
1

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕБІ
Журнал  Қазақ  өлкелік  партия  комитетінің  шешімімен 1925  жылы  құрылған

ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

№3 (1082), 
2016

НАУРЫЗ

РЕДАКЦИЯ:

Бас редактор – Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымының кандидаты, доцент, ҚР білім беру ісінің үздігі, 
“Ы.Алтынсарин” белгісінің иегері, ҚР журналистер одағының мүшесі.

Бас кеңесші – Сайраш  ӘБІШҚЫЗЫ,
қоғам қайраткері.

Жауапты редактор – Жолдас  САРМАНОВ.

Менеджер – Досқали  ЖҮНІСБЕКОВ.

Оператор-беттеуші – Нәзигүл  СӘДУАҚАСОВА.

Корректор – Күлила  МАЙТЫБАЙ.

Елена АНДРИЕНКО – педагогика ғылы-
мының докторы, Новосибирь мемлекеттік 
университетінің профессоры, академик.      
Ресей  Федерациясы.
Гүлнас АХМЕТОВА –  Ұлттық “Өрлеу” 
біліктілікті арттыру орталығы акционерлік 
қоғамының басқарма төрайымы, педагогика 
ғылымының докторы, профессор.
Оңалбай АЯШЕВ – Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік педагогика институтының 
ректоры, профессор.
Ләззат БАЗАРҚҰЛОВА – Алматы облыстық 
білім басқармасының бастығы.
Жанбол ЖЫЛБАЕВ – Ы.Алтынсарин атын-
дағы ұлттық білім академиясының президенті.
Владимир КАБУШ – педагогика  ғылымының 
докторы, профессор. Беларусь  Республикасы.
Джанг Ли КЕУН – КИМЭП   университетінің 
ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша дирек-
торы. Лондон экономика мектебінің профессо-
ры.  Оңтүстік  Корея  Республикасы.

Журнал Кеңес Одағы Жоғарғы  Кеңесі Президиумының өкімімен 1975 жылы 
“Құрмет” белгісі орденімен, 1985 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 
Құрмет грамотасымен марапатталған.  

Серік ПІРӘЛИЕВ  –  Абай атындағы 
Қазақ ұлттық мемлекеттік педагогика 
университетінің ректоры, педагогика ғылы-
мының докторы, профессор.
Нұрлыбек САҚЫПОВ – Қарағанды мемле-
кеттік медицина университетінің профессо-
ры, медицина ғылымының докторы, ҚР білім 
беру ісінің құрметті қызметкері, Қазақстан 
педагогикалық ғылымдар академиясының ака-
демигі.
Шәркүл  ТАУБАЕВА – әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің профессоры, 
педагогика ғылымының докторы.
Салтанат ТӘЖІБАЕВА – педагогика ғылы-
мының кандидаты,  профессор.
Ботагүл ТҰРҒЫНБАЕВА – педагогика ғылы-
мының докторы, профессор.
Сақыпжамал ҰЗАҚБАЕВА – Абылай хан 
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар 
және  әлем  тілдері  университетінің  педаго-
гика және  психология  кафедрасы  меңгерушісі, 
педагогика  ғылымының  докторы,  профессор.

АҚЫЛДАСТАР КЕҢЕСІ: 

         Электрондық пошта: kaz_mektep@mail.ru Сайт: www.kazmektep.kz



2

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

МАЗМҰНЫ
Бас редактор сөзі

С. Бектенғалиева. Наурыз – мерекеге толы мерейлі ай.............................3

Қоғам қайраткері
Құрметке лайық ұлағатты ұстаз .............................................................4
Тұңғыш мұражайдың алғашқы қонақтарының бірі ...................................5
Т. Мажикеев. Наставник учителей ..........................................................5

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!
И. Байту. Наурыз – мереке, наурыз – береке ............................................9

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер
Б. Ауғанбаева.  Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдас-
 тыру мәселелері ...................................................................................11
К. Ақкентаева.  “Жас мамандар мектебі” – шеберліктің шың-
 далу орталығы ....................................................................................13
Ж. Нупбаев.  Жаңашылдық – сапалы білім кепілі ...................................16
Ш. Ержанова.  Оқушыларды ойлауға, талқылауға, синтездеуге 
 үйрету .................................................................................................18

Педагогика ғылымы: зерттеулер
О. Катренко.  Психологический анализ трансформаций духовно-
 нравственных ценностей (1981–2013 году): женщина–
 девушка ...............................................................................................21
Қ. Қарабай.  Жүсіп Баласағұн поэзиясындағы есім сөздердің мағына-
 лық ерекшелігі .....................................................................................26
К. Сәдуақасқызы, Г. Сапарғалиева.  Химияны оқытуда оқушылар-
 дың логикалық ойлауын жетілдіру ......................................................30
Қ. Молдабаева.  Ағылшын тілін үйренуде интернет мүмкіндік-
 тері .....................................................................................................35
К. Ярмухамедова.  Самостоятельная работа студентов .......................37

Тағылым
М. Абсатова, Ж.Дарханқызы, Ж.Жұматова.  Жақсының аты 
 өшпес...    .............................................................................................40
С.  Баймуратова.  Ученый-педагог, политработник в годы войны ...........43

Мектеп және педагогика тарихынан
Н. Сұлтанова. Көкжиегі кең кафедра .....................................................47

Мектеп сахнасында
Г. Құрманбай. Мұқағали – шырағым менің, шуағым менің .....................49

Білім академиясында
Мақсаты мен міндеті айқын қарашаңырақ ............................................56

45 минут
М. Әбілдаев.  Алтын Орда және Ақ Орда ................................................57
А. Исқақов.  Қазақ халқының қолөнері ....................................................60
Z. Smagulova. Educational system in the USA and in Kazakhstan ................61

Жапсырма беттерде

Зерттеу
А. Бимендиева. Қазақ кітабын шығару ісінің дамуы

 Дін мен діл 
Ж. Өтеулиев.  Оқушылардың діни сауаттылығын көтеру – ұлағатты іс



3

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

НАУРЫЗ – МЕРЕКЕГЕ  ТОЛЫ
МЕРЕЙЛІ  АЙ

Сәния БЕКТЕНҒАЛИЕВА,
педагогика ғылымының кандидаты, 
доцент

Бас редактор сөзі

Н аурыз – бұл  көктемнің  алғашқы  айы, ал 
көктем – жер бетінің жаңару, жасару, қайта 

Наурыз – бұл мерекеге толы мерейлі ай. Осы айда алғашқы боп 
атап өтілетін мейрам еліміздің құты, отбасылық шаңырақтың шаттығы 
мен берекесі есептелетін аяулы да ардақты аналардан бастау алатыны 
жақсылықтың нышаны іспеттес. Аялы алақанынан жылуы, жанарынан 
күн нұрындай мейірімі төгіліп тұратын бұл абзал жандардың қашанда 
арзу-арманы асқақ, өмірде алар өзіндік орны биік. Ендеше 8-наурыз – 
қыз-келіншектер күні мерекесімен бүкіл әйелдер қауымын “Қазақстан 
мектебі” журналы редакциясы ұжымы атынан құттықтай отырып 
отбасылық бақыт, өмірлік шаттық, таусылмас ырыс-несібе тілеймін.

түлеу, яғни бәйшешек бүр жарып, айналаға әдемілік 
пен сұлулық сыйлайтын әсем бір шақ.

Бұл айда ерекше есте 
қалатын, халық болып той-
лайтын дүбірлі мерекелердің 
бірі әрі бірегейі – Ұлыстың 
ұлы күні. Ол – Наурыз мейра-
мы. Наурыз сөзі парсы тілінен 
аударғанда: “Нав” – жаңа, 
“руз”  жыл дегенді білдіреді. 
Демек, мұсылман халықтары 
үшін 22-наурыз Жаңа жыл, 
яғни, жыл басы саналады. 
Себебі, наурыздың 21-нен 22-
сіне қараған түні күн мен түн 
теңеледі.

Қазақ халқы да Наурыз мейрамын дүбірлі той ретінде атап өтеді. 
Сәнді киімдерін киіп, мерекелік мәдени шараларға қатысады. Ұлттық 
ойындар: қыз қуу, көкпар, алтыбақан тебу, т.б. ұйымдастырылады, 
қазақы салт-дәстүрлер: тұсаукесер, шілдехана, тағы сол сияқты жөн-
жоралғылар жасалады. Сол күнгі  ең басты мәзір – Наурыз көже дайын-
далып, одан игі ниетпен дәм татады.

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамы құтты болсын, ағайындар!
Биылғы наурыз айының тағы бір ерекшелігі: тәуелсіз Қазақстан 

елінде парламент пен мәслихат депутаттарын сайлау 20-наурызға 
белгіленген. Бұл  саяси  науқанға да белсене қатысып, дұрыс таңдау 
жасайық, жамағат!
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 деп Фариза Оңғарсынова текті елдің тумасы, нағыз халықтың азаматы, білім 
беру ісінің үздігі Балахметов Қажахмет Балахметұлына жыр арнаған бола-
тын. 

Еліміздің көрнекті қайраткері, ұлағатты ұстазы, 1974–1987 жылдар-
да Қазақ КСР Оқу министрі қызметін атқарған Қажахмет Балахметұлының 
білім  беру саласы  мен педагогика ғылымына  сіңірген  еңбегі  ел  назарында 
деп  айтуға  болады. 

Ол 1926 жылы 26-маусымда Көкшетау облысы Айыртау ауданындағы 
Сұлукөл  ауылында  дүниеге  келді.  1945  жылы  Солтүстік  Қазақстан   об-
лысы  Көкшетау  ауданындағы  «Волотар»  орта  мектебін  үздік  бітіріп,          
Петропавл қаласындағы мұғалімдер институтының тарих факультетіне оқуға 
түседі. Оны аяқтағаннан кейін 1948 жылы өзі туған ауылындағы «Сырым-
бет» орта мектебіне мұғалім болып келеді. 1953–1957 жылдары Еңбекшілер 
ауданындағы «Макинка», «Степняк» орта мектептерінде директор қызметін 
атқарады. Осы жылдарда Семей пединститутының тарих факультетін сырт-
тай оқып бітіреді. 

1957–1970 жылдары аралығында Көкшетау облыстық оқу бөлімінің 
меңгерушісі, облыстық партия комитетінің мектеп, үгіт-насихат бөлімдері 
меңгерушісі, Көкшетау облыстық оқу бөлімінің меңгерушісі, Көкшетау 
қалалық партия комитетінің хатшысы лауазымдарында жұмыс істеді. 

1970–1974  жылдары Қазақстан Орталық партия комитетінің ғылым және 
жоғары  оқу  орындары бөлімі меңгерушісінің орынбасары қызметінде бол-
ды. 

1974 жылы Қазақ КСР Жоғары Кеңес президиумының Жарлығымен 
Қазақстан Республикасының Оқу министрі болып тағайындалады. Осы 
қызметті Қ.Балахметұлы үздіксіз 13 жыл бойы ойдағыдай атқарды. Оқу 
министрі болып тұрған кезде ол Қазақстан мектептерінің материалдық база-
сын күшейтуде орасан зор жұмыстарды іске асырды. Оған дәлел ретінде онын-
шы бесжылдық кезінде республикада 283 мың орындық мектеп үйлері, ал он 
бірінші бесжылдықта 560 мектеп үйінің, 773 мектепке дейінгі мекемелерінің 
салынып, іске қосылуын айтса да жеткілікті. 

Қажахмет Балахметұлы озат тәжірибелерді оқу-тәрбие жүйесіне 
енгізуде,  педагогикалық теорияны тәжірибеде іске асыруда  өзін шебер 
ұйымдастырушы, іскер басшы екенін көрсете білді.

1987 жылдан бастап республикалық балалар қорының президенті 
ретінде Қажахмет Балахметов бүлдіршіндердің өмірін қорғау, денсаулығын 
жақсарту жолында, әсіресе, ата-ана қамқорлығынан айрылған балалар  
мен көпбалалы отбасылардағы балалардың тұрмыс-тіршілігін, білім ал-
уын қолдау мақсатында игі шараларға жетекшілік жасады. Жас ұрпақтың 
бақытты болашағы жолындағы қажырлы еңбегі еленіп, ол 3 рет Қазақ КСР 
Жоғары Кеңесінің депутаттығына  сайланды. Сондай-ақ, «Еңбек Қызыл 
Ту» орденімен бірнеше рет марапатталды. Ұрпақ тәрбиесін өмірінің ізгі 
мақсатына айналдырған абзал азамат, қоғам қайраткерінің педагогика, білім 
беру саласына сіңірген еңбегі қандай да болсын құрметке лайық.

Қоғам  қайраткері

ҚҰРМЕТКЕ  ЛАЙЫҚ  ҰЛАҒАТТЫ  ҰСТАЗ

«...Сіздерден қуат сезіп жел күшіндей, Ағажан, аман жүрші алдымызда, 
Жүремін аласармай, мен кішірмей. Халқымның тектілігінің белгісіндей», – 
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НАСТАВНИК   УЧИТЕЛЕЙ

Толеш МАЖИКЕЕВ, 
заслуженный  работник  образования  РК, 
доцент  РИПК    

Чтобы  понять  и  оценить  
Одержимость  других,  
Надо  иметь
Некоторую  долю  их  качеств
В  самом  себе!

	 	 	 		М.Шаханов

Великий  учитель учителей! «Перед  именем  
твоим позволь смиренно преклонить колени!» 

	 	 	 	 	 Н.Некрасов

гемен елімізде білім беру тарихына арналған мұражай бұрын-соңды 
болмаған еді. Бұл олқылықтың орны осыдан бір жарым жыл бұрын 

ТҰҢҒЫШ МҰРАЖАЙДЫҢ АЛҒАШҚЫ 
ҚОНАҚТАРЫНЫҢ БІРІ

Е
толды деп айтуға болады. Нақты дерекке сүйенетін болсақ, 2014 жылдың 
26-қыркүйегінде  Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде 
білім  тарихын баян ететін аталмыш мұражай салтанатты жағдайда 
ашылған болатын. Оның ашылу рәсіміне ҚР Білім және ғылым министрі 
А.Сәрінжіпов, Парламент депутаттары, мемлекет және қоғам қайраткерлері, 
ғалымдар, т.б. белгілі азаматтар қатысқаны мәлім.

Сол ерекше қонақтардың қатарында  қоғам 
қайраткері, кешегі кеңес одағы кезеңінде Қазақ 
КСР-і ағарту министрі болып талай жыл қызмет 
атқарған Қажахмет	 Балахметов	 те болып, 
тебірене тұрып құттықтау сөз сөйлеген.

Бүгін таңда мұражай қорында 900-ден 
астам экспонаттер түрі бар. Сонау 1922 жыл-
дан бергі Қазақстан білім жүйесінің та-
рихы “мен мұндалаған” айғақтар арқылы 
безбенделіп тұрғаны айқын. Атап айтқанда, қазақ 
ағартушыларының баспа машиналары шыққанға 
дейінгі күнделікті  жазбалары, араб тіліндегі 

қолжазба кітаптары, т.б. таптыра бермейтін тарихи құжаттар сақтауға 
қойылған.

Мұражайдың басты мақсаты – Қазақстанның мәдени-ағарту мұраларын 
сақтап қана қоймай, еліміздің шынайы патриотын тәрбиелеуде тиімді пай-
далану.  

современных  условиях  устойчивого  развития  общества  каждому  ру-
ководителю, в том  числе  и  Министру  просвещения  КазССР,  важен  В

учет  ценности  того, кто  рядом, о  его  творческом   человеческом  начале, о  
его  педагогическом  творчестве  и  мастерстве, профессионализме  и  компе-
тентности. Это  говорит  о  том,  что  Министр   просвещения (ныне  Министр   
образования  и  науки)  должен  быть психологически  мыслящим, мудрым  в  
управлении  образования,  профессионалом своего дела. Очень  важно  выра-
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ботать  знание  психологических основ управления, иметь  высокую   управ-
ленческую  культуру.  Министр  –  это  сплав   опыта  и  признания, а  управ-
ление  есть  сфера  деятельности, которой  надо   постоянно учиться, как  и  
всякой  другой  деятельности. Эффективность  управленческой  деятельности  
определяется тем, кто  конкретно  и  как   руководит  министерством   об-
разования  и  науки.  Важно  выявить  личностные  качества  Министра, его  
подходы  к  управленческой  деятельности.

Работая  в  министерстве  просвещения  КазССР (1976–1978 гг. ),  в  даль-
нейшем – в  ЦИУУ ( первым  заместителем  директора, 1978–1982 гг. ), в  Ал-
матинском  областном ИУУ (ИПРК – директором. 1983–1987 гг.. заместите-
лем  директора – 1987–2007 гг. ), я  высоко   оценил  деятельность  Министра, 
сделал  вывод, что  до  выхода  на  пенсию  не было  равных  Балахметову  К.Б. 
Все,  кто  с  ним  работал  в   министерстве,   отмечали такие  качества,  как  
добрый, внимательный  взгляд,  мудрый  глаз, трогает  человеческая  тактич-
ность, общительность, интеллегентность, которая   идет  из  глубины  души. 
Несомненная  ценность  Кажахмета  Балахметовича,  как  опытного  руко-
водителя  коллектива  инспекторов  министерства, обладание  достаточной 
широтой   мышления, отличается  замечательной  ясностью  ума, золотое    
трудолюбие  и  работоспособность,  обеспечили  высокий  авторитет  у   пе-
дагогической  общественности, у  вышестоящих  органов  в  Казахстане, в  
СССР. Это  был  период  осмысления  роли  о  значении  инспектора, методи-
ста, учителя, осознание  того, что современная  школа  требует  нового  ра-
ботника  образования  и  науки, ведущей  чертой  должна   стать   способность  
к  творчеству, самосовершенствованию  и  саморазвитию, профессиональной  
мобильности, позволяющей эффективно  решать задачи  воспитания, обуче-
ния  и развития  учащихся  на  фоне  внедрения  интерактивных  методов,  но-
вых и   инновационных  технологий, компьютерных  программ. Осуществляя  
комплексную  проверку  организаций  образования  областей, Министр  К.Б. 
Балахметов  требовал одновременно  оказывать  практическую  помощь  им  
в  управлении образованием, устраняя  упущения  и  намечать  меры по  их  
совершенствованию. После  такой  проверки организации  образования  не  
подвергались  изучению  в  течение  5   лет. Им  давалось время  для  мер  по  
устранению  отмеченных  недостатков  и  упущений. 

Во   многом   благодаря   неустанному   труду   Великого   Министра      
Министерство   стало   центром  формирования  учителей – мастеров,  учи-
телей – исследователей  Нуртазиной, Абсаметова, Ганелина, Пак, Тер – По-
госян, ученые  Н.Д. Хмель, Т.Оспанов, А.Алгиев  и др. Им  помогали возвы-
шаться  инспектора  министерства  Г.Л. Лукпанов, Е.А. Ушуров, А.П. Белов, 
В.П. Гавриленко,   Н.С. Кибкало,  Г.М.  Ким, Т. Басс, Е.Т.  Пусырманова, 
О.Сулеев  и  др.

Профессиональное  мастерство К.Б. Балахметова включает:  способность  
проникать  во  внутренний  мир  человека, инспектора, руководителя  школы, 
психологическую  наблюдательность. Связанную  с  тонким   пониманием  
личности сотрудника  и  его  временных  педагогических  состояний, способ-
ность  к   общению  с  людьми  разных  возрастов, интересов, умение  найти  
к  ним  правильный  подход, установить  с  ними  целесообразные с  педагоги-
ческой,  методической  и  управленческой  точек  зрения. Взаимоотношения,  
указанные   умения  нельзя  сформировать  без  приобщения  к  объективному, 
научному  подходу  к  собственной  деятельности, т.е.  без  методической  
культуры. Важен  анализ  жизненных  стратегий  личности  и  становиться  
предметом  осознанного  выбора, который  включает   параметры,  как со-
циальный  статус  личности, ее  общественные  функции, ценностные  ори-
ентации, характер  общения, стиль  самовыражения. Огромное  поле  для  
управленческой  деятельности. 
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К.Б.  Балахметов  как  Министр обозревал  это  поле,  с  позиций  своих  
прав, обязанностей, ответственности  и  давал  научно-управленческие  со-
веты  своим  подчиненным  для  исполнения. 

Управление  как  деятельность  начинается  с   мысленного проигрывания  
ее  в мышлении, ее  моделирования  в действии – планировании: где? когда? 
зачем?  Это нужно для реализации своего назначения.  Вот  об  этом  посто-
янно  К.Б. Балахметов говорил, напоминал, требовал  от  своих  начальников  
управлений  и  отделов, показывал  им, давал  консультации  и рекомендовал  
им  перечень  литературы. Все  становилось  ясно  и понятно. И  всегда на-
поминал  слова  Ли Якока: «Управление  представляет собой  не  что  иное, 
как   настраивание  других  людей  на  труд». Кажахмет  Балахметович  умел 
спокойно  настраивать начальников  и  инспекторов  на  созидательный труд. 
Он  всегда  говорил, что  управление – значит  приводить  к  успеху   других. 
К.Б. Балахметов  владел  искусством  управления. Все  шли  к нему с вопро-
сами, за консультацией,  за советами. Его  уважали, любили, ценили. Основ-
ное  качество К.Б. Балахметова – с   наименьшими  потерями  реализовать  
увиденную  цель. Права  Р.Аманжолова   (с.Шелек, Алматинская  область ), 
сказав  следующее, что  талантливые  люди  попадают  в  точку, которую  все  
видят. А гений  попадает  в  точку, которую  не  видит никто, кроме  него.   У  
сильного  лидера  –  великолепные  подчиненные: Г.Л. Лукпанов, К.Кудасов, 
В.П. Гавриленко, Н.С. Кибкало, С.Егизбаев,  Н.Айманов, Н.Муканов, А.В. 
Щербаков, В.К. Сидоров, Т.Басс, В.Ермаков  и  другие. Министр  их  очень  
ценил. Всегда  им  напоминал  следующее: управлять чем?  управлять кем? 
управлять как? управлять в каких условиях?  кто как управляет? кто в каких 
условиях управляет?  как и  чем управляет?  

Актуальными, насущными  проблемами  в  современный  период  стали  
задачи   демократизации  школы, гуманизация  образовательного  процесса, 
интенсификация  управления  образованием, преодоление  формализма   во  
всей  работе   с  детьми.  В  общеобразовательных  школах  предприняты  
первые  шаги  к  изменению   организации  работы  воспитания, обучения  и  
развития:   обучение  детей  с  шести  лет,  создание  классов  с  углубленным  
изучением  отдельных   предметов, переход  на  пятидневную  учебную  не-
делю,  организация  профильного    трудового  обучения  и  др. 

В  этих  сложных  условиях  перестройки  воспитания, обучения  и  раз-
вития, всего  уклада  школьной  жизни, повысилась  роль  организационно-
го   фактора,  организационно-управленческой  деятельности  Министерства   
просвещения  КазССР,  организационно-педагогической  деятельности   руко-
водителей  школ, государственных  и    общественных   органов   управления  
школой. Интенсификация   образовательного  процесса  в  школе  как  главная  
задача  перестройки   образования  потребовала  интенсификации  процесса  
самого  управления  воспитанием, обучением  и  развитием. В  управлен-
ческой  деятельности  возникли  новые  формы, как  развертывание  дея-
тельности  советов  школ, районных  и  областных  органов   образования,  
организация  соуправления  школой, обеспечение  выборности   всех  руко-
водящих   работников, перевод  учителей  на  самоконтроль  и  пр. Демокра-
тизация  школы становится  целью  перестройки  организации  образования, 
средством  его  преобразования, развития,  гуманизации, фактором  развития  
гласности, коллегианальности  управления, преодоления   бюрократизма  и  
формализма.  К  тому  свидетельство  проводится республиканская   научно-
практическая  конференция  по  демократизации  управления  школой  (1987 
г.)  с   участием  известных  ученых  СССР (Ю.А. Конаржевский, Г.Г. Габ-
дуллин, Р.А. Акбашев, Р. Шакуров, О.С. Саметис, А.Шмите, Я.Казак, Н.В. 
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Кухарев,  В.Т. Кабуш, И.П. Раченко  и  др.). В  рамках  эстафеты  прошли  
республиканские  семинары  по   педагогике  сотрудничества (гг. Сатпаев  
и  Джезказган), практикумы  по  совершенствованию  научно-методической  
службы (Усть-Каменогорск и  Серебрянск, Костанай), с  участием   ученых  из  
России, Белоруссии, Казахстана (В.Татьянченко, Ю.А. Конаржевский, В.И. 
Кучинский, Н.В. Кухарев, и  др.). Работали  новые   формы  научно-методиче-
ской  работы – РеМеШ – АУЛ – М  (республиканская  методическая  школа – 
авторская  учебная  лаборатория – мастерская ),  призывали  в  свой  АУЛ – М  
учителя, ученые  –  Я.Отс   – Таллин, О.С. Саметис   – Рига, В.М. Ударцева, 
И.Г. Боровикова – Алматинская  область, В.К. Дьяченко – Красноярск  и  др.

К.Б. Балахметов  часто  выступал  с  лекциями  в   центральном институте 
усовершенствования учителей, подводил  итоги  курсов  повышения  квали-
фикации  руководителей  школ, которые  отмечали  содержательные  лекции  
С.Бескаравайного, зам.директора  по учебной   работе  и  Т.Мажикеева, инс-
пектора Министерства. Он всегда  интересовался  успехами  институтов по-
вышения квалификации учителя.

Жизнь проверяет  человека  на  прочность. К.Б. Балахметов    выдержал  
все  испытания, сохранив  при  этом  преданность любимому  делу, увлечен-
ность  наукой, желанием  творить  и  созидать  на   благородной  ниве казах-
станского  образования. И если проводился конкурс «Лучший  Министр», я 
уверен,  Кажахмет  Балахметович   стал  бы  лучшим  из  лучших  министров. 
Это  я  говорю  ответственно. У него высокие процессуальные (профессио-
нальные)  знания  и  умения; структура  функциональных  результатов  дея-
тельности  министра (специальные,  научно-методические, педагогические, 
психологические, исследовательские  знания); высокие  уровни  сформиро-
ванности  психолого-педагогических  умений (гностические, проектировоч-
ные, конструктивные,  коммуникативные, организаторские);  высокие  уров-
ни  проявления  педагогических  способностей (рефлексивные,  проективные, 
общие – наблюдательность, качества  ума, качества  речи, качества  воображе-
ния, эмоциональные  качества ). 

Ученики  Кажахмета  Балахметовича   отмечают, что  при  первой   встре-
че  с Министром  больше  всего  запоминается  его доброта, внимательный  
взгляд мудрых  глаз, трогательная   человеческая  тактичность, интеллигент-
ность, милосердие,  которые  идут   из  глубины  души; общительность,  ува-
жительное  отношение  к  подчиненным,  вдумчивость, заботливость;  его  
добрые  и  отточенные  слова «честно выполнять  наставления  старших, про-
являя  чувства  милосердия, помни  имя  свое  человек...». 

После  общения  с  Вами  начальники, инспектора, руководители  школ  
начинали  по-другому  смотреть  на  себя. Мы  более  полно принимали  себя  
и свои  чувства. Мы становились  более  похожими  на  Вас, проявляя  боль-
шую   гибкость  в  своем  восприятии, ставили  для  себя  более  реальные  ко-
нечные  цели, начинали  больше  понимать  и  принимать  других. И мы  спо-
собны  развивать  основные  качества  своей  личности  в  лучшую  сторону.

Мы  Вас, Кажахмет  Балахметович, все   очень  крепко  и  нежно  любили, 
любим  и  будем  любить всегда. Вы  такой   ЛЮБВИ  ЗАСЛУЖИЛИ!  Мы  
уважали  Вас, ценили  Вас  за  Ваш  талант – смотреть  и видеть, дерзать  и  
сметь, за   Ваш  талант – простить  и  не обидеть  и  не  обидеться  суметь!  
Спасибо вам!!!

Вам  мои  самые  наилучшие  пожелания   в  жизни,  в  семье, в  кругу  
друзей! 

г.Алматы.
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қушыларға Наурыз мерекесі туралы түсінік бере отырып ұлттық 
дүниемен сусындату, салт-дәстүрді құрметтеу, мәдени мұраға деген 

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!

НАУРЫЗ – МЕРЕКЕ, НАУРЫЗ – БЕРЕКЕ

Индира БАЙТУ,
№182 жалпы білім беретін  мектептің 
бастауыш  сынып мұғалімі

О
қызығушылығын арттыру, ой-өрісін дамыту, тілдік қорын байыту мақсатында 
өткізілген ашық тәрбие сағатында қанатты сөздер, суреттер, үнтаспа, ұлттық 
аспаптарды көрнекілік ретінде пайдаландым. Кешті екі оқушы жүргізіп отыр-
ды.

1-оқушы. Армысыздар ақжаулықты әжелер, қасиетті аналар мен ардақты 
әкелер!  22 наурыз – Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ағайын! Бұл күн  ақ 
түйенің қарны жарылған, күн мен түннің теңелер мезгілі. Қар еріп, жер жүзі 
көктеп,  тіршілік атаулыға жан бітіп, жасаратын шақ. 

2-оқушы.  «Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын! Ұлыс бақты болсын, төрт 
түлік ақты болсын» десіп, өткенге салауат айтып, келер күннен береке тілеп, 
ақ көңіл, адал жүрекпен дос құшақтарды айқастырып табысатын қасиетті күн 
құт-береке әкелсін!

1-оқушы.	Ендеше «Наурыз – мерекем, наурыз – берекем» атты мерекелік 
тойымызды бастайық.

2-оқушы.	
Той деген мереке, Өзіңді қоштайық,
Той деген береке. Бастасақ бастайық.
(Құрманғазының «Адай» күйі орындалды.)
1-оқушы. Мына  жақтан басына тақия, үстінде ала шапаны бар, шоқша 

сақалды бір кісі көрінеді,  қасында екі жігіт ағасы бар. Бұлар кімдер болды 
екен?  

2-оқушы. Бұлар – кәдімгі Қожекең ғой. Қасындағылар Тазша бала мен 
Алдар Көсе емес пе? Бұлар өткен ғасырдан бізге келген құтты қонақтар бол-
ды ғой.

Алдар	Көсе.
Мен Алдармын, Алдармын, Сақал түгіл мұртта жоқ,  
Сақалымды талдармын. Шайтанды да алдадым. 
Қожанасыр. Әй, Алдар, сен бүгінгі ұлыстың ұлы күнінде ешкімді 

алдамай қоя тұр. Мынау көпшілікпен амандасып төс қағыстырайық. 
Ассалаумағалейкум, ағайын! Мешін  жылы құтты болсын! 

1-оқушы.	Тазша бала, сіздердің келгендеріңіз жақсы болды ғой. Біз Нау-
рыз тойының дәстүрлерін кімнен сұрарымызды білмей тұр едік. Айтыңызшы, 
өткен ғасырда Наурыз тойын қалай тойлаушы едіңіздер?

Тазша	бала.	 Наурыз тойы күн мен түннің теңелетін кезі. Бұл күні жас 
балалар саумалдық айтатын. Араздасқан кісілер төс қағыстырып татуласа-
тын. Әжелеріміз 7 түрлі дәм қосып, наурыз көже тарататын. Ақындарымыз 
айтысып,  әншілеріміз ән айтатын. Неше түрлі ұлттық ойындар ойналады. 
Қыз қуу, көкпар, асық ойыны, арқан тартыс, күрес, алтыбақан.  

2-оқушы. Ал мынау қолыңыздағы шыбық не?
Тазша	бала.	Бұл да Наурыздағы дәстүрдің бірі. Наурыз тойында барлық 
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адам бір-бір жас тал отырғызады. Кел, Алдар мына шыбықты отырғызайық.  
Мұның түбіне ақ құяды. Ол осы жылы ақ мол болсын деген ырым. Ал енді 
келесі жылға дейін аман-сау тұрыңыздар. Біз енді көрші ауылға барып жас 
шыбық отырғызуымыз керек. 

Қожанасыр. Мешін  жылы сіздердің ауылдарыңызға береке мен мереке, 
бейбітшілік әкелсін. Жас балаларыңыз ақылды, қарттарыңыз нақылды бол-
сын!

1-оқушы.	Рақмет. Жортқанда жолдарыңыз болсын.
Біз де тойымызды қыздыра түсейік. Ортаға айтыскер ақындарымызды 

шақырайық. Ұлдардың намысын арқалап шығатын от ауызды, орақ тілді 
ақынымыз  Елдар шықсын ортаға.

2-оқушы. Қыз қырқынның намысын қолдан жібермейтін суырып сал-
ма айтыскер ақын Ақботаны шақырамын. Кәне, ақындарымызға қошемет 
көрсетіп отырайық.

(Олар айтыс көрігін қыздырды.)
1-оқушы.	
Желпіген аққу құстың қанатындай, Қасиетті наурыз тойы пәктігіңнің,
Бақ келіп ақ үйлерге қонатындай. Тойы деп айтуға да болатындай. 

2-оқушы.
Ал халайық тұрмайық, Дөңгелесін бишілер,
Әндетейік шырқайық. Ортамызды ашайық.
(«Домбыра» биі биленді.)
1-оқушы. Мен саған бір сұрақ қояйын. Жауап беріп көрші. Қандай 

қазақтың ұлттық ойындарын білесің?
2-оқушы. Қазақтың ұлттық ойындары көп ғой. Көкпар, қыз қуу, теңге 

алу, арқан тартыс, күрес, асық ойындары.
1-оқушы. Ендеше сол ойындардың бірі – арқан тартыс ойынын 

көрсетейік. Екі топтан 6 адамнан шықсын. Жеңімпаз топқа сыйлығымыз бар.
(Оқушылар сайысқа түседі.)
2-оқушы. Енді  ұлттық ойынның бірі – күресті ұйымдастырайық.
1-оқушы. Қажымұқан атамыздың жолын қуатын палуандарымыз бар ма 

екен? 
(Күрестен белдесу өтті.)
2-оқушы. Біздің  ортамызда спортты сүйетін балалар көп екен ғой.
1-оқушы. Әрине, бізде әнші де, биші де, спортшылар да көп. Қазір ортаға 

тағы бір спортшымызды шақырғалы отырмын. 
(«Жаса Қазақстан» әні шырқалды.)  
2-оқушы.
Көргенге қуанасың таза ауаны, Жыл сайын тойланатын мәңгі бақи,
Құлаққа естілгенде жаз әуені. Наурызым құтты болсын қазақ елі!
1-оқушы.
Той дегенде қазақтың жаны кірер, Наурызың құтты болсын, нар ағалар,
Бағаңды жас білмесе, кәрі білер. Наурызың құтты болсын, бар інілер.
2-оқушы.
Кел, Наурыз келешекті жарқын шолып, Қазақстан болғанда – Ғажапстан,
Барыстай ұрпақтарға даңқың қонып. Қол соғып қуаналық халқым болып.

Қадірменді ата-аналар, құрметті ұстаздар, осымен «Наурыз – мереке, нау-
рыз – береке» салтанатты кешімізді аяқтаймыз. Мешін жылында мерейіміз 
үстем болып, ол  әрбір отбасына татулық, елімізге бейбітшілік, молшылық 
алып келсін!

Алматы қаласы.
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Бақытгүл  АУҒАНБАЕВА, 
дарынды балаларға  арналған Жамбыл  атындағы  
облыстық  мамандандырылған   мектеп-гимназия
интернаты директорының инновациялық 
жұмыстары жөніндегі орынбасары

О қушыларды   ғылыми  ізденіс,  зерттеу   жұмыстарына баулу – бүгінгі 
білім  беру  үрдісінің   басты   талабы.  Ғылыми  жұмысқа  баулу  төменгі  

сыныптардан  басталуы  керек. Мектеп  мұғалімінің  бұл үрдістегі  басты  
мақсаты – оқушыларды дербес ойлауға, өз беттерімен еңбектенуге, ізденуге, 
проблеманы өздерінше шеше білуге тәрбиелеп қалыптастыру. Мұндай 
мақсаттар бірте-бірте оқушылардың білімге селқос, ықылассыз қарауын 
өзгертіп, дайын дүниені қайталап берумен ғана шектелетін іс-әрекеттерін 
тежейді. Керісінше олардың таным, ойлау белсенділіктерін дамытып, зерт-
теу, іздену жұмыстарына ынтасын арттырады. Ең бастысы, оқушы ешкімге 
«тәуелсіз» зерттеу еңбегіне төселеді, өзін-өзі оқытады, білімдерін өз 
ізденістерімен алуға түрткі жасайды.

Оқушыға зерттеу, іздену жұмысында жетекші ұстазының ақыл-кеңесі, 
бағыт-бағдары ауадай қажет. Бұл жөнінде ғалым А.С. Обухов былай дейді: 
«Успешность исследовательской деятельности обеспечивается совмест-
ными усилиями преподавателя и обучаемых, т.к. это творческий процесс 
совместной деятельности двух субъектов (двух личностей) по поиску ре-
шения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между 
ними культурных ценностей, результатом которой является формирова-
ние мировоззрения». Бұл мәселеге ресейліктердің ерекше көңіл бөліп келе 
жатқанын жүйелі түрде шығып тұратын «Исследовательская работа школьни-
ков»  журналынан көруге болады. Ғалымдар, тәжірибелі жаңашыл ұстаздар 
оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына баулудың теориялық, практикалық 
мәселелерін  арнайы зерттеп, жазып жүр.

Ұлтты  ұлт етіп  дүниежүзілік  деңгейге  көтеретін  оның  саналы да 
дарынды талапты ұрпағы. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың «Қазақстан ұлы державада болуы үшін бізге күш-қуаты,   
қажыр-қайраты мол, ақылды да ойлы, дарынды жастар керек» деген сөзі 
бүгінгі ұрпақ тәрбиелеп отырған біздерге үлкен ой салады. 

Дарын – зерделілігімен дамып отыратын үздіксіз үрдіс. Психология 
ғылымының докторы В.Пановтың «Дарындылық оқушы үшін қабілеттілік 
қана емес, ол – сын. Дарынды оқушы ұстаз үшін мәртебе әрі сын...» дегеніне 
сүйенер болсақ, дарынды оқушымен жұмыс мұғалімнің өзіне, қызметіне, 
кәсіби біліктілігіне жаңа, жоғары талаптар қояды. Осы талаптарға сай жұмыс 
істеп келе жатқан, бүгінгі күні Шығыс Қазақстан облысы аумағында білім 
мен мәдениеттің, руханияттың ошағына айналған 95 жылдық тарихы бар да-
рынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған 
мектеп-гимназия интернатында дарынды балалармен жұмыс істеудің 
тиімді жолдары, оларды ғылыми жұмысқа баулу және зерттеу жұмыстарын 
ұйымдастыру мәселелері жетекші орынға ие. 

2009 жылдан бері Өскемендегі Жамбыл атындағы гимназия-интер-
натында әйгілі педагог, әдіскер ғалым, ұлт ұстазына айналған Қанипа 
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Омарғалиқызы Бітібаеваның республикалық ғылыми-әдістемелік атаулы 
зертханасы жұмыс істеп келеді. Қазіргі кезде Қ.Бітібаеваның ұзақ жылдар 
қызмет еткен Жамбыл атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-ин-
тернатында ұстаздың пәндік оқу кабинетінде оқу-әдістемелік материалдар 
мен көрнекіліктердің республикада теңдесі жоқ жүйеленген аса бай қоры 
жинақталған. 46 еңбектің авторы Қ.О. Бітібаеваның «Ғылым әліппесі» атты 
оқушылар үшін жазылған оқу құралы елімізде тұңғыш рет жазылған еңбек 
болып саналады. Бұрын-соңды  болмаған, оқулық-дәптер үлгісінде жазылған 
тікелей оқушыға арналған оқыту құралының ішкі мазмұны да ерекше. Ол әр 
оқушыға арналған күнделікті алдында жататын көмек-құрал.

Осы әдіскер ұстазбен авторлық бірлікте жазған келесі еңбегіміз – 
«Оқушыларды ғылыми ізденіс, зерттеу іс-әрекетіне баулу» оқу құралы 
оқушыларды ғылыми ізденіс, зерттеушілік іс-әрекетке жетелеудің белсенді 
жолдарын, құзыреттілік тұрғысынан оқыту, дарын  көзін ашу мәселесін  сөз 
ететінін айтуға болады. Осы еңбектер негізінде «ғылым» деген не, ғылыми-
зерттеу жұмысына қалай келуге болады, ғылыми жұмыстардың түрлері 
қандай, ғылыми жобаны қалай жазуға әрі қорғауға болатыны жайында 
оқушыларды теориялық біліммен қаруландыруға, оны тәжірибеде жүзеге 
асыруға жол көрсетіп, оқушыларға бағыт-бағдар беруді көздейміз. Бұл оқу 
құралдары облысымыздағы мектеп мұғалімдерінің ең қажетті күнделікті 
сабақта пайдаланатын әдістемелік құралдарына айналып отыр. 

Ғылыми жұмыстарға баулудың тиімді, өнімді әдіс-тәсілдерін іздеу, 
тәжірибеге енгізу мұғалімнің тер төге еңбектенуін талап етеді. Осы мәселемен 
айналысып жүрген санаулы уақыт ішінде авторлық бағдарламалар, бірнеше 
мақалалар жаздық. «Ғылым әліппесі» оқу құралында ғылыми зерттеу-
іздену іс-әрекетіндегі оқушы мен мұғалімнің қызметін толықтай көрсетуге 
ұмтылдық.

Оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін дамыту мақсатында білім 
бағдарламасын, арнайы курс бағдарламасын жасадық. Біздің мектепте 
оқушыларды, мұғалімдерді, тәрбиешілерді  ғылыми ізденіс, зерттеушілік 
іс-әрекетке баулу мақсатында төмендегідей ұйымдастыру жұмыстарының 
түрлерін атап көрсете аламыз.

1.  Мектепте   мұғалімдерге,  оқушыларға арналған ғылыми орталық 
жүйелі жұмысын  жүргізуде. («Әл-Фараби ұрпақтары», «Мен – зерттеушімін», 
т.б.).

2. Ғылыми зерттеу, іздену іс-әрекетіне баулитын элективтік курстар, фа-
культативтер ұйымдастыру, пән олимпиадалары.

3. Жоғары оқу орындарының ғалымдарымен байланыс.
4. Дарынды бала, дарынды ұстаздарға үнемі көмек, қолдау, марапат жа-

сап отыру. Оларды анықтау (диагностика, т.б. әдіс-тәсілдер арқылы).
5. Конкурстар, ғылыми жоба, авторлық бағдарламаға қатыстыру.
6. Ғылыми-практикалық конференциялар, симпозиум, семинарларға, 

құрылтайларға қатысуларына қолдау жасау. Білім департаментіне ұсыныс 
беріп отыру.

7.	 «Сынып-аудиториядан сынып-зертханаға» девизімен жұмыс жүргізу.
8. Ата-аналар, қоғамдық ұйымдармен жұмыс жүргізу. Олардың қолдауын, 

көмегін ұйымдастыру.
9.	Ғылыми-практикалық конференциялар өткізу (оқушылар, мұғалімдер).
10. Оқушылардың өз ізденістері, зерттеулерінің жүру барысы, нәтижесі 

туралы ғылыми есептерін тыңдау, бағыт-бағдар, көмек беру. 
11. «Ғылым күнін» өткізу.
12. Жобалап оқыту технологиясына негізделген оқушылар ізденісіне 

арналған «Жобалау айлығын» не апталығын жылына екі рет өткізіп отыру. 
13. Оқушылардың ғылыми ізденістері бойынша көрмелер ұйымдастыру, 

жариялау, марапаттау. 



13

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

14. Сабаққа қатысу мақсатының бірі ретінде мұғалімнің оқушыларды 
ғылыми ізденіске баулу іс-әрекетіне ерекше көңіл қою. 

15. Оқу жылы соңында жыл бойы атқарылған  жұмыстарды қорытындылау, 
оның қызықты формаларын таңдап алу.

16.	Оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына баулу мақсатында оларды 
әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету.

Біздің мектеп-гимназия интернатында дарынды балалармен ғылыми 
зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мынадай бағытта жүреді: анықтау; зерт-
теу; дамыту; жетілдіру; нәтижелер.

Мектебімізде оқушылардың «Әл-Фараби ұрпақтары» ғылыми қоғамы 
құрылған. Бұл қоғам оқушылардың  ғылыми  ізденісіне жүйелі түрде 
басшылық жасап отырады. Қоғамды гимназиямыздың ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімі Құралай Сағындықова басқарады.  

Ғылыми-әдістемелік жұмыс мектепте мынадай шаралар өткізеді.  Олар – 
семинарлар, байқаулар, олимпиадалар, интеллектуалдық сайыстар, ғылыми 
жоба қорғау, «Жас мұғалімдер мектебі»,  мұғалімдердің білімін көтеру, 
ұстаздардың іс-тәжірибесін тарату, тағы-тағылар.

Осы жұмыстар нәтижесінде жыл сайын мектебіміздің оқушылары жақсы 
жетістіктерге жетіп, облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми сайыс-
тар мен олимпиадаларда жүлделі орындарды иеленіп жүр. Мысалы, өткен 
оқу жылында екі оқушымыз халықаралық ғылыми жобалар, ал бес оқушымыз 
республикалық ғылыми жобалар конкурсында жүлделі орындарға ие болып,  
грант иегерлері  атанды. Сонымен қатар гимназия оқушылары облыстық, 
халықаралық, республикалық зияткерлік конкурстарға 100 пайыз қатысып, 
жүлделі орындарды иеленіп келеді.  

Оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулу – білім сапасын 
көтерудің де, дарын көзін ашудың да өнімді бір жолы. Мектепте ғылыми-
зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру тек дарын көзін ашып, жеке тұлғаның 
қасиеттерін дамытып қана қоймайды, тәуелсіз Қазақстанның  өркениетті ел-
дер қатарына көтерілуінің де кепілі болады десек, қателеспейміз.

Әдебиет
1. Обухов А.С. Исследовательская деятельность как возможный путь хождения подростка  

 в пространство культуры//Школьные технологии. – 2001. –  №5. – с. 26–35.
2. Назарбаев Н.Ә. «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан»  халыққа Жолдауы.
3. Панов В. Развитие одаренности. 45 стр.

Өскемен қаласы.

оғамда жүріп жатқан әлеуметтік-саяси өзгерістер, ғылыми-техникалық 
прогресс және жалпы білім беретін мектеп құрылымының өзгеруі жас 

«ЖАС  МАМАНДАР  МЕКТЕБІ»  – 
ШЕБЕРЛІКТІҢ  ШЫҢДАЛУ  ОРТАЛЫҒЫ

Клара  АҚКЕНТАЕВА,
дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған гимназия
директорының ғылым істері 
жөніндегі орынбасары

Қ
ұрпақты тәрбиелеуді дамытып қалыптастыруды талап етеді.

Қазіргі өркениетке жеткізетін құрал – тек қана білім. Білімді ұрпақ қана 
болашақ иесі бола алады. Сондықтан еліміздің жарқын болашағы, өзіміз 
қызмет істеп жүрген мектеп болашағы ұстаздардың ізденісіне, балаларға де-
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ген сүйіспеншілігіне, кәсіптік деңгейіне байланысты екенін жақсы түсінеміз. 
Осыған байланысты біздің  гимназияда жас мұғалімдердің кәсіби шеберлігінің 
қалыптасуына жағдай жасау мақсатында «Жас мамандар» мектебі, жүйелі 
жұмыс жүргізіп келеді.

Оқу жылының басында мектеп әкімшілігі бұйрығы бойынша жас 
мамандарға тәлімгерлер бекітіледі. Ол тәлімгер жас мамандарға құжаттарды 
толтыру, күнтізбелік жоспар, сабақ жоспарын талдау, т.б. жұмыстарға жыл 
бойы әдістемелік  көмек көрсетеді. 

Қазан айында жас мамандармен сауалнамалар жүргізіліп, жоғары, 
бірінші санаттағы ұстаздардың сабақтарына қатыстырып, қоғам жұмысы мен 
ғылыми жұмыстарға бағыттау шаралары ұйымдастырылып, айдың соңында 
«Қалың қалай, жас маман?» тақырыбында дөңгелек үстел өткізіледі. Сонымен 
қатар жыл бойы жас мамандармен сабаққа қатысу, сабақтарына кіру, қоғам 
жұмыстарына қатыстыру,   әдістемелік-нұсқау семинары мен психологиялық 
тренингтер өткізіліп тұрады.

Сәуір  айында жас мамандармен жыл бойы өткізілген жұмыс қоры-
тындысын шығару және жас мұғалімдердің шығармашылық ізденісін, 
біліктілігін, интеллектуалдық  байлығын зерттеп, шыңдау мақсатында «Жас 
ұстаздар» апталығы өткізіледі. Онда мұғалімдер ашық сабақтар, тәрбие 
сағаттарын,  ата-аналармен   жұмыс,  спорттық сайыстар ұйымдастырып 
өткізеді. Осындай жұмыстың нәтижесінде мұғалімдер Ә.Баяділова, 
С.Нұрғалиева, Н.Дембілбаев қалалық «Дебют»  сайысының  бас жүлде-
герлері, Ә.Баяділова, А.Жақыпов облыс әкімінің грант иегерлері атанса, 
С.Жақыпова мен Е.Ғазиз облыстық «Ертіс өңірінің компоненті» байқауында, 
Ә.Дүйсембаев  облыстық пән олимпиадасында, А.Сыздықов республикалық 
«Дарынды балаларға – талантты ұстаз» байқауында жүлделі екінші және 
үшінші орындарды жеңіп алды.

Жоғарыда сөз еткен «Жас ұстаздар»  апталығы соңында  «Жас келсе – 
іске» атты  байқауы өткізілген еді. Төменде сол жас ұстаздар  байқауының 
өтілу барысын ұсынғанды жөн көрдік.

1-жүргізуші. «Жас  келсе – іске»  атты   бүгінгі  байқау – апталықтың 
ең соңғы мәресі. Байқау  барысында ұстаздар  өздерінің білімдерін, 
шығармашылық ізденістерін,  белсенділіктерін  көрсетеді. 

2-жүргізуші. 
Жас ұстаздың жанарында жанады от, Талай сындар тұр күтіп,
Ол да келген бір мектепке бала боп.  Енді оларға сөйлеу керек дана боп, –   
Бүгін ұстаз ... 

дей келе, «Жас келсе – іске» атты жас ұстаздарға арналған байқауымызды 
бастаймыз.  

(Сахнада «Айгөлек» би ансамблі өнер көрсетті.)
1-жүргізуші.
Алға шықты жас ұстаздар, мамандар,  Өңшең жайсаң қатысады жарысқа
Қамын ойлап ұрпақтардың алаңдар.  Сенбесеңдер қазір міне, қараңдар.
(Сахнаға сайысқа қатысушы жас ұстаздар тобы шақырылды.)
Олар «Ұлағат» және  «Ойшылдар»  тобы.
Байқауға  қатысушыларға әділ баға беретін әділқазылар алқалары таныс-

тырылды.   
2-жүргізуші.
Кімдер жүйрік, өнерпаз білейікші,  Әділқазы алқасына әділдікті,
Жақсы ұстаз деп мектептің жүрейікші. Ұстаздарға сәттілік тілейікші.
(«Мектебім» әні шырқалды.)
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1-жүргізуші.
Беташарын сайысымыздың бастайық,    Сайыскерлер сәлем беріп таныстырсын,
Көрермендерді бір серпілтіп тастайық.  Білгірлерді ду қол соғып қостайық.

«Сәлемдесу» деп аталатын бұл 1-кезеңде  «Ұлағат»   және «Ойшылдар»   
тобы өздерін таныстырды. Әділқазылар өз ұпайларын берді.

2-жүргізуші.
Жүрегіміз түкпірінен ән қылып,  Ұстаз аты биік, әркез мәңгілік,
Шырқай оған айттық біздер тілекті. Тербетеді сезімменен жүректі, –

демекші, кезекті тамаша бір әнге береміз. 
1-жүргізуші.
Ей, жас ұстаз!     Сабаңа түс, 
Қысылма да, қымсынба!   Өнеріңді бастап кет
Түсіп көрген талай ұстаз бұл сынға.  Баяғыдай бала болып тұрсың ба! – 

дей келе, ұстаздарымыздың  өнерлерін тамашалайық.
«Өнерлі  өрге  жүзер» деген бұл 2 кезеңде сайысқа қатысушы топ 

мүшелері  өз  өнерлерін  ортаға  салды.
2-жүргізуші.	Мұғалім – әділ де турашыл, жоғары мәдениетті, салмақты, 

сымбатты да әдепті, кішіпейіл, мәңгілік нұрдың қызметшісі.   Ол  барлық ой 
мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр  құятын тынымсыз лаулаған 
жалын иесі.

1-жүргізуші.
Біле білген білімді зерек дейміз,  Ұстаз деген зор тұлға деп білеміз,
Білімімен ел- жұрттан ерек дейміз.  Әртүрлі жағдаяттан шыға білу 
                    керек дейміз.

Бұл «Педагогикалық жағдаяттар» кезеңінде сайыскерлерге әртүрлі 
педагогикалық жағдаяттар беріледі. Олар берілген жағдайлардан шығу жол-
дарын айтуы тиіс.

(Әр топқа үш жағдаяттар жазылған карточкалар таратылды. 1-2 минут 
уақыт берілді. Әрбір топ кезекпен шығып, жағдаяттарды шешті. Топтардың 
жауаптарынан кейін әділқазылар қойған ұпайларымен таныстырды.)

2-жүргізуші.
Жадырап сәуле бейне күн дидарын,     Биікке қанат қаққан ұстаз қауым,
Еліңе еңбегіңмен нұр сыйладың.    Сіздерге жүрегімнен жыр сыйладым.
(«Жас әуен» вокал тобы  әуелете ән салды.)
1-жүргізуші.	 Адам өміріндегі ең қымбат жанның бірі – ұстаз. Осы 

сөздің  өзінде қандай көп мағына жатыр десеңші. Ұстаздықтан асқан  қиын 
да қызықты мамандық жоқ. Өйткені, оның жауапкершілік  өлшемі – адам 
тәрбиелеу. Ұстаз – зор тұлға.

2-жүргізуші.
Қасиеттің бәрі керек адамға,  Әрі тапқыр, әрі шешен ұстаздарды
Жұмбағы көп мынау үлкен ғаламда.  Шақырайық ғажайып бұл алаңға, –

деп сайыскерлерімізді кезекті  «Шешендік өнер» кезеңіне шақырамыз.
1-жүргізуші.
Ұлтымыздың әр сөзі «Жас келсе – іске» байқауы
Асып жатыр кәдеге. Келіп жетті мәреге.                                         
Байқауға қатысқан жас ұстаздар сахнаға шақырылды. Әділқазылар 

алқасына және гимназия директорына сөз берілді. 
1-жүргізуші. Қадірменді жас мамандар! Кәсіби шеберлігіңді қалып-
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тастыру үшін өзіңнің  ынталығың, шығармашылығың,  білімділігің, 
іскерлік қағылездігің  қажет. Сонда ғана өз еңбектеріңіздің жемісін көріп, 
белгілі нәтижеге  жете  аласыз.   Сіздерге  алғашқы  ұстаздық   еңбек   
жолдарыңызға   одан ары   сәттілік, шығармашылық табыс тілейміз.  Сіздердің 
мақтаныштарыңыз – еліміздің мақтанышы болар  шәкірттеріңіз көбейе 
берсін!

2-жүргізуші.	
Ұстаз деген – мектептің ол тірегі,  Ұстаздар ғой шақыратын білімге.
Ұстаз деген – білімнің ол жүрегі.  Ұстаз деген ұлағатты сөзді мен
Ұстаздар ғой үйрететін өмірге,  Осылай -ақ жүрегімнен сезінем.
(Мұғалімдердің  орындауында «Ұстазым менің» әні орындалды.)

Павлодар облысы
Ақсу қаласы.

ғасыр – ғылымның   шарықтау  ғасыры.  Сол  себепті  жас  ұрпаққа 
сапалы  білім  беру мақсатында игі іс-шаралар қолға алынып, 

ЖАҢАШЫЛДЫҚ – САПАЛЫ 
БІЛІМ КЕПІЛІ

Жандос НУПБАЕВ,
Е.Қашағанов  атындағы №42 орта  
мектептің тарих  пәні  мұғалімі

ХХІ
тиянақты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің 
«Қазақстан – 2030» жолдауында  «...Оқушыларды қазақстандық патрио-
тизм мен шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға ретінде тәрбиелеу 
аса қажет, ... бүгіннен бастап ұлттық мінез-құлық, биік талғампаздық, 
тектілік, білімділік, ұлттық намыс қасиеттерін сіңіріп қалыптастыру ке-
рек», –  деп бізге, мұғалімдер қауымына аса зор жауапкершіліктер жүктеп 
отыр. Осы міндеттерді іске асыру үшін жастарға сапалы білім мен салауат-
ты тәрбие беруіміз  керек.

Инновация – бұл тың әдіс-тәсілдерді қолдану ғана емес, жаңа пайым-
дауларды, үрдістерді бірлікте дамытудың да жүйесі. Жаңа әдіс-тәсілдерді 
қолданысқа енгізу 4 кезең арқылы жүзеге асады: 1-кезең – оқып-үйрену; 
2-кезең – меңгеру; 3-кезең – өмірге енгізу; 4-кезең – дамыту. Жаңа 
инновациялық әдістерді қолданудың тиімділігі неде? Біріншіден, қазіргі 
уақыт – жаңалық пен инновация уақыты. Өйткені, біз күнделікті тұрмыс-
тіршілігімізде білім мен жаңалықтардан сан түрлі мағлұматтар алып оты-
рамыз. Осыған орай, бұған оқыту үрдісі де сәйкес болуы керек. Екіншіден,	
мағлұматтарды пайдалану оқушының ойлау қабілетін мәліметтерге икем-
деп,  алдын ала болжам жасауға үйретеді. Үшіншіден, инновациялық 
әдістер – белсенді оқыту әдістері. Мәліметтерді белсене сіңірген оқушы 
жадында өздері оқығанның 80 пайызы сақталса, өздері орындағанның 90 
пайызы есте қалады. 

Жаңа оқыту технологиясының түрлері көп. М.Жанпейісованың 
«Модульдік оқыту технологиясы» оқушылардың интеллектуалдық 
және шығармашылық қабілетін шыңдауға бағытталса, Ж.Қараев пен 
Ж.Көбдікованың «Үш өлшемді әдістемелік жүйесі» технологиясында 
деңгейлік тапсырмалар беру арқылы дамыта оқыту идеясы жүзеге асыры-
лады. Осылардың бірі – деңгейлеп саралап оқыту. Әдетте сабақты жақсы 
оқитын, жалпы дайындығы жеткілікті, ізденімпаз оқушылар әр сыныптың 
30-40 пайызын құрайды. Олар тапсырманы белгілі бір уақыт ішінде 
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тыңғылықты түрде орындап шығады. Үлгерімі орташа немесе үлгерімі 
төмен оқушылар қосымша тапсырмаларды орындаудан бұрын әуелі негізгі 
тапсырмаларды орындайды да, оларды әбден меңгерген соң барып қана 
қосымша тапсырмаларға қайта айналып соғады. Оқушылар тапсырманың 
негізгі бөлігін көрсетілген уақытта, яғни 15–17 минутта орындап шығуы 
үшін мен тапсырманың саны және күрделілігін  мұқият іріктеп аламын. 

Сабақ барысында интерактивті тақтаны  пайдалануды дұрыс ұйым-
дастыру оқытудың әр деңгейлі әдісін қолдануға жағдай жасайды. Сондықтан 
оқыту үрдісінде,  көбінесе, Ж.Қараевтың деңгейлеп саралап оқыту техноло-
гиясын қолданамын. Ол оқушылардың оқу материалын меңгеру деңгейін 4 
түрге бөледі. 

1. Репродуктивтік деңгей.  Жалпыға  бірдей стандартты білім негі-
зіндегі тапсырмалар беріледі. Мұнда оқушылар алдыңғы сабақтарда алған 
білімдеріне және оқулықта бар мәселелерге байланысты құрылады.

2. Алгоритмдік деңгей. Мұнда оқушы мұғалімнің түсіндіруімен 
қабылдаған жаңа ақпаратты пайдалана отырып тапсырманы орындайды.                                                                                                 

3. Эвристикалық деңгей. Оқушы өзі ізденіп, қосымша әдебиеттерді 
қолдана отырып  жауап береді. Бұл тапсырмаларды орындауда оқушының 
ой белсенділігі негізгі қызмет атқарады. 

4.	 Шығармашылық деңгей. Оқушы таза өзіндік дағдысын, білім 
сапасының дамуын қамтамасыз етеді. 

Қазіргі кезде әр мұғалім үшін көмек болатын құрал – «ақпараттық-
коммуникативтік технологиялар». Оның тиімділігі өте маңызды. Күнделікті 
сабақта бейне және  аудио қондырғылары мен теледидарларды, компьютерді, 
интерактивтік тақта мен мультимедиалық проекторларды пайдалану үлкен 
жетістіктер беретіні баршаға мәлім. Жаңа ақпараттық технологияның 
ерекшелігі сол, мұғалімдер мен оқушылардың бірлесіп, шығармашылықпен 
жұмыс істеуіне ықпал етеді.

Электрондық оқулық мектеп оқушыларын ақпараттық технологияны 
кіші жастан білуге септігін тигізіп, оқушылардың өз еркімен білімдерін 
толықтыруына мүмкіндік береді. Ақпараттық технологияның ерекшелігі: 
оқушылардың өздері ақпараттар жинап, жаңалық ашуға ұмтылып, ізденіп, 
жауабын  тауып,  өзінің  көзқарасын  логикалық түрде дәлелдеуіне 
итермелейді.  Қазіргі заманауи  ақпараттық  технологиялар  әрбір оқушы-
ның білім беру үрдісіне шығармашылық қабілетін дамытуда үлкен 
мүмкіндіктерге ие. Сонымен қатар  оқушының танымдық іс-әрекеттері 
күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері артады. 

Білім саласында электрондық оқулықтарды пайдаланып, үлкен 
табыстарға жетуге болады. Электрондық  оқулықтарды пайдалану бары-
сында оқушы екі жақты білім алады: біріншісі – пәндік білім, екіншісі – 
компьютерлік білім. Электрондық оқулықтарды пайдалану оқушының өз 
бетінше шығармашылық жұмыспен шұғылдануына, теориялық білімін 
практикамен ұштастыруына жағдай жасайды. Электрондық оқулыққа оқу 
технологиялары жинақталған. Мәселен, олар: ойын арқылы оқыту, блок-
ты оқыту, тірек сигналдар арқылы оқыту, т.б. Электрондық оқулық арқылы 
оқушы көптеген қосымша материал ала алады, осы алған мәліметтерін ком-
пьютерден көргендіктен есінде жақсы сақтайды, өз бетінше жұмыс жасау 
қабілеті қалыптасады. 

Жас ұрпақты тәрбиелеуде заман ұсынып отырған жаңа инновациялық 
технологияларды пайдалану – шығармашылық жетістіктің негізгі көзі және 
мұғалімнің  кәсіби  өсуінің  тура жолы. Мұны дәйім  естен  шығармауға 
тиіспіз. 

Жамбыл облысы 
Қордай  ауданы 
Кенен ауылы.

2. “Қазақстан мектебі” №3, 2016.
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лемге тaнымaл, aтaқты oйшыл Aльбеpт Энштейннің «Мен еш уaқыттa 
өз oқушылapымa еш нәpcе үйpетпеймiн, тек қaнa oлapдың oқуы үшiн 

ӘОЖ (УДК): 372.881.111.1

ОҚУШЫЛАРДЫ  OЙЛAУҒA,
ТAЛҚЫЛAУҒA, CИНТЕЗДЕУГЕ  ҮЙРЕТУ 

Шынар   ЕРЖАНОВА,
Гагарин атындағы жалпы орта мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі

Аннотация. Мақалада Кембридж бағдарламасы аясындағы оқыту мен оқудың  
әдістері сөз етілген.

Түйінді	сөздер. Сыни көзқарас, модуль, педагогикалық ұстаным, кері байланыс.

Ә
жaғдaй тудыpaмын» деген cөзiнде acтapлы мaғынa, теpең oй жaтқaндығын 
бaйқaуғa бoлaды. Қaзipгi зaмaнда хaлықapaлық cтaндapтқa caй бiлiм беpу, 
әлемнiң дaмығaн aлпaуыт мемлекеттеpiмен иық тipеciп, теpеземiз тең түcу 
үшiн бiлiм мен ғылымды дaмытуғa үлкен мән беpу қaжет. Бүгiнде зaмaн 
тaлaбынa  caй  бiлiмдi, құзыpеттi, қapым-қaтынacы дaмығaн, бәcекеге қaбi-
леттi жеке тұлғaны дaйындaуғa бaғыттaлғaн әлемдегi oқытудың ең oзық 
жaңa әдic-тәciлдеpi қaзaқcтaндық бiлiм беpу жүйеciне енгiзiліп жатқандығы 
қуантады. 

Cын тұpғысынaн oйлaу беpiлген тaпcыpмaны  oйлaуғa, тaлқылaуғa, 
cинтездеуге бaғыттaлғaн шешiм екендігі белгілі. Дәстүрлі сабақтарды 
ұйымдастыру барысында өзімнің педагогикалық технологияларды жетік 
білгендігім көмек болды. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясы» арқылы 
бacтaпқы негiздеpiн бacтaуыш cынып oқушылapымен жұмыc жүргізгенде 
қaжеттi дaғдылapды дaмытып қaлыптacтыpуғa бoлaды. Жалпы  cыни тұp-
ғыcынaн oқу «oйлaу туpaлы oйлaну» деп cипaттaлaды.  Өз тәжірибемде сын 
тұрғысынан ойлауды, мaңызды мәcелелеpдi тaлқылaуды және тәжipибенi oй 
елегiнен өткiзудi үйрендім. Бiлiм мaзмұнын жaңapтудың ғылыми негiзiне 
oқушы белгiлi бip қaжеттi бiлiктеp мен дaғдылapдың иеci бoлa aлaды, 
бiлiмдi, caуaтты, өз oйын дұpыc әpi шебеp жеткiзе бiлетiн мәдениеттi тұлғa 
қaлыптacaды.  Кембридж бағдарламасында «Сын тұрғысынан ойлауға 
үйрету» тұтас бір  мoдуль ретінде  oқушылapдың дa, мұғaлiмдеpдiң де cыни 
тұpғыдaн oйлaуды дaмытуды caнaлы және oймен қaбылдaуын көздейдi. 
Ең алдымен, cыни тұpғыдaн oйлaудың негiздеpiн кiшкентaй бaлaлapмен 
жұмыc жасағандa, қaжеттi тыңдалым, естілім, оқылым, айтылым, жа-
зылым, таныстырылым дағдыларын дaмыту мaқcaтындa бiлiм беpудiң 
еpте кезеңiнен басталғаны дұрыс деп білемін. Cыни тұpғыдaн oйлaу ocы 
бaғдapлaмa бoйыншa тек oқушылapдың cыни тұpғыдaн oйлaуын дaмыту ғaнa 
емеc, сoнымен бipге мұғaлiмнiң cыни тұpғыдaн oйлaуын дaмытады. Cыни 
тұpғыдaн oйлaу  – бiлiм беpудi дaмыту үшiн мaңызды бoлып тaбылaтын 
қaзipгi ең бacты педaгoгикaлық ұстаным. Көбiнеcе, топта немесе басқа орта-
да қapcы пiкip aйтуғa, шешiм қaбылдaуға үйретеді. Cыни тұpғыдaн oйлaуды 
дaмытудың мaқcaты: бapлық жacтaғы oқушылapғa  кез келген құбылыc пен 
зaттapғa,  әpекет пен мaзмұнғa cыни тұpғыдaн қapaп, көптеген пiкipдiң iшiнен 
бipеуiн тaңдaуғa шешiм қaбылдaуғa және оны caбaқ үрдісінде жүзеге асыруды 
көздейді. Cыни тұpғыдaн oйлaу oқушылapғa oйлaнып тoлғaнуғa, oйын aшық 
aйтуғa үйpетедi.  Бaлaлap күннен күнге қoлжетiмдiлiк apтып келе жaтқaн 
aнaғұpлым кең  кoммуникaциялық  үрдіcтеpге  тиiмдi  және  oйдaғыдaй  
қaтыcуғa  мүмкiндiк  беpетiн  cыни  тұpғыдaн oйлaу мен  зеpттеу дaғдылapын 
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дaмытуы кеpек  (Wolfe and Alexander, 2008). Ол үшін біздер, мұғалімдер 
қауымы  бaлaмaлы мүмкiндiктеp зaңдылығынa және aдaмдapдың тәжipибеciне 
cүйене oтыpып, қaзipгi бiлiм  жиынтықтapы  мен  oйлaу  нopмaлapын  үйpету  
apacындaғы  шиеленicкен қaтынacтapды pеттеу тәciлдеpiн қapacтыpуымыз 
шарт. 

Сабақ үрдісінде сыни тұрғыдан ойлау модулін барлық сабақтарда пайда-
ланамын. Әрі осы модульдің сабақ барысында үзіксіз дамып отыратындығына 
көз жеткіздім. «Бала Абай» тақырыбында өткізген ашық сабағымда  Абай 
туралы бұрыннан білетіндері мен бүгінгі білгендерін балалар жарыса ай-
тып берді. Сабақтан алған әсерлерін де, бұрынғы дәстүрлі сабақтармен са-
лыстырмалы түрдегі ойларын да жасыра алмады. Сабақта оқушылар өзіндік 
оқу арқылы түсінгендерін постерге түрлі қиялдарымен бейнелеу арқылы өз 
танымдарын жеткізе алды.

Екінші сабақтағы «Бала Абай мен Барлас  ақын» тақырыбындағы өткен 
дәрісте балалар өз топтарына тапсырылған мәтін бөлімдеріне сәйкес өз 
таңдауларымен тақырып қоя білді.   Бұл да болса сыни тұрғыдан ойлаудың 
бір көрінісі деп білемін. Сөзім дәлелді болу үшін мысал келтіре кетуді жөн 
санаймын.

Кембридж бағдарламасында енгізілген стратегияларды, үйpенген әдic-
тәciлдеpдi caбaғымдa қoлдaндым. Caбaқтapымдa қолданған сыни тұрғыдан 
ойлау стратегиялары apқылы бaлaның  не үйpенгенiн бақылай отырып 
бұрынғы дәстүрлі сабақтармен салыстыра дaмытуды көздедiм. Оқушылар 
өз беттеpiмен жaңa мaтеpиaлды меңгеpiп,  жұптa және тoп iшiнде тaлқылaп, 
бacқaлapдың oй-пiкipлерiмен бөлicті. «Cыни тұpғыдан oйлaу» cтpaтегиялapын 
пaйдaлaну apқылы oқушылap бiлiм caпacын, шығapмaшылық қaбiлеттеpiн 
apттыpып, тaлaптapды opындaуғa, oйлapын aшық aйтуғa, өз беттеpiмен, 
тoппен жұмыc жacaуғa дағдыланды. Шығapмaшылық ізденіс дағдылары 
артты. Әpине, бapлық oқушылapдың бiлiм деңгейлеpi жoғapы бoлуы мүмкiн 
емеc.  Coндықтaн caбaқ  үcтiнде өтiлiп oтыpғaн тaқыpыпқa сай мотивация-
сы төмен оқушыларға шығapмaшылық тaпcыpмaлapды беpiп oтыpдым.  Бұл  
деңгейдегi oқушылapдың caбaққa деген қызығушылықтapы оянды. Қaте бoлca 
дa, өздеpi opындaғaн жұмыcтapын әкелiп көpcетуге талпыныстары туды. 

Cыни  тұpғыдaн  oйлaу,  көбiнеcе,  қapcы  пiкip  aйтуғa, бaлaмaлы 
шешiмдеpдi қaбылдaуғa, oйлaу және ic-әpекетiмiзге жaңa немеcе 
түpлендipiлген тәciлдеpдi енгiзуге дaйын бoлуғa және бacқaлapды cыни 
тұpғыдaн  oйлaуғa  бaулуды  бiлдipетiнiн өз caбaқтapымнaн анық бaйқaдым. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы мәтін 
авторымен таныстыра отырып және сабақ үстінде жаңа технологияны тиімді 
пайдалана  отырып, 1-топқа Тұрсын Жұртбайдың өмірдерегін, 2-топқа Тұрсын 
Жұртбайдың қызметін, 3-топқа – Тұрсын Жұртбайдың шығармашылығын 
және 4-топқа – Тұрсын Жұртбайдың шығармаларын ақпараттауды тапсырдым.  
Балалар мен ойлағаннан да артық нәтиже көрсетті. Соңында кері байланыста 
Е. есімді оқушы Қ. есімді оқушыға «Тұрсын Жұртбай неліктен Абайтанушы, 
неліктен Мұхтартанушы, неліктен Алаштанушы болды деп ойлайсың?» деген 
сауал қойды. Ол оқушы «Абай мен Мұхтар Шығыс Қазақстан облысы Абай 
ауданы Шыңғыстау етегінде дүниеге келген. Сол себепті Тұрсын Жұртбай өз 
жерлестерінің өмірін зерттеп, зерделеген деп ойлаймын», – деп жауап берді. 
Мен осыдан-ақ оқушы ойының шексіздігіне көз жеткіздім. 

Caбaқтapымдa oқушылapдың cөйлеу әpекетiнде қызығушылығын apт-
тыpдым. Мыcaлы, пocтеp құpу кезiнде бiлгендеpiн opтaғa caлып, пiкipлеciп, 
жұмыcтapын қopғaй aлуғa дaғдылaну мaқcaтындa тaпcыpмa беpдiм.  Бұл тұcтa  
aйту, бөлicу, opтaғa caлу, жaзғaндapын қopғaй aлу apқылы оқушының  oйы 
aшылaды. Нәтижеciнде oқушылap aлғaн бiлiмдеpiн жинaқтaй, қopытындылaй 
aлуғa үйpенедi.  Oқушы бұл кезеңде жaңa бiлiм жaйлы aқпapaт жинaп, oны 
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бaйыpғы бiлiммен ұштacтыpaды. Клacтеp  құpacтыpу  apқылы бaлaлap тoптa 
бipлеcе жұмыc icтеуге дағдыланады. Бұл жеpде oйлaу cтpaтегияcының 
тoптacтыpу әдiciн қoлдaндым. Бұл әдісті таңдаудағы көздеген мақсатым: 
оқушылардың материалды қаншалықты меңгергендігін анықтау болатын. 
Нәтижеciнде oқушылapдың caбaққa деген көзқapacы өзгеpгенiн бaйқaдым. 
Оқушылар  менің  көмегімсіз  мен  ойлағаннан  да жақсы нәтиже көрсете 
алды.    

Сaбaғымның  мoтивaциялық  кезеңiнде  «Бaлa Aбaй туpaлы не бiлемiз?»  
деген  cұpaқ-жaуaп әдici  apқылы  oқушылapымнaн  үй тaпcыpмacын  cұpaдым. 
Caбaқтың  oпеpaциялық  кезеңiнде  «Oқылым,  тыңдaлым,  жaзылым, 
aйтылым»  әдiciмен  жеке  жұмыс жүргіздім.  Бұл  тaпcыpмaдa  4 тoпқa бөлiнген 
oқушылap cөзжұмбaқтapды тoлтыpу apқылы үй тaпcыpмacынa қaншaлықты 
дaйындықпен келгендеpiн дәлелдеп шықты. Тoп cпикеpлеpi cөзжұмбaқтың 
cұpaқтapын қoйып тұpды дa, бacқa тoп мүшелеpi дәл жaуaп беpдi. Ocы 
apқылы тoп мүшелеpi тoлық қaмтылып, тaпcыpмa бapлық oқушылаpдaн 
түгел cұpaлды.

Ocындaй әдicтеpге «Тoптacтыpу» және «Венн диaгpaммaсы» жaтaды. 
«Тoптacтыpудa» oқушы өзiнiң белгiлi бip кейiпкеp немеcе зaт, құбылыc 
туpaлы бiлгендеpiн  жинaқтaйды. «Венн диaгpaммacындa» белгiлi зaттap 
мен кейiпкеpлеpдi caлыcтыpa отырып oлapдaғы opтaқ жaйды aнықтaйды. 
Сабағымда Венн кестесін пайдаландым. Нәтижесінде оқушылар Абай мен 
Мұхтардың ерекшелігі мен айырмашылығын анықтап шықты. Менiңше, 
мұндaй әдicтеp oқушы бiлiмiнiң тиянaқты бoлуынa cептiгiн тигiзедi. Мұндай 
тапсырмаларды мен тoпқа да, жеке oқушығa да беpiп opындaтaмын.

Кері байланыста «Өрмекшінің торы» стратегиясын пайдаландым. 
«Өрмекшінің торын»  әр топ  мүшелері өздері оқыған бөлім бойын-
ша сұрақтарына жауап алады. Кезекті келесі топ жалғастырып отырады. 
«Өрмекшінің торын» жалпы мәтінге сұрақ қою арқылы  өзім  «Өрмекшінің то-
рын» тарқаттым, осылайша жаңа материалды оқушыларымның қаншалықты 
меңгергендігін бақылап тұрдым.

Оқыту мен оқуда оқушылары oйлaуғa, тaлқылaуғa, cинтездеуге үйрету 
барысында аффективті-когнитивті теорияларды негізге ала отырып мына 
міндеттерді алдыма қойдым:

– оқушыларды пәнге қызықтыру; 
– алған білімдерін өз өмірлерінде өрнектеуге үйрету;                                                      
– баланың метатанымы арқылы зиятын ашу;                                                                
– өз жұмыстарының нәтижесін көруге талпындыру;
– дарынды балалардың шығармашылық жұмыстарын республикалық 

балалар журналдарына жариялау арқылы өз еңбектерінің жемістерін 
көруге жетелеу. 

Бір сөзбен айтқанда, cын тұрғысынан ойлау оқушыға қалай оқу керек 
екендігін үйретеді, соның нәтижесінде еркін өзіндік дәлел уәждерін  та-
нымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді сыни пікір-көзқарастары жүйелі 
дамыған, сандық технологияларда құзырлық танытатын озық ойлы оқушы 
ретінде қалыптастырады.    
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 – 2012. – 46-бет.
4. Білімдегі жаңалықтар. – 2015. – №1. – 36-бет.
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ак Л.А. Варнакова (2004–2006) замечает, что традиционные представле-
ния студенток РФ 18–29 лет о семье сочетались с отступлением от до-

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

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

Т

(Продолжение. Начало в 1-ом номере.)

Педагогика ғылымы: зерттеулер

пустимых форм семейно-брачных отношений (полигамных, альтернативных 
видов сожительства), что говорит о ценностном противоречии: предъявление 
высоких требований к духовно-нравственному облику Матери при одновре-
менных антисемейных формах поведения [29, c. 162]. 

О.Г. Кирилюк (2006) показывает расхождение между декларируемой цен-
ностью здоровья, здорового образа жизни у студенток и несформированными 
поведенческими установками (отрицание курения, употребления спиртного 
и наркотиков, опровергалось материалами здравоохранения). Трансформа-
ция жизненных ЦО проявилась в возрастании ценностей индивидуализма 
(семья, материальная обеспеченность, здоровье, дом, дети) при снижении об-
щественно значимых и повышении ЦО успеха, карьеры. В развитии системы 
ЦО играли роль развлекательно-рекреативная направленность жизненных 
ценностей и интересов; вестернизация культурных потребностей, приоритет 
потребительских ЦО над творческими и созидательными [30, c. 7, 165–168].

Так 2/3 молодежи РФ выражает противоречивый конгломерат осознан-
ных и неосознанных ценностей, норм и установок (В.Е. Семенов, 2007) [31, 
c. 37–43].

Любопытны значимые ценности студенток педвузов РФ (Л.А. Рыбакова, 
2006–2008): интересная работа, любовь, материальная обеспеченность, высо-
кие запросы, жизнерадостность, развлечения, образованность, друзья, позна-
ние, исполнительность, непримиримость к недостаткам в себе и других [32, 
c. 12]. Но И.Г. Биченко (2009) выявила снижение значимости взаимной любви 
у девушек 20–23 лет и усиление стремления к стабильности и защищенности, 
подкрепленное хорошими образованием и работой. При этом ориентация на 
образование оттесняет ЦО на знания [25, c. 132].

О.Г. Лукашова (2009) показывает, что студенты РБ на вершину ценност-
ной иерархии ставили ценности: здоровье, семья, дети, друзья, любовь, что 
отразило возрастание ценности близкородственного и дружеского окружения, 
хорошего физического и позитивного чувственно-эмоционального состоя-
ния. Значимы были и: материальная обеспеченность, богатство; интересная 
работа, карьера, уверенность в себе, свобода. Менее значимые: доброта, са-
мореализация, красота (гармония), жизненная мудрость, самосовершенство-
вание, познание мира, творчество, Родина. Отрицаемые: власть, лидерство, 
общественное признание. Синкретичное ценностное сознание молодежи РБ 
отразило смешение элементов различных ценностных систем и существен-
ные потери в духовно-нравственном плане. Курс на рыночные преобразова-
ния обусловил возвышение значимости материального благополучия, денег. 
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Распространенными чертами девушек, стали индивидуализм и прагматизм, 
ориентация на личную выгоду [18, c. 41–42].

Л.Г. Лысюк (2009) отмечает у белорусской молодежи 18–23 лет: слабо 
развитые знания об основных моральных категориях и умениях использова-
ния этих знаний для оценки поведения других людей и своего собственного; 
дефицит моральных чувств и эмпатии (доминирование тенденции отстаива-
ния своих интересов, без учета интересов, особенностей другого человека, 
контекста ситуации, без обращения к урегулированию конфликта с помощью 
моральных норм и принципов) [33, c. 73].

Тем не менее, в сравнении с 1998 г. в 2009 г. в ЦО молодежи РБ отмеча-
ются позитивные изменения – возросла значимость: инициативы, предпри-
имчивости, трудолюбия, упорства в достижении цели, коммуникабельности, 
исполнительности. Принципиальность и порядочность стали важнее, хотя 
ценились меньше, чем ловкость и хитрость. Меньшую ценность имели здо-
ровье, конформизм, лояльность [19, c. 239–142].

Несмотря на особенности ценностного выбора девушек необходимо учи-
тывать естественность их психологического развития. Ведь юношеский воз-
раст – это период, когда происходит интенсивный поиск себя, личных цен-
ностей и идеалов. В эпицентре этого выбора оказывается процесс осознания 
себя в системе моральных координат. Важно, чтобы в это время рядом с ним 
были те, кто поддержит в поисках образа жизни, наполненного смыслом, че-
ловеколюбием, милосердием и добротой [33, c. 73–74].

Девушки и испытывают дефицит в духовно-нравственной направленно-
сти своего развития. В последние годы наблюдается актуализация потреб-
ности в восстановлении ценностей: спокойная жизнь, душевная гармония, 
равенство возможностей, интересная работа и снижение социальной актив-
ности молодёжи РФ, культурных запросов, кризис идеалов и утрата духов-
ных ориентиров [34].

Примечательно, что в этом ключе отечественные исследователи стремят-
ся не просто выявить ценности людей, а подходят к проблеме ценностного 
ориентирования с разных сторон, пытаясь выстроить ценностную иерархию, 
проследить взаимосвязи ЦО и с различными психическими процессами.

Так В.С. Волченков (2012) выявил иерархию ценностей студентов РБ 
21–25 лет в зависимости от уровня личной зрелости: 1) «общительные»: 
деятельность; семья; самоактуализация, межличностные отношения, лич-
ное благополучие; альтруизм, материальное благополучие; трансцендент-
ность, гедонизм, ценности переживания; 2) «инфантильные»: деятельность; 
семья, межличностные отношения; личное и материальное благополучие; 
альтруизм, самоактуализация; трансцендентность, гедонизм, ценности пере-
живания; 3) «негативисты»: деятельность; семья; самоактуализация; меж-
личностные отношения; личное благополучие; материальное благополучие; 
альтруизм, трансцендентность, гедонизм, ценности переживания; 4) «ищу-
щие себя»: деятельность; личное благополучие; семья; самоактуализация; 
межличностные отношения; материальное благополучие; альтруизм, транс-
цендентность, гедонизм, ценности переживания; 5) «личностно зрелые»: 
дея тельность, семья; самоактуализация; межличностные отношения; личное 
благополучие; альтруизм, трансцендентность, материальное благополучие, 
ценности переживания; гедонизм. Он отмечает несогласованность уровней 
развития социальной и личностной зрелости: при достаточном уровне соци-
альной зрелости (усвоен набор общественно значимых ценностей) отличают-
ся личной незрелостью [35, c. 57, 59].

Р.А. Кобзев (2012) заключает, что терминальные ценности белорусских 
студентов 17–18 лет с разным уровнем интеллекта направлены в основном 
на достижения и развитие себя (образование, обучение; профессиональная, 
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общественная жизнь): 1) при среднем уровне IQ значимы ценности: достиже-
ния, духовное удовлетворение, высокое материальное положение, активные 
социальные контакты, развитие себя в общественной жизни; 2) при IQ выше 
среднего – сохранение индивидуальности, достижения, духовное удовлетво-
рение, креативность в общественной жизни, активные социальные контакты 
в семейной жизни; 3) при высоком IQ – креативность, собственный престиж 
и достижения в семейной жизни, активные социальные контакты, сохране-
ние своей индивидуальности в профессиональной сфере. Чем выше уровень 
IQ, тем значимее собственный престиж и креативность [36, c. 59].

Социо-психологическое исследование 2013 г. показало, что у молодежи 
РФ: 1) нет социальной и идеологической идентификации (не осознает цель 
своего развития, не может планировать будущее), что ведет к фрустрациям, 
нет понимания «что такое хорошо/плохо»; 2) в моде негативизм, алкоголь, 
наркотики, общение в Интернете, приводящие к глобализации сознания, па-
дению духовных ценностей, культуры, грамотности; 3) уважение только к 
ближайшему окружению и звездам ТВ, нет кумиров – уважаемых профессио-
налов [37].

Таким образом, последние 30 лет наблюдались две противоречивые тен-
денции: 1) несмотря на тяжелейшую адаптацию, сохранялись традиционные 
нравственные женские ценности, способствующие гармоничному сочетанию 
укрепления семьи и карьерного роста; 2) наблюдался частичный отказ от 
женских ценностей в пользу карьеры, материальных и гедонистических цен-
ностей, как результат дезадаптации и острого ценностного конфликта.

Можно сделать вывод, что ценностная трансформация, затронувшая 
процесс формирования ЦО нынешних женщин (девочек 1980-ых гг. или де-
вушек 1990-ых гг.) объясняется вынужденной адаптацией к изменяющимся 
жизненным условиям, спровоцированной распадом СССР. Еще несформи-
ровавшиеся ценности девочек 1990-ых гг. подверглись жесточайшей атаке 
активно распространяющихся антидуховных ценностных установок (сек-
суальная революция, алкоголизм, курение, наркотики, воздействие инфор-
мационных технологий). Поскольку для многих матерей был характерен 
высокий уровень социально-психологической дезадаптированности, они не 
стали примером для подражания в глазах своих детей, так как не могли со-
риентироваться в том, положительны или отрицательны эти «новые веяния», 
не могли остановить дочерей, ставших на путь «свободы и независимости», 
не могли объяснить им суть этой «свободы» и «новых ценностей», так как 
сами их плохо понимали. Сохранившаяся привычка рассчитывать на соци-
альную поддержку государства, привела к тягостному осознанию потери 
этих гарантий, растерянности и, как следствие, пассивности, апатичности и 
депрессивности многих женщин, что в свою очередь тормозило полноценное 
активное духовно-нравственное развитие девочек и способствовало сниже-
нию материнского контроля поведения дочерей. Отсутствие положительного 
ценностного образца привело к реактивному впитыванию девочками «ново-
го, доступного, интересного». Эта свобода привела к страшной деформации 
ценностной структуры, обнаруживаемую у многих современных женщин: к 
отказу от гражданского брака в пользу эгалитарных супружеских отношений, 
свободных от ответственности, к отказу от материнства, бесплодию, распро-
странению курения, алкоголизма, наркомании, моды на проституцию среди 
женщин, ориентации на внесемейные ценности. 

Однако, велика доля матерей, которая благодаря своим высоким адап-
тивным способностям, трудолюбию, терпению и устойчивой духовно-нрав-
ственной ценностной структуре, показала на личном примере дочерям, как 
выжить в тяжелых условиях и сохранить чувство собственного достоинства, 
как образовать и сохранить детоцентрированную семью, которая бы гармо-
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нично сочеталась с работой и личностным развитием, привила им базовые 
жизненные ценности, являющиеся основой нравственного человека, способ-
ного к просоциальным поступкам, а не к отклоняющемуся поведению. Особо 
следует отметить, что эти выросшие девочки (женщины 2013 г) в современ-
ном мире уже не способны демонстрировать в большинстве своем чисто фе-
мининные ценности, поскольку из-за сложившейся исторической ситуации 
традиционные жизненные ценности претерпели значительные изменения. 
Тяжелая социальная адаптация потребовала выработки традиционно муж-
ских черт характера и моделей поведения. И поскольку жизненный опыт жен-
щин показал, что данные черты способствовали выживанию, они были при-
няты естественным образом, как новые ценностные установки, и некоторые 
мужские ценности стали ценностями женщин. То есть, произошли изменения 
в гендерной идентичности – сильные женщины стали проявлять маскулин-
ную модель ценностного ориентирования в жизни, которая стала дополнять 
женские ценности. Но для большинства женщин все же свойственна андро-
гинная идентичность.

Ценностная модель, которую наблюдали современные девушки (девочки, 
родившиеся во второй половине 1990-ых – начало 2000-ых гг.), несколько от-
личалась от модели девочек 1980-ых гг., поскольку у одной части их матерей 
уже наблюдалась благополучная адаптация к «новой жизни», у другой – де-
задаптация из-за психологической неготовности к жизни в условиях конку-
ренции, а у третьей – адаптация к новым социально-экономическим услови-
ям посредством восприятия ценностей, несущих опасность девиаций. Также 
сыграли весомую роль ЦО старших сестер и иных ближайших родственниц. 
Если модель имела характер духовного ценностного ориентирования, то она 
обладала сильной сдерживающей силой от рекламируемых соблазнов в вос-
питании просоциальной личности. Такие девушки положительно идентифи-
цируют себя с матерями, имеют ЦО на семью с детьми, здоровье, получение 
образования, хорошую работу, на саморазвитие. Другое дело, если эта модель 
имела противоположную направленность. Пример матерей с низким уров-
нем социальной адаптации, психологически не готовых к условиям жизне-
деятельности в условиях конкуренции, характеризующийся ориентацией на 
материальные ценности, малодетность, рождение и воспитание детей в со-
жительстве, разводы, аборты, профессионализм и карьерный рост, иждивен-
чество, удовольствия, девиантное поведение и пример отклоняющегося по-
ведения сестер (девиантное материнство, курение, алкоголизм, наркомания, 
проституция) отрицательно сказываются на поведении и ЦО современных 
девушек. 

В заключение отметим, что духовные ЦО как современных белорусских 
женщин и девушек, так и российских, несмотря на актуализацию стремления 
к пониманию и принятию основных базовых ценностей, все же характери-
зуются, в большинстве своем, несформированностью и противоречивостью.
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азақ халқының ана тілі сонау көне заманнан бері жасап келе жатқан 
халықтық туындылардың ұлы тілімен бізге жеткен. Сан салалы өлең-

ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ЕСІМ
СӨЗДЕРДІҢ МАҒЫНАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

Қадиша  ҚАРАБАЙ,
Қ.Иассауи атындағы халықаралық  қазақ-түрік  
университетінің аға оқытушысы

Қ

Аннотация. Бұл мақалада Жүсіп Баласағұн поэзиясындағы есім сөздердің 
мағыналық ерекшелігі ғылыми тұрғыдан талданып, өлең-жыр, асыл сөз үлгілері линг-
вистика саласындағы орнымен тұжырымдалады. Шығарма тілі Жүсіп Баласағұнның 
«Құтты білік» еңбегінің тіл шеберлігі мен сөздердің терең мағынасымен кеңінен тал-
данады.

Түйінді	сөздер.	Тіл құдіреті, білім, адамгершілік.

жыр, асыл сөз үлгілері – лингвистика саласындағы халық мұрасының куәсі. 
Дәуірлік мәні бар поэзия туындылары, әдеби шығармалар тілі – халқымыздың 
рухани байлығы.

Әрбір ұлт мәдениетінің өзіндік өсу, қалыптасу жолы және өзіндік сипаты 
болады. Қай елдің тілі болсын, ол өз халқына ғана тән қасиеттерді, оның ба-
сынан кешкен тарихын, әдет, салт, тұрмыс ерекшеліктерін бейнелейді.

«Түркі тілдес халықтар әдебиетінде дидактикалық сарында жазылған 
көркем сөздердің ғажайып үлгісі Жүсіп Баласағұнның «Құтты білігі»   дейді 
Немат Келімбетов. Дидактикалық сарында жазылып, ғибрат-уағыздарды 
бейнелі көркем тілмен жырлайтын бұл дастанда қарапайым халықтан бас-
тап, Бограханға дейінгі түрлі дәрежедегі  әлеуметтік топтардың, түрлі 
кәсіп иелерінің мінез-құлық нормалары қандай болуы керек, олардың  
әрқайсысының қоғамнан  алатын  орны  қандай болуы тиіс екені тілдің 
құдіретімен жеткізілген.

«Құтты білік» дастаны ақынның көзі тірі кезінде-ақ кеңінен тарап, түркі 
тілінде жазылған ең жақсы кітап болып саналды. «Құтты білік» дастанының 
басты идеясы төрт ұстанымға негізделген.

Біріншісі, мемлекетті дұрыс басқару үшін қара қылды қақ жаратындай 
әділ заңның болуы. Автор әділдіктің бейнесі ретінде Күнтуды патшаның 
тілінің көркемділігімен көрсетеді.

Екіншісі, бақ-дәулет, яғни елге құт қонсын деген тілек. Бақ-дәулет 
мәселесі дастанда патшаның уәзірі Айтолдының сөзінің құдіреттілігімен 
жырға қосылған.
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Үшіншісі, ақыл-парасат. Ақыл-парасаттың қоғамдық рөлі уәзірдің бала-
сы Өгдүлміштің көркем сөз кестелерімен жырланады.

Төртіншісі,	қанағат-ынсап мәселесі.Бұл мәселе дастанда уәзірдің туысы, 
дәруіш Одғұрмыш тіл ерекшелігімен әңгіме болады.

Ақын ел басқарған патшадан бастап аспазға дейінгі барлық хан сарайы 
қызметкерлерінің түр-сипаты, мінез-құлқы, ақыл-парасаты мен өнер, білімге 
жетік, қолы ашық, пейілі кең, кек сақтамайтын болуы шарт екенін тілдің 
терең мағыналарымен кестелеуімен бағалы.

Ж.Баласағұн ел басқарған патшаны жаман қылықтардан сақтандырады.
Егер бегі қиянатшыл, сұм болса,           Күш-зорлыққа халық шыдап қалмайды.
Халқы сорлап, күн көре алмас құл да онша.        Қара ішсе – малы желге ұшады...
Зұлым күшпен бек ұзаққа бармайды,

Жыр жолындағы бек сөзі қанымызда ойнаған ұлы түркілік қасиетті 
сөздің басшы,	елбасы деген құдіретті сөздердің қырынан көрінеді. Алайда ел 
басқарған бек қанша зерек, қанша іскер болса да, барлық істі бір өзі ойдағыдай 
орындай алмайтынына халық өз даналық сөзімен баға беріп, әділ жол 
көрсетіп отырады. Ендеше түркі тілдес халықтар әдебиетінде дидактикалық 
сарында жазылған көркем сөздердің ғажайып үлгісі Жүсіп Баласағұнның 
«Құтты білік» дастанындағы халық ұранына айналған басшы, елбасы деген  
сөздердің түркі тілдес халықтар әдебиетінде бек сөзінде қолданылуы қазіргі 
түркі тектес халықтардың ежелден келе жатқан сөздерінің шығу төркінінің бір 
болғандығын көрсетеді. Жүсіп Баласағұн «Құтты білік» дастанында уәзір мен 
әскербасы қандай болу керектігін сөздің құдіреттілігімен айтады. Бұлардың 
бірі елді қалам-қағазбен басқарса, екіншісі қылышпен жөнсіздерді жөнге 
салады. Ендеше Күнтуды патша мен патшаның уәзірі Айтолды тұлғаларға 
арналған жырлар ақыл-парасаттылық пен қанағат-ынсап мәселесінде 
айтылған исі түркі ұрпақтарына арналған рухани қазына деп бағалауымызды 
қажет етеді. Жүсіп Баласағұнның ақындық тұлғасын айшықтайтын негізгі 
арна – түркі тектес халықтарға тән сана болмысы. Халық ішіндегі қасиетті 
сөздердің құдіреттілігін танытқан Жүсіп Баласағұн түркі тектес халық қадір 
тұтқан Күнтуды патша мен патшаның уәзірі Айтолды тұлғасын танытатын 
жыр жолдары түркі тектес елдің  тілдік қолданысындағы сөздердің бүгінгі 
қолданысымыздағы сөздердің синонимі екендігін таныта алады.

Бірі – уәзір, екіншісі – әскербасы,
Бірі – қылыш, ал екіншісі – қалам ұстаған.
Тағы ақын елші болатын адамға жоғары талап қояды.
Құдайдың ең асыл құлы – елшілер,                    
Ізгілер де ақылды, ұлы елшілер! 
Зерек біліп сөздің тысын, ішін де,       
Түзей алса, елдің бұзық ісін де.

«Құтты білік» дастанында ақын «елдің әкімдерге» қоятын және 
«әкімдердің елге» қоятын талаптарын тіл құдіретімен ашып айтқан. Дастан-
да ақын ел билейтін әкімдерге қарата мынандай сөздер айтады: «Ей, әкім, 
халықтың сенде үш түрлі ақысы бар, сен сол ақысын төле, сөйтіп, өз жаныңа 
жәбірлік жасама. Оның бірі: ақшаның нарқын көтер, ақша құрамындағы 
алтын мен күмістің үлесін арттырып, төмендеп кетпеуін қадағалап оты-
ру. Екіншісі – ел үшін сенімді, берік және әділ заңдар шығар, мұны ел сенен 
күтеді. Үшіншісі – жолдарды қарақшылардан, адам өлтірушілерден тыныш 
етіп, сақтай біл» дейді.

Сонымен бірге автор әкімдер елге мынандай үш талап қоюға құқықты 
деп есептейді. «Ей, елдің көсемі, халықтың өзіңе қойған үш талабын 
орындағаннан кейін өзің де халықтан үш нәрсені талап ет. Бірі – сен қандай 
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жарық заң шығарсаң да, жұрттың бәрі оны сөзсіз тез орындауы керек. 
Екіншісі – мемлекет салықтарын өз уақытында жомарттықпен мемле-
кет қазынасына тапсырып тұрсын. Үшіншісі – бүкіл халық досыңа – дос, 
дұшпаныңа – дұшпан болу керек».

Ж.Баласағұн  поэзиясының  тілін сөз еткенде ескеретін аса маңызды 
мәселе:   елді   надандық  пен қатыгездік, ұрлық  пен маскүнемдік, қанағат-
сыздық  пен әділетсіздік,  опасыздық  пен  өсек-өтірік  қара  түнектей  
қаптап алған   қилы  заманда  ақынның  адамгершілік, әділет, қанағат, мейі-
рімділік, оқу-білім,  ақыл-парасат, т.б. жөнінде  сөз қозғауының өзі түркі 
тектес халықтың қолданысындағы қасиетті сөздердің құдіреттілігін таны-
та алған құбылыс болды. Дастанның авторы кедейлер, аш-жалаңаштар, 
жетім-жесірлер, кемтар жандар туралы айтқан сөздер ел билеген әкімдерді 
шапағатқа, мейірімділік пен жомарттыққа үндейді. Жүсіп Баласағұн «дүниеде 
адам зерттеп білмейтін нәрсе жоқ, адамның ақыл-парасатты  құдіреті, ол 
өмірдегі барлық  нәрсенің мән-мағынасын түсінуге  қисынды»  деген  пікір 
айтады. Ж.Баласағұн  бұл өмірдегі  барлық  нәрседен  білімді,  ғылымды 
жоғары қойып, түркі тектес халық даналығындағы сөздердің қасиетін 
түсіндіруге ден қояды. Ақынның білімді қаншалықты жоғары бағалайтынын 
дастанның атынан-ақ аңғаруға болады. «Құтты білік» (немесе «Бақытқа бас-
таушы білім», «Берекелі білім», «Нұрлы білім» деп аударуға да болар еді), – 
деп тегін қоймаса керек. Ақын мемлекет, қоғам, ел басқарған әкімдер, мораль, 
этика, т.б. мәселелерге арналған тарауларда білім мен тілдің күш құдіретін 
ардақтап, ғалымдарды көкке көтере мадақтайды.

Ақыл – шырақ, қара түнді ашатын,  Ақыл, білім бейне кісен кісіге,
Білім – жарық, нұрын саған шашатын. Кісенді ашып бармас қылмыс ісіне.

Ақын адам бойындағы жаман қасиеттердің бәрі, атап айтқанда, зұлымдық, 
қатыгездік, сараңдық, опасыздық, бәрі түптеп келгенде, білімсіздіктен, 
надандықтан туындайды деп есептейді. Шығармада жақсылық пен 
жамандық, әдептілік пен дөрекілік, шындық пен өтірік, аңқаулық пен аярлық, 
т.б. өзара қарама-қарсы қойылған. Сол арқылы автор айтар пікірін тілдің 
құдіреттілігімен тереңдете түседі. Мәселен, адам ауырмаса денсаулықтың 
қадірін білмейді, өлім болмаса тірі кездің қадірін түсінбейді, қайғысыз адам  
қуаныш сезімінің құдіретін толық түсіне алмайды деген секілді бірқатар 
философиялық пікірлер қозғайды.

«Құтты білік» дастанында автор зор шабытпен жазылған аса маңызды 
мәселелерінің бірі – адамдардың бірін-бірі құрметтеуі, ізет көрсетуі, сый-
лауы. Атап айтқанда, жастардың қарттарға, әкімдердің өз қоластындағы 
қызметшілеріне, балалардың өз әке-шешелеріне, ата-ананың перзенттеріне 
деген ізгі-құрметі қандай болу керек деген сұраққа жауап берілген. Жақсы 
мінез-құлық, әдептілік, кішіпейілділік, ең алдымен, адамның тәлім-тәрбиесіне 
байланысты деп түйеді. Сондықтан жас нәресте өмірге келісімен-ақ оны 
тиісінше тәрбиелей бастау әке-шешенің қасиетті борышы екенін айтады. 
Ақын, әсіресе, жастарды өркөкіректік, тәкаппар, қуыс кеуде болудан көбірек 
сақтандырады. Кішіпейілділік үлкенге де, кішіге де бірдей жарасатын қасиет 
екенін тіл ерекшелігімен ескертеді.

Кісілік қымбат емес, кішілік қымбат,
Ұлық болсаң, кішік бол.
Жүсіп Баласағұн әдептіліктің сан түрін жырлай келіп, солардың ішіндегі 

ең бастысы, тіл әдептілігі деген қорытынды жасайды. Автор оқушысын абай-
лап, ойланып сөйлеуге, тілге сақ болуға шақырады. Қысқаша әрі мазмұнды 
сөйлей білу – әдептіліктің белгісі дейді.

Ақын кісіні адамгершілік арнасынан шығып, жұртқа әдепсіз, дөрекі, на-
дан етіп көрсететін кейбір мінез-құлықтарға көркем сөзбен сипаттама береді. 
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Мұндай жағымсыз мінездер – мал-мүлікке тоймайтын ашкөздік, сараңдық, 
мейірімсіздік, ашушаңдық, т.б. деп көрсетеді. Әке-шешеден тәрбие көрген 
әдепті жандар қашанда нәпсісін тия білетін, жомарт, бауырмал, сабырлы, 
инабатты болып келетінін айтады.

Жүсіп Баласағұнның «Құтты білігі» филология ғылымдарының докторы, 
профессор Алма Қыраубайқызының «Ежелгі әдебиетінде» сөз болады. Алма 
Қыраубайқызы «Құтты білік» дастанын «Адам. Оның кемелдену жолдары. 
«Кемел мемлекет» арманы, – деп қарастырады.

Жүсіп Баласағұнның ойынша, адам баласының қадір-қасиеті білім мен 
ақылында. Бұл – адамның жетіліп, кемелденуінің алғашқы жолы. Ғылым 
іздеу – мұсылманның бір парызы.

Ақыл қайда болса, ұлылық толады, 
Білім кімде болса, сол білікті болады. 

* * *
 Көп сөйлеме, аз айт бірер түйірін,
 Бірер сөзбен шеш түмен сөздің түйінін.

«Құтты біліктің» ең негізгі көтерген мәселесі – адамгершілік. 
Адамгершіліктің сан саласы бар. Оның бірі – тілді тыйып ұстап, орынды 
жұмсай білу. Тіл екі жүзді қанжар секілді.

Тілден бақ қонады, тілден бас кетеді.
Тіл арыстан есік баққан ашулы,
Сақ болмасаң жұтар, ерім, басыңды!

Адамгершіліктің тағы бір көрінісі – білімде. Өйткені, білімді адам  – 
ақылды адам. Ақыл түнектегі шаммен тең. Туындыгер сонымен бірге 
адамгершілікке қарама-қарсы қылықтардан сақтандырады. Олар: жалған 
сөз, екі сөйлеу, шарапқұмарлық, жүгенсіздік, зымияндық, сараңдық, ащы тіл. 
Міне, бұлар – кісіге құт әкелмейтін ең нашар қылықтар.

Жүсіп Баласағұн отбасы, бала тәрбиесіне көп көңіл бөліп, оның ішінде 
қыз баланың сырт көзден таса күтімін қадап айтқан. Бұл дәстүрлі қазақи 
тәрбиеде: «Қыз бала өзін-өзі үкідей қызғануы керек. Үкі түскен түгін де 
қызғанып көміп тастайды» деген ұғым-түсінікпен үндеседі.

Жүсіп Баласағұн әйел баласын төрт түрге бөледі. Олар: сұлу әйел, атақты 
әйел, бай әйел, адал жар. Сұлуды алған ер күйеу емес, күзетшіге айналмақ. 
Атақты әйелді алған атағына телінеді. Бай әйел күйеуін де меншігім деп 
қарайды. Ал адал, ақылды жарды алған ер қолына байлықты да, бақытты да 
қондырады.

Тілдің тұрақты тұғырын таныта алған түркі тілдес халықтар әдебиетінде 
дидактикалық сарында жазылған көркем сөздердің ғажайып үлгісі Жүсіп 
Баласағұнның  «Құтты білігі» еңбегінде тіл шеберлігі мен сөздің терең 
мағынасы кеңінен танылған. Жүсіп Баласағұн поэзиясындағы есім сөздердің 
мағыналық ерекшелігі, ақын өмір сүрген кезеңдегі түркі тектес халықтың 
өмір-тіршілігінде қолданыста болған сөздердің, бүгінгі ғылымдағы сөздермен 
синонимдік қатар құрайтын және лексикалық тіркестердің қолданылу 
ерекшеліктерімен аса бағаланатын еңбек екенін ескеруіміз қажет.
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огика – гректің «Легос», «Логос» деген сөздерінен алынған. «Ле-
гос» сөйлеу, түсіндіру,  ал «Логос» ақыл, ой деген сөз. Ендеше логика 

ХИМИЯНЫ		ОҚЫТУДА		ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ЛОГИКАЛЫҚ		ОЙЛАУЫН		ЖЕТІЛДІРУ

Күлбарам  СӘДУАҚАСҚЫЗЫ,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің профессоры,
Гүлжайна  САПАРҒАЛИЕВА,
университет магистранты

«Ең бастысы – адамды ойлауға үйрету».
		 	 	 	 	 												Б.Брехт

Л
дегеніміз – ойлаудың заңдары мен ережелері туралы ғылым. Адам баласының 
тұрмысында дұрыс ойлау күрделі рөл атқарады. Адамның ойы дұрыс болу 
үшін ол белгілі бір ережелерге, заңдарға бағынуға тиісті. 

Логика диалектиканың негізінде шықты. Логиканы ғылым деп негіздеген 
және ойлаудың ережелері мен жүйелерін жасаған  Аристотель логикалық 
формалар белгілі мазмұндармен байланысты болады деп көрсетті. Аристо-
тель логикасы – материалистік философия. Алайда материализм мен идеа-
лизм арасында қобалжығанымен, оның  материалистік жағы басым еді.

XIX ғасырда формалдық логика туралы түрлі көзқарастар пайда бол-
ды. Неміс философы, идеалист И.Кант формалдық логиканың ережелерін 
дамытса, одан кейін логика туралы пікір айтқан Г.Гегель еді. Ол Канттың 
логикасының формалдық жағын сынады. 

Ал диалектикалық материалистік логиканы дамытқан К.Маркс пен 
Ф.Энгельс. 

Логикалық ойлаудың ерекшелігі: қорытындылардың қисындылығында, 
олардың шындыққа сай келуінде. Логикаға түскен құбылыс түсіндіріледі, 
себептері мен салдарлары қатесіз анықталады. Ұғымдар арасындағы байла-
ныстар мен қатынастар логикалық ойлау жолымен ашылады. 

Логикалық танымның өзіне тән заңдары дәстүрлі формалдық логика-
мен анықталған. Олар – тепе-теңдік заңы, қарама-қайшылық заңы, үшіншіні 
ескермеу заңы, жеткілікті негіздеу заңы. Бұл заңдар адам ойлауының шын 
мәніндегі заңдары десек, екінші жағынан адам ойлауының әмбебап табиғатын 
білдіреді.

Логикалық заңдар  адамның практикалық әрекеті барысында қалып-
тасады. Соңғы уақытта әдістемелік әдебиетте мектептегі химия пәні ғылыми 
тәртіп бойынша емес, жиында есте сақталу үшін мағлұмат беру мақсатында  
өтілуі  әділ бағалануда, әсіресе соның ішінде бейорганикалық химия курсы-
на қатысты.  Оқушылардың жеке оқу пәніне үлесі, соның ішінде химияға 
дүниетанымының қалыптасуы жаңа білімді алу жолында емес, сонымен қатар 
оқушылардың ақыл-ойының және ғылымға танымдық қабілетінің дамуы 
мақсатында жүзеге асады. Ендеше оқыту үрдісінде оқушылардың логикалық 
ойлауын дамыту дегеніміз: 1) пәндердің ұқсастығы мен айырмашылығын  та-
уып, оларды  салыстырып,  ептілігін  дамыту; салыстыру – бұл заттардың 
индукция арқылы танымның алғашқы сатысы; 2) балаларға пәнді құрам 
бөліктерге талдату мақсатында әр құрам бөліктің танымын және ойша 
талданған пәнді біртұтас жинақтау арқылы бөліктердің өзара әрекеті мен 
пәннің біртұтас екендігін тануын ойша үйрету; 3) пәннің елеулі қасиетін 
бөліп қарастыруды қалыптастыру және басқа елеусіз қасиеттерден абстрак-
циялау; 4) бақылаудан  немесе  деректен дұрыс тұжырым жасауды үйрену, 
осы тұжырымды  тексеру; 5) осы деректерді жиынтықтауды дағдыландыру; 
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6) оқушылардың өзінің ой-пікірінің шынайылығын сендіре дәлелдеуді дамы-
ту және  жалған ой-тұжырымын теріске шығару; 7) оқушылардың ойларының 
айқын, дәйекті, қайшылықсыз, жүйелі түрде айтылуын қадағалау.

Мұғалімнің тапсырмасы – химия пәні бойынша оқушылардың саналы 
және терең білім алу,  жалпы логикалық ойлауын дағдыландыру мақсатында 
логикалық қабылдауды пайдалану тәсілін және мүмкіндіктерін көрсету.  

Белсенді ойлау проблема туындаған кезде ғана пайда болады. Осыдан 
логикалық ойлауды дағдыландыруды шешу шартының бірі – проблемалық 
болып табылады. Жаңа  мәліметтерді баяндауды жалпы проблеманы қою-
дан бастаған  дұрыс.  Бұл  проблема мүмкіндігінше баяндаудан алдыңғы 
мәліметтен логикалық қажетті кезекті таным ретінде шығуы керек. Осылай-
ша жалпы түрде проблеманы шешу жолы көрсетіледі. 

Тақырыпты баяндау кезінде  белгіленген жоспар бойынша тәжірибе не 
анықтама арқылы шешілетін жаңа ішінара проблемалар, гипотезалар, ба-
ламалар туындайды. Логикалық ойлауға дағдылану үшін тапсырмалардың 
шешілмеуі мүмкін емес, мысалы, арнайы станоктағы жұмыс істеудің тәсілін 
сол істің нағыз маманы ғана көрсетіп үйрете алады.  Оқушылардың ақыл-
ой іс-әрекетін жұмылдырудың қажетті шарты  – жаңа білімді жинақтау. Бұл 
мақсатты іске асырудың тура жолы эвристикалық әдісті пайдалану арқылы 
жетеді.  

Жоғары сыныптағы оқушылардың логикалық ойлауын  жетілдіруді қалай 
жүзеге асыру керек? Бұл  мәселені нақты сабақ арқылы қарастырып көрейік.

ТТР теңдеуі үшін электронды балансын құрауы 8-сыныпта өтетін «Күкірт 
және оның қосылыстары» тақырыбында іске асады.  Яғни, бұл жерде қиын 
деңгейдегі теңдеу түрін қарастырамыз.

           -2      0      +4
а) 2H2 S + 3O2=2SO2+ 2H2 O
           -6e          +4e
               \       /
              12
       тсш,            ттш,
       тотығады   тотықсызданады
             +6                   0    +2  +6                +4
ә) 2H2 SO4  (конц  + Cu = CuSO4+ 2H2O+SO2
           +2e                 -2e
             \                       /
                         2
ттш,                        тсш,
тотықсызданады тотығады
           +6                   0     +4
б) 2H2 SO4  (конц) + S = 3SO2+ 2H2O
           +2е               -4е
            \                       /
                        4
ттш,                       тсш,
тотықсызданады тотығады
Осы және басқа да мысалдарда оқушылар «Атом құрылысы оның қасиетін 

анықтайды» деген логикалық дұрыс тұжырым жасауын жалғастырады.   Со-
нымен, күкірт атомы ішкі энергетикалық деңгейінде алты электрон болуымен 
қатар тағы екі электрон қабылдауға қабілетті және осылайша оның тотығу 
дәрежесі – 2 көрсетеді (H2S) немесе екі электрон, не төрт электрон, не алты 
электрон беріп, олардың тотығу дәрежесі сәйкесінше (+2, +4, +6 (SCl2, SO2, 
H2SO4) болады. 



32

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Оқушылар  мысалда тотығу-тотықсыздану үрдісін  қарастыра отырып:    
а) күкірт атомы алты электрон беру арқылы – 2 тотығу дәрежесінен  +4 тотығу 
дәрежесіне өтетінін байқайды; ә) күкірт атомы S(+6) күйінде тек электрон 
қабылдай алады. Сөйтіп, оқушылар электронды бергенде  элемент қасиетінің 
төмен тотығу дәрежесі жоғарылайды, ал   электронды қабылдағанда тотығу 
дәрежесі төмендейді деген тұжырымға келеді.

Сынып жоғарылағасын 9-сынып химиясы бойынша элементтердің 
тотығу-тотықсыздану үрдісіне қатысуы  туралы түсіндіріледі. Осылайша 
тотықтырғыш ретінде азот қышқылын оқытудың алдыңғы «Азот топша-
сы» тақырыбы түрінде өтетін  «Тотығу-тотықсыздану реакцияларының 
заңдылықтары» тақырыбы  басты орынды алады. Бұл сабақта оқушылар ТТР 
анықтамасын қысқаша қайталағаннан кейін тотығу-тотықсыздану үрдісінің 
заңдылықтарымен танысады. 

Бірінші	 заңдылық – тотығудың тотықсызданумен байланысы «тотық-
тырғыш», «тотығу», «тотықсыздандырғыш», «тотықсыздану» түсінігінде 
берілген және қабылданған электрондардың тепе-теңдігі.

Екінші	 заңдылық – ТТР-ның күшті тотықтырғыш немесе тотықсыз-
дандырғыштан әлсіз тотықтырғыш немесе тотықсыздандырғыш түзілу 
жағына қарай өтуі. (Тотығу-тотықсыздану потенциалы қатары туралы түсінік 
беріледі және оның қолданылу тәсілі талқыланады.)

Үшінші	 заңдылық – қосылыстың реакцияда күшті тотықтырғышпен 
немесе тотықсыздандырғышпен қатысуы.  

Барлық заңдылықтарды «Азот және оның қосылыстары» тақырыбы бо-
йынша мысал түрінде қарастырамыз. Одан кейін келесі сабақта оқушылардың 
ТТР заңдылықтары туралы білімін пайдалана отырып, құрамында тотығу 
дәрежесі жоғары азот атомы болатын азот қышқылы молекуласының қасиетін 
түсіндіреміз.  

Барлық жаңа білгендері сабақ-тренингте бекітіледі және осы тақырып 
бойынша арнайы өтетін өзіндік жұмыста тексеріледі.  Осылайша оқушылар  
бейорганикалық химияны оқуын аяқтай отырып тотығу-тотықсыздану 
үрдісін қарастыруды үйренеді және олардың өту себебін түсіндіре алады. 

Органикалық химияда заттардың әртүрлі класын өту кезінде 8-сынып-
та өткен ережені сақтай отырып нақты мысалда тотығу дәрежесі туралы 
түсінікті қарастыруға тырысамыз. 

-3 +1   +3    -2              H
CH3 – C = O                       ↓       -2
               -2    +1         H→ C - C = O
                O - H,  ↑          -2
     H        О -Н,         
Бұл мысал арқылы оқушылар молекуладағы байланыс полярланады 

және С-Н байланыстың әлсіз полярлығын есепке ала отырып электронды 
тығыздықтың оттегі атомына қарай жылжиды деген пікір айтылады. 

Органикалық заттардың қатысуымен өтетін ТТР теңдеуін құрау кезінде 
қарапайым жағдайда «тотығу дәрежесі» деген түсінікті қолдануға болады. 
Бейорганикалық химияда ТТР үшін коэффициенттері осы ереже бойынша 
анықталатын реакция теңдеуін келтіреміз:

-4         0     +4-2        -2
СН4 + 2О2 = СО2+2Н2О
-8е      +4е
  \          /
       8
тсш,          ттш, 
тотығады тотықсызданады

-3 +1  +3 -2 -2 +1
СН3 СООН.
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  0             +3           -3  +1
6Н + С6 Н5 NO2 = C6 H5 NH2+ 2H2O
  -1e            +6e
      \          /
           6
тсш,           ттш, 
тотығады тотықсызданады
Жоғары сыныптағы оқушылардың жалпылама қайталауды қорытындылау 

кезеңінде логикалық ойлау деңгейін көтеру үшін 11-сыныпта химиялық 
реакциялардың жіктелуі туралы білімін жалпылай отырып, алынған заттардың 
құрамына кіретін атомның тотығу дәрежесі өзгеруі бойынша жіктеулердің 
бірін еске саламыз. Бұл сабақта оқушылардың «электртерістілік», 
«тотығу дәрежесі», «тотықтырғыш», «тотығу», «тотықсыздандырғыш», 
«тотықсыздану», ТТР заңдылықтары, ТТР  теңдеулерін дұрыс құрау 
және  электронды баланс әдісі көмегімен коэффициенттерді табу  туралы 
түсініктерін қолдана отырып ТТР бойынша барлық білімін жинақтаймыз. 
ТТР қарастыру кезінде қабілеттілігі жоғары сынып үшін электронды-ионды 
теңдеуі туралы таныстырып кетуге болады. 

   +6                 -1                     +3                    0 
K2Cr2O7 + 14HCl = 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O+3Cl2

1      6 Cr2O7
-2 + 14H+ + 6e  → 2Cr 3+ + 7H2O

   6 
3      2 2Cl– 2e → Cl2

0

Бұл сабақта элементтің реттік нөмірі жоғарылаған сайын жай заттардың 
тотықсыздандырғыш қасиеті төмендейді, ал тотықтырғыш қасиеті сәйкесінше 
жоғарылайтындығын еске салғанымыз жөн. Мысалы, екінші периодта ең 
белсенді тотықсыздандырғыш – литий, ал ең белсенді тотықтырғыш – фтор 
(бұл атомның ішкі энергетикалық деңгейіндегі электрон санымен және оның 
радиусымен байланысты). 

Негізгі топшадағы элементтердің реттік нөмірі жоғарылаған сайын 
тотықсыздандырғыш қасиеті жоғарылайды және сәйкесінше тотықтырғыш 
қасиеті төмендейді (бұл атом радиусының жоғарылауына байланысты). 
Ең күшті тотықсыздандырғыш – сілтілік металдар (Fr, Сs), ал ең күшті 
тотықтырғыш – галогендер (F,Сl).

Бейметалдар металдарға қарағанда тотықтырғыш та, тотықсыздан-
дырғыш та бола алады. Мысалы күкіртті алуға болады:

0            -2                 0         +4 
S   +2е →  S,   S -4e → S.     
ттш, тотықсызданады                    тсш,  тотығады
Оқушылармен бірге күрделі заттардың тотықтырғыш және тотық-

сыздандырғыш қасиеті оның құрамына кіретін элемент атомының тотығу 
дәрежесіне байланысты екенін қарастырамыз.  Мысалы, HNO3-те  азот атомы
т.д.=+5 көрсетеді, бұл оның ең жоғарғы тотығу дәрежесі. Демек, ол өзінің 
тотығу дәрежесін төмендетіп, тек электрон қабылдай алады. Сондықтан азот 
қышқылы – күшті тотықтырғыш.  NН3-те азот атомы төмен т.д.= –3 көрсетеді, 
ол тек электрон бере алады. Сондықтан аммиак  – тотықсыздандырғыш. 
Оқушылардың ТТР бойынша барлық білімін жинақтай отырып, ТТР-ның 
жіктелуін қарастырамыз. 

1. Молекулааралық тотығу-тотықсыздану реакциялары. 
Бұл тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та әртүрлі заттарда болатын 

реакциялар: 
3. “Қазақстан мектебі” №3, 2016.
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0         +1        +2       0
Zn + 2HCl = ZnCl2+ H2
тсш   ттш
2. Молекулаішілік тотығу-тотықсыздану реакциялары. 
Бұл тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та бір заттарда болатын ре-

акциялар:
     +5  -2       -1          0  
2K ClO3 = 2KCl + 3O2
      +6e -2e
         \  /
         12
ттш,                        тсш, 
тотықсызданады тотығады
3.	Диспропорционалатын реакциялары.
Мұндай  реакциялар  бір элемент атомының тотығу дәрежесінің бір 

мезгілде төмендеуіне және жоғарылауына алып келеді. Бұл атом құрамында 
аралық тотығу дәрежесі болатын заттар болуы мүмкін:

 0                   +1         -1
Cl2 +  H2O = HClO + HCl 

-1e  +1e
\  /
  1
тсш,          ттш, 
тотығады  тотықсызданады
ТТР сабағын оқыту табиғатта және техникадағы рөлін қарастыруынан 

кейін аяқталады. Осыған байланысты тыныс, заттардың алмасуы, шіру, 
ашу, фотосинтез туралы айтамыз. Сонымен қатар олардың көмегімен халық 
шаруашылығы үшін қажетті бағалы заттар алынатынын және химиялық 
энергиядан электр энергияға түзілу негізіне жататындығын еске саламыз.      

Бағдарламаны, кітаптарды талдау және оқыту үрдісінің қойылуының 
логикалық тәсілі ішінен осы айтылған тәсілдің тиімділігінің жоғары екенін 
көрсетеді. Мұғалім өзінің пәнін біліп қана қоймай, сыныпта көптеген 
оқушыларды оқыту мүмкіндігіне ие болуы қажет.  Бұл үшін оқытудың тап-
сырмасын және мақсатын түсінуі, оқыту әдісін игеруі, оқушылардың жас 
ерекшелігіне сәйкес  психологиялық сұрақтарын талқылауы қажет. 

Бағдарламаның оқыту үрдісіне бірнеше өзгерістер енуіне байланысты 
оларды салыстыра отырып келесі жағдайларды қарастырып өтуге болады:

– химиялық ғылымдағы жаңаша баяндалған мәлімет логикалық 
заңдылықтармен сәйкес келеді;

– мәліметтердің қиындығына қарамастан, 8-сынып оқушыларына 
түсінікті;

– оқу мәліметі логикалық және реттілікпен баяндалатындықтан, 
оқушыларға түсініспестік туғызбайды;

– оқушылардың жауаптары ғылыми негізделген және дұрыс 
тұжырымдалған болады;

– оқытудың бірден-бір мақсаты логикалық ойлауды дамыту болып та-
былады. 

Білім алушылардың логикалық ойлауын дамыту бойынша мұғалімнің 
жұмысы бұл айтылғандармен біте қоймайды. Пәнді зерттеу ойлау жүйесін 
дұрыс, бірізділікпен және дәлелді түрде дамуына мүмкіндік береді. 
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Резюме
В статье авторы уделяют внимание развитию у учащихся старших классов умения ана-

лизировать учебный материал, в частности в обучении химии. Способствуя при этом форми-
рованию приемов умственной деятельности логического анализа и синтеза, абстрагирования 
и конкретизации, классификации и систематизации. Поднимается вопрос совершенствования 
логического мышления.

Summary
For connection of logical thinking and memory the pupil has to be able to analyze a training 

material, to find in it the main thing, intrinsic. Thus a task of the teacher is to help pupils to present 
results of the analysis through synthesis of an educational material in the form of different blocks or 
integrated units.

нтернет грамматикалық, лексикалық білім мен дағдыларды дамыту және 
тексеруде ғажайып қосымша ретінде қолданыла алады. Оның ішіне 

ӘОЖ (УДК): 378.091. 33:8,2.0

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕНУДЕ 
ИНТЕРНЕТ МҮМКІНДІКТЕРІ 

Қарлығаш  МОЛДАБАЕВА,
Алматы энергетика және байланыс университетінің 
аға оқытушысы

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

Түйінді	сөздер.  FLTEACH, LISTSERV, TESLK, IBC-LHIH.

И
әртүрлі оқу мен грамматикаға арналған тесттер, IQ-тесттер, лексикалық, 
грамматикалық, фонетикалық жаттығулар кіреді. Оны оқытушы немесе 
студенттердің өздері WWW сайттарынан таба алады. Мұндай мәліметтер 
көбінесе тілдерін үйренуге арналған электрондық журналдар мен TESL, Call 
сияқты онлайн семинарларда кездеседі.

FLTEACH – web беті шетел тілін оқытушыларға арналған инте- 
грацияланған қызмет.  LISTSERV – пікірталас сервері, Кортланттағы 
Нью-Йорк  штатында орналасқан мемлекеттік университеттегі іздестіру 
жүйесі. Бұл жерде білім беру әдістемесін, оқу үрдісін ұйымдастыруға және 
оңтайландыруға қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға және мәліметтер 
табуға болады.

Виртуалдық кеңістікте қарым-қатынас жасау электрондық пошта 
көмегімен іске асады және ол мәдениетаралық біліктілікті меңгеруде 
қолданылады. Мәселен,  достық хат алысуды анықтауды алып қарайық. 
Өйткені, хаттармен халықаралық айырбас кез келген жас шамасында 
және кез келген тіл деңгейінде жүзеге асырылады. Тілді мақсатты оқу ба-
рысында достық байланысуларды орната отырып мәдениетті меңгереді 
және электрондық хат алысу қағаздық хат алысудан айырмашылығын 
салыстырғанда, ол тез, арзандау және ыңғайлы.
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Студенттерге оқытушымен хат алысуға арналған әріптестерді төмендегі 
мүмкіндіктер арқылы таба алады:

– тиісті сұрауларға жауап алуға болады (computer-assisted language 
learning sub-branch listserv cunyvm.cuny.edu listserv cunyvm.bitnet), TESL-L не-
месе (listserv cunyvm.cuny.edu) TESLK-12re; 

– халықаралық байланыстарды орнату үшін арналған сервер 
(Intercultural E-Mail Classroom Connections http://www.iecc.org, http://www. 
stolaf. edu/ network/iecc/), мәдениетаралық байланыстарға арналған әртүрлі 
мақсаттармен хат алысуды анықтау тиесілі сервермен: табандатқан 
кластардың арасындағы бірлескен жобаларды орындауы, керекті мәселелерді 
талқылауы, пікірталастардың жүргізілуі;

– (http://edvista.com/claire/linc.html) E-mail for ESL/LINC StudentsriH, үй 
бетіне кіріп-шығу. Ол е-таіlдің қолдануы бойынша көмек және нұсқауды 
ұсынады, электрондық поштаға азат рұқсат, хат алысу бойынша достар-
ды табуға көмектеседі, студенттік парақтарға, жұптық және топтық 
жобаларға қатысуын ұсынады және басқа сілтемелер әртүрлі пайдалы 
қорларға линктерді ұсынады.

Мұндай қызмет түрінен ұтымды нәтижелерді алуға болады және ол үшін 
жұмыс барысында пайда болған кейбір мәселелерге тоқтала өту керек.

Оқу барысында e-mail-ды қолданған оқытушылар хат алысудың 
мазмұнының жеткіліксіздігін белгілейді. Студенттердің бастапқы кездегі 
қызығушылықтары тез басылып, келесі кезеңде не туралы жазарын білмей 
қиын жағдайда қалуы мүмкін. Жұмыстың осы түрі жүзеге аспай қалмауы үшін 
міндетті түрде ортақ оқу жоспарымен салыстырып, сәйкестігін қарастыру 
қажет. Мысалы, студенттерге кез келген тақырыпта хат алысып, сол бойынша 
алған нәтижелердің негізінде сыныпта баяндама жасауды ұсынуға болады. 

Бірлескен оқу жобаларын жасау. Студенттер әлемнің әр жеріндегі 
серіктестерімен  белгілі  бір  ақпаратпен  бөлісіп қана қоймай, кез келген 
жобамен жұмыс істейді, тақырып таңдалады, зерттеу әдісі дайындалады. 
Жобаның тақырыбын интернетте біреулердің ұсынған тақырыбынан табуға 
болады немесе өзінің жобасының тақырыбын интернетке енгізіп жауап 
күтеді.

(http://www.otan.dni.us/webfarm/emailproject/email.htm) Email Project 
Home Page беті келесі мәселелерді зерттеуді ұсынады: есірткі, жүйкенің 
жұқаруы, тамақ, билік, жарнамалардағы хабарландырудың адамға әсері, 
денсаулық, көптеген аймақтардағы заттың бағасын салыстыру, халық меди-
цинасы және тағы басқалар. 

Email Project (project hila.hut.fi.) – әлемнің көптеген елдерінің студенттері 
көпұлтты топтар құрып жатыр, өйткені мына үш сайыстың біреуіне 
қатысуына ұсыныс жасалған: қоршаған ортаның мәселелерін шешу жайлы 
сайыс, қалалық жоба және интернационалдық роботты жасау бойынша жа-
рыс. Зерттеулер нәтижесінде топтарда әртүрлі құжаттар болады: енгізу бапта-
ры, техникалық есептеу нәтижелері, шығарма. Осы жобаның нәтижелерінің 
ішіндегі (International Business Class mailing list ddm2 leigh.edu.) IBC-LHIH; 
(http://www.hut.fi/ rvilmi/Project/IW/); International Writing Exchangem H – 
кәсіпкерлік мәселелерін зерттейтін және эксперименталдық оқу жұмыстарын 
жүргізетін жоба.

К-12 Projects-тep (iearn igc.apc.org.), Global School Net Foundation (fred 
acme.fred.org.) – өздерінің жариялауларында студенттердің жұмыстары ашық 
пікірлері бар төменгі деңгейлі топтарға арналған жобалар.

Project Icons (jw53 umail.umd.edu.) – өзінің құрылымында ООН-ды еске 
түсіреді.  Әлемнің   әртүрлі  жерлерінің  студенттері  белгілі бір  мемлекет 
жайлы сөйлесетін  топтар  құрайды (демографиялық бақылау немесе глобал-
ды жылыну). Топтар  бір-бірінің  мәліметтерімен  ауысады  және  электрондық 
пошта арқылы ұлтаралық келіссөз өткізеді.
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Нақты уақыттың жүйесіндегі халықаралық әңгімелері  (Internet Relay Chat) 
IRC және (http://arthur.rutgers.edu:8888) schMOOze University арқылы болуы 
мүмкін. Баспаға шығарылатын мәлімет бірден барлық қатысушылардың экра-
нында көрінеді. Сонымен бірге бөлмеден бөлмеге өтуге болады,  мүдделер 
бойынша өзінің образын ойлап табады, ойын ойнайды. Алайда жақсы қарым-
қатынасты қамтамасыз ету үшін әрбір команда қатарын жаттап алуы керек:

– Talnet – МОО-ға қосылу;
– Connect guest – диалогті пәтерге кіру;
– @who – қатысушылардың тізімін ұсынады;
– @join ххх – ххх бөлмеге кіру үшін ххх;
– @go xxx – бөлмелер бойынша орын ауыстыру үшін;
– look – бөлменің түрі;
– say ххх – хабар, ақпараттарды беру үшін; 
– ххх – іс-әрекет пен эмоциялардың берілуіне;
–  @quit – МОО-дан шығу үшін;
– Help – MOO бойынша көмек. 
Электрондық поштаны шетел тілін оқыту үрдісінде қолдануға тал-

дау жасау арқылы Марк Варшауэр және тағы басқа оқытушылар осындай 
қорытындыға келген.
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Резюме

Эффективность использования электронных учебников через интернет, формирование 
межкультурно-коммуникативной квалификации в обучении интернет технологиям описывают-
ся в данной статье . 

Также рассматриваются проблемы  возможности интернет ресурсов в формировании 
межкультурно-коммуникативной квалификации у студентов и эффективные методы поисков 
информации в интернет сетьях и электронной среде.

рганизация самостоятельной работы студентов является важнейшим зве-
ном системы управления качеством образования в учебном заведении. 

УДК (ӘОЖ): 811.161.1

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  СТУДЕНТОВ 

Камиля ЯРМУХАМЕДОВА, 
старший преподаватель университета
иностранных языков и деловой карьеры

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли самостоятельной работы 
студентов при обучении иностранным языкам в вузе. Поднимается проблема разра-
ботки СРС,  недостаток аудиторных часов и не всегда достаточный уровень владе-
ния иностранным языком на момент поступления в вуз.

Ключевые	слова. Мультимедийные средства обучения, таксономия Бенджамина 
Блума, оперативная память, интерактивное обучение, креативность мышления.

О
Актуальность самостоятельной работы студентов трудно переоценить. Это 
ключевой вопрос в решении проблемы – как научить человека мыслить. Са-
мостоятельная работа студента является одной из важнейших составляющих 
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учебного процесса, в ходе, которой происходит формирование навыков, уме-
ний и знаний. 

В связи с этим планирование, организация и реализация самостоятельной 
работы студента является важнейшей задачей обучения студента. Студент сво-
дит свою самостоятельную деятельность и самостоятельную работу (как ком-
понент этой деятельности), в лучшем случае к выполнению домашних зада-
ний, однако, это не должно рассматриваться только как выполнение домашних 
заданий. Она включает все виды самостоятельной работы студента в аудитории 
и вне ее. 

Ориентация учебного процесса на активную самостоятельную работу об-
учаемых, создание условий для их самовыражения и саморазвития является од-
ной из актуальных проблем преподавания иностранного языка на современном 
этапе.  В материалах проекта “Европейский Языковой Портфолио” (“European 
Language Portfolio”) также сделан акцент на самостоятельную работу при из-
учении иностранного языка.  Приоритетом при организации самостоятельной 
работы будущего полноценного члена европейского демократического сообще-
ства называются “способность к самоорганизации, независимость, высокое са-
мосознание, уверенность в своих силах, сочетание независимости мышления 
и действий с социальной ответственностью”. Здесь можно использовать прин-
цип «таксономии Блума». 

Самостоятельная работа студентов - это направленная учебная и научно-
исследовательская деятельность студентов, которая, однако, осуществляется 
под руководством преподавателя.

Выполняя работу, студенты постепенно достигают индивидуального уров-
ня усвоения материала, каждый доходит до того этапа работы, который может 
успешно преодолеть. И при проверке работы преподавателю сразу видно, в чем 
заключаются затруднения каждого и над чем надо работать, восполняя пробе-
лы.

 При написании такого вида прове-
рочной работы, получение неудовлет-
ворительной оценки минимизируется, 
уменьшается промежуток времени, за-
траченного на выполнение, повышает-
ся интерес учащихся к неординарному 
виду работ, отражающих принцип так-
сономии Блума. 

Метод	оценки	успешности	обучения:
Знание: Студент	 “знает”,	 если	 умеет	 рассказать,	 показать,	 назвать	

дать	определение.
Понимание: Студент	должен	описать,	объяснить,	определить	призна-

ки,	формулировать	по	другому.
Использование	 (третий	уровень):	Подразумевает,	что	студент	знания	

может	применять,	привести	примеры	и	иллюстрации,	решить	задачу.
Анализ	и	синтез:	Анализ	подразумевает	выделение	частей,	признаков,	

определение	 общего	и	различий.	Синтез	 –	 это	 создание	нового	из	имею-
щихся	частей.

Оценка:	Студент	может	представить	аргументы,	защитить	точку	зре-
ния,	доказать,	спрогнозировать.	Это	уровень,	на	котором	вырабатывается	
отношение	студента	и	изучаемому	 	материалу,	формируется	его	субъект-
ная	позиция.

Кроме того, специфика иностранного языка заключается в том, что языку 
нельзя научить, ему можно только научиться, т.е. студент должен проявить мак-
симум активности и самостоятельности во всех видах речевой деятельности. 
Для того, чтобы самостоятельная работа студента была эффективной необходи-
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мо выполнить ряд условий, одним из которых является методически правильная 
организация работы студента в аудитории и вне ее. Главенствующая и органи-
зующая роль преподавателя в управлении самостоятельной работой студентов 
не исключает активной деятельности самого студента. Без этого будет нарушен 
один из самых важных принципов процесса обучения иностранному языку – 
его коммуникативная направленность с педагогикой сотрудничества, при кото-
рой преподаватель и студент являются равноправными партнерами общения. 

Формы самостоятельной работы могут быть разнообразны. Например, на 
углубленное развитие навыков и умений чтения и техники перевода, профессио-
нально ориентированных текстов могут быть направлены «бюро переводчи-
ков», конкурсы на лучший перевод, исследовательские работы по словообра-
зованию и др. 

Большие возможности для управления самостоятельной работой студен-
тов представляют упражнения, развивающие умения оперировать неизвестной 
лексикой. Работа может идти в двух направлениях: обучение определению зна-
чений неизученных ранее слов на основе догадки по контексту и знаний правил 
словообразования, а также по двуязычному словарю. 

Компьютерные технологии все увереннее завоевывают и обучающее про-
странство, их также целесообразно использовать в СРС. [Ковальский, 2006, с. 
114] при изучении иностранного языка (как в группах углубленного изучения 
языка, так и в простых группах).

 В последнее время на рынке учебной продукции появилось большое коли-
чество компакт-дисков (CD-ROM) с курсами иностранных языков. «Большим 
преимуществом учебных компакт-дисков является их мультимедийная основа, 
позволяющая представлять изучаемый материал одновременно в текстовой, 
графической, звуковой и визуальной формах. Интерактивная основа компакт-
дисков также чрезвычайно привлекательна и перспективна и играет немало-
важную роль в самостоятельной работе студентов при изучении иностранных 
языков». [Подстахова, 2007, с.200] Однако интерактивность на базе компакт-
дисков не может быть реализована в полной мере в силу ограниченности вир-
туального общения в рамках бинарной структуры «человек-компьютер». 

Следовательно, главная задача интерактивного обучения с использованием 
мультимедиа заключается в том, чтобы привести в равновесие интерактивные 
механизмы общения. Интерактивность при совместном просмотре видеофиль-
ма на общем экране начинается на эмоциональном уровне, когда возникает со-
переживания увиденного, которое в дальнейшем мотивирует обмен взглядами 
и передачу настроения, активизирует креативность в ходе учебной дискуссии. 

Таким образом, управление самостоятельной работой студентов должно 
быть направлено на создание у них потребности заниматься иностранным язы-
ком. При этом приобретаются умения и навыки практического владения язы-
ком.
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Summary
The article considers the role of the individual student’s work in the teaching of foreign languages. 

Author notes that all teachers of educational institutions, including UFL&BC anyway encountered with 
the problem of the development of the ISW and they are taken into consideration: the deficit of classroom 
hours and an insufficient level of foreign language knowledge at the time of admission to the university.
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бай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде белгілі 
ғалым, педагог-гуманист Аида Аршабекқызы Бейсенбаеваны еске алуға 

Тағылым

ЖАҚСЫНЫҢ  АТЫ  ӨШПЕС...

Марфуға  АБСАТОВА,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  профессоры,
Ж.ДАРХАНҚЫЗЫ,
Ж.ЖҰМАТОВА,
университет магистранттары

А
арналған апталық болып өтті. Аталмыш университетте 50 жылдан аса еңбек 
еткен ұстаздың есімін ардақтап, қалдырған педагогикалық мұрасын жастарға 
жеткізу мақсатында университеттің  ғылыми кеңесінің шешімімен апталық 
барысында педагогика ғылымының докторы, профессор Аида Аршабекқызы 
Бейсенбаеваның атындағы дәрісхана ашылды.

Аида Аршабекқызы өз өмір жолымен үлгі-өнеге бола білген  ұлағатты 
ұстаз еді. Осы оқу орнының орыс тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы 
мамандығын 1964 жылы тәмамдаған ол еңбек жолын қазақ ауыл мектебінде 
орыс тілі және әдебиеті пәнінен мұғалім болудан бастады. Жас маман ауыл 
балаларымен жұмыс істей жүріп, мұғалім мамандығының қыр-сырынан  
үлкен тәжірибе жинайды. Оның ғылыми жолы 1966 жылы Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогика институтының педагогика кафедрасы аспиран-
тынан бастау алса, 1970 жылы педагогика кафедрасында аға оқытушы, 
1971 жылы педагогика ғылымының кандидаты, 1974 жылы доцент, 1997 
жылы педагогика ғылымының докторы, 1998 жылы профессоры атануымен 
жалғасты. Ал ғылыми бағыты пәнаралық байланыс, білім беруді ізгілендіру, 
әлемдік білім беру кеңістігі жағдайындағы ғылым мен практика интегра-
циясы мәселелерін көтеруімен сипатталады. Сондай-ақ, ол «Оқушылардың 
идеялық-адамгершілік тәрбиесі» ғылыми-оқу-әдістемелік кешенінің 
жетекшісі  (1989–2001), Қазақстан жоғары аттестациялық комиссиясы са-
раптау кеңесінің «Педагогика, психология және жеке пәндерді оқытудың 
әдістемесі» мамандығы бойынша мүшесі, ғылыми хатшысы (1998–2001), 
Абай атындағы Қазақ педагогика институтының педагогикадан докторлық 
диссертация қорғау арнайы ғылыми кеңесінің ғылыми хатшысы (2001–2006), 
Алтынсарин атындағы Қазақ білім беру проблемалық мәселелер институты 
жанындағы кандидаттық диссертация қорғау аймақтық арнайы кеңесінің 
мүшесі (1997-1998), «Қазақстан мектебі» (1997–1999), «Тәрбие құралы» 
(2000)  журналдарының, 2001 жылдан өмірінің  соңғы күніне дейін Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің «Хабаршысы», «Педаго-
гика ғылымдары» сериясының редакция алқасының мүшесі болды.

Профессор А.Бейсенбаева – Қазақстан Республикасы ғылымына өз 
үлесін қосқан ірі ғалымдардың бірі. Педагог-ғалымның  тікелей қатысуымен 
«Тәрбиелеу тұжырымдамасы» (1991), «ҚР жалпы білім беру мектептері 
мазмұнының тұжырымдамасы» (1994), «ҚР үздіксіз педагогикалық білім 
беру», «ҚР жоғары педагогикалық білім беру»  (2004), Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогика университетінің іргелі «ҚР дүниежүзілік жаhандандыру 
жағдайында жоғары білімнің дамуын тұрақты қалыптастырудың ғылыми 
негіздері» тақырыбындағы, ал 2010 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің магистратура  және Рhd докторантура инс-
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титутында жаңа бағыттағы оқулықтар, сондай-ақ өзекті де  іргелі және 
қолданбалы жобалар жасалынып жарық көрді.

Аида Аршабекқызының шәкірт тәрбиелеуде киелі қарашаңырақ – Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне сіңірген еңбегі 
өлшеусіз. Ғылыми мектебінде педагогика ғылымдарының 10 докторын, 2 
философия докторын, 40 кандидатын дайындап шығарды.

Ғалымның 200-ден аса (монография, оқулықтар, оқу құралдары, 
ғылыми-әдістемелік мақалалар, университет пен педагогика институтта-
ры бағдарламалары) еңбектері жарық көрген.  Солардың ішінен ең құнды 
еңбектерін атап өтсек, олар мыналар:  «Пәнаралық байланыс негізінде оқу 
процесін ұйымдастыру»,«Пәнаралық байланыс негізінде мектеп білімін 
ізгілендіру», «Білімнің интеграциясы мәселесінің  теориялық-әдіснамалық 
негіздері», «Қазіргі білім берудегі ұлттық тәрбие мәселелері», т.б.

1995 жылы алғаш жарық көрген «Пәнаралық байланыс негізінде оқу 
процесін ұйымдастыру» еңбегінде ғалым пәнаралық байланыс білімнің 
мазмұнына ғана қатысты емес, оның ықпалы оқыту үрдісінің барлық 
құрамды бөліктерімен байланысты болатынын тұжырымдайды. Білім беру 
мазмұнындағы субьективтік және обьективтік ұғымдарын обьективтік және 
субьективтік деп қарастыру қажеттігін нақтылайды. Осыған орай, ғалым пе-
дагог маманның тұлғалық  моделін ұсынады:

– педагог – ол шын мәніндегі қоғамдық-әлеуметтік даму үрдісінің адам 
санасындағы күрделі жаңғыру барысына тікелей қатысы бар маман;

– педагогикалық үрдіске ие бола алатын әрекетті және тұтастай 
толыққанды қасиеті бар, шығармашылық ойлау қабілеті жетілген, өздігінен 
білім алуға, өзін-өзі тәрбиелеу дағдысы қалыптасқан, ізгіліктік қоғамдық 
еңбек қатынасын орната алатын, қазіргі заманның өркениетті, заманауи 
бағытқа сай кәсіби бейнесі бар ең жоғарғы мәдениетті маман;

– өз ойында  жаңа ойлау жүйесін қалыптастыра алатын, болашақ 
мамандығына қажетті азаматтық, адамгершілік қасиетті тәрбиелейтін, 
оны бағалай алатын және оны үнемі жетілдіретін, қазіргі қоғам өміріндегі 
кең қанат жайып отырған еңбек үрдісі жағдайында жұмыс істеуге 
қабілетті білікті маман;

– бәсекелестік нарықтық экономика негізінде  құрылған қоғамда іскерлік, 
өзгерістік жағдайға тез бейімделгіш, әрекетшіл қарым-қатынас жасауға 
алдын  ала талаптанушылық, өз ісінің басқалардан артықшылығын көре  
білушілік,  істің  нәтижелі болуына көз жеткізушілік қасиеттері қалып-
тасқан болашақтың жасампаз маманы.

А.Бейсенбаева – «Пәнаралық байланыс негізінде мектеп білімін 
ізгілендіру» тұжырымдамасының да авторы. Бұл тұжырымдаманың теориялық   
негіздемесі: тұлғаның алған білімін әртүрлі  әрекетті іске асыруда ізгіліктік 
шығармашылық әлеуетін дамыту, өздігінен білім алу, өзін-өзі тәрбиелеу. 
Тұжырымдаманың негізгі ұстанымдары: білім берудегі демократиялық, 
білім берудің вариативтілігі, ұлттық өзіндік айқындаушылығы, білім берудің 
ашықтығы, дифференциялап және мобильдік, дамытушылық әрекеттегі си-
пат. Тұжырымдамадағы  білім  мазмұны: іргелі ізгіліктік идеялар, ұлттық және 
жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылыми білімді жинақтаушы, практикалық 
іс-әрекеттерді орындату, гуманитарлық циклдегі пәндерді  кіріктіру, ғылыми 
түсініктердің терең мағынасын түсіну. Басты идеясы – білім берудегі 
субьектаралық қатынастарды қалыптастыру арқылы тұлғаның  ынталануына 
түрткі болу.

2000 жылы «Білімнің интеграциясы мәселесінің теориялық-әдіснамалық 
негіздері» оқу құралы жарық көрді.  Ғалымның тұжырымды ойы: «Интегра-
циялаудан бастауыш мектепте пәндердің өзара байланысы жағдайында 
бастауыш мектеп жасындағы оқушылардың таным ерекшелігіне сай 
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тиімді нәтижелер күтуге болады деп есептеймін. Интеграцияланған 
бағдарламаларды кейбір пәндердің  өзара байланысы деңгейінде құрса, бас-
тауыш  сынып мұғалімдері белгілі бір нәтижеге жетеді деп санаймын.

– Интеграция – проблема шешудің үзілмейтін байланысы, бірлік, 
тұтастықты жасаудың үрдісі, нәтижесі.

– Бастауыш сынып оқушысына тұлғалық-бағдарлы білім беруге  
бағытталған пәнаралық интеграцияны мағыналы білім беру мақсатында 
тәжірибеде қолдану».

Ғалымның көзқарасы бойынша, интеграциялап оқыту оқушылардың 
жеке және ішкі жүйелік ассоциацияларды (сандық, уақыттық, кеңістік, себеп-
салдарлы байланыстарды) жекелеп меңгерулеріне септігін тигізеді.

Соңғы жылдары жарық көрген «Қазіргі білім берудегі ұлттық тәрбие 
мәселелері»  еңбегінде мынадай мәселелер қамтылған:

– қазіргі қоғам жағдайында білім берудің мақсаты мен міндеттері;
– қазіргі жаһандану заманы жағдайындағы ұлттық тәрбие беру мәсе-

лелері;
– пәнаралық байланыс – заманауи  білім беру мазмұнының тірегі;
– білім интеграциясы және ұлттық тәрбие негізінде «кемел адам» 

тұлғасын қалыптастыру. 
«Кемел адам» тұлғасы қандай болады? деген сұраққа былайша жауап 

іздеген болатын Аида Аршабекқызы. Ол «Туа  біткен немесе  жас кезінен 
бойына дарытылып егілетін  он екі қасиеттің атын атайды. Олар:

– адамның  мүшелері мүлде мінсіз болуға тиіс, бұл мүшелердің күші өздері 
атқаруға тиісті қызметті аяқтап шығу үшін мейлінше жақсы бейімделген 
болуы керек, сонда егер осы адам әлдебір мүшесінің жәрдемімен әлденедей 
бір істі істемек болса, ол мұны оп-оңай атқаратын болады;

– жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін түсінетін, айтылған сөзді 
сөйлеушінің ойындағысындай және істің жай-жапсарына сәйкес ұғып ала-
тын болуы керек;

– өзі түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадын-
да жақсы сақтайтын, бұлардан ешнәрсені ұмытпайтын болуы керек;

– әйтеуір бір заттың кішкене ғана белгісін байқаған заматта сол 
белгінің ишаратын іліп әкетерліктей алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі болуы 
шарт;

– өткір сөз иесі және ойына түйгеннің бәрін айдан анық айтып бере 
алатын тілмар болуы шарт;

– өнер-білімге құштар болу, ақыл үйренуден шаршап-шалдықпай, осыған 
жұмсалатын еңбектен қиналып азаптанбай, бұған оңай жететін болуы ке-
рек;

– тағамға, ішімдік ішуге келгенде қанағатшыл болуы керек, жараты-
лысынан сауыққұмарлықтан аулақ болып, бұдан алатын ләззатқа жирене 
қарауы шарт;

– шындық пен шыншыл адамдарды сүйіп, өтірік-жалған мен суайт-
тарды жек көру керек, жаны асқақ және ар-намысын ардақтайтын болуы 
шарт; 

– оның жаны жаратылысынан пасық істердің бәрінен жоғары болып, 
жаратылысынан игі істерге ынтызар болуы тиіс;

– дирхем, динар атаулыға, жалған дүниенің басқа да төл нәрселеріне 
жирене қарап, жаратылысынан әділеттілік пен әділеттілерді сүйіп, 
әділетсіздік пен озбырлықты және осылардың иелерін жек көретiн болуы  
керек, жақындарына да, жат адамдарға да әділ болып, жұртты әділдікке 
баулып, әділетсіздіктен зардап шеккендердің залалын өтеп, жұрттың 
бәріне өз білгенінше жақсылық пен ізгілік көрсетіп отыруы қажет;

– әділ болу керек, бірақ қыңыр болмау керек, әділеттілік алдында қияс 
мінез көрсетіп қасарыспау керек;
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– әділетсіздік пен пасықтық атаулыға мүлдем рақымсыз болуы шарт, 
өзі қажет деп тапқан істі жүзеге асырғанша шешімпаздық көрсетіп, бұл 
ретте қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы ке-
рек.

Осы қасиеттердің бәрін бала бойында қалыптастыра отырып мінсіз 
адамды, яғни кемел адамды тәрбиелеп шығарамыз деп тұжырым жасайды 
ғалым. 

«Ұлттық мәдениет ұғымы – білімдегі  интеграция, мәдениетке 
сәйкестік ұстанымдарына сүйенетін, білімнің мәдениеттанушы қызметін 
атқаратын категория. Ұлттық тәрбие ұғымына тұлғаны, ортаны  және 
үрдісті мәдениеттендіру мағынасы кіреді, яғни тұлғаны дамыту ұлттық 
тәрбиеден бастау алады», – деп Аида Аршабекқызы түйіндеген.

Жоғарыда қарастырылған педагог-ғалым  Аида Аршабекқызының 
педагогикалық ой-пікірлерін келесідей жүйелеуге болады.

Біріншіден, терең білімді, педагогика саласындағы пәнаралық байланыс 
теориясын, ізгілендіру мәселесін жан-жақты зерттеп, өзіндік жаңалық ашқан 
ғалым.

Екіншіден, бүкіл ізгілендіру идеясын халқына танытып, содан талай 
іргелі еңбек жазған бүкіл болмыс-бітімімен ізгілікті ғалым.

Үшіншіден, білімнің  интеграциясы мәселесін теориялық-әдіснамалық 
тұрғысынан терең  қарастырған  педагог-ғалым.

Төртіншіден, ұлттық тәрбие мәселесін тұтастықта қалыптастырып, 
білімді жүйелеу мен жинақтауды әртүрлі  бағытта біріктіре білген ғалым.

Педагогика саласына елеулі үлес қосқан ерекше тұлға Аида 
Аршабекқызының еңбектері, тұлғалық ерекшелігі өскелең ұрпақтың 
тәжірибесінде іске асырылып қана қоймай, педагогика тарихында және біздің 
жүрегімізде есімі мәңгі қалары анық.

обытия Великой Отечественной войны все дальше уходят в прошлое,  
но не только не стирают их, но все ярче высвечивают эпоху народного 

УЧЕНЫЙ-ПЕДАГОГ, ПОЛИТРАБОТНИК 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Сауле  БАЙМУРАТОВА, 
старший преподаватель Казахского университета 
международных отношений и мировых языков 
им.Абылай хана

УДК (ӘОЖ): 811512 1 (092) + 94(574) “1941/45”

С
подвига. 

Те трагические годы войны занимают особое место в истории казахской 
культуры и истории. Деятельность представителей  казахской интеллигенции 
в это время была особенно созидательной, наполненной высоким патриотиз-
мом. Тысячи казахстанцев вписали немало героических страниц в историю 
Великой Отечественной войны, среди них  Сарсен Аманжолов.

Сарсен Аманжолович Аманжолов (1903–1958 гг.) – известный ученый-
тюрколог, общественный деятель, член-корреспондент Академии наук Ка-
захской ССР, посвятивший более тридцати лет научно-педагогической дея-

Аннотация.	Содержание воспитания,  политико-воспитательная работа, обу-
чение и воспитание молодых воинов, гражданская ответственность,  национальная 
гордость за свою Родину, знание родного языка, истории и народных традиций.
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тельности, совершенствованию содержания обучения, развитию казахского 
языкознания, организации школьного и вузовского образования. 

С начала войны Сарсен Аманжолов руководил размещением эвакуиро-
ванных детей из  России,  Украины, Белоруссии по  детским  домам Казах-
стана. 

В августе 1942 года окончив ускоренный курс Московского военно-поли-
тического института им.В.И.Ленина (в г.Ташкенте), С.Аманжолов в качестве 
старшего политработника в звании капитана был направлен на Карельский 
фронт, затем переведен в Москву в Главное политическое Управление Крас-
ной Армии (ГлавПУРККА).  В ГлавПУРККА  С.Аманжолов был назначен 
редактором-переводчиком «Блокнота агитатора Красной Армии» («Қызыл 
Армия үгітшісінің блокноты»), занимался политико-воспитательной рабо-
той среди бойцов нерусской национальности, руководил работой редакторов 
фронтовых газет.  

Война с фашизмом была не только битвой за «жизненное пространство», 
но борьба идеологий и национальных характеров. В ГлавПУРККА формиро-
вались подразделения, куда были привлечены агитаторами офицеры запаса, 
опытные журналисты, ученые разных национальностей. Содержание, формы 
и методы работы были разнообразны. В армейских типографиях, располо-
женных в железнодорожных вагонах, автофургонах издавались  информаци-
онные бюллетени, листовки, газеты. Проводимая работа агитаторов система-
тически анализировалась. Степень влияния агитационной работы  на войнов 
Красной  Армии была бесценной. От них во многом зависело политико-мо-
ральное состояние  солдат.    

Тема воспитания, в частности, воспитания у молодого поколения люб-
ви к Родине, воспитания активной гражданской позиции была продолжена 
С.Аманжоловым более целенаправленно и шире в экстремальных условиях 
военного времени.  В годы Великой Отечественной войны он внес неоце-
нимый вклад в дело воспитания и обучения солдат нерусской национально-
сти, где наиболее ярко проявились личностные качества фронтовика Сарсена 
Аманжоловича, как патриота, гражданина с оружием в руках защищавшего 
свою землю, призванного обучать и воспитывать молодых воинов, вчераш-
них школьников, студентов и молодых тружеников.

Анализ научной литературы, богатый исторический материал  рассказы-
вающий о деятельности С.Аманжолова показывает, что талантливый ученый-
педагог свой опыт педагогической работы активно использовал на фронте. 
Многие фронтовые материалы, носят элементы дидактики, знание психо-
логии человека. Он рекомендует офицерам, прежде чем требовать от бойца 
смекалки, проявления инициативы, узнать способности, характер  каждого 
солдата.  

Для воспитания бойцов, поднятию боеспособности и боевого духа солдат, 
он  советует  использовать художественную литературу, плакат, кино, плас-
тинки, художественную самодеятельность, организованную силами самих 
солдат, беседы и политзанятия. Бесперебойные заметки, рассказы в боевые 
листки и дивизионные газеты о героических подвигах воинов-соотечествен-
ников, благодарственные письма от командиров на родину солдат о героиче-
ской службе их сына, брата, отца, торжественное вручение бойцам медалей 
и орденов – все эти методы практиковал в своей работе майор С.Аманжолов.

 Одной из основных задач агитатора в условиях фронта было воспитание 
у бойцов чувства гражданской ответственности, патриотизма, национальной 
гордости за свою Родину, ненависти к врагу. Лозунги, боевые листовки, мет-
кие крылатые слова и фразы являлись одной из форм агитационной работы 
на фронте. Воздействуя словом на сознание бойцов,  можно воспитать стой-
кость и героизм, отмечал в своих фронтовых записках С.Аманжолов.
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 Война требовала от командиров и политработников  профессиональной 
подготовки в обучении солдат. Ведь известно, что без умелого руководства 
офицеров невозможно достичь поставленных задач. Только взаимопонима-
ние офицеров и солдат на фронте, уважительное отношение, доверие между 
ними, которое должно сочетаться с высокой требовательностью со стороны 
командира, могло в дальнейшем облегчить действия офицера. Золотым пра-
вилом политико-воспитательной работы, С.Аманжолов считал, индивидуаль-
ный подход командиров и агитаторов частей в работе с бойцами. 

   В те трудные военные годы, он считал необходимым создать среди бой-
цов нерусской национальности такую обстановку, при которой они чувство-
вали бы себя как равные среди равных. Ведь многие солдаты из Казахстана, 
Узбекистана, Башкирии, Туркмении, Киргизии… не знали русского языка, 
среди них были и верующие. В «Блокноте агитатора Красной Армии» (на 
казахском языке),  на лекциях и семинарах для фронтовых агитаторов, в бе-
седах с войнами он всемерно способствовал воспитанию дружбы, мужества, 
воли, решимости к победе,  взаимного уважения у бойцов разных националь-
ностей к их культуре, языку, истории.  Мужественный образ великих наших 
предков, живые примеры помогали вызвать воинский порыв, зажечь сердца 
солдат решимостью и отвагой. Такие методы воспитания воинов способство-
вали созданию сплоченного, дисциплинированного, боевого коллектива. 

Большую роль С.Аманжолов, как фронтовой агитатор, придавал знанию 
родного языка и народным традициям бойцов. Он знал узбекский, киргиз-
ский, туркменский, татарский, таджикский… языки, это помогало ему об-
щаться с войнами на их родном языке, отвечать на письма родных. В первые 
годы вой ны, из-за незнания русского языка, солдаты не могли понять всех 
требований офицеров, поэтому каждодневный, жизненно необходимый труд 
агитаторов  требовал интеллектуального напряжения, терпимости.  Он отме-
чал, что любой человек, находящийся вдали от родного уголка, на каждое 
родное слово реагирует по-особому, что дает ему возможность расположить 
людей к себе, узнать о семье бойца, о его настроении.  «Материалы лекций» 
прочитанных на фронте способствовали поднятию боеспособности и боево-
го духа солдат и звали их на новые героические подвиги за освобождение 
своей земли.

Жизненное испытание заставило С.Аманжолова взять в руки не только 
оружие, но и ручку с блокнотом.  На основе опыта политико-воспитатель-
ной работы среди бойцов,  С.Аманжоловым были написаны очерки, расска-
зы, фронтовые записки и другие материалы, которые сегодня составляют 
летопись воинской жизни. Многие его публикации военных лет содержат 
глубокие педагогические идеи, в них изложены его суждения, выводы, где 
в систематизированной форме нашли отражение  взгляды ученого-педагога 
С.Аманжолова на методы воспитания солдат. Опыт политико-воспитатель-
ной деятельности освещен в следующих его работах: «Очерки о героях Вели-
кой Отечественной войны», «Героические традиции казахского народа», «Из 
опыта политико-воспитательной работы среди бойцов нерусской националь-
ности в дни ВОВ». Эти произведения представляют ценность, как правди-
вые документы той эпохи. Сам автор был лично знаком со многими  героями 
рассказов, вместе с ними находился на полях сражений, дошел с советскими 
солдатами до Берлина.

Рекомендации, формы и методы работы с войнами, использованные 
С.Аманжоловым в годы ВОВ, можно использовать и в сегодняшней практике 
воспитания юношей, в подготовке их к службе в вооруженных силах Респу-
блики Казахстан.

Так, в годы Великой Отечественной войны С.А. Аманжолов внес зна-
чительный вклад в дело освобождения страны от фашистских захватчиков, 
положил начало военной летописи казахстанцев в 1941–1945гг., на практике 
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апробировал результативность различных методов воспитательного воздей-
ствия на формирование чувства патриотизма и интернационализма, чувства 
гражданской ответственности каждого солдата  за судьбу своей Родины.

Выполняя особые задания командования, он участвовал в боевых опе-
рациях на территории Польши, Восточной Пруссии, при взятии Берлина. 
Участвовал в героической обороне Советского Заполярья. Он награжден ме-
далями и орденами за победу над Германией в ВОВ. Войну С.Аманжолов за-
кончил в звании майора. До своей демобилизации (июнь 1946 года) обобщил 
опыт политико-воспитательной работы на фронте, эта работа впоследствии 
была отмечена командованием армии.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является крайне 
востребованным в настоящее время, так как в Казахстане оно выполняет ин-
тегративную функцию. Казахстанский патриотизм – это основа консолида-
ции граждан разных национальностей при сохранении этнических и культур-
ных особенностей.  

Знание жизненного пути, научно-педагогической деятельности ученого-
педагога с позиции его вклада в развитие теории и практики воспитательного 
процесса, позволяет сделать вывод о том, что многие идеи С.А.Аманжолова 
о воспитании личности созвучны с современной педагогической теорией и 
практикой, которая актуализирует сегодня воспроизводство национальной 
системы воспитания, основанной на духовно-нравственных ценностях, зна-
нии родного языка, правдивой истории и культуры народа.
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Сәрсен Аманжолов –  екінші дүниежүзілік соғысы жылдарындағы белгілі ғалым-педагог, 
саяси қызметкер.

Summary
Sarsen Amanzholov well knew scientist-scholar,  politician  military during  the Second World War.

Благодаря совместной работе со стратегическим партнером АОО «НИШ» 
компанией SSAT на работу в «Назарбаев Интеллектуальные школы» принята 
группу высококвалифицированных специалистов международного уровня – учи-
телей-предметников из Великобритании, США, Новой Зеландии, Канады, ЮАР 
и других стран. 

ЧУ “Центр педагогического мастерства” – это новая система повышения 
квалификации учителей, которые будут трансформировать опыт “Назарбаев Ин-
теллектуальных школ”. Центры призваны координировать организацию и про-
ведение курсов повышения квалификации с применением различных форм обу-
чения с использованием лучшего мирового опыта и педагогической практики.    
В основу деятельности Центра положена идея непрерывного профессионального 
развития учителя в условиях интеграции казахстанского образования в мировое 
образовательное пространство.

Сегодня филиалы Центра педагогического мастерства работают во всех об-
ластных центрах республики и в г.г. Алматы и Астана.

ПОВЫШЕНИЕ	КАЗАХСТАНСКИХ	ПЕДАГОГОВ	
В	СООТВЕТСТВИИ	С	МИРОВЫМ	ОПЫТОМ
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Мектеп және педагогика тарихынан

лбасының «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»  жолдауында «Біз бүкіл 
еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру 

ӘОЖ (УДК): 372.4 (075.8); ББК 74.202.21

КӨКЖИЕГІ  КЕҢ  КАФЕДРА

Нұргүл  СҰЛТАНОВА,
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің 
музыкалық білім кафедрасы меңгерушісі,
педагогика ғылымының кандидаты, доцент

Аннотация. Мақалада  Шәкәрім атындағы Се-
мей мемлекеттік университетінің музыкалық білім 
кафедрасының 25 жылдық тарихы, оның бүгінгі күнгі 
жетістіктері мен нәтижелері  баян етіледі.

Е
қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек» десе, осы жолдаудың ІІІ тара-
уы он сегізінші бағытының жетінші тармақшасында «Ақпараттық техно-
логиялар мен ақпаратты таратудың жаңа нысандарына бағытталған 
мамандандырылған білім беру бағыттарын құру міндеті де алдымызда 
тұр» делінген.

1989 жылы сол кездегі Н.К. Крупская атындағы Семей мемлекеттік 
педагогикалық институтының тарих факультетіне қарасты педагогика және 
психология кафедрасы жанынан бастауыш  оқыту әдістемесі және музыка 
мамандығы  ашылған болса, келесі 1990 жылы музыкалық тәрбие теория-
сы мен әдістемесі  кафедрасы өз алдына жеке ұжым болып бөлініп шықты. 
Қазіргі таңда Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің  педа-
гогика факультетінің қарамағына кіретін  25 жылдық тарихы бар музыкалық 
білім кафедрасы тек қала көлемінде ғана емес, облыс, республика аумағына 
танымал ұжымға айналып отыр. 

Бүгін   мен   жетекшілік   ететін   кафедра   құрамында   педагогика  ғылымының  
кандидаттары Т.Ахметова, Б.Бодауова, Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген  қайраткерлері А.Бейсембеков, Қ.Досымжанов, О.Сейітқазы, 
Б.Сағымбаева, оқытушылар Е.Колбина, Ж.Айтжанова, Т.Рахметова, Е.Кәкі-
мов,  А.Серіков, Ж.Тыныбаева және т.б. тәжірибелі ұстаздар  қызмет атқарады.

Біздің кафедрада көршілес Қытай, Моңғол елдерінің азаматтары да білім 
алып, қала, облыс, республика көлеміндегі ғылыми конференциялар мен  
пәндік олимпиадаға қатысып,  өз жетістіктерін көрсетіп жүр. Сонымен қатар 
музыкалық білім кафедрасында жыл сайын аймақтық «Пәндік олимпиада» 
өткізу дәстүрге айналған. Оған қатысқан колледж студенттері, жалпы білім 
беретін орта мектеп пен «Дарын» орталығының 7–11 сынып оқушыларының 
1,2,3 дәрежелі дипломға ие болғандары университеттің музыкалық білім 
мамандығына оқуға түсетін жағдайда шығармашылық емтиханнан босаты-
лады. Атап айтқанда, 2015-2016 оқу жылында 8 түлек осы байқауға қатысып, 
біздің кафедраның күндізгі бөлімінің 1 курс студенттері атанды. 

Кафедраның шығармашылық, ғылыми жұмыстарына, университеттің іс-
шараларына белсенді қатысқан студенттерге университет тарапынан әртүрлі 
жеңілдіктер, атаулы стипендиялар қарастырылған.  

Кафедра ұжымында үлгілі істер, ізденістер бар. Соның нәтижесінде 
жетістіктеріміз аз емес. Атап айтқанда, оқытушыларымыз Т.Ахметова мен 
Ж.Тыныбаева 2013 жылы  Португалия елінде өз біліктіліктерін көтеруге 
барып қайтты. Оқытушымыз А.Бейсембеков  «Атамұра»,  «Шығыс алауы»  
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вокал топтарын құрып қана қоймай, студенттерді театр шеберлігіне, сахна 
мәдениетіне баулиды. Бұдан тыс университет көлемінде студенттік «Оспан-
хан»  әзіл-оспақ театрын ұйымдастырып, «Нұр-Отан» партиясы өткізген 
аймақтық студенттер театры  байқауының жеңімпазы атанды.  

Республикалық, облыстық, қалалық, университет көлемінде өтетін 
ғылыми студенттік конференцияларға кафедраның 2,3,4 курс студенттері 
жыл сайын қатысып отырады. Оған айғақ ретінде Берікбол Алтай, Рабиға 
Сержан, Амангелді Айтуған, Елена Зизина, т.б. студенттердің дипломдармен 
марапатталғанын айтуға болады. 

Студенттеріміздің басым бөлігі дипломалды педагогикалық практикала-
рын  қаладағы №17 жалпы білім беретін орта мектепте өткізеді. Бұл мектеп 
музыка мамандарына арналған техникалық, оқу-әдістемелік құралдармен 
жабдықталған, онда әрбір машықкер өздерін болашақ музыкант-педагог  
ретінде сезініп,  алған теориялық білімдерін оқушылар алдында қазіргі  жаңа 
технологиялық әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы  сабақ бере алады.  

Кафедра ұжымы педагогикалық және музыкалық колледждердің, жалпы 
орта білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі ұжымдардың мұғалімдері 
мен тәрбиешілеріне арнап семинарлар, дөңгелек үстел, ғылыми-тәжірибелік 
конференциялар ұйымдастырып тұрады. «Базалық алаң»  бағдарламасы бо-
йынша №№17, 16, 38, 22, 10, 8, 9 жалпы орта білім беретін және №№1,2 саз 
мектептерімен тығыз шығармашылық қарым-қатынас жасап, республикалық 
деңгейде «Шоқ жұлдыз» ән байқауын ұйымдастырдық.  

Университет  ректоры Ш.Әмірбеков  барлық оқытушылар құрамы мен 
студенттер үшін кітапханаларда, оқу орны  ғимараттарында және «Сту-
денттер үйі» жатаханасында қазіргі заман талабына сай қолжетімді түрде 
қолданатын тегін интернет жүйесін қосып, болашақ педагог мамандарға 
барлық жағдайды қарастырып отыр.  

Білім берудің несиелік жүйесіне көшкен кафедра ұжымы 5В010600 – 
музыкалық білім мамандығы бойынша күндізгі және сырттай бөлімінде ма-
мандар әзірлейді.  Күндізгі бөлім (арнайы музыкалық білімі жоқ талапкерлер 
үшін) – 4 жыл.  Сырттай және күндізгі бөлім (арнайы музыкалық білімі бар 
талапкерлер үшін) – 3 жыл. Сырттай екінші жоғары білім алушы түлектер 
үшін – 2 жыл. 

Талапкерлер 2 шығармашылық емтихан тапсырады.
1. Музыкалық білімі жоқтарға:
– өнерін көрсету (ән айту, аспапта ойнау, музыкаға қабілетін тексеру);
– музыка өнері жайлы жалпы білімін тексеру (мектеп бағдарламасы 

көлемінде).
2. Арнайы музыкалық білімі барларға (музыкалық мектеп, музыкалық 

колледж, педагогикалық колледжді бітіргендер):
– түрлі жанрда музыкалық шығармалар және ән орындау;
– музыка өнерінің тарихы бойынша  білімін көрсету.
Екі шығармашылық емтиханда алған баллмен қазақ (орыс) тілінен  және 

Қазақстан тарихынан алған балл мөлшері қосылып, қорытынды жинақталған 
балл болып есептеледі.

Резюме
В данной статье рассматриваются вопросы об истории кафедры музыкального образования, их  

результаты  и достижения. В настоящее время кафедра готовит специалистов по специальности 
музыкальное образование. Выпускники педагоги-музыканты, работают во многих учебных заведениях 
Казахстана и России, в общеобразовательных и музыкальных школах. 

Summary
This article discusses about the history of "musical education", their results and dostženii. At the present 

time the Chair trains specialists majoring in music education» State University named after shakarim City 
families. Graduates-musicians work in many educational institutions in Kazakhstan and Russia, in secondary 
and music schools. "Music education" have developed creative abilities are widely demanded in educational, 
recreational and cultural institutions of the city and region.

Семей қаласы.
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1-көрініс
(Хантәңірі тауының суреті. Бала Мұқағали әжесінің артқы жағынан 

келіп, әнін  ұйып тыңдап тұр.)
Тиін	әже	(әндетіп).
Қаратаудың басынан көш келеді-ай,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді-ай, елім-ай, елім-ай.
Қарындастан айырылған жаман екен...
Қара көзден мөлтілдеп жас келеді-ай, елім-ай, елім-ай. Уһ, заман-ай, 

десеңші, сорлы қазақ не көрмедің? Не өтпеді басыңнан? Әй, сұм жалған... 
Мұқағали. Әже.
Тиін	әже. Ә, балам, сен бе едің? Құлыным менің. Алла сендерді аман 

қылсын.
Мұқағали. Әже, қандай ойға түсіп кеттіңіз? Ол қандай көш еді? Көшкен 

кезде қуанбаушы ма еді? Неге үніңнен қайғы есіп тұр, әже?
Тиін	 әже.	 Е, балам, қайтесің оны? Бұзауды арқандадың ба? Шешең 

жұмыстан келіп қалады. Қой тұрайын. Шай қояйық.
Мұқағали. Әже, шайды қойдым, самауыр қайнап тұр. Бұзауды да орнын 

ауыстырып арқандап келдім. Әже, жалынамын айтып берші. Айтшы, әжетай.
Тиін	 әже. Шырағым-ай, онсыз да қайғымыз аз ба еді? Ол ескі тарих 

қой. Құлыным, одан да кітабыңды оқы, адам бол. Замандарың қандай бола-
ды, оны бір Құдай біледі... Тек әкең аман-есен оралса болды. Жаратқан мен 
құрбандығың болайын. Балаларымды сақтай гөр.

Мұқағали. Қарындастан айырылған жаман екен дедің ғой. Қарындасқа 
не болды?

Тиін	әже. Қоймадың ау, балам, айтайын. Бұл баяғыда болған елдің шерлі 
тарихы ғой.  (күрсініп алып, салмақты қоңыр дауыспен) Ата жауың қалмақты, 
ел-жұртымды зарлатты... Шаңырағын ортасына түсіріп, ұлын құл етті,  қызын  
күң  етті. Сонда  сенің  бабаң  Райымбек  қылшылдаған жас екен. «Жаудан  
кекті алатын, жалын боп лаулап жанатын, бар қазақтан бір қазақ  неге  
шықпайды?  Жоқ  мен  кегімді  аламын,  жауға  қарсы  барамын», – деп  
Әлмерек  әулиеге  барып  бата  сұрапты. Сонда  батырды сынамақ болып: 
«Топ  ішінен  таңдаған  атын  мініп,  мына  жатқан  Ілені  кесіп  өтсін.  Егер  
содан   аман-есен   өтіп  келсе,   қасына   қол  алсын  да,  жауға  аттансын» 
депті. Асау өзен  Іледен су тасып жатқанда жан өтпеген екен. Райымбек ба-
бамыз тәуекелге салып, жанын безеп судан аман-есен өтіпті. Сонда Әлмерек 
баба «Дауасы жоқ жан екен, оты жанған, Ілесіңдер осыған оты барлар! 
Сен жол берген батырға мен жол бермей, Қамауда ұстап қыранды отыра 
алман», – деп батасын берген екен. Содан Райымбек қасына ерген жасағымен 
қалмақтардан кек алып, осы атажұртты сақтап қалған екен. 

Мұқағали. Әже, Райымбек бабаның зираты қайда?
Тиін	 әже.	Ол алыста. Алматы деген шаһарда. Күре жолдың бойында 

екен.  Ол кезде сенің әкең сенің жасыңда болатын. Атаң Мақатай бізді алып, 

Мектеп сахнасында

МҰҚАҒАЛИ – ШЫРАҒЫМ МЕНІҢ, 
ШУАҒЫМ МЕНІҢ

Гүлтас  ҚҰРМАНБАЙ,
Назарбаев университетінің профессоры,
педагогика ғылымының докторы

4. “Қазақстан мектебі” №3, 2016.
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атпен арнайы Алматыға барып, аруаққа зиярат жасағанбыз. Ер жетсең сен 
де барасың, балам. Тек әкең соғыстан аман-есен келсе екен. Қой тұрайық, 
Нақаңның келетін уақыты болып қалды. (Әжесі белін әрең жазып, қолына 
таяғын сүйеніп шығып кетеді.)

Мұқағали. Райымбек, Райымбек, Райымбек, менің бабам. Боламын мен 
де сендей текті балаң. Боламын. Райымбек, Райымбек, Уа, Аруақ!

Әже. Мұқаш-ау, Мұқаш, құлыным-ау, жүгір, үйде су жоқ екен ғой. Бастау-
дан су алып кел.

Мұқағали.	Қазір әже (қолына шелекті ала салып)  Райымбек, Райымбек. 
Алға, жаужүрек, сабаздар! – деп үйден шығады.

Әже.	Әй, құлыным сол, бабаңның аруағы қолдап жүрсін (күйбеңдеп сах-
надан шығып кетеді).

Мұқағали.
Қаратаудың басынан көш келеді... Сырымбеттің туының алдына әкеп,
Хангелдінің сауытын кигізіңдер, Тәубә еткізіп, басын да игізіңдер!.  
Қыннан алып, қылышын сүйгізіңдер.
(Бабаның елесі көрініп тұрады.) 
(Өзі Әлмерек әулиенің образында. Бір топ адам. Бірі Райымбек батырға 

сауыт кигізіп жатыр. Енді бірі қылышын сүйгізіп, енді бірі туды беріп жа-
тыр. Уа, аруақ! Уа Ханкелді бабамыз, Уа Сырымбет бабасы қолдай көр!.) 

Ал енді мен бата берейін: «Бәйдібек бабаң қолдасын. Соқтыққан жау 
оңбасын. Фашистерді қырып сап, әкем үйге оралсын! Әумин». Ой, ол кез-
де қалмақтар еді ғой. Ой, бәрібір фашистер де қалмақтар сияқты жау ғой. 
Жортқанда жолың болсын, балам. Әй, Райымбектің қанаттас серіктері, бір 
біріңді қолдаңдар, бірліктеріңді жоғалтпаңдар, жаудың жауырынын жерге 
тигізбей елге қайтпаңдар. Ақ жол! (Мұқаш кеудесін көтеріп, жан жағына 
қарайды.) Әлмерек баба дәл осылай  бата берген шығар. 

(Мұқағали тауға қарап тұр. Алатаудың, Хантәңірі шыңының суреті 
слайдтан көрінеді.)

Мұқағали. 
Мен таулықпын,   ... тауға барып,
Таудан мен жаратылғам.  Көкке ұшып кетсем бе екен,
Тау деген Ана туған дара тұлғам. Ұстап алып қыранның қанатынан...
(Мұқаш, Мұқаш деген дауыс естіледі. Бір бала жүгіріп келе жатыр. 

Қасында бір азамат жігіт бар.)
Бала.  Міне, осы бала өлең жазады. Мұқағали, бұл кісі өлеңіңді газетке 

шығарады.
Бөтен	кісі.  Шынымен жазасың ба?
Мұқағали.	 Иә, жазамын. Оны қайтесіз? 
Бөтен	кісі. Досың айтты ғой. Жақсы болса, газетке басып шығарамыз. 

Алдымен өлеңдеріңді көрсетші. 
(Мұқағали екі дәптерін алып келіп береді.)
Бөтен	кісі. Мынаның бәрі өз өлеңің бе?  Тіпті тәп-тәуір ғой, шынымен 

өзің жаздың ба?
Мұқағали.	Аға дәптерімді беріңізші (алып, бұрыла бергенде).
Бөтен	кісі. Әкең қайда? Үйде кім бар?
Мұқағали. Әкем майданда. Анам жұмыста. 
Бөтен	кісі.	Қап, менің де уақытым аз. Анаңды көріп әңгімелессем де бо-

лар еді. Атың кім өзі?
Мұқағали.	Мұқағали. 
Бөтен	кісі.	Ал Мұқағали, онда мен сенің өлеңдеріңді газетке бастыра-

мын. Ол үшін саған редакция көп ақша береді. Ал мына ақшаны өз атымнан 
беремін. Жаза бер, өлеңің шыққанда газетті алып келіп, жаңа өлеңдеріңді 
алып кетемін. 
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Мұқағали	 (25 сомды ұстап тұрып). Мынау  көп қой. Менің бір 
дәптерімді  ғана  алыңыз.  Әлі  екінші  дәптерімде  бос  беттер  бар  еді. 

Бөтен	кісі. Оу, сен қандай ақынсың? Келістік қой. 25 сом аз ақша емес. 
Соған дәптер де, қант, май, шай да, шешеңе көйлек те әпересің. Әйтпесе, жа-
райды, онда ақшаны алып кел, дәптеріңді ал.

Мұқағали	(дәптеріне бір, ақшаға бір қарап қояды). Жарайды. Онда бұл 
қашан шығады?

Бөтен	кісі.	Шығады, одан саспа. Мақатаев Мұқағали деп атың жазылып 
тұрады.

(Мұқағали дәптерін сипап, өлеңдеріне қарап алады да, бөтен кісіге 
береді.)

Бөтен	 кісі	 (Болатқа қарап). Жүр, сен мені шығарып салмайсың ба? 
Ауылдарыңда иттер көп екен. Талап тастар. Жүр (бала мен бөтен кісі кетіп 
бара жатады. Мұқағали қолындағы ақшаға қарайды).

Мұқағали.	 Қап, екі дана етіп көшіріп жазғанымда ғой, біреуі өзімде 
қалатын еді. Өлеңдерім менің... Ой, ішім ашып тұр. Мейлі, олар үйде жатқанда 
не шығады? Одан да газетке шықсын. Әжем қуанады ғой. Майдандағы әкеме 
жіберемін емес пе?

Бөтен	кісі.	Әй, бала, сен ешкімді көрген жоқсың. Мә, сенің де аузыңды 
майлап қояйын (5 сом береді).

Бала. Аға, қажет емес, сонда сіз алдадыңыз ба? Неге? Мен қазір барып 
айтамын.  (Баланы желкесінен ұстап тұрып) Осыдан айтсаң, үйіңді өртеп 
кетемін, аузыңды ашушы болма. Түсіндің бе? Ақымақ. Мен қазақ емеспін, 
қырғызбын. Іздеп келсеңдер, Қырғызстаннан тауып аласың (мысқылдап 
күледі. Бала жылап қалады, бөтен кісі маңғазданып шығып кетеді).

(Мұқағали жұмыстан келе жатқан бір топ әйелдердің ішінен өз анасы-
на барады.)

Мұқағали.	Нақа, мынаны қара (25 сом ақшаны көрсетеді).
Нақа. Ол не? Оны қайдан алдың?
Мұқағали. Өлеңімді саттым.
Нақа. Қай өлең,  дәптеріңді ме, өзің жазған өлеңдеріңді ме?
Мұқағали. Әрине, соны. 25 сомға саттым.
Нақа. Сатқаны несі? Құдай-ау, неге саттың? Құлыным-ау, сенің тыр-

нақалды өлеңдерің еді ғой. Неге саттың? Кімге саттың? Ой, қу заман! 
Мұқағали.	Әй, қойшы, не қыласың? Ол мені алдапты. Газетке шығарамын 

деп. Болат ше, менің досым. Сол ертіп келді.
Нақа. Не дейді? Сол Болатың да бала емес, бір...
Мұқағали.	Нақа, Болат кінәлі емес. Оны да алдап кетті ғой. Жүр үйге, 

Нақа, жылама. Мен әлі саған өлеңнің көкесін көрсетемін! Көресің әлі. Әжем 
де келген шығар?

Әже.	Әй, не болды? Не сұмдық? Не болды? Неге жыладың? Балам аман 
ба?

Нақа. Мына балаңызды бір қырғыз келіп алдап, екі дәптер өлеңін алып 
кетіпті. Сөйтіп 25 сом беріп кетіпті. Бұл болса мәз, жерден жеті қоян тапқандай 
(Мұқағали басын төмен салып, көзінің қиығымен әжесіне қарап қояды.) 

Әже. Уһ, шошығаным-ай. Е, шырағым, жылама. Бұл да қу соғыстың 
кеселі ғой. Жалғызым аман келсе, бәрі орнына келер.

Мұқағали. Соны айтам, әже, мен үлкен ақын боламын. Райымбек баба-
ны жазамын. Олар нашар өлеңдер болатын. Әкетсе әкете берсін. 

Әже.	Құлыным менің, жарығым менің, талабыңа нұр жаусын. Айттым 
ғой, менің балам аман болсын, бір жерді жарып шығады. Құлыным менің 
сен дүниеге келерде мен түс көргенмін. Пырақты атқа отырып, Хантәңірінің 
ұшар басына ұшып бара жатқан жігітті көрдім. Маған жоғарыдан бір да-   
уыс: «Тиін, анау сенің немерең, Мұқағали ғой» деген болатын. Е, Жарату-
шым, Жарылқаушым, құлынымның бағын аша гөр. 
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Нақа	(күлімсіреп). Жүріңіздер сіздің балаңыздың табысын атап өтіп, шай 
ішейік (әжесін құшақтап, сахнадан шығып кетеді). 

2-көрініс.
(Мұқағали үлкен азамат болған. Анасы қартайған, басында кимешек.)
Мұқағали. Нақа, Алматыға көшпесек болмайды. Маған жұмыс та та-

былды. Лашын да мектепте мұғалім болады. 
Нақа. Сол жұмысты осы жерден істеуге болмай ма? Әкеңнің қара 

шаңырағын тастап қайда барамын? Жоқ, балам, мен осында қаламын.
Мұқағали. Нақа, шеше, мені сенен артық кім түсінеді? Егер сен мұнда 

қалсаң, менің күнім не болады? Мен сені ойлаумен-ақ өтемін ғой. Онда жа-
райды, қара шаңырақтан кетпей осында қалайық.

Нақа	(жылап отыр, кимешегінің етегімен көзін сүртіп). Жоқ, барамын. 
Сен өмірге келерде әжең марқұм түс көрген еді. Сенің болашағыңа жарықтық 
сенген еді. Қой, мен сенің талабыңа  балта шаппаймын. Сенің қасыңда бол-
сам, қара шаңырақ деген сол емес пе? Әкеңнің аруағы түсінетін шығар, жүр 
балам, жиналайын.

Мұқағали.	Нақа, балам дедің бе? (күліп құшақтайды).
Нақа. Өзің жаңа шеше деп едің ғой. 
Мұқағали. Оп-па, байқамай айтып қалғанмын ғой. Бүгін түнде Тиін 

әжем келіп, қамшымен сабамаса болғаны ғой.
Нақа.	Е, жарықтық. Ақылды кісі еді ғой. Көзі тірісінде-ақ саған мені 

«шешең» деп айтып отырушы еді ғой. Тек сен мойындамайтынсың. Бірақ, 
шырағым, таласым жоқ, әжеңнің баласысың. Қасиетті кісі еді ғой. Өр, ер 
мінезді. Бір ауылдың тентегін тезге салып алатын. Бірақ сенің мінезің әжеңнен 
гөрі әкеңе ұқсайтын сияқты. Тым ақкөңілсің, сенгішсің. 

Мұқағали. Солай сияқты, ақкөңілдіктен көп зардап та шегетін сияқтымын 
ғой. Бірақ мен өз табиғатымды өзгертпеймін. Мен бәрін сүюге, тауымды, су-
ымды, қасиетті Қарасазымды, Алматымды, жер бетінің барлық адамын сүюге 
тиістімін. Себебі, Құдай мені ақын етіп жаратты. Ақындар адамдардың арма-
нын, мұң-мұқтажын Аллаға жеткізуші. Нақа, мен бәрін сүйемін. Бәрін.  Мен 
кейде ерекше алып адам сияқтымын. Ал кейде қорқамын, осыншама жалын, 
сағыныш мені өртеп жібере ме деп, қорқам... 

Нақа	 (анасы баласына қарап тұрып, басын изеп). Е-е, шырағым-ай, 
қайтейін пешенеңе жазғанын көресің де... Қой, жолға дайындалайық (шығып 
кетеді).

Мұқағали	 (туған жеріне қарап тұрып, қимастықпен). Кешір, кешір, 
мені туған жер. Кешір Хантәңірі. Шәлкөде, Елшенбүйрек, Қарасазым. Апыр-
ау, сендерсіз қалай өмір сүрер екенмін? (көзінен жас ағып, қимастық сезімде 
тұрады). Күн көрермін-ау, бірақ сендерсіз... Кетпей тұрып сағынып тұрмын.

Райымбек	 бабаның	рухы.	Жылама! Жасық болма! Сен үлкен қалаға, 
үлкен өмірге бара жатырсың. Сен кішкентай Қарасаз ауылының емес, қазақ 
елінің баласысың. Сенің жырларың сан мыңдаған жүректерге рух береді, сен 
жылағанды жұбату үшін, қуанған жанның қуанышын көбейту үшін үлкен 
ақын болуың керек. Қырандар ұясында қалмайды, аласа төбелерге қонбайды. 
Сен жырдың қыраны, мұзбалағысың. Ендігәрі сенің әлсіздігіңді көрмейін. 
Маған ұқсағың келіп батыр боламын деуші едің ғой. Бол, ақындық та – 
батырлық. Ал жолың болсын!

Мұқағали.	Рақмет, Баба! Аруағың жар болсын!
3-көрініс.
(Жастардың қолында газет. Бір-біріне көрсетіп жүр. Мұқағалидың 

өлеңдері. Керемет! Радиодан Мұқағали өз даусымен өлең оқып жатыр.)
(Бір топ жастар жиналған. Ортасында Мұқағали ақын.) 
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Мұқағали	(Мұқағали аппақ нұрлы әлемде. Өлең оқып тұр. Би көрсетуге 
болады).

Поэзия, менімен егіз бе едің? Сені іздедім кездескен адамдардан,
Сен мені сезесің бе, неге іздедім? Бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан.
Алауыртқан таңдардан сені іздедім, Шырақтардан, оттардан, жалаулардан,
Қарауытқан таулардан сені іздедім. Сені іздедім жоғалған замандардан.
(қыз бала жалғастырып кетеді)
Бойжеткен.
Сені іздедім досымнан, қасымнан да, Махаббаттан іздедім, сағыныштан,
Ақша бұлттан іздедім, жасыннан да. Арманымнан іздедім алып ұшқан.
Сен бе дедім ақ нөсер ашылғанда, Сәттерімнен іздедім жаңылысқан,
Қызыл-жасыл шұғыла шашылғанда, Сені іздедім жадырау, жабығыстан.
Көкжиек пен көкжиек қосылғанда.
Мұқағали.
Сені іздедім зеңбірек гүрсілінен, Сені іздедім сезімге у шараптан да,
Күннен, түннен, гүлдердің бүршігінен. Минуттардан іздедім, сағаттан да.
Қуаныштан, түршігу, күрсінуден, Сені іздедім, іздеймін тағат бар ма?
Сені іздедім жүректің дүрсілінен. Сені маған егіз ғып жаратқан ба?
Махаббат	диалогы
(Қыз бен жігіт сахнаға бір-бірін қуып ойнап шығады. Ерке қыздың 

еркелігіне сүйсінген жігіт қарап тұрады.)
Қыз. Құс боп ұшып жоғалсам, не етер едің? 
Жігіт. Сені іздеумен мәңгілік өтер едім. 
Қыз.  Отқа түсіп өртенсем, не етер едің? 
Жігіт. Күл боп бірге соңыңнан кетер едім. 
Қыз.  Бұлдырасам сағымдай не етер едің? 
Жігіт. Жел боп қуып, ақыры жетер едім. 
Қыз.	 Қайғы әкелсем басыңа не етер едің? 
Жігіт. Қойшы, сәулем, бәрін де көтеремін. 
2-жігіт.
Сағындым ғой дедің-ау жаным маған, Сол менің ақ  жанымның ақ жалыны,
Бұлт көрдің бе тауларда мамырлаған? Аулақта ауылымнан дамылдаған.
2-қыз.
Естідің бе аспанның күрсінгенін? Ұйықтап жатса оянсын,ояу болса,
Сол менің саған деген тылсым демім, Күңіренген жанымды білсін дедім.
2-жігіт.	
Мен деп ойла самал боп, есіп өткен.
2-қыз.
Мен деп ойла нөсерде есі кеткен.
2-жігіт.
Мен деп ойла өзіңді әр түн сайын,
2-қыз.
Мен деп ойла өзіңді әр түн сайын...
Екеуі.
Төсегін сағынышқа бесік еткен...
Еркін	(Мұқағалидың досы). Мұқаш, бармысың бауырым.
Мұқағали. Еркін-ау, қайдан жүрсің, ел аман ба?
Еркін. Көшкен жоқ Қарасазың тұр орнында. Хантәңірің жолдады сәлем 

саған!
Мұқағали.	
Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы, Бұлдырасын өткен күн сағымдай бір,
Бұдан артық рахат табылмайды. Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы.
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Еркін.	
Ауыл сол өзің көрген бұрынғы ауыл,  Ауылда Мұқашым жоқ жыр оқитын,
Кей-кейде соға береді қара дауыл.  Газеттен іздеп жүрем оны да біл...
Мұқағали.
Менен сәлем айтқайсың сұрағанға,
Сұрағайсың, үй-іші дін аман ба.
Өмір кешіп жатыр де ол да өзінше,
Тірлік керек, әрине, тірі адамға.

Дегейсің болмашыға қамығып жүр,
Болмаса, барлығы да табылып жүр.
Құлын-тайдай тең өскен құрбыларын,
Дегейсің сағынып жүр, сағынып жүр.

Айтқайсың жағдайымды өзің көрген,
Аман де әзірге тек көз ілгеннен.
Күйзеліп күндіз-түні тыным алмай,
Күресіп жатыр дегін сезімдермен.

Армандайды дегейсің, қиялдайды,
Қайда барса, бір басы сыя алмайды.
Сендер оны ұмытып кетсеңдер де,
Дегейсің, сендерді ол қия алмайды.

Еркін. Хантәңірдің мұзбалағы, не болды? Жасымағын, жан досым, 
жасымағын. Тіршіліктің тікені тырнайды ғой, оған бола жүректі жаспен 
жуып қасымағын. Бабаң рухы, зираты қасыңда ғой, барып тұр, қолдайды ол 
осында ғой. Мен жолға шығайын. Екеуміз бірдей кетсек болмайды ғой деп, 
мен жүрмін Қарасазда қарды күреп. (Күледі, екеуі құшақтасып қоштасады.)

(Алматыдағы Райымбек бабаның зиратын слайдтан көрсету.)
Мұқағали.
Алматының жерінде атам жатыр, Батыр атам сен менің жүрегімде,
Жалғыз бейіт құлазып жапанда тұр. Асыр салып аруағың жүр өмірде.
Қайтсем сені қоршаймын қыш дуалмен,  Аруағыңды жырыммен бір нақыштау
Аруағыңнан айналдым, атам батыр! Арманым да, ойым да, тілегім де.
(Мұқағали қиялы. Өз атын өзі ұрандап келе жатқан 13 жасар Райымбек 

бейнесі.)
Жас	ақын.

Қу даладағы құйын ба дерсің ойнаған,                  Доғара қойып ойын мен дырду сауықты,
Қыран ба дерсің қылт еткен құсты қоймаған.   Бір сәтке қауым ішінен тына қалыпты.
Өз атын өзі ұрандап бала келеді,                         Он үшке толған Түкенің ұлы Райымбек,
Қамшы сабына жейдесін ту ғып байлаған... Албанға алғаш өстіп өзін танытты...

Мұқағали. Көш келеді боздатып боз даланы, көз ұшында боз сағым 
қозғалады... О, Тәңірім бабам жайындағы дастанымды аяқтауға жетерлік 
ғұмыр сұраймын. Берермісің...  көрермісің... беу дүние?..

Мұқағали	 (сыртқа қарап ойланып тұр. Анасы көзінің жасын сүртіп, 
тәсбиығын санап, аузы күбірлеп отыр).

Нақа, ауылды сағынып отырсың ба? Неге жылайсың? Қарашы, мен кере-
мет жырлар жаздым (сахнаның бір бұрышына барып, Райымбек бабасының 
суретіне қарап тұрады).

Нақа	 (өзіне-өзі).  Шырағым-ай, ақындығың бағың ба, сорың ба еді? 
Ақжүрек құлыным-ай, қиналғаныңды сездіргің келмейді ғой. Ауырып 
жүргеніңді де жасырасың. Шіркіндер-ай, сендер қанша жауыздық жасасаңдар 
да, сендерді Мұқашымның қалай жақсы көретінін қайтып жеткізсем екен. Жа-
зушылар одағына кеттім деуші еді, құлыным. Одағың да жатсынды-ау өзіңді.  

Мұқағали	 (шешесіне қарап тұрып өзіне-өзі).  Жаңа жылда жұмыссыз 
жүргеніме бір жыл болады.  Қалай күн кешіп жүрмін? Білмеймін... Тәңірім 
әзірше шешемді тірі қоя тұрса екен. Өстіп, тұралап жүрген кезімде қисая 
қалса, ел-жұртқа масқара болам ба деп қорқамын. 

(Келіп анасын құшақтайды, қалтасынан беторамалын алып, шешесінің 
көз жасын сүртеді.)

Шеше,
Сен бақыттысың,
Жыламағын!
Жай түсіп жатқанда да құламадың.

Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның.
Сондықтан жыламағын, жыламағын!
Бармын ғой,
Тірімін ғой,
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Қасыңдамын.
Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын.
Таусылып, өз-өзіңнен шашылмағын,
Байырғы берекеңді қашырмағын.

Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа
Өзім кепіл тот басып, тозбасыма.

Екі жыр жазсам саған бірін арнап
«Шеше» деп жаздым ылғи сөз басына.

Тәңірім кеше көрсін кесірімді
Аспанға жазам сенің есіміңді!!!
Шеше,
Сен бақыттысың, тербете бер
Құба талдан иілген бесігімді…

Анасы. Тәуба, Жасаған Ием, баламды өзіңе тапсырдым. Баламның 
садағасы етіп мені ал. Құлыныма ұзақ ғұмыр жас бер. Денсаулық бер, Алла. 
Пендеге күнін қарата көрме, Жасаған Ием  (сахнадан шығып кетеді).

Мұқағали. Бұл жыл да өтті. Жырменен басталған жыл жырмен аяқталды. 
Күйбеңмен, азаппен өткен өлі күндерді қойшы. Жырсыз өткен күндер мен 
үшін өлі күндер. Тәңірдің бұл алданышты қиғанына да құлдық. Поэзия бол-
маса мен қайтер едім? Не істер едім? Айтпақшы Фариза, Фариза қызға хабар-
ласайын.  Ол мықты ақын. Иә, ол да кейде көп пысықтарға ұнамайды.

Фариза!
Фаризажан, Фариза қыз!  Бірімізден-біріміз арылармыз.
Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Біздерді де іздейтін жан болса егер,
Шыдай-шыдай ақыры жалығармыз, Шаң басқан архивтерден табылармыз. 
Жақсы сияқты (күлімсіреп, жазған қағазына қарайды).  Оған ұнайды деп 

ойлаймын. Қазақтың қыздары мықты ғой. Олардағы рух азаматтардан артық 
болмаса, кем емес. Ежелден аналарымыз мықты болған. Қайран әжем...

Арулар – асыл жандар!  Әрбір үйге сәуле боп жамырады.
Шуақ боп шашылғандар...  Жимайды-ау бір шашылған шуақтарын,
Арулар – әрбір үйдің шаңырағы, Саясына келеді-ау, шуақтағың.
Әрбір үйге от болып жағылады. Жамандыққа қиярсың қалай ғана,
Әрбір үйде таң болып атты-дағы, Жайнаған бір-бір үйдің шырақтарын.
Ей, қазақтың қыздары, арулары, аналары, әз әжелері, балаларымның 

анасы – өмірлік жарым Лашыным, мен сендерге басымды ием. Сендер 
кереметсіңдер! 

(Лашын және Алмагүл Мұқағалидың қасында. Мұқағали «Өмірдастан» 
кітабын  жазып жатыр.)

Қызым, бұл менің «Өмірдастаным». Бірінші данасына қолтаңбаны 
қазақтың ақиық ақыны Әбділда Тәжібаев жазды. Маған алғаш ағалық, әкелік 
қамқорлық жасаған сол кісі болатын. Апарып берші.

Алмагүл. Папа, 27 наурыз, 1976 жыл деп жазыпсың ғой. Бүгін 27-сі емес 
қой.

Мұқағали. 27-сі болады ғой. Келші, қызым (құшақтап, маңдайынан 
сүйеді). Алмагүл, сен бара бер. Тездетіп қарияға апарып бер. 

(Аурухана. Төсекте Мұқағали отыр, орындықта Лашын отыр.)
Мұқағали. Лашын, мен енді көпке бармаспын. Саған өмірде қиындықты 

көп көрсеттім. Бағалай алмадым. Көп жағдайда  ақын тағдырым адам 
тағдырыма бағынбады. Лашын, балаларыма өзің ғана түсіндіріп айтарсың.  
Мынау менің «Халқыма хат» соңғы өлеңім, газетке өздері сұрап алады. Ла-
шын, мен кетемін,  бірақ  өлмеймін, менің жырларым Ұлы Дала аспанында 
шарықтайды әлі. Білесің бе, мен келер ғасырмен, ХХІ ғасыр жастарымен бірге 
жасаймын. Мен өлмеймін, өлмеймін. (сандырақтап) Қазір таксимен Одаққа 
барайық, балаларым, балаларым жас еді... Айтып кетейін, тапсырайын...

Лашын. Мұқаш, саған не болды?  Сен жазылып шығасың. Сен маған, 
балаларыңа, анау қарт анаңа керексің ғой. Мұқағали, Мұқағалиым менің. 
Сендей адал жар да, сендей елін сүйген ақын да біреу ғана. Мұқағалиым 
менің, сен – менің шуағымсың! Кеш, арысым, кеш мені! Қыран құсты жақсы 
көруші едің, құс боп ұшып кеттің бе? Мұқашым!

Мұқағали. Лашын, бүгін 27-наурыз ба?
Лашын. Иә, 27-наурыз. Мұқағалиым, шырағым, шуағым ... менің...
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жылы Педагогикалық ғылыми-зерттеу институты ретінде негізі 
қаланған Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академия-

Білім  академиясында

МАҚСАТЫ  МЕН  МІНДЕТІ  
АЙҚЫН  ҚАРАШАҢЫРАҚ

1933
сы Қазақстанның білім беру саласындағы жоғары ғылыми және ғылыми-
әдістемелік орталық ретінде маңызды рөлге ие. 

Академия өз қызметінің барлық кезеңінде білім беру үрдісінде тікелей 
пайдаланылатын әдіснамалық бағдарларды анықтау және оқу-әдістемелік 
материалдар жасаудың базасы болып келеді. Академия педагогикалық 
ғылымдардың форпосты сапасында еліміздің бәсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз ету факторы ретінде білім беру рөлінің нығаюына мүмкіндік 
туғызды.

Академияның «2020 жылға дейінгі «даму стратегиясында» негізгі мис-
сиясы – Ұлттық білім беру жүйесін дамытуды ашықтық, жариялылық 
және корпоративтік ұстанымдары негізінде алдыңғы қатарлы отандық 
және шетелдік практиканы, Назарбаев зияткерлік мектептерінің, Назарбаев 
университетінің және «Кәсіпқор» холдингінің тәжірибелерін есепке ала оты-
рып ғылыми-педагогикалық, әдіснамалық және оқу-әдістемелік қамтамасыз 
ету», – деп көрсетілген. Бұл миссия мен алға қойған мақсаттар академиялық 
мекемелердің ғалымдар және ғылыми мекемелерінің бірігуі деген 
классикалық түсінікпен Қазақстан Республикасының  білім беру жүйесіндегі 
ағымдық жағдайлардың ерекшелігіне негізделіп жасалынған. 

Академияның стратегиялық мақсаты мынадай: педагогикалық 
парадигмалардың трансформациялануы мен мемлекеттік білім беру 
саясатының әсері арқылы дәстүрлі білім беру практикасының жаңашалануын 
қамтамасыз ететін ұлттық ресурстық орталық құру және оның қызметін 
жолға қою. Стратегиялық бағыттары мынадай: философия және сая-
сат (теориялық-әдіснамалық қамтамасыз ету); технология және трансфер 
(ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету); коммуникация және консолидация 
(ақпараттық-талдаулық қамтамасыз ету); көшбасшылық және кәсіби өсу 
(Академияның институционалды дамуы). Осы мақсатта мына міндеттерді 
шешу көзделген: Академияның қазақстандық педагогикалық жоғары оқу 
орындары және педагогикалық коледждерімен байланыстарын кеңейту; 
ғылыми-педагогикалық  зерттеулер саласындағы  ынтымақтастықты  ны-
ғайту үшін ғалымдар мен  жоғары білікті педагогтерді тарту; білім берудің 
өзекті мәселелері бойынша шетелдік ғылыми-педагогикалық ұйымдармен 
бірлесе ғылыми зерттеулер жүргізу; шетелдік жоғары оқу орындарының 
ғылыми орталықтары  мен   халықаралық  ғылыми ұйымдармен байланыс-
тарды  кеңейту; халықаралық ғылыми  зерттеулер  жобаларына, форумдарға, 
симпозиумдарға, конференцияларға қатысу, өткізу; ғылыми-педагогикалық 
зерттеулерді және олардың нәтижелерін шынайы білім беру тәжірибесіне 
енгізуді үйлестіруші бас мекеме мәртебесін алу және т.б.

Аталған бағыттағы міндеттерді шешудегі маңызды шаралар арасын-
да Назарбаев зияткерлік мектептерінің, Назарбаев университетінің және 
«Кәсіпқор» холдингінің тәжірибелерін зерттеу, тарату, бейімдеу де бар. 

Орта  білім  берудің мазмұнын жаңарту саясаты  дамыған 30 елдің қатарына 
ену стратегиялық мақсатына жетуге бейімделуге арналған. Ы.Алтынсарин 
атындағы Ұлттық білім академиясы  белсенді атсалысатын жаңартылған оқу 
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бағдарламалары мен жоспарларына бейімделудегі апробация 2015 жылы бас-
талып, республиканың 30 мектебін қамтиды.  

Сонымен қатар Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы жа-
нынан шығатын «Білім – Образование» ғылыми-педагогикалык журналы, 
«Қазақстан кәсіпкері – Профессионал Казахстана» ғылыми-әдістемелік жур-
налы, «12 жылдық білім беру – 12-летнее образование» ғылыми-әдістемелік 
және ақпараттық-талдамалық журналдары бүгінгі күнге дейін еліміздің 
оқу орындарымен іскерлік тығыз байланыс орнату барысында журналдың 
әр санына оқытудың жаңа технологиялары, студенттер мен оқушылардың  
шығармашылық және кәсіптік дайындықтарын дамыту мәселелері, білім 
беруде ақпараттық технологияларды қолдану ерекшеліктері сияқты өзекті 
мәселелерді  терең қамтып, үгіт-насихат жұмыстарын жүйелі жүргізіп келеді.

(Өз тілшімізден.) 

45 минут

АЛТЫН  ОРДА  ЖӘНЕ  АҚ  ОРДА

Мәди  ӘБІЛДАЕВ,
№124 орта мектептің тарих пәні мұғалімі

азақстан тарихы» пәнінен  10-сыныпта өткізілетін «Алтын Орда 
және Ақ Орда» тақырыбындағы сабаққа моңғол үстемдігі дәуіріндегі «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 
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бірыңғай түркі тілдес тайпалар мен халықтар: қыпшақ, қаңлы, үйсін, жала-
йыр, 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 қантөгісті жойып, оларды бір 
мемлекет – Ақ Орданың қоластына 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,  Баршынкент сияқты қалаларда мешіт, медреселер 
салдырып, Сығанақ қаласын Орта Азия мен Шығыс Дешті Қыпшақтың 
арасындағы басты сауда орталығына айналдырды. Қалалар арасында 
экономикалық байланыс жақсарды. 

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 Иасса-
уи, Сүлеймен Бақырғани, т.б. дүниежүзілік ойсана мен ғылымның 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.
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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.
8. Тоқтамыс хан 1380 – 1395 жж. 
9. Едіге хан – 1396 – 1411 жж.
10. Шейх Ахмед – 1502 жж.
Тест. 
1. Шыңғыс ханның жекебасын 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 моңғолдардың 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?
а) 1217 ж.;  ә) 1218 ж.;  б) 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, есіңде 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 берілді.
Қызылорда облысы
Жалағаш ауданы
Ақарық ауылы.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ  ҚОЛӨНЕРІ 

Амантай  ИСҚАҚОВ,
№68  орта  мектептің  технология  
пәні  мұғалімі

ұл тақырыптағы сабақта халқымыздың қолөнерімен танысу  және 
оны өмірімізде қолдана білу мақсат етіліп, онда ұлттық нышандар-Б

ды айқындайтын сәндік қолданбалы өнер туындылары туралы түсінік беру, 
осы  өнердің элементтері және олардың қолданылу жүйесі мен үйлесімін 
табу туралы білімін тереңдету, ал тәрбиелік тұрғыдан ұлтжандылыққа, 
өнерсүйгіштікке,  ұлттар өнерін қастерлеуге  және сыйластыққа баулу 
көзделеді.

Аралас сабақ түрінде өтетін бұл дәрістің көрнекілігінде оқулық, ою 
үлгілері, әртүрлі тұрмыстық заттар, ою-өрнектер альбомын, ал құрал-
жабдықтар ретінде ою-өрнек трафераттары, комотекс, оракл, желім, 
сызғыш,  сызба жабдықтары, пышақ,  т.б. пайдаланамын.

Оюлардың шығу тарихы үшін тарих, түстер мен бояулар үйлесімі 
үшін бейнелеу өнері,  сызба сауаттылығын дамыту үшін сызу, оюлардың 
геометриялық денелерге талдау үшін геометрия пәндерімен байланыстыра 
өткізілетін сабақ барысы төмендегіше жоспарланып жүргізіледі.

1. Ұйымдастыру кезеңі: сәлемдесу, түгендеу және сабақ әзірлігін тексе-
ру.

2. Үй тапсырмасын тексеру. 
3. Өткен сабақтарды қайталап 5-6 сыныптарда бейнелеу өнері 

сабағындағы  сәндік-қолданбалы өнері тақырыбын және тарихын еске 
түсіру.

4. Жаңа сабақты өткізу.
Жаңа сабақты алдымен қазақ халқының ұлттық  тұрмыстық заттары 

туралы әңгімелеп  түсіндіремін: ыдыс-аяқтар, кебеже, ер-тұрман, жастық 
ағаш.

Сосын орыс  халқының  тұрмыстық  заттарын баяндап беремін:  Гжель 
ыдыс,  Дымков ойыншығы, Богород ойыншығы, қолсандық. 

Бұдан кейін әртүрлі ұлттардың сәндік-қолданбалы өнер туындыларын 
таныстырамын: шкатулка (поляк); аспалы шам.

Жоғарыда келтірілген тұрмыстық заттардың жасалу ерекшеліктері 
салынған  ою-өрнектердің  екі жақты немесе сәулелі симметриялы болып 
келеді. Өрнектердің  негізгі төрт  тобын ажыратып айтып беремін.  Олар: 
a) гүл-жапырақтар,  ә) космоногиялық, б) жануар тектес, в) геометриялық.

Геометриялық ою-өрнектер қазақ халқының тұрмыстық затта-
ры, киімдері мен киіз жабдықтарында кеңінен қолданылған және өте 
сауаттылықпен, шеберлікпен үйлестірілген.

Сарамандық жұмыс барысында ою үлгісін таңдап, берілген материалға  
үлгіні түсіреміз. 

Жұмыстың алдында техникалық қауіпсіздік ережелерін ескертіп,  түрлі 
құралдарды пайдаланудың амал-тәсілдерін үйретемін.

1. Пышақ, қайшы және арамен жұмыс істегенде сол қолды олардың 
жүзінен алшақ ұста.

2. Тақтайды, ағашты жонғанда қолыңды пышақ жүзінен алшақ ұста. 
Өзіңнен әрі қарай жон.

3. Пышақ пен қайшының жүзін жоғары қаратып ұстама.
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4. Жолдасыңа жабық қайшыны шеңберше жағымен, пышақты сап 
жағымен ұсын.

5. Беті жылтыр қатты заттарды (кепкен жаңғақ қабыршығын, қарағай 
бүршігін, қатты қабықтарды) бізбен теспе.

6. Жұмыс алдында балға сабының нық орнауын қадағала.
7. БФ, ПВА желімдерін қолданғанда бөлме мейлінше желдетілуі тиіс.
Сабақ соңына қарай сарамандық жұмыс нәтижесіне қарап оқушылардың 

түсінігін  бағалап сабақты қорытындылаймын және үй тапсырмасын 
беремін.

Астана қаласы.

theme to practice the usage of numbers and prepositions.
Developing: to develop speaking, listening, reading and writing skills;
to develop students’ interest in research works.
Brining	up: to interest in learning English, in learning education system in the 

USA and in our country Kazakhstan.
The	type	of	the	lesson: group work
The	method	of	the	lesson:
Visual aids: computers, posters, markers, pictures, an interactive board
Procedure of the lesson:
I. Organization moment:
a) The greetings.
b) Conversation with on duty.
Teacher: You are welcome to our lesson by the theme: Educational system 

in the USA and in Kazakhstan. And I’ll divide class into two groups. Group A – 
will speak about education in the USA. Group B – will speak about education in 
Kazakhstan. The aim of our lesson is to compare education into two countries: 
the USA and Kazakhstan. I hope you’ll find something interesting and new for 
yourselves. Let’s start, please. Good Luck!

II. Phonetic drill
As usually we are beginning the pronunciation practice. Listen to me. Pay 

attention to the sounds:
The school
The school has doors that open wide
And friendly teachers wait inside
Hurry, hurry, let` s go in
For soon the lessons will begin
Books and pencils I will need
When I start to write and read
Lots to learn and lots to do
I like to go to school, don` t you?
III. Checking up the home tasks

EDUCATIONAL SYSTEM IN THE USA 
AND IN KAZAKHSTAN

Zhainar  SMAGULOVA,
№136 school-gymnasium

ims: to compare educational system in Great Britain and Kazakhstan.
Educational: to receive topical vocabulary, to compare the facts on the А
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Your home task was to learn by heart all the new words.
At this task you’ll choose a petal, under the petals has written a word. You’ll 

give synonyms and translation. 
Teacher: Our president N.A. Nazarbayev said: “Every person in our country 

must know three languages: Kazakh as a state language, Russian as a language of 
international communication and English as a widespread language in the world, 
as a language of business and new technology”.

And our pupils know these languages well and now they show us their 
knowledge

IV. Introducing groups
I want I will divide class into two groups. You must to take peace of these 

pictures, then make up pictures. Group A: Hello! We are glad to see you! Your 
group is the USA. Group B: Kazakhstan How nice to meet you! You are welcome 
to our country. We want to know about this country’s education.

Brainstorming
Showing the video about Education. 
V.	Explanation of the new materials
1. New  words:  curriculum  –  оқу  жоспары,  education  –  білім,   head  

teacher – оқу ісінің меңгерушісі, headmaster\headmistress – директор, mark – 
баға, timetable  – сабақ  кестесі,  state  school  –  мемлекеттік мектеп, secondary 
school – орта мектеп, comprehensive school – жалпы білім беретін мектеп, 
private school – ақылы мектеп, primary school – бастауыш мектеп, boarding 
school – интернат. 

2. Look at the blackboard and read the text.
Group A: Education in the USA.
In the USA, children start school when they are five or six years old. Depending 

on the state, schooling is compulsory until the age of 16 or 18. Children younger 
than five can go to a nursery school or preschool. At the age of five or six, the 
children attend elementary school (also known as grade school or grammar school), 
which last six years. The fist year at elementary school is called kindergarten. 
After elementary school, students attend middle school (also known as junior high 
school) for three years. Then they continue at high school. In some states, students 
have to stay in school until they are 18 years old. In other states they may leave 
school at 16 or 17 with parental permission. When students in the USA say what 
year they are in, they usually use ordinal numbers, e. g. ‘tenth grade’. (In the UK 
students would use cardinal numbers, e. g. ‘year ten’.)At elementary school pupils 
primarily learn how to read, write and count. There are about 20 to 30 pupils in 
one class.

Group B: Education in Kazakhstan.
We started school at the age of seven. After four years of primary school we 

went to secondary school. Primary and secondary schools together comprise eleven 
years of classes are compulsory in our republic. Our school year began on the first 
of September and ended in May. It lasted 9 months. We had four holidays a year: 
winter, spring, summer and autumn. On the 1st of September we got acquainted 
with our teachers and had our first lessons. Every lesson lasted 45 minutes. Every 
day we had 5 or 6 lessons. The primary school curriculum included such as subjects 
Kazakh, Maths, Russian, Drawing, PT and Music. We had also Nature classes. 
Our school was not English but we had English classes which started in the 2nd 
form. Recently Kazakhstan has also developed several types of schools with 
greater specialization such as gymnasium, technical, lyceums and private schools. 
Education is free, except those which work on a commercial basic.

Today the educational system in Kazakhstan is presented by two languages: 
Kazakh and Russian. Primary education is the most developed of the state’s 
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educational system. Pupils receive their primary education in schools of three 
different levels. Primary 1–4 grades, middle 5–9 grades and junior 10-11 grades. 
After finishing the 9th grade children continue education in high schools in technical 
- professional institutes, or in special schools.

QUESTIONS:
1. What kind of schools are there in Kazakhstan?
2. What does a primary school consist of?
3. How many years do pupil study at secondary school?
4. What kind of schools are there in the USA?
5. What school subjects have  got at  school in the USA?
6. How many year of study are compulsory in our Republic in the USA?
7. What holiday do you have every year?
8. How long does every lesson last?
9. How many lessons have  every day?
10. How many years do pupils go to school in Kazakhstan?
3. Walking dictation
I will read words and pupil in each group must come to the blackboard and 

write it correctly: school, education, infant, junior, children, secondary, compulsory, 
comprehensive, grammar, modern, subject, private, primary, special.

4. Match the words with its translation:
Primary school ---------- жан-жақты мектеп
Secondary school ------ жеке мектеп
Curriculum--------------- ұзару
Private school---------- бастауыш мектеп
Last ---------------------- орта мектеп
Uniform ----------------- спортзал
Comprehensive-------- оқу жоспары
Gymnasium school -------------------- форма
Compulsory-------------------- міндетті
5. Work with poster
I will give you posters, you must draw the future of school. 
IV. Conclusion.
VI. Homework
5. About marks
In the USA
A - excellent – өте жақсы
B - very well – жақсы
C - satisfactory – қанағаттанарлық
D - poor – жаман
E - unsatisfactory – қанағаттанарлықсыз
In Kazakzhstan
5 - өте жақсы – excellent
4 - жақсы – very well
3 - қанағаттанарлық – satisfactory
2 - қанағаттанарлықсыз – unsatisfactory
VI. Giving marks. Saying good – bye! Thank you for your attention. Our 

lesson is over. See you the next lesson, good - bye! 
Әдебиет

1. Кузнецова Т.Д., Козлов П.Г. Ағылшын оқулығы. 
2. Аракин В.Д. Практический курс английского языка.
3. Мектептегі шет тілі.
4. Крылова А. Английского грамматика.

Almaty.
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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 26.02.2016 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 180.

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” 
№3, 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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азақ баспа кітабы дамуының екінші кезеңінде басылымдар саны әлдеқайда 
артып, тақырыбы мен көтеретін мәселелері кеңейді. Фольклор, халық ауыз 

Зерттеу

ӘОЖ (УДК):  002.2(574):655.4/5

ҚАЗАҚ  КІТАБЫН  ШЫҒАРУ  ІСІНІҢ  ДАМУЫ 

Арайлым  БИМЕНДИЕВА,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
журналистика факультетінің магистранты 

Аннотация.	 Мақалада қазақ ауыз әдебиетінің бай мұралары мен төлиелік 
кітаптарын жарыққа шығарудағы баспагерлер шығармашылығы, тәжірибесі мен 
шығарған кітаптарының мазмұндық және пішіндік ерекшеліктері баяндалады. 

Түйінді	сөздер. Кітап, баспагер, баспахана, қолжазба, оқырман, фольклор. 

Қ
әдебиеті, жазба әдебиеті, діни және саяси тақырыптардағы кітаптар жарық көрді. 
Халықтың мұңын мұңдайтын, санасына түрткі салатын жаңашыл бағыттағы ба-
сылымдар рухани қазынамыздың бай екендігін көрсетті. 

ХІХ ғасырда қазақ және орыс жанашырларының ұлттық фольклордың 
шығармаларын қолжазба түрінде де, баспа жүзінде де таратқан аса бір игілікті 
жұмыстары кеңінен өрістеді. Олардың серпінді күш-жігері туралы М.Әуезов 
«Қазанда, Уфада, Орынборда, Ташкентте қазақтың халық поэмалары мен 
жырларының таңдаулы үлгілерін бастырып шығарудың халық бұқарасы үшін 
аса зор маңызы болды. Халықтың сауатты бөлігі оларды ұнатып оқыды, олар-
ды жыршылар жаттап айтып жүрді, ертегішілер әңгімелеп, оқушылар көшіріп 
алып жүрді», – деп жазғаны мәлім.  

Қазақтың фольклоры, ауыз әдебиеті ондаған, жүздеген томдарды құрайтынын 
Ресейдің озық ойшылдары мен ғұламалары біліп, мол қазынаны зерттеуді баста-
ды. Мысалы, А.Е. Алекторов 1900 жылға дейін қазақтар хақында баспа жүзінде 
жарық көрген мәліметтердің бәрін тірнектеп жинап, бір өзі бір кітап палата-
сы жұмысын атқарып, қалың том етіп кең өрісті библиографиялық көрсеткіш 
шығарды.

Қазақ ағартушыларының үлкен бір тобы қазақ баспа кітабына ел аузындағы, 
қолжазба күйіндегі деректерді түсіріп, бүкіл халық игілігі етуге тырысты. 
Фольклор мен  әдебиет  басылымдары  тарихына  тоқтағанда,   қазақ   кітап  
шығарушыларының еңбегін атап өтпеуге болмайды. Бірінші қатарда таны-
мал қазақ ақыны, қазақ және шығыс фольклор нұсқаларын жинаушы, қазақ 
ауызекі поэзиясының насихатшысы Жүсіпбек Шайхисламов тұр. Оның 
шығармашылығының маңызды бөлігі ретінде кітап шығару саласына қосқан 
үлесі мен фольклорлық басылымдарға редакторлық етуін айтуға болады.

Ол бастырған шығармалардың арасында қазақ қаhармандық және лирикалық 
эпостарының, айтыстарының әртүрлі нұсқалары, шығыс әдебиетінің халықтық 
және діни-құлықтылық мазмұнды туындылары ұшырасады: «Қисса-и Алпа-
мыс», «Қисса-и Қыз Жібек», «Қисса-и Айман-Шолпан», «Қисса-и Біржан сал 
мен Сара қыздың айтысқаны», «Хикаят рисала-и Мұңлық-Зарлық», «Қисса-и 
Сейфүлмәлік», «Қисса-и Гүлчахра», «Қисса-и Гүлжамила», «Қисса-и Барсиса» 
және басқа көптеген шығармалар. 

Фольклор және әдеби жиhаздарын бастыру ісіне қазақ ақыны, рухани мүлік 
жинампазы Кашшафутдин Шахмарданұлы елеулі үлес қосты. Ол жиырма шақты 
шығыс әдебиеті тақырыбына жазылған дастандарды, атап айтқанда, «Қисса-и 
Абулхарис», «Қисса-и Жәмшид», «Қисса-и Хәлуа Феруш», «Қисса-и Шах Мах-
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муд», «Қисса-и Сұлу қыз», тағы да басқа шығармаларды қазақшалап, кітап етіп 
бастырған. 

Қ.Шахмарданұлы – негізінен, зиялы шығармашылық сипатында еңбектенген 
қаламгер. Сонымен бірге діни тақырыпта да айтарлықтай қалам тербеген. 
Бұл саладағы туындылары әлденеше кітап құрайды. Олары: «Берин» («Зекет 
сақтаңдар», 1899), «Әзірет Әлінің Жаңаділ шаhарында соғысқан hәм қиссасы», 
(1899,) «Укуд» («Укуд тауындағы шайқас туралы аңыз», 1897) кітаптары.

ХХ ғасырдың басында ел аузынан фольклорлық шығармаларды жазып жинау-
шылар қатарында қазақ есімдері көбейді. Ақылбек Сабалов – шығыс әдебиетінің 
тамаша білгірі, араб, парсы, түрік тілдеріне бірдей жорға. Шығыс классикасы мен 
халық ауыз әдебиеті үлгілерін қазақ тіліне тәржімалап, бірнеше авторлық кітап 
жазған. А. Сабаловтың шығыс әдебиетінен аударған және қайта құрастырған 
«Ибрахим Адхамұлының қиссасы» (1910), «Дандан Ибрахимұлы», «Қырық 
уәзір», «Мәргуба», «Тахир мен Зухра», «Алтын балық қиссасы», «Габдулхалим 
мен Малике», «Ибрахим Хазыбнаме ұлының қиссасы», «Магшукнаме», «Хикмет 
Нығметтің қиссасы» (бәрі 1911 жылы) шыққан. Сонымен қатар, «Ғибратнама», 
«Назым», «Сұм заман» сияқты өзінің шығармалары да жарық көрді. 

Қазақ фольклорын жинап бастыру, дара ақындық поэзияны насихаттау ісіне 
салмақты үлес қосқан ағартушылардың бірі – Мәулекей Юманчиков. Оның 
өмірбаянынан мағлұмат жоқтың қасы. Тек 1836 жылы Тобыл губерниясын-
да туғаны ғана белгілі. Санкт-Петербург қаласындағы М.Е. Салтыков-Щедрин 
атындағы кітапханадағы каталогтық карточкада  және Татарстан Республикасының 
халықтық мұрағатында А.Сабаловты 1834 жылдың шілде айында туған деп 
көрсетеді.  

Өзінің баспагерлік қызметін ол «Қисса-и Тамимдар» (1866) атты діни дастан-
ды кітап етіп шығарудан бастайды. Оның мұсылмандық тақырыбына арналған, ис-
лам мен оның заңдарын дәріптеген басқа да шығармалары мәлім. М. Юманчиков 
ондаған жылдар бойы айналысып, отыздан аса кітап және кітапша жариялатқан. 
«Қисса-и Сейид Баттал», «Қисса-и Салсал», «Қисса-и Гукба», «Қисса-и Жум-
дума», «Қисса-и Наушируан», «Дариға қыз», «Мархаба шахар рамазан»,  т.б. 
Бұлардың бірсыпырасы әлденеше рет қайта басылды. 

Қазақ ақындары арасындағы ерекше тұлға – Шәді Жәңгіров. Ол  еліміздің 
оңтүстік өңірінде туған. Басқа барлық кітаби ақындар секілді Шәді де араб, 
парсы, түрік тілдерін жетік меңгерген. Шығыс әдебиеті шығармаларының сю-
жет желісі бойынша талай кітап жазған. Бірнеше медресе тауысқан. Шығыс 
әдебиетін жатқа білген. Оның шығыс әдебиеті үлгісіндегі ел аузынан жазып 
алған қолжазбаларының барлығы Ташкент қаласындағы Г. Х. Гарифджанованың 
жекеменшік «Галямия» деп аталатын типолитографиясында басылып шықты. Үш 
кітабы Қазанда басылған. Жазған кітабының саны 9, қайта басылғандарын қосып 
есептегенде Шәді жиыны 17 кітап бастыртқан. Олардың ішінде «Орқа құлша хи-
каяты», «Хатымтайдың хикаясы», «Халифа Харон-ар-Рашид хикаяты», «Камар-
уз заман», «Хайбар қиссасы», «Назым сияр шариф», «Қисса-и Балгум Багур», 
«Қарунның жер жұтқан уақиғасы» бар. Шәді Жәңгіров қазақтың салт өлеңдерін 
жазып алуға да қатысқан. Солардан  «Келіннің бетін ашатын терме» шығармасын 
кітап етіп шығарған.  

ХІХ ғасырдың жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ кітаптарының 
жарық көруіне үлес қосқан баспагерлер ұлтымыздың бай мұрасын тарихта қайта 
жаңғыртты. Баспагерлер фольклор үлгілерін халық арасынан жинап, баспа кітап 
етіп шығарып, халықтың өзіне қайта табыстады. Сөйтіп, қазақ кітабы тарихының 
екінші кезеңі бай мұрамен толықты. Толықтай отар елге айналған қазақ халқы 
үшін халық ауыз әдебиетінің кітап болып басылуы – өшкенінің жанғанымен тең 
болды.  
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Дін мен діл

ОҚУШЫЛАРДЫҢ			ДІНИ	
САУАТТЫЛЫҒЫН		КӨТЕРУ	–
ҰЛАҒАТТЫ		ІС	

Жұма  ӨТЕУЛИЕВ,   
М.Өтемісов атындағы орта мектептің тарих-
құқықтану пәні мұғалімі  

Қ азақстан қоғамының қазіргі даму  кезеңі дінге, 
діннің дүниедегі алатын орнына, рөліне жаңаша 

қырынан қарап бағалауды қажет етіп отыр. Әсіресе, алты құрлықты қамтыған 
әлемдік деңгейінде  өтіп  жатқан  ғаламдастыру  сияқты  қатпары қалың әрі 
астары тұңғиық, терең үрдістерге төтеп беріп, ұлттық сана мен болмысты 
сақтап қалу үшін не істеу керек? Этностарға алдымен өз дініне беріктік керек. 
Адамзат жүріп өткен жолда дін тарапынан жіберілген қателіктер бүкіл әлемге 
сабақ боларлық  қаралы күндерімен есте қалды. Әлемдегі барлық діндер өзінің 
негізгі формасынан ауытқып, басты мақсатынан ажыраған тұста діндердің 
ішінен діндер бөлініп шығып, олар өзара қырқысып, бірнеше бағытқа бөлініп, 
бүгінгі  күні аса күрделі бақылауды, сақтықты қажет ететін діни ахуал пайда 
болды. Дінге бөлінген ешқашан тұтас халық бола алмайды. Мысалға кешегі 
Югославия елінің дінге бөлінуі басқа елдер үшін сабақ болуы тиіс. Бейбіт 
сүйгіш  еліміздің  берекесін ойлаған бабаларымыз да «Бөлінгенді бөрі жейді»  
десе, дана қазағымыз ұрпақтарына «Құдай сақтансаң сақтайды» дегенді бе-
кер айтпаған. 

Бүгінгі таңда  халқымыз рухани бірлік пен келісім аясында Қазақстан 
халқы Ассамблеясының өмір сүруі бейбітшілікті қалыптастыру жолын-
да екендігін төрткүл дүниеге дәлелдеді. Бұл жолда мақсатқа жету үшін 
өркениеттілігіміз   бен азаматтық қоғам ретінде мәдени дамуымыздың 
жоғарғы деңгейі болып табылатын толеранттылық қасиетімізді сақтай 
білуіміз қажет. Әлемдегі қақтығыстардың түп-төркіні діни түсінбеушілікте 
екендігі мәлім. Заманалар тәжірибесі  дүние жүзіндегі  бейбітшілік  
пен тыныштықты, әлем халықтарының бірлігін сақтау үшін діни 
конфессиялардың  өзара татулықта болуы  керектігін айқындап отыр. Елбасы  
Н.Назарбаев дін  ұстану  саясатын   бірқалыпты дамытуда әлем жұртшылығы 
алдында 130-ға жуық қазақстандық  ұлттар мен ұлыстарға тән зайырлы 
мемлекеттік   ұстанымдарды  ескеріп, дінаралық  келісімнің әлем мойындаған  
қазақстандық  даму  моделінің  қалыптасуына жол ашты. Оған дәлел:                                                                                                                                          
Астана шаһарында әлемдік немесе дәстүрлі діндер жетекшілерінің 4 бірдей 
сиезі Қазақстанда өтіп, бүгінгі таңда барша құрлықтарды  мойындатқан 
бейбітшілік пен толеранттылық қасиетіміз өзінің өміршеңдігін  адамзат 
өркениетіне айғақтауы.                                                                                                          

Осыған байланысты бүгінгі таңда жас ұрпақты мемлекеттік рәміздерді 
құрметтеуге, отансүйгіштікке, қазақстандық потриотизмге тәрбиелеу – өзекті 
мәселе. Қазіргі құбылып отырған жаһандану үрдісінің күрделену кезеңінде 
жастардың рухани-танымдық тәрбиесін қалыптастыру елімізде өте маңызды 
проблеманың  біріне  айналғандықтан,  Елбасының  «Интеллектуалды  ұлт – 
2020» ұлттық бағдарламасындағы идеямен ұштасатын «Дінтану негіздері» 
пәнінің басты мақсаты – оқушының парасатты ой-өрісінің, сана-сезімінің, 
ізгіліктік дүниетанымға негізделген толерантты  тұлғаның  қалыптасуына 
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жағдай жасау, қауіпті  діни ағымдар мен террорлық топтардың ықпалынан 
қорғау.  Бұл  ретте  пәннің  жыл  бойына   өтілетін тақырыптарының  ағартушылық 
бағыттары, яғни ұрпаққа дәстүрлі діндер, олардың рухани құндылықтары 
мен шығармалары, халқымыздың қазынасына айналған дін ғұламалары жай-
лы ғылымға негізделген білім жүйесін беру аса жауапкершілікке ие.  Зайыр-
лы мемлекетте діни құндылықтардың құрметтеліп, азаматтардың  діни сенім 
құқықтары қорғалатынын ескере отырып, мемлекет пен дін арасындағы 
қарым-қатынас позитивті сипатта болуы тиіс деп білеміз. Бірақ, мемлекет 
қанша зайырлы болса да, қоғамның  құлдырауына жол бермей, алдын алу 
шараларын қабылдауға  міндетті. Діни мамандар мәселесі  осындай жолмен 
Түркия секілді  зайырлы елде шешіліп жатыр. Дамыған елдер тәжірибесіне 
тоқталсақ, көпұлтты Франция мен Германияда діни қақтығыстардың көп 
орын алмауы осы ел адамдарының діни сауатының арта бастағанын көрсетеді. 
Малайзия,Түркия елдерінде халықтың бөтен діни бағыттың уағызына еру 
проблемасы өте сирек байқалады. Себебі, ол мемлекеттердің  ғұламалары   
халықтың дұрыс діни сауатын қалыптастырумен бірге  бұрыс бағыттардың 
қателіктерін ғылыми тұрғыдан халыққа жеткізе білген. Өркениет жолы-
на түскен бұл мемлекеттердің озық тәжірибелерін ескеріп,  ағартушылық 
әдістерін тиімді пайдалансақ, бұл  ел дамуына  қосқан үлесіміз болмақ. Қазақ 
тарихына  мұқият зер салсақ, біздің елде дінге қатысты ірі саяси толқулар неме-
се басқа да діни сипаттағы әрекеттер болмаған. Алайда, көпшілік жастардың 
білімінің таяздығынан фанатизмге бой ұрып, содырлардың  қолшоқпарына, 
құрбанына кетіп жатады. Ұлтымыздың патриоты  Б.Момышұлының «Жаудан 
да, даудан да қорықпаған қазақ едім, енді қорқынышым көбейді. Балаларын 
бесікке бөлемеген, бесігі жоқ елден қорқам, немересіне  ертегі айтып беретін 
әженің азаюынан қорқам. Дінін, дәстүрін сыйламайтын балалар өсіп келе 
жатыр. Мен солардан қорқам» деген сөзінде міндет ауқымдылығын көрсетіп 
тұрған үлкен астарлы мән жатыр. Ендеше бүгінгі демократиялық үрдіс 
қанатын кеңге жайып, плюрализмнің салтанат құрған уақытында бұл пәннің  
алатын идеологиялық рөлі зор. Сондықтан ғасырлар тоғысында орын алған  
өркениеттердің қақтығысы жағдайында  жаһандану қарқынды жүріп жатқан 
бүгінгі өтпелі қоғамнан тұрақты дамуға бет алған еліміздің өскелең ұрпақтың   
діни сауаттылығын көтеру мәселесін шешуде және оларды еңсеру барысын-
да мемлекетіміздің  саяси құрылымы  мен ұлттық құндылық ерекшеліктері 
есепке алынып отыруы тиіс. Дәстүрлі  ұстанымнан тайқымай, бүгінгі әлемнің 
инновациялық озық жүйесін меңгере отырып салт-дәстүрімізді  бірегейліктің 
өзегі  ретінде бекітсек, жас ұрпаққа атадан келе жатқан аманатты табыстар 
едік.                         

Осы  бір  шағын мақалама Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының  мына 
ұлағатты сөзімен нүкте қойсам деймін: «Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның 
ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың жалғыз мемлекетінің 
нығайып, көркеюі жолында теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің 
де иесі екеніңді ұмытпа». 
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азіргі уақытта барлық ғылымдардың зерттеулерінде математикалық 
әдістердің қолданылуына байланысты математиканы оқытудың маңызы 

ЖАЙ		БӨЛШЕКТЕР		ЖӘНЕ		ОЛАРҒА	
АМАЛДАР	ҚОЛДАНУ

Ләззат  МҰСАҚҰЛОВА, 
№19 орта жалпы білім беретін мектептің 
математика пәні мұғалімі

Қ
арта түсуде. Сондықтан математика мектептегі басқа пәндерді оқытуда басты  
жетекші пән болып табылады. Математика сабағында тартымды, қызықты 
есептер шығарып, ойды дамытып тартымды әрекетке айналдыру мұғалімнің 
бүгінгі күнгі басты міндеті болуы керек.

Сондықтан мен «Жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану тақырыбын 
қорытындылау» тақырыбын өткенде мына төмендегі  мақсаттарды жүзеге 
асыруды мұрат етемін.

Білімділік. Оқушылардың жай бөлшектер, жай бөлшектің негізгі қасиеті, 
түрлері, жай бөлшектерді салыстыру мен жай бөлшектерді қосу мен азайту 
тақырыптары бойынша алған білімдерін жүйелеу, нақтылау.

Дамытушылық. Есте сақтау қабілетін салыстыра отырып ажырату 
дағдыларын дамыту, жинақылыққа, тез ұтымды жауап беруге үйрету.

Тәрбиелік. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын, ұжыммен және 
өз бетінше жұмыстана білуге тәрбиелеу.

Сабақ көрнекілігіне слайд, ребустар, интерактивті тақтаны пайдаланып, 
дәрісті сайыс, сұрақ-жауап әдісімен жүргіземін.

Сабақтың ұйымдастыру бөлімінде оқушылармен амандасып, олардың 
сабаққа қатысуын тексеремін. Сабақ мақсатымен таныстырып, балаларды үш 
топқа бөлемін.

Үй тапсырмасын тексергенде  әр топ оқушылары өздеріне берілген тап-
сырма бойынша, үйден дайындап келген тест тапсырмаларын алмастырып 
орындайды.

«Бақытты сәт» ойыны үш айналымнан тұрады. Бірінші айналымның 
сұрақтары тақтада математикалық фигуралар арқылы жасырылып тұрады. 
Математикалық фигураларды таңдау арқылы әр топ өздеріне тапсырмалар 
алады және оны топпен ойланып шешеді.

Берілетін тапсырмалар.  
1-топқа. 1. Бөлшекті қысқартуды орындаңыз. а)             =;   б)        = .       
2. Аралас санды бұрыс жай бөлшекке айналдырыңдыр.
а)          ;  б)        .

3. Амалдарды орындаңдар. а)   +   ;   б)    –      .     
2-топқа. 1. Бөлшекті салыстырыңыз.  
2. Бұрыс жай бөлшекті аралас санға айналдырыңдыр.
3. Амалдарды орындаңдар.    
3-топқа. 1. Дұрыс және бұрыс бөлшекті ажыратып жаз.
2.  2:17,  721:999,  72:113 бөліндісін жай бөлшек түрінде жазыңыз.
3. Амалды орында.
Екінші айналым «Жеті керемет» деп аталады. Әр топ мүшелері ұяшықтар 

таңдау арқылы өздеріне тапсырмалар алады. Топпен бірлесіп шешеді.
10-ұяшық. Дұрыс бөлшек дегеніміз не?
10-ұяшық. Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосудың ережесін айтыңыз. 

  3
 46

  4 .	5
15 .	16

12 –57 3 –421
–34 –18 –49
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10-ұяшық.  Жазылуында бүтін және бөлшек бөлігі бар сан қалай атала-
ды? 

20-ұяшық.  Дұрыс бөлшекке анықтама беріңіз.
20-ұяшық.  Бұрыс бөлшекті тап. 
20-ұяшық.  Амалдарды орында.
30-ұяшық.  Бөлшекті ортақ бөлімге келтіріңіз.
30-ұяшық.  Он бірді екіге бөлгенде алтыны қалай аламыз?
30-ұяшық.  Жай бөлшекті салыстыр.
Үшінші «Кім алғыр?» айналымында топтар ребус және жұмбақтар 

шешеді. 
Берілетін жұмбақтар.
1. Жоқ өзінде бас та, қас та, мойын да
Ұзындығы жазулы тұр бойында. ( сызғыш)
2. 1 жұмыртқа 3 минутта піссе, 4 жұмыртқа қанша минутта піседі? (3 

минут)
3. Қандай сан барлық сандарға қалдықсыз  бөлінеді?  ( нөл)
4. Айқасқан екі таяқ,
Тұрады жоқты сұрап. (икс)
5. Төрт қойдың неше аяғы бар?
Ребусты шешу. Сандарды өсу ретімен орналастырғанда, алымы мен 

бөлімі өзара жай сандар болатын бөлшектің атауы шығады.

(қысқартылмайтын)
Сандарды кему ретімен орналастырғанда, жай бөлшектің алымы мен 

бөліміне көбейтілетін көбейткіш сан шығады.

(толықтауыш көбейткіш)
Сабақты бекіту сұрақтары.
1. Жай бөлшекті қосу амалы қалай орындалады?
2. Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қалай салыстырамыз?
3. Бұрыс жай бөлшекті аралас санға қалай айналдырамыз?
4. Қандай санды аралас сан дейді?
5. Бұрыс бөлшек пен дұрыс бөлшектің айырмашылығы қандай?
6. Бөлшекті қысқарту дегеніміз не?
7. Жай бөлшектің негізгі қасиеті қандай?
8. Жай бөлшектің бөлімі нені білдіреді?
9. Жай бөлшектің алымы нені білдіреді?
10. Жай бөлшекке мысал келтіріңіз.
Үйге жай бөлшектер тарауын оқумен қатар жай бөлшектерді қосу мен 

азайту тақырыптарына ребус немесе сөзжұмбақ құрастырып келуді тапсыра-
мын. 

Орал қаласы.

 н   а        р   қ         қ       л        т       т        м         ы      а         с        й        ы       ы
 15   5       6       1         4       9        13     7        10        2     11        3       12       8       14

қ         у            л               т           ы             ы           т              ш             о           а
5                 8           3               6           4              9           1              10             2         7
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азіргі уақытта әлемде қоғамның ақпараттық 
мәдениет деңгейі мемлекеттің даму көрсет-

ҚАЗАҚ  ХАНДЫҒЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК  ҚҰРЫЛЫМЫ

Дәулет БӘЙМЕНОВ,
Кентау көпсалалы колледжінің 
информатика пәні  оқытушысы

Қ
кіштерінің бірі ретінде қарастырылады. Бүгінде жоғары 
және үздіксіз білімге деген сұраныстың артуына бай-
ланысты білім берудің түрлі мақсаттағы құрылымдары 

пайда болуда.
Ақпараттық технологиялардың білім беру жүйесінде белсенді пайдала-

нылуы оның нақты педагогикалық есептерді шешуге арналған кұрал қызметін 
атқаруымен қатар дидактика мен әдістеменің дамуына әсер етіп, оқыту мен 
білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін, формаларын құруға алып келуде.

Қазіргі кезде негізінен білім жүйесінің барлық сатылары үшін электрон-
ды оқулықтар жасау қолға алынған. Электрондық оқулық оқушы үшін дайын 
материал. Оқушылар үшін электрондық оқулық мектепте оқыған жылдардың 
барлығында да өздері толықтырып отыра алатын және нәтижелік емтиханға 
дайындалуға көмектесетін мәліметтер базасы болып табылады. Электронды 
қ оқулықтармен жұмыс істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке ала оты-
рып оқып үйрену ісін жеке дара жүргізуге мүмкіндік туғызады.

Қазіргі кезде білім беруді ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі 
– оқу үрдісіне электрондық оқулық немесе оқытудың компьютерлік құрал-
дарын (ОКҚ) пайдалану. Ендеше оның мүмкіндігіне назар аударалық.

Қазақ	хандарының	кестесі	
1456–1473 ж – Керей  хан. Керей – Болат Сұлтанның баласы.
1473–1480 ж – Жәнібек хан – Барақ ханның баласы.
1480–1511 ж – Бұрындық хан қазақтарды басқарды. Керей ханның бала-

сы.
1511–1518 ж – Қасым хан билігі. Әз Жәнібектің ұлы.
1518–1523 ж –Қасымның баласы Мамаш хан болды.
1523–1532 ж – Қасымның немере інісі Тақыр хан болды.
1533-1534 ж – Бұйдаш хан Тақырдың інісі хан болды.
1534-1535 ж – Қожа Мақмұт хан болды.
1535–1537 ж – Хан атағы болған сұлтандар: Тоғым хан, Ахмет хан, 

Хақназар, Наурыз. 
1538–1580 ж – Хақназар Қазақ хандығының ханы болды, Қасымның ба-

ласы.
1580–1582 ж – Жәнібектің немере інісі 80 жастағы Шығай таққа отырды.
1582–1598 ж – Шығай қайтыс болып, орнына баласы Тәуекел отырды.
1598–1628 ж – Есім хан билігі. Шығайдың баласы, Тәуекел ханның інісі.
1613–1627 ж – Тұрсын хан билігі.
1628–1652 ж – Жәңгір хан болды. Есім ханның баласы.
1680–1715 ж – Әз-Тәуке хан билігі. Салқам Жәңгірдің баласы.
1718–1726 ж – Батырдың билігі. 
1726–1730 ж – Болат хан билігі. Болат – Тәуке ханның бел баласы.
1720–1740 ж – Ұлы жүзді Жолбарыс хан басқарды.
1718–1748 ж – Әбілқайыр Кіші жүзге хан болды.
1748–1786 ж – Нұралы Кіші жүзге хан болды.
1791–1794 ж – Ералы Кіші жүзге хан болды.
1795–1797 ж – Есім Кіші жүзге хан болды.
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1797–1805 ж – Айшуақ Кіші жүзге хан болды.
1805–1824 ж – Шерғазы Кіші жүзге соңғы хан болды.
1716–1719 ж – Орта жүз ханы Қайып хан билігі.
1719–1734 ж – Орта жүз ханы Сәмеке хан билігі.
1734–1771 ж – Орта жүз ханы Әбілмәмбет билігі.
1771–1781 ж  – Орта жүз ханы Абылай билігі.
1781–1819 ж – Орта жүздің соңғы ханы Уәли билігі.
1815–1817 ж – Орта жүздің соңғы ханы Бөкей билігі.
1841–1847 ж – Кенесары қазақтың соңғы ханы. Кенесары – Абылай 

ханның немересі, Қасым төренің баласы.
XV	–	XVII	ғасырлардағы	Қазақ	хандығының	саяси	жағдайы
Саяси жағынан бытыраңқылығы басым этникалық топтардың, яғни 

қазақ тайпаларының бір мемлекетке бірігуі Қазақ хандығының құрылуына 
әкелді. Қазақ хандығы XV ғасырдың ортасында құрылды.

Қазақ хандығының құрылысы бастапқы кезде (XV – XVI ғасырларда) 7 
сатыдан тұрды:

1.	Ауыл. Басшысы – ауылбасы, бірнеше отбасынан тұрады.
2.	 Ата-аймақ.	 Басшысы – ақсақал, жеті атадан қосылатын бірнеше ау-

ылдан тұрады.
3.	Ру.	 Басшысы – рубасы, 15 аймақтан құрылады.
4.	Арыс.	 Басшысы – би, бірнеше рудан құралған.
5.	Ұлыс.	 Басшысы – сұлтан, бірнеше арыстан құрылады.
6.	Жүз. Басшысы – хан, бірнеше ұлыстан құралған.
7.	Хандық.	Басшысы – хан, үш жүзден құралған.
Қазақ	хандығының	құрылуы	және	қазақ	халқының	қалыптасуы
Қазақ хандығының пайда болуы Қазақстан жерінде ХІV – ХV ғғ. болған 

әлеуметтік-экономикалық және этникалық-саяси үрдістерден туған заңды 
құбылыс. Өндіргіш күштердің дамуы, көшпелі ақсүйектердің экономикалық 
қуатының артуы, феодалдық топтардың тәуелсіздікке ұмтылуы, осы негізде 
Әбілқайыр хандығы мен Моғолстан арасындағы тартыстың өршуі, әлеуметтік 
қайшылықтардың үдеуі ХV ғ. 2-жартысында бұл мемлекеттердің құлдырап 
ыдырауына апарып соқтырды.

Әсіресе, Әбілқайыр (1428–1468) Жошы-Шайбан-Дәулет-Шайх оғланның 
ұлы хандығы өте нашар еді. Территориясы батысында Жайықтан бастап, 
шығысында Балқаш көліне дейін, оңтүстігінде Сырдың төменгі жағы мен 
Арал өңірінен, солтүстігінде Тобылдың орта ағысы мен Ертіске дейінгі 
жерді алып жатты. Бір орталыққа бағынған мемлекет болмады. Көптеген 
ұлыстарға бөлінді. Олардың басында Шыңғыс әулетінің әр тармақтағы 
ұрпақтары, көшпелі тайпалардың билеушілері тұрды. Әбілқайыр билік еткен 
кезде өзара қырқыс пен соғыстан шаршады. 1430 жылдары ол Тобыл бойын-
да Шайбани ұрпағы Махмұт Қожаханды талқандады. Сыр бойындағы дала 
Жошы әулетінің Махмұт хан мен Ахмет ханды (Тоқа Темір тұқымы) жеңді. 
1446 жылы Әбілқайыр Темір ұрпақтары мен Ақ Орда хандары ұрпақтарынан 
Сыр бойы мен Қаратау баурайындағы – Сығанақ, Созақ, Аққорған, Өзгент, 
Аркүк сияқты қалаларды басып алады. 1457 жылы Үз-Темір тайшы бастаған 
ойраттардан (жайылым жер іздеген) Түркістан өңірінде жеңіліп қалды. 
Масқара ауыр шарт жасасып, ойраттар Шу арқылы өз жерлеріне кетті. Ал 
Әбілқайыр өз ұлысында, қатал тәртіп шараларын орнатуға кіріседі. Бұл халық 
бұқарасының оған деген өшпенділігін күшейтті. Нәтижесінде халықтың 
жартысы Шығыс Дешті Қыпшақтан Түркістан алқаптарына және Қаратау 
бөктерлерінен Жетісудың батыс өңіріне көшіп барулары еді. Оны Жәнібек 
пен Керей басқарды.

Қазақтың алғашқы ханы болып Керей жарияланды (1458–1473 жж.). 
Одан кейін қазақ ханы болып Жәнібек сайланды (1473–1480 жж.). Бұлардың 
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тұсында Жетісу халқы, 1462 жылы Моғолстан ханы Есенбұға өлгеннен кейін 
ондағы тартыстың күшеюіне байланысты, өзара ынтымақтықты нығайтуға 
үлес қосты. Әбілхайыр хандығынан көшіп келушілер Жәнібек пен Керейдің 
қазақ хандығын күшейте түсті. Едәуір әскери күш жинаған және Жетісуда берік 
қорғанысы бар Жәнібек пен Керей Жошы әулетінен шыққан сұлтандардың 
Шығыс Дешті Қыпшақты билеу жолындағы күресіне қосылды. Бұл күрес 
1468 жылы Әбілқайыр өлгеннен кейін қайта өршіді. Қазақ хандарының ба-
сты жаулары: Әбілқайырдың мұрагерлері – оның ұлы Шайх – Хайдар мен 
немерелері Мұхаммед Шайбани мен Махмұд сұлтан болды.

Сыр өңірі мен Қаратау – қазақ хандарының Батыс Жетісудағы 
иеліктеріне ең жақын болды. Жәнібек пен Керей хандар сауда-экономикалық 
байланыстардың маңызды орталықтары және күшті бекінісі болатын. Сыр 
бойындағы қалаларға өз құқықтарын орнатуға тырысты. Сондай-ақ Сырдың 
төменгі және орталық сағаларының жерлері қазақтың көшпелі тайпалары 
үшін қысқы жайылым да еді.

Сонымен қазақ хандығының құрылуына ұйтқы болған себептер – саяси 
және этникалық үрдістер болды. Оның басты кезеңі: Керей мен Жәнібектің 
қол астындағылармен бірге көшпелі өзбектердің басшысы Әбілқайырдан 
кетіп, Моғолстанның батысына қоныс аударуы. Мұндағы маңызды оқиға – 
Керей мен Жәнібекті жақтаушылардың өзбек-қазақтар, кейін тек қазақтар деп 
аталуы. Әбілқайырдың өлімінен кейін Керей мен Жәнібектің Өзбек ұлысына 
келіп, үкімет биілігін басып алуы. Жаңа мемлекеттік бірлестік Қазақстан ата-
на бастады.

Керей	хан	және	Жәнібек	Хан	
Осыдан ғасырлар бұрын қазіргі Қазақстан жерінде әртүрлі хандықтар 

болған. Солардың бірі – Әбілқайыр (Шайбанның ұрпағы) хандығы. Ол 
қырық жыл ел билеп, өз халқына қаталдық көрсетеді. Сол кезде оның қол 
астында Керей мен Жәнібек сұлтандар болады. Ол екеуі бір-біріне жақын 
туыс екен. Екеуінің аталары кезінде ел билеген хандар болған.Керей мен 
Жәнібек сұлтандар Әбілқайыр ханға бағынбай, еркін өмір сүргілері келіп 
қарамағындағы тайпалармен бөлініп кетеді. Олар  Шу өзені бойына көшіп 
келеді. Жасы үлкен болғандықтан, халық Керейді ақ киізге көтеріп хан етіп 
сайлайды. Осылайша жаңадан хандық құрылады. Оны «Қазақ хандығы» деп, 
ал оның халқын – қазақ халқы деп атай бастады.   

Керей қазақ хандығын 10 жылдан аса билеген. Ол хан тауы етегіне жер-
ленген. Оның үш баласы болған: Бұрындық, Қожа-Мұхаммед және Сұлтан- 
Әлі. 

Жәнібек хан Барақұлы – қазақ хандығының негізін қалаған хандардың 
бірі. Көк Орданың ханы орыстың (Өріс) шөпшегі, Барақ ханның кіші ұлы, Ке-
рей ханның немере інісі. Керей ханның тұсында Жәнібек «кіші хан» есебінде 
онымен бірге ел басқарған. Керей өлгеннен кейін билікті өз қолына алған.
Жәнібектен кейін билік басына Керейдің баласы Бұрындық келген.

Бұрындық	 хан. Керей ханның үлкен ұлы Бұрындық 1430–1510 жыл-
дары өмір сүрген. Бұрындық хан билік басында отыз жылдан астам уақыт 
отырады. Оның кезінде «Қазақ хандығы» Сырдария өзенінің бойындағы 
ежелгі қазақ қалалары – Түркістан, Отырар, Сауран және т.б. үшін күрестер 
жүргізеді, бұл күрестер өте ұзаққа созылады. Ақыры Бұрындық хан жаулар-
мен соғысты тоқтатып, бейбіт келісімге келеді.

Қасым	 хан. Қасым хан Жәнібекұлы (1445–1518жж.) – қазақтың ұлы 
хандарының бірі, Қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі Жәнібек 
ханның ұлы.

Ол Бұрындықтың тұсында ханның атты әскерлерінің қолбасшы батыры 
болған. Талай шайқастарда қол бастап, жеңіске жетіп отырған. Қасым ханның 
тұсында Қазақ хандығы өзінің дәуірлеу биігіне көтеріледі.  Қазақ халқының 
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саны артады, жері ұлғаяды. Қазақ әскерінің де саны көбейіп, атты әскері 300 
мыңға жетеді. Керей хан мен Жәнібек хан тарихта Қазақ хандығының іргесін 
қалап, шаңырағын көтерумен ерекшеленсе, Қасым хан – сол хандықты 
нығайтып, жерін кеңейтіп, халқын көбейтіп, даңқын дүние жүзіне таныту-
мен, қазақтың тұңғыш заң ережелерінің негізін жасаумен әйгілі болған хан.   

Мамаш	 хан. Мамаш хан (Момыш, т.ж.б. – 1523ж.) – атақты Қасым 
ханның ұлдарының бірі. Әкесі хан болып тұрғанда ол көптеген басқа 
сұлтандар сияқты ұлыс басқаруға араласады. Қасым хан қайтыс болғаннан 
кейін хан тағына (1518–1523) Мамаш отырады. Бірақ басқа сұлтандар Мамаш 
ханның биілікке келуіне наразы болып, қарсылық көрсетеді. Бұл мемлекеттің 
әлсіреуіне әкеліп соқтырады. Мамаштың сұлтандар арасындағы билік үшін 
күресті тоқтатуға күші жетпейді. Қазақ хандығында Мамаш ханнан кейін 
де билік күрес тоқтамайды. Талас-тартыс 20 жылдай уақытқа созылады. 
Мемлекеттің, халықтың жағдайы нашарлап кетеді. Тарихшылар бұл дәүірді 
«Қазақ хандығының уақытша әлсіреген дәуірі» деп атайды.

Таһир	хан.  Мамаштан кейін хан тағына Таһир отырады. Таһир (Тай-
ыр) – Қазақ хандығының негізін салушы Жәнібек ханның Әдік деген ұлының 
баласы. Оның туған жылы белгісіз, шамамен 1531–1533 жылдар аралығында 
дүниеден өткен.

Таһир хан 10 жылдай (1523–1533) билік құрған. Таһир ханға дейінгі 
кезеңде Қазақ хандығында 100 мыңдай әскер болса, оның қол астында 40 
мыңдай ғана әскер қалады.

Таһир хан қазақ хандарының ішінен бірінші болып қазақ жерін 
қалмақтардан қорғау үшін күрес жүргізген. Ол бір таудың етегінде Жатан 
деген қамал салдырған. Кейіннен бұл қамалды қазақ әскерлері қалмақтарға 
қарсы соғыста үнемі пайдаланып отырған.

Бұйдаш	хан. Таһир хан қайтыс болғаннан кейін хан тағына Бұйдаш оты-
рады. Бұйдаш Жәнібек ханның Әдік деген ұлының баласы, Таһирдің інісі. 

Бұйдаш ханның билігі тек Жетісу жеріне ғана жүрген. Бұйдаш хан 
қазақтар мен қырғыздардан әскер жиып, дау әскерін талқандайды.

Кенесары	хан. Кенесары Қасымұлы (1802–1847жж.) – қазақтың ірі мем-
лекет қайраткері, қолбасшы. Кенесары – 1841 жылы бүкіл қазақ халқының 
мақұлдауымен сайлагған Қазақ хандығының соңғы ханы. 1837-1847 
жылдардағы қазақ халқын басқыншылардан азат ету күресінің басқарушысы. 
Кенесары жас кезінен-ақ халық құрметіне бөленген. 1841 жылы Кенесары 
әскері шешуші жеңістерге қол жеткізіп, Созақ, Жаңақорған, Ақмешіт сияқты 
Қоқан қамалдарын басып алады. Сол уақытта үш жүздің өкілдері  Кенеса-
рыны қазақтардың ханы етіп сайлайды. Кенесарының ерлігі қазақ халқының 
жадында мәңгі қалады.

* * *
Оқу материалдарын ұтымды игерудегі электрондық оқу құралдарының 

атқаратын рөлі зор. Онда пәндегі теориялық тақырыптар кеңінен беріліп 
түсіндіріледі. Теориялық материалдарды графикалық иллюстрация түріндегі 
әртүрлі суреттер, сұлба тәсілдер арқылы толықтырып отырса, онда теориялық 
білімді оқып, көзбен көріп, түйсініп және оны мида бекіту үрдістері бір 
уақытта өтіп отырады да материалды қорыту үрдісі ұтымды болады.

Білім берудің саласында "Электрондық оқулықтарды" пайдалану 
оқушылардың, танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық 
ойлау жүйесін қалыптастыруда шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жа-
сайды.

Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын 
немесе оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды. 
Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында бұл оқулықтарды пайдалан-



76

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

бай алға жылжу мүмкін емес.
Әдебиет

1. Райымбеков Қ.Ж. Сен білесің бе? Энциклопедиясы  (Аруна баспасы), Алматы 2014 ж.
2. Әбдәкімұлы Ә. Қазақстан тарихы. А.: 1997 ж.
3. Маданов Х. Қазақ мәдениетінің тарихы. – А.: 1998 ж.
4. Қали М. Қазақтың көне тарихы. –  А.: 1993ж.
5. Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында. – А.: 1994 ж.
6. Ақышев А.К. Қазақстан тарихы (очерк). – А.: 2008 ж.
7. Дербісалиев Ә.Қазақ даласының жұлдыздары. – А.: 1995 ж.

Резюме

В научной работе представлен материал по созданию государства  «казахское ханство».

Summary
This scientific work presents material for building the “Kazakh Khanate”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANIMALS ARE IN DANGER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тынсыздар, қазір мына кестеге қарап ережені есімізге түсірейік.

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

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

threatened them.

 

Degrees of comparison
Positive   Comparative   Superlative
fast    faster    the fastest

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

little   less    the least

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

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

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

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

 

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

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

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

     A whale A tiger

            jungles    oceans         mountains  rivers         deserts The Arctic
  Lions      
  Whales      
  Wolves      

  Crocodiles      
  Snakes      
  Polar bears 

A war

Do not have
enough food

Do not have 
space to live

Kind of 
dangers

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

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ		СЛУЖБА		В		ШКОЛЕ	

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

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

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

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

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

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

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

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

– коррекционная – внесение  коррекции  в практические  педагогические 
ЗУНД. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Осуществление  мониторинга  успешности участник образовательного 
процесса. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– о личностной  ориентации  научно-методического  и образовательного 
процессов. 

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

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

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

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА		ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ		МҮМКІНДІГІН	
ПАЙДАЛАНЫП		ЭЛЕКТР		ТАРАУЫН		ОҚЫТУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+    =     .

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

1
6

1
6

1
6

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

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

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

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

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

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

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

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

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

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

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

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

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

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

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

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

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

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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