің от-
басым» тақырыбында эссе жазды. Әр тапсырмалар бойынша жауап бер-
ген оқушыларға бағалау парағына смайлик беріп отырдым, олар жабысты-
рып отырды. Сабақтың өн бойында оқушыларға үнемі формативті бағалау 
жүргізіп , қолдау көрсетіп отырдым. Алдын ала және оқушылармен бірге 
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құрылған критерийлер болса – смайликтер, топтық бағалау,  жеке бағалау, ау-
ызша мадақтау жүргіздім. Оқушылармен жүргізілген кері байланыс: оларға 
сабақ үдерісінде белсенді оқыту әдістері; топпен жұмыстар, әңгімелесу, 
талқылаулар, драмалық ойындар  мен шығармашылық жұмыстар, өз ойла-
рын айтуға , сөйлеуге еркіндік берілетіні кеңінен ұнайтынын көрсетеді.  

Сабаққа қатысқан мұғалімдер өте жақсы әсер алғандықтарын және  
оқушылардың еркіндігі мен белсенділігін ерекше бағалап өтті. Бағдарлама 
өте қызық және менің шығармашылық шабытымды шыңдай түскені 
соншалықты өз кәсібіме деген қызығушылық қабілетім  арта түсті. Биылғы 
оқу жылының басынан бастап, жұмысқа деген құлшынысым артып, үйренген 
стратегияларымды сабақ барысында қолдана бастадым. Өз тәжірибемнен 
айтарым, жаңартылған бағдарлама  ұстаздар қауымының  оқытудың тиімді 
жақтарын, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдануда біліктілігі мен шеберлігін 
арттыруда. Сонымен қатар педагогикалық әдістер оқушылардың тілдік 
коммуникативтік яғни, тілдік дағдыларын дамытуда да елеулі жетістіктер 
көрсетуде.

Бағдарламаның идеясын меңгерген  мұғалімдерден білім алған әрбір 
жеткіншектен қоғам құрылады. Ал, біздің қоғамымыз шыншылдықты, 
әділдікті, парасаттылықты, білімді басты мақсат етіп ұстанса, Тәуелсіз 
еліміздің дамыған елдердің қатарынан көрінетін және биік шыңдарды 
бағындыратын шәкірттердің болатынына сеніміміз  мол.
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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 
нәпсіге 
Үлкен 

арылып 
нәпсіден 

Кіші

Он үш  
жыл

Иман мектебі

уызына жарыту

Мәңгі 
ел 

ұрпа-
ғының 
мәңгі 
жолы

Кіші пәледен аоылмау – 
хайуандық нәпсіге 

жем болып, қор болып өту 
өмірден

 ҰЛЫ  ДАЛАНЫҢ  САН  ҒАСЫР  ЖАСЫРҒАН  СЫРЫ

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

Үш тілек
Үш бағыт
Үш әрекет

 Көбейту, бөлу топтамасы

    Ата тәлім мектебі

Шешендік мектебі

Кемеңгерлік бастау

Сандар сөйлейді, ойлайды, болжайды

“Алақай” топтамасы
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сожалению, жестовым языком я занимаюсь с учащимиися в меньшей 
мере, чем искусством. Почему? Ну, 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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