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ҰСТАЗДАР ҰСТАХАНАСЫНА
ЖАНАШЫР БОЛСА...

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

Бас редактор сөзі

Қ ай дәуірде де ұстазға деген құрмет алабөтен 
ерекше болғаны бесенеден белгілі жайт. Бұл 

жан-жақты оқыған білімдар, көпке өнеге көрсете алатын мейірімді де па-
расатты, мәдениетті әрі түсінігі мол адам баласына ең жақын жайсаң жан. 
Бір сөзбен айтқанда, адам тәрбиешісі, бүгінгі өскелең ұрпақтың “бағына” 
дән сеуіп, нәр беретін бағбаны. Осынау мәртебелі мамандық иесі атанған 
әрбір мұғалім соған лайық болуы үшін қашанда тынбай ізденіп, кәсіби 
біліктілігін, шеберлігін дәйім шыңдап отыруы тиіс. Әсіресе, ғылым 
мен техника дамыған қазіргі заманда, ақпараттар ағымының мейлінше 
молайған шағында ұстаз-мұғалімдерге жүктелер міндет тым ауыр.

Бұл орайда, егемен еліміздің ежелден келе жатқан тұңғыш 
педагогикалық басылымы, 90 жылдан астам уақыттан бері мұғалімдердің 
көмекші құралы ретінде қызмет етіп отырған “Қазақстан мектебі” 
журналының алар орны бөлек. Дегенмен, ізденіссіз ісі ілгері баспайты-
нын білетін мұғалімдер қауымының осы төл журналын жаздырып алуға 
келгенде соңғы жылдары кежегесі кері кетіп жүргендігі өкінтеді-ақ.

Бұлай деуге себеп: журналға жазылушылар жылдан жылға кеміп 
барады. Неліктен? Бұл мұғалімдердің ізденбейтіндігін, не болмаса, өз 
кәсібіне аса қажет басылымды оқығысы келмейтіндігін көрсетеді  деуден 
аулақпыз. Мәселе басқада сыңайлы. Сөзіміз дәйекті болу үшін журналға 
жазылым нәтижелеріне үңіліп көрелік. 1000-ға жуық не 1000-нан астам 
мектептері бар өңірлер: Оңтүстік Қазақстан мен Шығыс Қазақстан об-
лыстары тиісінше 167 және 214 дана ғана жазылған. Бір қуаныштысы, 
биыл Алматы облысының мұғалімдері 2015 жылмен салыстырғанда 
жазылымды 3 есеге арттырған. Маңғыстау облысы мен Алматы қаласы 
мұғалімдерінің жазылушылар саны да көбейген. Керісінше, Ақтөбе, 
Қызылорда, Ақмола облыстарынан жазылушылар азайып кеткен. Әрине, 
мұны біз салыстырмалы талдау ретінде тілге тиек етіп отырған жайымыз 
ғана.

Басты айтпағымыз бұл емес. Негізгі мақсат – облыстық білім 
басқармасы басшылары мен аудандық білім бөлімі меңгерушілері 
және мектеп директорлары назарын осы мәселеге аудара отырып, 
мұғалімдердің көмекші құралы болып саналатын “Қазақстан мектебі” 
журналына жаздыруға назар аударту. Біздіңше, оның аса күрделігі де жоқ 
сияқты. Тек ынта мен ықылас болса жетіп жатыр.  Ендеше біз Сіздерге 
сене отырып, әрбір мектептің кітапханасына кем дегенде бір данадан 
жаздырып алады деп үміттенеміз.      

заңды. Неге десеңіз, ұстаз алдынан өтпейтін бірде-
бір пенде болмайды. Ендеше ұстаз деген кім?! Ол – 
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азақстанның 2015 жылғы рейтинг бойынша бәсекеге қабілетті 
елдердің ішінде 42-ші орынды иеленгені, өз рейтингін 2006 жылмен 

Орамды  ой.  Пайымды  пікір.  Ұтымды  ұсыныс.

НАҚТЫ ІС-ШАРА  ҚАЖЕТ

Отандық орта білім беру сапасы неге 
төмендеп барады? 
Сапаны арттыру үшін не істеу керек?

Асқарбек  ҚҰСАЙЫНОВ, 
ҚР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
академик

Қ
салыстырғанда 14 сатыға жақсартқаны барлығымыз үшін қуанышты хабар 
болды. Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан әлемнің 30 бәсекеге қабілетті 
елдері қатарына 2050 жылға дейін енуі тиіс», –  деп атап көрсеткеннен кейін 
осы кестені зерделеп қарастырдық.

Бәсекеге қабілеттілікті анықтайтын факторлар ішінде: «Денсаулық және 
бастауыш білім» және «Жоғары білім және кәсіптік даярлық» – екеуі ерекше 
ойлануға тұрарлық. 2006 жылмен салыстырғанда алғашқысының көрсеткіші 
7 сатыға, ал соңғысының көрсеткіші 9 сатыға төмендегені «неліктен олай 
болды?» деген сұрақ туындатады.

Білім    сапасы   қай  елдің  болсын  келешегі, оның өркендеп-өсуі, мемле-
кеттік қауіпсіздігінің  түпқазығы  екені   баршаға мәлім.  Осы істі  тиянақты 
атқару үшін дамыған елдер оқушылардың біліктілігі мен бағаларының 
халықаралық PISA, TIMSS және басқа да зерттеулеріне қатынасып, өзіндегі 
жағдайға салыстырмалы түрде баға беріп отырады. PISA үш жылда бір рет, 
TIMSS төрт жылда бір рет өткізіліп тұрады.

Еліміз 2007 жылы алғаш рет TIMSS-қа тек 4-сынып оқушыларымен 
қатысып, математика бойынша бесінші орын, жаратылыстану бойынша 
он бірінші орын алғанда қатты қуандық. Барлық БАҚ осы туралы жазды. 
2011 жылы осы зерттеуге 4-ші және 8-сынып оқушылары қатысты. Оның 
қорытындысы шыққанда бар қуанышымыз су сепкендей басылды. 4-сынып-
та оқып жүргенде жоғары көрсеткіш көрсеткен балалар 8-сыныпқа барғанда 
17-ші және 20-орындарды иеленіп, өз көрсеткіштерін 12 және 9 сатыға 
төмендетті. Ал 4-сынып оқушылары 27-ші және 32-орындар иеленіп, 4-сы-
нып оқушыларының көрсеткіштерінің 4 жылда сәйкесінше 22 және 21 сатыға 
төмендегенін байқадық. Білім сапасы 4 жылда неге осынша құлдырап кетті? 
Әр ата-ана өз баласының білім сапасы көтерілгеніне мүдделі болғандықтан, 
Білім және ғылым министрлігі осы зерттеу нәтижелерін талдап, халыққа 
түсіндіріп айтуы керек еді. Министрлік талдамалық мәліметтер бермеді.

PISA зерттеуіне біздің ел 2009 жылы және 2015 жылы қатысты. Осы 
жылдары 15 жасар оқушылар оқырман сауаттылығынан 65 елдің ішінде 
сәйкесінше 59-шы және 63-орын, математикалық сауаттылықтан – 53-ші және 
49-орын, жаратылыстану-ғылыми сауаттылықтан – 58-ші және 52-орындар 
алды. Бұл нәтижелер ЭЫДҰ елдері бойынша орташа нәтижеден төмен бол-
ды. Министрлік бұған да өз бағасын бермеді.

Білім сапасының ішкі көрсеткіші – ҰБТ нәтижелеріне де көңіл толмайды. 
Оны жақсарту үшін 2012 жылдан бастап мектеп бітірген түлектердің 25–30 
пайызы  ҰБТ тапсыруға жіберілмейтіні туралы БАҚ-та ашық жазылды. Бұл 
көрсеткішке оны тапсырған түлектердің шектік деңгейден өте алмағандарын 
қоссақ, онда білім сапасының төмен екенін байқаймыз. 
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Мектептегі білім сапасының төмендегенін қазірдің өзінде барлық 
өндіріс салалары сезінуде. Себебі, мектепте жақсы білім алмаған бала 
қай мамандықты болса  да жақсы игере алмайды. Соның салдарынан кадр 
тапшылығы ұлғайып, бұл  еліміздің адами капитал деңгейінің төмендеуіне 
әкеліп соқтырады. Демек, орта білім сапасын көтеру проблемасы кезек 
күттірмейтін  ең  маңызды проблемалар қатарынан орын алып отыр. Бұл 
бізге, Педагогикалық  ғылымдар академиясы мүшелеріне терең ой салды.

Кезінде  халықаралық  білім  беруді  жоспарлау  институтының  дирек торы 
Ж.Аллак «Көптеген елдердің тәжірибелері білім беру үрдісі күрделілігінің 
басты себебі қаржыға ғана емес, қаржы арқылы шешуге болмайтын 
қиындықтарға байланысты екенін меңзейді», – деп атап өткен болатын. 
Оның осы қызметтегі ізашары, көрнекті америкалық білім қайраткері және 
зерттеуші Ф.Г. Кумбс бұл ойды одан да гөрі нақтылап «Дағдарыспен күресу 
үшін  әрбір  білім  жүйесіне ақшаға сатып  алуға болмайтын көптеген 
нәрселер – идеялар, батылдық, табандылық, ізденіс пен өзгерістерге 
ұмтылуда сыни тұрғыда өзін-өзі бағалау қабілеті қажет» деді.

* * *
Біз еліміздегі білім беру сапасының төмен болу себебін және оны көтеру 

мақсатында өз зерттеулерімізді бастадық. Алдымен PISA, TIMSS, PIRLS 
зерттеулеріне барып, олардың соңғы 10-12 жылғы қорытындыларын зер-
делеп, оқушылары тұрақты түрде жоғары нәтижелер көрсететін елдерді, 
олардың табыстылығы мен тиімділіктері себептерін анықтап, басқа ел-
дер ғалымдары зерттеулерін талдадық. McKinsey&Company компания-
сы ғалымдары М.Барбер, М.Мушед, Ч.Чийоке және басқалары «Мектепте 
оқытудың тұрақты жоғары сапасына қалай жетуге болады?» және «Мектепте 
білім берудің ең үздік жүйелері қалай жетіле түсуде?» деген сұрақтарға жа-
уап беру үшін 45 елдің білім беру жүйесін бүге-шегесіне дейін жете зерт-
теп, құнды қорытындылар жасаған екен. Біз осы еңбектерді де пайдаландық. 
Елімізде егемендік алғаннан бергі уақытта атқарылған істер де зерделенді. 

Міне, осындай ізденістердің негізінде білім беру жүйесі аса күрделі жүйе 
(система) екені, күрделі жүйе болғандықтан, оның жүйе құраушылары (под-
системы) болатыны анықталды. Оның құраушылары: стандарттар мен оқу 
бағдарламалары, оқу әдебиеті, педагог кадрлардың кәсіби біліктілігі, білім 
мониторингі, рухани-адамгершілік және патриоттық тәрбие беру, ғылыми 
зерттеу жұмыстары, басқару жүйесі.

 Білім  сапасын  көтеру үшін алдымен оның осы құраушыларының сапа-
сын көтеру қажеттігі, сонда ғана білім сапасы көтерілетіні анықталды. Осы 
тұжырымды  қысқаша  былай  жазуға  болады:  Сбіл = Сст + Со + Сккб + Смс + Ст +
+ Сғзж + Сбас  (мұндағы  Сбіл – білім  сапасы; Сст –  білім  стандарттары  мен  оқу
бағдарламаларының  сапасы;  Со –  оқу  әдебиетінің  сапасы;  Сккб  –  педагог
кадрлардың  кәсіби  біліктілігі;  Смс –  білім  мониторинг сапасы; Ст – рухани
адамгершілік  және  патриоттық  тәрбие  беру сапасы; Сғзж – ғылыми-зерттеу
жұмыстарының сапасы; Сбас – басқару жүйесінің сапасы).

Демек, 12 жылдық мектепке өткенде әр сыныпта жүйелі түрде барлық 
құраушылардың сапасын көтермейінше, білім сапасы көтерілмейді. 12 
жылдық білім беруге өту үшін 1-сыныптың білім сапасын арттыруды 
қамтамасыз ететін барлық құраушылардың сапасын көтеру жұмыстары жүйелі 
түрде нәтижелі орындалуы керек. Осындай жағдайда ғана 1-сыныптың білім 
сапасы көтеріледі. Келесі оқу жылында 2-сынып, одан кейінгі оқу жылында 
келесі сынып бойынша жүйелі жұмыс жасалғанда ғана білімде сапа болады.

Біз осы құраушылар негізінде еліміздегі қазіргі кездегі нақты жағдайды 
саралай отырып, оған баға бердік және озық отандық, шетелдік тәжірибелер 
негізінде осы әрбір құраушының сапасын көтеру үшін не істеу керек екенін 
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анықтай отырып қай жылы қандай жұмыстарды кімдердің қалай атқаруы 
керектігін, онда қандай нәтижеге қол жеткізу қажеттігін және жалпы күтілетін 
нәтижелерді нақты жазып шықтық. 

Төменде әр құраушыға қатысты біраз мәселелерге тоқталамыз.
Білім   стандарттары   мен   оқу  бағдарламалары   сапасын көтеру  

(Сст). Қазір мектепте білім, білік, дағды парадигмасы негізінде дәріс беріледі,
ал білім сапасын көтеру үшін 12 жылдық мектепке өткенде нәтижеге 
бағдарланған, бала біліктілігін қалыптастыратын парадигма негізінде дәріс 
беруді іске асыру керек. Оның түпкі мақсаты – әр бала алған білімін өмірдегі 
жағдаяттармен байланыстырып қабылдауға қол жеткізу. Қарапайым мысал 
келтірейік. ОМ заңын физикадан бәріміз оқыдық, үйдегі электр шамы жа-
нып кете беретін болса, сол заңның негізінде ол жанып кетпеу үшін әр бала 
не істеу керектігін нақты айта білуі керек. Бұл – мектепте алған білімімізді 
өмірде болатын, кездесетін нақты жағдайларда іске асыра білу керек деген 
сөз.  Бұл аса күрделі проблема. 

Мұндай білім мазмұны орта білім саласы үздік дамыған Жапония, 
Оңтүстік  Корея, Сингапур, Финляндия сияқты елдерде ұзақ жылдардан бері 
қолданылып келеді. 

Елімізде  Назарбаев  интеллектуалды  мектептер  (НИМ) кешені 
ашылғанда, оның жетекшілері жаңа білім мазмұнын жасау мақсатында 
Ұлыбританияның Кембридж университеті ғалымдарымен бірге жұмыс жасау 
жөнінде шешім қабылдады. Солардың ғылыми жетекшілігі негізінде стан-
дарттар мен оқу бағдарламалары дайындалды. Кейіннен осы стандарттар 
негізінде еліміздегі барлық орта мектептеріне арналған стандарттар мен оқу 
бағдарламалары әзірленді. 2014 жылы осы құжаттар жалпы талқыға түскенде, 
оның негізгі кемшіліктері ретінде қазақи ұлттық құндылықтар мен рухани-
адамгершілік және патриоттық тәрбие мәселелеріне жете көңіл бөлінбегені 
және пәндер мазмұны өте күрделеніп кеткені айтылып, оларды бекіту мерзімі 
бір жылға кешіктірілді. 

2015-2016 оқу жылында «жетілдірілді» деген Бастауыш білім стандар-
ты мен оқу бағдарламалары негізінде оқулықтар дайындалып, 30 мектеп-
те эксперименттік жұмыстар басталды. Біз осы құжаттарға қайтадан са-
раптама  жүргіздік. Стандарт бірталай жетілдірілген, алайда оқытылатын 
пәндердің нақты мазмұнын анықтайтын пәндік оқу бағдарламалары көп 
өзгеріске ұшырамаған. Бір ғана мысал, музыка пәні оқу бағдарламасының 
оқу мақсаттарының жүйесі, музыканы орындау, музыкалық шығармашылық 
жұмыстар жасау, музыканы тыңдау және сезімін жетілдіру бөлімдерінде 
1–4 сыныптарда ұрмалы-шулы аспаптарды пайдалану қажеттігі нақты 
жазылған. Әр ұлттың музыкалық аспабы сол елдің ұлттық құндылықтарын, 
дәстүрлерін, мәдени мұрасын дәріптеуге бейім болады. Сонда бұл аспап-
тар қазақ баласының бойына қандай құндылықтарды қалыптастырады? Біз 
бұл туралы бұрын да айтқан едік. Ұлттық музыкалық аспаптардың орнына 
шетелдік аспаптарды үйретудің дұрыс-бұрысына оқырман өзі баға берер деп 
ойлаймыз. 

Осындай көптеген мысалдар келтіруге болады. Бұл бір жағы болса, екінші 
жағынан, оқытылатын пәндер мазмұны өте күрделі. Мысалы, ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар пәнінің 3-4 сыныптарға арналған оқу жос-
парын алып қарастырайық. Оның ІІ Оқу мақсаттары жүйесінің 2 Модельдеу 
бөлімінде 3-сыныпқа «Қарапайым графикалық модельдерді құру және редак-
циялау», «Объектілерге аннимация қолдану» деп, ал 4-сыныпқа «Кестелік 
модельдерді құру», «Қарапайым 2D-модельдерін құру» деп көрсетілген. 3 
Компьютерлік желілер бөлімінде 3-сыныпқа «Желіде орналасқан ақпараттың 
барлығы нақты және пайдалы екенін анықтау», 4-сыныпқа «Желіде орынсыз 
байланыстардың қаупі туралы талқылау жүргізу», «Желіде этикалық және 
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құқықтық нормаларды бұзу салдары туралы ой қорыту»» деп жазылған. 
Осынша күрделі мәселені 3-4 сынып балалары меңгере алады ма? Әрине, 
жоқ. Сонда мұндай бағдарламалар не үшін жазылған? Мақсат не...?

Бұл туралы әңгіме қозғағанда, НИМ мамандары өз мектептерін алға 
тартады. Бұл арада НИМ элитарлы мектеп екенін, оған қарапайым мектепке 
қарағанда 20 есе артық қаражат бөлінетінін және оған түсу үшін әр оқушы 
арнайы емтихан тапсыратынын ескеру керек. Қай елде де элитарлы мектеп-
тер жалпы мектептен өзгеше оқу бағдарламаларымен оқиды. Мұны естен 
шығармаған абзал. Осылай болғанның өзінде де не мұндай күрделі дүниелерді 
сол НИМ-де оқып жүрген балалардың түсінетіні үлкен күмән туғызады. 
Себебі, бұлар 3-4 сынып оқушыларының ақыл-ой жүйесінің дамуы на сәйкес 
келмейді. 

Жалпы балаларды ерте жасынан игеруі қажетті күрделі пәндермен 
жүктеудің алдын алу керек, себебі, бұл баланың психофизиологиялық және 
ақыл-ой дамуына теріс әсер етеді, сондай-ақ олардың білімге деген ынтасын 
шектейді. Оның орнына жас балалардың рухани-адамгершілік қасиеттерін 
қалыптастырып, зияткерлік дамуына әсер ететін пәндерді оқуға көп уақыт 
бөліп, бастауыш сыныпта ана тілінде оқытуға басымдылық беру керек.

Демек әлі де болса ойластыратын жағдай баршылық.  
Оқу  әдебиетінің  сапасын  көтеру (Со). Сапалы оқу әдебиетін да-

йындау педагогика ғылымында аса күрделі проблемалар санатына жатады. 
Оқулықтану ғылымы елімізде дамымай отыр. 12 жылдық мектепке сапа-
лы оқу әдебиетін жасау үшін әлемдік іс-тәжірибені ескеріп, оқу әдебиеті 
мен инновациялық оқу-әдістемелік кешендер (ИОӘК) дайындаудың 
теориялық негіздерін әзірлеу, авторлар ұжымдарын оқытуды ұйымдастыру, 
оқулықтар мен ОӘК теориялық және практикалық сараптамадан өткізу 
критерийлері жүйесін әзірлеу, оқу әдебиеті сапасын анықтайтын сарапшы-
лар дайындау, автор, сарапшы және баспаның оқу әдебиетін жасау бойынша 
жауапкершіліктерін анықтау қажет.

Оқу әдебиеті дайындаудағы біздегі үлкен кемшілік: бір авторлық ұжым 
құрылып, бір пәннен бір тұжырымдамаға негізделген барлық сыныптарға 
арналған желілік оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерін дайында-
май отыр. Барлық білім сапасы дамыған елдерде бұл талап қатаң іске асы-
рылады. Бір пәннен әр сыныпта әртүрлі авторлардың оқу әдебиеттерімен 
оқыған  оқушылар осы пәннен сапалы білім ала алмайды. Сондықтан бір 
пәннен сол пәнді оқитын барлық сыныптарға арналған желілік оқулықтар 
мен ИОӘК әзірлеу үшін авторлық ұжымдардың болуын, оқытылатын 
материалдардың практикалық бағыттылығын, балалардың құзыреттіліктерін 
қалыптастыруға бағытталған тапсырмалардың үлестік салмағын арттыруды, 
интерактивтік оқыту технологиясын жүзеге асыруды, ақпараттық мәдениетті 
қалыптастыруды қамтамасыз ету керек.

Қазіргі уақытта әр оқулықпен бірге сол оқулықтың мультимедиалық оқу 
құралы қоса дайындалады. Онда осы оқулыққа қатысты интернет жүйесінен 
алынған қажетті материалдар жүйеленіп беріледі. Яғни бала өзі интернет-
ке кіріп, қосымша материалдар іздестірмейді, бәрін осы дискіден оқып, 
көре алады. Бұл әр пәннен терең білім алуға ерекше ықпал етеді,  мол көмек 
көрсетеді.

12 жылдық мектептің 1-сыныбына сапалы оқу әдебиетін дайындау үшін 
осы мәселелерді барлық бастауыш сынып оқу әдебиеттеріне қатысты шешу 
керек. Сонда ғана 1-сыныптан бастап барлық бастауыш сыныптарда білім 
сапасы көтерілетін болады.

Оқу әдебиеті білім стандарты мен пән бағдарламасы, негізінен, пән 
бағдарламасы негізінде жазылады. Оған өзгерістер енгізілсе, оқу әдебиеттері 
де түгелдей қайтадан өңделуі тиіс. 

Жалпы оқу әдебиетін дайындау мәселесі асқан талғампаздықпен іске 
асырылуы тиіс. 
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Педагог   кадрлардың   кәсіби   біліктілігі   сапасын    көтеру   (Сккб ).
Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін көтеру бойынша жұмыстар екі бағытта 
жүргізілуі қажет: педагог кадрларды даярлау және мұғалім кадрлардың кәсіби 
біліктілігін көтеру.

Педагог кадрларды даярлау сапасын көтеру жеке үлкен проблема. 
Алда тұрған мәселе – 12 жылдық мектептің 1-сыныбында дәріс беретін 
мұғалімдердің жоғары кәсіби біліктілігін қамтамасыз ету. Жасыратыны жоқ, 
бірқатар объективті және субъективті себептерге байланысты елімізде мұғалім 
кадрлардың кәсіби біліктілігі төмендеп кетті. McKinsey&Company компания-
сы ғалымдары жүргізген зерттеулері бойынша 8 жастағы қабілеті орташа 
оқушыларға біреуінің біліктілігі жоғары, екіншісінікі төмен мұғалімдер сабақ 
берсе, онда оқушылардың оқу нәтижесі үш жылдың ішінде 50 пайыздан артық 
алшақтайтынын көрсетті. Кәсіби қабілеті жоғары мұғалім сабақ беретін сы-
нып оқушыларының біліктілік қабілеті біліктілігі төмен мұғалім сабақ бер-
ген оқушыларға қарағанда үш есе тез дамиды екен. 11 жаста үлгерімі нашар 
болған оқушылардың 14 жаста тек 25 пайызы ғана стандарттық талаптарға 
сай білім ала алатыны, ал қалған 75 пайызы ала алмайтыны анықталған. 

Зерттеулер нәтижесінде оқушылардың білім сапасы мұғалімдердің білім 
сапасынан жоғары болмайтыны және оқыту нәтижелерін жақсартудың бірден-
бір жолы оқытуды жақсарту екені анықталған. Себебі, мектепке бір нашар 
ұстаз келсе, одан білім саласы 40 жыл зиян шегеді екен. Сондықтан білім сапа-
сы озық елдерде бастауыш сыныптарда негізінен магистранттар дәріс береді 
және оларды әр хирургті операция жасауға қалай дайындайтын болса, дәріс 
беруге солай дайындайды. Бастауыш сыныптарда оқитын балалардың білім 
сапасы оларды оқытатын ұстаздардың білім сапасына тәуелді  болса, бара-ба-
ра бұл алшақтық арта түсетіні дәлелденген. Сондықтан біз осы бағдарламада 
жақсы педагогикалық колледждерде білім алатын студенттердің деңгейін 
бакалавр дәрежесіне көтеру кезек күттірмейтін аса маңызды проблема деп 
көрсеттік. 

Ғалымдар білім сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін әр 
баланы сапалы оқыту қажеттігін және мұғалім мамандығы жоғары мәртебе 
алған кезде анағұрлым дарынды адамдар мұғалім болатынын, бұл осы 
мамандық мәртебесінің одан әрі артуына алып келетінін дәлелдеген. 

ҚР БҒМ Білім беру саласындағы Сапа бақылау комитетінің 2012 жылғы 
деректері бойынша еліміздегі педагог кадрлар білім сапасы қойылатын 
талаптарға жауап бермейтіні, 2 мыңнан астам мұғалімнің педагогикалық 
білімі жоқтығы және олардың көпшілігі бастауыш сыныптарда сабақ беретіні 
анықталған. 

Соңғы жылдары НЗМ «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖШС 
және «Өрлеу»   институттары  мұғалімдер кәсіби деңгейін көтерудің 3 
деңгейлік курс тарын  өткізіп жүр. Бұл курстарға білім  басқармасынан жол-
дама алған, портфолио жазған және түсу емтиханынан өткен мұғалімдер 
ғана қабылданады. Бұл арада да жұмыс жүйелі атқарылмай отыр. Мысалы, 
физика пәні 7–11 сыныптарда  оқытылады. 7-ші және 9-сыныптарда сабақ 
беретін  мұғалім деңгейлік  курстан өтті дейік, ал 8, 10 және 11-ші сынып-
тарда сабақ беретін мұғалім өтпесе, сонда оқушылар бұл пәннен жақсы 
білім ала алады ма? Әрине, жоқ. Осындай мысалдарды көптеп келтіруге 
болады. Сондықтан ұстаздардың кәсіби әлеуетін көтеру жұмысы да соңғы 
нәтиже, яғни оқушылардың  сапалы білім алулары тұрғысынан жүйелі 
түрде жүргізілуі керек. Алдымен жаңа білім мазмұнымен жұмыс жасай-
тын барлық 1-сыныптарда дәріс беретін ұстаздардың кәсіби біліктілігін 
көтеру керек. Сонда ғана барлық 1-сынып оқушылары сапалы білім алып, 
білім сапасы көтерілетін  болады. Егер келесі оқу жылында бұл ұстаздар 
өз оқушыларымен 2-сыныпқа бара тын болса, онда осы жылы 1-сыныпқа 
дәріс беретін барлық мұғалімдердің  құзыреттілігін алдын ала көтеру керек. 
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Жалпы жаңа мазмұнмен оқитын барлық сыныптарда құзыреттілігі жоғары 
ұстаздардың жұмыс жасауларын қамтамасыз етіп отыру керек. Жұмыс осы-
лай жүйелі түрде жүргізілген жағдайда ғана білім сапасы көтерілетін болады. 

2016-2017 оқу жылында еліміздің барлық мектептерінде, оның ішінде 
шағын кешенді мектептерде де, жаңа стандартпен оқитын 1-сынаптарда 
кәсіби біліктіліктері жоғары немесе арнайы курстардан өтіп, біліктіліктерін 
көтерген мұғалімдер жұмыс жасауы қамтамасыз етіледі ме? Қамтамасыз 
етілген жағдайда ғана 12 жылдық мектепке өтуді іске асыру қажет, онсыз 
білімде сапа болмайды. Ол үшін білім басқармалары 1-сыныптарда жұмыс жа-
сайтын барлық ұстаздардың тізімін жасап, олардың кәсіби құзыреттіліктерін 
анықтап, қажетті жағдайларда білім жетілдіру институттарымен бірлесе оты-
рып нәтижелі жұмыс жасаулары керек, тәлімгерлер институтын жетілдіріп, 
коучерлер институтын құру жұмыстары мақсатты әрі жоспарлы түрде 
жүргізілуі қажет.

Білім сапасы озық елдерде, алғашқы кезеңде, жас ұстаздардың өткізетін 
сабақтар сапасын арттыру үшін мұғалім жұмысын бағыттау және жеңілдету 
мақсатында мемлекеттік тапсырыс негізінде үлгілік сабақ жоспарлары мен 
арнайы оқу-әдістемелік материалдар әзірленген. Шынайы ұстаз болғысы кел-
ген жандарға үлкен қамқорлықтар жасалған. 

Ұстаздар біліктілігін көтеру сапалы білімге қол жеткізу мақсатында 
атқарылуы қажетті көп міндеттің бірі ғана болып табылады.

Білім мониторингі сапасын көтеру (Смс). Барлық озық жүйелерде білім 
сапасын анықтайтын өлшем жүйесі жасалмайынша, оның сапасын көтеру 
мүмкін емес деп есептелінеді. Сондықтан әлемнің жетекші елдерінде білім 
беру сапасы мониторингі жүйесін құруға ерекше көңіл бөлінеді. Мысалы, 
АҚШ білім беру саласын дамытуға жұмсалатын қаражаттың 20–25 пайызы  
мониторинг жүйесін жетілдіруге жұмсалады. Мұны жақсы түсінуге болады. 
Қандай заттың болсын сапасын көтеру үшін оның сапасы нақты бағаланып, 
жетімсіз тұстары көрсетіліп, не істеу керектігі анықталуы керек. Білім беру 
жүйесі де осы қағидаға бағынады.

Өткен ғасырдың 80-жылдарынан бастап әлемде нәтижелерді маши-
на көмегімен өңдейтін тестілерден (сұрақтардың негізгі типі – жауабын 
таңдайтын жабық сұрақтар; мұнда оқушылар даярлығын тексеретін эле-
мент саны шектеулі болады) мектеп оқушылары білімі сапасын көптеген 
шынайы параметрлер бойынша анықтайтын кешенді тестіге өту басталды. 
Жүйені жетілдіру жолында түрлі іс-әрекет жасау негізінде тестілеу ауқымы 
кеңейтіліп келеді.

PISA,  TIMSS, PIRLS  тәрізді  білім  беру  сапасын   бағалаудың   
халықаралық зерттеулері  және  басқа да зерттеулер педагогикалық өлшеудің 
озық әдістерін қолдануға негізделген. Қазақстанда білім беру сапасы 
мониторингі жүйесі жетілмеген. Білім жетістігін бағалау жөнінде бірыңғай 
қондырғы құралдар жасалмаған, білім жетістігін бағалаудың педагогикалық 
өлшемі туралы педагогикалық квалиметрия және тестология ғылымдары 
дамымаған.

2004 жылы елімізде алғаш рет ҰБТ жабық тест негізінде өткізілді. ҰБТ-
да әр сұраққа жауап беруге орташа есеппен 100 секунд, яғни 1,5 минут сәл 
артық уақыт берілді. Осы уақыт ішінде теореманы дәлелдемек тұрмақ қандай 
да бір күрделі есепті шығару мүмкін бе? Оған уақыт жетпейді. Сондықтан 
тест сұрақтары өте қарапайым құрастырылады. Ұсынылған төрт жауаптан 
бір жауапты таңдау арқылы оқу жетістігін анықтау тестілері адамның білімін 
емес, тек есте сақтаған немесе болжаған ақпаратты ғана анықтай алады, 
себебі, ақпарат құзыретті практикалық ақыл-ойдың немесе пәндік әрекеттің 
бағдарлы негізі ретінде қалыптасқанда ғана білімге айналады. Мұндай тестілік 
сұрақтар оқушылардың қандай да бір пәндер бойынша шынайы білімін 
анықтай алмайды. Елде талапкерлердің білімін бағалаудың тестілік әдісі 10 
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жылдан аса уақыт қолданылып келе жатқанымен, әлі күнге дейін тестілеу 
проблемасымен шұғылданатын бірде-бір зертхана жоқ, «Педагогикалық 
өлшеулер» мамандығы бойынша кадрлар дайындалмайды.

12 жылдық мектепке сапалы түрде өту үшін 1-сынып пәндерінен білім 
беру сапасын анықтау құралдарын жасау, оқушылардың түрлі пәндерден 
оқу жетістіктері туралы объективті ақпарат алу үшін тестология ғылымына 
негізделген тест сұрақтарын дайындау қажет. Бұл аса күрделі, бірақ іске 
асыруға болатын проблема. Ал ол шешілмесе, онда 12 жылдық мектеп-
ке өткенмен, ешқандай бағдары жоқ қараңғы кеңістікте жүргендей бола-
мыз, себебі, атқарылған істерге объективті баға бере алмаймыз. Дұрыс 
бағаланбаған істің сапасын көтеру мүмкін емес. Жаңа білім сапасымен дәріс 
беруді бастамас бұрын бұл проблема да шешілуі керек.

Рухани-адамгершілік  және  патриоттық  тәрбие  беру сапасын  көтеру 
(Ст).  Білім   беру  саласындағы  озық  елдер  ата-бабалардың  ұлттық  рухани
мәдени мұрасын сақтай және көбейте алатын, ұлттық басымдылықтарды 
анықтай білетін, шығармашыл, рухани бай және интеллектуалды дамыған 
жеке тұлғаны тәрбиелеуге ерекше көңіл бөледі. Олардың бастауыш 
мектептерінің оқу жоспарларында рухани-адамгершілік құндылықтар мен 
дене қасиеттерін қалыптастыратын пәндерді оқып-үйренуге уақыттың 50 
пайызға жуығы бөлінеді, ал бізде дайындалған 12 жылдық мектеп оқу жоспа-
рын зерделегенімізде, бұл пәндердің үлес салмағы 40 пайыз көлемінде екені 
анықталды.

Ұлы ойшыл Мишель Монтень «Ең үлкен қателік – балаларымызға жан 
дүниесіндегі болып жатқан жайлардан бұрынырақ жұлдыздар туралы 
ғылымды оқытатынымыз» деген еді. Император Мэйдзи «Адамдар алдымен 
өз бойында руханилықты тәрбиелеп, адамгершілік қағидаларын ұстануы ке-
рек, содан кейін өздерінің қабілетіне сәйкес әртүрлі пәндерді игеруіне бола-
ды», – деп жазды.

Қазақстанда білім беру идеялары қашанда берік рухани-адамгершілік 
бағдарларға сүйеніп келген. Қазақтардың өзіндік рухани философия-
сы туған жеріне деген сүйіспеншілік, даналық, төзімділікке толы болған. 
Өкінішке қарай, объективті әрі субъективті себептермен біздің көптеген 
құндылықтарымыз жоғалып, ұмыт болды және идеологияланды. Соңғы жыл-
дары елімізде рухани-адамгершілік тәрбие беруге жеткілікті көңіл бөлінбей 
отыр. Негізінен, оқушылардың ресми білімдік жетістіктеріне: емтихан тап-
сырулары мен жақсы баға алғандарына ерекше ден қойылатын болды.

Елбасының «Мәңгілік ел» идеясын іске асыру үшін ата-анасын сыйлай-
тын, Отанын сүйетін, мәдениетті, ел тарихын біліп, дамытатын, ел бірлігі, 
толеранттық және халықтар достығын сақтайтын, рухы бай, еңбексүйгіш, 
денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғайтын, қазақ және шетел тілдерін 
меңгерген,  сапалы білім алған, адамгершілігі мол, патриоттық қасиеті 
жоғары ұрпақ тәрбиелеу қажет деп есептейміз.

12 жылдық мектепке өтпес бұрын бастауыш сынып стандарты, оқу 
бағдарламалары мен оқу әдебиетінде жеке тұлғаның рухани-адамгершілік 
құндылықтарын, патриоттық және зияткерлік қасиеттерін, ой қабілетін 
дамытуға бағытталған материалдарды енгізу, бастауыш білім беру оқу жос-
парында рухани-адамгершілік құндылықтар мен оқушылардың физикалық 
қасиеттерін  қалыптастыратын  пәндерге  оқу  жүктемесінің 50 пайызға 
жуығын бөлу, отбасы мен мектеп арасында тығыз байланыс орнату, ата-
аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру жүйесін жетілдіру 
қажет. Яғни, бұл тұрғыдан алып қарағанда да жетілдірілетін жұмыстар 
баршылық.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының сапасын көтеру (Сғзж). Жалпы  орта
білім сапасын көтеру үшін мақсатқа лайық ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізу қажет, себебі, білім беру жүйесінің даму деңгейі мен сапасы елдегі 
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педагогика ғылымы жетістігіне байланысты. Елімізде білім беру саласындағы 
проблемаларды зерттеу үшін іргелі және қолданбалы ғылыми-зерттеу 
жұмыстары жүргізіледі. Бірақ, осы проблемаларды зерттеуге қаражат соңғы 
жылдары қалдық ұстанымы бойынша бөлініп келеді. 12 жылдық мектеп-
ке өту және оның білім сапасын көтеру, басым біліктілік көзқарасты жеке 
басқа бағдарланған парадигмаға ауысуды жүзеге асыратын жалпы орта білім 
беру стандарттары мен оқу бағдарламаларын дайындау, инновациялық оқу-
әдістемелік кешен әзірлеудің ғылыми-практикалық негіздері, білім беру са-
пасын бағалау жүйесін жасау проблемалары мүлде зерттелмеген деп айтуға 
болады.

Елімізде ұзақ жылдардан бері білім беру саласын жетілдіру, педагоги-
ка ғылым саласы зерттеулеріне қаражат қалдық ұстанымы негізінде бөлініп 
келеді. Тіпті жаңа білім мазмұнын жасау, 12 жылдық мектеп проблемаларын 
зерттеу жұмыстарына да қаражат бөлінбейді. Ғылым жоқ жерде даму да бол-
майды, ендеше қалай біз 12 жылдық білімге сапалы өтпекпіз? Осы мүлде 
түсініксіз жай? 

Шындығына келсек, күн тәртібінде тұрған проблемаларды зерттеу 
негізінде оларды шешу және енгізу бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар 
дайындалуы тиіс. Барлық ғылыми-зерттеу және эксперименттік жұмыстар, 
олардың нәтижелері нақты практикалық қызметте дер кезінде пайдаланылуы 
үшін олар озыңқы режимде жүргізілуі керек. Осы тұрғыдан алып қарағанда, 
әлі де болса атқарылуы қажетті зерттеу жұмыстары жетерлік.  

Басқару   жүйесінің   сапасын   көтеру   (Сбас).   Білім   беруді   басқару
жүйесінің тиімділігі, мектеп басшылығымен қоса алғандағы уәкілетті орган 
басшылығының білім беру жүйесін басқарудағы сабақтастығын қамтамасыз 
етуге тәуелді болады. 12 жылдық мектепке өту барысында білім сапасын 
көтеру үшін басқару жүйесінің бар институттары бірлесе отырып іс-қимыл 
жасауы керек. 

Білім сапасы құраушыларының сапасын арттыру үшін ғалымдар мен 
мұғалімдердің үлкен ұжымы, ғылыми-зерттеу ұйымдары мен білім беру 
мекемелері, оқулық авторлары мен баспалар, педагогикалық ұжымдар мен 
қоғамдастықтардың бар күш-қуатын жұмылдырып, олардың нәтижелі жұмыс 
жасауын қамтамасыз ету қажет. 

Білім сапасын көтеруге бағытталған жұмыстар, негізінен, мектепте 
анықталады. Ал ол жұмыстардың сапалы атқарылуы мектеп директорының 
біліктілігіне тікелей байланысты болады. Сондықтан білім сапасы дамыған 
елдерде мектеп директоры болып тәжірибелі оқу ісі меңгерушісі, ал оқу 
ісі меңгерушісі болып үздік әдіскер сайланады, ал мектептің тек үздік 
мұғалімдері ғана әдіскер деңгейіне көтеріледі. Бұл – кәсіби деңгейі аса 
жоғары, ұйымдастырушылық қабілеті мол, мықты тәлімгер жан ғана дирек-
тор болып жұмыс жасай алады деген сөз. Себебі, мектептің негізгі мақсаты –  
сапалы білім беру болса, мектеп директоры осы істі бүге-шегесіне дейін жете 
меңгерген, үлкен ұстаздар қауымына ақыл-кеңес айтып, нақты жол көрсете 
алатын жан болуы керек. 

Мұны да көңіл аударатын іс-тәжірибе деп қарастыру қажет.
* * *

Еліміздегі  орта  білім  сапасын  арттыру,  жоғары  білім әлеуетіне ие 
бәсекеге қабілетті және рухани бай жеке тұлға дайындауды қамтамасыз ету 
мақсатында Педагогикалық ғылымдар академиясының шешімімен Қазақстан 
Республикасы орта білім беру сапасын көтерудің 2015–2029 жылдарға 
арналған тұжырымдамасы мен кешенді бағдарламасы дайындалды. Осы 
құжаттардың алғашқы нұсқасы еліміздің Парламенті тарапынан ұсыныс-
пікірлер айту үшін жоғары оқу орындары, педагогикалық колледждер, барлық 
облыстық және Астана, Алматы қалаларының білім басқармалары мен білім 
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жетілдіру институттарына жіберілді. Келіп түскен ұсыныс-пікірлер мұқият 
зерделеніп, осы негізде жетілдірілген жоба нұсқасы жасалып, Үкіметке тап-
сырылды.

Бұл бағдарлама ҚР білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында, онда көрсетілген орта білім 
беру бөліміне, оның сапасын көтерудің қосымша нақты іс-жоспары ретінде 
дайындалған. Оны екі кезеңде: 2015–2017 және 2017–2029 жылдары жүзеге 
асыру жоспарланған. 

Бірінші кезеңде жаңа стандарттар мен оқу бағдарламаларын дайындап, 
1 және 2-сыныптарда білім берудің 12 жылдық жаңа стандарттарына сапалы 
өту үшін кешенді дайындық жұмыстарын жүргізу, екінші кезеңде 2017-2018 
оқу жылында 1-сыныпта жаңа стандартпен дәріс беру жұмысын бастап, жыл 
сайын 3-сыныптан 12-сыныпқа дейін 12 жылдық білім беруге өтуге қажетті 
дайындық жұмыстарын және 1–12 сыныптарда білім беру сапасын көтеру 
үшін кешенді жұмыстар жүргізу жоспарланған.

Бұл бағдарлама қабылданған жағдайда оны орындау үшін Үкімет тара-
пынан қосымша қаржы бөлу қажет етілмейді, ол республикалық бюджеттен 
ҚР Білім және ғылым министрлігіне және жергілікті бюджеттен орта білім 
беру жүйесін дамытуға бөлінетін қаражат шегінде жүзеге асырылатын бола-
ды.

Алматы қаласы.

ейінгі уақытта «жалпыға бірдей орта білім 
беру» мәселесі ҚР Үкімет үйінде, ҚР 

ОРТА БІЛІМ БЕРУ ІСІНДЕГІ
КЕЙБІР ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР

Еркін  РАҚЫМБАЕВ,
тарихшы,  жоғары  санатты  мұғалім

К
Парламентінде, сондай-ақ, педагог мамандар ара-
сында және жалпы қоғам ішінде талқыланғанда жиі 
ауыр сынға ұшырап жүр. Еліміздегі жалпыға бірдей 
орта білім беру ісінде түйткілденген мәселелер 
бүгінгі күні қордаланғаны соншалықты, тіпті осы 

жағдай көпшілік қауымға және сырттан бақылағандарға шешілмейтін түйін 
болып көрінеді.  Отандық жалпы орта білім беру ісі неліктен және қай кезден 
түйткілденген проблемаға айналды? Осы  мәселеге келер болсақ, біраз тарихқа 
көз жүгірткеніміз дұрыс болар. Ол жерден көреріміз, «кеңестік үлгідегі орта 
білім және жалпы білім беру жүйесі»  ХХ ғасырдың 20–30 жылдарынан бастап 
60-жылдардың соңына дейін қарқынды дамып, 70-жылдардың  аяқ кезінде  
тоқырауға ұшырады, 80-жылдары оңтайландыру мақсатында жүргізілген ре-
формалар сәтті болмай, бұл сала тығырыққа тіреліп, одан ары сол күйінде 
қолдануға мүлдем жарамсыз болып, келмеске кеткен еді. Тарих таразысымен 
өлшегенде ғұмыры ұзақ болмаған «кеңестік үлгідегі білім беру жүйесі» өз 
заманының озық жүйесі болғандығын айта кету орынды. Бірақ, техника мен 
технологиялар күнде өзгеріске түсіп, қарыштап дамығанда, қолданыстағы 
«кеңестік үлгідегі орта білім және жалпы білім беру жүйесі» заман талабына 
сай көшке ілесе алмай, біржола тарих қойнауына кеткен болатын. Жасырары 
жоқ, еліміздің тәуелсіздігімен бірге келген білім беру саласындағы реформалар 
да жалпы білім беру саласын оңтайландырмады. Жүргізілген реформалардың 
нәтижесіздігі, әйтеуір маман деген атты жамылып жүрген «дүбәрә ұстаздар» 
мен білім беру саласында адасып жүргендерге ғана сәттілік алып келді. Осын-
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дай жалған мамандардың кейбіреулері жүргізілген реформаларды өздігінше 
сынап, «кеңестік білім беру жүйесі дұрыс болған, оны өзгертудің ешбір керегі 
жоқ еді» болмаса «кеңестік білім беру жүйесін қалпына келтірсек, білім беру 
саласы бірден оңалып кетеді», – деп айтып жүргендерін осы күні жиі еститін 
болдық. Әрине, ондай сыншылардың айтқандары ешбір ақылға сыймайтын 
бос сандырақ, орындалмайтын қиял екендігі ақиқат. Өйткені, біріншіден, 
технологиялар қарыштап дамып, жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан мына 
заманда өткенді сол күйінде қайта оралту, соңғы 20 жылда жеткен барлық 
жетістіктерді жоққа шығарып, бәрінен бас тарту дегенді білдіреді. Екіншіден, 
«кеңестік білім беру жүйесі» жас жеткіншектерді өзі өмір сүріп отырған ор-
тада бойындағы барлық игі мүмкіндіктерін жүзеге асыратын, жеке тұлға 
қалыптастыруға бағыттамай, керісінше казармалық жүйеге тәрбиеледі. Бұл 
жүйенің түпкі мақсаты: адамды тұлғалық қасиетінен арылтып, нұсқаумен ғана 
жүретіндей етіп «кеңестік қоғамға» тәрбиелеу болатын. ХХ ғасырдың 90-жыл-
дары «кеңестік» деп аталатын қоғамдық құрылыс өз дамуындағы тығырықтың 
шегіне жетіп, күйреп тынды. Ал бүгін таңда шежіре болып жазылып кеткен 
«кеңестік қоғамдық құрылыс» үшін өскелең ұрпақты тәрбиелеп дайындау 
мына жаһандану заманында сол ұрпақтың болашағына балта шабу болып 
табылады емес пе? Үшіншіден, кеңестік білім беру жүйесін ешкім қасақана 
алып тастап, білім беру саласында кеңестік элементтерді жою үшін реформа-
лар жүргізген жоқ. Бар болғаны, үкімет тарапынан кешеуілдетіп жүргізілген 
реформалар заман көшінен қалып қалмау үшін амалсыздан жасалған шара-
лар болды. Яғни, «кеңестік білім беру жүйесін» көксейтіндерді өмірдегі бо-
лып жатқан ізгі өзгерістерді қабылдап ала алмаған, кертартпалықтың әсерінен 
барлық жағынан артта қалып қойып, заман көшіне ілесе алмай қалғандар деуге 
де болады. Өкініштісі,  сол артта қалып қойғандардың кейбіреулері ақылға сый-
майтын ойларын айтып, көпшіліктің көңілінде күмән ұялатып, ертеңгі жарқын 
күнге сенімсіздік туғызуда. Иә, қай кезде қандай сала болсын жарқын болашақ 
жолында жасалатын өзгерістер бастапқыда ауырлықпен өтеді, оның жемісі мен 
жетістігі уақыт еншісінде болады. Дәл осындай аумалы-төкпелі өткінші кезеңде 
болып жатқан істі жетік  түсінбейтін көптеген «мамансымақтар» ауырлықты 
көтере алмай әбігерге түсіп, істеліп жатқан іске кереғар қате пікірлерін айта-
ды. Сындарлы сағаттарды бастан өткізіп жатқан кезде сыңаржақ сындардың 
айтылары заңдылық. Осы кезде айтылған сыңаржақ сындар орынды болмаса 
да, шыдамдылық танытып, істеліп жатқан істерді не үшін, неліктен жасалып 
жатқан шаруа екендігі жайында түсіндіру жұмыстарын жүргізген абзал. Бірақ, 
Білім және ғылым министрлігі, міне, 20 жылдан астам уақыт болды, түсіндіру 
жұмыстарын былай қойғанда, не сұрақтарға, не пікірлерге де құлақ аспай, 
«өзім білемдікке» салып өз білгендігімен келеді. Аталған министрліктегілер 
жүргізіп жатқан реформалар министрлік үшін емес, қоғамның келер болашағы 
үшін жүргізіп жатқандығын, сондай-ақ бұл ретте қоғамның пікірі маңызды 
болатындығын, оған да көңіл бөлу керектігін естерінен мүлдем шығарып алған 
секілді. 

Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанның білім беру саласы бірнеше реформа-
ларды бастан кешірді, дәлірек айтсам, түрлі шетелдерде болған реформаларды 
көшіріп алып, айна-қатесіз енгізіп отырды. Сірә, ол істегендері де дұрыс бо-
лар ма еді, егер уақыт еншісіндегі нәтижені шыдамдылық танытып күте біліп, 
бірінен соң бірін өзгертіп отырмаған жағдайда?. Ал ол өзгерістерді салалық 
министрліктегілер заманның көшіне балап, заман талабы солай болды немесе 
«Балон келісім шартына» сай келмеді, болмаса мына жаһандану заманында 
орта білім беру ісі де интеграцияға түседі  деумен әлі күнге дейін келеді. Сонда 
не, шетелдіктерден айна-қатесіз көшіре беретіндей?. Еліміздегі педагогикалық 
университеттердегі, Ы.Алтынсарин атындағы  білім беру академиясы,  мемлекет 
есебінен қаржыландырылатын педагогика саласындағы толып жатқан ғылыми-
зерттеу орталықтарындағы ғалымдар, тіпті ҚР Педагогикалық ғылымдар 
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академиясының академиктері, жоғары білім беру ісін айтпағанда, қазақстандық 
орта білім берудің бүгінгі күнге тиімді моделін, алдыңғы қатарлы тәжірибеге 
сүйене отырып жасауға қауқарсыз болғаны ма? Жоқ әлде, қазақстандық 
мамандардың өнімі министрлік тарапынан реформалар жүргізілген кезде 
ескерілмей қалуда ма? Болмаса ондай күрделі әрі жауапты реформалардың  
жобасын жасау отандық ғалымдарымыздың илеуіне көнбейтін болғандықтан, 
назардан тыс қалып, отандық педагогика ғылымының берген өнімі еліміздегі 
жас жеткіншектерге білім беру мен тәрбиелеу ісіне қолдануға жарамсыз болып, 
ешқандай сұранысқа ие болмай жатыр ма? Соңғы ширек ғасырда отандық пе-
дагогика ғылымында жазылған кесек монографияларды санамағанда, мыңнан 
астам түрлі деңгейдегі ғылыми диссертациялар жазылғандығы және жүздеген 
әдіскер-ұстаздардың тәжірибелері таратылғандығын ескерсек, бүгінгі күнде 
мұндай сұрақтардың туындауы заңдылық. Әлде отандық педагогика ғылым 
саласындағы мамандарымыз өнімдерінің қолданбалы маңызына мән бермей 
келе ме? Таяқтың екі ұшы бар демекші, онда неліктен қолданбалы маңызы 
жоқ ғылыми өнімдердің жобалары мемлекет тарапынан қаржыландырылады.  
Ғалым мамандарымыздың деңгейлері уақыт өте келе өсіп-жетіліп, «космопо-
литизмнен» кетіп, заман талабына сай қолданбалы өнім де бере бастар деген 
үмітіміз бар және келешекте білім беру саласындағы реформалардың жобала-
ры бүгінгідей бір күндік күдікті орталықтарда емес,  іргелі ғылым ордаларын-
да ғылыми тұрғыдан әбден сарапталып барып жүзеге асырылатын болар деп 
те сенеміз. 

Қалай болғанда да, бүгінгі күндегі ҚР Білім және ғылым министрлігі та-
рапынан жүргізіліп отырған орта білім беру жүйесіндегі реформалар, отандық 
педагогика ғылымын былай қойғанда, жалпы білім беретін орта мектептердің 
өмірінен де тысқары жүріп жатыр. Жүргізілген реформалардан кейін орта 
мектептердің өмірі, не болмаса білім берудің мазмұны керекті дәрежеде 
өзгермей, баяғы жартас сол жартас күйінде қалғандығы ақиқат. Мысалы, соңғы 
енгізілген  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2012  жылғы  23  тамыздағы   
№1080 қаулысымен бекітілген «Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, 
жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» жалпы білім 
беретін мектептерге, не болмаса онда берілетін білімнің мазмұнына ешбір өзгеріс 
алып келмеді. Тағы бір айта кететін нәрсе, білім беру саласы реформаланған 
кезде қазақстандық орта білім беру ісінің өзіндік ерекшеліктерімен бірге 
отандық кадрлардың дәреже деңгейі ешбір жерде ескерілген жоқ. Мысалға 
сондай реформаның бірі – ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылғы 
4 қаңтардағы №1 бұйрығымен бекітілген «Педагог кадрлардың біліктілігін 
арттыруды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық» еді. Бұл бұйрық бойынша, 
отандық педагог мамандарымызға үш ай арнайы курста «Кембридждік оқыту 
тәсілін» оқып үйренуі керек болған. Аталған курс үшінші (базалық), екінші 
(негізгі), бірінші (ілгері) деген деңгейлерден тұрды. Педагог мамандарымыз 
курсты сәтті аяқтап шықса, оқыған деңгейіне қарай еңбекақысына қосымша 
төлемақы төлеу қарастырылды. Бірінші деңгейге еңбекақысының 100, екінші 
деңгейге 70, үшінші деңгейге 30 пайыз мөлшерінде үстемақы төлеу белгіленді. 
Сөз жоқ, бұл реформа сырт жақтан қарағанда өте игі бастама ретінде көрінеді. 
Біріншіден, педагог мамандарымыз біліктілігін жетілдіруге, үстемақы 
төленген соң өте ынталы болды. Екіншіден, онсыз да мардымсыз еңбекақы 
алатын педагог мамандарымызға қосымша төленетін үстемақы айтарлықтай 
көмек еді. Үшіншіден, «Кембридждік оқыту тәсілі» осы күнде әлемдегі білім 
беру саласындағы әдістердің ішіндегі озығы болып саналады. Алайда, осы озық 
тәсіл екен деп, отандық білім беру саласының ерекшеліктері ескерілместен, 
көшіріп алып айна-қатесіз білім беру жүйесіне енгіздік. Бірақ, бұл асықпайтын 
жерден асығыстық жасап, кішкене балаға «әйтеуір бір өсерсің» деп үлкен 
адамның киімін кигізіп қойғандай болды. Баланың бір өсері даусыз, бірақ ол 
кезде сол киім шақ бола ма, әңгіме о да да емес, әңгіме бүгінгі күнде сол кигізіп 
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қойған үлкен киім балаға тек ыңғайсыздықтан басқа ештеңе бермеуде болып 
тұр. Бұл жерде айтатын бір нәрсе: сол киімді баланың өсу деңгейіне қарай 
неге шақтап кигізбеске? Ендеше жаппай Кембридждік тәсілімен оқытуды 
біздің білім беру жүйесіне  енгізу көрегенділік іс емес, керісінше асығыс 
жасалған іс болып табылады. Кембридждік оқыту тәсілін қолдану үшін тек 
мұғалімдерді үш ай курста (немесе 464 сағат) оқыту аздық етеді. Ол үшін сол 
курста оқыған мұғалімді мектептегі оқушылар аудиториясында аталған әдіске 
машықтандырып даярлау керек, әрине, ол бірнеше айдың, болмаса бір жылдың 
шаруасы емес. Елімізде бұл күнде осы әдіспен оқуға тек саусақпен санайтын-
дай аз ғана білім беру ұйымдары дайын, олар Назарбаев зияткерлік мектептері 
және дарынды балаларға арналған мектептер ғана.  Қалған   жалпы  орта  білім  
беретін  мектептерде Кембридждік оқыту тәсілін оқу барысында қолдану бос 
әурешілік болып табылады. Өйткені, бұл әдісті барлық оқу үрдісінде қолдану 
және оқушылардың білімдерінің деңгейі мен сабаққа деген ынтасы бірдей 
белгілі бір дәрежеде болу керектігі міндетті шарттардың бірі, сондықтан бір 
пәнде қолданып екінші пәнде қолданбаудың соңы нәтижесіздікке алып келеді. 
Бұл  босқа кеткен еңбек, уақыт пен қаржы.  Кембридждік оқыту тәсілімен 
оқыту біздің мұғалімдердің терең теориялық білімдерінің болуы – ең басты 
шарт. Ал біздің  жалпы орта білім беру жүйесіндегі проблемалардың бірден-
бірі: мұғалімдердің таяз теориялық білімдерінде болып отыр. Сондықтан 
сабақ берудің озық әдіс-тәсілдерін мұғалімдерге үйретпестен бұрын қандай 
дәрежедегі мамандар екенін анықтап алған жөн. Былай деуге себеп: еліміздегі 
жоғары педагогикалық оқу орындарында терең теориялық білім беріп жа-
тыр дей аламыз. Ендеше қыруар қаржыны сарп етіп мұғалімдерге оқытудың 
жаңа әдіс-тәсілдерін үйретпес бұрын жұмысқа қабылдар кезде не  белгілі 
бір кезеңдерде сол мұғалімдердің теориялық білімдерін тексеріп отыру ке-
рек сияқты. Тіпті ғалым мамандарымыз да жалпы білім беру ісінде жаппай 
Кембридждік оқыту тәсілін қолданудың жемісті боларына үлкен күмәнмен 
қарайды. Бұған педагогика ғылымының докторы, профессор Досымхан 
Рахымбектің «Айқын» газетіне жариялаған «Кембридж тәсілі керек пе?» 
мақаласы айқын дәлел. Бұл айтылған мәселенің тек бір жағы ғана. Өкініштісі 
сол,  аталған әдіс бойынша курс енгізілген соң жемқорлық жайлап алған жалпы 
білім беру ұйымдарында басшылар тарапынан курсқа ақша берген не болмаса 
басшылыққа жеке ісімен жаға білген (оқу үрдісінен тыс іс) мұғалімдерді ғана 
жіберу сияқты келеңсіз жағдайлар кеңінен етек алды. Ондай мұғалімдердің 
әупірімдеп жүріп әйтеуір бір қол жеткізген сертификаттары тек ақша есептел-
генде ғана керек болып, қалған уақытта жай қағаз болып қана қалуда. Оқыту 
әдісінің нәтижесін көру бір немесе екі жылдың ісі емес әрине, бірақ айта кету 
керек, аталған осы әдісті сабақ барысында қолданып жүрген жалпы орта білім 
беретін мектептердегі мұғалімдердің осы тәсіл арқылы айтарлықтай табысқа 
жеткені  қазірге жоқтың қасы. Мәселенің үшінші жағы өткізілген сабақ үшін 
мұғалімдерге еңбекақыны бір сертификатқа бола алалап төлеу дегеніміз 
ақылды былай қойғанда, қолданыстағы заңға да түптің түбінде қайшы 
келеді.  Бір сөзбен айтқанда, бұл әдіс отандық жалпы білім беру ісінің өзіндік 
ерекшелігі ескерілместен еңгізілген. Сондықтан аталған осы  бұйрықты Білім 
және ғылым министрлігінің кезекті әрі барлық реформалар кезіндегі жіберген 
өрескел қателерінің бірі деуге де болады. 

Сөзім нақты болу үшін жалпы орта білім беру ісінің жай-күйіне біраз көз 
жүгіртейік. Ол үшін орта мектеп бітірушілердің білім сапасының анықтауышы 
мен көрсеткіші болып саналатын Ұлттық бірыңғай тестілеудің (ҰБТ) соңғы 
3 жылдағы қорытындысына тоқтала кетейін. 2012 жылы Ұлттық бірыңғай 
тестілеуден өткен мектеп түлектері арасынан 43163 (36,8%) жас жеткіншек, 
2013 жылы 27465 (28,76%) түлек, 2014 жылы 20236 (23,1%) оқушы   50 балдық 
көрсеткішке қол жеткізе алмады. 

ҰБТ тапсырушылар мектеп бітіруші түлектердің орташа алғанда 75 %-ын 
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ғана құрайтынын ескерсек,  орта мектеп бітіруші түлектердің орташа есеп-
пен алғанда  25  пайызға  жуығы  неге  ҰБТ тапсырмайды деген сұрақтың 
туары заңды. Бұған жауап іздер болсақ, мәселе мектеп бітірушілердің білімдік 
деңгейінің өте төмен болуында болып отыр. Жағдайымыздың қиындығы сол,  
осы күнде жалпы мектеп бітіруші түлектердің 40 пайызға жуығы мектеп бітірген 
соң ешбір мамандықтың иесі болмай, тіпті орта кәсіби білім алуға дәрменсіз 
болып, қоғамнан лайықты орын таба алмай, көп жағдайда қылмыскерлердің 
санын көбейтіп жатқандығында. Бұл жайтты «2011–2020 жылдар аралығында 
білім беру ісін дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында» былай атап 
көрсеткен: «жалпы білім беретін мектеп түлектерінің 32,7%-ы ғана кәсіби 
лицей мен колледждерде оқуын жалғастырады, оның ішінде  24,8%-ы 9-сы-
ныптан кейін, ал 11-сыныптан кейін бар болғаны – 7,9%-ы» .

 Жоғарыда келтірілген келеңсіз жағдайдың себебін еліміздегі орта білім 
беретін мектептердің көпшілігі заман талабына сай білім бере алмауында және 
оған қоса «біз сені 11 жыл оқыттық, енді ары қарай «күл болмасаң – бүл бол» 
деген позиция ұстанып алуларында деп түсіндіруге болады. Бұл жағдайды 
басқаша қалай айтуға болады? Ең басты өкініштісі сол, орта білім беру ісіне 
жауапты мемлекеттік  түрлі деңгейдегі мекемелер болса, жастардың осы бір 
өзекті мәселесіне қажет деңгейде көңіл аудармай «немқұрайлық» таныту-
мен келеді. Қалыптасқан осы келеңсіз жайтты ресми биліктің мойындағанын 
Білім және ғылым  министрі А.Б. Сәрінжіпов мырзаның  Үкімет сағатында 
(16.05.2014 ж.) «О качестве и перспективах подготовки кадров в системе тех-
нического и профессионального, высшего образования для отраслей эконо-
мики» тақырыбында оқыған баяндамасынан байқауға болады. Министр сол 
баяндамасында мынандай дерек келтірді: «Бүгінгі күні 633,2 мың 18 бен 24 
жас арасындағы жастардың ешқандай мамандықтары жоқ, бұл жастар 
санатына жататын барша қазақстандықтардың 20%-ы (3 млн. 132 мың 
адамның). Олардың ішінде 94 мыңы еш жерде жұмыс жасамайды».

Елімізде орта арнаулы білімі бар, техникалық кәсіби мамандарға де-
ген сұраныс жылдан жылға өсіп, тапшылық деңгейіне жетсе де, өкініштісі, 
жоғарыдағы сол жұмыссыз жастардың саны жыл санап еселеніп келеді. 
Министрдің  осы сөзінен кейін ғылым мен жаңа технологиялардың ғасыры 
саналатын ХХІ ғасырда, оған қоса мемлекет тарапынан кәсіби білім беру 
және жалпы білім беру ісіне барынша жағдай жасалып жатқан кезде, неліктен 
елімізде білім беру ісі ақсап тұр деген сұрақтың туындары сөзсіз. Бұған жа-
уапты Білім беру сапасын бақылау комитетінің төрағасының (11.02.2013.) 
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникацияның сайтына берген 
сұхбатынан табуға болатындай. Онда төраға «Комитет құрылғалы бері жал-
пы білім беретін 1117 мектепте аттестаттау жүргізіп, олардың 37%-ы 
аттестаттаудан өтпей қалды. Тағы бір айта кететін жайт, біздің де-
партаменттер мектептерді аттестаттау барысында білім сапасының 
ең төменгі деңгейдегі талаптарымен жұмыс жасады (что наши департа-
менты работают по самым минимальным требованиям качества образова-
ния)», – деп сұхбат берген. Ендеше еліміздегі мектептердің 37 пайызы білім 
беру сапасының ең төменгі деңгейдегі талаптарын орындай алмаса, жоғары 
деңгейді айтпағанда, білім беру сапасының ортаңғы деңгейіндегі талаптары-
мен өлшеніп аттестатталған болса, онда жалпы орта білім беретін мектептердің 
түгелі аттестаттаудан өтпей қалушы еді деуге толық негіз бар. Сонда қалай, 
мектептеріміздің білім беру сапасы төмен деп жалпы орта білім беретін 
ұйымдарды аттестаттау кезінде білім беру ісінің ең төменгі  сапасының талап-
тарын (минимальное требование к качеству образования) қашанғы қоямыз? 
Біз осы тірлігімізбен өз болашағымыздың тағдырына балта шауып жатқан 
жоқпыз ба? Қазір оны жасырсақ, кейін басымызға таяқ болып тимей ме? Енде-
ше оның алдын алу үшін бұл істі қоғам болып осы күннен қолға алуға тиіспіз. 
Өйтпесек, Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір 
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мүдде, бір болашақ»  Қазақстан халқына Жолдауындағы «2020 жылға қарай 
Қазақстандағы 3–6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен 
100% қамтып, оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін 
білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесіндегі жалпы білім 
беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне 
жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуі 
тиіс», – деп алдымызға қойған міндетті де орындай алмайтынымыз анық. 

Соңғы 20 жылда Қазақстанның орта білім беру ісінде жүргізілген 
реформалардың мақтайтын тұстары да жетерлік. Тәжірибенің аздығына 
қарамастан, шұғыл түрде жүргізілген сол реформалардың жетістіктері 
кемшіліктеріндей   қоғамда  айтыла бермейді. Дегенмен, бүгінде өзекті 
мәселеге айналған  отандық  жалпы орта білім берудің сапасын әлемдік 
алдыңғы қатардағы стандарттың біріне шығару үшін кешенді түрде рефор-
малар жүргізу керек. Реформаларды жүргізбес бұрын ұстаздар қауымын 
сол реформаларға дайындап алған жөн. Ондай шара министрлік тарапынан 
қолға алынған да болатын, бірақ, сол қолға алынған  игі іс кейбір кертартпа 
мамансымақтардың кесірінен аяқсыз қалып қойды. Мысалы, сондай істің бірі 
және отандық жалпы орта білім беру ісіне игілігін алып келуге тиіс болған 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің  №358 «Педагог мамандарын біліктілік 
тестілеуін ұйымдастыру және өткізудің нұсқауын бекіту» жөніндегі (03.07.2010) 
бұйрығы еді. Міне, бес жылдан астам  уақыт өтті, бірақ белгісіз себептермен 
бұл бұйрық іске аспай жатыр. Бәрімізге мәлім, бүгінгі таңда еліміздегі барлық 
дерлік мемлекеттік қызметкерлер белгілі бір кезеңде тестілеуден өтіп тұрады. 
Ал тестілеу енгізілген уақыттан бері мемлекеттік қызметкерлердің қызметіне 
ешбір кері әсерін тигізген емес, керісінше олардың кәсіби деңгейін көтеріп, 
аз уақыт ішінде білікті мемлекеттік қызметкерлердің корпусын құруға үлкен 
септігін тигізді. Ендеше жоғарыда аталған бұйрыққа өзгерістер енгізе отырып 
жүзеге асырудың уақыты келіп жетті. Бұл жерде мұғалімдерді тестілеуден 
өткізу біліктілік санатын (категориясын) кезектен тыс көтерген кезде ғана 
емес, жалпы орта және орта арнаулы білім беру мекемелерінде (меншік түріне 
қарамастан) сабақ беретін барлық мұғалімдерге міндетті деп енгізу өте орын-
ды. Осы істі көп кешіктірмей, 2016-2017 оқу жылында орта және орта арнаулы 
білім беретін мекемелерде тек тестілеуден өткен мұғалімдерге ғана сабақ беру-
ге рұқсат деген министрліктің арнайы бұйрығын шығару керек. Ондай бұйрық 
шықса «дүбәрә ұстаздарға» соққы болып тиеді, ол әрекетті өз ісінің маман-
дары болып табылатын ұстаз қауымы қуана қабылдары даусыз. Әрі тестілеу 
төмендегідей біраз шиеленіскен күрделі мәселені оңтайлы шешеді. Біріншіден, 
Білім және ғылым министрлігіне  12 жылдық білім беру жүйесіне толығымен 
өтер алдында, барлық орта және арнаулы орта білім беру ісіндегі ұстаздардың 
кәсіби біліктіліктерін тексеріп,  олардың біліктілік деңгейіне мониторинг 
жасауға мүмкіндік болады. Ондай мониторинг өз кезінде оқу бағдарламалары 
мен орта білім беру стандарттарын жасау барысында мұғалімдердің  біліктілік 
деңгейіне нақты бағдар жасауға көмектеседі. Екіншіден, бүгінде бір сәндік 
үрдіске айналған, біліктілік деңгейі өте төмен, сабақ беру барысында жаңа тех-
нология қолдануды былай қойғанда, өзінің беріп жүрген пәнін дұрыс білмейтін, 
әйтеуір, ебін тауып ұстаз атын жамылып алып, мектеп деген қасиетті орын-
да адасып жүрген көптеген «дүбәрә ұстаздардан» құтылудың бір жолы және 
келешекте ондай мамандарды біржола жоқ жасайтындай алдын алған іс бо-
лар еді. Үшіншіден, осы «дүбәрә ұстаздардың» жасап жүрген көзбояушылық 
пен алаяқтық әрекеттерінің салдарынан соңғы 3 жылда орта мектеп бітіруші 
түлектердің 40 пайызға жуығы орта мектепті бітірген соң ары қарай еш жерде 
білім алмай қалып қойып отыр. Ол дегеніміз – ешқандай мамандықты иелен-
беу деген сөз. 

ХХІ ғасыр – ғылым мен жаңа технологияның ғасыры десек, бүгінгі күнде 
орын алып отырған осы бір келеңсіз жағдай  көңілге қорқыныш ұялатады. 

2. “Қазақстан мектебі” №2, 2016.
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Ұстаздар білікті әрі терең біліммен қатар өнегелі тәрбие берген болса, осын-
дай жағдай болмас еді. Осы айтылған жалпы орта білім беру ісіндегі  жайт-
тарды түгелдей ешбір қиындықсыз түзетуге болады. Оның біріншісі, мектеп 
мұғалімдерінің біліктілігі мен білімін арнайы  тест арқылы анықтап қана сабақ 
беруге рұқсат беру. Айтылған осы жайтты 2016-2017 оқу жылынан, не уақыт 
тығыз болып кетеді деген жағдайда 2017-2018 оқу жылынан міндетті түрде 
енгізу керек, тіпті кадр тапшылығы да болмауы керек, өйткені бүгінгі білімі 
мен біліктілігі төмен кадрлар жұмыссыз қалмау үшін теориялық білімдерін 
жетілдіріп, біліктіліктерін көтерері сөзсіз. Тесттен өткен мұғалімдерден 
кадрлық резерв жасақтап, оларға мониторинг жүргізсек, келешекте бұл резерв 
жоғары педагог мамандарды даярлау үшін қаншалықты мемлекеттік грант 
бөлу керек екенін нақтылап берер еді. 

Осы салада өзекті болып тұрған келесі мәселе – жалпы орта білім беретін 
ұйымдардың басшыларын (директорларды) жұмысқа тағайындау. Бұл мәселе 
бүгінде бар пәленің бастауы және саланың дамуын тежеп, артқа тартатын 
індеттің ошағына айналған. Өйткені, қазіргі таңда жалпы білім беретін мектеп 
басшылары тек қана пара беру арқылы, не болмаса жоғары жақтағы ықпалды 
таныстарының араласуымен ғана тағайындалатыны шындыққа жанасады. 
Осындай істердің нәтижесі көп жағдайда білім саласына тек зиянын келтіруде. 
Қазіргі таңда білім беру саласында бірінші болып күн тәртібінде тұрған 
мәселе: білім беру ұйымдарының басшыларын жұмысқа тағайындау ережесін 
қайта қарап, ретке келтіру керек болып тұр. Меніңше, мектеп директорларын 
біліміне, біліктілік деңгейіне және басқару қабілетін қарастыратын ашық және 
жариялы түрде өтетін кешенді конкурс арқылы ғана тағайындаудың кезегі 
келіп жетті. Ол конкурстың 1-туры тестілеу болса, 2-туры үміткердің атқарған 
жұмыс нәтижесі және алдағы атқарылар жұмыстың жоспары қаралатын 
әңгімелесу (собеседование) болуы керек, ал ондай конкурсты кемінде 3 жыл-
да бір рет өткізіп тұру қажет. Сонда үміткерлер тек атқарған жұмыспен ғана 
шектелмейді, сонымен қатар болашақта атқарар талай шаралардың жобаларын 
да ұсынар еді. Міне, осы уақытта ғана жалпы орта білім беру мекемелерінде 
ізгі өзгерістер алып келетін реформаларды көріп,  ұстаздарымызды іскерлікке, 
жаңашылдыққа үйретер едік, ал ол өз кезегінде мектеп іргесіндегі оқушыларға 
да тәрбие болары анық. Ашық әрі әділ түрде өткен конкурстар жалпы орта білім 
беру саласында кеңінен қалыптасса, тамырын тереңге жайған жемқорлықты 
жояр едік. Ең бастысы, жас жеткіншіктердің тағдырына балта шауып жүрген 
директорлардан да құтылар едік. Жоғарыдағы айтылған конкурстың ережелері 
бекітіліп және қатаң түрде сол ережелер арқылы іске асырылса, жас іскер 
кадрларымызға жол ашылып және  соның нәтижесінде жалпы орта білім беру 
саласына үлкен ізгілік алып келетін көптеген жаңа идеялар іске асары даусыз. 

Орта білім беру саласындағы жемқорлық әрекеттерді жою үшін, 
біріншіден, жалпы білім беретін мектептердегі техникалық қызмет 
көрсетушілердің (техперсоналдардың) қызметтерін қолданыстағы мемле-
кеттік сатып алу заңымен тендер арқылы жеке кәсіпкерлерге беру керек. Олай 
істеген болсақ, бүгінгі күнде мектептерде өршіп кеткен «өлі жандардан» және 
балалардың еңбегін заңсыз пайдаланудан, мұғалімдерді білім саласына ешбір 
қатысы жоқ жұмыстарға жегу деген сияқты заң бұзушылыққа тыйым салынар 
еді. Есесіне жеке кәсіпкерліктің дамуына үлкен қолдау болады, әсіресе шалғай 
ауылды жерлерде. Екіншіден,  жалпы білім беретін орта мектептерді және 
мұғалімдерді аттестаттаудың (біліктілік санатын көтерудің) қолданыстағы 
талаптарын өзгертіп, жаңа ережелер бекіту керек. Аттестаттауды Білім және 
ғылым министрлігінің құрамына кірмейтін мекеме жүргізсе және ол шара 
ашық түрде болса (ата-аналар, т.б. бақылаушылар үшін) абзал болмақ.

 Түптің түбінде жалпы орта білім беретін мектептерде жас жеткіншектерге 
заман талабына сай сапалы білім беру – біздің қоғамның басты бағыты болуы 
керек. 

Алматы қаласы.
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азіргі қарқынды дамып жатқан әлемде білім саласында өзгерістердің 
болуы заңды құбылыс. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

САПАЛЫ  ӘРІ  ТАБЫСТЫ  ОҚУҒА 
ҚОЛ  ЖЕТКІЗУ – БАСТЫ  ТАЛАП

Нұржан  АХМЕТҚАЛИЕВ,
№3 жалпы орта білім беретін мектеп-
кешенінің директоры,
Алмагүл  ҚҰРМАШЕВА,
осы мектеп директорының оқу-тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары  

Қ
халыққа жолдауы «Қазақстан – 2050» стратегиясында «Бәсекеге қабілетті 
дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз 
керек. Сондай-ақ балаларымыздың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың 
функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет. Балалары-
мыз қазіргі заманға бейімделген болуы үшін бұл аса маңызды», –  деп атап 
көрсеткеніндей, білім берілуімен маңызды емес, маңыздысы – білім беру са-
пасын көтеру болып отыр. 

Қазір неліктен мұғалімнен білім алған оқушылар халықаралық PISA, 
TIMSS, PIRLS зерттеулерінде өз білімдерін жоғары деңгейде көрсете ал-
май жүр. Міне, осы сұрақ ұрпақ тәрбиесі үшін жаны ауыратын әр ұстазды 
мазалауы қажет. Оқыту сапасын көтеру – бүгінгі техникасы қарыштап 
дамыған өркениетті заманның өзекті мәселесі. Сондықтан қазақ педагоги-
касы мен мектебі алдында білім, тәрбие берудің тың жаңашыл бағыттары 
жолға қойылуда. Олар – оқу, тәрбие, даму үрдістерін жандандыру. Осының 
барлығы жеткіншектерге жүйелі білім, саналы тәрбие беру ісіне тәуелсіз ел 
талабы тұрғысынан қарау қажеттілігінен туындап отыр. Мемлекетіміздің 
қолдауымен қазіргі білім саласында аз жұмыстар атқарылып жатқан жоқ. 
Қазақстан Рес публикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың 
деңгейлік курсынан өткен ұстаздардың осы бағытта қосар үлестері қомақты. 
Десек те, аталған курстан өткен  ұстаздар әр мектепте өте аз мөлшерде. 
Мәселен, біздің мектепте қызмет жасайтын мұғалімдердің тек 10 пайы-
зы  ғана қамтылған. Мектептің даму жоспарына енгізілген өзгерістер, зерт-
теу жұмыстары, коучингтер «бүкіл ұжымды өзгерте қойды, білім сапасын 
айтарлықтай дәрежеге жеткізді», – деп айту жасандылық. 

Бүгінгі таңдағы алдымызда тұрған басты мақсат – қандай технология-
ны  қалайтынын ұстаздардың өз еншісіне қалдыра отырып сапалы әрі та-
бысты оқуға қол жеткізу. Біз осы мақсатты жүзеге асыру үшін ұстаздардың 
барлығына қолжетімді болып отырған «Биоақпараттану және синергетика» 
технологиясын игеруді қолға алдық. 2014-2015 оқу жылының екінші жарты-
сында ұстаздарымыздың 38 пайызы осы технология бойынша курстан өтіп, 
Астана қаласы мектептерімен тәжірибе алмасуға барды. Аталған технология-
ны өз мәнінде игерген 15 мектепте бір апта көлемінде болып, өз мектебімізге 
оралған соң ұжым ұстаздарымен тәжірибе бөлісу мақсатында ашық сабақтар 
өткіздік. Қала көлемінде екі рет семинар өткізіліп, оқу жылы соңында ата-
аналар үшін «Ашық есік» күні ұйымдастырылды. Әр ата-анаға өз баласының 
жекелеме пәндер бойынша білім деңгейлерін сырттай бақылауға мүмкіндік 
жасалды. Үстіміздегі оқу жылында да аталмыш технологиямен жұмыс жос-
парлы түрде жүргізілуде. Жас ұстаздардың 10-ы осы технология бойынша   
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курстан өтті. Математика пәнінің оқытылуына үлкен мән беріліп, мектепішілік 
бақылау «Биоақпараттану және синергетика»  технологиясы регламентіне 
сай барлық сыныптарда әр тарау сайын жүргізіліп, нақты білім деңгейлерін 
анықтауға  мүмкіндік алдық әрі мұғалімдерге коррекциялық жұмыстар 
енгізіп, оны меңгеруде қиындық тудырған материалдарды қайталап жүргізуге 
жағдай жасалды. 

Әрине, мұндай жүйелі ұйымдастырылған жұмыс нәтижесіз де емес, білім 
сапасының айтарлықтай ілгерілеуі көңіл қуантады. Мектеп психологтерінің 
ұйымдастыруымен аптаның үш күнінде «Жаттықтырғыш»,  «Сөздік қор»,  
«Логикалық тапсырмалар» жаттығулары жүргізілуде. Курстан өткен ұстаздар 
мектепішілік және көршілес мектептер үшін семинарлар өткізді.  Енді осы  
аталған технологияның ерекшелігіне нақтырақ тоқталып өтер болсақ, ғалым 
Ф.Я. Вассерман көптеген қазақстандық және халықаралық педагогтердің 
тәжірибесін  зерттеп,   «Биоақпараттану  және  синергетика»  білім  беру 
технологиясын   тамаша  құрастырып,  оқыту  сапасының  нормативтік  
көрсеткішін  құрды. Автордың  жасаған қорытындысы бойынша оқыту са-
пасын басқару дегеніміз –  оқыту нәтижесін толық  көрсететін көрсеткіштер 
мен өлшемдердің талабын орындауға бағыттау, оқытудың сапасын нақты 
анықтайтын стандарттық өлшемдер жүйесін құру. Өлшем нормаларының 
бірі – тапсырманы орындау уақыты. 

Сонымен  қатар  Ф.Я.   Вассерман   «Биоақпараттану  және синергетика» 
білім  беру  технологиясында  оқытылатын  пәндердің оқу материалының 
меңгерілуіне  сәйкес  келетін  қажетті  технологиялық   карталар  құрылымын 
да ұсынған.  Түрлі  технологиялық карталар  арқылы  оқушылардың  қабыл-
дауы,  есте  сақтау   қабілеті  өседі,  ойлау мен сөйлеу дағдысы  қалыптасады,  
танымдық  көзқарасы   жетіледі,  ең құнды,  пайдалы материалды тауып, өз 
бетінше  ізденіспен еңбек етуге талпындырады. Бұл оқушының  уақытты  
үнемді   пайдаланып,  өз ойын  тұжырымдап  айтуға  дағдыландырып, 
шығармашылық ізденіске жол ашады. Бұл технология бойынша өткізілген  
сабақтардың  дәстүрлі  сабақтардан  айырмашылықтары мынада:

– жаңа сабақ оқу әрекетінің жалпыланған әдісі арқылы түсіндіріледі;
– тапсырма деңгейлеп беріледі;
– тапсырманы орындауға уақытты шектеп көрсетеді;                                             
–  өздігінен білім алуға мүмкіндік жасалады;
– барлық оқушы қамтылып, бағаланады. 
Ең бастысы, технологияның  карталары  мұғалімдерге  сабақты жоғары 

деңгейде  сапалы  өткізуіне  ықпал  жасайды.  Әр   картаның  өзіндік   ерекшелігі, 
құрылымы, мақсаттары бар. Олар гуманитарлық пәндерге де, жаратылыс-
тану пәндеріне  де негізделген. Аталған технологияның  ерекшелігі: мұнда 
мұғалім тек  басқарушылық рөл атқарады, көп түсіндіре бермейді, қажетті 
мәліметтерді  қайдан  табуға болатынын және қалай оқып-үйренетінін айтып, 
бағыт беріп отырады. Мұғалім пікірталасты, білім алуды ұйымдастырушы 
ғана. 

«Биоақпараттану және синергетика» технологиясы бойынша тақырыптық 
жоспарлау төмендегідей қадамдардан тұрады:

– берілген тақырып бойынша қандай білім, білік, дағды бар екенін 
анықтай білу;

– білім, білік, дағды уақыты бойынша бөлу;
– жеке сабақтағы білім, білік, дағдының әрбір бөлігін меңгеруін жоспар-

лай білу.
Бұл жерде мынадай қағидаларды басшылыққа алу керек:
– меңгеру сапасын жоғалтпай, білім берудің ақпараттық бөлігін 

мейлінше азайту;
– білік, дағдыларын практикалық меңгеруге арналған уақыт ресурсын 

ұлғайту;
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– жекелеген тақырыптарды ілгерілей, оза меңгеру есебінен уақыт ре-
сурсын босату, сол арқылы пәндік білімді тереңдете меңгертуге мүмкіншілік 
жасау.

Осылайша білімді хабарлама түрінде беру уақытын  30–40 пайызға 
қысқарту сонша мөлшерде пропорционал түрде білім сапасын арттыруға 
технологиялық әсер етеді. Біздің көзқарасымызша, «Биоақпараттану және 
синергетика» технологиясымен танысып, саралай келе төмендегідей 
артықшылықтарды бөліп алуға болады:

– нақты нәтижеге, сапа көрсеткішіне бағытталуы;
– оқыту формасының белсенділігі;
– жекелей, даралап оқытуды қамтамасыз ету;
– деңгейлеп оқытуды жүзеге асыру;
– түзету, коррекция және рефлексия  жұмыстарын сабақтың әрбір 

кезеңінде іске асыру;
– зерттеу-ізденушілік дағдыларын дамытуға ықпал ету.
Ағымдағы тексеру жұмыстары тек бақылау ғана емес. диагностикалық  

сипатта да қызмет атқарады. Оның мақсаты – түзету жұмыстарының 
қажеттілік деңгейін анықтау.

Оқушылардың біріккен жұмыстарын топта, шағын топтарда ұйымдастыру 
олардың бойында төмендегідей дағдыларды қалыптастыруға бағытталған:

– жаңа материалды өз беттерінше игеру;
– шығармашылық тұрғыда ойлау, талдау, қорытынды жасау;
– өз ойларын басқа оқушыларға толықтай жеткізу;
– мәселе қою;
–  ұйымдастыру, басқару іскерлігін жүзеге асыру;
– өзін-өзі тексеру, бағалау.
Сол арқылы оқушыларда пәннің мазмұнын білумен қатар белсенділік, 

жауапкершілік, бастамашылдық сияқты құнды тұлғалық қасиеттер 
қалыптасады, яғни субъект ретінде дамиды.  

Бағалау отырғызу орындарының матрицасы арқылы жүргізіледі. Мұндай 
сабақтарда мынадай жағдайларға қол жеткізуге болады:

– оқушылар көп уақыт бойы белсенді болып, тапсырмаларды өз 
беттерінше орындайды;

– дағды қалыптасады, шаршамайды және өз білетінін басқаға үйретеді;
– өзара қарым-қатынас қалыптасады;
– жұппен, топпен, ұжымдық жұмыс түрлері қолданылады;
– бағалаудың түрлі формаларын пайдаланады;
– машықтандыру жаттығулары жасалады;
– оқушылардың шебер орындауы үнемі уақытпен шектеледі;
– сыныптағы ешбір оқушы қалыс қалмайды;
– сыныптағы әр оқушымен жұмыс жасауға мүмкіндік туады.
Оқушылардың есте сақтау қабілетін, зейінін, ойлау қабілетін, 

жылдамдығын дамытуға ықпалы зор.Білімнің үлкен көлемін меңгеруде де 
оқушылар жаппай ой қозғалысына түседі де, бүкіл сыныпқа жүктеме бөлінеді, 
сөйтіп тану қуанышына мүмкіндік туады.

Материалды жоғары деңгейде меңгертуде, жылдамдықты, есте 
сақтауды, зейінді жаттықтыруда, оқылатын материалға, жалпы оқу үрдісіне 
деген қызығушылықты қалыптастыруда, ұжымдық шығармашылықты 
тұрақтандыруда «Биоақпараттану және синергетика» технологиясының әсері 
зор.

Қазіргі заманғы мектеп бала үшін қызмет етуі керек, яғни білімді өмірде 
қолдана білетін, көпшілікпен араласа алатын, ішкі мәдениеті, ойлау және 
сезіну қабілеті зор ұрпақ тәрбиелеу қажет. Мектеп бітіруші түлек өзіне 
қажетті білімді өзі біліп, іздеп табуға үйренуі, оқу, кәсіптік тұрмыс мәселесін 
кез келген жағдайда шешіп іс-әрекет жасай алатын болуы тиіс. Бұл орайда, 



22

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

әуелсіз еліміздің тірегі – терең білімді және сол білімін тәжірибеде қолдана 
алатын   ұрпақ.  ХХІ ғасыр – білімділер ғасыры болмақ. Жаңа кезеңге 

ТЕРЕҢДЕТЕ  ОҚЫТУДЫҢ  ТИІМДІ  ЖОЛДАРЫ 

Жұмабике  ОМАРОВА, 
Әлия  АСАНОВА, 
экономикалық лицейдің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімдері

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, 
ал жас ұрпақтың  тағдыры ұстаздардың қолында».  

                          Н.Ә. Назарбаев

Т
бет бұрып, келешекке батыл қадам басу үшін болашақ ұрпағын тәрбиелеу ке-
рек.  Білім берудегі басты мақсат қандай? Басты нысаны – оқыту үрдісі ме, әлде 
нәтиже ме? Сапалы білімге қалай қол жеткізуге болады? Бұл әрбір ұстаздың 
көкейіндегі сұрақ. Кез келген ұстаз өз артына өшпес із қалдырып, жолын 
жалғастырар шәкірт тәрбиелеуді, еліміздің адал азаматтарын өсіруді мақсат 
етеді. 

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақ тілін білу, 
құрметтеу, оқып-үйрену – республикамыздың әр азаматының міндеті. Қазақ 
тілі қазақ халқының салт-дәстүрі мен тұрмысын, мәдениетін, тарихын білуге 
жол ашып, көпұлтты халықтың достық қарым-қатынасын күшейтудің құралына 
айналуы тиіс. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін алғанына жиырма жылдан 
асты.  

Қазіргі таңда қазақ тілі  оқушының  үлкен өмір есігін ашқанда оның 
қоғамдағы қызметіне көмегін тигізетін, қоғамдағы орны мен маман ретіндегі 
маңызын айқындайтын  пәндердің бірі болуы керек. Осы үлкен міндетті 
жүзеге асыру қазақ тілі пәнінің мұғалімдеріне, біздерге тікелей байланысты 
деп ойлаймыз. Жасыратыны жоқ, мемлекеттік тілдің бүгінгі хал-ахуалы көңіл 
қуантарлық жағдайда емес. Бұл, бірінші кезекте, қоғам тарапынан қажеттіліктің 
күшеймеуінен  туындап отырған жағдай деуге болады. Дегенмен, жеткен 
жетістіктеріміз көп болмаса да, алар асуымыз алда деп үміттенеміз.

Мемлекеттік тіл мәселесінің кенжелеп қалған тұстарын талқылағанда, ай-
налып келіп әдістеме мен қаражатқа, оқытудың олқылықтарына ойысатындар 
көп. Алайда, қазіргі қоғамда мемлекеттік тілді жоғары деңгейде меңгеремін 
деген азаматқа толық жағдай жасалған. Бұған дәлел ретінде қазақ тіліндегі 
жарық көрген оқу-әдістемелік құралдарды, ашылған қоғамдық қорлар мен 
ұйымдастырылып жатқан түрлі іс-шараларды келтірсек те жеткілікті.  

Орыс мектебіндегі қазақ тілі пәні үшін, ең бастысы, тіл дамыту 
жұмыстары. Оны қандай тиімді жолдармен жүргізуге болады? Біздің ойымыз-
ша, тіл дамытудың тиімді жолдарының бірі – оқу бағдарламасы.

Біздің  лицей 1992 жылдан бері оқушыларды арнайы бағдарлама бойын-
ша оқытып келеді. Бағдарламаны құрастырушылар –  қазақ тілі мұғалімдері. 

аталған мәселені шешетін технологиялардың бірі – «Биоақпараттандыру 
және синергетика» педагогикалық технологиясы десек қателеспейміз. Бұл 
жаңа технология арқылы мына мәселелер оңтайлы шешімін таппақ.

1. Оқушылардың білім сапасы көтеріледі, олар әрбір пән бойынша 
мемлекеттік стандарт деңгейінің ең аз қажетті көлемін 100 пайыз үлгеріммен 
қамтуына кепілдік алады. 

2. Оқушы қабілеті жететін пәндерден жоғары деңгейлерге дейін көтеріле 
алады.

3. Дарынды балалар дер кезінде анықталып, дамуына жол ашылады.
4. Оқыту сапасының мониторингісі және диагностикасы оқушы білімін 

дамытуға бағытталады.
Семей қаласы.
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Бұл бағдарлама тәжірибелік сыннан өтті. Мемлекеттік бағдарламаға енгізілген 
өзгерістерге байланысты толықтырулар мен өзгертулер  енгізіліп отырады.

Бағдарламаның ерекшелігі: тек оның мазмұнында ғана емес, оның 
құрылымында да. «Экономикалық лицей» мемлекеттік мекемесінде қазақ тілі 
пәні   үш бағытта  оқытылады: тіл дамыту сабағы (1 сағат), грамматика сабағы 
(2 сағат), үйде оқу сабағы (1 сағат). 

Осы күнге дейін оқу бағдарламасында қазақ тілінің грамматикасын 
оқытуға аз көңіл бөлініп келді. Сауатты жазу, сауатты сөйлеу үшін тілдің 
грамматикалық тұлғаларын, ерекшеліктерін жақсы білу керек. Сол себепті біз 
жасаған бағдарламада грамматиканы тереңдете оқыту көзделген. Грамматика-
ны бөліп оқыту оқушының грамматикалық ережені толық меңгеруіне жағдай 
жасайды.  Тіл үйренудің негізі – оқушылардың сөздік қорын байыту және сол 
сөздерді  дұрыс қолдануға дағдыландыру. Тіл дамыту сабағында оқушылардың 
сөйлеу тіліне, диалог құрып сұхбаттасуына ерекше мән берілсе,  үйде оқу 
сабағында тіл дамыту сабағында   өткен   тақырыпты тереңдете түсіндіру, 
көркем мәтінмен, газет материалдарымен аударма, талдау жасауға, оқушының 
әдеби сөйлеу тілін дамытуға барынша мән беріледі. Себебі, қазіргі таңдағы бас-
ты міндет – оқушылардың  ауызекі сөйлеу тілін ғана меңгеруі емес, көркем 
әдеби мәтіндерді терең түсінуі, ғылым тілін игеруі, сауатты қолдана алуы. 
Қазақ тілі сабағында байланыстыратын мәтіндермен жұмыс істеу, дәйекті 
түрде салалас пәндерді сабақтастыра оқыту, білім берудің салыстырмалы әдісі 
лингвистикалық дидактикада болашағы зор жұмыс болып табылады. Соның 
ішінде сабақты Қазақстан тарихымен, қазақ әдебиетімен, ағылшын және орыс 
тілдерімен, экономика, құқық пәндерімен  ұштастыра өткізіп, оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік туғызамыз.

Пәнді  осылай бөліп оқыту тілді  оқытуда  нәтижелі  болып отыр. Оқушы 
сөздік қорын байытып қана қоймайды, сонымен қатар ойын толық, дұрыс 
жеткізуді, сауатты ауызша, жазбаша сөйлеу тілін үйренеді. 

Жұмыс барысында пәнді оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін пайдалана оты-
рып дарынды  оқушылардың  шығармашылық  қабілеттерін,  әдеби сөйлеу тілін  
дамытуға, мемлекеттік тілді әдеби тіл нормасында меңгертуге ұмтыламыз. Бұл  
бағытта түрлі технологиялар мен тиімді әдіс-тәсілдерді қолданамыз. 

Осының  барлығы  ХХІ  ғасырдағы 12 жылдық білім беру жүйесінің талап-
тарына сәйкес жеке тұлға бойында ақпараттық құзыреттілікті, коммуникативтік 
құзыреттілікті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Яғни, оқушы ақпараттық 
ізденісті жоспарлауды, алғашқы ақпаратты бөліп алуды, ақпаратты өңдеуді, 
ақпаратты өңдеу кезінде логикалық операцияларды орындауды, жазбаша бай-
ланысу, көпшілік алдында сөз сөйлеу, диалог құруды меңгереді. 

Лицей оқушыларының қазақ тілі бойынша білім көрсеткіштері 
қолданылатын әдіс-тәсілдердің, бағдарламаның тиімділігін дәлелдеп келеді.  
Мәселен, жылдағы ҰБТ көрсеткіштері бойынша білім сапасы 100 пайыздық 
деңгейде. Жыл сайын оқушыларымыз қалалық олимпиаданың, қалалық, 
облыстық, республикалық, халықаралық  деңгейдегі түрлі сайыстардың 
жүлдегерлері атанып жүр.   

 Тіліміздің мәртебесі мен мерейі үстем болып, оқушыларға сапалы білім 
беру үшін  әр мұғалім сабақ өткізген кезде жаңа технологияларды пайдала-
на отырып компьютерді, интерактивті тақтаны қолдану арқылы білім берсе, 
оқушылардың қызығушылығы арта түсері анық. Қазіргі заман  ұстазының ал-
дына қойылар міндеттер мен талаптар орасан. Талмай ізденіс пен қажырлы 
еңбек  қана өз нәтижесін береді. Себебі, еліміздің ертеңі – бүгінгі жас ұрпақтың 
қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың қолында.

Әдебиет
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2.Қайдаров Ә.Т. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. – Алматы: Ана тілі.
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Семей қаласы.
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ыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз шәкіртіне тал-
майтын талап сыйлайды» демекші,  ұстаз – қай кезде де мектептің 

МҰҒАЛІМДЕРДІ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ЖҰМЫСТАРҒА  БАУЛУ

А.ОҢҒАРБАЕВА,
Т.Рысқұлов атындағы №25 мектеп-гимназиясы 
директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары,
Ш.БОРЕЕВА,
осы мектеп-гимназияның 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

«Қ
жүрегі, қоғамның тірегі. Қазіргі ғылым мен техниканың қарқынды дамып 
келе жатқан заманында өмір сүруге икемді, қоғам пайдасына қарай өзін-өзі 
толық бейімдей алатын, білікті, шығармашылыққа бейім, бәсекеге қабілетті 
тұлғаны қалыптастыру – мұғалімнің міндеті. Бұл міндетті кәсіби білімі 
жетік, бәсекеге қабілетті ұстаздар ғана іске асыра алады. Мұғалімнің кәсіби 
құзыреттілігі оның білімінің жан-жақтылығымен, ұстаздық шеберлігінің 
шыңдалуымен, оқытудың жаңа әдістері мен инновациялық технологияла-
рын меңгеруімен өлшенеді. Мұғалім қаншалықты білімді, шығармашыл 
тұлға болса, оның құзыреттілік қабілеті де кең болмақ. Сондықтан бүгінгі 
ұстаз тек кәсіби білімін толықтырып қана қоймай, үнемі шығармашылықпен 
жұмыс жасауы бүгінгі қоғамның сұранысынан туындап отырған жайт. 
Шығармашылықпен айналыспай, шебер педагог болу мүмкін емес. Ол – 
мұғалім ізденісінің нәтижесі, оның ақыл-ойының көрінісі.

Осы бағытта   еліміз мектептерінде 
мұғалімдерге пәндік ізденісте болу,  
озық тәжірибелерін насихаттай  отырып  
жастарды  шығармашылық жұмыстарға 
баулу қолға алына бастады. Солардың 
қатарында Т.Рысқұлов атындағы №25 
мектеп-гимназиясы да бар десек, артық 
айтқандық емес.

2015 жылдың 12 желтоқсанында 
Т.Рысқұлов атындағы №25 мектеп-гимназиясында мектеп мұғалімдерін 
шығармашылық жұмыстарға баулу мақсатында жоғары оқу орындары 
мамандарымен бірлесе отырып «Мектеп мұғалімдерін шығармашылық 
жұмыстарға баулу» тақырыбында дөңгелек үстел жұмысы ұйымдастырылды. 
Онда жас мамандарды шығармашылық жұмыстармен айналысу бағытында 
ғылыми кеңестер беру мен практикалық дағдыларды қалыптастыру жолда-
рын түсіндіру, өзара пікір алмасу орын алды. Дөңгелек үстел қаламыздағы 
жоғары оқу орындарының мамандарымен бірге  өткізілді.  

Мектеп-гимназия директоры  Н.Мырзатаев  дөңгелек үстелді өткізудегі 
басты мақсатты еске сала отырып, қонақтарын ұстаздар қауымына танысты-
рып өтті. Дөңгелек үстел жұмысына  Қ.А. Иассауи атындағы халықаралық 
қазақ-түрік  университетінің профессоры, педагогика ғылымының док-
торы Қалипа Тұрсынқызы Әтемова,  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
педагогикалық институтының доценті, педагогика ғылымының кандидаты 
Гүлсара Исаханқызы Махмұтова, «Мирас» университетінің педагогика-пси-
хология кафедрасы меңгерушісі, педагогика ғылымының кандидаты, доцент 
Гүлнара Әмзеқызы Омарова және аталмыш оқу орнының психолог маманы 
Индира Тәженова,  Шымкент университетінің аға оқытушысы, психолог ма-
ман Нұрила Тұрсынәліқызы Бектаевалар қатысты.

Қ.Әтемова бүгінгі таңда мектеп мұғалімдерін шығармашылық 
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жұмыстарға баулуда  жоғары оқу орындарымен байланыстың маңыздылығы 
туралы сөз етті. Себебі, мектеп мұғалімдері практик мұғалімдер бола тұрып, 
ғылыми зерттеу жұмыстарын насихаттауда көптеген қиыншылықтарға тап бо-
латынын алға тартты. Шындығында мектеп мұғалімдері өз тәжірибелерінде 
көптеген қыруар ауқымды істер атқаратынын, әйтсе де оларды баяндау мен 
жариялауда ғылыми мамандардың кеңесі қажеттілік туғызатынын айта келіп, 
жоғары оқу орындарының мамандары үшін де мұның қажеттілігін жеткізді.

Мектеп мұғалімдері үшін шығармашылық жұмыстарда басшылыққа 
алынатын Қ.Әтемова, Н.Мырзатаев, А.Оңғарбаевалардың құрастыруымен 
жарық көрген «Педагогикалық ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша мектеп 
мұғалімдеріне арналған әдістемелік құралдың»  тұсаукесері болды, автор-
лар аталмыш әдістемелік құралдың мектеп мұғалімдері үшін теориялық 
және практикалық тұрғыда алғашқы білімдік-кеңестік көмегі болатындығын 
түсіндірді. Онда ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі құрылымдық бөліктері,  
жеке сипаттаулар, зерттеу жұмыстарында қолданылатын әдістер мен олар-
ды пайдалану жолдары туралы айтылған. Бұл еңбектің мұғалімдерге бағыт-
бағдар беруде керекті әдістемелік құрал болатындығын таныстырылымнан 
аңғардық.

Мұғалімдер  үшін  өзекті  мәселелердің  бірі:  өз   тәжірибелерін  
насихаттаудың бірден-бірі жолы – ғылыми мақала жазу. Дөңгелек үстелде 
бұл жайында Қ.Әтемова мен Г.Махмұтова сөз қозғап, мұғалімдердің 
шығармашылық жұмыстарын насихаттаудың жолдары мен ғылыми мақала 
түрлері бойынша ақпараттар берді және тәжірибелерін бөлісті.  Мұғалімдер 
шығармашылық жұмыстардың тақырыптарын таңдау, оларды жоспарлау 
мен ұйымдастыру әдістері және шығармашылық жұмыстарының барысы 
мен нәтижелерін насихаттау бойынша  ғылыми мақалалар жазу  төңірегінде 
өздерін толғандырып жүрген сұрақтарына қанағаттанарлық жауаптар алды. 
Осылайша ғалымдар мен мұғалімдер арасында маңызды пікіралмасулар 
жүзеге асты. Шығармашыл ұстаздар көкейлерінде жүрген ойларын ортаға 
салып, шығармашылық жұмыстарға қатысты өз тәжірибелерімен бөлісті. 
Жұмыс барысында көптеген ұстаздарымыздың ғылыми мақалаларға сұранып 
тұрған жұмыстарының бар екендігі анықталды. Дөңгелек үстелге қатысқан 
жоғары оқу орындары мамандарының мұғалімдердің шығармашылығын 
шыңдау үшін өз көмектерін аямайтынын, бірлесе отырып жұмыс жасауға 
дайындықтарын байқаған мектеп мұғалімдері келген қонақтардың ізгі 
ниеттері мен жылы сөздеріне шабыттана түскені даусыз. 

Мектеп мұғалімдері арасында кейбір пәндер бойынша шығармашылық 
жұмыстар тақырыптары мен  бағытын таңдауда кездесетін қиыншылықтар 
бойынша Н.Бектаева кез келген пән ғылыми тұрғыдан оқу үрдісін 
ұйымдастырғанда ғана оның нәтижесінің оңтайлы болатынын нақты 
мысалдармен түсіндірді және балалардың жас ерекшеліктеріне сай 
ұйымдастырылмаған оқу үрдісінің пайдалы тұсынан керісінше зиянды 
ықпалы болуы мүмкіндігін психолог маман ретінде ұтымды жеткізе білді. 

Мектеп директоры Н.Мырзатаев университет және мектеп арасын-
да ғылыми-шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыру бойынша келісім-
шарттар жасау мұғалім шығармашылығын арттыруға оң нәтиже беретінін 
айта келіп, мамандар мен бөлім басшыларына ұсыныс тастады.  Жоғары 
оқу орындарының оқытушылары мектеп мұғалімдерінің шығармашылығын 
шыңдау үшін қолдау көрсетуге әрдайым дайын екендігін білдірді.

Жоғары  оқу  орындарының  мамандары  мен  мұғалімдер өзара пікір 
алмасу арқылы  ынтымақтаса отырып оқытудағы өзекті  әдістемелік 
мәселелерді қызу талқылады.Мектеп мұғалімдері мемлекетіміздің ұстаздарға 
артып отырған міндеттерінің талай тер төгудің нәтижесінде орындалатынын 
түсінді. 

«Мирас»   университетінің     психолог   маманы  И.Тәженова  «Психо-
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аңашылдық  қашанда адамзат үшін керек, өйткені заман көшінен қалмай 
ілесіп,  өзін-өзі дамыту – бүгінгі заманның талабы.   Егер  өзін-өзі да-

МҰҒАЛІМ  –  МЕКТЕПТІҢ  ҰСТАСЫ

Нұржігіт  АМАНОВ,
С.А. Қожықов атындағы №39 мамандандырылған лицейдің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Ж
мытпай, талаптана  алмаған адам баласы тоқырауға ұшырап, заман көшінен 
кейін қалып «Мына заман не боп барады?» деп өзін-өзі жазғырумен, заманын 
кінәлаумен өтпек.

Жаңашылдық  дегеніміз – оқу, білім, ғылым үйрену.  Күрмеуі көп күрделі 
дүниеде өз орныңды ғылым мен білім арқылы табу үлкен ғибратты іс.  

ХХ ғасырда өмір сүрген Алаш арысы Смағұл Сәдуақасұлы   «Жастармен 
әңгіме» танымдық еңбегінде «Жалпы халықтың тұрмысы көп адамдардың 
тұрмысынан құралған. Жалпының тұрмысында да есеп бар. Есепсіз тұр-
мыс – соқыр  тұрмыс.  Біз осы  күнгі  елдің  тұрмысын өзгерту керек дейміз. 
Неге өзгерту керек, осы күнгіміздің несі жаман? Қандай кемшіліктері бар?  
Тұрмысты қайтіп өзгертеміз? Бізге қандай тұрмыс керек? Өзгерткенде 
есебіміз не? Табатын қандай пайдамыз бар?», – деп күнделікті күйбең 
тіршілікті, тұрмысты өзгерту керектігін айта отырып қазақтың тұрмыс-

логия лық қарым-қатынас» тақырыбында мұғалімдермен психологиялық 
тренинг өткізді. Өз сөзін «Қайғыны бөліссең, азаяды, қуанышты бөліссең, 
көбейеді» деген халық мақалымен бастады. Осы мақалдың мағынасы бірлесе, 
қауымдастықта жұмыс атқару қажеттілігімен  ұштасып жатқанына тоқталды. 
Бірлесіп жұмыс атқарғанда мұғалімдер тәжірибемен және идеялармен алма-
сады, идеяларды ұсынады және пікір алмасады, нақты білім мен тәжірибеге 
сүйенеді. Олай болса, қауымдаса жасаған жұмыстың маңызы ерекше бо-
латыны сөзсіз. И.Тәженова дөңгелек үстелге қатысушыларға  «Ертегі» 
жаттығуын орындатқызып, «Шын жүректен» кері байланысын орнатты. 
Қатысушылардың көңіл күйлері көтеріліп, бүгінгі іс-шараның өте орын-
ды ұйымдастырылғаны  ұстаздардың бал-бұл жанған жүздерінен байқалып 
тұрды. 

Дөңгелек үстел жұмысының соңында мектеп пен жоғары оқу орындары 
ұжымы арасында мұғалімдердің шығармашылық жұмыстарын ұйымдастыру 
мен дамытуды мақсат тұтқан келісім-шарттар жасалынып, екі тараптан қол 
қойылды.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Келер ұрпақ алдында зор  жауапкершілік 
жүгін   арқалап  келеміз»  деген  сөзі  тікелей  мұғалімдерге  арнап  
айтылғаны мәлім.  Ал  еліміздің  болашағының  көркейіп, өркениетті  елдер  
қатарына қосылуы  –  бүгінгі   ұрпақтың  қолында.  Бұдан  жас ұрпақтың  
бойындағы  іскерлік қабілетін  ашу және  шығармашылыққа баулу туын-
дайды.  Шығармашылық  тапсырмаларды орындау нәтижесінде оқушының 
дүниетанымы кеңейіп, өзіндік  пікірі мен  көзқарасы қалыптасады. 
Шығармашыл тұлға қалыптастыру үшін оны тәрбиелейтін мұғалім де 
шығармашыл, дарыны мен таланты ұштасқан, рухани бай болуы қажет.
Шығармашыл мұғалім үшін біреудің тәжірибесін қайталағаннан гөрі өз 
жаңалықтарын, білгендері мен түйгендерін басқаларға ұсына алуының, 
шығармашылық  бағыттылықтың  болуының мәні зор. Ұлы орыс педагогі 
К.Д. Ушинскийдің  «Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана 
мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатысымен  оның  мұғалімдігі де жойыла-
ды» деген сөзін  ешқашан  жадымыздан  шығармайық,  әріптестер.

Шымкент қаласы.



27

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

тіршілігінен бірнеше мысалдар келтіріп өтеді. Ендеше назар аударыңыз: 
«Бұдан жиырма-отыз жыл бұрын бірен-саран болмаса, қазақ халқы егін 
салудың не екенін білмеуші еді. Осы күні барлық Қазақстанда егін шашыла-
тын үш миллион десятина жердің жарты миллионын қазақ шашады. Бұрын 
қазақ малына шөп шаппайды екен. Осы күні барлық қазақтың қолында жүз 
елу мың шөп шабатын машина бар.

Егін салмайтын қазақ егін салады. Шөп шаппайтын қазақ шөп шабады. 
Мұның аты өзгерген емес пе?

Екінші бір мысал: бұрын қазақ базардан нәрсе алмайды екен. Ағаштан 
ыдыс-аяқ жасайды екен. Түйенің жүнінен шекпен тоқиды екен. Көжеден ас 
қылады екен.

Қазір халықтың халі қандай? Елде шынаяқ, тарелке жоқ па? Шекпенді 
тастап, бөзден көйлек кимейді ме?

Мұның аты өзгерген емей немене? Тағы да бір мысал: қазақ бұрын 
оқымайды екен, оқымай-ақ қазақтың ата-бабасы күн көрген екен. Ердің 
құнын екі ауыз сөзбен бітірген оқымаған билері болған екен.

Оқусыз осы күнгі қазақтың халі қандай? Жаза білмесең, арыз бере аласың 
ба? «Распискасыз» атыңды сата аласың ба? Билетсіз ел қыдыра аласың ба? 

Осыны біліп, қазақ оқуға кірісіп жатыр емес пе? Баяғыда қай қаланың 
көшесінде қандай қазақ жүрген екен?

Мұны не дейміз? Бұл өзгеріс емес пе?» деген мысалдардан жаңашылдық 
лебін тағы айқын аңғаруға болады. Расында да, қоғам жаңашылдыққа бет 
бұрса, дамудың даңғыл жолына түсеміз, халықтың тұрмыс-тіршілігі жақсарып, 
әл-ауқаты артады. 

Смағұл Сәдуақасұлының бұл мысалдарды келтірудегі мақсаты не? Не үшін 
қазақтың өткені мен бүгінін  салыстырып отыр? Түсініп көретін болсақ, алысты 
болжай білген Алаш зиялысы қай сала болсын жаңашылдық, өзгеріс керектігін, 
өткенінен көз жазбай, тек алға қарай өрлеу керектігін жұртшылыққа ұқтырып 
отыр. Ал осы өрлеуді, өсуді айта отырып оған қалай қол жеткізетінімізге 
де тоқталады.  «Жаңа жұртшылық негізі – ғылым»  мақаласында «Жаңа 
тұрмысты дұрыстап жасау үшін саяси табанымызды ғылыммен мықтап 
тағалап алу керек» дейді.  Ғылым – адамның табиғат пен қоғам туралы 
объективті білімін қалыптастыруға мүмкіндік беретін танымының ең жоғарғы 
пішімі, оның практикалық қызметінің бір саласы. Адамзат қоғамының да-
муы барысында ғылым сол қоғамның маңызды әлеуметтік институтына және 
тікелей өндірістік күшіне айналады. Ғылымның басты мақсаты – ғылым 
заңдарының негізінде ашылып отырған болмыс құбылысы мен үрдісін бол-
жау, түсіндіру және жүйелеп мазмұндап беру. Міне, сондықтан да Алаш арысы  
«Тұрмысымыздың түпкі негізін ғылыммен дәлелдеп, кейінгі өсіп келе жатқан 
жастарға саяси мұра қалдыру – біздің үлкен міндетіміз», –  деп ой түйіндейді. 

Ғылым, білім алуға ұмтылған, білімнің жинақылығы мен тұтастығынан 
көрінетін адамның шығармашылық әлеуеті сол қызметтің нәтижесі болып 
табылады.  Білімін үнемі жетілдіріп отыратын жас ұрпақ жаңашылдыққа 
бет бұрып, жаңа тұрмыстың негізін ғылыммен дәлелдемек. Оқыған, білімді, 
жаны жаңашылдыққа құмар жастарды тәрбиелеу – біздің басты міндетіміз. 
Жауапкершілігі мол ұлы іс кімге жүктелмек? Қай салада болсын өзгеріс, 
жаңашылдық, өсу керек. Сол өзгерісті жасайтын адам баласы емес пе? Қандай 
мамандық иесі болсын түпкі негізі мектептен қалыптаспақ. Жан-жақты ке-
мелденген, жаңашылдыққа бейім тұлғаны тәрбиелеу – ұстаздар қауымының 
еншісіне тиетін міндет. 

Қоғамды қозғаушы күштің бірі – ұстаз. Біз жоғарыда қоғамның қозғаушы 
күшіне айналған Алаш арысы С.Сәдуақасұлының еңбектерінен бірнеше 
мысалдар келтіре отырып қай сала болсын жаңашылдық керек екендігіне, 
тұрмысымызды ғылыммен дәлелдеу керектігіне  көз жеткіздік. Осының 
барлығы да оқу, білімнің арқасында келмек. Олай болса, жас ұрпақты 
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білім нәрімен сусындататын «Ұстаз қандай болу керек?» деген сұраққа 
С.Сәдуақасұлының көрегенділікпен  айтылған  сөзімен  жауап бергіміз келеді. 
«Мектепті  түзейтін – мұғалім. Мұғалім – мектептің ұстасы. Мектепті 
бұзатын да мұғалім. «Балық басынан шіриді». Мұғалім жолдан таймай, 
мектеп бұзылмайды. Мұғалім деген – қадірлі ат. Мұғалім болғанда ғана 
мектеп көркейеді. Жұрт мұғалімді танымаса, оны сыйламаса, мектеп те 
жөнделмейді. Мұғалім шын мұғалімдік еңбегімен жұртқа жаға алады».              

ХХІ ғасыр  – қатаң бәсеке ғасыры. Демек, әлемдік бәсекелестіктің жыл-
дам дамуына ілесе алатындай білімді де тапқыр дара тұлғаның тағдыры біздің, 
жаңашыл ұстаздардың қолына тапсырылып отыр. 

Жаңашыл мұғалім, біріншіден, жастарымыздың бойына халқымызға 
тән адамгершілік сипаттағы дүниетаным, өз мәдениетіне, әдет-ғұрып, салт-
саналарына, қолөнері мен педагогикасына деген сүйіспеншіліктерін, қазақ 
халқының  ашық-жарқындығы мен бауырмалдылығын, ұлттық құндылықтарды 
сіңіре алушылық қабілетіне ие болғаны жөн. Екіншіден, өзі оқытатын пәнді 
терең меңгеруі  міндетті. Үшіншіден,  «Мұғалім  – өзінің білімін үздіксіз 
көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның 
мұғалімдігі де жойылады», – деп К.Д. Ушинский айтқандай, өздігінен білім 
алуға ынталы болуы керек.

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 
меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа техно-
логияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, руха-
ни, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына әсерін 
тигізеді, әрі өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 
көмектеседі. Яғни, жаңа технологияларды меңгеру – жаңашыл мұғалімді 
қалыптастыруға қойылатын негізгі талап.  Ұстаздықтың ұлы жолында талмай 
еңбек еткен адам ғана өзінің биігін бағындырады. Оның негізі ізденімпаздық 
пен талаптың арқасы. Сондықтан әр мұғалім өз жемісінің нәтижесін сан 
жылдық еңбегі мен ұстамдылығының арқасында сезіне алады.

Жаңашыл ұстаздан сабақ алған жас ұрпақ келешекте қай сала болсын тез 
игеріп, жаңашылдыққа бет бұрып, жаңа идеялардың жаршысы  бола алады.  

Ұстаздықтың ұлы жолына түсіп, бар ғұмырын шәкіртінің игілігіне арнаған 
ұлағатты ұстаздарымыз бүгінде көпке үлгі болып, соңынан ерген жас ұрпақтың 
мерейін үстем етуде. Алаш арысы Смағұл Сәдуқасұлының ұлағатты  сөздерін  
текке мысалға келтіріп отырған жоқпыз. Қазіргі таңда сапалы білім, өнегелі 
тәрбие беріп, еліміздің дамуына сүбелі үлес қосып келе жатқан қасиетті білім 
ордалары жетерлік. Білімді, өнегелі жас буынды тәрбиелеп отырған сондай 
мектептердің  бірі – біздің С.А. Қожықов атындағы №39 мамандандырылған 
лицей. 

Қарабалаева Тоқтаркүл Ахметқалиқызы басшылық жасайтын лицей 
жұмыс бастағанына санаулы жылдар болса да, бағындырған белестері ауыз 
толтырып айтарлықтай. 2014 жылы республикадағы он алдыңғы қатарлы мек-
тептер тізіміне кіріп, министрліктің Алғыс хатымен марапатталды. 2015 жылы 
қалалық байқауда «Инновационная школа – взгляд в будущее» номинациясын 
жеңіп алды. 

Мектептің  ұстасына айналған  ұстаздар қауымы шәкірттердің 
болашағы үшін өз уақытын аямай, талмай еңбектеніп келеді. Өз ісіне үлкен 
жауапкершілікпен қараған ұлағатты ұстаздардың  арқасында лицей қаладағы 
үздік білім беру ордасына айналып отыр. 

«Жолдастар, тарих біздің иығымызға, ағарту қызметкерлерінің иығына 
ұлы жұмысты – көпшілікті ағарту жұмысын артып отыр. Бұл – нағыз 
жемісті, нағыз қымбат жұмыс» дегендей, ел ертеңі болар жастардың 
болашағы ұстаздар қауымына байланысты. Ендеше өз мамандығымыздың иесі 
болып, адал қызмет етейік. Өз басым әрбір ұстаздық жолына түскен жас маман 
ел сенімін ақтайтынына кәміл сенімдімін. 

Алматы қаласы.
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лихан Бөкейхан туралы, оның қазақ халқын азаттық жолға жете-
леп, тәуелсіз ел қатарына қоспақ ой-өресін, іс-әрекетін өзімен бірге 

СЫНДАРЛЫ  САЯСАТ,  ИГІ  ИДЕЯ  ИЕГЕРІ 

Асхат АЙМАҒАМБЕТОВ,
Қарағанды  облыстық білім басқармасының басшысы,
Тілеуғалы  ӘМІРТАЙҰЛЫ, 
ардагер педагог,
Қазақстан журналистер одағының мүшесі

Ә

Тағзым

қызметтес болғандар, көзі ашық, көкірегі ояу ел азаматтары жақсы білетін. 
Осы бағыттағы  есте сақталған әңгімелер ел арасында, әсіресе өзінің 
туған жері қазіргі Ақтоғай ауданында, білім алып, өсіп-өркендеген өңірі 
Қарқаралы-Семейде ертерек уақыттың өзінде аракідік айтылып та жүретін. 
Мемлекеті мен халқына жасаған ешқандай қастандығы жоқ болып ақталған 
1989  жылдан кейін аты аңызға айналған абзал азаматтың өсіп-өткен орта-
сы, білім және еңбек жолы, түбірлі де түйінді ой-пікірлері інісі Смаханның 
естелігінде, туысы Ортай Әбдірахманов, Ердос Әбдірахмановтың, ақтоғайлық 
жерлестері Қайырбек Байсеркин, Жеңіс Қашқынов, Қайырбек Сәдуақасов, 
Серік Ақсұңқарұлы, Тұңғышбай Мұқан, Мырзақан Қалияқпардың, 
қарағандылықтар Масхұт Халиолин, Рашит Кәренов сияқты азаматтардың  
мақалалары мен өлеңдерінде жария болды. Сондай-ақ, Сұлтанхан Аққұлұлы  
(Әлекең жөніндегі 10 томдық кітап пен көптеген мақалалар авторы) бастаған 
еліміздің атақты оқымысты-ғалымдары, журналистер мен қаламгерлер, ақын-
жазушылары мұрағаттардағы құжаттарды көтеріп, сараптама-салыстырмалық 
зерттеулер мен ғылыми талдауларға назар аудара отырып тарихи-танымдық 
қорытындыларын жасады.

Нақтылай айтсақ, ХХ ғасырдың 90-жылда-
рынан бастап осы күнге дейін баспа беттерінен 
жиірек жарық көрген мақалалардың дерлік 
көпшілігі Әлихан Бөкейхан жөнінде. Бәрінің де 
мазмұны Әлекеңнің ғұмыры, халқының азаттығы 
жолындағы іс-әрекеттері, шығармашылық еңбек-
тері, әріптес-достарымен қарым-қатынастары, 
адамгершілік қасиеттері, өскен ортасы мен 
туған-туыстары туралы тарихи да тың деректер. 
Орынды ой-пікірлер мен ұсыныстар. Әлекеңді 
зерттеушілер, дала данышпаны жөнінде жан-
жақты, дәлелді де түсінікті, сезіндіре де сендіре, 
жүрекке жеткізе жазып жатыр.  Азаттықты аңсаған 
ұлт көсемінің еліне, болашақ ұрпағына жасаған 
еңбектері бір  емес, сан батырдың іс-қимылына, 

біреу емес, сан ғұламаның даналығына тұрарлық.  «Алашым» деп айбаттана, 
«Қазағым» деп қайраттана өмір кешкен тұғырлы тұлғаның ірілік те  ізгілікті 
істері жайында мағлұматтар береді.   

Соларды оқи келе Әлекеңнің орман және ауыл шаруашылығы, экономика  
мен заңгерлік мамандық иегері, зерттеуші, өлкетанушы этнограф, әдебиетші, 
аудармашы, энциклопедист, абайтанушы және жазушы, рухты саясаткер, 
қарымды қайраткер және нағыз патриот,  ағартушы, ғұлама ғалым, ұлағатты 
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ұстаз, «Алаш» партиясын ұйымдастырушы, Алашорда үкіметінің төрағасы, 
тағы-тағы ғаламат та ғажап қызметінде пайымды парасаттылықты, кемеңгер 
көшбасшылықты танытқанын байқаймыз. Зиялы азаматтың еңбек жолы-
на тереңірек үңілсек, әлі де  сан қаламгерге, тіпті ел болашағына бағытты 
бағдаршам дерлік келер ұрпаққа үлгі-өнеге боларлық шығармалар шоғыры 
туындауы мүмкін.

...Миллиондаған жылдар адамзат баласы ерікті ел болуға ұмтылып 
таласқан, шабысқан, соғысқан. Тілі ортақ, діні берік, халқы ынтымақты, билері 
білікті, басшысы дана ел сақталған. «Мың өліп, мың тірілген» қазақ халқы 
шытырман-шұбырынды,  аударыс-төңкеріс заманды, қилы-қилы  қиямет 
қиын тағдырды басынан өткерді. Тегеурінді де текті  елбасшыларының,   
әйгілі де әділ билердің, ержүрек те елжанды ерлердің, дана да дара ұл-
қыздардың біріккен  бірлігінің, жанкешті ерлігінің арқасында жеріміз бен 
еліміз сақталды. Енді міне, ұлықты ұлыларымыз болған, ұлағатты ұрпақтары 
бар егеменді ел болып жержаһанға танылудамыз.

Елі үшін ет жүрегі езілген сондай кемеңгер көшбасшының бірі – Әлихан 
Нұрмұхамедұлы Бөкейхан екендігінде дау жоқ.  Халқының тарихын оқып-
танып, елінің әлеуметтік жағдайын зерделей зерттеп, кешегі өткен ата-
бабаларымыздың  даналығы мен рухани байлығын ұрпақтар санасына сіңіре 
қолдауы, жандандыра жалғауы жолында еліне елеулі еңбек еткен осындай 
ерлердің арқасында бүгінгі күндері халқымыз еркіндік пен егемендіктің 
шуағына бөленіп, еліміз әлем елдерімен қарым-қатынасын нығайтып, 
терезесін теңестіріп келеді.

Халқымыз қазақ деп танылған сол мезгілге 550 жыл болып, оны атап 
өттік. Еліміздің басынан өткен тарихымызда жеріміздің үстінде, еліміздің 
басында не болмады?! Отанымыз ойрандалып – ойрат, жерімізден айыры-
лып – жоңғар, ұлттық атымыздан айырылып – қырғыз , тіліміз  өшіп – орыс 
болып кете жаздап халқымыздың қапалана қайғырған да күңірене күрсінген 
кездері көп болды. Шежірешілердің жырларынан, жазушыларымыздың том-
дарынан оқып-біліп көңіліміз көмескілене күйінген де,  жүрегіміз жадырай 
қуанған да сәттеріміз де жетерлік. «Әр заманның заңы басқа...» дегендейін, 
заманына қарай тарих тарауларын таспадай тілгілеп, ыңғайына қарай 
жұлмалай талқылаған тарихшылар қаламына қарай шындықты бұрмалай, 
өз күнін күйттей қиыстырған қаламгерлер де ара-кідік кездесіп, ділімізді 
дерттендіре төмендетіп, жанымызды жаралады. Мыңдаған ұлтжанды 
ұлдарымызды «ұлтшыл» деп атып-асқан, елімізді еңіреткен сонау бір заман 
тарих парақтарында таңбаланған.

Өз тарихына үңіліп, өз халқын қастерлеп, өз тілін ту етер, өз дініне бас 
иер бауырмалдық, жаһандық жаратылысқа ұмтылып, есімізді жия, еңсемізді 
көтере, есемізді қайтару қажет-ақ. Әр ел өз жері мен халқының ерекшелігіне, 
әр қайраткер өзінің даналық та батырлық іс-әрекеттеріне  сай  жазылса, келер 
ұрпақтың ұғымы тарихи шынайылықпен шендесіп, адалдық пен аярлықты 
ажырата өмір кешуге бір табан тақау тұрары анық.

«Аққа Құдай жақ» дегендейін, Аллатағала жақ болып, ақжүрек те 
алғыр азаматтар атсалысып, өткен күндердегі қуғын-сүргін көрген азамат-
тарымыз ақталып, олардың еліне сіңірген еңбектері айшықталуда. Ондай 
азаматтарды әлем танып, бағалауда. Көзі тірісінде Отаны үшін от кеш-
кен, жақсылығын жаһан таныған, алты Алашының аруағын аспандатқан 
Әлихандай арысымыздың да абыройы асқақтауда. «Сең сөгілді, мұз еріді, 
толқын тулады» дегендейін, енді оны айдынға айналдыру, ғанибетті ғасыр 
ғұламасының өршіл де өміршең өсиетін өркендету зиялы қауым, зерделі 
жастардың қолында.

Жә,  Әлихан Бөкейхан кім? Бұл қай қазақ? 
Ол қандай ерекшелігімен, еңбегімен елінің есінде мәңгі қалмақ?!
Әлихан Нұрмұхамедұлы жас кезінен бастап-ақ өмірден  көргендерін са-
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лыстыра да зерделей келе,  өз халқының тұрмыс - ахуалының нашарлығына, 
ал оны дамытуға патшалық Ресейдің аса керемет көңіл бөлмейтіндігіне, тіпті 
басқа да қитұрқы көзқараста екеніне мән береді. 

Бұл кезең капиталистік қарым-қатынастың қанаттанып, «коммунизм 
елестерінің» ентелей еніп, солардың әсерімен әртүрлі ұйымдар мен партия-
лар  туындап, жұмысшы және студент жастардың толқулары кеңінен етек 
жайған кезең-тін. Қилы-қилы қозғалыстарға қатысып, мінбелерден сөйлеп 
жүрген  Ә.Бөкейханның патшалық тәртіптің  астамшылығын, әділетсіздігін 
әшкерелей  (бүркеншек атпен) жазған мақалалары баспа беттерінде жиірек 
жарық көре бастаған-тын. Сол кездің өзінде-ақ  азаттықты алға тарта, халық 
бостандығын аңсай арпалысқан білімді де беделді жас қазақ елі түгілі Ресейге 
де, тіпті шет елдерге де белгілі  бола бастайды. «Санкт-Петерборлық «Новая 
жизнь» газеті 1906 жылы «Ә.Бөкейхан 1894 жылы 4 курс студенті кезінде 
Орман институты студенттерінің толқуларына қатысты...», – деп жазса, 
«Степная Правда» газеті 1922 жылы «Веками накопленный гнев народа к царю, 
с одной стороны,  и революция 1905 года  с другой, сплачивает вокруг Али-
хана Букейханова более революционно настроенную интеллигенцию», –  деп 
Әлиханның ұлт-азаттық қозғалысты ұйымдастырушы көсемінің бірі екендігін 
айқын көрсетеді. Осы ойды тиянақтай түскен  Оксфорд университетінің 
«Орта Азияны зерттеу қоғамы» ғалымдарының жазған «Қазақтар 1917 жылы 
орыстар туралы»  кітабында «Ә.Бөкейхан жас күнінде  орнықты  революцио-
нер,  соцалист және «Зарзаман»  атты патша саясатына  қарсы  әдеби 
топтың мүшесі болды», – деп Әлихан есімін тарихта қалдырған. Әлиханның 
145 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда 
шетелден (АҚШ, РСФСР, Жапония,Түркия, т.б.) келген ғалымдар  Әлекеңнің 
өз заманында көп оқып-тоқыған білгір де білікті, зерделі де зиялы, өз жерінің 
де, басқа елдің де әлеуметтік жағдайын зерттей жүре, алдына ұлы идея қойып,  
ұлықты да  маңызды істер атқару барысында маңына сауатты қайраткерлерді 
жинай білген сындарлы саясаткер екендігін айтқан болатын. Жапонияның 
Хоккайдо университетінің жанындағы Славян зерттеу орталығының профес-
соры Уяма Томохико «Мені қызықтырған алаштықтардың көзқарастары. 
Оларды зерттеу ісімен айналасып келе жатқаныма 20 жылдай болды. 
Мәселен, Әлиханның көзқарасында прогрессивтік және еуропашылдық идея-
мен қатар қазақ дәстүрін және қазақты сақтап қалу идеясы болды. Сондай-
ақ, ол модернизациялық және кәсіби көзқарастарға да бай болды. Маған осы 
қатты ұнады. Жалпы, Әлихан тұлға ретінде кімді болсын қызықтыратыны 
сөзсіз. Оның жазба стиліндегі терең сараптамасына тәнті боласың. 
...Әлихан Жапонияның негізгі даму идеясымен танысып, оның кейбір  рефор-
масын елді дамытудың моделі ретінде қарастырған», – деп ой түйіндеген.

Әлихан Бөкейхан  елін бодандықтан босатудың саяси да сақтаушы 
соқпағын, халқын қараңғылық пен надандықтың шырмауынан шығарудың 
жайсаң да жарық жолын іздестіреді. Ең әуелі халықтың сана-сезімін ояту, 
оқыту, ағарту, сөйтіп қазақ ұлтының ұлттық тілін, ұлттық жазба әдебиетін 
қалыптастыру, яғни халықтың жалпыұлттық мәдениетін өркендетуді 
көздейді. Өзінің 1913 жылғы «Қазақ» газетінің ең алғашқы (№1) нөміріндегі 
мақаласында «Озғандарға жету керек, жеткендерімізден озу керек. Дүниенің 
төрінен тырысқандар орын алып жатыр, тырыспағандар есікте қалып 
жатыр», – деп бейқам халықты қайраттандыра алға тартады.

Қарымды қаламгер өзінің қолымен, сиялы қаламының ұшымен, күні-түні 
көз майын тауысып қазақ-орыс тілінде жазған мақалаларында ұлттық сананы 
көтеру, ағарту, білім беру, оқу орындарын ашу,  ой-түрткілерін қалдырған. 
Сұлтанхан Аққұлының ең алғашқы жазған кітабында Әлекеңнің өз қолымен 
жазған 413 мақаласы аталған. Олар «Иртышь», «Омичь», «Голос степи», 
«Оренбургский листок», «Қазақ», «Дала уәлаяты», «Мәскеу», «Жаңа мек-
теп»,  «Лениншіл жас», т.с.с. баспа беттерінде жарияланған. Олардың 96-сы 
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орыс  тілінде, 317-сі қазақ, татар, араб тілінде.  Жазғандарының басылмағаны, 
жоғалып бізге жетпегені  қаншама?!

«Алаш» қозғалысы, «Алаш» партиясының негізін қалаушы Әлихан 
Бөкейхан бастаған қайраткерлер алдарына қойған азаттық жолындағы басты 
мақсаттарын жүзеге асыруда ұлт зиялыларына, жалпы қарапайым халыққа 
арқа сүйей, біріге атқарды. «Алаш» ұлттық идеясын бүкіл бұқараға  түсінікті 
тілде, сана-сезіміне әсер етерліктей түрде, жүректеріне ұяларлықтай ұғымда 
жаза жариялап, жалпы көпшіліктің сана-сезімін оята білді. Әрбір қазақ –  өз 
ұлтын, тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін, ата-баба жерін қорғауы және Ота-
нын сүю, еліне қамқор болуы қажет деп насихат жүргізді. Әлихан «Қазақтар» 
очеркінде «Алаш – миф болса-дағы қазақтың ортақ атасы», Алаш –  «отан 
кісісі» («отечествнник») деген мағынадағы сөз. Алты рулы аймақтың Ота-
ны, ұраны «Алаш!», олай болса, бас қоса біріге қимылдайық» деген  ойларын 
іске асыра отырып 1917 жылы Алаш ұлттық-территориялық автономиясын 
құрды. 

Ел Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің ХХ ғасырды түйіндер «Тарих 
толқынында» тарихи-танымдық кітабында   «ХХ ғасырдың басында ұлттық 
бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани – зерделі игі жақсылар 
қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды... Олар өз 
қызметінің басты мұраты қазақ халқының ұлттық төлтумалығын сақтау, 
сонымен бірге оның тарихи өткелін қалпына келтіріп, ұлттық санасын 
шыңдау деп санаған» дей келе, Алаш идеясын нақты анықтап, жоғары баға 
берген. 

Бүгінгі тәуелсіз Қазақ елінің басты мақсаттары мен мұраттары осы 
құндылықтар. Алаш идеясын түсінуге, алаштықтардың еңбектерін жарыққа 
шығаруға, көпшілікке жария етуге егеменді  ел болғаннан бергі уақыттарда 
баса назар аударылуда. Алаш арыстары туралы бірталай ғылыми-практикалық 
конференциялар өткізіліп, жинақтар шығарылды, атап айтқанда, олар – 
«Алаш алыбы Әлихан Бөкейхан және оның еңбектері туралы деректер» 
(облББҚ БА және ҚДИ  баспасы,  Қарағанды – 2007),  «Алаш  мұраты  және 
Тәуелсіз  Қазақстан»  («Нұр-Отан»  ХДП,  ТОО  «Беркут-Принт»,  Аста- 
на – 2012), «Әлихан Бөкейханның қоғамдық-саяси қызметі және Қазақстан 
Тәуелсіздігі»  («Болашақ-Баспа»,  Қарағанды  «Болашақ»  университеті – 
2012), «Азаттықты аңсаған Алаштың Әлиханы» (Әлихан Бөкейхан атындағы 
№76 ЖББОМ – 2012), «Алаш  көсемі –  Әлихан»  (Әлихан  Бөкейхан  атындағы  
№76  ЖББОМ – 2015).

Осы шаралардағы Әлекең туралы қалам тартушылардың ой-
толғаныстарына зерделей үңілсек, ақылман азаматтың ғұламалығына, 
қайраткерлігіне анық көз жеткізуге болады. Әлекең жөніндегі белгілі де-
ректерден тағылымы  мен талғамы мол майталманның қалың қазақты 
қараңғылық қапастан, түнерген түнектен шығару жолын іздестіре азаттыққа 
тартқан қайраткерлік істерін, қанықты қағидаларын, ұлағатты ұстанымдарын 
танып білуге, ал шығармашылық еңбектерінен мол мағлұмат алуға болады. 

Ұлт-азаттық көсемінің еңбектерінің мазмұнына тереңірек үңілсек, 
тұнып тұрған тарих, тамаша тағылым, зерделі зерттеу, зиялы насихат, рухани 
ұмтылыс. Ендеше  ұлылармен тілдесіп, ұлағатты үлгі алайық! Үлгі алып қана 
қоймай, Әлекең сияқты дананы ұлықтарлық ұлағатты іс-әрекеттер жасайық!

Бүкіл жер шары танып та қоштап ЮНЕСКА көлемінде шешілген 
жаһандық шараның өткізілу сәтіне қарай Әлихан сынды дана туған өңірде  
бас ты да басым  бастамалар, пайымды да парасатты істер атқарылса, жиһангер 
жерлесімізге Қарағанды қаласынан бір ауданның аты беріліп (Октябрь 
ауданының), көше аталып (Магнитагорская көшесі), ескерткіші орнатылса,  
«басшылары парасатты, ұрпақтары ұлағатты» дерлік алғысқа бөленген аймақ 
боларымыз ақиқат.

Қарағанды қаласы.
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әуелсіздігімізді алып, өркениеттілікке құлаш сермеген бүгінгі таңда 
адамгершілігі мол, сапалы да салауатты ұрпақ тәрбиелеуде халықтық 

Педагогика ғылымы: зерттеулер

ӘОЖ (УДК): 37 (09) (574) 

ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРІ – 
ТӘРБИЕ ҚҰРАЛЫ

Шынар  КӘРІПБАЕВА,
Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
аға оқытушысы

Аннотация. Ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне 
үлес қоса алатын ұлттық құндылықтар мен жалпы адамзаттық құндылықтарды 
өзара ұштастыра алатын ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу туралы айтылады.

Түйінді сөздер. Адамгершілік, имандылық, балажандылық, еңбексүйгіштік, 
қонақжайлылық, отаншылдық қасиеттер, ана тілі, Елбасы, қоғам, отбасы, білім 
беру, жастар тәрбиесі, отансүйгіштік рух, ұлттық тәрбие, салт-сана және т.б.

Т
тәрбиенің алатын орны ерекше. Қазір оқу орындарында ұлттық тәрбиеге 
айрықша мән берілуде. «Жастар – біздің болашағымыз» дейтін болсақ, сол 
жастарымызды ұлтжанды, Отанын сүйетін патриот, жоғары адамгершілік 
иесі, ұлттық рухы биік парасатты азамат етіп тәрбиелеу үшін оларға ұлттық 
тәрбие қажет екенін өмірдің өзі-ақ көрсетіп отыр. Сабақ үрдісінде оқушыларға 
тұрмыстық тәрбиеге байланысты салт-дәстүрлер, бала дүниеге келгеннен 
өскенге дейінгі аралықта қолданылатын салт-дәстүр, ырым-тыйымның рөлі, 
сәлемдесу әдебі, сыйластық, қонақ күту, ас ішу әдебі, инабаттылық дәстүрлері, 
сөйлеу әдебі және киім кию тәрбиесі, ұлттық тәрбиедегі еңбек тәрбиесінің 
орны, қазақ халқының озық мәдениет үлгілері мен олардың тәрбиелік мәні 
сияқты ұлттық құндылықтарымызды оқытуымыз керек. 

Елбасы өз Жолдауында «Білім беру ісіндегі тәрбие компонентін 
күшейту керек, патриотизм, моральдық құндылықтар, адамгершілік, 
ұлтаралық келісім, толеранттылық, рухани даму, заңға бағынушылық – бұл 
құндылықтар оқу орындарының барлығында олардың қандай меншік түріне 
жататынына қарамастан берілуі керек» десе, міне, осы құндылықтардың 
бәрі біз оқу үрдісіне енгізген ұлттық тәрбие пәнінің құрамдас бөліктері бо-
лып табылады. Жастарымыз батыстың бізге жат, анайы тәрбиесіне бой ал-
дырып, ұлттық ерекшеліктерін, қазақы сыпайылығы мен әдебін, рухани 
құндылықтарын, тілін, дінін, мәдениетін жоғалтып жатса, біздің ел болып, 
ұлт болып қалуымыз екіталай. Олай болса, бүгінгі жаһандану заманында 
ұлттық тәрбиені шұғыл өрістетпесе болмайды. Ол үйде, балабақшада, мек-
теп пен жоғары оқу орындарында жаппай оқытылып, үйретіліп, бір-бірімен 
сабақтасып жатпаса қауқарсыз болып қалады.

Бүгінгі жастар – еліміздің ертеңі, болашақ әке мен ана. Ертеңгі күні 
олар да өз өмірінің жалғасын, ертеңгі елді құрайтын және соған ие болатын 
ұрпақты өмірге әкеледі. 

«Ана тілі» деген сөз – бұл ұлттың тілі, ғұрып-салты, дәстүрі, тарихы, 
әдебиеті мен мәдениеті жас ұрпақ бойына ана сүтімен дариды деген сөз. 
Өз ұлтын, тілін  сүйіп қастерлейтін адам ғана сонау ежелден мирас болып 
келе жатқан ата-ананы, үлкенді сыйлау, кішіге қамқорлық, мейірбандық, 
инабаттылық көрсету сияқты ізгі қасиеттердің иесі бола алады. Қазақ жаста-

3. “Қазақстан мектебі” №2, 2016.
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ры осындай ұлтжандылығымен, өздеріне тән ұлттық болмысымен және руха-
ни тазалығымен ерекшеленуі тиіс. Ар-намысын жоғары ұстаған ел ғана басқа 
ел алдында әрдайым абыройлы, сыйлы болмақ. Қазір әлемдік жаһандану 
ерекше екпін алған шақ. Мұндай  сындарлы кезеңде, ең бастысы, ұлттық 
мүдде, ұлттық тәрбие, ұлттық рухты сақтап қалуға тиіспіз. Ал ұлтжандылық, 
отансүйгіштік сияқты асыл қасиеттер адам бойына, сайып келгенде, ұлттық 
тәрбие  арқылы сіңетіні ақиқат. 

Ұлттық тәрбие мәселесі – адамзат тарихынан өнбойына ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат. Бүгінде адамзаттың өркениеттің 
өзгеше биігіне көтерілген, үшінші мыңжылдыққа қадам басқан кезеңінде де 
жас мемлекетіміз үшін рухани асыл мұраттарына қазақстандық патриотизм, 
азаматтық парыз, тұлға бойындағы ұлттық құндылықтар мен ар тазалығы 
және тағы басқа қасиеттерді жатқызамыз. Әл-Фараби, Шоқан, Абай, Ыбы-
рай сынды шығыстың ұлы философ-ойшылдары мен ағартушыларын да адам 
тәрбиесі, яғни болашақ ұрпақ тәрбиесі проблемасы қатты толғандырған.

Тәрбие мен оқытудың теориясы мен практикасын дамытудың әр 
түрлі аспектілеріне, тәрбие ұстанымдарына, мазмұнына, жеке тұлғаны 
қалыптастырудағы тәрбиенің мүмкіндіктеріне адамзат тарихында өзіндік із 
қалдырған педагогтер, белгілі ғалымдар үнемі назар аударып отырған (Я.А. 
Коменский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцций, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, А.П. Сейтешев, Н.Д. Хмель, Н.Н. Хан, М.Ә. Құдайқұлов, 
А.А. Бейсенбаева, Қ.К. Жампейісова, Г.Т. Хайруллин, В.В. Трифонов, Р.М. 
Қоянбаев және т.б.). XX ғасырдың 70-жылдары белгілі ғалым  Г.Н.  Волковтың 
көрегенділігі мен батылдығының, табандылығының арқасында халықтық 
тәрбие қағидалары сараланып, жинақталып, ғылыми тұрғыда жүйеленді. Ол 
этнопедагогиканың  маңызды ғылыми білімдер жүйесін құрайтын дербес 
ғылым саласына айналды. 

Осы кезге дейін педагогика ғылымы дәстүрлі педагогикамен шектеліп 
келсе, енді ұлттық құндылықтарды қамту қажеттігі туындап  отыр.

Қазақ этнопедагогикасы ғылым саласы ретінде  алғаш рет XX ғасырдың 
70-жылдарының басынан бастап зерттеле бастады (А.Х. Мұхамбаева, 
И.Оршыбеков, С.С. Қалиев, Қ.Жарықбаев). Қазіргі таңда бұл салада жарық 
көрген ондаған іргелі, қолданбалы зерттеулер, өңдемелер, ғылыми мақалалар, 
кітаптар мен қолжазбалар және т.б. бар. 

Біз қазақ халық педагогикасы  мен этнопедагогикалық зерттеулердегі 
проблемалардан өз зерттеуімізге қатысты мәселелерге баса назар 
аудардық. Олардың ішінен Ж.Аймауытов, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, 
Х.Досмұхамедов, М.Дулатов, Т.Тәжібаев, М.Ғабдуллин, К.Құнантаева, 
С.Ұзақбаева, Ж.Наурызбай, Т.Әлсатов, Ө.Озғанбай, К.Қожахметова, 
М.Балтабаев, Қ.Бөлеев, Ш.Құлманова, Р.Төлеубекова, З.Әбілова, Ә.Табыл-
диев, Е.Сағындықовтардың және т.б. қағидаларын  ұстаным етіп  алдық. 

Қоғам  талабына  сай  елімізде ұлттық мектептер саны көбеюде. Осы орайда 
халық педагогикасының қағидалары мен материалдарын оқу-тәрбие жүйесіне 
енгізуге арналған «Балбөбек» (авторлары Б.Баймұратова, М.Сәтімбекова, 
т.б.), «Атамекен» (М.Құрсабаев), «Кәусар  бұлақ» (З.Ахметова),  «Әдеп  
әліппесі» (А.Ашайұлы), «Қазақ  тәлімінің  тарихы» (Қ.Жарықбаев, 
С.Қалиев), «Әдеп әліппесі»  (Ә.Табылдиев),  «Ұлттық   дүниетаным» 1–4 
сыныптар   (А.Құралұлы), «Дәстүр»  (Ә.Сәдуақасов) сияқты бірнеше тәрбие 
бағдарламалары бар. Бүгінгі күніде бала тәрбиесі айрықша мәнге ие. ХХІ 
ғасырдағы тасқындаған толассыз ақпараттар, қоғамдағы күрделі өзгерістер 
аясында өмір сүріп жатқан жас ұрпақты тәрбиелеудің күрмеуі қиын күрделі 
мәселелері жеткілікті. Жаһандану өріс алған қазіргі заманның тәрбие 
жүйесіне ұлттық тәрбиені дарыту одан да өзекті болып отыр. Осы тұрғыдан 
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алғанда, қазақ халқының ғасырлар бойы жинақтап, уақыт тезінен өткен тәрбие 
тәжірибесінің ауқымды бір саласын ұлттық дәстүрлер жүйесі құрайды. 

Оқушылар бойына ұлттық құндылықтарды құрметтеуге, сақтауға, 
тәрбиелеуде белгілі әлемдік, отандық ғалымдарымыздың еңбектеріне 
тоқталып, сараптап өтсек.  Белгілі педагог К.Д. Ушинский “Халықтың 
(этностың) тәжірибесінде педагог та жоқ, педагогика да жоқ” дейді.  
Аристотель “Біз бала тәрбиелеуде халық тәжірибесіне сүйенеміз”, – деп 
қарастырды. 

Отандық ғалымдарымыздың бірі – Қ.Б. Жарықбаев “Еліміз бен жеріміздің 
түпкілікті иегері – қазіргі қазақтардың психологиясында осы этносқа 
ғана тән біртұтас ұлттық ерекшелік бар деп айту қиын. Өйткені, қазақ 
этносының бүкіл тыныс-тіршілігінде, отбасындағы әдеп-ғұрып пен салт-
санасында кең байтақ өлкемізде мекендеген басқа халықтар мінездерінің 
нышандары көрініс беріп жүр. Бірақ, кейбіреулер айтып жүргендей, бұрын 
жылқы  мінезді  болып, енді қой мінезді болған жуас, намыссыз халық 
емеспіз”, – деп тұжырымдайды. 

Оқушылардың ұлттық құндылық қасиеттерін қалыптастыру негізінің 
бірден-бірі: мектепішілік жүргізілетін тәрбиелік іс-шаралар. Адамның бо-
йына жақсы адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуы, өнер-білімді игеруі 
тәрбиеге, өскен ортаға, үлгі-өнеге берер ұстазға байланысты. Осыны жақсы 
түсінген   халқымыз  “Ұстазы  жақсының – ұстамы  жақсы”,  “Тәрбие    
басы – талбесік”, – деп ұлағатты ұстаздың еңбегін текке кетпейтіндей өсиет 
еткен. Тәрбиенің түпқазығы үлгі берер ұстазда, сондықтан “Ұстазға қарап 
шәкірт өсер”, –  деп халқымыз ұстазға үлкен жүк артқан. Ұстаз үшін өз 
еңбегінің жемісін көруден артық бақыт жоқ. 

Қазіргі таңда тәлімгер ұстаз оқушылардың тәрбие жұмысын 
ұйымдастырушы болып табылады. Оған, негізінен, мынандай үш түрлі басты 
міндет жүктеледі:

– тәрбие жұмысын үйлестіріп отыру;
– сыныпта оқушылармен бүкіл тәрбие жұмысын ұйымдастырып, оған 

бағыт беру;
– мектеп пен отбасының байланысын жасау.
Халқымыздың туындылары – тұнып тұрған білім мен тәрбиенің 

көзі. Сондықтан оны халық даналығы деп бекер айтпаған. Ұзақ уақыт 
бойы өз ұрпағын тәрбиелеуде  осы қазынасын жинастырып, ұрпақтан- 
ұрпаққа мұра ретінде  қалдырып  отырған. Бүгінгі күні халық даналығын 
сабақта пайдалану мұғалімнен шеберлікті талап етеді. Халық даналығын 
жүйелі түрде сабаққа енгізу  оқушыларда  жүйелі білім қалыптастырады 
және  тәрбиелейді. Әдептілік, имандылық, инабаттылық, мейірімділік, 
қайырымдылық құндылықтары қалыптасқан халқымыздың асыл қасиеттерін 
жас ұрпақтың бойына ұялату қажет. Ол үшін мұғалімдер қауымы ғасырлар 
бойы қалыптасқан салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптарды жан-жақты терең біліп, 
өздерінің бойларына ізгілік қасиеттерін терең сіңірген, рухани таза болулары 
шарт.
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өбіне электрондық оқулықтың құрамына білім беретін, тексеретін, 
моделдейтін және басқа бағдарламалар кіреді, ПЭВМ дисктерінде 

ӘОЖ  (УДК): 378.091.33:8,2.0

ЭЛЕКТРОНДЫҚ  ОҚУЛЫҚТАРДЫ  
ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ 

Қарлығаш  МОЛДАБАЕВА,
Алматы энергетика және байланыс университетінің 
аға оқытушысы

Аннотация. Мақалада интернет арқылы электрондық оқулықтарды пайда-
ланудың тиімділігі сөз етіледі.

Түйінді сөздер. Электрондық оқулық, мультимедиа технологиясы, даралай 
оқыту,  ақпараттарды жеткізу.

К
оқу пәндерінің негізгі мазмұны көрсетіледі. Электрондық оқулық көбінесе 
кәдімгі оқулықты толықтырады, әсіресе, мынадай жағдайларда тиімді.

1. Кері байланысты тез қамтамасыз етеді.
2. Керекті ақпаратты тез табуға көмектеседі, ал кәдімгі оқулықта бұл 

қиын.
3. Уақытты үнемдейді.
4. Қысқа мәтінмен қатар көрсетеді, әңгімелейді, моделдейді және т.б. 

(осы жерде мультимедиа технологиясының мүмкіндіктері мен артықшылығы 
байқалады) жеке адамды белгілі бір бөлім бойынша білімін тексеруге 
мүмкіндік жасайды.

Электрондық оқулықтың 3 негізгі жұмыс тәртібін көрсетуге болады:
– тексерусіз оқу;
– тексерумен оқу, әр тақырыптың (параграфтың) соңында оқушыға 

бірнеше сұрақтар қойылады, бұл сұрақтар материалдың игерілу деңгейін 
анықтайды;

–  тестілеу арқылы бақылау. 
Оқулықтың электрондық нұсқауы бақылау құралдарын да қамтиды, 

себебі, білімді бақылау – оқытудың негізгі проблемаларының бірі. Отандық 
оқыту жүйесінде көп уақыт білімді тексеру ережеге сәйкес ауызша форма-
да өтті. Қазіргі кезеңде тестілеудің түрлі әдістері қолданылуда. Көп адамдар, 
әрине, бұл көзқарасты, олардың ойынша, тестілер қажетті дағдыларды, мыса-
лы, талдау жасау, салыстыру және т. б. қалыптастырмайды. Жаңа ақпараттық 
технологияларды қолдану оқудың тиімділігін көтереді, сонымен қатар, 
оқушының бірден-бір өз бетімен жұмыс істеу құралы болып табылады.

Белгілі  бір  пәнді  игеру  үшін  теорияны ғана емес, практикалық  
дағдыларды жинақтау керек екендігі белгілі. Бұл үшін оқытылып жатқан 
үрдістер мен құбылыстардың математикалық моделдерін құрып үйрену ке-
рек, шешімнің алгоритмін жобалап және бағдарлама түрінде жүзеге асыру 
керек. Бұл мақсатқа жету үшін электрондық оқулық құрамына модельдік 
бағдарламалардың сериясы енгізілді, бұл модельдік бағдарламалар 
құрылымдардың графикалық иллюстрациясын және алгоритмдердің 
жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл оқушылардың түсіну деңгейін көтеріп қана 
қоймай, студенттің ойлау және сезу қызметін дамытуға септігін тигізеді. 

Шетел тіліне оқытудың негізгі мақсаты – студенттердің коммуникативтік 
мәдениетін қалыптастыру мен дамыту, шетел тілінде іс жүзінде сөйлеуге 
үйрету. Ал оқытушының міндеті – әр оқушы үшін шетел тілін іс жүзінде 
игеру мүмкіндігін жасау, әр студент өзінің шығармашылығын, белсенділігін 
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көрсете алатындай оқыту әдісін таңдау, шетел тіліне оқыту үрдісі кезінде 
оқушының танымдық іс-әрекетін жандандыру. Қазіргі кездегі педагогикалық 
технологиялар, мысалы, жобалау әдісін, жаңа ақпараттық технологияларды, 
интернет ресурстарын қолдану оқытудың жеке бағытталған жолын (амалын) 
қамтамасыз етеді.

Электрондық оқулық – оқушыларды даралай оқыту барысында жаңа 
ақпараттарды жеткізуге, игерілген білім мен біліктерді тесттік бақылауға 
арналған бағдарламалық құрал. Оқу үрдісінде жаңа ақпараттық технология-
ларды  енгізу  ісі  оқытушыларға компьютерлік техниканы меңгеріп қана 
қоймай, оны өз пәндерінде кеңінен қолдануға мүмкіндіктер береді. Соңғы 
он жылдықта бүкіл әлемге, білім беру үрдісіне едәуір ықпалын тигізген 
"халықаралық желі" (ағылшынша international net), бүкіләлемдік компъю-
тер желісі – Интернет. Кибернетикалық кеңістігін оқу мақсатына (siberspace) 
қолдану жалпы дидактика мен дербес әдістеменің едәуір ықпал тигізген 
абсолютті жаңа бағыты болып табылады, өйткені болып жатқан жұмыстың 
стиліне, академиялық деңгейіне үйренуші талаптарының өзгерісіне ықпалын 
тигізеді.

Жоғары оқу орындарында шетел тілін меңгерудің ең негізгі мақсаты  – 
коммуникативтік біліктілікті қалыптастыру, қалған мақсаттар (білім беру, 
дамыту, тәрбиелік) іске асу барысында жүзеге асады. Коммуникативтік 
амал – қарым-қатынасқа үйрету және мәдениетаралық өзара әрекеттесу 
қабілеттілігін қалыптастыру интернеттің жұмыс жасауының негізі болып 
табылады. Интернеттің қарым-қатынассыз мағынасы болмайды, себебі, бұл 
халықаралық, көпұлттық мәдени қоғам және оның тіршілік әрекеті бүкіл 
әлемде бір уақытта миллиондаған қатысушы әңгімелесушілерден құралған 
адамдардың электрондық қарым-қатынасына негізделген. Біздер шетел тілі 
сабағында интернетке қосыла отырып нақты қарым-қатынастың моделін 
құрамыз. 

Интернет қамтамасыз етіп отырған ортада студенттер шынайы тіршілік 
ахуалдарында, нағыз тіл ортасында коммуникацияға түсе алады.

Аса маңызды мән: құрылым мен мазмұнның түсінігіне, осы мақсаттарға 
қызмет көрсететін шетел тілі сөздігінің мағынасы мен мазмұнын зерттеу-
ге қызығушылық тудырады. Сайып келгенде, студенттердің ықыласы 
формалардың құрылымына қарағанда олардың қолданылуына және грамма-
тиканы үйрену жанама түрімен іске асады, яғни тікелей қарым-қатынаста тек 
грамматикалық ережелерге сүйене отырып дұрыс құрылым жасайды.

Компьютер студент жауаптарының әр түрлілігіне бейімделген: ол – 
дербестігін жетілдіруге,  сабақтағы қолайлы әлеуметтік-психологиялық ат-
мосфераны қалыптастыруға және олардың даралығын, сенімділігін дамыту 
әрі маңызды факторлардың бірі.

Білімнің дамуы қазіргі уақытта оның ақпараттық әлеуеті деңгейінің 
жоғарылауымен тығыз байланысты. Бұл ерекше белгілері барлық білімнің 
эволюциялық бағытымен қатар қоғам келешегін анықтайды. Мәлімет 
басымдылық іздестіру кезінде интернет көбіне-көп берілетіндігінен, 
дүниежүзілік ақпараттық кеңістікте өте табысты болуы үшін студенттерге 
ақпараттық мәдениетпен қатар компьютер-экрандық мәдениетін меңгеруі ке-
рек.

Ақпараттық жүйе, интернет алуан түрлі мәліметтің қорын өз 
қолданушыларына ұсынады. Олар төменгі қызметтердің негізгі жиынынан 
тұрады:

– (е-mail) электрондық пошта;
– (usenet) телеконференция;
– бейнеконференция;
– меншікті мәліметтің жариялауына мүмкіндік, (һоtрage) меншікті үй 

бетін Web-серверінде жасау және орналастыру;
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– ақпараттық қорларға рұқсат;
– (Look Smart, Galaxy Yahoo, InfoSeek/UltraSmart) анықтама тізбелері;
– (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite) іздестіру жүйесі;
– (Сhаt) желідегі әңгіме.
   Бұл қорларды сабақта белсенді түрде қолдануға болады. 
Коммуникативтік және мәдениетаралық біліктілікті меңгеру қарым-

қатынастық тәжірибесіз мүмкін емес, интернет желілерін  шетел тілі 
сабағында пайдалану виртуалды ортада уақыттық және кеңістіктік аясына 
шығуға мүмкіндік береді.  Дегенмен, интернет тек қана қосалқы техникалық 
құралы екенін ұмытуға болмайды және оқу үрдісінде ұғымды нәтижелердің 
табысына жету үшін сауатты интегралдау керек. Демек, шетел  тілін оқытудағы 
негізгі мақсат – қарым-қатынасқа түскенде әртүрлі ахуалдарда өзін еркін, 
тең дәрежеде сезіне білу және басқа тіл ортасында еркін бағдарлануға, яғни 
коммуникацияға үйрету болып табылады. 
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Резюме
В статье рассматривается эффективность использования электронных учебников через 

интернет.  Формирование   межкультурно-коммуникативной квалификации в обучении интернет 
технологиям.

үгінгі   заманның   талабына  байланысты дамыған  мемлекет-
термен тереземіз  тең   келуі  үшін  еліміздің  ең   басты  міндетінің 
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Шәкәрім атындағы мемлекеттік 
университетінің доценті,
Ақмарал  САДВАКАСОВА, 
университет магистранты

Аннотация. Бұл мақалада Семей қаласының студенттерінің психофизиологиялық   
ерекшеліктерінің зерттеу нәтижелері ұсынылған. Зерттеу жұмысында студенттердің 
психофизиологиялық ерекшеліктері ретінде зейін, қабылдау және есте сақтау үрдістері 
қарастырылған.

Түйінді сөздер. Студент, психофизиологиялық ерекшеліктер, зейін, қабылдау, есте 
сақтау.

Б
бірі – студенттерімізді мықты біліммен сусындатып, жақсы тәрбие беру. 
Алайда студенттеріміздің, яғни жастардың сапалы білім алуы үшін ең 
маңызды фактордың бірі: оқырмандардың морфофункционалдық және 
психофизиологиялық жағдайы. Сол себепті біліммен қатар денсаулық Елба-
сымыз жолдауында аталып өткендей өзекті мәселе болып қала бермек.

Адам баласының жас шақтарына байланысты психофизиологиялық 
функциялардың дамуы өте күрделі және жоғары қарама-қайшылықта бо-
латыны белгілі. Адамның жеке даму қасиеттері қоршаған ортаның әсерін 
бойында тоғыстыра білу ерекшелігіне байланысты. Атап айтқанда, адам 
баласының алған тәлім-тәрбиесі, генетикалық деңгейде берілетін тұқым 
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қуалайтын даму ерекшеліктері, тұлғалық ақыл-ой қасиеттері маңызды рөл 
атқарады. Адамның бұл психологиялық ерекшеліктерін зерттеу барысын-
да көптеген ғалымдар жұмыс атқарған. Психологиялық даму ерекшеліктері 
тұлғалық ақыл-ой қасиеттері және өзіндік іс-әрекет ерекшеліктеріне тәуелді 
болып келеді. Жеке даму үрдісі кезеңінде психофизиологиялық және даму 
ерекшеліктері  көрініс  табады.  Бұл  ерекшеліктерге  әсер ететін басты фак-
тор  –  қоршаған орта және тіршілік ету ортасының тікелей әсері.

Жас ерекшелікке байланысты психофизиологиялық ерекшеліктер мен 
дамуын көптеген ғалымдардың ғылыми еңбектерінен көруге болады. Оқу 
барысында адамның психологиялық жағдайы қабылдау барысында жоғары 
көрсеткіштер көрсетеді, ал оқу жылы аяқталарға жақын уақыт аралығында 
психологиялық қабылдаудың белсенділік деңгейі төмендейтіні анықталған. 

Бүгінгі таңда жастардың денсаулығына басты назар аударылып отыр. 
Бұл мәселе медициналық және биологиялық, волеологиялық, сонымен қатар 
әлеуметтік аспектілерде өзіндік ерекшелігімен сипатталады. Өйткені, бүгінгі 
таңда балалардың және жастардың денсаулығына экология тікелей әсер ету-
де. Экологиялық проблемалар организмде иммунитет тапшылығына әкеп 
соғады, сондай-ақ, аллергиялық, вегетативтік және психоэмоционалдық 
жағдайларына теріс әсер етіп отырғаны даусыз.

Сондықтан біз Семей қаласында оқитын студенттердің психо-
физиологиялық ерекшеліктерін зерттеуді мақсат еттік. Осыған орай, төменде 
көрсетілген әдістер бойынша психофизиологиялық көрсеткіштер зерттеліп 
анықталды. 

1. Сандар қатарын ұяшық көмегімен қысқа мерзімді механикалық есте 
сақтауды анықтау (Расстановка чисел).

2. Ұяшықта берілген сандардың ішінде жоқ сандарды байқау арқылы 
зейінді анықтау. «Сандарды іздеу» (Поиск чисел).

Тәжірибеге Семей қаласының Д. Қалматаева атындағы медициналық 
колледжі және Семей медициналық университеті мен Шәкәрім атындағы 
мемлекеттік университетінің 20-21 жас аралығындағы студенттер тар-
тылды. Студенттер жасына және жынысына байланысты топтастырылды.  
Д.Қалматаева атындағы медициналық колледжінен 21 қыз бала және 13 
ұл бала, Семей медициналық университетінен 11 қыз бала және 8 ұл бала,  
Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінен 11 ұл бала және 3 қыз бала 
сынаққа алынды. Сонымен тәжірибеге қатысқан студенттер саны 67 болды.

Қойылған мақсатқа сәйкес психофизиологиялық үрдістерді зерттеу 
жұмыстарынан төмендегідей нәтижелер алынды.

1-жұмыс. Сандар қатарын ұяшық көмегімен қысқа мерзімді механикалық 
есте сақтауды анықтау (Расстановка чисел) әдісі бойынша көрсеткіштер 
нәтижесі қыз балаларға қарағанда ұл балалардың көрсеткіштері жоғары 
болды. Аталған жұмыс нәтижелері төмендегі 1-кестеде студенттердің 
психофизиологиялық көрсеткіштері көрсетілген.

1-кесте. Қысқа мерзімді механикалық есте сақтау көрсеткіштері.

  Жынысы, қатысқан           Деңгейлері    Зейіннің бөлінуі (РВ) 
  студенттер саны 
  Ұлдар 32           Жоғары    21  ±0,6
             Орташа    7  ±0,1
             Төмен                               3  ±0,9

  Қыздар 35           Жоғары                 14  ±1,3
             Орташа                               16   ±3
                                           Төмен                               5   ±1,0
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m=±n
m – орташа арифметикалық қателік, n – қателік саны. 
Көрсетіліп отырған кестеге сәйкес ұлдар мен қыздардың қысқа мерзімді 

есте сақтауының айқын айырмашылықтарын байқауға болады. Бұл жұмыс 
бойынша жоғары көрсеткіш көрсеткен ұлдар 21 пайызды, қыздар 14  пайызды 
қамтыды. Орташа көрсеткіште ұл балалар мен қыз балалардың нәтижелері 7  
және 16 пайыздық айырмашылықты көрсетсе, төменгі көрсеткіш бойынша ұл 
балалар 3 пайыз, қыздар 5 пайыздық айырмашылықты көрсетті. Мәліметтерге 
сүйене келе ұл балалар есте сақтау бойынша жоғары көрсеткіш, ал қыз бала-
лар төменгі көрсеткіш көрсеткенін байқаймыз.

2-жұмыс. Ұяшықта берілген сандардың ішінде жоқ сандарды байқау 
арқылы зейінді анықтау «Сандарды іздеу» (Поиск чисел) әдісі бойынша зерт-
телген психофизиологиялық көрсеткіштерден қыз балаларға қарағанда ұл 
балалардың зейін қоюы жоғарырақ болатыны анықталды (2-кесте). 

2-кесте.  Зейінді  анықтау  (Поиск чисел)  әдісі  бойынша психо-
физиологиялық көрсеткіштері.

 

1-2 баллдық төмен көрсеткіш бойынша ұлдардан 4 студент,  қыздардан 
9 студент қанағаттанарлық нәтиже көрсетті. 3–5 баллдық орташа көрсеткіш 
бойынша ұлдардан 14 студент, қыздардан 17 студент жақсы нәтиже көрсетті. 
6–8 баллдық жоғары көрсеткіш бойынша ұлдардан 13 студент,  қыздардан 7 
студент жоғары нәтиже көрсетті. Ал 9 баллдық көрсеткіш бойынша 1 ұл бала 
және 2 қыз бала өте жақсы нәтиже көрсетті. Жоғары көрсеткіш бойынша ұл 
балалар басым нәтижелерге ие болып, қыз балаларға қарағанда зейін қоюы 
жоғарырақ болатыны анықталды. 

Зерттеу нәтижелеріне назар аударсақ, студенттер арасында қыз балаларға 
қарағанда ұл балалардың қабылдауы мен зейіні жақсырақ болатыны 
аңғарылды. Зерттеуге алынған 20-21 жасар студенттердің арасында қыздар 
мен ұлдарды салыстырғанда ұлдардың көрсеткіштері басым болды. 

Зерттеу қорытындысы бойынша мынадай тұжырым жасауға тура келді.
1. Механикалық жады көрсеткіштері студенттер арасында қыз балаларға 

қарағанда ұл балаларда жоғары көрсеткіштерге ие болды. 
2. Зейінді анықтауда студенттер арасында ұл балаларға қарағанда қыз 

балалардың зейін қоюы жоғарырақ болатыны анықталды.
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студенттер 
саны  
              1          2           3           4            5           6            7           8              9 
              балл    балл     балл     балл      балл      балл     балл    балл      балл 

Ұлдар 32           2          2         4        5       5      6      3     4      1 
Қыздар 35          0         9         6        7       4      4     1     2      2
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Резюме
В статье рассматриваются итоги исследования  психофизиологических особенностей 

студентов города Семей. Исследовательская работа  рассматривает процессы восприятия, 
внимания и памяти, как психофизиологические особенности студентов.  

Summary
The article discusses the results of the study psychophysiological features of students of Semey. 

Research examines the processes of perception, attention and memory as the physiological characteristics 
of students.

ормирование духовно-нравственных ценностей современных славянских 
женщин, девушек и девочек зависит от происходящих на протяжении по-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ТРАНСФОРМАЦИЙ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
(1981–2013 гг.):  ЖЕНЩИНА – ДЕВУШКА 

Оксана КАТРЕНКО,
аспирант кафедры психологии
государственного учреждения образования
«Академия последипломного образования»

Ф
следних тридцати лет трансформаций ценностных ориентаций (ЦО) женской 
когорты. Данный процесс сопровождался активным становлением социальных 
ролей и характеризовался передачей духовно-нравственных жизненно важных 
ЦО от старших поколений младшим. При этом изменения ценностных пред-
почтений в разные возрастные периоды становления женской идентичности 
связаны с ЦО матерей и их адаптивными способностями. Чем объясняется ду-
ховный или антидуховный ценностный выбор женского населения Беларуси и 
России.

ЦО составляют направленность личности на определенные ценности и 
проявляются в особенностях целеполагания и способах их достижения. Они 
представляют сложную динамическую структуру, которая, зависит от ценно-
стей социума [1, c. 9]. В зависимости от содержания социальных ролей ЦО 
женщин выполняют нормативную, регулирующую или развивающую функции 
[2, c. 7].

Ценности – реально действующие регуляторы деятельности, оказывающие 
влияние на поведение независимо от их отражения в сознании (Д.А. Леонтьев, 
1992) [3, c. 3]. Жизненные ценности являются ядерным компонентом жизнен-
ных стратегий (К.А. Альбуханова-Славская, Е.Д. Демченко, С.Л. Рубинштейн), 
влияют на самоопределение, на построение жизненных перспектив. Система 
жизненных целей и ценностей определяет жизненную стратегию личности [4, 
c.107].

Духовные ценности – внутренние, чувственно освоенные и осознанные 
субъектом ориентиры его деятельности и жизни, нравственно регулирующие 
отношения с самим собой, с людьми, с человеческим сообществом [5, c. 21]. 
Нарушения ценностной основы жизни являются причиной стагнационных лич-
ностных процессов: снижения способности к саморегуляции, развития неадек-
ватности по отношению к реальности [6, c. 3].

Так, до середины XIX в. главной «профессией» женщин было домашнее 
хозяйство. Культурная традиция определяла широкое распространение цен-
ностей «женщины-матери»: ответственность, доброта, сострадание, умение 
понимать детей, верность их интересам. После 1917 г. сформировалось пред-
ставление об идеальной женщине как о «женщине-труженице», чья трудовая 
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занятость требовала принятия «маскулинных» ценностей с сохранением сте-
реотипа «женского предназначения» [7, c. 22]. Традиция Советского государ-
ства способствовала развитию эмансипации, связанной с вовлечением женщин 
в сферу экономического производства, формированию у них мужских качеств. 
Как результат: достижение экономической независимости; разрушение тради-
ционного семейного уклада; изменение и противоречие ценностных мотива-
ций материнства и профессионального успеха. В перестроечный (1985–1991) 
и постперестроечный периоды происходит ломка традиционных нравственных 
ценностей [8, c. 308].

Ухудшение экономического положения и качества жизни, попытки смены 
традиционных нравственных норм вызвали трансформацию социокультурных 
ЦО. На первый план выступили материальные интересы, потребность выжи-
вания в новых условиях [9, c. 3]. При этом выбор базовых ценностей, ЦО на 
способы выживания зависел от образования и семейного положения женщин 
[10, c. 5].

Рекламирование ценностей индивидуализма повлекло вынужденную само-
стоятельную адаптацию, с которой справилась меньшая часть женского населе-
ния. Большинство из них оказались неспособными адекватно воспринимать и 
оценивать изменяющиеся ценности [7, c. 22]. Всего 31,4 % российских женщин 
(1991–1997) были озабочены падением нравственных ценностей общества. 
Сис тема их внутренних предпочтений позволяла учитывать ценности, опреде-
ляющие экономическую выживаемость и ориентиры на будущее [10, c. 10].

Обострилась проблема женского конформизма как некритического отно-
шения к господствующим мнениям, стереотипам, как механизма выживания и 
адаптации. Она вызвала противоречия: между необходимостью адаптации к но-
вым социально-культурным условиям и социально-психологической неготов-
ностью большинства принять новые нормативы и ценности [9, c. 3].

Так, экономическая нестабильность сильно усугубила дезадаптацию.
Привлечение женской рабочей силы в период экономического роста и вы-

теснение ее с рынка с потерей социальных гарантий в период спада, привели 
к дестабилизации жизни и беспокойству о будущем детей. Распределение ЦО 
среди женщин (25 – 50 лет) 1990-ых гг. имело неравномерный характер, и было 
обусловлено психологическим дискомфортом, социальной напряженностью, 
чувством неуверенности [10, c. 12–13]. Казалось, конформизм должен бы спо-
собствовать трансформации идейно-нравственных ЦО и либерализации усво-
енных ранее ценностных нравственных установок женщин. Но его распростра-
нение в 1990-ых гг. ограничилось женским консерватизмом, приверженностью 
традиционным нравственным ценностям и идеалам [9, c. 23].

Реально  женщина  должна  была  выбрать для себя жизненную страте- 
гию – сознательно принять новую социальную реальность или вынужденно 
смириться с ней. Противостояние воспринималось как заведомо проигрышная 
стратегия, ведущая к дезадаптации [10, c. 19]. При этом высокий уровень со-
циально-психологической адаптированности связан с положительными ценно-
стями, а дезадаптированности – с противоположными свойствами [6, c. 20]. Так 
О.А. Хасбулатова (1997) указывает на большой процент женщин (46%), осозна-
ющих свое выпадение из под опеки государства и психологически не готовых к 
инициативной деятельности по самообеспечению [10, c. 22].

В целом, появление новых социокультурных ролей женщин потребовало 
активизации и переоценки системы ценностей, выявления путей оптимизации 
жизненных ЦО, самореализации [7, c. 3]. Как показало мониторинговое ис-
следование (1991–1997), женщины, имеющие семью, совмещающие несколько 
ролей, были самостоятельнее и рассчитывали на свои силы. Наличие высшего 
образования способствовало росту оценки женщиной своих потенциальных 
возможностей [10, c. 22]. Также О.К. Исаченко (2005) подтверждает, что боль-
шинство «деловых женщин» имели семью (50% – двоих детей) и занимались 
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карьерным ростом. Их успешная профессиональная деятельность способство-
вала выработке и передаче детям культурных ценностей [7, c. 5–7].

В результате, вынужденная адаптация спровоцировала возникновение кон-
фликта между ценностным самосознанием и самоопределением женщин, обна-
жив «минусы» трансформации женских духовно-нравственных ЦО.

Так, О.В. Никитина (2001) полагает, что эволюция традиционных ролей 
способствует увеличению конфликтности внутриличностного и межличност-
ного уровней [11, c. 129]. Так гендерные стереотипы, ситуация «двойной за-
нятости» (М.В. Бучацкой, 2006) обусловливают наличие интер- и интропсихи-
ческих конфликтов, снижающих уровень психического благополучия [12, c. 5]. 
По мнению Н.В. Король (2011), усложнившаяся жизнь женщин в связи с сочета-
нием семейной роли и профессиональной приводит к конфликту [4, c.109]. При 
этом, высоко психологически благополучных работающих женщин отличают 
роли, отражающие удовлетворенность своим положением в семье и на работе. 
У психологически неблагополучных женщин появляются роли, несущие нега-
тивную смысловую нагрузку и с возрастом их набор увеличивается [12, c. 23].

Как следствие, создание семьи откладывается, уменьшается в ней количе-
ство детей, дилемма «ребенок или карьера» все чаще решается женщинами в 
пользу карьеры [13, c. 3]. Так В. Ярославкина (2008) подтверждает, что для со-
циально активной женщины РФ стал характерен отказ от материнства с ЦО на 
роль профессионала [3, c. 3]. Л.Н. Тронина (2010) также говорит об измене-
нии отношения к ценности материнства (отказ, отсутствие заботы о ребенке), 
подменяющейся: успехом, профессиональной ответственностью, педофобией, 
профессиональным эгоизмом, гедонизмом, что ведет к демографическому кри-
зису, изменению системы ЦО [8, c. 308] и выстраиванию определенного типа 
личности, проявляющегося в соответствующей модели поведения [3, c. 3].

Далее, отметим, что особенности изменений женских ЦО раскрываются 
посредством гендерной идентичности. Если еще в 2000 г. отмечалось сохране-
ние российскими женщинами нравственных чувств, приверженность духовным 
ценностям, ценности семьи [9, c. 23], то с 2001 г. ученые стали указывать на из-
менения в женском самосознании, на нарушение равновесия между «маскулин-
ностью» и «фемининностью» [11, c. 129], а к 2008 г. – на стремление женщин 
отойти от традиционно закрепившейся в социальном сознании женской роли и 
на несоответствие типично женских черт поведению [3, c. 3].

Так О.К. Исаченко (2005) отмечает, что «деловая женщина» РФ совмеща-
ет «маскулинные» и «фемининные» черты и имеет ЦО: целеустремленность, 
коммуникабельность, трудолюбие, профессионализм, работоспособность, от-
ветственность, исполнительность, деловитость, компетентность, принципиаль-
ность, доведение начатого дела до конца [7, c. 23].

Ю.М. Кузнецова (2006), приходит к выводу, что российские женщины кон-
структивно относятся к транслируемым культурой ценностям, а девушки про-
являют признаки фемининной модели ценностного отношения к жизни [6, c. 
20].

Е.В. Ярославкина (2008) выявила, что: 1) традиционные женские ценности 
соответствуют россиянкам (25–60 лет) с фемининной гендерной идентично-
стью, а мужские – с маскулинной; 2) ценности маскулинных женщин: отдых, 
работа, деньги, семья; андрогинных: любовь, вкусный ужин, ребенок, счастье; 
фемининных: жизнь, деньги, успех, мужчина; 3) маскулинным женщинам важ-
ны мужские ценности: свобода, творчество, успех, работа, развитие; феми-
нинным – женские: ребенок, семья, любовь, красота, счастье; андрогинным – 
мужские: свобода, развитие, работа и женские ценности: ребенок, счастье; 4) 
ценности фемининных и андрогинных женщин сходны; 5) маскулинные ценят: 
оптимизм, целеустремленность, ответственность, жизнерадостность, гордость, 
творчество, трудоголизм, интеллектуальность, профессионализм, самодоста-
точность и ориентированы на саморазвитие, высшие духовные ценности; фе-
мининные – доброту, заботливость, простоту, порядочность, общительность, 
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красоту; андрогинные – ум, уравновешенность, доброту, рассудительность, 
терпимость, общительность [3, c. 23–24].

Е.В. Кулаева, Н.Л. Иванова (2012) определили, что: среди женщин РФ 25–
55 лет 61% занимает андрогинный тип гендерной идентичности, 23% – феми-
нинный, 6% – маскулинный, 10% – недифференцированный. С возрастом: у фе-
мининных женщин снижаются потребности в общении, понимании, ценность 
себя и повышаются – в автономии, самореализации; у маскулинных – самопри-
нятие, ценность психофизических данных, ухода за внешностью, но значимы 
социальный статус, групповая принадлежность; у андрогинных – стремление к 
саморазвитию, но высоки потребности в безопасности, уважении, признании, 
автономности будущего, самостоятельности; 4) у недифференцированных по-
вышена потребность в самоуважении [14, c. 3, 5, 8].

Далее обратим внимание на то, что вынужденная адаптация и негативные 
особенности жизнедеятельности славянских женщин повлекли за собой силь-
нейшие трансформации их семейных и внесемейных ценностей.

Так, средством адаптации российских женщин (1991–1997) к изменяю-
щимся условиям (с целью выживания) было намерение отказаться от рождения 
детей (у замужних 30–40 лет – свыше 50%; в 25–30 лет – 17,2%) [10, c. 27]. 
Этому способствовало и разрушение семейных традиций, произошедшее из-за 
сексуальной революции, перевернувшей общественную мораль и снизившей 
рождаемость [11, c. 3, 129].

Также мониторинговое исследование (1991, 1995, 1997) показывает, что: 
1) самые значимые ценности: здоровье, семейное счастье, материальное благо-
получие (за 1991 – 1997 гг. в 10 раз выросла важность двух последних); 2) для 
дам с высшим образованием ценно образование; 3) для женщин до 30 лет важ-
ны: интересная работа, профессионализм, трудолюбие, обязательность в дело-
вых отношениях, независимость, свобода, любовь; менее ценны: предприим-
чивость, стремление к успеху, творчество; незначимо уважение окружающих. 
Так, сформировавшаяся шкала ценностей в женском социуме в 1990-ых гг. мало 
способствовала выработке новой жизненной стратегии на самореализацию, су-
веренность и развитие [10, c. 34–37].

Н.С. Газанчян отмечает (2004–2005), что для неработающих женщин 20–30 
лет РФ были важны: семейные ценности и материальное благополучие. ЦО на 
внесемейные ценности (кроме эгалитарного супружества и самосовершенство-
вания) размыты. 40% выбирали материальное благополучие вместо рождения 
очередного ребенка [2, c. 7–9].

А.В. Узик (2009) подтверждает ослабление ценности долговременного 
брака с детьми в РФ нарастанием ЦО на малодетность и несемейную жизнь; 
обострением противоречия между ценностями профессионального роста, по-
вышения социального статуса и семейными ценностями; ростом индивидуа-
лизма и эгоцентризма. Так, у верующих людей сильные ЦО на семью и детей, 
больше удовлетворение от общения с ними, для них неважны карьера, статус, 
аборты. Но, чем важнее внесемейные ценности: образование, карьера, профес-
сионализм, высокий доход, успех у противоположного пола, общение с дру-
зьями, сексуальные отношения до/вне брака, тем меньше ЦО на родительство 
и семью, сильнее негативизм, связанный с детьми («дети – помеха») [15, c. 10, 
19–22].

По мнению Л.А. Грицай (2010) незначимость ценности семьи с детьми по 
сравнению с ценностью личного самоутверждения приводит к падению уровня 
физического и психического здоровья детей, понижению их интеллектуального 
потенциала и духовно-нравственных ценностей, усложнению адаптации [16, c. 
2].

Примечательно, что жизненные ценности белорусских женщин (19–40 лет) 
в представлении о счастье это: семья (благополучная, дружная, счастливая); ра-
бота (любимая, интересная, хорошо оплачиваемая, карьерный рост) и немате-
риальные (радость жизни, самореализация, личностный рост); материальный 
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достаток, здоровье, друзья; досуг; внешность, социальный статус (Н.В. Король, 
2011) [4, c.109–111].

Анализ эмпирических исследований подтверждает, что удовлетворенность 
жизнью и ее смыслом полнее у женщин, состоящих в браке, имеющих желан-
ных детей, любимую работу, заботящихся о своих близких, об их и своем здо-
ровье, получающих радость от жизни и удовлетворение от своих увлечений, 
материально обеспеченных, любящих себя, заботящихся о своей внешности. 
Но ценность здоровья становится второстепенной из-за многих негативных 
факторов. Однако это способствует формированию ценностного конфликта у 
детей, которым внушается важность здоровья, но демонстрируется пример по-
ведения, не соответствующий здоровье – сберегающему образу жизни. Утрачи-
вается осознание того, что здоровье – основополагающий фактор жизненного 
благополучия. 

Малая же ценность друзей с возрастом, сужение границ социума, где жен-
щины ощущают себя психологически комфортно, приводит к тому, что комму-
никативные потребности они реализуют в основном в семье [10, c. 36]. К 40–50 
годам значение этой ценности резко убывает [17, c. 34–37]. А.П. Васильев под-
черкивает негативные тенденции в организации и реализации женщинами РФ 
своего досугового времени [9, c. 23].

Так, исходя из выше изложенного, становится понятно, что становление 
духовно-нравственных ценностей женщин на протяжении длительного перио-
да претерпевало значительные изменения. Однако, произошедшая «ломка» 
ценностной системы женского населения Беларуси и России неминуемо приве-
ла к большой разбалансировке ценностных установок и ориентаций у следую-
щих поколений молодых славянок. В связи с этим, интерес представляет анализ 
эмпирических исследований ЦО девушек (студенток, учащихся), проявляющий 
«яркие» последствия ценностных преобразований.

Еще в 1980-ых гг. значимыми ценностями белорусской молодежи были: 
возможность приносить пользу обществу, заниматься любимым делом, заслу-
жить трудом авторитет и уважение друзей, совершенствовать свои знания и 
умения [18, c. 41]. Однако за десятилетие ситуация в корне изменилась. 

Исследования динамики ЦО молодежи, проводимые российскими и бе-
лорусскими учеными, фиксируют их трансформацию с конца 1980-ых гг. [19, 
c. 230]. Данные социо-психологических опросов говорят о росте значимости 
либеральных, демократических и гедонистических ценностей молодежи, пере-
ориентацию ее сознания с коллективистских на индивидуалистские ценности, 
усиление прагматизма, и утилитаризма [18, c. 40].

Девушки 1990-ых показывали высокие адаптационные возможности, оп-
тимизм, настроенность на самозащиту, использование личных жизненных ре-
сурсов. Но препятствиями в преодолении трудностей, были отсутствие деловой 
хватки, бойцовских качеств, психологической неготовности к жизни в условиях 
конкуренции [10, c. 42]. Лидирующие ЦО студенток в 1996 г. – самореализация 
и независимость, связанные с пассивной исполнительностью [20, c. 63–69], а 
в 1999 – образование и рост прагматизма в отношении к нему; преобладание 
ценностей предприимчивого нонконформизма в сочетании с либеральным гу-
манизмом и рациональным конформизмом [21, c. 107].

Важные ценности белорусских студенток это: здоровье, семья, дети, друж-
ба, и настрой на материальное благополучие, карьеру (Г.М. Грибов, 2001) [20, 
c. 63–69].

Опросы Института демографических исследований РФ (2003) показывают 
высокую ЦО девушек 14–24 лет на друзей, детей, свободу и независимость. 
Для них были значимы: семья, здоровье, успех в жизни, интересная работа, а не 
важны: досуг, альтруизм, безопасность, уважение (в 14–19 лет значимее свобо-
да, но не дети, а после 19 лет возрастает ценность детей) [17, c. 34–37].

Главным ценностным фактором экономического поведения белорусской 
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молодежи в 1997–2003 гг. была удовлетворенность материальным положени-
ем. Но, наряду с освоением адаптационной стратегии, базирующейся на со-
циально-одобряемых ценностях, часть молодежи адаптировалась к новым со-
циально-экономическим условиям, воспринимая ценности, несущие опасность 
девиаций (Д.Г. Ротман) [22, c. 50–59].

Также А.Г. Иванов (2005) отмечает существенные изменения ценности се-
мьи и сексуального поведения у девушек РФ (позитивное отношение к ранней 
половой жизни с частой сменой партнеров; рост беременностей, родов вне бра-
ка; настрой на малодетность), смещение ценностей от здоровья к материально-
потребительским приоритетам, высокую распространенность курения, употре-
бления алкоголя, наркотиков; у 15–19 летних аборты [23, c. 3, 20].

Далее из-за обострения проблемы материнства и детства ситуация усугу-
билась. Так Е.Х. Валеева (2006) подтверждает учащение девиантного материн-
ства: рост ранних беременностей, несовершеннолетних матерей, социального 
сиротства. Она выявила: 1) позитивно настроенные на материнство девушки 
(97%), имели ЦО на «личностный комфорт» (семейное благополучие), актив-
ную жизнь (профессиональный, карьерный рост, повышение образования, са-
мореализация), адекватный уровень самопринятия, самоуверенность, желание 
походить на мать; 2) негативно настроенные (3%) – ориентированы на бездет-
ность, со смешанными ЦО, самоотвержением, неуверенностью, внутренней 
конфликтностью, «враждебностью» к матерям; 3) некоторые учащиеся педаго-
гического колледжа не хотели в будущем иметь детей [24, c. 7, 186, 188].

Тем не менее, И.Г. Биченко показывает (2004–2007), что ЦО студенток РФ 
на любовь, здоровье, семью представляли ценностное ядро, сформированное 
из устойчивых ценностных доминант. Но ЦО на образование, материальная 
обеспеченность не были стабильны. Взаимная любовь, теряла в весе с ухуд-
шением материального положения и заменялась потребностью в безопасности, 
альтруизмом, честолюбием. Для девушек с альтруистическими мотивациями 
материальная обеспеченность была менее значимой [25, c. 131]. По Е.А. Мах-
риной (2002–2005), для ценностного отношения к деньгам старших студенток, 
характерно зарабатывание денег; а младших – накопление [26, c. 213].

Исследование С.В. Мерзляковой (2002–2006) подтверждает представлен-
ность в сознании студенток РФ 17–22 лет ценностно-мотивационного ядра с 
неизменными ценностями: здоровье, счастливая семейная жизнь, любовь, хо-
рошие друзья (кроме любви). Важны были: уверенность в себе, честность, за-
ботливость, не важными – познание, ответственность, отвергаемые – красота 
природы и искусства, развлечения, счастье других, творчество. Для маскулин-
ных девушек были значимы индивидуальная самореализация (продуктивная 
жизнь, свобода, высокие запросы, рационализм); для фемининных – счастливая 
семейная жизнь, терпимость, незначимы: образованность, активная деятельная 
жизнь, исполнительность. Маскулинные девушки выбирали более продуктив-
ные ценности. Выявлено отсутствие психологической готовности к любви и 
браку, несмотря на их декларируемость. Значимыми факторами, определивши-
ми иерархию ЦО, стали акцентуация характера и локус контроля [1, c. 151–155].

Но Ю.Б. Матюшина (2006) говорит о большей ориентированности студен-
ток РФ на интеллектуальное развитие и чувство призвания, чем на изменение 
социального статуса [27, c. 168]. Н.М. Байков (2006) отмечает ведущие цен-
ности российских студентов 17 лет: здоровье, любовь, наличие хороших и вер-
ных друзей; образованность, что согласуется с представлениями о поиске своей 
идентичности в этом возрасте. Наименее значимые ценности: счастье других, 
творчество, продуктивная жизнь, познание [28, c. 158].

Однако многие исследователи обращают внимание на имеющиеся расхож-
дения между декларируемыми ценностями и поведением девушек. 

г. Минск, 
Беларусь.

(Продолжение на следующем номере.)
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азақтың хас батыры Қарақыпшақ Қобыландының асыл сүйегін іздеп та-
уып, әу баста жамбасы тиген бағзы мекенге жерлеп, тарихи болмысын 

ӘОЖ (УДК): 950.574.1

АҚТӨБЕ  ЖЕРІНДЕГІ  
ТАРИХ  ТҰНБАЛАРЫ

Серік   БЕКТЕНҒАЛИЕВ,
А.Жұбанов атындағы  мемлекеттік 
университетінің магистранты

Аннотация. Әбілқайыр ханның Қазақстанның саяси тарихындағы рөлі аса зор. 
Бүгінгі таңға дейін өзінің көкейкесті маңызын жоғалтпағандықтан, оны мәңгі есте 
сақтау, сөз жоқ, барлық қазақтардың, бірінші кезекте тарихшылардың, көрнекті 
саяси қайраткер әрі қолбасшысының бейіті орналасқан Ақтөбе облысының мүдделі 
органдарының, барша жұртшылығының маңызды борышы болып табылады.

«Хан моласы» мемориалдық-туристік кешенін ұйымдастыру мен көріктендіру 
шараларын жүргізу Ақтөбе облысы мен Қостанай облысындағы туризм жұмысын 
дамытуға септігін тигізеді. Мақалаға осы өзекті мәселе арқау болады.

Қ
анықтаған оқиғадан соң тек Ақтөбе жұртшылығы емес, бүкіл қазақ халқы 
бір серпіліп қалғаны анық. Өйткені, бұған дейін фольклорлық кейіпкердің 
ортамызға «оралуы» болған жоқ еді.

Ақтөбе облысында тағы бір тарихи маңызы бар шаруа қолға алынды. 
Ол – өз заманында тарихи шешім қабылдап,  қазақты ұлт ретінде сақтап 
қалған Әбілқайыр хан сүйегін іздеу. Ұлт зиялылары Әбіш Кекілбайұлы мен 
Мырзатай Жолдасбеков Ақтөбе жеріне келіп, әуелі Қобда өңірін аралап, 
Қобыланды батыр кесенесі мен Абай-Байтаққа тәу етіп, «Қырғынның мола-
сы» мен 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісіне қатысқан боздақтар жерлен-
ген Қарасу бейітіне қойылған ескерткішке соғып дұға оқыды. Меймандар 
келесі күні Ақтөбедегі Мәдениет орталығында зиялы қауыммен жүздесіп, 
Әбілқайыр хан жерленген «Хан моласы» қорымында жүргізіліп жатқан 
кешенді зерттеулердің нәтижесі туралы кең көлемде пікір алысты. 

Әбілқайыр ханның Қазақстанның саяси тарихындағы аса көрнекті рөлі 
даусыз. Бүгінгі таңға дейін өзінің көкейкесті маңызын жоғалтпағандықтан, 
оны мәңгі есте сақтауы, сөз жоқ, барлық қазақтардың, бірінші кезекте 
тарихшылардың, осы аса тұлғалы саяси қайраткер әрі қолбасшысының 
бейіті орналасқан Ақтөбе облысының мүдделі органдарының, барша 
жұртшылығының маңызды борышы деп білеміз. Сол себепті «Хан мола-
сы» зираттар кешенінде соңғы жылдары жүргізілген тиянақты зерттеулер 
заңды. Күрделі түйінді мәселені шешуде Әбілқайыр хан жерленген орын-
ды дәл анықтауды, басқа да маңызды шараларды, ең алдымен,  бұл жерде 
мемориалдық-туристік кешен құру үшін барлық мүдделі жақтардың күш-
жігерін талап етеді. 

Кіші жүз ханы Әбілқайыр 1748 жылы күші басым Барақ сұлтанмен 
шайқаста қаза тапқан өңірде жерленгені мәлім. Кейін «Хан моласы» деп 
аталып кеткен зираттың Өлкейек пен Қабырға өзендері қиылысқан тұстан 
батысқа қарай 4 шақырым жерде жатқаны анықталған. Қазір ол Ақтөбе 
облысының Әйтеке би ауданының орталығы – Комсомол ауылынан 180 
шақырым жердегі шалғай мекен. 

Мола үстінде шағын мавзолей ашылып, ағаш отырғызылған. «Хан мо-
ласы»   аумағында пайда болған ауқымды қорымда қазір мыңдаған үйінділер, 
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төбе-обалар пайда болған. Әбілқайыр ханның мавзолейі тез бүлініп, 100 
жылдан соң  тек  «ақ  тал»  жалғыз  белгі  болып  қалған. Өкінішке  қарай,  сол 
ағаштардың қалдығы ХХ ғасырдың ортасында өрттің салдарынан жоғалып 
кеткен. Әбілқайыр  ханның  моласы ХVIII–ХIХ ғасырдың екінші жартысында 
әртүрлі деректерде сипатталған. Бірақ, олардың қайшы тұстары да жоқ емес. 
Шындыққа 1771 жылы капитан Николай Рычков қалдырған деректер біршама 
жақын. 1950–1980 жылдар аралығындағы осы аса көрнекті қайраткердің 
бейіті әртүрлі себептермен ұмытылып, ешбір белгі қойылмаған. Сонымен 
«Әбілқайыр хан моласы» мәселесі пайда болып, ХХ ғасырдың 70-жылдары 
мен 80-жылдары «Хан моласы» кешенінде Ө.Жәнібеков, А.Сатаев бастаған 
экспедициялар және көрнекті жазушы Ә.Кекілбаев келіп кеткен. 1983 
жылы «Хан моласында» С.Е. Әжіғалидың жетекшілігімен  зерттеу жұмысы 
жүргізілді. Бұл жұмыстар 1998, 2001 жылдары одан әрі жалғасты. Соның 
негізінде кешенді зерттеу (географиялық жоспарды түсіру, эпиграфиялық 
ескерткіштерді талдау, топырақты зерттеу) мен оның тарихи-мәдени аумағын 
айқындау, этнографиялық деректер жинау мақсатында көптеген жұмыстар өте 
орынды. Сөйтіп, ауқымды кешеннің солтүстік-шығыс бұрышында моланы 
табу болжамы байқалды. 2007 жылы Ақтөбе облысы әкімдігінің бастамасы-
мен «Хан моласы» кешені мен оның тарихи-мәдени аумағында ғылыми зерт-
теу жұмыстары қайта жалғасты. Оған ұшқыш фотограф-дельтатеанеристер, 
геофизиктер, топырақтанушылар, археологтар кең түрде тартылды. Әртүрлі 
тәсілдер пайдаланылды. Бірінші кезекте «Хан моласы» кешені мен оның та-
рихи аумағына қатынасты мұрағаттық-библиографиялық деректер көптеп жи-
налды. Соғыстан кейінгі кезеңде тиісті ұйымдар әзірлеген топографиялық кар-
талар мен аэрофото-суреттерге талдау жасалынды. «Хан моласы» кешенінің 
біршама дәлірек суреттерін әуеден түсіру үшін атқарылған шаралар зерттеу 
мен «Хан моласын» іздеуге берік негіз қалады. 2007–2009 жылдары этноархе-
олог профессор С.Е. Әжіғалидың жетекшілігімен әртүрлі мамандар (Алматы, 
Қарағанды, Новосибирскіден) этнограф Рақым Бекназаровтың қатысуымен 
"Хан моласы" кешенінде тікелей дала жұмыстары қарқынды жүрді. «Хан 
ағашының» тамырын табу үшін 300-ге жуық шурф ( 0,5*0,5  1*1м) жасалды. 
Дегенмен, жергілікті тұрғындар моланың басты белгісі болған «ақ талдың» 
өскен  жерін дәл көрсете алмады. Екі тұрғын ғана зираттың солтүстік-шығыс 
бөлігіндегі жалғыз обаны – 178-нысанды сеніммен нұсқады. Ол соңғы мау-
сымда «Хан моласын» іздеуде негізгі болжам болды. Кешенде ауқымды 
геофизикалық іздестірулер жүргізіліп (атқарушы – «геокен» геофизикалық 
кәсіпорын), соның  нәтижесінде  зираттың едәуір бөлігінің  (213 бөлігі) 
жерасты конструкцияларының құрамы біршама айқын анықталды. «Хан 
моласының» тұрған жерін анықтау мәселесінің шешілмеуіне байланысты 
(ақ талдың тамырын таптау, куәгерлер мәліметтерінің қарама-қайшылығы) 
археологиялық жазба жұмыстарын жүргізу ұйғарылды. Бұл жұмысты архео-
логтар, тарих ғылымының кандидаттары  А.Бисембаев, М.Қожа жүргізді. Осы  
жұмыстың  негізінде  178-ші нысанда көптеген мола үйіндісінің қалдығы 
– мавзолей (қоршау-күмбез), ескерткіштің ішінде саз балшықтан жасалған 
қабір үсті құрылысы  (сағана) табылды. Сірә, Н.Рычков «табыттың негізі» 
деп соны атаса керек. Осылайша  Әбілқайыр ханның жерленген жерін табуға 
үміт беретін бірқатар негіздер пайда болды.

1. 178-ші нысанның  географиялық орналасуы.
2. Екі куәгердің берік сенімі.
3. 4 бұрышты құрылымның, негізінен, Н.Рычковтың сипаттамасымен 

сәйкес келуі.
4. Н.Рычков бойынша «табыт негізінің»  саз балшықты қабір үсті 

құрылысының (сағана) болуы. Бұл өте маңызды.
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5. Сүйектегі кейбір жарақат таңбалар (тірі кезіндегі жарақат болуы 
мүмкін).

6. Зират аумағында өсімдік (ағаш) қалдықтарының табылуы.
7. Шығыс жағынан аттың бас сүйегі мен жақ сүйегінің табылуы (Нұралы 

хан Н.Рычков сапарынан біраз бұрын әкесіне ас беріп, «семіз жылқыны» 
сойған болатын).

8. А.Алдашевтің 1979 жылғы фотосуретінде онда Ә.Кекілбаев және басқа 
да қатысушылар 178-ші нысанды нұсқайтын үлкен оба төңірегінде куәгер 
қарт тұрғындармен бірге бейнеленген. 

Дегенмен, бүгінгі таңда ханның жерленген жерін табудың басты міндеті 
сүйек қалдықтарын талдап, оны Әбілқайырдың дене бітімі деректерімен са-
лыстыру болып отыр. Бұл ретте ханның тікелей ұрпақтарының тұқым қуалау 
нышандарын анықтаудың маңызы зор. Бұл мәселе бүгінгі таңда ҚР тарих 
және этнология институтының антропологиялық тобының қарауында. «Хан 
моласы»  қорымында жүргізілген жан-жақты жұмыстар Әбілқайыр ханның 
жерленген жерін анықтау мүмкіндігін айқындай түсті.

Сондықтан түйіннің қалай шешілгеніне қарамастан «Хан моласы» 
мемориалдық-туристік кешенін ұйымдастыру мен көріктендіру шарала-
рын жүргізу қажеттілік болып табылады. Бұл Ақтөбе облысы мен Қостанай 
облысындағы туризм жұмысын дамытуға көп септігін тизізбек. Прези-
дент Н.Ә. Назарбаевтың «Мәдени мұра» бағдарламасының жұмысына да 
дәл келіп тұр. Халықаралық туризм негізінде «Хан моласы» кешені мен 
басқа да бірқатар тарихи-мәдени нысандар (Мақтөбе, Кенесары ханның іс-
әрекетіне байланысты Кілемжайған тарихи орны, Ырғыздағы бірқатар аса 
ірі архитектуралық ескерткіштері) зор мәртебеге ие болар еді. Ең бастысы,  
Қарабұтақ, Ырғыз, тағы басқа да тұрғын мекендер аумағында Әбілқайыр 
ханға  арналған  ескерткіш  белгілер  орнату  жақтары  қолға алынса, құба-
құп.
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Резюме

В статье рассматривается роль Абулхаир хане в политической жизни Казахстана. Под-
нимается вопрос о созданий мемориально-туристического объекта “Хан Моласы”. Поясняя это 
тем, что историко-культурные объекты (Мактобе, “Могила хана”) смогло бы внести вклад в 
развитие международного туризма.

Summary

Undeniable particularly significant role of Abulkhair Khan in Kazakhstan's political life . The 
most important and the main duty for the whole of the Kazakh people , for all executive bodies of the 
Aktobe region where the burial Abulkhair Khan , for the whole country and, above all , for historians is 
to preserve the eternal memory of  this brilliant politician and a great commander . Necessary to create 
a memorial and tourist attraction " Tomb of Khan " and its proper registration .This will contribute to 
broader development of tourism in Aktobe and Kostanai regions. In addition, all work will be carried 
out by the program correspond to N. Nazarbayev "Cultural Heritage". Object "Tomb of Khan" and other 
historical and cultural sites (Maktobe, historical site related to Kenesary Khan, a number of major 
landmarks in Irgiz), all it could to contribute to the development and international tourism.

Ақтөбе қаласы.

4. “Қазақстан мектебі” №2, 2016.
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ош бол, құтты Әліппем» тақырыбында 
өткізген тәрбие сағатында балалардың бірінші 

ӘЛІППЕГЕ  МЫҢ  АЛҒЫС!

Гүлбақыт  КАРИМКУЛОВА,
М.Дулатов атындағы №136 мектеп-
гимназияның  бастауыш сынып мұғалімі  

«Қ

45 минут

жартыжылдықта әліппеден алған білімдерінің 
тәрбиелік мәнін ашу, ой-өрістерін кеңейту, тілдерін 
дамыту, оқуға деген қызығушылығын, сүйіспеншілігін  
арттыру, үлкенді сыйлауға, достыққа адал болуға, алға 

қойған мұратқа жетуге тәрбиелеу мақсат етіліп, оның көрнекілігіне шарлар, 
нақыл сөздер, гүлдер пайдаланылды. 

Тәрбие сағатын ұйымдастыру кезеңінде оқушылар  сахнаға шығып,  
тақпақ, ән-билерін айтты.

Автор.
7 жасар баласын   «Қайда әлгі мектеп» деп.
Жетпісте шал жетектеп,  70 келеді сүрініп, 7 келеді жүгіріп.
Келе жатыр көшеде
Ата.
Балам, балам, жақсы бол,  Сабағыңа зейін сал,
Міне, сенің мектебің,  Ақылды бол тентегім.
Немере.
Қыркүйекте келдім де  Қарсы алды ұстаз мейіріммен
Сыныпқа кірдім қуанып.  Қадамымды құп алып.
        (олар шығып кетеді)
Мұғалім. Құрметті ұстаздар, аяулы да ардақты ата-аналар, оқушылар! 

Тәуелсіз тұлпардай етек-жеңіміз кеңейіп, атымыз алысқа жетіп жатқан шақта 
бүгінгі күн сіздер үшін ерекше күн. Демек, бұл той бүлдіршіндердің тұңғыш 
тойы.

Кеше ғана алаңсыз ойнап жүрген бүлдіршіндер бүгін бойларында 
жауапкершілік пайда болып, саналы азаматтық борыштарының  алғашқы 
асуын асып, тағы да бір жасқа есейіп отыр. Тойларыңыз құтты болсын! 
Тойларыңыз тойға ұлассын!

Өсті, міне, бойларың, Қуанышқа ортақпын,
Өсті ақыл-ойларың.  Құтты болсын тойларың,– 

дей  келе,  сіздер  бүгін  «Қош  бол, құтты Әліппем» ертеңгілігімізді тама-
шалайсыздар.

Шәкірттердің тұңғыш рет қолдарына ұстап, бетін ашқан оқулығы – 
Әліппе. Бұл кітап бүкіл ғылым дүниесінің алғашқы соқпағы, білімге бас-
тайтын жол. Осы Әліппе оқулығы арқылы біздер 42 әріпті танып, енді одан 
әрі үлкен-үлкен биік шыңдарға көтерілеміз. Ата-ананың мақтанышы, адал, 
тәрбиелі азаматы болып өсіңдер!

Хормен.  
Енді шашу шашайық,  Бұл мереке, бұл тойдың
Ақ сандықты ашайық,  Шымылдығын ашайық.
       (әжелер шашу шашады)
«Ақ мамам» әні хормен орындалады.
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1-жүргізуші.
Армысыздар, мұғалімдер, әз жандар,          Құшақ жая қарсы аламыз сіздерді
Білім іздеп инемен құдық қазғандар.          Би биленіп, ән де бүгін шырқалар.
2- жүргізуші.
Құрметті ұстаздар мен ата-аналар, Ұл-қыздарың  көрсетпекші өнерін
Кез келді сіздерден ақ бата алар. Бар қауым тамсана таңдай қағар.
3-жүргізуші.
Қош келіпсіз, ақ жаулықты аналар, Алдарыңда жауқазындай құлпырған,
Жүздеріңнен мейірім мен нұр тамар. Біздер, алаңсыз балғын шақты балалар.
1-оқушы.
Мен бүгін бұрынғыдан саналымын, Дәптердің жазылмаған ақ парағы
Қоңырау боп күмбірледі жаңа күнім. Аяулы 6 жасар балалығым.
1-жүргізуші.
Береке, бірлік болсын деп Күшейтіп бірлік, білімді,
Би билейміз жаңаша. Ән айтамыз тамаша.
2-жүргізуші.
Бар білімнің бастауы, Жас балаға нұр шашқан
Бар ғылымның бастауы. Қандай кітап тіл ашқан?
«Әліппе, Әліппе, Әліппе» әні шырқалады.
3-жүргізуші.
Кімдер зерек, кімдер тапқыр, Іші толған әріпке, 
Таланттарын табайық. Бар білімнің бастауы
Қайсысы күшті, кім биші, Білімге жарық не?
Талабына қарайық.
«Әліппе, Әліппе, Әліппе» (хормен).
Олай болса, балалар, бәрімізге ең қымбат әліппе досымызды ортаға 

шақырайық.
«Әліппе, Әліппе, Әліппе» (хормен).
Әліппе.
Армысыздар, жас достар! Әліппесін меңгерген,
Армысыздар, ата-аналар! Келешегі қазақтың,
Болашаққа жол бастар, Басталады сендерден.
Білім деген ғажаптың,
– Балалар,  енді кім маған апта, ай аттары, саусақ атауларын, жеті ата 

қалай аталатынын айтып береді?
Хормен. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі,  бейсенбі,  жұма,  сенбі,  жексенбі.
Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, 

қазан, қараша,  желтоқсан. 
Әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат.
– Балалар, сендер мені жақсы игеріпсіңдер, мен сендерге ризамын. 

Болашақта та осылай оқыңдар. Білім кеңістігінде жолдарың болсын.
«Әліппе» (хор).
1-жүргізуші.
Енді  бәрімізге  ең  қымбат, білім  патшасын  ортаға  шақырайық.
Білім.
Күн нұрындай біліммін,  Құттықтаймын достарым,
Күнімін мол білімнің.  Құтты болсын ұлы той.
1-жүргізуші. 
Балалық шақ бүгінгі,  Ойға тоқып білімді,
Қайталанбас асыл шақ.  Есейеміз асыр сап.
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2-жүргізуші.
Осында өтіп көп көктем, Түлеп ұшқан мектептен,
Арманға арман жалғаймыз. Қиялдарға самғаймыз.
3-жүргізуші.
«Әліппе» оқулығын ең алғаш жазып беріп кеткен кім?
Балалар Ы.Алтынсарин деп хормен қосыла айтады.
1-оқушы.
Жырын бастап жазамыз, Ұлы Ыбырай атамыз,
Жалықпастан қыс-жазы. Ұстаздардың ұстазы.
2-оқушы.
Ұран тастап көп елге Деген сөзін көңілге
«Кел, балалар оқылық!» Ықыласпен тоқылық!
3-оқушы.
Оқығанның кезінде, Әліппенің өзін де,
Озған алғаш сол екен. Жазған алғаш сол екен!
«Отан», «Зеңгір көктем» деген өлеңді балалар хормен айтады.
2-жүргізуші.
«Әліппе» оқулығынан қанша әріп оқып, үйреніп жаздыңдар?
«42 әріп» дейді балалар бәрі қосыла жауап беріп.
1-оқушы.
Алфавиттің «А» тұрады басында, «Б» тұрады үшінші.
Әрқашанда «Ә» тұрады қасында.  Ал осының сыры  неде? 
Байқадың ба? Түсінші...
2-оқушы.
«А» деген ол – аналар ғой ардақты,  «Б» деген ол – балалар ғой әдемі,
«Ә» деген ол – әкелер ғой салмақты, Біздің елде үшеуі де кәделі.
3-оқушы.
Біз жазамыз ана деп, Қызыл-жасыл баулар деп,
Біз жазамыз дана деп, Қаһарман ел қазақ деп,
Біз жазамыз бала деп, Болашағы ғажап деп.
Биік-биік таулар деп,
1-оқушы.
Бар кітапқа бас болған, Әліппеден басталған,
Әліппе – ғылым анасы. Даналықтың данасы.
2-оқушы.
Әліппем менің, әліппем, Есігін аштым мектептің,
Сені қолға алып мен, Ертеңгі сәуле жарықпен.
3-оқушы.
Ең алғаш алғанымда Әліппені, Мен үшін жұмбақ болып қалар ма еді,
Қызығып қарай бердім әріптерді. Ұстазым оның кілтін алып берді.
4-оқушы.
Әліппе деген алтын жол, Жеңіл емес алыс жол,
Апарар сені алысқа. Тырысып бақ намысқа.
5-оқушы.
Жақсы кітап – Әліппе,  Қуыршақпен қоштастым,
Үйретеді әріпті. Әліппемен достастым.
6-оқушы.
Әліппе даңғыл жол ашты, Әліппе сырын ұқтырған,
Жаңадан пәндер жалғасты. Рақмет, ұстаз алғашқы.
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7-оқушы.
Бүкіл қазақ баласы әріптелген, Ризамыз бәрімізді таныстырған,
Қоштаспақпыз сүйікті Әліппемен. Сөз бен дыбыс, әртүрлі әріптермен.
8-оқушы.
Қош бол, құтты әліппе, Таныстырып әріппен,
Көп нәрсені үйреттің. Тақылдатып сөйлеттің.
9-оқушы.
Сөйледі олар тіл бітіп, Тыңдай бердім мен жұтып, 
Небір қызық сырларды. Тіл біткен жұмбақ жырларды.
10-оқушы.
Ашыла берді алдымнан, Соғылған сомдар алтыннан,
Кең дүние есігі. Әліппе – білім бесігі.
11-оқушы.
Апам менің, әкем де, Небір мықты дарын да,
Атам менен ағам да, Тіл сындырып әріпке,
Шопан, ұшқыш, ғалым да, Ашқан алғаш Әліппе.
12-оқушы.
Әліппе менің сырларым,   Әріптердің шұғыласы,
Әліппе досым болады. Дәптеріме қонады.
13-оқушы.
Қолыма тұңғыш қалам ап, Біліп ап  А-ны саралап,
А әрпін алғаш жаздым мен. Б-сына көзді салармын.
14-оқушы.
Ұшына жетсең тырысып, Көгінде жарық жұлдыз боп,
Озып бәйге аларсың. Жұртыңа нұр боп жанарсың. 
“Чунга-чанга” биі биленеді.
15-оқушы.
Қ әрпінен құралған
Бас-аяғы қазақтың,
Жарылқасын бір Аллам!
16-оқушы.
Алатаудай айбарлы, Ақтауым – ару жас қалам,
Астанам аты – Астана. Жасай берсін Азат күн! 
17-оқушы.
Ата-ананың тілегі, Адамдықтың тірегі,
Адам болып өскенің. Адал болып өскенің.
18-оқушы.
Астанам – астанам, Ардақтап атыңды,
Астана –  бас қалам. Аузымнан тастаман.
19-оқушы.
Наркөз бота үнемі, Нағыз еңбек кепілі,
Нарға ілесіп жүреді. Нан – тіршілік тірегі.
20-оқушы.
Оспан да өлең жаттады, Мына менен басталған
Олжас та өлең жаттады. Екеуінің аттары.
21-оқушы.
Асыл сөзді іздесең, Адамдықты көздесең,
Абайды оқы, ерінбе. Жад тоқып ал көңілге.
22-оқушы.
Азаматпын, жатпаймын Астанада тұратын,
Алма ағашты баптаймын. Ағама алма сақтаймын.
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23-оқушы.
Ғимарат көп қаламда, Ғылым қуып жалықпай,
Ғаламат көп ғаламда. Ғалым болам қалайда.
24-оқушы.
Ырыс алды – ынтымақ, Ықыласы зор іске
Ырысты болсын еліміз. Бала болып өсеміз.
25-оқушы.
Бұл мереке сенің арқаң анашым, «Балаң жақсы» деген сөзді естісең,
Бір мен үшін керектіні табасың. Күлімсіреп, қуанып бір қаласың.
«Жақсы бала еңбекшіл» (хор).
Бұдан кейін күмбірлеген күй орындалып,  «Гүлдер» биі биленеді.
1-жүргізуші.
Әліппемен қош айтысып қаламыз, Ата-ана қуанышқа ортақ бол,
Енді қолға басқа кітап аламыз. Сауатты болып шықты міне, балаңыз.
Ана тілі.
Сәлем, ойшыл достарым! Ғылым, тәлім, өнерім көп,
Терең білім, ой саналы, Достасқанға берерім көп.
Әрбір сөзім ой салады.
Балалар “Сәлеметсіз бе, Ана тілі” деп хормен амандасады.
– Сендер менің әңгімемді оқисыңдар ма?
– Оқимыз!
– Сендер менімен дос боласыңдар ма?
– Боламыз!
1-оқушы.
Анашымдай сыр шерткен, Ана тілін оқимыз,
Ақыл білім үйреткен, Ерекше зор құрметпен!
2-оқушы.
Ұлтын сүйген баламын, Қазақ тілі – ортақ тіл,
Ұлтым тілі – анамның. Тілімнен ой аламын.
3-оқушы.
Туған елдің тілімен, Ана тілім – елдігім,
Түсіндірер бәріңе Ана тілім болмаса
Ана тілі пәнінен. Бүтінделмес кеңдігім.
4-оқушы.
Еңбек, білім бәрін де,
Есейтетін бәрін де,
Сөз береміз ардақты математика пәніне.
(Математика келеді.)
– Сәлеметсіздер ме, достарым! Төрлет амалдар қолданған,
Сабағы боп жастардың. Математика достарың.
– Балалар,  сендерге  сандарды,  есептеуді, көптеген  қызықты  матема-

тикалық жұмбақ  шешуді үйретемін. Сендер енді мені қалай меңгердіңдер 
көрейін.

Көктен ұшты жеті қаз, Қонды енді нешеуі,
Қайтып қонды екі қаз. Кәне, кім шешеді?
«Бес» болады деп балалар хормен жауап береді.
– Жарайсыңдар, сендерге рақмет. Сабақты жақсы оқыңдар.
«Ойыншықтар» хоры және   «Қазақ биі» орындалады.
1-жүргізуші. 
– Балалар, осы әліппедегі сырды ашып берген кім?
Ол – біздің мұғалім.
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1-оқушы.
Ақылшым, асыл ұстазым,  Қасыма кеп қанша сен,
Жолымды айқын нұсқадың.  Қамқор боп қалам ұстаттың.
2-оқушы.
Айтқан сөзін құптаймын,  Дәптерімді кірлетпей,
Ұстазымды тыңдаймын.  Жақсы оқушы боламын.
3-оқушы.
Сипады да басымнан,  Бақытымның осыдан,
Әліппені ұстатты.   Басталғанын түсіндім.
4-оқушы.
Өз аузына қаратқан   Күндерге күн ұласты,
Ұстаз ойын ұғамыз.   Жылжып-жылжып ай асты,
Сөйтіп әрбір сабақтан,  Ойдағыдай бітіреміз,
Сәл есейіп шығамыз.  Біз бірінші сыныпты.
1-жүргізуші. 
Бүгінгі күн біздер үшін той басы, Ақ тілекпен ата айтар батасын,
Ырым етіп тойымыздың соңында, Біздер дайын алақанды жаюға.
«Әліппе» хоры шырқалып, тәрбие сағаты аяқталды.

Алматы қаласы.

оқан – қазақ халқының әлемдік деңгейдегі 
тұңғыш ғалымы» тақырыбындағы 10-сынып-

ШОҚАН – ӘЛЕМДІК  ДЕҢГЕЙДЕГІ
ҒАЛЫМ

Айжан   КӨРПЕБАЕВА,
№7 “Жетітөбе” орта мектебінің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі

«Ш
та өткізілген сабақта балаларды Шоқан Уәлиханов 

туралы білімдерін бағалау мақсат етіліп, мына төмендегі міндеттер жүзеге 
асырылды:

– сұрақтар құрастырып, жауаптарына талдау жасау;
– рөлдік ойын ойнау; 
–  топтық жұмыс жасау;
– тест сұрақтарына жауап беру.
Сабақ барысында сыни тұрғыдан ойлау, қалай оқу керектігін үйрету, 

диалогтық оқыту, көшбасшылық, ақпараттық-коммуникациялық технология,  
бағалау модульдері қолданылып, «Қалың сұрақтар», «Домино», «Тікелей ра-
диоэфир», «Мінез туралы» сергіту сәті,  тест,  кері байланыс, «PMI  кестесі» 
әдіс-тәсілдері іске асырылды. Соның нәтижесінде оқушылар  Шоқанның 
өмірі мен шығармашылығы, ғылыми еңбектері жайында толық біліп, талдау 
жасай алады, өз ойларын еркін жеткізуге, байланыстырып сөйлеуге үйренеді, 
тізбектелген төрт  сабақ бойынша суммативті бағаланады.

Сабақтың ұйымдастыру кезеңінде Шоқанның әр кездегі суреттері 
арқылы балалар 3 топқа бөлініп, олар сурет бойынша өз ойларын айтады. Топ 
басшының бағалау парағы беріледі.

«Қалың сұрақтар» әдісі бойынша оқушылар берілген нақты етістіктер 
мен сөз тіркестерін қолданып, сұрақтар құрастырды. Әр топ 2 сұрақтан 
құрастырып, топтар арасында бір-біріне қойып жауап берді. Болған соң 
сұрақтар бойынша бір-бірін формативті ауызша бағалады. Ең үздік сұраққа 
жұлдызша түріндегі жабысқақ стикер берілді. (Мұғалім оқушының бетіне, 
күнделігіне жапсырып кетеді.)
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Талдау кезінде 3 топқа бірдей домино үлестірілді. Ол 10 сұрақтан тұрады. 
Дұрыс табуға уақыт берілді. 

– Шоқан Костылецкий арқылы кіммен танысады?
– Кадет корпусын бітірген соң Шоқан Омбыда кімнің адъютанты болып 

қызмет атқарды?
– Шоқанның ең алғаш қағазға түсірген жыры.
– «Оңтүстік Сібір руларының тарихы туралы ескертпелер» еңбегінде 

Шоқан неге назар аударады?
– Шоқан халықтық әдебиет жайлы зерттеулерде көшпелі халықта 

кездесетін қандай өнер түрі бар деп айтты? 
– Атақты ғалым Семенов Тянь-Шанский Шоқанға қатысты қандай ұсыныс 

жасады?
– Шоқан елге қай жылы оралды?
– 1863 жылы Шоқан қандай қызмет атқарды?
Біткеннен кейін дұрыс жауап беріліп,  нақты өлшем бойынша топ 

бағаланды. Басқа топтан өкіл барып тексерді.
«Тікелей радиоэфир».
Радио жүргізуші-мұғалім (немесе оқушы) төрт қонақты (оқушылар) және 

аудиторияны (қалған оқушылар) қарсы алады. 
Жұмыс алгоритмі. 
Радио жүргізушісі талқыланатын тақырыпты таңдайды. Студия 

қонақтарына (төрт оқушыға) рөлдік карточка беріліп, олар сол карточкадағы 
рөлдерін ойнайды. Тыңдаушылар аудиториясы (сыныптағы оқушылар) баға 
береді, сұрақ қою үшін «қоңырау шалады», ескертпелер жасайды және т.б.

(Рөлге таңдалған оқушыларға дайындыққа 5 минут уақыт берілді.)
Сабақта жүргізуші, Шоқантанушы ғалым, Шоқанның туысы, әдебиетші 

рөлдері ойналды.   
Үздік сұрақ қоюшыға стикер берілді.
Оқушылар ең үздік ойнап шыққан оқушыны анықтайды және оған өз 

рөлін үздік ойнап шыққаны үшін стикер берілді.
Сергіту сәті. «Тікелей  радиоэфирге» қатысатын оқушылар дайын-

далғанша орындалады. Мұндағы мақсат – балаларға адам бойындағы жағымды 
және жағымсыз мінез үлгілерін бағалауды қалыптастыру.

Балалар  ортаға шеңбер болып тұрады, ортада  домалақ айна – “көл” жа-
тады. Мұғалім балаларға “көлдегі” өз бейнелеріне қарауды сұрайды. Балалар 
кезекпен өз келбеттері туралы әңгімелейді. Өздерінің сырт келбеттерінен бас-
тап, психологтің  жетекшілігімен балалар  өз мінез қасиеттерін сипаттауға 
ауы сты.

Бұл сергіту сәті ауызша формативті бағаланып, одан қандай әсер 
алғандығы сұралды.

Оқушыларды суммативті бағалау үшін Шоқан шығармашылығы бойын-
ша он бір  тест сұрағы берілді. Тестті белгілеп болғаннан кейін топ ішінде 
сағат тілі бағытымен алмасып, дайын кілтпен тексерді.

1. Шоқан кадет корпусында қай жылдары білім алды?
а) 1847–1858; ә) 1839–1843; б) 1847–1853; в) 1845–1850.
2. «Өзінің орыс жолдастырынан басып озып, Шоқан тез жетілді...» деген 

пікірді кім айтты?
а) И.Н. Березин; ә) Г.Н. Потанин; б) Н.Ф. Костылецкий; в) Г.Х. Гасфорт.
3. Шоқан Омбыдағы генерал-губернатор Г.Х.Гасфорттың адъютанты бо-

лып қай жылы қызметке орналасады?
а) 1865 жылы; ә) 1858 жылы; б) 1853 жылы; в) 1863 жылы.
4. «Еуропаша білім алған тұңғыш қазақ екеніңіз есте болсын...»  деп кім 

айтты?
а)  Ф.М. Достоевский; ә) П.П. Семенов Тянь-Шанский; б) Г.Х. Гасфорт; 

в) А.Г. Майков.
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5. Оның шығармалары қай қалаларда жарық көрді?
а) Париж, Санкт-Петербург; ә) Лондон, Брюссель; б) Лондон, Санкт-

Петербург; в) Санкт-Петербург, Семей.
6. Шоқан Қашқарияға қандай лақап атпен аттанды?
а) Әлімхан; ә) Әлімжан; б) Әлімбай; в) Әлімғазы.
7. Еуропа халықтарының ауыз әдебиеті мен қазақ ауыз әдебиетін 

салыстырған ғылыми еңбегі қалай аталады?
а)  «Жоңғария очерктері»; ә) «Ыстықкөл күнделігі»; б) «Қырғыздар тура-

лы жазбалар»; в) «Қытай империясының Батыс провинциясы».
8. Шоқан орыстың императорлық қоғамына қай жылы мүшелікке алын-

ды?
а) 1857 жылы; ә) 1858 жылы; б) 1856 жылы; в) 1859 жылы.
9.  1863 жылы Шоқан қандай әйгілі еңбегін жазды?
а)  «Жоңғария  очерктері»; ә) «Сот реформасы  туралы жазбалар»;                    

б) «Қырғыздар туралы жазбалар»; в) «Ыстықкөл күнделігі».
10. 1864 жылы Шоқан әскери қызметтегі адам ретінде кімнің жорығына 

қатысты?
а)  С.Ф. Дуров; ә)  генерал-губернатор Г.Х. Гасфорт; б)  генерал  М.Г. Чер-

няев; в)  А.Г. Майков.
11. Шоқан қайтыс болғанда ол туралы  «Шоқан шығыстану әлемінде 

құйрықты жұлдыздай жарқ етті» деп өкініш білдірген орыс ғалымын ата:
а) Г.Н. Потанин; ә) А.Г. Майков; б) Н.И. Веселовский; в)  С.Ф. Дуров.
Тесттің жауап кілті: 1б, 2ә, 3б, 4а, 5б, 6б, 7а, 8а, 9ә, 10б, 11б.
Сабақ соңында топ басшы бағалау парағы бойынша топ ішіндегі 

оқушыларды бағалап шықты. 
Үйге Шоқан шығармашылығы бойынша сөзжұмбақ жасау (кроссворд, 

сканворд, криптограмма, т.б.)  тапсырылды.
Жамбыл облысы
Жуалы ауданы
Кәріқорған ауылы.

лгебра пәнінен  7-сыныпта «Көпмүше және оларға амалдар қолдану» 
тақырыбындағы сабағымда көпмүшенің анықтамасын есептер шығаруда 

КӨПМҮШЕ  ЖӘНЕ  ОЛАРҒА  АМАЛДАР ҚОЛДАНУ

Тұрған  ҚАЛИЕВА,
«Жанай» орта мектеп-бақшасының 
математика пәні мұғалімі

А
пайдалана білу, көпмүшеге байланысты есептерді шығара білуге дағдыландыру, 
математикалық тілде сауатты сөйлей  білуге тәрбиелеу мақсат етілді.

Сұрақ-жауап, салыстыру, сөздік,  жеке  ізденушілік, проблемалық әдіс-
тәсілдері пайдаланылған сабақ ұжымдық, жеке, жұптық, бірін-бірі тексеру, өзін-
өзі тексеру, деңгейлік оқыту формасында өткізілді.       

Кеспе қағаздар, плакаттар,  слайдтар көрнекілік қызметін атқарса, сабақ сара-
лап оқыту және ақпараттық коммуникативтік технологиялар арқылы жүргізілді. 
Психология, тарих,  информатика, қазақ тілі пәндерімен байланыса өтетін бұл 
аралас сабақта оқушылар  назарын дәріске  аудару үшін психологиялық дайындық 
ретінде қызығушылық ояту сәтін ұйымдастырдым.

1. Бір кісі үйге кірді, ол үйде шам мен керосин  лампысы тұр. Ол нені бірінші 
жағады?

Жауабы: шырпыны.
2. Отбасында 4 ұл бала бар.Олардың әрқайсысының 1 қарындасы бар.Отба-

сында неше бала бар?
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Жауабы: 5 бала.
Сосын үй тапсырмасын тексеру мақсатында төмендегі сұрақтарға жауап 

алынды.
1. «Бірмүше» және «Көпмүше»  ұғымдарының арасында  қандай байланыс 

бар?
2. Көпмүшенің дәреже көрсеткіші қалай анықталады?
3. Көпмүшелерді қосу, көбейту амалдары мен  жақшаны ашу түрлен діруінің 

арасында  қандай байланыс бар?
Интерактивті тақтадан дұрыс жауаптарын оқушылардың өздері тексерді.
Жеке жұмыс салыстыру әдісі бойынша жүргізілді.
– Мына берілген өрнектерді екі бағанға топтастырыңдар да қай мүшеге жа-

татынын айтыңдар.
3х*(-2)у;   5ав;  2ах2+ву+7;  х+7; 9хz;  4х2+3у+а; -7у; х+у+z;  6.
Бірмүше мен көпмүшелер.
Бірмүшелер                 Көпмүшелер
3ху(-2)у                        2ах2+ву+7
5ав;                                х+7
-7у                                  4х2+3у+а
6                                     х+у+z
9хz
Жұптық  жұмыста ізденушілік әдісі қолданылды.
– Мына берілген өрнектерді, ұқсас мүшелерді біріктіріп көпмүшенің 

дәрежесін анықта. 
5 а2в-5 ав2-ав-2 а2в+10 ав2 
3а2в+5 ав2-ав
Бұл көпмүшенің дәрежесі 3-ке тең.
– Көбейтудің үлестірімділік заңын қолдана отырып берілген өрнектерді 

теңбе-тең түрлендіргендегі алынған өрнектердің сәйкестігін тап.
Сәйкестік  тест.
3 (2ах+5у+7)                    5 х2 + 15 ху2

2а (4х+у)                          6 ах + 15 у+21
5ху (х+3у)                        8 ах + 2 ау
Ұжымдық жұмыс проблемалық әдіс бойынша жүзеге асады.
– Бірмүшелерді көбейту алгоритмін жаса.
-3а2в4с2*6а3в2сd=-18а5в6c3d
Алгоритмі.
1. Коэффициенттері  көбейтіледі.
2. Бірдей айнымалылардың дәреже көрсеткіштері қосылады.
3. Көбейткіш құрамына ғана енетін айнымалылар сол  қалпында  қалады.
4. Шыққан нәтижелер бір-біріне көбейтіледі.
Бірмүшені  көп мүшеге көбейту алгоритмі жасалады.
6ав (2а-3в+4)=12а2в-18ав2+24ав
Алгоритмі.
1. Бірмүше  көпмүшенің әрбір мүшесіне көбейтіледі.
2. Шыққан көбейтінділер қосылады.
Деңгейлік есептер шығарылып, оқушылар шығармашылық жұмыс жасайды.
Сабақты мына сауалдарға жауап ала отырып қорытындылаймын.
– Бүгінгі өтілген тақырып несімен қызықты?
– Өздерің үшін қандай жаңалық алдыңдар?
– Қандай тапсырма сенің шығармашылығыңды дамытты?
– Іздену тапсырмалары ұнай ма?
Сабақ соңында оқушылар еңбегі белсенділіктері бойынша бағаланып, үйге 

тапсырма берілді.
Шығыс Қазақстан облысы
Үржар ауданы.
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сыныпта әдебиеттік оқудан С.Көбеевтің «Түлкі мен қырғауыл» мысал 
әңгімесі желісі бойынша өткізілетін ашық сабақта әңгімелеу, сұрақ-

МЫСАЛ  ӘҢГІМЕМЕН  ЖҰМЫС

Назгүл  ӘБІЛМӘЖІНОВА,
№19 жалпы орта білім беретін мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі

2-
жауап, шығармашылық жұмыстар, сахналау әдіс-тәсілдерін қолдана оты-
рып, балалардың тілін ұстартуды, сөздік қорын молайтуды мақсат етемін. 
Алдын ала дайындалған слайдтар көрнекілік қызметін атқарды.

Ұйымдастыру кезеңінде балаларды сабаққа психологиялық тұрғыдан  
әзірлеу мақсатында слайдтан құстар көрсетіліп, онда олардың шиқылдаған 
әуені естіліп тұрады.

Үй тапсырмасын тексеру кезінде оқушыларды 4 топқа бөліп алдым. Ол 
үшін алдарындағы сандарды естеріне сақтаулары керек. І топ – 1 сандарын,  
ІІ топ 2 сандарын, ІІІ топ 3 санын, ал ІV топ 4 қатардағы партаға отырды. 
Шарты: балалар тапсырмаларды бірлесіп орындау керек және басқалардың 
жауаптарын тыңдаулары қажет. 

Сабақ барысында І топ мәтінді мазмұндаса, ІІ топ Бобқа сипаттама 
береді, ІІІ топ өртті болдырмау шараларын,  ал ІV топ өрттен сақтану шара-
ларын айтады.

Жаңа сабақ тақырыбымен таныстыру үшін жұмбақ жасырамын. 
Бұлаңдаған құйрығы,
Бір алдарлық қулығы. (Түлкі)
Ерте, ерте, ерте екен, ешкі жүні бөрте екен, ненің жүні қызыл екен, 

құйрық жүні ұзын екен? (қырғауылдың).
Слайдта С.Көбеевтің портретін, өмірбаянын көрсете отырып, оның мы-

салын мәнерлеп оқып бердім. Сосын «Ой қозғау» үшін  төмендегі сұрақтарды 
қойып, жауаптар алдым. 

– Түлкі мен қырғауылдың арасында қандай әңгіме болды?
– Қырғауыл қандай тапқырлық көрсетті?
– Түлкі мен қырғауылдың қайсысы жеңді деп ойлайсыңдар?
– Қырғауыл қалайша аман қалды?
Слайдтағы мәтінді оқушылар тізбектей оқыды. Қойылатын шарт: 

оқығанда дауыс ырғағын келтіріп оқулары тиіс.
Оқушылар мысалдағы кейіпкерлерді  (түлкі, қырғауыл, автор) атайды 

және рөлге бөліп оқытамын. 
«Жоғалған сөздер» тапсырмасынан соң слайд көмегімен дәптермен 

жұмыс жасатып, соның негізінде «Ойланып жауап бер» шығармасының тап-
сырмасын орындатамын. Бұл жұмыста балалар берілген ойды жалғастыруы 
тиіс.

Сабақты слайд арқылы бекіте отырып қырғауылға сипаттама бергіздім. 
Мысалдан  балалардың нені ұққанын сұрау арқылы сабақ қорытын-

дыланды.
«Біреуді алдауға болмайды, өзің алданып қалуың мүмкін. Өмірде осы аң-

құстар сияқты адамдар болады, сақ болу керек. Автор осы мысал арқылы 
адамдардың мінез-құлқын астарлап көрсеткен». 

Үйге мысалды мазмұндау, қырғауылға хат жазу тапсырылып, оқушылар 
еңбегі бағаланды.

Семей қаласы.
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перадағы негізгі жанрлармен таныстыра оты-
рып  мәлімет беру, тану, талдау, ажырата білу, 

ОПЕРАДАҒЫ НЕГІЗГІ  ЖАНРЛАР

Салтанат  ҚАЛКӨЗОВА,
№124 орта мектептің музыка пәні мұғалімі

О
күрделі шығарманы насихаттау, тыңдай білуге бау-
лу, музыкалық қабілетін дамыту, оқушыларды опера 
тыңдауда сахна мәдениетін тануға, бойына сіңіруге, әнге 

классикалық үлгідегі кәсіби музыканы тыңдай білуге баулуды мақсат еттім. 
Аталған сабағымда түсіндіру, сұрақ-жауап, топқа бөлу әдісін қолдандым. Ал 
көрнекілігіне оқулық, слайд, плакат, музыкалық аспап пайдаланылды.

Сабақтың ұйымдастыру кезеңінде оқушылардың назарын сабаққа аудару 
үшін дауыс жаттығуын өткіздім. Сосын балаларды  «Опера»,  «Театр» және  
«Жанр»  деген үш топқа бөлдім және әр топ өзінің топ атаулары жайында айтып 
түсіндірді. 

Өткен сабақты пысықтау мақсатында 3  топқа да сұрақтар қойылып, жауап 
алынды.

1. Театр дегеніміз не?
2. Көне театр қай қалада болған?
3. Операның бастауы қайдан басталған?
4. Тұңғыш опера нешінші ғасырда пайда болды?
5. Әлемдік опера мәдениетінің дамыған орталығы.
6. Лучано Паваротти кім?
Бұдан соң А.Жұбановтың «Ақкөгершін» әні орындалды.
Опера – көптеген өнер түрлерін бір өзіне топтастырған күрделі шығарма.  

Опера тек қана музыка ғана емес, ол бүтіндей театр, яғни біртұтас драмалық 
қойылым. Оны орындауға жеке орындаушы да, ансамбль де, хор да, би де, ор-
кестр де қатысады. Операны бірнеше жанрлардың жиынтығы деп қарауға бо-
лады. 

Онда ең әуелі либретто болуы шарт, сондай-ақ сахнаға бейімделген музы-
ка жазылады, сахналық көріністерге байланысты түрлі декорациялар, киімдер 
дайындалады. 

Операдағы негізгі  жанрлар: либретто, леймотив, увертюра, ария, ариоза. 
Либретто – операның әдеби-поэтикалық мәтіні.
Лейтмотив – музыкалық шығарманың негізгі әуені және осы әуеннің бүкіл 

шығарма бойына жүріп отыруы. 
Увертюра – опералық шығарманың орындалу алдындағы музыкалық 

кіріспесі. 
Ария – белгілі бір кейіпкердің бейнесін ашатын жеке ән. 
Ариоза – арияның шағын түрі.
Жаңа сабақты талдап түсіндіріп болған соң Ж.Бизенің «Кармен» операсы-

нан үзінді тыңдалды. Бұл операның  қысқаша мазмұны мына төмендегідей. 
Ж.Бизенің «Кармен» операсын әлемнің барлық әйгілі театрлары қоюда. 

Кармен – бостандық пен еркіндікті көксеген әйел. Ол өзінің асқан сұлулығымен 
бірге қызуқанды, жігерлі, өркөкіректілігімен ешкімнен тайсалуды білмеген. 
Кармен сахнаға «Хабанера»  ариясымен шығады. «Хабанера» испанның халық 
биіне қойылған ән. Осы ән Карменнің еркін мінезін айғақтай алған.  

Шығармашылық жұмысқа  өлең құрауды тапсырамын. Ол бағдаршаммен 
бағаланады.

Ал сабақты семантикалық картамен  жеке жұмыс жүргізу арқылы 
қорытындылап, үйге операның негізгі жанрларын оқып келуді және  «Метро-
политен» операсы жайлы біліп келулерін тапсырдым.

Қызылорда облысы
Жалағаш ауданы
Ақарық ауылы.
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elf-guided work of the schoolchildren is essential and important part of 
educational process in secondary school. It`s intended to make the quality of 

MANAGEMENT OF SCHOOL
CHILDREN`S SELF-GUIDED
WORK IN CONDITIONS  OF
INFORMATION SYSTEM
DEVELOPMENT  OF EDUCATION 

Aizhan  TURDINA, 
Nazym  TAKEEVA, 
teachers of Regional Specialized School for 
Gifted Children Training in Three 
Languages named after Shakarym

Abstract. In this article it is regarded the issues of management of school children`s 
self-guided workin conditions of information system development of education. Didactical 
peculiarities of the application of informational and communication technology (IKT) in the 
process of self-guided learning the English language by school childrenare revealed.

Keywords. Self-guided work of the schoolchildren, portal, site, multimedia, Internet, 
testing, informational culture.

S
education high, to activate children`s intellection and develop their creative abilities, 
willsto assume new knowledge that promote children to self-determination. 

It is known that self-guided work of the schoolchildren is a work fulfilled 
by direction and methodological guidance of the teacher, but without teacher`s 
close participation. The role of self-guided work of schoolchildren is extremely 
great. Self-guided work of schoolchildren is considered to be a mean of conscious 
treatment up-bringing of the children towards possessing theoretical and practical 
knowledge, inoculation of habits to intellectual labor that are the main tasks in 
education. 

In addition to this it is necessary to mention that children should not only obtain 
the knowledge, but also possess ways and roads to pick up. It means children ought 
to be taught to learn more than be equipped with special discipline knowledge. 

In order to achieve and improve the quality of secondary school education it 
is necessary to modify approaches towards the organization of self-guided work 
of schoolchildren and make the results of self-guided work of schoolchildren 
maximal. One of the modern approaches of organization of self-guided work of 
schoolchildren is introduction of IKT into the educational process. It is considered 
as a type of innovative technologies. From the other hand, the youth who is the 
main part of the modern dynamically developing society, must possess knowledge 
and skills that are obligatory to master with new informationaltechnology. 

Introduction of the IKT in self-studying process of a child has the following 
benefits: 

Firstly, IKT give an opportunity to create different educational sphere called 
informational and educational sphere which activates self-guided work optimizing 
academic process reducing time of getting knowledge and skills system. 

Secondly, mastering the training material by a child is possible not only within 
base schedule, but also these materials become available in convenient time for 
school children. 

Thirdly, IKT give an opportunity intensively to cut back the quantity of training 
sessions of children and increasethe number of hours.

Fourthly, means of training organization during self-guided work of the school 
children are not only the traditional educational and scientific literature in paper 
medium, but also various types of electronic manuals and work books, Internet, 
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multi-media publication within developed knowledge especially done for them by 
teachers. 

Fifthly, self-guided work of schoolchildren go to the front burnernot only 
with informational database and knowledge, but also with the help of virtual 
laboratories, invention of simulated, graphical and numeral computer models, 
audiovisual information, educating programs and testing means.  

Sixthly, self-guided work of schoolchildren is controlled by the teacher with 
the help of e-mail, website, Internet; also by means of mentioned tools above we 
can install dual connection between the trainee and the trainer. 

Seventhly, goal-oriented application of IKT in self-guided work of 
schoolchildren provides conditions for installation of interactive dialogue between 
users and informational system which is realized by means of statistic and animated 
images, texts, videos, schedule and sound accompanying.

It is difficult to overestimate opportunities of IKT in the process of foreign 
language studying. Education information system which became an important part 
of educational process in wholeprovides favorable condition for self-guidance 
developing of the younger generation. In modern foreign language training 
practice there are used different types of IKT. Forinstance, expert training systems; 
communication systems; which are presented in different carriers; electronic means 
of educational purpose, located in hard carriers  – CD–ROM; educational websites 
and distributed informational resources [1].        

We came to conclusion that goal-oriented application of ICT in educational 
process of the secondary school allows to activate the self-guided work of school 
children with the help of different electronic means of educational and developing 
purpose; to formulateconstant competencyin using computer technics; it also gives 
an opportunity to develop capacities, aimed to get modern theoretical and practical 
knowledge.
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Semey.

ак здорово, когда есть традиции: национальные, 
семейные, школьные. В нашей школе вот уже 16-

«Я  ТЕБЕ  ОБЯЗАН  ТЕМ  ЧТО 
Я ЖИВОЙ…»

Карибай  КЕНЕБАЕВ,
преподаватель-организатор НВП
общеобразовательной школы  №93

К
ый год проходят встречи с воинами – афганцами, выполнявшими свой интер-
национальный долг в Афганистане.

Инициаторами этих встреч стали выпускники школы 2000 года вместе с 
заместителем директора по воспитательной работе – Фёдоровой Светланой 
Петровной.

Каждая встреча с нашими друзьями, которых всегда ждём с нетерпением, 
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проходит трепетно, волнительно, грустно, но и в то же время очень эмоцио-
нально.

Нам, учителям школы радостно, потому – что мы видим с каким  волне-
нием  готовятся ребята к этому мероприятию. Гражданская позиция, нрав-
ственные и духовные качества наших воспитанников укрепляются, развива-
ются благодаря этим встречам. Каждый год старшеклассники  читают стихи 
воинов – афганцев, рассказывают о событиях той, уже далёкой (ведь прошло 
27 лет), афганской войны, просматривают документальные фильмы, слуша-
ют,  поют  песни, посвященные ребятам-афганцам.

В этом году я проявил инициативу такой встречи с большим волнением 
ребята школы ждали дорогих гостей, некоторые из которых давно стали для 
нас родными:

1. Председатель объединения «Союза Ветеранов войны в Афганистане» 
Бостандыкского района г. Алматы Давильбеков Али Нариманович;

2. Ким Евгений Фёдорович;
3. Халилов Камандор Мамедович;
4. Сыздыков Алишер Ниязович; 
5. Шестаков Владимир Валентинович;
6. Зубков Владимир Владимирович.
Воспоминания давно прошедших лет, жуткие картины тех событий, от-

кровенные рассказы наших гостей о той войне, о дружбе с простыми афганца-
ми, о мужестве совсем ещё молодых мальчишек – солдат, заставили сидевших 
в зале утирать слёзы, волноваться и скорбить.  В воспоминаниях ветеранов 
лейтмотивом проходит «Я выполнял свой воинский долг перед Родиной».

Весело и празднично прошёл концерт, подготовленный силами учащих-
ся всех классов и завучами по воспитательной работе Максимовой Ольгой 
Геннадьевной и Бокатовой Женис Самижановой. С особой благодарностью, 
уважением и почтением, гостям вручили букеты цветов, памятные сувениры. 
Завершающим этапом каждой встречи является возложение цветов и минута 
молчания в школьной галерее, посвящённой воинам – афганцам, погибшим 
в той войне. Фотографии на память, ответы гостей на вопросы ребят пожела-
ния здоровья, удачи, мира над головой и новых, незабываемых встреч.

г.Алматы.
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 
8 (727) 291-33-36,

Ұялы тел.:  
8 708-971-17-80,
8 702-638-85-62, 
8 701 503 97 80, 
8 701 287 32 88.

Басуға 03.02.2016 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 179.

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” 
№2, 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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стаздық еткен жалықпас,үйретуден балаға», – деп ұлы Абай ата-
мыз  айтпақшы,  ұстаз бала тәрбиелеу жолында үлкен сындардан 

Мерейтой

ҰЛАҒАТТЫ  
ҰСТАЗ

Айгүл  АМАНҚҰЛОВА,

Шынар  НҰҒЫСПАНОВА,
№3 жалпы орта білім 
беретін мектеп-кешенінің 
бастауыш сынып 
мұғалімдері

«Ұ
өтеді. Бүгінгі  күрделі  әлеуметтік-экономикалық жаңарулар тұсында руха-
ни  адамгершілік  қабілеттер  басты  нысана  болып  отыр. Елбасы Н.Ә. На-
зарбаев «Ғасырлар мақсаты – қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа көшу 
кезінде саяси-экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға ала-
тын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты 
мәдениетті  жеке  тұлғаны тәрбиелеп  қалыптастыру» деген тұжырым 
жасаған.

Қолыңмен  ұстай алмайтын,  көзіңе көріне 
бермейтін    өте  бір  нәзік  сезіммен  құнды 
қасиеттерді   адам  бойына,  жүрегіне  үзбей жеткізе 
білу – тек шебер  педагог басшының ғана қолынан 
келетін іс. Ұстаздың саяси сауатты, жан-жақты 
білімді, өз бойындағы ізгі қасиеттерін әріптестері 
мен  оқушы жүрегіне ұялата аларлықтай шеберлігі 
болса, мұның барлығын Семей қаласындағы №3 
жалпы орта білім беретін мектеп-кешенінің  бас-
тауыш сатысының білікті басшысы Құрмашева 
Алмагүл Амантайқызының бойынан көруге 
болады. Алмагүл Амантайқызының тынымсыз 
еңбегінің арқасында мектебіміздің бастауыш 
сатысының деңгейі үнемі биіктерден көрініп жүр. 
Оның осы еңбегі қашанда құрметке лайық.

Ата-аналардың, балалардың алғысына кене-
ліп жүрген ұлағатты ұстаз алдағы наурыз айында 
50 жасқа толғалы отыр. Мерейтойымен құттықтай 
отырып, мына жыр жолдарын ұсынамыз.

Біз тілейміз денсаулық Сізге мықты, 50 деген ердің жасын еңсеріп,   
Көтеріп жүрген дәйім ізгі жүкті. Еңбегіңмен Сіз келесіз тер төгіп.                                                                               
Шәкірттерге ұстаздар дәріс берсе, Армандардың аттанғанда шыңына,                                                                      
Ұстаздарға үйреттіңіз ізгілікті. Қызыр өзі болсын сізге жол серік.

Шын жүректен құттықтаймыз бүгін біз, Отбасының берекесін қамдаған,                                                                            
Құтты болсын мерейтойлы күніңіз. Бар өмірін жақсылыққа арнаған.                                                                           
Бәрімізге ақыл-кеңес беретін, Құтты болсын қуанышты той күні,
Бастауыштың ұйтқысы боп жүріңіз. Сізге шуақ шашсын Күн мен Ай нұры!

Семей қаласы.        
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Мұғалім  тәжірибесінен

желгі Қазақстан тарихы” пәнінен  6-сыныпта өткен бұл сабақта   
оқушыларға темір металының қасиеті мен пайдасын, темір дәуірінің 

ТЕМІР ДӘУІРІНІҢ НЕГІЗГІ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Ғания  ӘМІРЕНОВА,
№177 жалпы білім беретін мектептің 
тарих пәні мұғалімі 

“Е
негізгі ерекшеліктері мен балқыту әдіс-тәсілдері туралы мәлімет бере оты-
рып  балаларға тарихи деректерді, оқиғаларды оқып үйренуге, қорытынды 
жасау арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға жағдай жасау, 
тәрбиелік тұрғысынан отансүйгіштікке, патриоттыққа, еліміздің өткен та-
рихын және  туған жерін сүйетін, құрметтейтін ұлтжанды, білімді ұрпақ 
тәрбиелеу көзделді.

Жаңа сабақ түрінде өтетін дәрісте баяндау, сұрақ-жауап әдіс-тәсілдері 
жүзеге асырылып, сабақ көрнекілігіне Қазақстанның картасы, суреттер, сыз-
балар, слайд, сұрақтар мен тапсырмалар, деңгейлік тест жұмыстары, заттай 
құралдар қолданылды.

Сабақты ұйымдастыру кезеңінен кейін алдыңғы тақырыптармен байла-
ныс орнату үшін оқушыларға тас, қола дәуірлері туралы сұрақ қою арқылы 
жаңа сабаққа өттім. 

1. Адамзат тарихи қанша кезеңге бөлінеді?
2. Тас дәуірінің хронологиясы.
3. Тас дәуірінің ерекшеліктері.
4. Қола дәуірінің хронологиясы.
5. Қола дәуірінің ерекшеліктері.
6. Қола дәуіріндегі мәдениет.
Жоғарыдағы сұрақтарға жауап алып болған соң оқушылардың  өз 

қолымен жасаған заттай көрмеге тоқталып, ондағы құралдарға мәлімет 
бердім.

Жаңа сабақтың жоспары төмендегіше құрылды.
1. Темір металының қасиеті.
2. Темір дәуіріне сипаттама.
3. Ертедегі темір өндіру. 
Темір металының қасиеті. Темір – ерекше металл. Ол берік, мықты әрі 

салмақты металл. Ол аз тараған және қымбат металл. Ең ежелгі металдардың 
бірі. Ол көп зерттелген металл, алайда ғалымдар темірді кім және қашан 
ашқанын білмейді. Темірді алғаш рет мысырлықтар мен Хетт патшалығы 
қолданды. Ол табиғатта таза күйінде кездеспейді. Темір басқа элементтердің 
қосындысы. Темірді қызыл темір тас, магнитті темір тастан алады. Және 
метеориттің құрамында кездеседі. Сондықтан да оны «аспан тасы» деп атай-
ды. Темір – грекше жұлдыз, аспан деген мағынаны білдіреді. Темірдің түсі: 
ақ, күміс түстес, қоңыр. (Темірді көрсету.)

Темірдің көптеген қасиеттері бар.
1. Адамның қан құрамында гемоглобиннің 78 пайызында темір бар. 

Егер гемоглобин азайса, адам қаназдық ауруына (анемия) ұшырайды. Ане-
миямен дүниежүзінде 30 пайыз адам ауырады. Ол үшін құрамында темірі бар 
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бауыр, ет, жұмыртқа, нан, дәнді дақылдар, балық, алма, қызылша жеу керек 
және ең бастысы, дене шынықтырумен айналысу керек. Адам ағзасында 3,5 
грамм, яғни 0,02 пайыз темір бар. Темір адамға тыныс алуға да көмектеседі.

2. Темір өсімдіктер мен жануарлар құрамында аз мөлшерде кездеседі.
3. Темір жер қыртысында, соның ішінде ядросында 90 пайызға дейін 

жетеді. Ал жер қабатында 5 пайыз, яғни 178 млрд. тонна темір бар.
4. 1-2 мг. су құрамында да темір кездеседі.
(Ауызша сұрақ қою арқылы бекітіледі.) 
Темір дәуіріне сипаттама. Темір дәуірі – тас пен қола дәуірлерінен 

кейінгі үшінші ірі археологиялық кезең. Неге бұл дәуір темір дәуірі деп атала-
ды? Себебі, темір металын игеру, оны қолдануға  және еңбек құралдарының 
темірден жасалуына байланысты болып табылады. Темір дәуірін тарихқа 
ХІХ ғасырда дат ғалымы Кристиан Томсен енгізген. Қазақстандағы ерте 
темір дәуірінің хронологиясы б.з.д. VIII – V ғғ. жатады. 

Темір дәуірі – адамзат тарихындағы аса маңызды өзгерістерді дүниеге 
әкелген жаңа кезең. Темір дәуірі, негізінен, бүгінгі заманға дейін жалғасып 
келе жатыр. Темірдің алғаш өндіріліп, өндіріске кеңінен енгізіле бастаған 
бастапқы  кезеңін  ерте темір дәуірі деп атаймыз. Ерте темір дәуірі б.з.б. 
8 ғ. – б.з. 5 ғасырға дейінгі аралықты қамтиды. Темір құрал-саймандар 
мықты, берік, өткір және төзімді болып келгендіктен, темірдің арқасында 
еңбек өнімділігі жақсарып, тез өсе бастады. Б.з.б. 1 мыңжылдықтардың ба-
сында Қазақстанда күрделі өзгерістер болды. Өндірісте темір кеңінен пай-
даланылып, көшпелі мал шаруашылығы дамыды. Темір дәуірінде рулық 
қауымдық құрылыс одан әрі жетіле түсті. Адам санының өсуі, сыртқы жау-
дан қорғану ру-тайпалардың өзара көбірек араласуына себеп болды. Рулар 
үлкен тайпаларға бірікті, ал тайпалар өзара қосылып, тайпалық одақтар 
құрды. Осындай тайпалық одақтарға сақ, үйсін, қаңлы, ғұн, сарматтар және 
т.б. жатады.

Темір дәуірінің ерекшеліктері: темірді игеру, қолдану және еңбек 
құралдарын жасау, көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығының 
дамуы, тайпалық одақ бірлестіктерінің және ерте мемлекеттерінің құрылуы, 
ежелгі қауымдық қатынастарының ыдырауы және әскери демократияның 
пайда болуы. 

Темірден қандай заттар жасайды? Балта, балға, пышақ, найза, қылыш, 
қанжар, қару-жарақ, құрал-саймандар, ат әбзелдерін, тұрмыстық заттарды, 
т.б.

«Адай» күйі қойылып, оқушылар көздерін жұмып не елестеткендерін 
айтады. 

(Мәтінмен  жұмыс  жасырын сөздерді  табу арқылы бекітіледі.)
1. Темір құрал-саймандар пайда болғаннан бастап еңбек өнімділігі ерек-

ше өсті.
2.  Бұл кезең Қазақстан аумағын мекендеген адамдардың өндірісте 

(темірді) пайдалануы және (көшпелі) мал шаруашылығы дамуымен 
ерекшеленді.

3. Рулар үлкен тайпаларға бірікті, ал тайпалардың (өзара) қосылуынан 
тайпалық одақтар  құрылды.

Ертедегі темір өндіру. Темір біздің уақыттағы негізгі металл деп айтуға 
болады.

Темір бұйымдарды адамдар б.з.д. I мыңжылдықтан бастап осы күнге 
дейін пайдаланады. 

Б. з. б. I мыңжылдықтың басынан осы заманға дейінгі кезеңді алсақ, 
темір адамзаттың заттық мәдениетінің негізі болып келді. Өндірістік техно-
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логия саласындағы барлық мәнді ашылымдар аталмыш металмен байланыс-
ты болды.

Темір пеште балқыту арқылы өңделген. Оның балқытылу температурасы 
мысқа қарағанда жоғары. Тастан не шикі сазбалшықтан пеш салып, пештің 
астынан бірнеше тесік қалдырып, ауа үрлейтін көрік орнатқан. Пештің 
ішіне бір қатар отын, оның үстіне бір қатар ұсатылған кен тасын қалаған. 
Кен тасының үстіне және бір қабат отын толтырып, отынның үстіне тағы да 
кен тасымен жапқан. Содан соң төменгі қабаттағы отынды тұтатып, оның 
жан-жағындағы оттықтан көрікпен ауа үрлеген. Пештің ең жоғарғы темпе-
ратурасы 1200 градус болған. Ал кен тасы ұнтақтарынан балқыған темір 
алу үшін кемінде 1530 градус қажет. Одан темірдің шала қорытылған шикі 
қиыршықтарын бөліп, балғамен соғып, біріктіріп, шыңдап, сом темір алған. 

Қазақстан темір кені қоры жөнінен ТМД бойынша Ресей мен Украина-
дан кейін үшінші орын алады (17 млрд. т.). Оның 93 пайызы Қашар, Сарыбай, 
Соколов, Әйет, Лисаков кен орындарында, Солтүстік, Орталық Қазақстанда, 
Торғай облысында шоғырланған.

(Кескін картаға темірдің кен орындарын сызып, көрсету бойынша 
бекітіледі.)

Оқушыларға сұрақ қою арқылы сабақ бекітілді.
Деңгейлік тест тапсырмалары.
1-деңгей
1. Темір дәуірінде қандай металды игере бастады?
а) қола;  ә) мыс;   б) темір; в) қорғасын.
2. «Аспан тасы» деп қандай металды айтады?
а) темір; ә) күміс; б) алюминий; в) алтын.
3. Темір қанша градуста балқиды?
а) 1200; ә) 1530; б) 1589; в) 1435.
2-деңгей
4. ХІХ ғасырда  алғаш рет «темір дәуірі» деген терминді тарихқа енгізген 

дат ғалымы кім?
а) Г.Окладников; ә) Кристиан Томсен; б) В.П. Алексеев; в) В.Герасимов.
5. Темір дәуірінің хронологиясы:
а)  б.з.б. VІІІ ғ. – б.з. V ғ.;    ә) б.з.б. VІІ ғ. – б.з. VІ ғ.;   б) б.з.б. V ғ. – б.з. 

V ғ.; в) б.з.б. VІІІ ғ. – б.з. VІІ ғ.   
3-деңгей
6. Темір дәуірдің басты ерекшеліктерінің бірі:
а) аталық рудың қалыптасуы; ә) теңсіздіктің пайда болуы; б) қоланы иге-

ру; в) тайпалық одақ бірлестіктерінің пайда болуы.
Сабақ қорытындысы. Адамзат тарихында темір дәуірі ерекше 

маңызды орын алады. Темір құрал-саймандар пайда болғаннан кейін 
ауыл шаруашылық өнімдері өсті. Өйткені, темір тас пен қолаға қарағанда 
әлдеқайда өткір, төзімді болған. Сөйтіп жаңа дәуір – темір дәуірі басталды.

Қазақстанда минералды шикізат қорының барлық түрі бар. Бірақ мұнай, 
көмір, темір рудасы, т.б. минералды ресурстар шексіз емес. Олардың жал-
пы қоры пайдаланылған сайын азая береді. Кейбір кен орындары сатылып, 
барлау нәтижесінде жаңа кен орындары ашылып жатыр. Мұның өзі жер 
қойнауы байлығын қорғауды талап етеді. Сонымен бірге кен орындарын иге-
ру ісі табиғат қорларының (топырақ жамылғысы, жер асты және жер беті 
сулары, орман, егістік, жер, ауа, т.б.) жағдайына әсерін тигізеді.

Үйге темір дәуірінің негізгі ерекшеліктерін оқу, хронология жаттау, 
темірдің қасиеті туралы шығарма жазу тапсырылды. 

Алматы қаласы.
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азақстан тарихы» пәнінен  10-сыныпта өткізілетін «Алтын орда және 
Ақ Орда» тақырыбындағы сабаққа моңғол үстемділігі дәуіріндегі 

АЛТЫН ОРДА ЖӘНЕ АҚ ОРДА

Мәди  ӘБІЛДАЕВ,
№124 орта мектептің тарих пәні мұғалімі

«Қ
Қазақстан территориясында құрылған мемлекет Ақ орда туралы түсіндіру, 
Туған өлкеміздің тарихын зерделей отырып даму тарихымыздың нағыз 
шындығын білуге ықыласын арттырып, өз білімін жетілдіруге, қосымша 
ізденуге бағыт-бағдар беру, ой-өрісін дамыту, оқушылардың тарихқа деген 
қызығушылық сезімдерін оята отырып, ұлтжандылыққа, қайсарлыққа баулу 
мақсат етіледі. 

Бұл дәстүрлі сабақта Қазақстан картасы, дүниежүзі картасы, тірек сыз-
ба көрнекілік ретінде пайдаланылып,  сұрақ-жауап, түсінік беру, баяндау, 
әңгімелеу, өзіндік жұмыс, тестілеу әдіс-тәсілдері қолданылады.

Сабақ география, қазақ әдебиеті пәндерімен байланыстырыла жүреді.
Өткен сабақты тағы бір пысықтап алу үшін үй тапсырмасын сұраудан 

бастаймын. 
1. Алтын Орда қай кезде құрыла бастады?
2. Алтын Орда деп аталу себебі не? 
3. Алтын Орда қандай мемлекеттермен жақсы қатынаста болды?
4. Алтын Орда қай хандардың кезінде күшейе бастады?
5. Алтын Орда мұсылман дінін қай хандар кезінде қабылдай бастады?
6. Алтын Орданың қоғамдық құрылысын кім сызып көрсетеді?
Жаңа сабақта Ақ Орданың құрылуы, географиялық орны, шаруашылығы,  

ішкі-сыртқы жағдайы түсіндіріледі. 
Алтын Орда саяси дербестік алған бірнеше хандықтарға бөліне бастаған 

уақытта Қазақстан жерінде Ақ Орда деп аталатын жаңа мемлекет пайда бол-
ды. 

1242 жылға дейін Батый ханның Еуропаға жасаған 7 жылдық жаулап алу 
жорықтарына қатысып, моңғол қарулы күштерінің сол қанатын басқарған  
Ежен Алтын Орда мемлекетінің шығыс бөлігін – Алтай таулары мен Ертіс, 
Жайық өзендерін, Балқаш көлін, Сырдария алқабы мен Арал теңізінің 
солтүстігіне дейінгі ұлан-байтақ өңірді өз үлесіне алып, Ақ Орда мемлекетін 
құрды. Қазіргі Қазақстан жерін түгел қамтыды. Халқы этникалық жағынан 
бірыңғай түркі тілдес тайпалар мен халықтар: қыпшақ, қаңлы, үйсін, жалай-
ыр, алшын, қарлұқ, найман, керей, арғын, қоңырат, моңғол, әлеуметтік даму 
деңгейі біркелкі – көшпелі жартылай, көшпелі мал шаруашылығымен айна-
лысты. 

Батыс Түрік, Түркеш, Қарлұқ, Қимақ – қыпшақ дәуірінен басталған 
қазақ халқының өз алдына халық болып қалыптасуы осы Ақ Орда 
дәуірінде үздіксіз дами берді. Моңғол шапқыншылығы аса ауыр зардаптар 
әкелгенімен, халықтың дамуын тоқтата алған жоқ. Қайта қазақ тайпаларының 
бытыраңқылығын, өзара қырқысын, толассыз қан төгісті жойып, оларды бір 
мемлекет – Ақ Оданың қол астына топтастырды. 

Сөйтіп, Ақ Орда мемлекеті кейінгі қазақ хандығының құрылуына негіз 
қалады. Ақ Орда 200 жыл өмір сүрді. 

Ерден ханның тұсында Ақ Орданың қалалық мәдениеті дами түскен. 
Хан Отырар, Сауран, Женат, Барышкент сияқты қалаларда мешіт, медресе-
лер салдырып, Сығанақ қаласын Орта Азия мен Шығыс Дешті Қыпшақтың 
арасындағы басты сауда орталығына айналдырды. Қалалар арасында 
экономикалық байланыс жақсарды. 
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Ұм өзені, Алмалық қаласында дүниеге келген Жамал Қаршидің әйгілі 
сөздікке қосымша деп аталған еңбегі жазылды. Осы еңбегінде ол өзінің Бар-
шынкентке барып үш тілде өлең жазатын Хиссамеддинмен кездесіп, «Сіз 
неге үш тілде жазасыз?»  деп сұраған. Сонда ол: «арабша жазғаным – ой 
сұлулығы үшін, парсыша жазғаным – тіл шешендігі үшін, түрікше жазғаным 
– тұрмыс шындығын айқын суреттеу үшін»  деп жауап бергенін айтады.

Осы өңірде туып-өскен ғалым, философ, ғұлама ақын-жазушылар Ғаббас 
әл-Жауһари, әл-Фараби, Смаил әл-Жауһари, Ахмет Игүнеки, Ахмет Иассауи, 
Сүлеймен Бақырғани, т.б. дүниежүзілік ойсана мен ғалымның дамуына үлкен 
үлес қосқан. 

Ақ Орданың ішкі-сыртқы саяси жағдайын 3 кезеңге бөлуге болады.
1. Ақ Орда билеушілерінің Алтын Ордадан бөлініп, жеке мемлекет болу 

үшін күрес жүргізуі.
2. Ақ Орда хандарының Алтын Орданың ішкі істеріне белсене араласуға 

әрекет жасауы.
3. Ұрұс хан және оның ұрпақтарының Әмір Темірге қарсы күресі. 
Сабақты өту барысында кездесетін термин сөздер мына төмендегілер.
1. Білікшілер (хатшылар) – түрік жазуымен іс жүргізушілер.
2. Мәлік – түрік әулетінен шыққан жергілікті әкімдер.
3. Даруғалар – салық басқарушылар.
4. Беклер бео - әскери істерді басқарушылар.
5. Уәзірлер – азаматтық билік жүргізушілер.
6. Басқақтар – басқарушы жергілікті халыққа әскери бақылау жүргізеді, 

салық жинайды.
Тарихи диктант.
Ақ Орда  –  ..................аумағында ...........  кейінгі құрылған алғашқы мем-

лекет. Орталығы ................. өзенінің орта ағысы бойына орналасқан ............... 
қаласы болды. Ақ Орданың аумағы ................ ханның екі баласы ............. мен 
..............  хандардың жерін қамтыды. Ақ Орда ...............  өзенінен .............. 
ойпатына дейінгі, Сырдарияның  ...................... және ................... ағысы 
аралығындағы кең-байтақ аумақты алып жатты. 

.......... ғасырдың  екінші ширегінен бастап Ақ Орда ............... біржола 
бөліне бастайды. 

............. жылдардың өзінде мемлекеттің астанасы ................. бір жылдың 
ішінде  ............ хан ауысады. Осы талас-тартысты дер кезінде пайдаланған 
Орда Еженнің ұрпағы ............. хан билігін өз қолына алып, мемлекеттің күш-
қуатын нығайтады.

Математикалық ойын.
1. (250*4)+(600:2)+(81:9)+70= 
Тоқтамыс Темір Мәлікті жеңіп, Сығанақты алады.
2. 2000-1000+150*2+95= 
Ақ Орда тағына Ұрұс ханның тағы бір баласы Қойыршақ оғланды хан 

етіп қояды.
3. (3000:2)-(8*9)= 
Шығыс Дешті қыпшақтағы билік Жошының шайбани әулетінің ұрпағы 

Әбілқайыр ханға тиеді.
Алтын Орда хандары (ретімен).
1. Батый хан – 1227 – 1255 жж.
2. Берке – 1257 – 1266 жж.
3. Меңгу – Темір – 1266 – 1280 жж.
4. Тохты хан – 1290 – 1312 жж.
5. Өзбек хан – 1312 – 1342 жж.
6. Жәнібек хан – 1342 – 1357 жж.
7. 1357 – 1380 жж.
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8. Тоқтамыс хан 1380 – 1395 жж. 
9. Едіге хан – 1396 – 1411 жж.
10. Шейх Ахмед – 1502 жж.
Тест. 
1. Шыңғыс ханның жеке басын қорғайтын ең таңдаулы мыңдық қалай 

аталады?
а) кешіктен;  ә) беклер-бек;   б) ноян. 
2. Шыңғысханның ел билеген жылдары.
а) 1219 – 1220;  ә) 1206–1227 жж; б) 1219-1224 жж.
3. Қазақстан мен Орта Азияны монғолдардың жаулап алған кезеңі.
а) 1206–1227 жж;  ә) 1219-1220 жж; б) 1257–1266 жж. 
4. Батыйдың ел билеуі.
а) 1236–1242 жж;  ә) 1227–1255 жж;  б) 1257–1266 жж.
5. «Отырар опатының» басты себебі болған оқиға қай жылы болды?
г) 1217 ж.;  д) 1218 ж.;  ж) 1219 ж.
6. Алтын Орда – Ақ Орда, Ноғай ордасы, Сібір, Қазан, Қырым, Астрахан 

хандықтары болып қай ғасырда бөлінді?
а) ХV ғ. ортасы; ә) ХV ғ. басы;  б) ХV ғ. аяғы. 
 (Жауабы: «Ақ Орда») 
Сабақты мына сұрақтар негізінде бекітемін.
1. Ақ Орданың құрылуының осы өңірдегі тайпалар мен халықтар үшін 

қандай пайдасы, маңызы болды?
(Қазақ тайпаларының бытыраңқылығын, өзара қырқысуын, толассыз қан 

төгісті жойып, оларды бір мемлекетке топтастырады). 
2. Ақ Орданы басқарған хандардың ішінде өзіңе ұнап, есінде сақталып 

отырған қай хан? Несімен ұнады?
(Мысалы. Мүбәрәк – 1327/28 жж. Сығанақта теңге соқтырды.
Ұрұс хан  мемлекеттің күш-қуатын арттырды, Тоқтамыс Әмір Темірге 

қарсы күресті. 
Тоқтамыс хан ше? Неге?
(Әмір Темірге арқа сүйеді, т.с.с.).
Барақ сұлтан ше?
(Ақ Орданы қайта қалпына келтіруге әрекет жасады.)
Әбілқайыр хан ше?
(Ақ Орданың біраз жерін жаулап алып, өз хандығын құрады).
Сабақ соңына қарай оқушыларға тиісті мәліметтер ұсынылып, үйге тап-

сырма беріледі.
Қызылорда облысы
Жалағаш ауданы
Ақарық ауылы.
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сожалению, жестовым языком я занимаюсь с учащимиися в меньшей 
мере, чем искусством. Почему? Ну, во-первых, потому, что мне при-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANIMALS ARE IN DANGER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тынсыздар, қазір мына кестеге қарап ережені есімізге түсірейік.

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

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

threatened them.

 

Degrees of comparison
Positive   Comparative   Superlative
fast    faster    the fastest

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

little   less    the least

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

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

A tiger 
A blue whale 
A rhino



78

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Teacher: Good done! If you come to the end let’s complete the Venn’s diagram.

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

 

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

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

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

     A whale A tiger

            jungles    oceans         mountains  rivers         deserts The Arctic
  Lions      
  Whales      
  Wolves      

  Crocodiles      
  Snakes      
  Polar bears 

A war

Do not have
enough food

Do not have 
space to live

Kind of 
dangers

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

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА  В  ШКОЛЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

– коррекционная – внесение  коррекции  в практические  педагогические 
ЗУНД. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Осуществление  мониторинга  успешности участник образовательного 
процесса. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– о личностной  ориентации  научно-методического  и образовательного 
процессов. 

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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