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ен   ұстаз   болғаныма   мақтанамын.   Өйткенi, 
мұғалім – мақтан тұтар киелi мамандық.  Себебi, әр 

ӨЗГЕРІС  ТОЛҚЫНЫ 

Гүлнар  МҰСАХАНОВА,
№7  “Жетітөбе”  орта  мектебінің  директоры

М
адам – қайталанбас тұлға. Оның жан дүниесi өзінше бір 
әлем. Ал ұстаз сол әлемді шартарапқа жетелеуші, бала бол-

мысына өзгерiс енгiзушi, бағыт-бағдар берушi, ата-ананың сенiмдi көмекшiсi. 
«Қыран  түлегiне  қайтпас  қанат  сыйлайды, ұстаз  шәкiртiне  талмас та-
лап  сыйлайды»  демекшi,  мұғалім қай кезде де мектептiң жүрегi, қоғамның  
тiрегi. Қоғам  тұлғаны  қаншалықты жетiлдiрcе, жетiлген тұлға қоғамды 
cоншалықты  дәрежеде  дамытады. Cондықтан дамудың ең биiк көкжиегiнен  
көрiнгici  келген  кез  келген  мемлекет,  ең  алдымен, бiлiм  беру cалаcын 
дұрыc  жолға  қойып, cапаcын көтерудi мақcат етедi. 

Мұхит бетiнде толқын жүредi, ал терең жағы тып-тыныш.  Реформа мұхит 
бетiн толқындандырады, ал тереңде өз жолымен жүрiп жатады.  Мен бұған 
Қайнар Олжайдың «Тұңғиығын тербей білcе, терең де толқиды екен» деген 
cөзiн қоcқым келедi.  Өз мектебiмнiң терең жағын қалай толқытамын деген ой-
мен және заман талабына ілесу үшін жаңа бағдарламаны білу, түсіну, қолдану, 
іске асыру мақсатымен Қазақcтан Республикаcы жалпы  бiлiм беру ұйымдары  
баcшыларының бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасы бойынша  курсқа үлкен 
үмітпен бардым. Курсқа жан-жақтан келген мектеп баcшыларымен бiрлесе 
жұмыc жаcаудамыз. Баcтапқыда бағдарламаның аяcында мен өз баcым 
оcыншама өзгеремiн деп ойламаппын. Оған  тобымыздың  тренері  Айман  
Бипажанованың да  ықпалы  мол  болды.

Курсқа келгенше бұрынғы қатыcып жүрген бiлiктiлiктi арттыру 
курcтарынан артықшылығы бола қояр ма екен деп ойладым.  Мен  бекер 
күдiктенген екенмiн. Бұл бағдарлама барыcында менiң еcкi cтереотиптерiм 
күйрей cынды. Шығармашылыққа негiзделген, шыңдалған ой айту үшiн 
өзiңнiң өреңнiң биiк болуы қажет екенiн сезiндiм. Жаңа дүниенi жатcынбай 
қабылдадым. Бағдарламаның интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік және 
көптеген адами қабілеттің қалыптасуына игі әсері мол екен. Өзіңді өзің да-
мытып, оқу үрдісіне жаңалық, өзгеріс енгізе отырып жалпы мектептегі 
жүйені  тиімді, жүйелі ұйымдастыруыңа көмектесетініне көзім жетті. Тың 
әдіс-тәсілдер мен жаңа  технологиялар білімді дамытуға, құзыретті білім бе-
руге, жеке тұлға тәрбиелеуге тиімді  екенін түсіндім. Қоғамдастықтың,  жеті 
модульдің, Блум таксономиясының, ментальді картаның, SWOT анализдің, 
көшбасшылықтың, Маслоу иерархиясының, сценарийдің, СМАРТтың, 
даму жоспарының не екенін, қалай, қай жерге қолдану керектігін білдім. 
Білгендеріміз   педагогикалық   шеберлікті  терең  дамытуға, психологиялық 
ахуалды  реттеуге,  оқушының дүниесін ұғынуға,  басшылық пен көшбас-
шылыққа басқа қырынан қарап жұмыс істеуге  үлкен көмегін   тигізуде. 

«Еcкiден қол үзбей, жаңаға қол жеткiзгендер ғана мұғалiм бола ала-
ды» деген екен Қытайдың дана ойшылы Конфуций. Алайда қандай icтi де 
жаңадан баcтау оңайға cоқпайды.  Cондықтан маған жаңаша жұмыc icтеуге, 
оқыту әдicтерiн жаңа арнаға бұруыма тура келдi. Бұл бағытта бүгін бірқатар 
жұмыcтар атқарылып жатыр. Көштен қалмаймыз деп жаңаның бәрiн қабылдай 
беру дұрыc па, бұған дейiн қол жеткiзген табыcтарымыз бен ic-тәжiрибемiздi 
әрi қарай қалай ұштаcтыруымыз керек деген ойлар да мазалағаны жасырын 
емес.

Білім жүйесі: ізденістер, игі істер
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Деcек те, өткен күндердегi  ic-тәжiрибеге көз жiберcек, кешегi бүгiнгiге, 
бүгiнгi ертеңгiге ұқcамайды. Cол cебепті, ең алдымен, жеке тұлға ретiнде 
өзiмнiң бойыма өзгерicтер ендi. Ол – жаңалыққа деген құлшыныc пен 
қызығушылық, түпкi нәтижеге деген cенiмдiлiк, өз iciмнен қанағат табу.  
Жаңа баcтамалардан қорықпаcам да, кейде  бiр түciнiкciз ой кейiн тарта-
тын.  Қазiр мен кез келген icтi ешқандай iркiлicciз қолыма алатын болдым, 
яғни  тәуекелге бел бууға әр уақытта дайынмын. Cебебi, мен ненi және қалай 
icтеу керек екенiн оcы бағдарламадан үйренудемiн  және мектепте  қолдау  
көрсетуге  дайын  тұрған  ұжымыма  мың  алғыс  айтқым  келеді.  Мектеп-
те  курсқа  барған  мұғалімдеріміз  өте  аз,  осыған  қарамастан  мектеп-
те  ізденуші, зерттеуші,  өнертапқыш, шығармашылықпен жұмыс істейтін 
жаңашыл болу керек екенін ұжым  мүшелері жете түсінген.

Өзім математика пәні мұғалімімін. Төменде жаңа педагогикалық техно-
логияларды пайдалана отырып жүргізген сабағымның бірін ұсынуды жөн 
көрдім.

Сабақтың тақырыбы. Қысқаша көбейту формулалары.
Сабақтың мақсаты:
– тақырып бойынша алған білімдерін  жинап,  бір жүйеге келтіру;
– қысқаша  көбейту  формулалары  бойынша білімдерін  тексеру;
– ойлау қабілетін дамыту және математика тілінде  сөйлеу  дағдыларын 

қалыптастыру;
– оқушыларды  көпшіл болуға үйрету,  өзара көмегін қалыптастыра  

отырып жауапкершілікке  дағдыландыру, өзін-өзі басқаруға   тәрбиелеу;
– шығармашылық жұмыс істеуге,  тез ойлауға  дағдыландыру,  өз  

жетістігін бағалай  білуге  үйрету.
Сабақ түрі. Білімді бекіту сабағы.
Көрнекілігі: компьютер, интерактивті  тақта, презентация,  жетондар, т.б.
Сабақ барысы төмендегіше құрылып жүргізілді.
1. Сабақты  ұйымдастыру  кезеңі: сәлемдесу,  оқушылардың сабаққа  

дайындығын  тексеру.
2. Үй  тапсырмасы. Сабаққа  дайындық (теориялық білім,  формулалар).
3. Математикалық  диктант.
4. Кім  жылдам?
5. Әртүрлі  тапсырмалар.
6. Өзіндік жұмыс.
7. Сабақты  қорытындылау, оқушыларды  бағалау, үй тапсырмасын  беру.
1-слайд. Сабаққа  дайындық (теориялық білім,  формулалар).
1. Қандай қысқаша  көбейту  формулаларын  білесіңдер?
2. Екі  өрнектің квадратының  айырымы.
3. Екі  өрнектің  қосындысының және  айырымының  квадраты.
2-слайд. Ауызша  есептер (қайталау). 
Есептер интерактивті тақтада көрсетіліп тұрады. Оқушылар ауызша  тез 

жауап беруі керек. Жауаптарына сәйкес оқушыларға 3, 4, 5  ұпайлық жетон-
дар беріледі. 

Есеп.   Жауабы.
а2 – 16 =   (а – 4) (а + 4) 
25а2 – 9 =   (5а – 3) (5а +3) 
(а + 4с) (а – 4с) =  а2 – 16c2 
(а + 5)2  =   а2 + 10a + 25 
(d – 4)2 =   d2 – 8d + 16
3-слайд.  Математикалық  диктант.
Өрнек  түрінде  жазыңдар:
– а мен 7 сандарының  қосындысының  квадраты;
– в және  4 санының қосындысы  мен  айырмасының  көбейтіндісі;
– в және  5а сандарының  айырымының  квадраты;
– 2х және 1 санының  қосындысы  мен айырымының  көбейтіндісі.
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4-слайд. Әртүрлі  тапсырмалар.
Мына  өрнектерді  өз бағандарына  жаз.
(x + y)2     (6a – 5)2   64-25c2      (3d-7)2   16-9b2

Оқулықпен  жұмыс.
Үшмүшені  екімүшенің  квадраты  түріне  келтіру.
5-слайд.  ?  белгісінің  орнына   қандай  өрнек  жазу  керек?
а2 + 2 ас +?
? – 8 ab + 64 b2 
a2+? + 81
1 – 2 z + ?
6-слайд.  Кестені  толтыр.

7-слайд. Өзіндік жұмыс.
1-нұсқа    2-нұсқа
І. Көбейткішке жікте:
1) (а + 9) + 2а (а+9)   1) (x–y)2 + x – y
2) 36a2 – 49 с 2   2) c2– 144
3) 4 x2  – 25   3) 25b2 – 900d2

4) –      4) 4 – 

ІІ.  Көпмүше түрінде жаз:
1) (t + m)2   1) (a – c)2

2) (6c – 7)2   2) (3m + 8)2

3) (2a – 7b)2  3) (9a – 5d)2

4) (3m2 + t3)2   4) (3a2 + 2а4)2

Өзіндік  жұмысты   аяқтағаннан  кейін оқушылар көршілерімен дәп-
терлерін ауыстырып, интерактивті тақтадағы дұрыс жауапқа қарап тексереді. 
Өздері  бір-бірін бағалайды.

8-слайд.  Сабақты қорытындылау.
Тұжырымды жалғастыр.
Екі өрнектің квадраттарының айырымы ...
Екі өрнектің қосындысының квадраты...
Екі өрнектің айырымының квадраты...
9-слайд.  Оқушыларды бағалау.
Оқушылар жинаған ұпайлары бойынша бағаланады.
Үйге қысқаша көбейту формулаларын, ережелерін жаттап келуді тапсыр-

дым.
Жамбыл облысы 
Жуалы  ауданы.

Екі  өрнектің  қосынды-     Екі  өрнектің  айырма- Екі  өрнектің    квадрат-
сының  квадраттары       сының  квадраттары тарының айырмасы

1      2              Екі өрнектің айырмасын             Екі өрнектің квадраттарының
өрнек өрнек   оның қосындысына  көбейту     айырмасын жазу

3а           В  
2х           3у  
5             4в  
ху           7  
а     в

x2 x2 1
16

  4
 81
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лбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» халыққа  
Жолдауында «Біз қазақ халқының сан ғасырлық дәстүрін, тілі мен 

АБАЙ  ТАҒЫЛЫМЫ – ТӘРБИЕ  КӨЗІ,
ҰЛТТЫҚ  ҚҰНДЫЛЫҚ 

Нұрбақыт  ҚАЛИАСҚАРОВА,
Жамбыл атындағы дарынды балаларға арналған 
облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-
интернатының тәрбие жетекшісі

Е
мәдениетін сақтап, түлете береміз. Сонымен қатар ұлтаралық және 
мәдениетаралық келісімді біртұтас Қазақстан халқының  ілгері дамуын 
қамтамасыз етеміз...»   делінген. Яғни ғасырлар бойы ұлттық қазынамыздың 
көзіне айналған рухани байлығымызды қадірлеу – бүгінгі ұрпақтың парызы.

Ұлылардың өмірі мен тағылымы арқылы ұрпағын тәрбиелеу – қазақ 
халқында ежелден қалыптасқан, ұрпақтан-ұрпаққа аманат етіп беріліп келе 
жатқан рухани үрдіс. Даналықтың көзіне айналған ата-бабаларымыздың осы 
бір ұлттық дәстүрі мен рухани тағылымы бүгінгі жас ұрпақты адал жолға 
түсіріп, ата жолға салуда тиімді құрал екені даусыз. Жазылмаған заңы мен 
сарқылмаған қазынасы  бар халқымыздың тәрбие үрдісі – даналарымыздың 
сөзінде, жыршыларымыздың жырында, шешендеріміздің даналық оралымда-
рында, ақындарымыздың жыр жолдарында жатыр. Ендеше  рухани байлықтан 
бастау алған тәрбие көзі арқылы ғана егемен еліміздің ертеңін көркейтер, жан-
жақты дамыған, өнерпаз, тәрбиелі азаматты қалыптастыру – бүгінгі таңда 
мұғалімдер мен тәрбиешілердің алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі.  
«Бүгінгі жастарымыз – еліміздің болашағы. Оларды қазірден бастап жан-
жақты толысқан адам ретінде тәрбиелеу міндеті тұр», – деп  мұғалімдердің 
ІІІ сиезінде Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткеніндей, бұл нұсқалып 
отырған міндеттер оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беруді ғана 
емес, ел болашағын ойлайтын азаматты тәрбиелеуді ұстаным етеді.

Адамзаттың ақыл-ойы, өз қоғамының ірі тұлғасы, әлемдік поэзияның 
алыбы, сөз өнерінің ірі құбылысы Абай Құнанбаевтың мұрасы – бүгінгі ұрпақ 
үшін таптырмас рухани қазына мен ұлттық тәрбиенің шамшырағындай. 

Әлемдік деңгейдегі ақындардаң бірі, мәдениет, пәлсапа, музыка, ой 
дүниесінің алыбы, эстет, гуманист, моралист, ағартушы-демократ,  шешен,  
заңгер, әділ би, аудармашы, қоғам қайраткері, тәрбиеші ұстаз – Абай тек бір 
ұлттың көлемінде ғана емес, адамзат әлемінде ірі құбылыс болды.

Қазіргі таңда бүкіл әлем Абай әнімен тербеліп, ақын жырымен, ақын 
үнімен тыныстап келеді. Абай мұрасынан нәр алу, ақынның афоризмдерінен 
тағылым алу – ізгілікке, имандылыққа, адамгершілікке, адамдыққа апарар 
бірден-бір жол.

Абай поэзиясы – сұлу поэзия,  Абай поэзиясы – махаббат, сүю, 
сүйіспеншілікке толы поэзия. Ақынның қай туындысы болсын, оның ал-
тын арқауы болып Адам тұрады, Адамға деген махаббат тұрады. Ұлы ақын, 
нағыз Адам, «толық» Адам қандай болу керек? деген  мәңгілік сұраққа жауап 
іздейді әрі соған жауап береді.

1. Алланы сүю, оның «хикметін сезіну», тәңірі үшін «махаббат қыла 
сүю».

2. «Әділетті сүю, оны Алланың хикметі деп сүю».
3. Адамды, бүкіл адамзатты сүю. Алла махаббатпен жаратқан Адамды 

сүю.
Ақын поэзиясының алтын арқауы осы үш сүюден тұрады. Осыларды 

айта отырып ақынның іздейтіні – Толық адам.
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Ұлы ақынның қай шығармасын алмаңыз, оның алтын қазығы – Толық 
адам. «Нағыз адам қандай болу керек?»  деген сауалға ақын жырларынан 
жауап табамыз. Өз іс-тәжірибемізде ақын мұрасын оқушыларға оқытумен 
ғана шектелмей, өмірлік ұстаным етуге, рухани мұрадан тәлім-тәрбие алуға 
баулимыз. Төменде ақын мұрасының бір қырын танытатын, сайыс түріндегі 
сабақтан үзінді ұсынып отырмыз.

«Алтын сақа» сайыс ойыны. (Ықшамдалып алынған үлгісі.)
Мақсаты. Абайдың көркем туындыларын жаттата отырып әр оқушының 

бойына сөз маржанының қыр-сырын игертіп, әсемдік пен сұлулыққа 
құштарлық тәрізді ең мөлдір сезімдер мен қасиеттерді сіңіру.

Дамытушылығы. Оқушының  шығармашылықпен  өзіндік жұмыс 
істеуіне және  талдай  отырып  ой  қорытындысын  жасай  білуіне  ықпал  ету.

Тәрбиелігі. Озбырлықтан, даңққұмарлықтан, дүниеқор мен қаталдықтан 
аулақ болуды үлгі ету, әр уақытта жауыздықты ізгілік жеңетінін сендіре білуге 
тәрбиелеу.

Жүргізуші. Сайысымыздың  алғашқы кезеңі «Табалдырық» деп ата-
лады. Қазір «Табалдырықта» біз көрермендердің арасынан 4 ойыншымыз-
ды таңдап аламыз. Оқушыларымыздың «Ескендір» поэмасын қаншалықты 
оқып, жаттағандарын тексеріп көрейік.

1-сұрақ. Сөз еткелі отырған поэмада Филипп патша өлгеннен кейін кім 
орнына келеді?   (Оқушылар жауабын жатқа айтуға талаптануы керек.)

Филипп өлді, Ескендір патша болды.
Жасы әрең жиырма бірге толды...
2-сұрақ. Араны ашылған Ескендірдің ойын поэмада калай ашып 

көрсеткен.
Ескендір елді алмаған хан қоймады, Араны барған сайын қатты ашылып,
Алған сайын көңілі бір тоймады. Жердің жүзін алуға ой ойлады.
3-сұрақ. Поэмадағы Ескендір патша мекен еткен шаһарды ата.
4-сұрақ. Ескендір поэмасында  ақын  қу  өмірдің  мәні  неде? – деп 

түсіндіреді.
Осы сұрақтарға дұрыс, жатқа жауап берген көрермендердің арасынан 

суы рылып шыққан 4 оқушы ойынды жалғастырады.
1-кезең. Әудем жер. Асықтарды иіріп, ойыншылардың кезегін анықтау.
1. Поэмада су іздеген Ескендір патшаның Шаһар қаласының алдына 

келіп, ашуланғаны қалай бейнеленген?
Долдықпен хан Ескендір ашуланды,
Ашуланып қақпаға жетіп барды.
2. Ескендір патша  атағын поэмада қалай баяндайды?
Атағы талай жерге жетті оның,
Жердің жүзін жаулап алуға талап етті.
3. Ескендір патшаның қиналған сәтін бейнелеңіздер.
4. Сол жалтыраған нәрсесі не болды екен?
5. Суға қанған патшаның жауабы қандай болды?
Осы кезеңнен кейін 4 оқушыдан сарапталып 3 оқушы қалады.
2-кезең. Қозы көш. Асықтар ойналып, кезек анықталды.
1. Ақын поэмада Ескендірдің жолдасын қалай бейнелеген?
Жолдасы Аристотель ақылы мол,
Лақтырған сүйекті алады ол.
2. Шаһар қақпасына сый ретінде бір орамал лақтырады.
«Сыйым осы патша мынаны ал...» дегендей ол не сый?
3. Қазынаның бәрін жеңген сүйекті басарлық не?
Осы кезеңнен кейін 3 оқушыдан сарапталып, 2 оқушы қалады.
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3-кезең. Беласар. Асық ойналып кезек анықталады.
1-сұрақ. Ойлап-ойлап мойны түскен Ескендір патшаның ісін поэмада мы-

сал етеді.
Ойлап-ойлап патшаның мойны түсті, Бекерлік екен менің бұл ісім деп,
Құдайым көрсетті деп бұл бір істі.  Қолын алып жұртына қайта   

           көшті. 
2-сұрақ. Поэмадағы ақылсыз бен жақсыны салыстыратын жыр жолдары.
Ақылсыз, өзін мақтап былжырайды.        Жақсы болсаң, жақсыны кім көрмейді,
Бойына өлшеп сөйлесең, нең құрайды?      Өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды?
Ақтық ойын (бір ойыншы шығады). 
Сұрақ. Сонда Ескендір патша хакімге:
«Таң қаларлық іс болды мұның өзі,
Мәнісін айтып берші» – деп сұрады.
Жауабы не?
«Бұл адам – көз сүйегі» деді ханға,       Жеміт көз жер жүзінде тоймаса да,
Тоя ма адам көзі мың санға?                    Өлсе тояр көзіне құм құйылғанда.

Әдебиет
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 дамытудың негізгі бағыттары. – Астана. – 2006. – 19-бет.
3. Бітібаева Қ. Абай шығармашылығын оқыту.  – Алматы: Мектеп, 2003.
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Өскемен қаласы.

азақ тілін оқытудың  технологиясы мен мазмұны  оқушының мүдделері 
мен қажеттілігіне, жас ерекшелігіне сай болып, оның ойлау, танымдық 

ҚАЗАҚ ТІЛІ  САБАҒЫ ЖӘНЕ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Гүлім  НҰРМАҒАНОВА,
Ғ.Мұстафин атындағы №83  жалпы білім беретін 
орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Қ
және шығармашылық  белсенділігін арттыруды көздейді. Оқушы тақырыпты, 
іс-әрекет түрлерін таңдауда өзіне тән қабілеттілігі, көзқарасы бар жеке тұлға 
болып табылады.

Мектептерде қазақ тілін оқуға қойылатын талаптар мынадай:
– оқушының зиялы, интеллект ретінде және сезімтал жан болып өсуіне, 

оның шығармашылық қабілетінің дамуына көмектесу;
– оқушының  танымдық белсенділігін арттыру, оларды өмір бойы дербес 

оқуға, өз бетімен  ізденіп білім алуға дайындау, білімнен  өзіне қажеттерін 
ала білуге  дағдыландыру;

– әртүрлі топтағы мәселелерді бірлесе отырып  шешуге қажетті 
әлеуметтік  өзара іс-әрекет ету қабілеттерін жетілдіру;

– оқушының өз тілін үйреніп жатқан ел мен оның мәдениетіне, 
біліміне, өнеріне және т.б. өз көзқарасын қалыптастырып, сол тілге деген 
қызығушылығын арттыру;

– шәкірттердің мәдениетаралық біліктілігін дамыту;
– оқушылардың қазақ тілін оқу үрдісінде қалыптасатын білім, білік, 

дағдылары оларға мүмкіндіктер беруге тиіс;
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– өздерінің қызығушылықтары мен қабілеттеріне, мүдделеріне орай 
тілін үйреніп жүрген ел өкілдерімен тікелей байланыс орнатып, оны түрлі  
қарым-қатынас  жағдайларында  ары қарай жалғастырып, әріптесінің  
айтқандарына сай дұрыс деңгейде жауап беріп, өз сөзін қазақ тілінің түрлі 
құралдарын пайдалана отырып логикалық тұрғыда дұрыс құру;

– жазбаша  түрде  берілген  және тыңдап  түсінуге арналған мәтін-
дердің мағынасын түрлі деңгейлерде түсіну (негізгі мазмұнын түсіну, 
мағынасын толық түсіну, мағлұматтар алу), яғни мәтіннің сипатын 
және оның коммуникативтік тұрғыда атқаратын қызметін ескере оты-
рып түсіну, сондай-ақ таныс  емес сөздердің мағынасын (мысалы, сөздікті 
қолдану, тілдік  және кешендік  пайымдаулар арқылы, көрнекіліктер және 
т.б.) түсіну;

– шәкірт тілді меңгеру барысында атқарылатын жұмыстың сапалы, 
нәтижелі болуы, ең әуелі, оның ұмтылысына, ынтасына байланысты екенін 
түсінуге тиіс. 

Мұғалімнің пәнді оқытудағы біліктілігі мен  кәсіби шеберлігінен келіп 
туындайтын беделі оның қызмет бабында өктемдік көрсетуіне апарып 
соқтырмағаны жөн.

Мұғалім мен оқушы – тең құқылы субъектілер. Әр оқушы мен 
сыныптың,  мұғалімнің  кәсіби шеберлігі, бағдары мен жекебасы, мақсаты, 
қызығушылығы, ұмтылысы, ынтасы ескеріле отырып олардың тілді 
үйренудегі өзара біріккен күш-жігерлері, іс-әрекеттері арқасында нақты  оқу 
үрдісінің сапалы нәтижесіне қол  жеткізуге мүмкіндік туады. Мұғалімнің әсер 
етуімен оның қолданған материалдары мен өзара әрекеттік үлгілері арқылы 
шәкірттер арасында серіктестік әрі әріптестік пайда болып, сынып арасында 
жағымды ұмтылыс орын алады. Сыныпта бәсекелестік емес, ұйымдасу  ат-
мосферасы  болғаны дұрыс. 

Оқу үрдісі әрбір  оқушыға, сыныпқа, сондай-ақ мұғалімге үйлесімді 
түрде бағытталған болуы керек. Егер оқушы ауызша, жазбаша жұмыстардан 
қателер жіберетін болса, онда мұғалім тарапынан оған көмек, қолдау 
беретіндей етіп құрылған,  жекебасының ерекшелігін ескеруге арналған тех-
нология  қолданылады.

Сөз әрекетінің кез келгенін дұрыс игеру оқудың практикалық мақсаты 
болып табылады. 

Шәкірт ойын, пікірін айтып, жаза алған  жағдайда ғана оқу ісінің тар-
тымды, нәтижелі болуына қол жетіп, кедергілер мен қайшылықтар азаяды не 
жойылады.

Тіл жүйесінің  негіздері  және салаларын (лексика, грамматика, фонетика) 
меңгеру арнайы ықылас, ынтаны  қажет етеді. Алайда қосалқы, бағыныңқы 
рөл атқара отырып олар оқушының қазақ тілін  мәдениетаралық  қатынас 
құралы ретінде  пайдалануға дағдылануына қажетті тірек болады. Бұл орайда 
тілдік  қарым-қатынастың мазмұндық жағына көңіл басымырақ бөлінеді.

Тілді оқып үйренудегі коммуникативтілік пен жүйелілік, табиғи  қатынас 
пен тіл жүйесін арнайы қоса  меңгеру бір-біріне қарама-қайшы келмейді.
Олар бүкіл оқу үрдісінде  дидактикалық бірлік құрады.

Оқудың қазіргі жаңа үрдісі мультимедиалық сипатқа ие. Оқып үйрену 
барысында қолданылатын техникалық құралдар (магнитофон, бейнемагни-
тофон, проектор, компьютер, интерактивті тақта және т.б.) аутентті матери-
алдармен тікелей жұмыс істеуге жағдай тудырады.

Әдебиет
1. Қалқаева Г. Тілді және әдебиетті оқытуды жетілдіру технологиясы // Қазақ тілі мен әде-  

 биеті орыс мектебінде. – 2012. – №4.
2. Қабдықайырұлы  Қ.,  Монахов В.М. Оқытудың педагогикалық жаңа технологиясы. – А.:   

 1999. – 146-б.
3. Педагогикалық ізденіс. – Алматы: Рауан, 1976. – 95-б.

Қарағанды қаласы.
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Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылы 28-ақпандағы Қазақстан 
халқына «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Жолдауында «Қазақстан 

КІРІКТІРІЛГЕН   САБАҚТЫҢ 
ТИІМДІЛІГІ 

Жамал  ЁЛДАШОВА,
№11  мамандандырылған физика-
математикалық мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

ҚР
бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде 
танылуға тиіс. Бұлар қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық 
қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу 
тілі» екендігін жеткізген. Осы бағдарламаға сәйкес мектебімізде үш тілде 
кіріктірілген сабақтар өтіп тұрады. 

Кіріктірілген сабақтар оқушылардың мүмкіншіліктерін дамыта отырып 
қисынды ойлау мен ой-өрістерін кеңейтуге, қоршаған орта мен айналадағы 
құбылыстарға деген көзқарастарын дұрыс қалыптастыруға мүмкіндік береді.  
Сондықтан күн талабына сай оның маңызын ескеріп, мектебімізде үш пәнді 
біріктіре отырып «Етістіктің шақтары» тақырыбында кіріктірілген сабақ 
өткіздік.  Сабақты өткізген  мұғалімдер: осы мақала авторы және орыс тілі пәні 
мұғалімі С.Рахимова мен ағылшын тілі пәні мұғалімі М.Дельмұхамбетова.

Кіріктірілген сабақтың негізгі мақсаты – бір тақырыпты үш тілде меңгерту, 
осы арқылы оқушының қызығушылығын арттыру, үш тілдің ерекшеліктері 
мен ұқсастықтарын салыстыра білу қабілетін ұштау, әр пән бойынша өз білімін 
тереңдету, үш тілде ойлай алу қабілетін дамыту. Ортақ жоспар құрылып, сол 
бойынша әртүрлі тапсырмалар дайындалды, бұл өз кезеңінде ұстаздардың 
тәжірибе алмасуына оң бағыт берсе, оқушылардың сол тақырыпты үш пәннен 
де толық меңгеріп шығуына септігін тигізеді. Кіріктірілген сабақтарды жаңа 
сабаққа да, қайталау сабақтарына да қолдану өте тиімді. Күнделікті дағдыға 
енген кезде оқушыда үш тілде ойлай білу қабілеті қалыптасады. Сондықтан 
қайталау сабақтарында осындай интеграциялық әдісті қолдану өте тиімді. 

«Етістіктің шақтары» тақырыбында қазақ, орыс, ағылшын тілі пәндерінен 
өткен кіріктірілген сабақтың барысымен таныстыра кетейін. Сабақтың ба-
сында оқушылардың көңіл күйлерін көтеруде қазақ, орыс және ағылшын 
тілдеріндегі танымал әндер айтылды  және әннің сөздері арқылы топтасты-
рылды.

1. Білу. «Біліміңді байқап көр» бөлімінде оқушылар   үш тілде етістіктің 
шақтарын еске түсірді.  Берілген сұрақтарға   етістіктің шақтары тақырыбы 
бойынша үш тілде  жауап беруге  тырысты.

2. Түсіну. «Сен қалай ойлайсың?»  тапсырмасы бойынша етістіктерді 
сөйлемдерде дұрыс шақта қолдану жұмысы берілді. Қазақ тілінде берілген 
сөйлемді  етістіктің үш шағын қойып  аяқтау және сол сөйлемдерді орыс, 
ағылшын тілдеріне аудару ұсынылды. (Асан досымен серуен....) Топтық 
жұмыста оқушылардың сабаққа белсенділігі артып, ынтымақтастық орнады, 
оқушылардың субьектілік позициясы кеңейіп, дербес таным әрекеті дамыды. 

3. Талдау. «Кім жылдам?»  перфокарта арқылы жұмыс үш тілде берілген 
сөйлемдерді дұрыс шаққа топтастыру ұсынылды. Сөйлемдердің шақтарын 
белгілеуде оқушылар үш тілде де жақсы орындап шықты. 

4. Қолдану. «Сөйлем құрау» тапсырмасы бойынша  үш тілде етістіктер 
берілді, сол етістіктерді қолданып, үш шақта сөйлем құрау  ұсынылды: бар, 
сидеть, to play.

Белсенді, үлгерімі жоғары оқушы мен үлгерімі төмен оқушы арасындағы 
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ерекшелік осылай тапсырма қиындаған сайын біліне бастады. Дегенмен, 
оқушылар бір-біріне қолдау көрсетті, көмектесті, басқа топтан қалмауға ты-
рысты. 

5. Жинақтау. «Мәтінмен жұмыс» кезінде қазақ тілінде мәтін берілді. 
1-топқа сурет салып, ағылшын тілінде әңгімелеу, 2- топқа орыс тілінде кес-
те арқылы мәтіннің мазмұнын жеткізу, 3-топқа қазақ тілінде мәтіннен тірек 
сөздерін алып, бір шумақ өлең құрастыру ұсынылды. Осындай тапсырмалар 
арқылы оқушыларда ойлаудың жоғары деңгейін қалыптастыру көзделді. Үш 
топтың да оқушылары тапсырманы өз деңгейінде  жақсы орындады.

6. Бағалау. Бағалау парақшалары арқылы бағаланды. 
Өскелең ұрпақтың үш тілді: қазақ тілін – мемлекеттік тіл, орыс 

тілін – ұлтаралық  қатынас  тілі және  ағылшын  тілін – халықаралық  тіл 
ретінде оқып үйренуге  ұмтылыс  жасауы – замана талабы. Ол болашақ 
ұрпаққа қажеттіліктен туындап отыр. Сондықтан еліміздегі  “Үш тұғырлы 
тіл” мәдени бағдарламасын   жүзеге  асыруға  ұстаз  ретінде  әрқайсымыз  
шығармашылықпен қарап, өз үлесімізді қосуға зиялы қауым ретінде 
міндеттіміз деп ойлаймын.

Әдебиет 
1. Бекбосынов М. Интеграция әдісін қолданудың тиімділігі /Қазақ тілі мен әдебиеті орыс  

 мектебінде. – 2009. – №1. –  15– 19-б.
2. Турекулова П.Ш. Интегрированные уроки в развитии продуктивной деятельности уча - 

 щихся. – Афтореферат, 2006.
3. Орта білім берудің мазмұны: дәстүрлері мен өзгерістері. Мақалалар жинағы. – Астана,  

 2012.
Маңғыстау облысы
Ақтау қаласы.

лбасы Н.Ә. Назарбаевтың  «Нұр Отан» партиясының ХVI сиезіндегі  
сайлауалды бағдарламасы ретінде Қазақстанның болашақ даму жо-

МАТЕМАТИКАНЫ  ОҚЫТУ  АРҚЫЛЫ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН  ДАМЫТУ 

Г.КӨКЕНОВА,  
Жамбыл атындағы дарынды балаларға 
арналған  облыстық мамандандырылған 
мектеп-гимназия-интернатының 
математика  пәні   мұғалімі

Е
лына арналған бес институттық реформасы  халық арасында үлкен қолдау 
тапты. Осы реформаларды негізге ала отырып «100 нақты қадам: баршаға 
арналған қазіргі  заманғы мемлекет» ұлттық жоспары қабылданды. Ел 
президентінің «Егемен Қазақстан»  газетінің  2016 жылғы 6-қаңтардағы 
санында жарияланған  «Ұлт жоспары – Қазақстанды арманға бастайтын 
жол»  мақаласы «100 нақты қадам»  ұлт жоспарын орындаудың басталуы-
мен тұспа-тұс келді. Ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал 
етіп, адамзат қоғамын алға қарай жетелеуші құдіретті күш тек білімге ғана 
тіреледі. Заман талабы тұрғысынан  жеке тұлғаны дамытудағы қоғамның 
рухани және адамгершілік құндылықтарын қалыптастыруда білім беру са-
ласы – баса назар аударарлық мәселе. Н.Ә. Назарбаев 2012 жылы Астанада 
Назарбаев университетінде оқыған дәрісінде «Біз білім-ғылым-инновациялар 
үштігі билеген постиндустриялық  әлемге қарай жылжып келеміз» деген 
еді.  Сондықтан бәсекелестік талабына сай білім беру мен ғылымды  игерудің 
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заманға лайық үлгісін игеру керек.  Өйткені, ХХІ  ғасырда білімін дамы-
та алмаған елдің тығырыққа тірелері анық.  Бұл сөзді Елбасы 2005 жылғы 
жолдауында айтқан еді.  Мұндай үлгі жастарды тәрбиелеудің мемлекеттік 
тұжырымдамалары  мен  ұстанымдарында, «Қазақстан – 2050» стратегия-
сы  жоспарында бар. Елбасының ұсынысымен қабылданған «Нұрлы жол» 
бағдарламасы, «100 нақты  қадам», «Ұлт  жоспары» осы маңызды стра-
тегияны  жүзеге асыруға  бағытталған.  Осы ұлт жоспарының 76  және 
79- қадамдарында «....12 жылдық білім беруді  кезең-кезеңімен енгізу, 
функциялық сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандартта-
рын жаңарту» туралы аталып өтілген.

ХХІ ғасырда  Қазақстанның білім беру жүйесіндегі жалпы  және 
орта 12 жылдық  білім  беру  жүйесінің енгізілуі уақыт  талабы  бо-
лып  отыр.  Осыған орай, 12 жылдық  оқытуға көшу аясындағы ең өзекті 
мәселелердің бірі: мұғалімдерді  даярлау және қайта даярлау мәселесі екені 
сөзсіз. Себебі, жаңа формация  мұғалімі  «дайын»  білім көзі ғана болмай, 
керісінше  оқушыларының танымдық іс-әрекетінің ұйымдастырушысы және 
үйлестірушісі бола білуі, білімнің  құндылық ретіндегі және білімнің нәтиже 
ретіндегі  сипатына  терең  мән бере  білуі, нәтижеге бағдарланған білім сапа-
сын арттыруда  жаңаша жолдар мен әдістер табуға дағдыланған маман болуы 
қажет.

Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынов «Бала оқытуды жақсы  білейін 
деген адам әуелі балаларға үйрететін нәрселерін өзі жақсы білуі керек»...  
«Шығармашыл мұғалім шығармашыл шәкірт дайындайды» деген ой 
тұжырымдайды. 

Сынып  оқушыларына  білім беруде тиімді нәтижеге жету үшін оқыту 
әдістері мен құралдарын  іріктеу,  технологияны  таңдау,  оқу  үрдісін  
құру – мұға лім құзырындағы іс. Мектептерде математика пәнін оқытудың 
алдында жалпы мақсаттармен қатар осы  ғылымның ерекшеліктеріне 
сүйенетін спецификалық мақсаттар да тұр. Олардың бірі – математикалық 
ойлауды қалыптастыру және дамыту. Бұл оқушылардың математикалық 
жетістіктерінің пайда болуына және нәтижелі дамуына себеп болады. 
Баланың интеллектуалдық ойлау қабілетін үш бағытта жылдамдатуға бо-
лады: ойлаудың түсінікті құрылуы, сөйлеу интеллектісі және жоспар құру. 
Жақсы білімді қалыптастыру белгілі бір мақсатқа бағытталған ойлаусыз 
жүзеге аспайды, сондықтан ол қазіргі уақытта мектептегі оқытудың негізгі 
мақсаттарының бірі болып отыр. 

Ғылымның үздіксіз дамуы, оның жаңа бөлімдері мен бағыттарының пай-
да болуы математика пәнінің мазмұнының өзгеруін талап етеді: тәжірибелік 
құндылығы жоқ бөлімдер қысқартылып, жаңа өзекті және перспективті 
тақырыптар кірістірілуі керек. Осы айтылғандардың барлығымен қатар 
педагогикалық білім де өз орнында тұрған жоқ. Сабақта үнемі оқушылардың 
өз бетімен жұмыс жасау қабілеттері мен танымдық қызығуларының 
қалыптасуына көмектесетін тапсырмаларды пайдалану керек. Арнайы 
таңдап алынған жаттығулардың көмегімен оқушыларды берілген тапсырма-
ларды орындауға, бақылауға үйрету, аналогияны, индукцияны, салыстыруды 
қолдану және қорытынды шығаруға тиіспіз. Сабақ кезінде жылдам ойлануға 
арналған тапсырмаларды, математикалық ребустарды, күлкілі есептерді 
пайдаланған дұрыс. Төменде 8-сыныпқа арналған  өткен сабақтың әзірлемесі 
ұсынылып отыр. 

Сабақтың тақырыбы. Пифагор теоремасы.
Сабақтың мақсаты.
Білімділік.  Оқушылардың тақырып бойынша алған білімдерін тереңдетіп 

жинақтау, оны есеп шығарғанда қолдана білуге үйрету, алынған білімді прак-
тикада іске асыра білуге баулу.

Тәрбиелік. Пәнге деген қызығушылығын арттыру, білімге деген 



13

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

құштарлыққа баулу, ұқыптылық пен жауапкершілікке тәрбиелеуге түрткі жа-
сау.

Дамытушылық. Өз ойларын толық, нақты жеткізуге, коммуникативтік 
құзыреттілігін дамытуға, ойлауын, есте сақтауын дамытуға ықпал ету.

Сабақ типі. Бекіту, қорытындылау сабағы.
Сабақтағы әдіс-тәсілдер. Сұрақ-жауап, баяндау, ізденіс, топтық, жеке-

ше жұмыс.  Ойланту, ой салу.
Сабақтың көрнекілігі. Интерактивті тақта, компьютер, тапсырмалар 

жазылған карточкалар, суреттер, слайдтық презентация, бағалау парағы.
Сабақ барысы.
1. Ұйымдастыру.
Кезеңнің мақсаты: оқушыларды сабақта жұмыс істеуге даярлау.
2. Үй тапсырмасын тексеру.
Кезеңнің мақсаты: сынып бойынша үй тапсырмасының сапалы түрде 

дұрыс орындалуын тексеру, кеткен кемшіліктерді жою, білік, дағдыларын 
жетілдіру.

Үй тапсырмасын оқушылардың өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар 
мына төмендегілер.

1. Пифагор теоремасын кім дәлелдейді? 2 оқушы тақтада дәлелдеу: бірі 
тапсырманы толық айтады, екінші оқушы тексеріп тұрып, соңынан сұрақ 
қою арқылы қайталап тексереді.

2. Есептерді ауызша тексеру. №249. Теорема дәлелдеуін 1-оқушыдан 
толық, 2-оқушыдан сұрақ қою арқылы қысқаша тексеру.

3. Кімде қосымша толықтырулар бар. Пифагор теоремасының 100-ден 
аса дәлелдеуін қосымша ақпараттық іздену арқылы оқушы өзіндік жұмысын 
ортаға салады. (Оқулық  материалдары мен қосымша материалды салыстыр-
малы талдау жасау.)

Пифагор теоремасының арифметикалық тұжырымдамасы. Гипо-
тенузасының квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына тең. 

Пифагор теоремасының геометриялық тұжырымдамасы. Гипотенузаға 
сызылған квадраттың ауданы катеттеріне сызылған квадраттарының 
аудандарының қосындысына тең.

– Пифагор туралы тағы да қандай қосымша мәліметтер білесіңдер?
1-оқушы. Пифагор сонымен қатар музыка саласында да өз үлесін қосқан 

екен. (Оқушының қосымша ізденіс жұмысымен таныстыруы.)
Сергіту сәті. Абай өлшемі – есіңде ұста: Абай атамыздың 31 қара сөзінде 

айтылғандай, естіген нәрсені ұмытпауға тырысу керек. Ол үшін: 
– естіген нәрсені ынтамен ұға біл;
– естігеніңді ішіңнен бірнеше рет қайтала;
– ойлап, есте сақта;
– білімге мейірмен қара.
Бекіту кезеңі.
1. Оқулықпен жұмыс.
2. Карточкамен деңгейлік тапсырмаларды, жеке жұмыстарды орындау. 

(Карточкада 3 есеп, әркімге жеке беріледі.)
3. Топтық  жұмыс: есептің шығарылуын топ ішінде талдау. 
Бағалау. Оқушының өзіндік бағасы, топ жетекшісінің бағасы мұғалім 

бағасымен жинақталып, ортақ бағасы шығарылады. 
Үйге тапсырма. А тобы 261,262,263, Пифагор теоремасы.
Рефлексия.  Пифагор теоремасын оқудың қаншалықты қажеттілігі бар? 

Оқушы жауаптары ортаға салынады. 
Мұғалім. Мысыр құрылысшылары пирамида салғанда бұрышты тік 

етіп шығару үшін 12 түйіншегі бар жіңішке арқанды қолданған. Бір адам 
арқан ұшын ұстап, екінші адам жетінші түйіншекті ұстап, арқанның екінші 
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ұшын бірінші адамға беретін болған. Сонда катеттері 3 және 4, гипотенузасы 
5 болатын үшбұрыш шыққан, бұл үшбұрыш мысыр үшбұрышы деген атқа ие 
болған.

Зейінін аудару. Пифагор теоремасын қолдана отырып адам аяғы жете 
алмайтын нүктеге дейінгі қашықтықты, көлдің тереңдігін, өзеннің енін, 
қорғанның биіктігін анықтауға болады.

Әдебиет
1. Караев Ж.А. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях примене- 

 ния компьютерной технологии: дисс. д.п.н., 1994. – с. 287.
2. Кәсіби даму мектебі. – Алматы: Верена, 2007. – 93–97-б.
3.  Математика журналы. – 2008. – №3. – 20– 23-б.

Өскемен қаласы.

үгінгі таңда білім беру жүйесін дамытпалы оқу технологиясына ыңғайлау 
қажеттігі туды, оған себеп көп. Сол себепті оқытуда мұғалім де, оқушы 

ТІЛ ҮЙРЕТУДЕ  АҚПАРАТТЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  МАҢЫЗЫ ЗОР

Айгүл БЕЙСЕМБАЕВА,
Ғ.Мұстафин атындағы №83  жалпы білім беретін 
орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Б
да субъект ретінде алынуы қажет.

Қазақ тілін оқытудағы жалпы мақсат – оқушыларға ана тіліміздің 
ғасырлар бойы сұрыпталып келген көркемдігі мен әсем өрнегін, лексикалық 
байлығын таныту, қазақ тілінің қуатын, құдіретін, шешендігін жас ұрпақ бо-
йына дарыту, ана тілімізді қуатты әдеби тіл қатарынан түсірмей, мемлекетгік 
тіл мәртебесіне көтеру. Бұл мақсатта қазақ тілі мен әдебиетін компьютерлен-
діру оқушылардың оқуға деген қызығушылығын оятуға ықпалын тигізеді.

"Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 
әлемдік стандартқа  сай  мүдделі жаңа  білім  беру өте-мөте  қажет",– 
деп  Елбасы атап көрсеткеніндей, электронды оқыту әдіс-тәсілдерін мектепке 
енгізу – жаңа білім берудің бірден-бір шарты.

Ұрпақ мүддесі үшін оқу үрдісін жетілдіру күн тәртібінен түспейді, ал 
қазіргі кезеңде ол ең өзекті мәселе ретінде қайта жалғасын тауып дамуы тиіс. 
Мектепте жекелеген пәндерді оқыту кезінде компьютерді пайдаланудың жеке 
ұстанымдарын анықтауға мүмкіндік туып отыр. Қазіргі ақпараттық техноло-
гиялар заманында өркениет көшінен қалмау үшін қолда бар мүмкіндіктерді 
қарастыру – күттірмейтін нәрсе. Осындай мәселелердің бірі – қазақ тілі 
мен әдебиетін оқыту үрдісін компьютерлендіру.  Бүгінгі таңда электрондық 
оқулықтар білімді акпараттандырудың негізгі факторлары болып табылады. 
Барлық сыныптарда қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін компьютерлендіріп, 
компьютерлік бағдарламаларын пайдаланып, соның нәтижесінде оқушының 
пәнге қызығушылығын арттыруға күш салу керек.  Өйткені, бүгін білім 
берудің озық технологияларын меңгермейінше, сауатты да жан-жақты болу 
мүмкін емес.

Оқытуды ұйымдастырудың өте құнды түрі – бағдарламалап компьютер-
мен оқыту. Компьютерді қолданудың психологиялық тұрғыда тиімділігі сол, 
оқушының есту, көру, сөйлеу, түрлі ойындар ойнау, суреттер салуына мол 
мүмкіндік береді.

Компьютермен оқыту – оқушылардың өз бетімен іздену жұмысының өте 
тиімді түрі. Компьютермен оқыту үрдісін енгізу оқушылардың қызығуын 
арттыратыны соншалық, олар сабақтан тыс уақытта да құлшыныс таны-
татын болады. Компьютерді толық меңгерген оқушының оған қызығуы 
бұрынғыдан да арта түседі. Түрлі тапсырмаларды компьютермен орындау 
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оқушыны еркіндікке, төзімділікке, мақсаткерлікке баулиды. Компьютермен 
тапсырма орындауға мақсат айқын болғанымен, оған жетудің нақты жолда-
ры көрсетілмейді. Сондықтан бұдан ділгірлік туындап, оқушының қиялдау 
мүмкіндігіне жол ашылады, ақыл-ой белсенділігін дамытуға көмектеседі. 
Компьютермен жұмыс істеу өте қызықты. Нашар оқитын оқушының өзі ком-
пьютермен жұмыс істеуге қызығады, өйткені кейбір жағдайда компьютер 
білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді. 

Бір назар аударатын жайт, компьютерді қолдану мұғалімнің арнайы 
дайындығын қажет етеді. Мұғалім компьютерлік сауаттылықтың ғылыми 
негіздерін білуі шарт. Компьютерлік оқулықтар және компьютермен түрлі 
жұмыстар жүргізу арқылы оқушының біліктілігі мен белсенділігін, пәнге 
деген қызығушылығын арттыру жүзеге асырылады. Сондықтан оқушы ком-
пьютерде жұмыс істеуге қажетті біліктіліктерді меңгеруі қажет.

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін компьютермен оқыту оқу жұмысының 
жоғары дәрежелі болуына жағдай жасайды, оқушының қазақ тілі мен әдебиеті 
пәндері бойынша біліктілігі мен белсенділігін арттырады, жеке тұлғаның 
әлеуметтенуіне әсер етеді, өзін-өзі реттеуді дамытады, оқушының мақсатты 
қызметін ынталандырады. Қазақ тілі сабағында компьютерді қолдану 
мәтіндер мен ақпараттарды білуге жол ашады.

Мультимедиа бағдарламасы  бойынша ақын-жазушылардың өмірі мен 
шығармашылығын оқытуда географиялық картамен немесе көмекші ма-
териалдармен  жұмыс істеп, сарамандық жұмыс жүргізуге болады. Ақын-
жазушылардың шығармаларын, сазгерлердің күйлерін тыңдау арқылы 
мәнерлеп оқуды, эстетикалық тәрбиені қалыптастыруға мол мүмкіндік бар. 
Мәтіндік редактор арқылы бақылау жұмыстарын жүргізуге де болады (тест, 
диктант).

Компьютердің көмегімен жүргізілген бақылау жұмыстары оқушының 
білімін объективті бақылап, материалдың дұрыс өтілгенін немесе дұрыс 
өтілмегенін талдауға мүмкіндік береді. Бұрын адам ойында болмаған 
оқытудың жаңа әдістерін ұйымдастыруға болады. Мысалы, әртүрлі 
компьютерлік бағдарламамен мәтіндер жазу, оқу, талдау, тест шығару, сурет 
салу жұмыстарын үйренеді.  Ал сабақтың бекіту кезеңінде мынадай тапсырма 
орындауға болады. Бұл кезеңді "Атыңнан айналайын, халық әні" деп атап, муль-
тимедиа бағдарламасы бойынша халық әндерін тыңдау арқылы одағайларды 
тауып, үлгеріп жазып отыруға болады. Сонымен бірге  әртүрлі мәтін құру, 
мәтінге анотациялық талдау, диалог құру сияқты шығармашылық жұмыстар 
атқарылады. Осындай сабақтар шәкірттерді халықтық салт-дәстүрлер 
негізінде тәрбиелеумен қатар олардың шығармашылық жеке тұлғасын 
қалыптастыруға,  ақыл-ойын, ойлау қабілетін, ынтасын, коммуникативтік 
дағдыларын, интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға, алған білімдерін 
практикада пайдалануға мүмкіндік береді. Қазақ әдебиеті сабағында әрбір 
тақырыпты өткен кезде ақын-жазушылардың өмірі, шығармашылығы неме-
се шығармаларының мазмұны, композициясы, сюжеті, көркемдік ерекшелігі, 
т.б. туралы тірек-сілтемелер беруге болады. Оқушы тірек-сілтемелер арқылы 
ойын жинақтап, шығармашылықпен жұмыс істей алады. Сонымен бірге 
оқушылардың көмегімен бағдарламадан тыс материалдарды жинақтап, 
мультимедиа бағдарламасы бойынша репортаж дайындауға, ұйымдастыру 
кезеңінде олардың фотосуреттерінен галерея ұйымдастыруға болады.

Электрондық оқулық – мұғалім мен оқушының бірлескен іс-әрекетін 
көрсету нәтижесінің құралы.  Бұл оқулықты мынадай жағдайларда қолдануға 
болады:

– сабақта иллюстрациялық материал ретінде;
– сабақтан тыс уақытта өз бетімен шығармашылық тапсырмалар 

орындауда;
– емтиханға дайындық кезеңдерінде.
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Электрондық оқулықтар бойынша оқушылар тапсырманы қызыға орын-
дайды, пәнге қызығушылығы артады, оқу материалын тереңірек меңгеруге 
талпынады. Сонымен қатар өз қатесін өзі табады және өзін-өзі бағалауға 
үйренеді. Электрондық оқулықта өте көп көрнекілік материалдар қамтылады. 
Бұл көрнекіліктердің дидактикалық мәнін ашады. Мұндай көрнекіліктердің 
бәрін кәдімгі оқулықта беру мүмкін емес.

Электрондық оқулықты қолдану оқушының жоғары белсенді дүние-
танымын және өзіндік жұмыс аясын кеңейтеді, жан-жақты ақпараттандыруға 
жол ашады.  Электрондық окулықтардың тиімділігі мынада:

– оқушы арнайы бағдарламамен жұмыс істейді;
– оқушының білімі компьютерлік жүйе арқылы бағаланады;
– иллюстрациялық әдіс көп қолданылады;
– ойлау жүйесінің дамуына түрткі болады;
– берілген тапсырмаға деген қызығушылығын арттырады.
Әрбір сабақта жаңа сөздер, фонетикалық, лексика-грамматикалық 

тақырыптар, мәтін, жаттығу жұмыстары, диалог үлгілері, әр сабақтың соңында 
тест сұрақтары беріледі. Оқыту кезінде әртүрлі анықтамалар, нұсқаулар, 
тапсырмалар берілуі тиіс. Мектепте оқыту үрдісінде электрондық оқулық 
қолдану өте тиімді. Оқушылар өздерінің білімін өз бетімен толықтырып, ем-
тихан материалдарына дайындалады.

Электрондық оқулықтар арқылы оқыту кезінде 3 қағиданы анықтай білу 
керек:

– логикалық ойлау жүйесін дамыту;
– ойлау белсенділігін арттыру;
– трансформация әрекетін жетілдіру.
Логикалық ойлау операцияларын қалыптастыру жолдары мыналардан 

тұрады:
– заттардың, сөздердің қасиеттерін сипаттау;
– берілген қасиеттерге сай немесе басқа нәрселердің ұқсас және өзгеше 

қасиеттерін анықтау. Мысалы, "Сөздерді анықтау", "Артық сөзді табу", 
"Сөйлем құрастыру", "Болымсыз сөйлем құрастыру", т.б.

Ойлау белсенділігін, өз бетімен жұмыс істеуін дамыту жолдары:
– сұрақ қою;
– шағын пікірталас өткізу;
– мазмұнын айту.  Мысалы, "Ситуация құрыңыз", "Қалай пайдалануға 

болады?", "Кері сөйле", "Өз ойыңызды айтыңыз".
Трансформация әрекетін жетілдіру бағытында арнайы жаттығулар 

ұсынуға болады. Мысалы, "Қажеттісін таңдап ал", "Қажетті қосымшаны 
қойыңыз", "Сөз тіркестерін пайдаланып сөйлем құрастырыңыз", т.б.

Компьютерді пайдалану сабақ сапасын көтерумен қатар оқушылардың 
ынтасын, белсенділігін арттыруда ерекше орын алады. Оқушының на-
зарын пән мазмұнына аударады, өз бетінше практикалық жұмыстарды 
орындауға қызықтырады.  Мұғалім, көбінесе, оқытудың әртүрлі әдіс-
тәсілдерін қолданғаны жөн. Көбінесе, проблемалық оқыту, ойын арқылы 
оқыту, инновациялық оқыту, саралап оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, 
компьютерлік оқыту және жаңа технологиялар бойынша оқыту, электрондық 
оқыту, т.б. Компьютерлік технологияларды оқу үрдісінде тиімді қолдану 
үшін, ең алдымен, өтетін пәнге талдау жасау керек, себебі, компьютерді 
жақсы меңгерген мұғалім ғана бағдарламашылар көмегін қолдана отырып 
компьютерлік бағдарламалар, электрондық оқулықтар жасай алады.

Өткен ұрпақ үшін кітаптың маңызы қандай болса, компьютер де оқушы 
үшін қоршаған әлемді тану құралы ретінде сондай маңызды. Ендеше  барлық 
пәнді, соның ішінде, қазақ тілі мен әдебиеті пәні сабақтарын компьютердің 
қуаттауымен жүргізуді үйрену – бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі.

Оқыту үрдісінде шәкірт пен ұстаз арасындағы қарым-қатынастың 
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атқаратын рөлі ерекше. Осы талапты жақсы түсінген ұстаз ғана өз 
оқушыларының жүрегіне жол тауып, олардың компьютерге деген 
қызығушылығын, пәнді үйренуге деген ынта-жігерін, құштарлығын артты-
рады.  
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үгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында жан-жақты дамыған са-
уатты,  саналы  азамат тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Мұндай 
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ЫНТАЛАНДЫРУ  ӘДІСТЕРІНІҢ  ЫҚПАЛЫ 

Алтынай СКАКОВА,
№165 мамандандырылған лицейдің қазақ тілі мен
әдебиеті пәні мұғалімі

Аннотация.  Мақалада орта мектептерде қазіргі күні қолданыста жүрген ын-
таландыру әдістері жіктеп көрсетілген. Әдістерді қолдану орны мен тиімділігі, 
олардың оқушы білімін жақсартудағы ерекшеліктері, оқуға қызықтырудың әдістері 
мен тәсілдері, жоғары нәтиже көрсеткен оқушының еңбегін бағалау, оны мақтау мен 
марапаттау, кері жағдайда жазалау әдістерін қолданудың маңызы баян етіледі. 

Б
мақсаттың баянды болуы оқу-ағарту жүйесінің үлесіне түсетінін ескерсек, 
білім негізі мектептен басталатындықтан, жас жеткіншектердің білімді, білікті 
болуында оқыту әдістерінің алатын орны ерекше. Дұрыс таңдап алынған әдіс 
арқылы оқушыны білім алуға, оқуға қызықтыра отырып тұлғаның дамуын 
қалыптастыруға болады.

Оқыту әдістерінің тиімділігін арттырып, оқытудың жаңа нысандары мен 
тәсілдерін меңгеру қажеттігіне педагогикалық зерттеулерде айрықша мән 
беріледі. Алайда, оқыту әдісін таңдау – күрделі үрдістің бірі. Кейбір әдістерді 
қолдануда біржақты асыра сілтеушілікке жол бермеу керек. Әр тақырып 
оқытудың ерекше тәсілдері мен жолдарын талап етеді. 

Сабақтың тақырыбы мен мақсатына, оқу материалының мазмұны мен 
көлеміне, оқушылардың дайындық дәрежесіне сәйкес сабақтың құрылысы 
мен оқу әдісін ұдайы толықтырып отыруды мұғалім өзі белгілеп, өзі таңдап 
алады. Белгілі бір оқыту әдісін таңдауға төмендегідей шарттар ықпал етеді:

– оқыту әдістерін оның мақсат-міндеттеріне, оқушылардың жас және 
таным әрекетінің ерекшеліктеріне сай қолдану;

– мектептің материалдық-техникалық негізін ескеру;
– мектептің орналасқан жерін ескеру. Мысалы, қала мектептерінде 

оқушыларды өндіріс орындарына, ауыл мектептерінде ауылшаруашылық 
өндірісіне экскурсияға апару;

– мұғалімнің шығармашылығы және шеберлігі. Оқытудың нәтижелі 
өтуіне негіз болатын сабақ мақсатының айқындығы. Себебі, оқу материа-

2. “Қазақстан мектебі” №4, 2016.
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лын баяндауда негізгі идеясын немесе оқушылардың іс-әрекетін анықтап ал-
май, оқыту мақсатына жету мүмкін емес. 

Ең бастысы, оқушының бойында өз ісіне деген жауапкершілікті 
қалыптастыру қажет. Оның бірнеше тәсілдері бар, атап айтқанда:

– оқушыға оқудың өзіне және қоғамға пайдасын түсіндіру;
– талап қою;
– талаптарды орындауға үйрету;
– өз міндеттерін жақсы атқаратындарды мадақтау;
– керек жағдайда жазалау әдісін қолдану;
– оқушыға кемшіліктерін айтып, оларды түзетуге көмектесу. 
Оқуға байланысты талаптар қою әдісі арқылы оқушыларға барлық пәндер 

бойынша бағалау өлшемдері, мектептің ішкі тәртібі, оқушылардың құқықтары 
мен міндеттері түсіндіріледі. Оқушыларды оқу жұмысының алуан түрін 
орындауға үйрету, жаттықтыру борыш пен жауапкершілікті қалыптастырады. 

Оқулық тақырыптарының мазмұны – оқу іс-әрекетіне қызықтыратын 
негізгі құрал. Мұғалімнің сөйлеу мәдениеті де оқушы сезіміне әсер етеді. 

Оқуға қызықтырудың өте жақсы әдісі – танымдық ойындар. Пікірсайыстар 
да оқушыны оқуға қызықтырады. Үлгерімі төмен оқушыларды жеткен 
жетістігіне қуанту да олардың оқуға ықыласын арттырады.

Қазіргі кезде оқыту әдістерінің ішінде жиі кездесетіні ынталанды-
ру әдістері болып табылады. Бүгінгі күні бұл әдістің бірнеше түрі мектеп 
тәжірибесінде қолданыста, дегенмен, кең етек жая қоймаған. Солардың 
ішінде Т.Е. Конникова, Г.И. Шукина және В.С. Сластенин жасаған жіктеуде 
бірізділік байқалады. “Айрықша қолданылатын әдістер – мадақтау, жарыс, 
жазалау”, – деп тұжырымдаған В.А. Сластенин, Т.Е. Конникова және т.б.

Ынталандыру оқушылардың жақсы бағалануын көрсетеді. Ол жағымды 
дағдылар мен әдеттерді бекітеді және қалыпты эмоция мен сенімділікті 
қалыптастырады. Ынталандыру барысында индивидтің жеке қасиеттерін 
ескеру қажет. Оқушыны белгілі іс-әрекетті орындауға талаптандыру ниетімен 
қолданылатын әдістер тобында ынталандырудың орны ерекше. Бұл әдістің 
ежелден мадақтау мен жазалау түрі белгілі.

Мадақтау – бұл баланың жағымды мінез-құлқын ынталандыру құралы. 
Егер бала өзінің жетістігін және ұжым алдындағы жауапкершілігін сезе 
білсе, онда мадақтаудың құндылығы арта түседі. Мадақтауды оқушылардың 
жағымды әрекеттерін қолдау үшін қолданады. Мадақтау түрліше орындалуы 
мүмкін. Оқу үрдісінде жиі қолданылатындары – мақұлдау, мақтау, қолдау, 
қуаттау, алғыс жариялау, құрметке бөлеу,  құрметті құқықтар беру, мақтау 
қағаздары мен сыйлықтар беру, марапаттау және т.б. Мадақтау әдісін 
белгілі бір мөлшерде қолдану керек. Орынсыз және шамадан тыс мадақтаудың 
тәрбиеге тигізер пайдасынан гөрі зияны көп. Мадақтаудан балада менмендік, 
тәкаппарлық, дандайсушылық туады. Сондықтан мадақтау үшін жеткілікті 
мәліметтер керек.

Мадақтау түрлері:
– баға қою;
– тапсырмалар арқылы оқушыны табысқа жеткізу;
– оқушыны тәжірибе және зертханалық жұмыстарды жүргізуге кө-

мекші етіп алу;
– топтық тәжірибелік жұмыс кезінде оқушыға бөлімшелерді басқарту;
– үлгерім және сабаққа қатынас көрсеткіштерін шығару;
– білімнің қоғамдық байқауының қорытындылары бойынша мадақтау;
– жақсы оқитын оқушылардың үлгерімі төмен оқушыларға көмектесуі, 

т.б.
Мадақтауды қолдану талаптары мыналар:
– жетістіктермен қоса мінез-құлықтың мотивтерін де ескеру;
– мадақтау арқылы оқушыны басқаларға қарсы қоймау керек, белгілі бір 

жетістіктерге жеткен оқушылармен қоса берілген тапсырмаларды орын-
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дауда еңбекқорлық пен жауапкершілік танытқан оқушыларды да мадақтау;
– оқушылардың жеке ерекшеліктері мен олардың ұжымдағы мәртебесін 

ескеру, мадақтау жиі болмауы қажет;
– ұжымның пікірін ескеру;
– мадақтау әділ болуы қажет.
Балалар табиғатына аса тән құбылыс – бәсекелестік. Төңірегіндегілер 

арасында өз беделін танытып, оны бекіту – әр адамның тума қажеті. Бұл 
қажеттілікті іске асыру басқалармен жарысуды керек етеді. Жарыс нәтижесі 
баланың ұжымдағы беделін ұзақ уақытқа айқындап бекітеді. 

Жарыс әдісімен баланың бәсекелестікке деген табиғи қажеттігін жеке 
тұлғаға және жалпы қоғамға сай қасиеттерді баулитын тәрбие арнасына бұруға 
болады. Өзара жарыса жүріп, оқушылар қоғамдық қылық тәжірибелерін тез 
игеріп, тән-дене, адамгершілік, эстетикалық сапаларын дамытады. Жарыс, 
әсіресе, үлгерімі төмен оқушылар үшін аса қажет. Сонымен қатар бұл –  
балалардың ұжымда іс-әрекетін ұйымдастыру және ынталандыру әдісі. Ұжым 
жарыстың барысында өзінің жетістігі және жарысушы ұжымдардың табысы 
үшін әрекет жасайды. Жарыс оқушылардың, әсіресе енжар оқушылардың 
белсенділігін арттырады, жауапкершілігін, ұжымшылдығын дамытады. Бұл 
әдіс оқушыны бәсекелестікке, алда болуға тәрбиелейді, өзара жарысып, 
қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін игеріп, адамгершілік қасиеттерін дамы-
тады. Жарыстарды ұйымдастыру – оқушылар психологиясын білуді талап 
ететін күрделі іс. Жарыстың мақсаттары мен міндеттерін алдын ала анықтап, 
бағдарламасын құрастырып, оның нәтижелерін бағалаудың шарттары мен 
көрсеткіштерін қалыптастыру қажет.

Жарыстың  мазмұны айтарлықтай қиын болып келеді. Мектеп 
тәжірибесінде, көбінесе, жарыстар оқу іс-әрекетінің нәтижелері бойын-
ша жүргізіледі. Сондықтан оқушылардың үй жұмысын жүйелі орында-
уын, ынта-ықыласын, сабақтағы ескертулердің аздығын, дәптерлердің 
тазалығын көрсеткіш ретінде алған орынды. Кейде жарысты дәстүр түрінде 
де пайдалануға болады. Мысалы: а) үйге берілетін оқу тапсырмасын үнемі 
орындау; ә) сабақ үстінде ескертпесіз жұмыс істеу, мектеп және үй режимін 
сақтау; б) қарт адамдарға көмектесу. Жарыстардың бағдарламаларын, шарт-
тары мен көрсеткіштерін жасауға, оның нәтижелерін бағалауға оқушыларды 
да қатыстыру қажет. Жарыстағы тартыстың адал әрі ашық болуын қадағалау 
керек.

Ізгіліктік педагогика жазалауды да жоққа шығармайды, бірақ оның шегін, 
сипатын, орындалу жолдарын өзгертуді талап етеді. Тәрбие әдістерінің ең 
көнелерінің ішіндегі жазалау – кеңінен танымал әрі өте қиын ынталандыру 
әдісінің бір түрі. 

Басқа тәрбие әдістері секілді жазалау да қылық-әрекеттердің сырттай 
себептерінің тұлғалық ішкі ықылас-ниеттерге ауысуына негізделген. Мектеп 
тәжірибесінде жазалаудың келесідей түрлері қолданылып жүр: 1) қосымша 
міндеттер таңу; 2) кей құқықтардан айыру не шектеу; 3) моральдық сөгіс, не 
айып тағу; 4) талқыға салу. Тәрбие барысында жазалаудың келесі формала-
ры қабылданған: жақтырмау, ескерту, сөгіс жариялау, алдын ала сақтандыру, 
айыпқа сай талап қою, ұялту, жиналысқа салу, белгілі бір жеңілдіктерінен 
айыру және т.б. Ал төтенше жағдайларда сабаққа қатыстырмау немесе тіпті 
мектептен шығару (педагогикалық және оқушылар кеңесі бойынша) сияқты 
түрлері де қолданылады.

Жазалау әдісінің тиімділігін анықтаушы шарттарға мыналар кіреді.
1. Оқушы «пір» тұтқан абыройлы адам тарапынан болған жаза әсерлі келеді. 

Келеңсіз қылығы тек мұғалім емес, дос, жолдастарының да жақтырмауына, 
ескертуіне ұшыраса, айып сезімі күштілеу болады. Сондықтан тәрбиеші 
ұжымдық пікірге көбірек жүгінгені жөн.

2. Бүкіл сыныпқа жаза қолдануға болмайды.
3. Жаза шешімі қабылданса, ол орындалуы шарт. 
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4. Жаза тиімділігі оның оқушыға түсінікті болып, оны әділ деп 
қабылдауынан. Өтелген жаза қайтып еске алынбайды, оқушымен қалыпты 
қатынас жалғасын табады. 

5. Жазала, бірақ оқушының намысына тиюші болма. Ұстаз жазаны  жек 
көргендігінен  емес,  педагогикалық  қажеттіктен  қолданады.  «Келеңсіз 
қылық – жаза» формуласы мүлтіксіз орындалуы шарт. 

6. Жазалау мәселесін шешуде, негізінен, келеңсіз қылықтарды, бо-
лымсыз мінез бітістері мен әдістерді шектеу, тежеуге бағытталған тәрбие 
әрекеттері тізбегін біртіндеп қолданып, басты, мәні нақты, ұнамды сапаларды 
орнықтыруға қаратылған іс-әрекеттерге өту қажет.

7. Жазалау әдісін қолдануға негіз – дау-дамайлы жағдаят. Бірақ көрінген 
орынсыз қылық пен ережеден ауытқу жанжал туындатпайды, сондықтан, 
парықсыз жаза қолдана беруге болмайды. Жазалау мәселесінде жалпы, бар-
ша жағдайға жаза тағайындау мүмкін емес, әрқандай тәртіп бұзу өзінің дара 
сипатына ие: оны істеген кім, қандай жағдайда болды, себептері не – осы 
жәйттерді ескерумен жаза жеңіл не өте қатал болуы ықтимал. 

8. Жазалау – өте ауыр да әсерлі әдіс. Жаза таңдаудағы педагог қателігін 
түзету өте қиын. Сондықтан жүз берген жағдай жөнінде толық та анық түсінік 
болмағанша, асығыстықпен жаза қолдануға болмайды. Кері жағдайда жаза өз 
әділдігі мен пайдасын жоғалтады. 

9.  Педагогикалық үрдістегі жаза  кек алу құралы емес. Балада жазаның 
оның өз пайдасы үшін қолданылып жатқанына сенім тудырыңыз, әрқандай 
жаза әр баланың жеке ерекшеліктеріне орай қолданылғаны дұрыс. 

10. Жазаның жеке балаға, оны даралығына сай қолдануы  әділдіктен 
ауытқу емес. Бұл өте маңызды проблема. Егер педагог оқушының жеке 
тұлғалық ерекшеліктеріне мән беретін болса, жаза да, мадақтау да жікке 
келеді, ал егер ол тек келеңсіз қылықтың өзіне мән беріп, қай тәрбиеленуші 
тарапынан болғанына назар аудармаса, жаза түрлері жіктелінбей қолданылып, 
тұлғалық бағыт заңдылығына қайшы келеді. Мұғалім өз педагогикалық по-
зициясын балаларға түсіндіруі шарт, сонда ғана шәкірттер жаза әділдігін мо-
йындайды.

11. Әрқандай жаза педагогикалық әдептілікті, жас кезеңдері психология-
сын, сонымен бірге тек жазамен істі оңғаруға болмайтынын түсінген жөн. 

Соңғы жылдары дәстүрлі ықпал әдістеріне қосымша субъектив-
прагматикалық  әдістің  тиімділігі  айтылып жүр. Ғылыми зерттеулер мен 
практика нақтылағандай, бүгінгі жастардың ерекшелігі – өмірге деген 
прагматикалық (пайдакүнемдік) қатынасы. Осыдан қазіргі заман оқушысы 
өзіне, өз жолдастарына тәрбие маған не береді, неге, қай уақытта ол қажет, 
одан түсер пайда қандай және қаншалықты деген сұрақтарды жиі қоятын бол-
ды. Бұл әдіс әлі қалыптасып, ресми қабылданған емес, бірақ тұрмыста мұғалім 
мен оқушылар арасында түзілетін келісім-шарттар жүйесімен біртіндеп 
тұрақтанып келеді. 

Субъектив-прагматикалық әдіс негізі – тәрбиесіздік пен білімсіздіктің, 
тәртіп пен қоғамдық талаптарды өрескел бұзудың пайдасыз екенін түсіну. 
Қоғамдық және экономикалық қатынастар баланы ерте жастан қатаң 
бәсекелестік тайталасқа қосып, өмірге тыңғылықты дайындық көруге 
мәжбүрлейді. Осыдан да нарықтық экономикаға ертерек көшіп, дамыған 
елдердегі мектептік білім мен тәрбие беру қарапайым тұрмыс-тіршілік 
қажетіне (утилитарное) бағытталып,  шәкірттерді оқу орнын бітірген соң 
жұмыс табу, яғни тіршілік қамын жасауға тәрбиелеу көзделуде. 

Субъектив-прагматикалық әдісті  нақты  іске  асыру  жолдары төмен-
дегідей:

– тараптар міндеттері анық көрсетіліп, тәрбиеші мен тәрбиеленуші 
арасында жасалған келісім-шарт (контракт); 

– тәрбиешілер және ата-аналар ортасында келісіммен түзілген жеке 
өзіндік жетілу бағдарламасы (өзіндік тәрбие мазмұны);
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– жеке қызығушылықты арттыру үшін оқушылар қалаулары бойынша 
түзілген төлемді оқу-тәрбие топтары; 

– соңғы техникалық құралдар және электрондық-есептеу машиналары 
жәрдемімен тәрбиеленушілердің мінез-құлығын, әлеуметтік дамуын үздіксіз 
бақылауға алу, яғни, мониторинг жүргізу;

– техникалық құралдармен жинақталған сандық және сапалық көрсет-
кіштер нәтижесі негізінде тәрбиеленушінің жеке-дара даму бағытын 
анықтап, тұлғаның қажетті қасиет сапаларын алдын ала жоспарланған 
арнада тәрбиелеудің «сценариін» түзу; 

– ұдайы өткізіліп тұратын ойын, жарыс, курстарға байланысты әрбір 
оқушының тәрбиелік, әлеуметтік кемел, азаматтық дәрежесін анықтау 
үшін ұйымдастырылатын тест-байқаулар; 

– тәртіп бұзушыларды жазалау мақсатында қолданылатын айыппұл 
төлету, құқықтары мен еркіндігінен айыру, әлеуметтік-қоғамдық 
басымдықтарын (привилегии) алып тастау және т.б. секілді шараларды 
пайдалану. 

Бұл әдіс әзірше еліміз мектептерінде кең өріс ала алмай отыр. Деген-
мен, тұрмысымызға қарқындай еніп жатқан әлеуметтік және экономикалық 
өзгерістер уақыт оздырмай, тәрбие үрдісінің маңызды шарттарының бірі 
ретінде  субъектив-прагматикалық  әдістің алғы шепке шығуы – заңды 
күтілетін құбылыс.

Оқыту әдістерінің барлығы ретімен білім, білік, дағдыны қалыптастыруға 
бағытталған. Ынталандыру әдістерінің олардан айырмашылығы: мұғалім 
мен оқушы арасындағы өзара байланыс іс-әрекеттерінің соңғы нәтижесінде 
тәрбиелі тұлғаның сапалы даму деңгейін анықтайды. Тәрбие мақсаты жемісті 
болу үшін тәрбие әдістерін тиімді пайдалану қажет. Әдістердің бірлігі 
оқушылардың даму деңгейін анықтап, әрбір кезде адекватты қойылған 
мақсатты іске асыруға бағытталады.

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Еңсесін енді көтеріп келе жатқан 
біздің еліміз үшін дарынды ұрпақтың орны мүлде бөлек» дегені мәлім. Де-
мек, ұстаздар қауымының оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, 
ғылымды насихаттау бағытында интеллектуалды дамуына жол ашу, ғылыми-
танымдық қызығушылығын қолдау мақсатында оқушылармен жұмыс жасауда 
ынталандыру әдістерін қолдану тиімді болатынын ескеруге тиіспіз.
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Резюме

В статье классифицированы методы стимулирования, используемые в средних школах в 
наши дни. Описаны случаи применения этих методов, а так же эффективность и особенности 
в улучшении знания ученика. Затрагиваются вопросы оценивания знания ученика, показавшего 
высокие результаты, значения похвалы и поощрения и даже о способах наказания. Неоспоримо, 
что уместно использованные методы стимулирования помогут в достижении высоких показа-
телей.

Summary
In article classified incentive methods which used in secondary schools nowadays. Written cases 

of applications and effectiveness, their qualities in improving knowledge of the student. Also written 
about the values of the method and ways of stimulate, about marking of pupils showed high results on 
the values of praise and rewards and otherwise about the methods of punishment. Undeniable, that 
pertinently using of incentive methods help in achieving high levels.

Алматы қаласы.
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ектептегі оқу-тәрбие үрдісінің сапасын жақсартуда оқу кабинеттерінің 
атқарар қызметі мол. Себебі, кабинеттердің толықтай техникалық 

Редакция поштасынан

«ҮЗДІК ОҚУ КАБИНЕТІ – 2016» БАЙҚАУЫ

Данасұлу   ЖҰМАҒАЗИЕВА,
№272 орта мектеп директорының  ғылыми-
әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары

М
құрылғылармен, оқу жабдықтарымен және оқу-әдістемелік құралдарымен 
жабдықталуының арқасында мұғалімдерге сабақ түсіндіру кезінде  қолайлы 
жағдай туса,  оқушылардың қызығушылықтары мен белсенділіктері артады. 
Осы орайда  мектебімізде  ғылыми-әдістемелік  жұмыс  жоспарына  сәйкес 
«Үздік   оқу   кабинеті – 2016»   байқауы   өткізілді.   Мұндай  байқаудың  
мақсаты  – Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарт талаптарын жүзеге асыруда пән кабинеттерінің 
рөлін арттыру мен үздік оқу кабинеттерін анықтау арқылы олардың 
жетекшілеріне қолдау көрсетіп, марапаттау болды. 

Жалпы  қатысушы кабинеттер саны байқаудың ережесіне сәйкес таң-
далып, нәтижесінде мектебіміздің 16 кабинеті қатыстырылды. Байқау ба-
рысында барлық қатысушылардың кабинетті жабдықтауға тыңғылықты 
дайындалғаны көрініп тұрды. Мектеп кабинеттерінің жағдайы бірнеше 
негізгі бағыттар: кабинеттің материалдық-техникалық және оқу-әдістемелік 
құралдармен жабдықталуы мен қамтылуы, оқу кабинетінің безендірілу 
мәдениеті, техникалық қауіпсіздік ережелері мен санитарлық-гигиеналық 
норма талаптарын сақтау жағдайы бойынша бағаланды. Байқаудың 
қорытындысын шығару үшін арнайы әділқазылар алқасы құрылып, оның 
құрамына директордың ғылыми-әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары мен 
кәсіподақ ұйымының төрайымы, сондай-ақ педагог-психолог пен тәжірибелі 
ұстаздар кірді. Байқау барысында ерекше назар кабинеттің мазмұнына 
аударылды. Қазылар көпшілік кабинеттерде қажетті оқу-әдістемелік 
және техникалық құралдарымен жабдықталғанын, оқушылардың са-
нына кабинеттің сыйымдылық мөлшері мен гигиеналық нормаларына 
сәйкестігін, күн сәулесінің  түсу мөлшеріне сәйкес кабинеттің боялуын, дәрі 
қорапшаларымен жабдықталуын, бөлме өсімдіктері мен жалюздердің болу-
ын ерекше атап өтті. 

Байқау жұмыстарын талқылай келе «Үздік оқу кабинеті – 2016» 
байқауының бас жүлдесін №17 қазақ тілі мен әдебиеті кабинетінің жетекшісі 
М.С. Қайнарова иеленді. Бірінші орын №13 биология кабинетінің жетекшісі 
Ш.С. Әбдрахманова мен №21 химия кабинетінің жетекшісі Л.Мешітбаеваға, 
екінші орын №20 ағылшын тілі  кабинетінің жетекшісі Б.Теңізбаева және 
технология кабинетінің жетекшісі С.Жанқуатоваға берілсе, үшінші орынды 
№18 орыс тілі мен әдебиеті кабинетінің жетекшісі Г. Әметова, №19 физика 
кабинетінің жетекшісі  Ф.Бақбергенова және №9 информатика кабинетінің 
жетекшісі А.Ізтаев өзара бөлісті. Байқау соңында барлық жеңімпаздар дип-
ломдармен және алғыс хаттармен марапатталды. 

Жалпы байқау қорытындысы мектеп бойынша оқу кабинеттерінің 
деңгейін анықтауға мүмкіндік беріп, кабинет  жетекшілеріне алдағы уақытта 
да оқу кабинеттерінің материалдық және оқу-әдістемелік базасын ұдайы 
жетілдіру мен дамытып отыру жүктелді.

Қызылорда облысы
Байқоңыр қаласы.
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Тағзым

олар бала әу бастан...
Адам өмірі балалықтан басталады. Бәріміз де бала болдық. Балалық 

ӘЛИХАННЫҢ   БІЛІМ   АЛУ   ЖӘНЕ 
АҒАРТУШЫЛЫҚ   ЖОЛЫ

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

Б
кездегі кейбір оқиғалардың елес берер сәттері болады. Негізінде, өзінің 
жазғанын жадында сақталарлық, көргенін елестете еске түсірерлік дарын 
деңгейі ертерек қалыптасқан бүлдіршіндер болады.

«Адамның бір қызығы бала» дегендейін қандай ата-ана болсын, өз 
баласының қызығына тоймайды. Болар бала әу бастан білініп, жасы-
нан жарқырай бастайды. Сондай бала кезінен ерекшелігімен ерте көзге 
түскендердің бірі – бала Әлихан.

Бүлдіршін шағында тіл орамы толық жетілмей көп үндемейтін, айтқанды 
мұқият тыңдап, әр нәрсені байыппен бақылап, зерделей қарап, асықпай-
аптықпай сөйлейтін, ауылдастары аялайтын бала болған.

Туыпты  Сарыарқаның  даласында, Жасынан  ерекше бір болған бала,
Ақтоғайда Жіңішке өзен саласында. Туғаннан ақыл берген Аллатағала. 
Қайырым жасап ауылына, аймағына, Алғырлық, сыпайылық, кеңшілікті,
Айналыпты  көпшіліктің  баласына. Санасына сіңірген ақылды ата-ана. 

Есейе келе епті де өжет, бетті де белді, өнерлі де өнегелі, қарапайым да 
қайратты жас болып өскен.

Бала бойындағы жағымды қасиеттерді анасы ерте аңғарады. Баласының 
кейбіреулерше «түп тамырым төре» деп кеудесін кере сөйлемейтінін, бірақ 
тектіліктің тәнті де тәлімді қасиеттерін санасына сыналай сіңіре бастағанын 
сезеді. Ақылдылық пен адамгершіліктің алғашқы белгілерін бауыр еті 
баласының бойынан байқаған ақылман ана Әлиханның болашағына үлкен 
үмітпен қарайды. Ана мен баланың арасындағы саналы сезім мен сындарлы 
сенімді аңғарған туған-туыстары мен көрші-қолаңдар да аяулы ананың арма-
нына  үлкен үлес қоса жас өскінді бетінен қақпай, желпінте жетілдіруге көмек 
береді. Шынында, Әлиханның анасы  Бегжан тобықты Мамай-Жолбарыс-
Дулат батырлардың ұрпағы. Ауыл адамдары ғана емес, тіпті ат тұяғы жетер 
жердегі аралас-құралас көпшілік ақылды да абройлы анаға үлкен құрметпен 
қарап, Бегімханым деп атап кеткен. 

Әлиханның нағашысы батыр Мамай,           Тектіден текті туар көп жағдайда,
Қатты соққы жауларына берген талай,     Қайнаған қаны таза  тұла  бойда.
«Бегімханым – дана  да панамыз» деп,         Білім алып, тектілігін шын сақтаса,
Ардақтапты ауыл, аймақ халқы солай.        Ел басқарар көсем ұл сол болмай ма?!

Адамнан адам туар милы болып, тектіден текті туар сыйлы болып. 
Әлиханның да тамыры мен талабынан зиялылық нышанының ерте білінуі 
осы пайымды да парасатты әке-шешенің, туған топырағындағы даналар мен 
тамылжыған табиғатының   әсері десек те болар.

Ауылда хат тануға талпынған баласын әкесі Қарқаралыға апарып моллаға 
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мұсылманша, одан Қами Бекметовке орысша оқуға берген. Жүйесіз берген 
білімге  қанағаттанбаған  Әлихан  өз  бетімен  қаладағы  үш  сыныптық  баста-
уыш мектепке ауысады. Бастауышты бітірген соң Қарқаралыдағы үш жылдық 
училищеге түсіп, оны интернатқа жатып аяқтайды. Осында оқып жүргенде 
Дала генерал-губернаторы Г.А.Колпаковский келеді. Ол оқушыларды 
сынамақ болып, арба доңғалағының диаметрін айтып, ойша шығаруға 
«Омбы мен Қарқаралының арасы 760 шақырым.  Осы аралықты өткенше 
арбаның доңғалағы неше рет айналады?» деген есепті береді. Бәрінен бұрын 
шығарған Әлихан болыпты. 

Училищені өте жақсы бітірген Әлихан Қарқаралы уезі бастығының  жол-
дауымен Омбының техникалық училищесіне жіберіледі. Училище тікелей  
Ресей императорына қарасты оқу орны, оған көпшілігінде дворян, дін 
басыларының және қала тұрғындарының балалары қабылданатын. Шаруа ба-
лаларына бөлінген аз орынға арнайы жіберілгендердің көпшілігі өте алмай-
тын. Ауыл есебінен барған Әлихан емтиханнан ойдағыдай өтіп, уез сенімін 
ақтап, төрт жылдан кейін  «техник» маманы деген аттестат алған соң Әлихан 
директордың атына Санкт-Петербордағы императорлық Орман институты-
на түсуге өтініш жазады. Өтінішінде фамилиясын Бөкейхан (Нұрмұхамедов 
емес) деп көрсетіп, қолын қояды. Училище директоры Н.Е. Доброхотов өз 
тарапынан Қарқаралы уезі бастығына «Әлиханның өте жақсы оқып, үлгілі 
тәртіп көрсетуіне байланысты... жоғары оқу орнына баруы қажет, сол 
себепті оның оқуға баруына қазақ қауымдастығы стипендиясының берілуі 
жалғаса берсін...» деген хат жібереді. Осыдан кейін Г.А. Колпаковскийдің 
қолдауымен, оның канцелериясынан Орман институтының профессоры Бо-
родинге жазылған мінездемесі мен ұсыныс хатын алып, Санкт-Петерборға 
барып оқуға түседі. Ол заманда ондай адамдардың қошемет-қостауын көріп, 
үлкен шаһарға оқуға жолдама алу оңайға түспейтін. Қандай да бір көмек 
беруді өтінуге, тіпті өз балаларын оқытуға сұраныс жасау үшін лауазымды 
шенеуніктердің алдына баруға тіс қаққан бай-сұлтандардың да батылы бара 
қоймайтын. «...Мыңды басқан мысы кеп» дегендейін сол кездің өзінде-ақ 
ақылды да алғыр, кейіпті де көркем жігіттің танысты таңғалтатын, жақынды 
жандандыратын, жатты жақындататын, алысты арбай алатын «Сегіз қырлы, 
бір сырлы» салиқалық қасиеттері болған-ау деуге болар. Жігерлі жастың 
жарқ етіп жарқырап, лап етіп жалындауы ерте басталғанын сезінуге болады. 
Жоғары білімді экономист және заң институтын сырттай бітіріп заңгерлік 
мамандыққа ие болуының өзі ол кезеңдегі қазақ даласы үшін желкенді 
жетістік. Қос дипломға ие болу білім мен мәдениет ошағының ортасында 
өскен қала жастарының өздеріне де оңайшылыққа түспейтін. 

Білімге құштарлана бастаған жасөспірім қолына түскен әр тілдегі басы-
лымдарды зерделей оқып, мазмұнына тереңірек үңіледі. Баласының ауылға 
келгенде өзімен бірге ала келген кітаптарынан бас алмай оқып, маңына 
шоғырланғандарға басқа ел, бөтен жерлердегі жағдайларды түсіндіре де 
қызыға айтуын және кейбір өзі естімеген буржуазия, интелигенттер, сая-
си партия, феодал, капитализм, экономика, т.б. сөздерді жиі естіген анасы 
ұлының енді өзінің ғана емес, елінің баласы болып, жаңа бір үлкен жолға 
бағыт алғанын  сезеді. Баласының білімділігіне  қуанса да, оның бойындағы 
анасынан алыстатарлық бейтаныс бетбұрысқа қызыға да қызғана қарайды. 
Ұлы аңсаған арман ерекшелігін ерте сезінген ана жүрегі баласының білімді 
болғанына тәуба деп, оның болашақ өмір жолына жақсылық, басына бақыт 
тілейді. 

Әлихан Бөкейханның  жоғары білім алу кезеңі, сол кездегі мыңдаған 
тұрғыны мен біліктілер мен белсенділер шоғырланған әлемдегі ірі қалалардың 
бірі – Ресей орталығы Санкт-Петерборда өтеді. Білім жолында жүрген жа-
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лынды жас оқи да ойлана жүріп, өзі білім алған оқу орындарын, қала мен 
дала жағдайларын салыстыра келе, оларды зерттей де зерделей түсе өз 
халқының тұрмыс жағдайының нашарлығына мән береді. Білім алушыларға 
қоластындағы басқа ұлыстар мен ұлттардың, елдер мен жерлердің тари-
хи дамуы, өркенді жетістігі туралы ешқандай мәлімет-мағлұмат бермей, 
берілген жағдайда  мешеулігі мен мәдениетінің төмендігін сөз етіп,  Ресейдің 
алыптығын алға тарта, патшаларының ұлылығын жиі ұлықтайтынын 
байқайды. Қарапайым жұмыскерлер мен шаруалардың жағдайын жақсартуды 
ойластырмайтынына көзі жетеді. Осындай ойда өзі ғана емес, басқа да 
студенттердің, олардың бас қосып ой толқындарын ортаға салар үйірмелердің 
барлығын сезген жігерлі жас олармен тез араласып, белсенді мүшесінің бірі 
болады.

Ағартушылық еңбегіндегі ерекшеліктері
Жас болса да оның білім алу және Омбыдағы алғашқы еңбек уақыттары 

саяси санасын оята да оңтайлаған, ғылым жолына бет бұра ізденісте болған, 
қаламгерлік те қайраткерлік қасиеттері қалыптасқан жылдары болды. Елін 
бодандықтан, жерін «қарашекпенділерден» арылтудың саяси да сақтаушы 
соқпағын, халқын қараңғылық пен надандықтың шырмауынан шығарарлық 
жайсаң да жарық жолын іздестіреді. Ең әуелі халықтың сана-сезімін ояту, 
оқыту, ағарту, сөйтіп қазақ ұлтының ұлттық тілін, ұлттық жазба әдебиетін 
қалыптастыру, яғни халықтың жалпыұлттық мәдениетін өркендетуді 
көздейді. Осы  ойларын қалайда іс жүзіне асырып, озық елдердің ортасынан 
орын алуды  басым да басты мақсаты етеді.

Жоғарыда айтылған үлкен де ұлы, маңызды да мағыналы мақсатқа жетуді 
Әлекең өзінен бастады десек шатаспаспыз. Ол «білекті – бірді, білімді – 
мыңды жығар» деген даналар қағидасын еске түйе және білімсіз-ғылым, 
ғылымсыз-жаңалық болмайтынына ерекше мән береді. Басқаларды үйрету 
үшін, ең алдымен, өзі оқып, өзі біліп, өзі жазса ғана  өзгелердің алдында 
үлгілі де өнегелі, беделді де биік боларын біледі. Әлекең «Мұғалімдерге 
хат»  мақаласында «оқытушылар аспан әлемі, дін, тағы басқа мәселелерді 
балаларға ерте түсіндіруі керек», ал «Білім күші»  әңгімесінде «Өткен дүние 
соғысында білім жеңді..., бәрінен білім жүйрік», –  деп қорытындылайды. 
Өзінің 71 жас өмірінің есті де елеулі шағында үнемі оқып, білім алып, талмай 
жазып жұртына тарату әрекетінен танбаған. Білім жолындағы тағы да бір на-
зар аударарлық ғанибетті қасиеті: өзі ғана біліп қоймай, өзгені де, тіпті жалпы 
халықты сауаттылық пен мәдениеттілікке тартып, өнер мен кәсіпке бейімдеп, 
білімнің биігіне жетелеуі. Зейін қоя оқып зерделей қарасақ, білімгер де 
қаламгер дананың бұл бағыттағы еңбектері ұшан-теңіз.

Мақсатын орындау барысында сол кездің бетке ұстар білімділері мен 
зиялыларын өз қатарына тартқан.  А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Мұстафа 
Шоқай, Ж.Аймауытұлы, С.Сәдуақасұлы, Ә.Ермекұлы, Жақыптың Ақпайы, 
т.б. жүздеген жақтастарымен біріге де пікірлесе, кеңесе де келісе отырып қана 
көпті көндіріп, істер әрекеттерін әспеттеп, нәрлі нәтижеге, ойлаған ойына 
жетерін,  беделінің бекірін білген. Әлиханның сыйлы да беделділігін өзімен 
көп жыл қызметтес болған Ахмет Байтұрсынұлының мына бір шумағынан-ақ 
сеземіз:
Қырағы, қия жазбас, сұңқарым-ай!  Кім біліп, ер еңбегін сезіп жатыр?
Қажымас қашық жолға тұлпарым-ай!  Кім шыдап, жолдастыққа төзіп жатыр?
Үйілген өлексені өрге сүйреп,  Сасық ми, салқын жүрек санасыздар,
Шығармақ қыр басына, іңкәрім-ай!  Алаңсыз ақ малтасын езіп жатыр.

Сол  секілді  Жүсіпбек Аймауытұлының «Қараңғыда қан жылап, 
қаңғырған күнде басын қазақ жолына құрбан қылған ағамыз. Асқар беліміз! 
Өміріңде жүрген жолың, біздей інілеріңізге жағып қойған шамшырақ» 
деуінің өзі Әлекеңнің қазағы үшін құрбан болған арысымыздың бірі екендігін 
танытады.
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Ғаламдағы кешегі оқиғаны үйде отырып-ақ оқып-естіп,  тіпті сол сәтте 
біліп жатқан қазіргі мына заманымыздың өзінде өтіп жатқан өзгерістерге 
түсіністікпен қарамай, сан-саққа бұратындар баршылық. Ол кезеңдерде 
Әлекеңді, оның маңындағылардың көзқарастарын түсінбей, өзінше «малта-
сын езгендер» әлдеқайда көп еді, ал олардың санасын ояту оңайға түспегені 
белгілі...

Айтылғандар мен жазылғандарды қазақтың кең даласына таратудың 
бірден-бір жолы ақпарат көзі екендігін ерте түсінген ақыл иесі баспа 
жұмысына  айрықша назар аударған. Оның «Иртыш», «Омич», «Голос сте-
пи» газеттеріндегі редакторлық жұмысы және 1898–1927 жылдар арасында 
орыс тіліндегі «Новая жизнь», «Сибирские вопросы», татар тілінде шығатын 
«Фікір», «Уақыт», қазақ тіліндегі көптеген баспа беттерінде мақалалары 
мезгіл-мезгіл жарияланып, әртүрлі жанрдағы басылымдары шыққан. 

Әлихан Бөкейхан қазақ жерінде өз газеті, өз басылымдары болуын 
қалайды.  «В период 17 октября и после А.Букейхан собирался издавать 
газету на киргизском языке и уехал в степь...» («Новая жизнь», Санкт-
Петербург, 1906 г.) дегеніндей, «Әлихан Омбы, Семей, Орынбордағы пат-
ша  чиновниктері кабинеттерінің табалдырығын тоздырып, ақырында 
рұқсат алады» («Әлихан Бөкейхан» (С.Аққұлыұлы, «Қазақ энциклопедия-
сы», 1995 ж.)). 1913 жылы Орынборда «Қазақ» газетін ұйымдастырып, онда 
қазақ жерінің, ондағы халықтардың жағдайы жөніндегі қазақ зиялыларының 
шығармашылық еңбектерінің тұрақты түрде берілуін құптап,  олардың 
маңыздылығы мен мақсаттылығын қадағалаған.  Осы баспадан «Әлихан 
Бөкейханның 250-ден астам мақалалары, ғылыми зерттеулері, аудармалары  
жарық көрді». «В целом, газета «Казах» достигла очень высокого научного 
уровня» (Общество изучения Средней Азии, «Казахи о русских...», Оксфорд, 
Англия, 1985г.).

Ұйымдастыру  әрекетінде  және басшылық қызметте жүрген, соны-
мен қатар «тар жол, тайғақ кешу» кезінде қысым-қыспақта өмір кеш-
кен қайраткердің уақыт тауып, жыл сайын 15–60-тан  кем емес еңбегін 
оқырмандарына ұсынуы, халық санасына саңылау салып, жүрегіне жылы 
жел есудің, еркіндікке жетудің бірден-бір қуатты күші тек осындай басылым-
дар екендігіне кәміл сенгендігі. Қалың қауымды қараңғы түнектен шығаруға 
таласып-тартысқан осындай еңбекқор да бейнетқор адамды қалайша 
қажымас қаламгер, ғажайып тұлға деп атамасқа?! Әлиханның еңбек жолда-
рын 1995 жылға дейін зерттеп зерделеп әр мақаласының аталуын, жазылған 
уақытын, басылым атын нақтылай көрсеткен бас редактор Р.Нұрғалиев пен 
қазақтың атақты академиктері мен ғалымдары, жазушылары мен тарихшы-
ларынан құрылған 28 редакциялық алқа мүшелері және құрастырушы автор 
Сұлтанхан Аққұлыұлының энциклопедиясында «Ә.Н. Бөкейхан еңбектерінің 
библиографиялық көрсеткіштері» берілген. Аты әйгілі, сол заманның 
қоғамына қауіпті саналған азамат мақалаларын басқызу мақсатында «Қыр 
баласы» (201 рет), «А.Б» (32), «Ғали хан» (45), «V» (59), «Сын степей» (11), 
«Стастик» (8), т.б. жасырын атпен (барлығы 28) жіберіп отырған. 

Әлекеңнің, оның әріптестері мен қаламдастарының елінің білім саласы-
на, ағартушылық-ақпараттық қызметіне, халқының қажеттілігіне заман та-
лабына сай өзгерістер енгізіп, әдеби әм мәдени үрдісінің дамуына құлшына 
кірісіп, өзіндік үлестерін қосқанын ағылшын ғалымдарының «Около десяти 
лет, вплоть до начала 30-х годов, члены Алашорды сохраняли почти полный 
контроль над образованием, прессой и издательским делом в Казахстане, 
следуя единственной цели – придать  советской казахской культуре отчет-
ливо национальный характер» (Общество изучения Средней Азии, «Казахи 
о русских до 1917 года, А.Букейхан, М.Дулатов, А.Байтурсын, Т.Рыскулов», 
Оксфорд, Англия,1985), – деп берген бағасын бағамдай қорытындылауға бо-
лады.

Өкінішке орай, Әлиханның өзіне де, қаламына да кедергі болған  кейбір 
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тілі мен ойы жаттарға еліккен түрі мен тілі бір, тілегі мен жүрегі басқа 
қаракөздердің, белсенділер мен тілкесерлердің жандайшаптығынан да-
надан қалған құнды да қымбат мол мұралар 1927 жылдан бастап  мұрағат 
қорынан да, халқының ойынан да жойылып біткен. Өзінің қазақ жеріндегі 
он екі уезді зерттеп жинаған материалдарынан құралған 13 томнан тұратын 
ғылыми жинақтары да «қаскөйлер» мен «мәңгүрттердің»  жағымсыз 
жарапазандарының нәтижесінде жойылып бітті десек болады. 

Осы орайда, Әлихан Бөкейханның нағыз адами да саяси көзқарасының 
қалыптасып, тәжірибесінің толықсыған шағында жазғандары мен ол азамат 
туралы тарихи деректердің Франция, Англия, Түркия сияқты мемлекеттер 
мен  Ресейдің кейбір қалаларындағы мұрағаттардан табылуда деген тиіп-
қашты сөздердің де дәтке қуат екенін айта кеткен дұрыс болар. Олардың 
ақиқаттығына көз жеткізу, аға-аталарының зерттеулерін одан әрі дамыту 
қазіргі оқымыстыларымыз бен келер ұрпаққа мирас етер парасатты парыз. 

Сауат ашуға тиімді де әсерлі жол ауыз әдебиеті екенін, оны басқа 
халықтар сияқты қазақ жұртының да құмарта оқитынын ел тарихындағы 
ержүрек батырлар, жігерлі жыраулар, ақылман азаматтар жөнінде жазылған 
ертегілер, жырлар, дастандар екенін бала кезінен білетін Әлихан қазақ эпо-
сы мен фольклорына да көп көңіл бөлген. «Қара қыпшақ Қобыланды» (1915 
ж.),  «Қалқаман – Мамыр»  (1915 ж.),  «Ер  Тарғын»  (1923 ж.),  «Қозы  Көр-
пеш – Баян» (1924 ж.), т.б. жырларды зерттеп, олардың шығу тарихына, жыр-
лау ерекшелігіне, түпнұсқамен қиыспайтын кейбір кемшіліктеріне сынмен 
қарап, ғылыми талап қоя өзіндік ой-пікірін білдіреді. Халық ауыз әдебиетінің 
оқырмандарға тигізер әсерін, құндылық кереметтігін өте жоғары бағалайды. 
Мәселен, үздік туындыларымыздың бірі «Қозы Көрпеш – Баянды» 1924 
жылы Мәскеуден кітап етіп бастырып, ондағы «Сөз басында» «Норманға 
«Фауст» қандай болса, түрік баласы «Қозы Көрпеш – Баян» сондай», – деп 
Еуропаның озық әдебиетімен салыстырып,  ризашылықпен сипаттайды.

 Жырлардың тәрбиелік  мәніне, олардың мазмұнындағы жаңа бетбұрысқа 
жоғары баға береді. Мәселен,  «Батыр Бекеттегі» (1923 ж.) қолға түскен ба-
тырды қуып барып, қашуға, елге қайтуына көмектескен оның жарының іс-
қимылына масаттана  «қазақ әйелінің ерлігі мақтануға жарарлық» дей келе, 
сондай тәлімділік те танымдылық тарихи әрекеттерді көпшілікке  үлгі етуді 
жөн санайды. Жоғарыда жазылған жылдары көрсетілген мақалаларды оқыған  
жыршы-авторлардың өздері де зерделі зерттеушінің әділ сыны мен талап-
тілектерін еш қарсылықсыз құптаған болар деуге болар. Оның ауыз әдебиеті 
жөніндегі еңбектеріне Франциядағы Сорбонна университетінің ғалымдары 
«Оның «Қыр баласы» деген лақап есіммен жариялаған қазақ эпосы тура-
лы тамаша зерттеулері отандастарының сана-сезімін оятуда зор маңызы 
болды» (I.А. Беннигсен, Ш.Лемерсье-Келькежей, «Пресса и национальное 
движение среди муслман России до 1920», Париж, 1964 г.) деген ойларын 
білдірген. Ауыздан ауызға, жырдан жырға көшіп,  ғасырлар бойы сақталып 
келе жатқан ауыз әдебиетіміздің мазмұны жастарымыздың патриоттық ру-
хын көтеруде, ұлттық әдебиетіміздің ауыз әдебиетіне кіріге өсіп-өркендеуіне  
зор әсер етері сөзсіз.

Өз заманының ақын- жазушыларының көркем шығармалары мен ұлағатты 
ұлыларының еңбектерін таныстыру, мүмкіндігінше аударып насихаттау ел 
мәдениетінің өсіп-өркендеуіне септігі тиеріне ден қояды. Әлиханның  ұлы 
ойшылдарымыз, қазақтың үш алыбы: Абай, Шоқан, Ыбырай еңбектерімен 
танысқанына күмән келтіре алмаймыз. Оларды өзге зиялылардың да толық 
танып, насихаттауына бас болып, жалпы көпшіліктің көкірек көзін ашуға ат-
салысады. 

Әсіресе, хакім Абай өлеңдерін жиі оқып, қара сөздерімен таныстығын 
жазған мақалаларынан, басқа әріптестеріне берген кеңестерінен байқауға бо-
лады.  Абай өлеңдерінің құдіреттілігіне, өзге үшін, әсіресе қазақтың өзі үшін 
тұнып тұрған тәлім, өрнекті өнеге екендігіне көзі жеткен ол  алып ақынның 
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асқақтығын, өлеңдерінің өміршеңдігін  басқаларға  паш етеді. Семейден орыс 
тілінде шығатын «Семипалатинский листогінің» 250–252 үш нөміріне «Абай 
(Ибраһим) Құнанбайұлы» атты кең көлемдегі мүнаһиб-мақаласын жариялай-
ды. Автордың Абай данаға арнап жазғандары  1905–1907 жылдар арасында 
басқа да үш басылымнан жарық көреді. Абай поэзиясын    «как это покажут 
его стихи, представлял недюжинную силу и составляет гордость казахского 
народа. Еще не было казахского поэта, так возвысившего духовное твор-
чество народа, как Абай. Чудные его стихи, посвященные четырём време-
нам года (весна, лето, осень и зима), сделали бы честь знаменитым поэтам 
Европы», – деп Абайды алғаш рет жоғары бағалаған Әлихан еді» («Әлихан 
Бөкейхан» (С.Аққұлыұлы, «Қазақ энциклопедиясы», 1995 ж.)). 

 Әріптестеріне де қазақтың ұлыларын халық арасына кең таратуға 
ақыл береді. Абайды өзі ғана жазып қоймай, Ахметке жазғызады. Шоқанды 
Міржақып жазады. Ахметке «сен енді Ыбырай туралы жаз деп қолқалайды». 
Абай балаларына, әсіресе Кәкітайға әкесінің еңбектерін баспа арқылы 
шығаруға ақыл беріп, Санкт-Петербор баспаханасынан шығаруға өзі 
көмектеседі. Шәкәрімнің «Қалқаман – Мамыр», Міржақыптың «Бақытсыз 
Жамал», Жүсіпбектің «Қартқожасы», басқа да жырларды зерттей де талдай 
отырып олардың мазмұны арқылы жазушылар мен жыраулардың қазақтың 
дәстүр-салтын , сенім-нанымдарын сақтаудағы, патриоттық рухты көтерудегі 
ой-тұжырымдарының асқақтығын, тілдерінің шеберлігін оқырмандарға таны-
тады.  «Қарақыпшақ Қобыландыдағы» әйелдер бейнесіне, әйелдер теңдігіне 
дұрыс көңіл бөлінгендігін мақұлдаса, Шоқан еңбектеріндегі ерекшеліктерді, 
жаңалықтарды «Шоқанның кітабы секілді еңбектерді асыл әдебиет, «ли-
тература» жолы» деп  кейінгі жазушылардың назарын аударып, көпшілік 
оқырман санасына ши жүгіртеді.

Әлекең  басқа ұлт пен ұлыстан үйренерлік те үлгі аларлық жағдайдың 
бар екендігіне көңіл бөліп, олардың  көркем әдебиеттерін аудара көпшіліктің 
танымына ұсынады. Өзінің кемел шағында тоғыз тілді меңгерген ол Л.Н. 
Толстойдың «Кавказ тұтқыны», «Қажымұрат», А.П.Чеховтың «Хаме-
леоны», Ги де Мопассанның «Жарасын алдырған анасы», Д.М. Мамин-
Сибиряктың, В.Г.Короленконың, сондай-ақ татар,  үнді, түрік тектес Қырым 
халқы жазушыларының көптеген еңбектерін аударып, баспа арқылы жан-
жаққа таратады. Әр елдің тіл мен дініне қоса жерінің байлығын, әдебиеті 
мен мәдениетін, өркениетті өнері мен жалпы даму жолын олардың төл 
шығармаларынан толығырақ оқып-білуге болатынын түсіндіріп, оқырмандар 
қатарын ұлғайтуды ойластырады. 

Халықтың   сана-сезімін ояту,  мәдениетін   көтерудің  бірден-бір  жолы 
мектептер  ашу  екеніне  көзі  жеткен  Әлихан  Бөкейхан  қазақ жерінде 
өз тілінде оқытатын оқу орындарының ашылуын қалайды. Шовинистік  
саясаттағы  патша  атқамінерлерінің  қоластындағы  қарапайым  халықтың  
қараңғылығын қалап,  ұлт  зиялыларының  тілегіне теріс қарап,  құптамайтын  
пиғылын  таниды. «У нас также преследуется  школа с казахским  языком,  
нас  тоже  давит   цензура.  Вот  уже  13 месяцев, например, не могу до-
биться от цензуры  разрешения  на  издание  киргизского  перевода  46-ти  
басен  И.Крылова...», – деп 1905 жылы Мәскеуде өткен орыстың «жергілікті 
және қалалық қоғам қайраткерлері» съезінде өз ойын ашық айтады. Сондай-
ақ, зұлмат заманның, отаршылық шырмаудың зардабынан халқының 
тұрмыс-салтының, білім деңгейінің төмендігін өзінің атышулы «Қазақтар» 
(«Киргизи», 1910) деген орыс тілінде жазылған еңбегінде жан-жақты зерт-
тей көрсетеді. Қанат жайған әділетсіздік әрекеттерін сынай отырып Ақтөбе 
уезіндегі қазақша сауаттылары – 42,3%, орысша сауаттылары – 2,7 %,  
ал  Қабанбай  уезінде  қазақша сауаттылары – 38 %, орысша сауаттысы – 
3,6%, т.с.с. тайға таңба басқандай нақты деректерді көрсете отырып  патша 
өкіметінің «қазақтардың 2%-ы  ғана сауатты» деген кемсіту, шатастыру үшін 
берілген статистикалық өтірігін әшкерелейді.
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Сауаттылықтың сындарлы да салиқалы жолын болашақ ұрпақтың бо-
йынан көргісі келген ол ел зиялылары мен көкірегі ояу қатарластары мен 
таныстарына балаларын білім-білік жолына салуды, адамдықтың асыл 
қасиеттерін танытуды насихаттайды. Әлиханның өз туғандарына «Балалар 
сауатсыз қалмасын. Оқытыңдар. Ол үшін бастауыш мектеп ашыңдар. 
Әзіхан сен Жекежалдағы үйіңді мектепке бер, жылылап ұста. Базылхан сен 
мектепке керекті құрал-жабдықтарды тауып, қаражатын бересің. Смахан 
сен мұғалім жалдайсың, басшылық жасайсың. Әзірше сабақ беруге САГУ-
де (Орта Азия мемлекеттік университеті) оқып жүрген балаларың Райым-
жан және Мәденді пайдаланыңдар» («Әлекеңнің өмірі» (Смахан Бөкейхан, 
(«Жұлдыз» журналы, №3, 1996 ж., №3, 2003 ж.)) деген тікелей тапсырыс бере 
отырып бостандықтың бірден-бір жолы білімде екенін түсіндіреді. Сондай-
ақ, «Мал, мал деп малдың соңына ере бермеңдер, одан да білім теріңдер, 
мәдениетке бой ұрыңдар» («Алаш үшін жүрегін алау еткен» (М.Халиолла, 
«Орталық Қазақстан», 2005 ж.)) деген уағызынан және Ә.Бөкейханның 
1913–1924 жылдарда 15-ке тарта, одан кейінгі 1925–1927 жылдары «Жаңа 
мектеп», «Жаңа кітап», т.б. баспаларында  30-дан аса білім, мектеп, мұғалім 
мәселелері туралы мақалаларынан парасатты педагогтің ағарту, сауаттылық 
барысындағы сан қилы ой тебіреністерін байқауға болады.

Әлихан Бөкейханның ғылым жолына қосқан үлесі де ұлан-ғайыр. 
Ол –  қазақтың тұңғыш статист, аграршы экономист ғалымы. Ол – та-
рих, әдебиеттану, фольклор, ізгіліктану, т.б. ғылым салаларында зерттеу-
лер жасап, монографиялар, жинақтар қалдырған бірден-бір бірегей ғалым. 
«Жуырда Прагадағы ғылымтану саласы бойынша болған конференцияда 
«Қазақ ғылымы қашаннан басталады?» деген сұраққа «1896 жылдардағы 
Ә.Бөкейхановтың ғылыми зерттеулерінен басталады» деп нақты жа-
уап бердік» (Айгүл Смақова, филология ғылымының докторы, профес-
сор «Аңыз адам», №20, 2011 ж.). Әлбетте бұған, біріншіден, оның орман 
шаруашылығы институтындағы білімі, Ф.А. Щербина мен С.П. Шевцов 
бастаған экспедициядағы Орта Азия мен Сібірге жасалған экспедициялар 
құрамындағы практикалық, ғылыми сараптамалық еңбектерінің көмегі, 
екіншіден, ізденісі мен еңбекқорлығының нәтижесі зор болғаны белгілі.

Әлиханның  ағартушылық бағытындағы рухани ұстанымының мықты-
лығы қызмет бабындағы іс-әрекеттерінде, қоғамдық қарым-қатынастар 
кезінде немесе қаламгерлік еңбектерінде болсын айқын байқалады. 

«Алаш» партиясы бағдарламасының алғашқы жобасының IХ ғылым-
білім үйрету тарауында «Оқу ордаларының есігі кімге де болса ашық һәм 
ақысыз болуы; жұртқа жалпы оқу жайылуы. Бастауыш мектептерде 
ана тілінде оқуы; қазақ өз тілінде орта мектеп, универиситет ашуы; оқу 
жолы өз алды  автономия  түрінде  болуы;  хүкімет  оқу  ісінде кіріспеу; 
мұғалімдер-профессорлар өзара сайлаумен қойылуы; ел ішінде кітапханалар 
ашылуы», –  деп  жазудың өзі-ақ алаштықтардың халықты сауаттылыққа тар-
ту саласын кеңінен ойластырудағы   партия төрағасы Әлекеңнің де еңбегі аз 
еместігін көрсетеді.

Әлекеңнің әлем таңғаларлық мұндай ұлылық қасиеттеріне, оның 
«Уақытша үкіметтің басында отырған масондардың қазақ халқына автономия 
беруден бас тартуына байланысты  кадет партиясының Орталық комитетінен 
және партия қатарынан қолма-қол шығуы» және Алаш партиясының 
көсемдері мен саяси белсенділерін қудалап, партияны жапқаннан кейін 
өтірік кешірім жасаған болып, қызметке жібергенде  «найзаның ұшымен, 
айбалтаның жүзімен болған үкіметке», большевиктерге қызмет етуден бас 
тартуы айғақ. Ұлыны ұлы таниды.  Бұған дәлел ретінде шығыстың ұлы ақыны 
Саадидің Ә.Бөкейханға арнаған өлеңінен үзінді келтіре отырып, мақаланы 
қорытындыласақ дейміз.  

Талайлар бұл дүниеге келген, кеткен,         Қалар тек сол азамат мәңгілік боп,
Өмір сүре өркендеген, терін төккен.       Халқына адалдықпен қызмет еткен.
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стаздың шәкірт тәрбиелеудегі алатын орны зор екендігін айшықтау 
мақсатында  жуырда С.Бәйішев атындағы  Ақтөбе облыстық әмбебап 

БІЛІКТІ  ҰСТАЗ, БІРЕГЕЙ  ТҰЛҒА

Рысжан  ҚАРАҒҰЛОВА, 
С.Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық
әмбебап  ғылыми  кітапханасының 
бөлім  меңгерушісі

Ұ
ғылыми кітапханасы  «Руханият» клубының мүшелерімен бірлесе отырып  
профессор, тарих ғылымының кандидаты, ҚР білім беру ісінің үздігі Тұрсын 
Жағалтаеваның шәкірт тәрбиелеуге сіңірген өнегелі өмір жолына арналған 
«Мейірім мен ізгіліктен жаралған» атты еске алу кешін ұйымдастырды. 

Еске алу кеші «Ұстаз» өлеңімен басталып, жүргізуші жиналған оқырман 
қауымына Т.Жағалтаеваның  өмірі мен ұстаздық жолын таныстырды.

Ұстаздық еңбек  жолын  Ақтөбе қаласындағы №6 орта мектебінен бастаған 
Тұрсын Жағалтайқызы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің  киелі қара  шаңырағынан зейнеткерлікке жетіп, көп жыл-
дар бойы  Павел Щетинин, Мұхтар Арынов, Надежда Володина, Аманкелді 
Айталы, Нұртаза Абдоллаев, Жанжігіт Орамах  және т.б. белгілі, құрметті 
азаматтармен қызметтес болды. Мыңдаған шәкірт  тәрбиеледі. Олардың көбі 
қазір дүниенің түкпір-түкпірінде еңбек етіп жүрген атақты басшылар, ғұлама 
ғалымдар. Атап айтқанда,  суретші Есет Исмаилов, физик Жәрдемғали 
Шүкіров, тележурналист Орынбасар Бекмағамбетов, Қ.Жұбанов атындағы 
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің  ректоры Кенжеғали Кенжебаев, 
Төретай Қоразов, Мария Ерғазина, Өсербай Мұса және т.б. 

Алғаш сөз алған ардагер ұстаз, Т.Жағалтайқызының жан құрбысы 
Арынғазиева Роза Ахмедшиқызы «Тұрсын Жағалтайқызы 1953 жылы  
екі жылдық  Ақтөбе қыздар институтын үздік дипломмен бітіріп, еңбек  
жолын №6 қазақ орта мектебінде бастаған. Ол  Ғ.Ақтаев, Ғ.Әсірепов, 
З.Баймұхамбетова, С.Нұрғазин, М.Нұртаев және т.б. өз қызметіне шын 
берілген нағыз ұстаздардың қасында жұмыс істеп, 10 жыл бойы сол 
мектептің іргетасының берік қалануына негіз болған. Тұрсын апаларыңыз 
құрметті ұстаз әрі абзал ана бола білді. 1979 жылы диссертация қорғады. 
Сонда  ол, ең алдымен, жастарға оқу керектігін айтты», – деп еске алса, 
профессор, қазақ тілі әдістемесін зерттеген ғалым Нұржанова Жәния 
Нұржанқызы «Біз Тұрсын Жағалтайқызымен қызметтес болған кезімізде 
білгенімізді  шәкірттерден  аяған  жоқпыз. Сол  кезеңдерде «Әжелер 
мектебі», «Қыз парасаты», «Бойжеткен  отауы»  секілді  тәрбиелік  клуб-
тар құрдық. Қазіргі таңда  қоғамдық тәрбиені жақсарту мақсатында 
сол өнегелі істерімізді жалғастырмақпыз», – деп салиқалы әңгімесімен 
бөліссе, зейнеткер,  ұзақ  жылдар бойы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
өңірлік мемлекеттік университетінде қызмет атқарған Төлегенова Дария  
Нұрманқызы «...Тағылымға толы өмірін үлгі еткен Тұрсын Жағалтайқызы 
Жайық өңірінде 1931 жылы 20 қаңтарда, әкесі Жағалтай  «Ақырап» деп 
атын өзі қойған  құтты мекенде, атақты Хамза Есенжановтың «Ақжайық» 
трилогиясына жол ашқан ауылында  дүниеге келген.  Ол халқына, Отанына 
деген сүйіспеншілігімен, ұлтжандылығымен өзін жаңа бір қырынан көрсете 
білді», – деп ойын түйіндеді. Ал кезінде М.Арынұлының көмекшісі бо-
лып, ғылыми  хатшысы  қызметін атқарған Айтөре Сәулен Әбілқасымқызы  
«Ұлттық құндылығымызды бәрінен де ең биікке қоюымыз керек. Адалдық 
болса береке де болады. Тұрсын Жағалтайқызының  жастарға тәлім-тәрбие 
берудегі еңбегі өте зор. Университет қабырғасында студенттерге дәріс 
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оқумен қатар жастар арасында ұлттық дәстүрді насихаттауда үлкен 
тәрбиелік мәні бар шаралар ұйымдастырып жүрді” деген ойын жеткізді.

«Пәк  көңілді  алаңсыз,  Ақылдассаң, зор ниетпен,
Балалыққа не жетсін?  Қайырымы бордай жұғатын.
Мейлі, болсын ормансыз,  Нағыз досқа не жетсін,
Туған жерге не жетсін?  Жүрегімен сені ұғатын», – 

деп Т.Жағалтайқызының  жырлағанындай,  оның отбасымен 60 жыл 
бойы достығы үзілмеген, ардагер ұстаз, ҚР білім беру ісінің үздігі Інтазар 
Тауанованың да ұлағатты ұстаздың жарқын бейнесі туралы  айтқан естелігі 
де естен кетпесі анық.

Жас талант, І топ мүгедегі Әлібек Елеусізовтің 2015 жылы шыққан 
«Сөнбейді, әже, шырағың» кітабының тұсаукесер рәсімін анасы Зәмза Ша-
лабаева мен Т.Жағалтайқызының шәкірті, ақын, облыстық зағиптар және на-
шар көретін азаматтардың   арнаулы кітапханасының директоры Нұрлыбек 
Қалауов өткізді. Одан кейін Ә.Елеусізов «Тұрсын әжем мені емдеп, осы 
қоғамға, ортаға бейімделуіме үлкен еңбек сіңіріп, рухымды оятты. Мен 
әженің рухына бас иемін. Әлемдегі дағдарыс өтіп кетер, ең бастысы, рухани 
дағдарыс болмасын» деген ол осындай танымдық-тәрбиелік маңызы зор ша-
раны  өткізуге  ұйытқы  болған  кітапханашыларға  ризашылығын  білдірді. 

«Жымпиты» орта мектебінде ақын Қадыр Мырзалиевпен бір мектепте, 
бір интернатта  оқып тәрбиеленген Тұрсын апай бір естелігінде сол сәттерді 
былайша еске алады: «Қыстың күні интернатта жатқан балалар кешкілік 
пешке байпақтарын жайып кептіреді. Бір күні оты қатты болды ма, пешке 
жайған менің бір пар байпағым мен Қадырдың бір пар байпағы күйіп кетіпті. 
Қайтсек те, оқудан қалмау керек. Қадыр екеуміз қалған екі байпағымызды 
парлап, сабаққа кезек қатынаған уақыттарымыз болды. Жылдар өте Қадыр 
досым ғасырда бір туатын үлкен ойшыл ақынға айналды. Балалық кездегі 
досымды ерекше сезіммен, қимас көңілмен жиі есіме алып, «Бала Қадыр» 
атты өлеңімді арнадым». Бар саналы ғұмырында Тұрсын Жағалтайқызы 
көптеген белгілі ақын-жазушылармен: Әбдіжәміл Нұрпейісов, Жұбан 
Молдағалиев, Тобық Жармағамбетов, журналист Таңатар Шанбатыров, әйгілі 
академик Зейнолла Қабдоловпен  кездесу кештерінде жүздескен. Тұрсын апа-
мыз өз кітабында соларды есіне алады: «1966 жылы  14 мамыр күні №6 қазақ 
мектебінде  жерлес композитор, академик Ахмет Жұбанов, қазағымыздың 
біртуар дүлділдері Әбдіжәміл Нұрпейісов, Ғарифолла Құрманғалиевпен кез-
десу кеші ұйымдастырылған болатын. Сол кеште  мен:

«Бөлей бер музыкаға даламызды,        Тағы да алпыс жаса саз атасы,
Дарынды құттықтаймыз ағамызды.        Ән-күймен әлдилей бер жанымызды», –

деп өз арнауымды  оқып бердім.
Ахмет Жұбанов зор ықыласпен тыңдап, орнынан тұрып алғысын ай-

тып, жазған  арнауымды «архивімде  сақтаймын» деп  сұрап  алды».
Өмірден өткен Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, ағарту 

ісінің құрметті қызметкері, тарихшы Төлеуғали Бисенов: «2000 жылдары 
республикалық «Таң» танымдық журналын шығарушы ғұлама, суреткер-
жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісов пен әйгілі академик Зейнолла Қабдолов іс-
сапармен арнайы Ақтөбеге келіп, Студенттер сарайында оқырмандармен 
кездесу өткізді. Сол жиында төгілген тамаша тіл байлығына, өрелі, өрісті 
ойларын ортаға салған Тұрсын апайға қатысушылар тік тұрып, қошемет 
көрсетті. Әбдіжәміл аға мен академик Зейнолланың апайға берген жоғары 
бағасы дүйім елді таң-тамаша тәнті етті...» деген тағылымды сөздерін 
Тұрсын  апамызға арнаған мақаласында  жазғаны бар.

Тұрсын Жағалтайқызы  – халықтық медицинадан нәр алған, ем-домынан, 
табиғи шөптен дәрі-дәрмек жасайтын, қолы шипалы, сөзі дауа, қасиетті 
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атанған, нағашы жұртынан берілген емшілікті сауап үшін пайдаланатын 
қадірлі адам болған.  Ол Қожа Ахмет Иассауи, Айша бибі, Біржан сал, Бекет 
ата, Тама-Есет, Қозы-Баян мазарларына барып тағзым еткен.

Шара барысында жалпы білім беретін №55 орта мектебінің оқушылары  
Руслан Бүркітбаев, Олжас Иванов, Ділназ Балшыманова, №37 орта мектебінің 
оқушысы Қуаныш Талмырзаев Т.Жағалтаеваның «Қазақстан», «Әжелер», 
«Өлеңім», «Анама», «Бөбегім» «Немереме өсиет» өлеңдерін оқып берсе, 
Ділназ Жеткізген және Жанел Рахи ұстаздардың құрметіне «Ұстазға мың 
алғыс» әнін, А.Жұбанов атындағы музыкалық колледжінің 1-курс студенті  
Аружан Жақсыбай А.Жұбановтың «Қарлығаш» әнін  орындап берді. 

Бұл кеште фото-шежіре слайд көрсетіліп, кешке орайластырылған  
«Сөнген жоқ, әже, шырағың»  атты кітап көрмесіне кітапхана қызметкері 
Ақмарал Мұқашева  библиографиялық  шолу  жасады.

Еске алу кешінде Т.Жағалтаеваның шәкірттері Гүлімай Төретаева, 
Жайдарман Ғанибаева, Гүлмирам Сражова, Балу Бөлекбайқызы,  ұстаздың 
кітабын баспаға әзірлеуге көмектескендердің бірі Нұргүл Қонақбаева, Шы-
нар Ысқақова, тума-туыстары, келіні Гүлбаһрам Кургулина келіп, ардақты да 
асыл анасындай болған Тұрсын Жағалтайқызын қимастықпен еске  алды.

«Жанымның   әні,  өмірімнің  сәні,  аудиторияға  кірердегі  жауапкер-
шіліктің  дірілі, жаудыраған  студенттердің ңұрлы көздері, лекция оқылатын 
аудиториядағы дыбыстар, қоңыраулардың сыңғырлағаны, бәрі менің 
бүкіл болмысымның, саналы өмірімнің азығы, тірлігі мен қуанышы», – деп 
Т.Жағалтаева айтқандай, осындай парасат биігінде, халқын шексіз қуанышқа 
бөлеп, қазақ қызының сезімін жырлаудағы ақындығына қоса адамгершілігі 
мен мейірімділігі  үшін  Тұрсын апамыздың рухына бас иеміз.  Тұрсын 
Жағалтайқызы 2014 жылы 27-қазан күні дүниеден өтсе де, «Ел анасының»  
жарқын бейнесі, өнегелі істері мәңгі біздің жүрегімізде сақтала бермек.

Ақтөбе  қаласы.

Даналар тіл туралы

“Қазақ тілі бай, таза іргелі жұрт тілі деп бәріміз де айтамыз... Бірақ құр 
бай, таза деумен тіліміз өздігінен сақталып, әдебиетіміз өрбіп кете ала ма? Қай 
жұрттың тілі болса да түу басында біздікі секілді таза да, бай болған. Бірақ 
олар көрші жұрттардың сөзі қосыла-қосыла, жүре бұзылған. Біздің қазақ тілі 
бұрын ылғалсыз таза болса да, бұл кезде басқа жұрттармен араласа бастадық, 
басқа жұрттардың  оқуын оқыдық... Бір жағы Бұхар, бір жағы Мекке, Медине, 
Стамбұлдан да оқып қайтқандарымыз бар. Солардың бәрі елге ноғайшылап, 
арабшылап, сартшылап қайтып жүр. Бұлардың сөйлеген  сөзінде, жазған ха-
тында шет жұрттардың тілі аңқып тұр... Қазақ тілін сақтаймыз, балалары-
мызды қазақша болсын дегенде бұлардың бәрінің негізі “Тіл құралы” екенін 
ұмытпасқа керек.

Міржақып Дулатов

* * *
“Қазақ тілінен асыл, қазақ тілінен бай тіл жоқ. Сол ата-бабаның тілі 

болған қазақ тілін осы күнгі қазақтың жалғызы білмейді. Егер қазақ тілін 
білсе, дін де осында, ғылым-білім де осында. Солай болғаны үшін бұрынғы 
өткен  ата-бабаларымыз  бәрі  жақсы  болып,  әулие  болып өтті”,  “Дүниедегі 
ең асыл тіл – араб тілі, одан кейін түрік тілі,  түрік тілінің ішіндегі гауһары – 
қазақ тілі”.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы
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едагогикада модульмен оқыту идеясының нeгiзiн салушы ғалым АҚШ-
тағы Падуа университетінің профессоры С.Н.Постлезвейт оқушының 

ӘОЖ  (УДК):  378. 091.33:8,2.0

МОДУЛЬ ҰҒЫМЫНЫҢ   НЕГІЗІН  ҚАЛАУШЫЛАР 

Қарлығаш  МОЛДАБАЕВА,
Алматы энергетика және байланыс 
университетінің аға оқытушысы

Аннотация. Мақалада оқытудың модульдік технологиясының пайда болуы сөз бо-
лады. Бұған байланысты модуль ұғымының негізін қалаушы ғалымдар тұжырымдарын 
ой елегінен өткізеді.

Түйінді сөздер. Модуль, бихевиоризм, психологиялық фактор, психология, 
әлеуметтану, лингвистика.

Педагогика ғылымы: зерттеулер

П
өзіне қолайлы қарқында жұмыс жасауына, нақ өзіне сай оқу тәсілін таңдап 
алуына мүміндік беруге тырысты. 

Модульмен оқыту мәселесімен айналысқан ғалымдардың тағы бipi  – 
Дж.Д.Рассельдің пайымдауынша, модуль – оқу материалының бip концепту-
альды бірлігін қамтитын оқу пакетін білдіреді. 

В.Гольдшмидт және М.Л. Гольдшмидт деректері бойынша, АҚШ 
қолледждері мен университеттерінде модульмен оқыту инженерлік 
пәндерді, химия, психология, әлеуметтану, лингвистика, ағылшын тілі 
және басқа пәндерді практикалық тұрғыда оқыту үшін пайдаланылады. 
Аталған мәселемен айналысқан ғалымдардың келесі тобы (Я.Л. Клинд-
штат) студенттердің білімді меңгеру мүмкіншіліктерін өздері анықтауына 
көмектесуге, үшіншілері (В.Б.Закорюкин, В.И.Панченко, Л.М.Твердин және 
т.б.) оқытудың қалыптасқан бірліктеріне оқу мазмұнын икемді етіп құру деп 
пайымдады. 

П.Юцявичене сияқты ғалымның пікірінше, модульмен оқыту арқылы 
болашақ мамандардың кәсіби білімін жетілдіруді жоғары деңгейге жеткізуге 
болады, ғалым К.Вазинаның айтуынша, модульмен оқыту – адамның жалпы 
өзіндік даму моделі.

Психологтер дәлелдегендей, білімді неғұрлым тиянақты меңгеру үшін 
оқушылардың мақсатты түсінуі аса маңызды. Ол үшін психологтердің 
пікірінше, мақсат мағынасы нақты айқын белгіленіп, мақсатқа жету тәсілдері 
көрсетілуі   керек.

Объектілердің нақты қасиеттері жайлы білімді қалыптастыруға 
түсіндіруді сызба және белгілік үлгілер түрінде көрініс тапқан әрекеттерін 
бастаған тиімдірек екенін эксперимент көрсетіп отыр.

Жадыны және келешекте алынған білімге сүйену мүмкіндігін қорғау үшін  
психолог Л.В. Шешневтің пікірінше, біріншіден, алғашқы түсінбеушілік 
сезімі жадыда сақталмауы тиіс; екіншіден, жады меңгерілген ұғымдар мен 
түсініктерді қорғау қапшығына, берік жабылған «орамаға» салып сақтауы 
және ұсынуы тиіс. Мұндай орамды «қызметін»  белгілік жүйе атқарады.

Модуль арқылы оқытуды эксперименттік және практикалық түрде 
тәжірибеде қолдану АҚШ, Батыс Еуропа елдерінің колледждері мен жоғары 
оқу орындарында, ТМД елдеріндегі жоғары оқу орындарында қазір кеңінен 
жүзеге асуда.

3. “Қазақстан мектебі” №4, 2016.
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Аталған оқыту технологиясының  психологиялық негізінде не жатыр де-
ген сұраққа келер болсақ, оның негізінде ХХ ғасырдың бас кездерінде кең 
танымал болған бихевиоризм жатыр. Енді осы атауға тоқтала кетсек, бихе-
виоризм –  жоғарыда айтылғандай, ХХ ғасырдың басында оқытудың субекті-
идеалистикалық психологияға  қарсы пайда болған психологиялық бағыт. 
Бихевиоризм ағылшынның  behaviour – тәртіп, тәлім, іс-әрекет деген сөзінен 
бастау алған, оның оқыту нысаны – сана, ал оқытудың ғылыми әдісі – интро-
инспекция болып табылады.

Бихевиористтер инспекцияны ғылыми әдіс емес деп қарастырып, 
оқытудағы психологиялық әдістердің ақиқатқа сай келуін мақсат тұтқан. 
Олардың ойынша, адамның іс-әрекеті оның не ойлағанынан гөрі маңыздырақ, 
сол себептен олар оқыту барысында адамның іс-әрекетіне көбірек көңіл 
бөлуге шақырған.

Іс-әрекет психологиясының негізін қалаушы Д.Уотсонның пікірі бойын-
ша, бихевиоризмның формуласы іс-әрекет (стимул) пен оған организмнің 
жауабының арақатынасына (реакция) саяды.

Отызыншы жылдардың бас кезеңінен бастап бихевиоризммен 
еліктеушіліктің қарқыны бәсеңдей түседі, оған себеп болған адамның ішкі 
жан дүниесін эксперименталды түрде зерттеу барысында психологиялық 
фактордың әрдайым мен мұндалап көрініп тұруы болды. Бихевиоризмнің 
құлдырауы, әсіресе, Э.Толменнің жұмыстарында айқын көрініс тапты.

Д.Уотсон  бүкіл   іс-әрекетті   қимылмен   байланыстырған  болса,   
Э.Толменнің тұжырымдауынша,  іс-әрекет психикалық тұрғыдан 
қарастырылуы  керек  және іс-әрекет (стимул) пен оған организмнің  
жауабының  арақатынасы (реакция)  деген формула арқылы ешқандай 
жағдайда да зерттеле алмайды, сонымен қоса іс-әрекетті зерттеу барысында 
міндетті түрде психологиялық факторлар және сана есепке алынуы керек.

Бихевиористік теорияның негізгі заңдылықтары көптеген өзгеріске 
ұшырап, оқытудағы психиканың алатын орнын мойындағаннан кейін 
оқытудың модульдік технологиясында кеңінен қолданылып жүр. 

Оқытудың бихевиористік теориясын ұзақ уақыт бойы жануарларды 
үйретудің ерекшеліктерін зерттеген Э. Торндайк  құрастырған. Торндайктың 
тұжырымы бойынша, оқу үрдісі  берілген жағдаят пен оған адамның 
реакциясының байланысы негізінде және осы үрдістерді күшейту негізінде 
құрылуы тиіс деп ойлады. Ол оқудың негізгі заңдылықтары деп әсер ету, 
қайталау, дайындықты алды. Ол, әсіресе, әсер ету (эффект) заңдылығына көп 
көңіл бөлді. Өйткені берілген жағдаят пен оған адамның реакциясының бай-
ланысы барысында адамның бойында қанағаттанушылық пайда болса, онда  
байланыс нығая түспек.

Оқытудың модульдік технологиясының негізінде көптеген теориялар жа-
тыр, соның ішінде Б.Ф. Скиннердің кейбір теорияларына тоқталып өтейік. 
Б.Ф. Скиннердің теориясы бойынша, оқыту  теорияға емес, тәжірибеге, 
практикаға негізделуі керек. Оның ойынша, теориялар уақыттың босқа ысы-
рап болуымен қатар қате көзқарастардың қалыптасуына әкеліп соғады, со-
нымен қоса психологиялық зерттеулер қарастырылып отырған фактілер 
деңгейінде болуы керек деп атап көрсеткен. Ол ұсынған қағидаларды оқу 
үрдісін жобалау барысында  талқылау кезінде  ғалымдар  Б.Ф. Скиннердің 
теориясының негізінде бихевиористік теорияның жатқанын анықтады.

П.Я. Гальперин  әр адамның іс-әрекеті бағыт-бағдар беруші, орындаушы 
және бақылаушы бөлімдерден тұрады деп атап айтып қана қоймай, оқытуда 
тағы бір кезең ретінде сарынды немесе мотивацияны қосу керек деген пікір 
білдірген.  П.Я. Гальпериннің теориясының тағы бір құндылығы: оқушылар 
керекті ақпараттың бәрін бірдей емес, біртіндеп меңгеруі.  Осы теория 
модульдік оқыту технологиясында жақсы көрініс тапқан. Өйткені, модульдік 
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оқыту технологиясында теориялық білім мен практикалық біліктілік бір- 
бірімен тығыз байланысып жатады. Мысалы, әр сабақтан кейін   практикалық 
сабақ өтіп, өткен тақырып бойынша оқушының білімі бағаланады немесе 
теориялық білім алғаннан кейін оқушы оны практикалық тұрғыда бекітеді.

Модульдік технологияның пайда болуы білім беру жүйесінде жіберілген 
кемшіліктердің орнын толтыруға тырысу деп қарастырса да болады. Ондай 
кемшіліктерге мынаны жатқызуға болады: белгілі бір пәнді оқыту барысында 
білімді жалпылама беру. 

Әдебиет
1. Борисова Н.В.  От  традиционного  через модульное  к дистанционному  образованию. –  
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 и образование. – 2002. – № 5. – с. 62–70. 
4. Буданов А. Обучение по модульным программам: о повышении квалификации педаго- 

 гов  Текст. 
Резюме

В статье говорится о появлении модульной технологии в обучении. Автор проводит обзор  
ее основателей таких как Б.Ф. Скиннер, П. Я. Гальперин, С.Н. Постлезвейт, М.Л. Гольдшмидт, 
описывает их суждения и теории о данной технологии. Появление субъектно- идеалистического 
направления под названием бехивиоризм, который занимает значительное место при созданий 
этой технологий описывается в данной статье. Также описываются психологические аспекты 
при создании данной технологии обучения. Внимание уделяется на  ее роль в обучении.

лгермеушілік – білімді, іскерлік пен дағдыны жеткіліксіз меңгеру, 
сабақтан артта қалушылық. Үлгермеушілердің білімі байланыссыз, 

ӘОЖ (УДК): 371. 32 

ҮЛГЕРМЕУШІЛІКТІ   БОЛДЫРМАУ   ЖОЛДАРЫ 

Шынар  КӘРІПБАЕВА, 
Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
аға оқытушысы

Аннотация. Қазіргі жағдайдағы мектептегі өзекті мәселелердің бірі – ол 
оқушылардың оқу үлгерімін арттыру. Бұл мақалада  бастауыш мектеп оқушыларының 
үлгермеуіне  мұғалімнің  қарым-қатынас  стилінің  әсері туралы  сөз етіледі. 

Түйінді сөздер. Үлгермеушілік, артта қалушылық, іскерлік, дағды.

Ү
жүйесіз болады. Үлгермеушілік тұрақты сипат алса, баланың болашақта да-
муына жаман әсер етеді және мемлекетке зияны тиеді. Кейде үлгермейтін ба-
лаларды оқуға қабілетсіз деп есептейді.Мұндай пікір қарапайым адамдардың 
балаларының толық бағалы білім алуға күші жетпейді, ол өмір жағдайынан 
емес, олар табиғатынан солай дегенді дәлелдеуге тырысатын кейбір 
буржуазиялық педагогтердің нұсқауына ұқсайды.

Ал шындығында дені сау барлық оқушылардың жақсы оқуға толық 
мүмкіндігі бар. Оқуда артта қалушылық тәрбиенің дұрыс болмағанының 
нәтижесі болып табылады. Баланың мектепке әзірлігі болмаса немесе оның 
оқуға деген ынтасы жеткілікті оянбаса, не дұрыс оқу үшін отбасы жағдай 
туғызбаса, үлгермеушілік пайда болады.

Мектепке әзірлік баланы мектеп формасымен, оқулықтармен және оқу 
құралдарымен шығарып салу емес. Бала мектепке өзін қоршаған өмір туралы 
әсері мен білімі жеткілікті болып келуі керек. Ендеше бірден-бір тәрбиеші ата-
ана болып табылатынын әсте естен шығармауға тиіспіз. Олардың балалармен 
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әңгімесі, мыңдаған «негелеріне» тыңғылықты жауабы, баланың түсінігіне 
жеңіл кітап оқып беру, табиғат пен тұрмыстағы әртүрлі құбылыстарды 
түсіндіру, өндіріс туралы, еңбек адамдары жайлы әңгіме, міне, осының бәрі  
баланың дүниеге көзқарасын өзгертіп, талабы мен білуге деген құштарлығын 
оятады. Демек, ата-ананың рөлі қашанда зор, яғни, балаларының оқуды 
үлгеру-үлгермеуі көп жағдайда соларға байланысты болмақ.

Алайда, бала қаншалықты  алғыр, көп білуге құмар болса да, мектептегі 
оқу күш  жұмсауды талап етеді. Еңбектену үшін іскерлік пен дағды қажет.
Мұндай қасиеттері  жоқ  оқушы сабаққа ынталы, ықыласты, тыңғылықты 
болуы мүмкін емес. Өйткені, ондай сапаға тәрбиеленбеген баланың 
жалқаулығының  негізі сонда. Бала кішкентай кезінен, мектепке бару-
дан бұрын, еңбекке, белгілі бір міндетті орындауға, ұйымшылдық пен 
жауапкершілікке дағдылануы тиіс.

Егер дұрыс күн тәртібі болып, баланың жұмыстарында анық тәртіп ор-
натылса, үлкендер оның жұмысына құрметпен қарайтын болса балаларды 
еңбексүйгіштікке, ұйымшылдыққа, іскерлікке тәрбиелеуге болады.

Бала  мектеп  оқушысы болғанда осы талаптар өзінің мәнін толық 
сақтайды. Белгілі дәрежеде ата-ана да олармен бірге оқиды.Олар мектеп 
жұмысының  мазмұнымен жете танысады, баланың мектеп күні оқиғалары ту-
ралы айтқан  әңгімесін назар аудара тыңдайды,  үй тапсырмасын орындағанын 
біледі, мектеппен байланыс жасап отырады. Оқушының  еңбек жағдайына  
көп  көңіл бөлу керек. Оның жұмыс орны – сабақ оқитын бұрышы болуы 
қажет.  Сабаққа,  демалуға, ойынға, спортқа, оқуға, үйдегі  әртүрлі міндеттерді 
орындауға, т.б. жеткілікті уақыт  бөлінгенімен, күн тәртібінің маңызы өте 
зор. Осындай әртүрлі жұмыстарға қарамастан, ең басты орынды оқу алуы ке-
рек. Үлгермеушілерге алдын ала қолданылатын шара осындай. Егер ата-ана 
баланың дүниетану ынтасының дамуына, оның жігері мен еңбексүйгіштігін 
тәрбиелеуге тиісті дәрежеде көңіл бөлсе, оқу үшін тиімді жағдай туғызса ол 
сабақты үлгеретін болады. Мұндай алдын ала қолданылатын шара жүзеге 
аспаса бала сабаққа үлгермейді. Бұл жағдайда оның себебін анықтаған жөн. 

Жалқаулықтың, оқуға қызықпаушылықтың салдарынан үлгірмеушілік 
пайда болады. Баланың жалқаулығын жеңу үшін қорқытуға  да, жазалауға да 
(таяқ жаман  көмекші  екенін  естен  шығармаған жөн) болмайды. Сондықтан 
ата-ана үй тапсырмасының орындалуын жіті қадағалап, тексеріп отыруы 
қажет. Оқудағы аздаған жетістігінің өзін мадақтап, ынталандырып отыруға 
тиіс, ал сәтсіздік жағдайда кемсітетіндей сөз айтпауға тырысқан абзал. 

Оқушы үлгермеушілігінің себептерін зерттеу мақсатында мектепте 
педагогикалық басқосулар, семинар, тренингтер өткізілуі шарт. Олардың 
тақырыптары: «Нашар үлгеретін және үлгермейтін оқушыларға білім беру 
үрдісін белсендіру», «Үлгермеушілікті болдырмау және алдын алу жөніндегі 
педагогикалық ұжымның әрекеті», т.б. Бұл шараларда оқушыны зерттеудің 
жалпы бағдарламасы қарастырылып, пікірлер тыңдалып, үлгермеушілік 
себептері айқындалуы  және жеке оқушыны оқыту мен тәрбиелеуді жетілдіру 
шаралары қарастырылуы қажет. Бұл жұмыстар оқушы үлгермеушілігінің 
себептерін білуге, алдын алуға, бағыт-бағдар беруге көмектеседі.

Бастауыш мектеп оқушысының үлгерім деңгейі оның пән мұғалімімен 
қалыптасқан қарым-қатынас типіне біршама дәрежеде тәуелді болады. Яғни, 
мұғалім оқушының сабаққа деген ынтасын үнемі тудырып отыру үшін өзара 
қарым-қатынасын бұзбай, педагогикалық әдеп пен демократиялық стилге 
негізделген педагогикалық қарым-қатынас стилін ұстануы қажет-ақ.

Әдебиет
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4. Психологияны мектепте  және ЖОО-да оқыту журналы.  – 2006. – №4.
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азақстан – 2030 стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты” атты Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. 

ӘОЖ (УДК): 53:378.016

БІЛІМ МЕН  ТӘРБИЕ  БЕРУДІҢ  САБАҚТАСТЫҒЫ

Сәуленбек  БИНАЗАРОВ,
Алматы энергетика және байланыс
университетінің доценті

Аннотация.  Мақалада жоғары техникалық оқу орнындағы оқыту үрдісінде сту-
денттерге білім мен тәрбие берудің сабақтастығы қарастырылған.

Түйінді сөздер. Ғылыми-техникалық прогресс, плазмалық технологиялар, компью-
терлік бағдарламалар.

“Қ
Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында «Жоғары оқу орындары білім 
беру қызметімен шектеліп қалмауы тиіс. Олар қолданбалы және ғылыми-
зерттеушілік бөлімдерін құруы және дамытуы қажет.

Біз академиялық автономия кепілдігін берген жоғары оқу орындары 
тек оқу бағдарламаларын жетілдірумен шектелмей, өздерінің ғылыми-
зерттеушілік қызметін де белсенді дамытуы тиіс» делінген. Ендеше қай 
жоғары оқу орны болсын, білім берумен қоса студенттердің ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына да ерекше көңіл бөлулері қажет.

Жоғары оқу орындарында оқытушылардың басшылығымен өткізілетін 
студенттердің ғылыми-практикалық конференциялары олардың шағын 
да болса ғылыми-зерттеу жұмыстары болып табылады және ол болашақ 
маманның жекебасының тұлға болып қалыптасуында, еңбекке төселуі мен 
дағдылануында үлкен рөл атқарады. 

Табиғаттану ғылымдарының ішінде өзгелерінен гөрі тезірек дамып, 
күнделікті өмірде кеңінен қолданыс тапқаны – физика. Сондықтан да бүгінгі 
таңдағы физика ғылыми-техникалық прогрестің дамуында шешуші рөл 
атқаратын жетекші ғылымдардың біріне айналып отыр. Жыл сайын көптеген 
жаңалықтардың беті ашылып, жаңа технологиялар пайда болуда.

Студенттерге әлемдік ғылым мен прогресс деңгейіне сәйкес білім 
мен тәрбие беру, оның рухани байлығы мен мәдениеттілігін, ойлай білу 
мүмкіндігін, сонымен қатар әр маманның кәсіби біліктілігін, іскерлігін 
арттыру білім мен тәрбие берудің сабақтастығына да байланысты. Міне, 
осы тұрғыдан алғанда қоғамға жан-жақты білімді, жоғары мәдениетті, 
шығармашылықпен жұмыс істей білетін маман қажет. Ондай адамды орта 
және жоғары оқу орындары дайындайды.

Оқушының ойлау жүйесі оның сөйлеу қабілеттілігі арқылы бейнеленеді. 
Сөйлеу қабілеті оқушының өз ойын ауызша және жазбаша түрде баяндау 
дәрежесіне байланысты анықталады. Сөйлеу қабілеті оқушының өз ойын 
топшылай білу, түсіну, есте сақтау, тұжырымдау және қорытынды жасай білу 
тәрізді қосалқы қабілеттерін дамытудағы ең қажетті құралы болып табыла-
ды. Оқушының тіл байлығын, әсіресе арнаулы пән бойынша тіл байлығын 
дамытпайынша, оқу үрдісін дұрыс жолға қою мүмкін емес. Осы мәселелерді 
шешу үшін білім мен тәрбие берудің сабақтастығына жоғары дәрежеде көңіл 
бөлінуі қажет.

Осыған орай, Алматы энергетика және байланыс университетінің физика 
кафедрасы   жыл  сайын физикадан студенттердің ғылыми-практикалық конфе-
ренциясын жүйелі түрде  өткізіп тұрады.  Конференцияға техника  ғылымының   
кандидаты,   доцент  Т.Байпақбаев  жетекшілік   жасайды.  Дәстүрге айналған 
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бұл шараның ашылуына физика кафедрасының меңгерушісі, профессор 
М.Қарсыбаев қатысып, оқытушылар мен студенттерді құттықтап, оларға та-
быс тілеп сөз сөйледі. Соңғы екі оқу жылында конференцияда 31 баяндама 
сынға түсті. 

Енді осы жұмыстардың бірнешеуіне талдау жасап көрелік. Мыса-
лы, үшінші орынды иемденген  студент А.Олжашованың «Жарықтың 
толқындық қасиеттерін компьютерлік бағдарламалар арқылы көрнекілеу» 
тақырыбында жасаған баяндамасы физикалық құбылыстарды түсіндіру үшін 
тек тәжірибелерді көрсету, практикалық және зертханалық жұмыстарды 
орындау ғана жеткілікті емес, сонымен бірге компьютерлік бағдарламаларды 
қолданудың қажеттілігі де дәлелдеуге көрсетілді. Компьютерлік бағдар-
ламалар адамның қиялында қажетті құбылыстардың, приборлардың бейнесін 
тудырады, ойлау белсенділігін арттырып, зерттеуге зейін қойып, ықылас  ау-
даруына, құбылысты жақсы түсінуіне мүмкіндік береді. Физиканы оқып  
үйрену кезінде, көбінесе, құбылыстың өзін емес, осы құбылыстардан туа-
тын  әрекеттерді  бақылауға  тура  келеді. Кейбір  приборлар күрделі болып, 
ал олардың ішкі бөліктері нашар көрінеді, не мүлдем көрінбейді. Көптеген 
құбылыстарды  және олардың техникалық қолдануларын өз қалпында 
көрсету тіпті  мүмкін болмайды. Ғылым мен техниканың әртүрлі салаларын-
да үрдістер  мен  құбылыстарды  математикалық модельдеу жаңа білімдер 
мен технологиялық шешімдер алудың бірден-бір жолы болып табылады. 
Міне, осының  бәрі де компьютерлік бағдарламаларды пайдалануды қажет 
етеді.

Студент Е.Арынбек өзінің «Жел энергиясы» тақырыбында жасаған ба-
яндамасында мынадай түйін түйген. «Бүгінгі күнде адамдардың тұрмыс- 
тіршілігін табиғатты басқару арқылы жақсартуға ұмтылу мен жаңа 
өндірістерді дамытудың салдарынан айналаны қоршаған ортаға экологиялық 
мәселелер тудыруда. Адам баласына кейінгі кезде энергия жетіспейді. Га-
зет, журнал беттерінде энергетикалық дағдарыс жайлы мақалаларды жиі 
кездестіреміз» дей келе, баяндамашы Қазақстандағы электр қуатын өндіру 
мәселелері, жылу және электр станцияларының қоршаған ортаға әсері, ба-
ламалы энергия түрлері, жел энергетикасының тарихы және дамуы туралы 
баяндай отырып былай дейді: «...осы тақырыпты таңдаған себебім, мен 
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында дүниеге келгем. Бәйдібек 
ауданында энергия көзі тапшылықта. Негізінен, энергия Екібастұз бен Тараз-
дан тасымалданады, сондықтан болар Бәйдібек ауданында энергия бағасы 
қымбат. Осы мәселені шешу үшін жел генераторларын қолдануды ұсынып 
отырмын. Себебі, Бәйдібек ауданында Арыстанды-Қарабас желі соғады. Ау-
дан Қаратау тауының етегінде орналасқан. Қаратау тауы теңіз деңгейінен 
800-1000 метр биіктікте. Тау жотасының төмен қарай бағытталғаны 
арқасында жел жоғары жылдамдыққа ие болады. Арыстанды-Қарабас 
желі айына 25-26 күн соғады екен. Яғни, жылына 300 күн жобасында. 
Желдің жылдамдығы 10–15 м/с, ал кейде 20–25 м/с-қа дейін жетеді. Осыдан 
шығатын қорытынды: ауданға орта деңгейдегі жел станциясын орната 
отырып, біз бүкіл ауданды арзан энергия көзімен қамтамасыз етуімізге бо-
лады деп ойлаймын».

Екінші орынды иемденген студенттер С.Тәкейұлы мен Т.Ошақтың 
«Плазмалық технологиялар» тақырыбында жасаған баяндамасы плазмалық 
технологиялардың медицина мен техникада қолданылуын, оны қолданудың 
тиімді және тиімсіз жақтарын талқыға салды. Баяндамада интерактивті тақта 
арқылы плазмалы энергетика саласындағы әлем мемлекеттерінің еңбектері 
көрсетілді. Плазма энергетикасының дамуы адам өміріне орасан зор өзгеріс 
енгізе алатындығы туралы айтылды.

Бұл баяндама бойынша ерекше назар аударатын нәрсе: болашақ 
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инженерлерді даярлау үрдісіндегі интеграция. Ол өзіндік ерекшелігі бар 
педагогикалық интеграция. Оның мәні мынада: пәнаралық интеграция – 
маман даярлаудың барлық кезеңдеріндегі білім, көз жеткізу және ғылыми-
практикалық әрекеттерді біріктіру, жоғары оқу орындарында барлық түрдегі 
сабақтарды әрбір нақты білім беру мақсатына байланысты жинақтау болып 
табылады.

Студенттерге сапалы білім беріп қана қоймай, олардың назарын ойлай 
білуге, тіл шеберлігін жетілдіруге, терең білім алуға құштарлығын арттыруға 
аудара отырып өмірге көзқарасын, ықыласын, төзімділігін, іскерлігін,  
ізденімпаздығын және т.б. танымдық іс-әрекеттерін қалыптастыру –  
оқытушылардың негізгі мақсаты. Ал оны жүзеге асыру білім мен тәрбие 
берудің сабақтастығында жатқанында күмән жоқ.
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Резюме
В данной статье описывается  интеграция теоретического образования с воспитанием в 

техническом университете.
Summary

In this article the author describes how theoretical education is integrated with upbringing in the 
technical university.

әдениетаралық-қатысымдық құзыреттілік кез келген маманның 
тұлғалық және кәсіби сапасының көрсеткіші, сонымен бірге 

ӘОЖ (УДК): 81-13

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ  ҚАТЫСЫМ: КОГНИТИВТІК
ЛИНГВОМӘДЕНИ  КЕШЕНДІ  ҮЛГІЛЕУ 

Азира КОСБАРМАХОВА,   
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университетінің 
магистранты

Аннотация. Қазақстан Республикасының әлемдік қоғамдастыққа қарқынды 
енуіне байланысты елдің экономикалық және әлеуметтік-мәдени салаларында шетел 
тілін жоғары деңгейде меңгеру талап етілуде, сонымен қатар шетел тілін игерудің 
мотивациялық негізі қалыптастырылды.  Мақала осы мәселе жайында.

Түйінді сөздер. Мәдениетаралық қатысым, когнитивтік лингвомәдени кешен, 
үлгілеу. 

М
әлеуметтенудің, мемлекеттер мен халықтар арасын біріктіретін құрал 
ретінде  қарастырылады. Қоғамда білім сапасына, шетел тілін кәсіби 
дәрежеде және мәдениетаралық қатысымға еркін түсе алатындай меңгерген 
мамандарға сұраныс артты. Осыған байланысты шетел тілінен білім беру-
де өзге лингво-мәдени өркениет өкілімен өзара саналы әрекетке еркін түсе 
алатын,  білімнің когнитивті лингво-мәдени дамуының көрсеткіші бола ала-
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тын мәдениетаралық қатысым субьектісін қалыптастырумен тікелей бай-
ланысты мәселелер мен міндеттер кешені қалыптасты. Білім берудің жаңа 
қорытындысына бағыттылық білім сапасын, баға критерийлерін, білім беру 
үрдісін ұйымдастыру  мен  басқарудағы жаңа амалдарды іске асыру үшін 
инновациялық  амал-тәсілдердің болуы талап етіледі. Бұл идея отандық білім 
берудегі құзыреттілік амалдарды қарастырған отандық (С.С. Құнанбаева, 
Н.Д. Кулибаева, Г.К. Нұрғалиева, Ш.Т. Таубаева, М.Р. Кондубаева, А.Б. 
Тыныштықбаева, Н.К. Стамғалиева, А.Т. Чакликова, т.б.) және ресейлік (В.И. 
Байденко, Г.Э. Белицкая, Л.Н. Боголюбов, В.А. Болотов, И.Л. Галямина, И.А. 
Зимняя, С.В. Коршунов, Я.И. Кузьминов, Д.А. Махотин, В.В. Сериков, Ю.Г. 
Татур, Ю.В. Фролов, А.В. Хуторской,  В.Д. Шадриков, т.б.) ғалымдар еңбегінде 
толығымен қамтылған. Отандық және шетелдік ғалымдар еңбек нарығы 
талаптарының құрылымына кәсіби білімнің сәйкессіздігін, оқу орындары мен 
жұмыс берушілер арасындағы өзара тиімді әрекеттердің жоқтығын, жұмыс 
берушілердің білім саясаты мәселелерін шешуге қатысуының формалары мен 
механизмдерінің дамымағандығын өз зерттеулерінде бірнеше рет көтергені 
мәлім.  Профессор С.С. Құнанбаеваның монография сында қарастырылған 
білім беру жүйесінің сыртқы факторларға қатысты икемсіздігі, селқостығы 
мен әлсіздігі жайлы «Оқытудың дамытушы, өзін-өзі қалыптастырушы және 
шығармашыл формаларын жоққа шығарушы білім берудің дәстүрлі техно-
логиялары мен әдістемелік платформадағы қазіргі білім беру мазмұнының 
фактологиялық сипаты сапалы маман дайындауға мүмкіндік бермейді. 
Біріккен білім мен кәсіби іскерлікке қарай ауысудағы негізгі тежегіш – 
оқыту үрдісін пәндік-дискретті ұйымдастыру мен оны жоспарлаудағы 
вертикалды құрылым болып табылады», – деп тұжырымдады. Автордың 
пайымдауынша, аталмыш мәселені шешуде білім берудің мақсатымен қатар 
шетел тілін оқыту әдістемесі пәнінің барлық құрылымдық бірліктерін қайта 
қарастырған жөн. «Білім берудің жаңа үлгісінің алдында тұлғаны шешімі ал-
дын ала болжанбаған әртүрлі мәселелер мен стандартты емес талаптар-
да жұмыс істеуге дайындау тапсырмасы тұр. Еңбек нарығына жүздеген 
мың қажетсіз мамандар жіберілуде. Бұл тапсырма беруші мен білім беру 
орындары түлектерінің ара қатынасы алшақтығымен байланысты. Білім 
сапасы мәңгілікке анықталмаған, ол елдің экономикалық даму талаптары-
на сай жасалған икемді әрі динамикалық, квалиметриялы ұсынылған са-
палы маман сипаты талаптарына, тапсырыс берушінің ұсыныстарына 
бағынышты». Олай болса, әдістемелік  ғылымның тоқыраулық жағдайының 
бірден-бір себебі – заманауи әлеуметтік тапсырыстың шетел тілін да-
йындау мен шетел тілін оқыту әдіснамасының даму деңгейінің сапасы-
нан алшақтығында.  Көрсетілген әдіснама әлі де нақты және вариативті 
талаптардағы шетел тілін меңгеру үрдісін зерттеуге бағытталмай, шетел тілін 
оқыту мен үйренуге бағытталған дәстүрлі білім платформасына негізделген.
Әртүрлі мемлекеттердің  білім беру үлгілеріне қатысты мәселелерін зерт-
теу мен әмбебап  халықаралық  білім беру стандарттарын өңдеу мақсатында 
оларды жақындастыру жолдарын қарастыру  жоғары білім беру деңгейінде 
қайта қаралды. С.С. Құнанбаеваның «Қазіргі шеттілдік білім берудің 
әдістемесі мен теориясы» еңбегінде республикада шеттілдік білім беруді 
ұйымдастырудың жаңа амалдарын қағида түрінде қарастырған. Аталмыш 
моногорафияда шеттілдік білім берудің заманауи жетекші тұжырымдамасы 
ретінде анықталатын, тіл мен мәдениетті біріктіре оқытуға бағытталған 
шеттілдік білім берудің мәдениетаралық қатысымдық теориясы жайлы айты-
лады, сонымен қатар, тіл ашық әлемдегі өзара түсіністік мен өзара әрекетті 
іске асыратын, қатысымдық жағдайда ұлттық-тілдік ұйымдардың әлеуметтік 
ерекшеліктерін таратушы құрал ретінде қарастырылады. Сондықтан автор 
лингво-мәдени категорияны біріктірілген сипаттағы «тіл – мәдениет – тұлға» 
жүйесіндегі өзара әрекеттің арнайы заңдылықтарын тануды қамтамасыз 



41

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

етуге бағыттайтын,  шеттілдік білім  берудің   нақты  ғылыми саласын 
зерделеудің әдістемелік  негізі   ретінде  анықтауды  ұсынады. Бұл  посту-
лат автордың тұлғаны әлеуметтендіру  оны өзінің  ана  тілінің  мәдениеті  
негізінде  қалыптасқан  негізгі  әрі толық бекіген ойлау формасы арқылы 
дамыту, сонымен қатар белгілі бір этностың тілі мен мәдениетінің  негізгі 
бірлігін  меңгерудегі менталды  көрінісі  туралы қорытындысы  негізінде  
жасалған. Бұл өз кезегінде «шетел тілін» үйрену мен меңгеруді  біріктірілген  
«шеттілдік білім беру» ұғымы деп қарастыруға, «тілді» үйренудің орнына 
«лингво-мәдениет» категориясын енгізумен анықталады. Бұл құрылымды 
дидактикалық тұрғыдан қарастырар болсақ, мазмұнды ұйымдасқан «шеттілдік 
мәдениет және тұлға» бірлігін айқындайды және мақсатты әрі нәтижелі  
қорытындысы: «мәдениетаралық қатысым субъектісін», яғни, «бойын-
да мәдениетаралық қатысымның когнитивті-білімдік және қатысымдық 
әрекеттік негіздері жоғары деңгейде қалыптасқан, мәдениетаралық 
қатысымға саналы түрде қатысуға септігін тигізетін «екінші когнитивті 
санасы» қалыптасқан, құбылмалы әртүрлі қарым-қатынас түрлерінде  
саналы әрекет ететін, сонымен қатар лингво-әлеуметтік заңдарға сай 
мәдениетаралық құзыреттіліктің, қатысымдық және мінез-құлықтық 
мәдениеттің  әлеуметтік және лингво-мәдени бірліктерін қолдана алатын 
тұлғаны» қалыптастыру болып табылады.

Мәдениетаралық қатысымның жиі қолданылатын анықтамасы – әртүрлі 
мәдениеттерге қарасты қарым-қатынас жасаушылардың өзара іс-әрекеті.
Алайда бұл ұғымға толық анықтаманы атақты лингвист-ғалым И.И. Халее-
ва береді: «Мәдениетаралық қатысым әртүрлі тілдер мен мәдениеттерге 
жататын адамдардң өзара іс-әрекетінің ерекше үрдістерінің жиынтығы 
болып табылады. Ол серіктестер арасындағы әрекеттесу арқылы жүзеге 
асырылады, бұл серіктестер мәдениеттерге қатысты болып қана қоймай, 
сонымен қатар әрқайсысының жат екенін түсінеді және бірі-бірінің 
өзгешеліктерін қабылдайды».

Шетел авторларының пікірінше, мәдениетаралық қатысым  Аме-
рикада ХХ ғасырдың ортасында ғана өзінше жеке ғылыми сала ретінде 
танылғандықтан, «тілдік қатынас» ұғымы мәдениетаралық қатысым 
теориясындағы өзінің мәдениетаралық өзара ықпалдасу құралы ретіндегі 
ғылыми  айқындамасын өте кеш алған. Бірнеше ойларды тұжырымдай 
келе, яғни мәдениетаралық қатысым – әртүрлі мәдениет өкілдерінің қарым-
қатынасқа түсу барысында бірін-бірі адекватты түрде түсінуі болып табыла-
ды. Шетел тілінде білім беру жүйесін қайта   құру шеттілдік білім берудегі 
мақсатымен қатар оның соңғы нәтижесінің өзгерісіне, яғни, бойында 
мәдениетаралық құзыреттіліктер мен қабілеттері дамыған «мәдениетаралық 
қатысым субъектісін» қалыптастырумен анықталады. Білімнің көрсеткіші 
ретінде адамның әлемдегі орны мен рөлі, тұлғаның «реәлеуметтенуі» неме-
се «екінші әлеуметтілігінің» әлеммен қарым-қатынасын қамсыздандыратын 
шетел тілін меңгеруі білім берудің ерекше құрылымына байланыстылығы 
көрсетіледі, яғни, осы негізде «әлемнің өзге бейнесін» когнитивті құрылымы 
қиын мәдениетаралық қатысым субъектісі ретіндегі «тілдік тұлға» бо-
йында екі лингво-әлеуметтік өлшемдерде де өзін еркін әрі икемді ұстауына 
негіз болатын лингво-мәдени және әлеуметтік білімдер (негізгі және шетел 
мәдениеті) қалыптастырылады, әрине, егер шеттілдік білім берудің нәтижесі 
мақсатты құрылымдарға сай болса әрі бұл әрекет «мәдениетаралық қатысым 
субъектісін» қалыптастыруды қамсыздандырған жағдайда орын алары сөзсіз. 
Автордың пайымдауынша, «мәдениетаралық қатысым субъектісі» оқыту 
үрдісінде онтогенетикалық тұрғыда қалыптасқан «тілдік тұлғаның» лингво-
мәдениеті негізінде қалыптасады. Бұл жағдайда соңғысы өзін туған лингво-
мәдениетінің барлық лингво-мәдени концептін меңгерген тұлға ретінде 
линвго-мәдениетінің субъектісі екендігін сезінеді. Оқытудың тиімді әдістері 
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мен тәсілдерін іздестіру кәсіби білім беру іскерліктерін үлгілеу арқылы, 
осы іскерліктерді талдау үрдісін тиімді басқаруды ұйымдастыру арқылы 
жүргізіледі. Үлгілеуді білім беру үрдісінде стратегиялық және тактикалық 
тұрғыдан кеңінен қолдану келесі екі міндетті орындауға бағытталған: прагма-
қатысымдық және дидактикалық. Аталған міндеттер арқылы кәсіби-саналы 
міндеттерді үлгілеу тиімді әдіспен қамтамасыз етіледі және шындыққа 
жақын оқыту жағдаяттары үлгіленеді немесе қайта жасалады. Үлгілеудің 
ғылыми таным ретінде ғылымның барлық саласында кең қоланылғанына 
қарамастан, ХХ ғасыр оған ғылыми болжамды конструкциялайтын бас-
ты әдіс ретінде танылуға мүмкіндік берсе де, үлгілеу әдісі әлі де бірыңғай 
әдіснамаға негізделмейді, алайда оның гнесеологиялық мәні таным әдісі 
ретінде зерттеледі және үлгілеу теориясында суреттеледі. Әдіскер ғалымдар 
үлгілеу мәселесіне әртүрлі талаптар қояды. Н.М. Амосов үлгілеуге келесі та-
лаптарды қояды: үлгіленетін нысан мен оның үлгісі қызметінің тұтастығы; 
үлгілеу нысаны мен үлгінің элементтер жүйесінің сәйкестігі; үлгіленетін 
жүйе бөлігінің үлгі изоморфтылығы.  Ал  Г.Г. Матвеева төмендегілерді атап 
көрсетеді: 

– үлгіленетін нысанның және оның үлгісіндегі қызметінің тұтастығы;
– үлгі жүйесінің және үлгілеу әдісіндегі нысан элементтерінің сәйкестігі;
– үлгіні гносеологиялық бейнелеп көрсету және нысан туралы жаңа 

білімді алу қызметі.
С.И. Архангельский атап көрсеткендей, үлгі зерттеу құралы ретінде 

белгілерді, деректерді, байланыстар мен белгілі білім саласындағы қарапайым 
көрнекілік формаларын, талдаулар мен тұжырымдарды ыңғайлы да жетімді 
етіп түсіндіреді. Әрбір үлгі жүйе туралы және қандай да болсын нысанның 
функциялары туралы түсінік беріп, оған жақындатады. Үлгілеу негізінде 
ізденіс мәселесін қамтитын ғылыми теория мен оның заңдылықтары,  
ұстанымдары және шынайы деректер орын алады. Танымның ғылыми әдісі 
ретінде үлгілеу бақылауларды, тәжірибелерді, белгілі есептеулерді, үлгілердегі 
логикалық талдауларды алдын ала қарастырады. Осындай зерттеулердің 
нәтижелеріне қарап шынайы нысандарды  құбылыстар мен үрдістер тура-
лы  жорамалдауға болады. Үлгілеу зерттеуінің басты шарты – белгілі бір 
ұстанымдарға сүйенуі. Олар: көрнекілік, яғни зерттеуге қарастырылған 
нысандардың белгілі шақтарын ерекшелеу, объективтілік, яғни зерттеушінің 
жеке сенімінен зерттеудің тәуелсіз өткізілуі. Үлгіленетін нысанға байла-
нысты әдістемелік үлгі әртүрлі ұстанымдарды талап етеді де, үлгі вербаль-
ды сөзбен түсіндіріліп, графикалық бейне алады. Ғылыми зерттеулерде 
үлгілеудің әртүрлі түрлері қолданылады: құрылымдық, функционалдық және 
ақпараттық. Алайда, іс жүзінде әртүрлі дерекнамаларда көрсетілгендей, 
бір уақытта құрылымдылық-функционалдық сияқты кебернетикалық деп 
аталатын ақпараттық үлгіде қолданылады. Олардың қарастырып отырған 
объектілері иерархиялығымен сипатталып, үлгісінің әрбір элементтері,  
бөліктері мен автономдары жеке қарастырылады. Аталған тұжырымдарды 
қорытындылай келе, үлгілеу дегеніміз – белгілі бір жүйені ұйымдастыру мен 
іске асыруға бағытталған ұстанымдары бар үлгілерді жасау арқылы нақты бір 
жүйені имитациялау (ұқсату). Шеттілдік білім берудегі үлгілеу деп болашақ 
кәсіби іс-әрекетпен тікелей байланысты өміршең оқиғаларға негізделген, ком-
муниканттар арасындағы өзара әрекетпен тығыз байланысты арнайы үлгіні 
жасауды айтамыз. Бұл үлгі маманның кәсіби байланысқа түсуіне мүмкіндік 
береді және шеттілдік дайындығының нақты деңгейін қалыптастырады. 
Яғни, осы мақсатқа қол жеткізудің алғышарты ретінде үрдістер, іс-
әрекеттер қажет. Бұл қажеттіліктер когнитивті лингво-мәдени кешен арқылы 
іске асады. Белгілі отандық академик  С.С. Құнанбаева пікірі бойынша, 
когнитивтік лингво-мәдени кешен бейнелейтін қарым-қатынас үлгісінің 



43

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

пәндік мазмұны когнитивтік лингво-мәдени кешеннің компоненттік құрамы 
арқылы бірыңғай оқыту блогы ретінде құрастырылады, оның құрамында: 
типтік қатысымдық ауандар; тақырыптық мәтіндік бірліктер құрамы, жалпы 
тақырып пен мәселеге біріктірілген мәтіндердің композициялық жанрлық 
түрлері, типтік жағдаяттар және оларды үлгілеу түрлері, қарым-қатынастың 
стандарттық емес шарты, қатысымдылыққа бағытталған тапсырмалар, 
проблемалық сипаттағы қатысымдық тапсырмалар, жаттығулар, қарым-
қатынасқа түрткі болатын мәселелер, тіл және сөз материалдары қарым-
қатынастың лингвистикалық негізі ретінде болады. Шеттілдік дайындықты 
үлгілеу тиімді, тілдік әрекеттің (айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым) 
барлық түрлерін кешенді әрі бір уақытта қалыптастыруды қамтамасыз 
ететін, оқыту кешені мамандықтарының пәндік мазмұнын ашатын әдістері 
негізінде және қатысымдық іскерліктерді қалыптастыруға бағытталған 
оқыту-басқарушылық амалдар негізінде жасалады. Д.Н. Кулибаева оқыту 
кешені ретінде «қатысымдық кешенді» қарастыруды ұсынады. Ғалымның 
пайымдауынша, «шеттілдік білімнің арнайы кәсіби бағыттылығы болған 
жағдайда қатысымның қызметтік ерекшелігі шетел тілі курсының 
кәсіби бағытталған пәндік мазмұнына тиесілі, ал бұл өз кезегінде білімдік 
бірліктерді қатысымдық кешенге құрылымдайды».  Аталмыш кешен арқылы 
метақатысымдық қызметке бағытталған этикетті, байланыс орнатушы, 
бағалаушы және басқа да сипаттағы, еркін кәсіби қатысымға енуге дайындай-
тын іскерліктерді қалыптастыруға мүмкіндік беріледі. Ықпалдастық оқыту 
мен мәдениетке бағытталған шеттілдік білім  тілі оқытылып жатқан лингво-
әлеуметтің әлеуметтік-мәдени ерекшелігін меңгерген мәдениетаралық 
қатысым субъектісі ретінде тануды қамтамасыз етеді, ал бұл өз кезегінде 
әртүрлі мәдени ұйымдар өкілдерінің ғаламдық біріккен талаптарға сай өзара 
тиімді әрекеттесуге алып келеді. 
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Резюме
Стремительное вхождение Республики Казахстан в мировое сообщество, экономическая и 

социокультурная ситуация в стране, обеспечили огромный спрос на знание иностранных языков, 
создали мощную мотивационную базу для их изучения.

Summary
The rapid accession of the Republic of Kazakhstan in the world community, economic and 

sociocultural situation in the country provided a huge demand for knowledge of foreign languages, 
created a powerful motivational basis for their study.
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о основным принципам государственной политики в сфере образования 
является защита и развитие национальных языков и культур, региональ-

УДК (ӘОЖ):  371.036

УЧЕТ ПРОФИЛЯ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ
В  ПРОЦЕССЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЭТНОПЕДАГОГИКИ
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Л.РАЙЫМБЕК,
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Аннотация. В данной статье рассматривается  проблема этнокультурной на-
правленности  образования, которая  призвана решать задачи развития личности 
обучающихся, формируя у них любовь к своему краю и своему Отечеству, уважение 
к своему народу,   культуре и духовным традициям. Показаны пути создания этнокуль-
турного образовательного пространства в учебном процессе школы.

Ключевые слова. Этнопедагогическая компетенция, этнокультурное образова-
тельное пространство.

П
ных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства. В условиях современной модернизации системы образования он 
может быть реализован через основные образовательные программы с этно-
культурной направленностью. Такой подход даст возможность удовлетворить 
культурные и языковые потребности народов Казахстана.

В связи с этим, актуальной является проблема формирования этнопеда-
гогической подготовки будущего учителя, способного воспитать человека на-
циональной культуры [1].

Научно-теоретические и методологические основы этнопедагогической 
подготовки будущего учителя рассматривались в трудах казахстанских уче-
ных К.Болеева, Р.К. Дюсенбиновой, К.Б. Жарыкбаева, С.К. Калиева, А.А. 
Калыбековой, К.Ж. Кожахметовой, Ж.Ж.Наурызбай, С.А.Узакбаевой, Р.К. 
Толеу бековой, К.К. Шалгинбаевой, Н.Ш. Алметова, С.Х. Бектенгалиевой и 
др.

Следуя определению ученого Наурызбай Ж.Ж., под термином «этнокуль-
турное образование» мы понимаем  систему обучения и воспитания, направ-
ленную на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приоб-
щения к родному языку и культуре c  одновременным усвоением ценностей 
мировой культуры [2].

Этнокультурная  направленность  образования в Республике Казахстан 
является неотъемлемой частью  образовательной деятельности, обеспечива-
ющей  приобщение обучающихся к ценностям  культуры казахского народа,  
создание условий для становления высокообразованной личности, владею-
щей этнической культурой. 

Использование основных образовательных программ с этнокультурной 
составляющей содержания образования:

– формирует региональное содержание образования и воспитания; 
– обеспечивает применение   казахского языка в качестве государствен-

ного языка обучения и воспитания;
– дает возможность овладения  духовными ценностями и культурой ка-

захского народа;



45

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

– создает условия для достижения гражданского согласия, духовной кон-
солидации  народов, проживающих на территории Республики Казахстан.

В процессе этнопедагогической подготовки студентов в вузе необходимо 
учитывать профиль их будущей специальности, претворяя тем самым дидак-
тический принцип связи обучения с жизнью, практикой.

 Так, например, урок обобщения по физике в 7 классе можно начать с 
демонстрации слайдов с изображением казахских народных игр. Ученики 
должны просмотреть картинки и выявить, какие физические величины при-
сутствуют в этих играх, назвать их, а также написать эти термины, основные 
формулы. Проанализировать ситуации и выявить, от каких величин зависит 
победа того или иного наездника. 

В казахских национальных играх кыз куу, кокпар, айголек,байга, такия 
тастамак можно выделить несколько физических величин -  это движение,  
равноускоренное движение, ускорение, скорость, равнозамедленное движе-
ние и т.д.

Учитель дает краткую характеристику игр и предлагает решить творче-
скую задачу. «Кыз-куу»  –  «Догони девушку». Игра, в прошлом входила в 
свадебный обряд. Задача жениха тогда наверняка состояла в том, чтобы, до-
гнав на коне впереди скачущую верхом невесту, показать не только быстроту, 
ловкость, но и подтвердить свою любовь, свое право на нее. При неудаче та-
кого права он лишался. 

Задача. Скорость коня  невесты 10м/с, а ускорение 5м/с,  скорость коня 
парня составляет ½ меньше скорости  коня девушки. Догонит ли конь парня, 
коня девушки? И с какой скоростью и ускорением должен скакать конь жени-
ха, чтобы догнать коня невесты? 

При изучении темы «Колебания и волны» в 9 классе также на примере 
казахских народных игр можно рассмотреть и колебательное движение. К та-
ким играм относится алтыбакан. 

Задача. Длина веревки алтыбакана 3 метра. Вычислите амплитуду коле-
бания алтыбакана, если за минуту он совершает 60 колебаний.

Использование этнопедагогических знаний в учебном процессе школы 
способствует развитию интереса учащихся к предмету, активизации познава-
тельной деятельности, формирует целостное восприятие картины мира.

В качестве примера можно также привести уроки химии. При изучении 
темы «Металлы» следует рассказать о применении золота, серебра, меди, 
бронзы и других металлов  в быту, при изготовлении оружия, ювелирных из-
делий, декоративно-прикладном искусстве, традиционной одежды и т.д.

Символика нашего государства тоже отчасти касается золота. Основ-
ным цветом, используемым в государственном гербе, является цвет золота, 
который служит символом богатства, справедливости и великодушия. Также 
присутствует  цвет флага – небесно-голубой, который гармонирует с цветом 
золота  и   символизирует  чистое  небо,  мир  и  благополучие. «Золотой че-
ловек» – так называют чудесную археологическую находку, обнаруженную в 
1969-1970 годах в Иссыкском кургане в 50-ти километрах от Алматы. Впер-
вые он был описан ученым-археологом Кемелем Акишевым.

В Иссыкском кургане был погребен сакский воин 5-4 веков до нашей эры 
в возрасте 17-18 лет. Сакский воин погребен по обычаю той эпохи в золотых 
доспехах и с бытовой утварью.

Его высокий головной убор, костюм и сапоги были украшены более, чем 
200 украшениями с изображениями птиц и зверей. Все на нем начиная с ору-
жия и до перстня, сделаны из золота. Потому эту археологическую находку и 
называют «золотым человеком».

 Серебро применяется как драгоценный металл в ювелирном деле (обыч-
но в сплаве с медью, иногда с никелем и другими металлами). Используется 
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при чеканке монет, наград — орденов и медалей. Священный казан Тайказан, 
находящийся в мавзолее Ахмета Ясави в городе Туркестан, как гласит ле-
генда, отлит из сплава семи металлов: железа, цинка, свинца, олова, красной 
меди, серебра, золота. 

Использование пословиц и поговорок в практике преподавателя англий-
ского языка, несомненно, будет способствовать лучшему овладению этим 
предметом, расширяя знания о языке, лексический запас и особенности его 
функционирования. С другой стороны их изучение представляет собой до-
полнительный источник страноведческих знаний.

Практика показывает, что процесс освоения степеней сравнения прилага-
тельных не представляет сложности, если материал предлагается по возмож-
ности в виде пословиц и поговорок:

– Better late than never;
– The best fish swim in the bottom;
– The least said, the soonest mended.
Также можно использовать пословицы и поговорки при изучении мо-

дальных глаголов:
– Never put off till tomorrow what you can do today;
– When pigs can fly;
– You can't eat your cake and have it.
Можно использовать пословицы и поговорки при изучении артиклей:
–  A man can die but once;
– A friend in need is a friend indeed;
– The devil is not so black as he is painted.
Таким образом, опираясь на программные требования к знаниям и уме-

ниям учащихся, выделим следующие критерии отбора содержания материала 
с этнопедагогическими элементами:

– соответствие материала из народного опыта общим задачам нацио-
нального образования и программным требованиям;

– значимость их для усвоения современных научных знаний и других ком-
понентов современного содержания образования;

– практическая ценность в современных условиях;
– содействие расширению кругозора учащихся, развитию уровня знаний 

и мотивации к учению и труду;
– доступность для усвоения учащимися данной возрастной группы;
– сочетание индивидуальной и групповых форм работы с учащимися;
– ориентация на местные хозяйственно-культурные запросы.
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Түйін

Мақалада білім берудің этномәдени мәселелері қарастырылады. Оқушылардың бойында 
Отанға  сүйіспеншілік, өз халқына  құрмет, мәдениет және рухани дәстүрлерін сақтай білу 
қасиеттерін оқу барысында қалыптастырудың жолдары көрсетілген.Этнопедагогикалық 
материалдарды мектептегі оқу үрдісінде  этномәдени кеңістігін құру бойынша әдістемелік 
кеңестер беріледі.

Summary
This article considers the problem of ethnic and cultural education, which aims to solve the 

problems of personality development of students, creating in them the love of his edge and his homeland, 
respect for its people, culture and spiritual traditions. The ways of creating ethno-cultural educational 
environment in the educational process of school.
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роцесс модернизации образования в Российской Федерации и многих 
других странах является неизбежным следствием тенденций глобали-

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье представлены актуальные проблемы реализации деятель-
ностного подхода с учетом расширения возможностей их индивидуальных образова-
тельных траектории и потребности в профессиональном самоопределении.

Ключевые слова. Модернизация педагогического образования, самоопределение 
студентов, индивидуальные образовательные траектории, академическая мобиль-
ность, тьютор, модератор.

П
зации, прагматизации, информатизации, индивидуализации, регионализа-
ции и стандартизации, которые определили изменения во многих сферах 
жизне деятельности современного человека и общества. Несмотря на то, что 
в  большинстве стран модернизацию определяют как «вынужденную» и при-
званную отвечать на «вызовы времени», специфика её реализации зависит  
и от традиционной системы образования, сформировавшейся к началу ХХI 
века. В нашей стране к этому времени сложилась система высшего профес-
сионального образования, в которой количество педагогических высших 
учебных заведений было довольно значительным, и сегодня модернизация 
системы высшего педагогического образования осуществляется самыми вы-
сокими темпами.

 Внимание к модернизации именно высшего педагогического образо-
вания во многом определяется общими задачами обучения и воспитания, 
которые до конца не были решены в предшествующий период, что нашло 
свое отражение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Закон трактует воспитание как «деятельность, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценнос-
тей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства» (статья 2) [1]. Самоопределение и социализа-
ция фиксируются в связи с тем, что данные процессы вызывают у молодежи 
большие затруднения, что сказывается  на их учебно-профессиональном вы-
боре (проявляясь в маргинализации),  а также  на неопределенной социаль-
но-личностной позиции (проявляясь в противоречивости целей и ценностей). 
Значение самоопределения личности  в жизни, профессии, отношениях с 
другими людьми, учебной деятельности и т.д. трудно переоценить, поскольку  
оно влияет на результаты и уровень  адаптации человека, успех его социали-
зации, а также удовлетворенность своей жизнедеятельностью. 

Несмотря на то, что сам факт поступления студента в университет уже 
свидетельствует о его некотором профессиональном самоопределении, нель-
зя не учитывать маргинальность выбора многих обучающихся, хотя со вре-
менем они могут стать хорошими профессионалами.  Профессиональное 
самоопределение личности осуществляется в системе высшего образования 
на основе деятельностного подхода. Деятельностный подход остается зна-
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чимым методологическим подходом, определяющим специфику содержа-
ния, основные компоненты и структуру образовательного процесса в вузе. 
Это подтверждается нормативным закреплением данного подхода в качестве 
главного методологического основания в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах высшего профессионального образования.

Психологические и педагогические аспекты реализации деятельностно-
го подхода обсуждались в течение многих лет. Это нашло свое отражение в 
работах  Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова 
и других психологов. В педагогике деятельностный подход разрабатывался 
А.В. Хуторским,  Н.Ф. Талызиной, В.В. Краевским и др. В педагогике и психо-
логии этот подход рассматривался в контексте фундаментального положения 
о единстве личности и деятельности, причем деятельность анализировалась 
как базовая форма проявления жизни человека,  его активного самопроявле-
ния, самоопределения и самоактуализации в окружающей действительности 
(Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. 
Анцыферова, П.Г. Щедровицкий и др.). 

В рамках деятельностного подхода была разработана теория формиро-
вания профессиональной готовности педагога в системе высшего образова-
ния (В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, И.Ф. Исаев и др.), которая предвосхитила 
реализацию компетентностного подхода. Если рассматривать деятельност-
ный подход как методологическое основание профессиональной подготовки 
педагога, то он должен определять всю системную организацию образова-
тельного процесса в вузе, в том числе единство разных видов деятельности 
студентов (учебной, учебно-профессиональной, научно-исследовательской, 
внеучебной, социокультурной и т.д.). В современном высшем образовании 
востребованы такие пути и способы подготовки студентов педагогического 
университета, которые значительно повышают их самостоятельность, актив-
ность, мобильность и конкурентоспособность.

Реализация  индивидуальных  образовательных траекторий обучающих-
ся – один из путей, обеспечивающих самоопределение студентов в учеб-
но-профессиональной деятельности, что является важнейшим фактором их 
дальнейшего профессионального развития и личностного становления. Про-
цесс воплощения индивидуальных образовательных траекторий обучающих-
ся включает в себя определенную последовательность элементов образова-
тельной деятельности каждого студента,  с учетом поэтапного достижения 
поставленных целей и на основе сотрудничества с педагогом, выступающим 
в качестве тьютора и модератора. Как  тьютор педагог осуществляет индиви-
дуальное сопровождение образовательного маршрута обучаемого с учетом 
его интересов, способностей, возможностей и индивидуальных склонностей. 
Он помогает студенту выстроить собственную систему образования, соответ-
ствующую  возможностям  с максимальной реализацией его творческого по-
тенциала на основе самоактуализации, т.е. процесса активного, адекватного и 
осознанного самопроявления личности в профессиональной педагогической 
деятельности на всех уровнях её функциональной динамической структуры 
[2].  Педагог осуществляет тьюторское сопровождение, т.е. «педагогическую 
деятельность по индивидуализации образования, направленную на выявле-
ние и развитие образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск об-
разовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной про-
граммы, на работу с образовательным заказом семьи, формирование учебной 
и образовательной рефлексии учащегося» [3, с.8].  

Как модератор педагог контролирует контекст информации и содержа-
ния образования с учетом социальных и личностных задач развития,  а также 
профилактики разрушительного воздействия информационного хаоса и по-
явления таких неблагоприятных психофизиологических явлений в процессе 
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неэффективного   обучения   как,  например,  интерференция   учебных  на-
выков.

Реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 
всегда осуществляется на основе принципов  индивидуализации и дифферен-
циации, которые предполагают учет индивидуальных особенностей студен-
тов при реализации разнообразных форм образования, а также группировку 
студентов на основе выделения схожих особенностей для более эффективного 
и результативного обучения. Группирование студентов может осуществлять 
и по принципу схожих видов деятельности, по которым преподаватель вы-
ступает в качестве тьютора и модератора. Например, при оформлении заявок 
на гранты по результатам своей научно-исследовательской деятельности, сту-
денты объединяются в исследовательские группы под руководством препо-
давателя, задающего не только содержательное и процедурное направление 
работы, но также планируемый текущий и общий результат, необходимый 
для конкретного студента и отвечающий потребностям региона. Таким об-
разом, педагог, осуществляющий индивидуальное сопровождение образова-
тельного маршрута, всегда имеет в виду две цели: личностную и социальную 
(для студента как будущего профессионала и для региона с его конкретными 
социально-экономическими потребностями).

В современных условиях необходимость достижения этих целей регла-
ментируется на нормативно-правовом уровне с учетом вариативной состав-
ляющей основных профессиональных образовательных программ (ОПОП). 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» обозна-
чены требования к Федеральным государственным образовательным стан-
дартам  (ФГОС), которые «обеспечивают вариативность содержания обра-
зовательных программ соответствующего уровня образования, возможность 
формирования образовательных программ различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обу чающихся  (статья 11, п. 1) [1]. Структура ОПОП включает обязательную 
и вариативную части, причем последняя нацелена либо на расширение под-
готовки, либо на её углубление с учетом потребностей региональной сферы 
труда. Причем здесь удовлетворяются не только социально-экономические 
потребности региона, но также индивидуально-личностные потребности вы-
пускников, которые должны быть интегрированы в профессиональный соци-
ум региона, что обеспечивает соответствующую адаптацию и социализацию.

В системе высшего профессионального образования подготовка студен-
тов к решению актуальных социально-экономических задач региона обеспе-
чивается за счет реализации модульно-компетентностного подхода, ориенти-
рованного на мобильную структуру и содержание образования в зависимости 
от  постоянно  меняющихся потребностей рынка труда. А также за счет фор-
мирования дополнительных компетенций, которые имеют заказной характер 
и могут стать наиболее значимыми для эффективной реализации профессио-
нальной деятельности.   Так, с развитием детских оздоровительных центров 
и инклюзивного образования, с расширением сети дошкольных образова-
тельных учреждений  выросла  потребность (особенно в мегаполисах) в спе-
циалистах дошкольного и начального образования  всех уровней, что сразу 
же нашло свое отражение в структуре и качестве набора абитуриентов на со-
ответствующий факультет педагогического университета. 

Формирование дополнительных компетенций может осуществляться за 
счет расширения,  либо углубления содержания образования при реализации 
вариативной части основной профессиональной образовательной програм-
мы. Это могут  быть какие-то новые дисциплины (специально разработанные 
для этой цели) или дополнительные разделы, актуальные темы дисциплин 
инвариантной части учебного плана, введение дополнительных модулей (в 

4. “Қазақстан мектебі” №4, 2016.
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том числе и для какого-либо нового вида практики) и т.д. В то же время, если 
студенты не усваивают необходимые базовые компетенции (общекультур-
ные, профессиональные, специальные и др.) возможен вариант увеличения 
количества часов для достижения этих целей. Таким образом, существуют 
различные возможности для использования вариативности ОПОП в целях 
эффективной реализации индивидуальных образовательных траекторий сту-
дентов педагогического вуза. Однако эти возможности должны быть опреде-
лены, конкретизированы и спрогнозированы в зависимости от наличия ре-
сурсов в конкретной  образовательной системе вуза.

К таким ресурсам может быть отнесена академическая мобильность 
субъектов образования. Академическая мобильность как мировой процесс в 
системе высшего образования  получил свое развитие благодаря глобализа-
ции и Болонскому процессу  с начала 90-х годов ХХ века, хотя некоторые его 
проявления можно было наблюдать ранее.  Однако темпы  роста академиче-
ской мобильности в Российской Федерации стали заметны последние годы 
в связи с расширением сетевого взаимодействия между университетами, го-
сударственной поддержкой, необходимостью обмена опытом и результатами 
для повышения эффективности и т.д.  Такие знаменитые международные 
программы академической мобильности как  Erasmusи Tempus, популярные 
в странах Западной Европы и США лишь в малой степени коснулись студен-
тов и преподавателей Российской Федерации,  хотя некоторые из них приня-
ли участие в этих программах. В то же время казахстанская международная 
программа академической мобильности Болашак (в пер. с казах. – будущее), 
нацеленная на подготовку кадров для развития наиболее приоритетных сек-
торов экономики Казахстана, (существует с 1993 г.) уже сегодня дает вполне 
ощутимый образовательный и социально-экономический результат.

В Новосибирском государственном педагогическом университете ак-
тивно развивается академическая мобильность студентов, которые благода-
ря грантовой поддержке получают возможность стажироваться в различных 
университетах страны и мира. За последние годы в вузе значительно вырос-
ло количество студентов, пользующихся грантовой поддержкой. Нельзя за-
бывать, что гранты можно получить только на конкурсной основе, что спо-
собствует развитию у студентов таких качеств, как конкурентоспособность, 
активность, инициатива. Одновременно развиваются конструктивные и про-
ективные навыки. Кроме того, большинство студентов, подавая заявки на 
конкурс, работают под руководством преподавателей вуза, которые курируют 
учебно-исследовательские и научно-исследовательские проекты обучающих-
ся.

Таким образом, отмечая специфику реализации деятельностного подхода 
в современном педагогическом университете,  необходимо отметить его обя-
зательную направленность на профессиональное самоопределение студентов 
с помощью психолого-педагогического обеспечения их индивидуальных об-
разовательных маршрутов.
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Summary

The article presents topical problems of implementation of activity approach taking into account 
the empowerment of their individual trajectories and needs in professional self-determination.
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45 минут

сыныпта осы тақырыпта өткізген сабағымда аралас сандарды азайту, 
жай бөлшектер мен аралас сандарды қосу, азайту амалдарын қолдану 

АРАЛАС   САНДАРДЫ   АЗАЙТУ

Ұшқынай  АСЫЛАХУНОВА, 
«Бөдеті» орта мектебінің 
математика пәні мұғалімі 

5-
дағдыларын қалыптастыру, есептің шығару жолдарының мазмұндылығына 
көңіл бөлу, оқушыларға есепті шешудің әрбір қадамын анықтап, мақсатын 
негіздеу, қасиеттерін ескеріп шешу, тақырып бойынша толық және терең 
білім беру, алған білімдерін жинақтау, жүйелеу, дамыту мақсат етілді.

Бұл  сабақтың  нәтижесінде  балалар  өз  пікірін  айтуға,  басқаның  
ойын  сыйлап   пікірталасуға   үйренеді, топпен  жұмыс жасай  отырып  еркін  
ойлауға,  емін-еркін сөйлеуге дағдыланады.

Аралас сандарды азайту  әдістеріне  берілген есептерді жеке, жұптық, 
топпен жұмыс жасау барысында оқушылардың білімдері толыға түседі.

Сабақты ұйымдастыру кезеңінде «Көтеріңкі көңіл күй» психологиялық 
тренингін ұйымдастырып, онда балалар бір-біріне жылы лебіздерін білдіреді.  
Сосын  топқа бөліп, үй жұмысын тексеремін. 

Өткен сабақты еске түсіру кезінде балалар пысықтау сұрақтары  бойын-
ша жауап береді. Осы кезеңде өткен тақырып пен жаңа тақырыптың байла-
нысын жасауға ұмтыламын.

Өткен сабақты еске түсіру барысында 1-топ аралас санды бұрыс 
бөлшекке, 2-топ бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырады және оларға қосу 
амалын қолданады. 

Жаңа тақырып бойынша түрлі мысалдар тақтаға ілінеді.
1. Оқулықпен жұмыс  №550, №551, №552  А деңгейі  (тақтада 4 оқушы).
2. Деңгейлік тапсырмалар (топтамалармен жұмыс А, В, С).
А деңгейіндегі есептер. 
1.             ;       4.  

2.       5. 

3.      6.                     

В деңгейіндегі есептер.
1.     4.                    –        

2.     5.                  

3.      6. 
С деңгейіндегі есептер. 
1. Егер белгісіз саннан         санын азайтса және айырымның мәніне  

сaнын қосса,           саны шығады. Белгісіз санды табыңдар.

2.                     3. 
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Есептерді шешіп болғасын  сергіту сәтін жасаймыз, одан соң   сабақты 
пысықтау мақсатында сәйкестендіру тестін беремін.

Сабақты бекіту үшін мына сұрақтарға жауап алынады.
– Аралас санды азайтуды қалай орындау керек?
– Натурал саннан аралас санды қалай азайтуға болады? 
– Натурал санды аралас бөлшек арқылы жазуға бола ма?
– Аралас сандарды қосу мен азайтудың айырмашылығы, ұқсастығы 

қандай?
Сабақты қорытындылау кезеңінде оқушылар «Табыс» ағашын 

отырғызады. Ағаш діңі – жаңа сабақта өтілген тақырып, жасыл желек – эко-
логия, ал ағаштың жемісі – алған білімдері. Яғни оқушылар өздері таңдаған 
алманы алып, тақтада тұрған ағашқа жапсырады.

Үйге «Аралас сандарды азайту» тақырыбы бойынша №556, 557 және        
№569, 570 есептерді шығарып  келу тапсырылады.

Алматы облысы
Ұйғыр ауданы
Кепебұлақ ауылы.

ЖАЙ  БӨЛШЕКТЕР  ЖӘНЕ  ОЛАРҒА 
АМАЛДАР ҚОЛДАНУ

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

азіргі уақытта барлық ғылымдардың зерттеулерінде математикалық 
әдістердің қолданылуына байланысты математиканы оқытудың маңызы 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  
басты міндеті болуы керек.

Сондықтан мен «Жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану тақырыбын 
қорытындылау» тақырыбын өткенде мына төмендегі  мақсаттарды жүзеге асы-
руды 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 тапсыр-
ма бойынша үйден дайындап келген тест тапсырмаларын алмастырып орын-
дайды.

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

Берілетін тапсырмалар.  
1-топқа. 1. Бөлшекті қысқартуды орындаңыз. а)             =;   б)        = .        32

 46
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15 . 16
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12 –57 3 –421
–34 –18 –49

13
45

2. Аралас санды бұрыс жай бөлшекке айналдырыңдар.
а)          ;  б)        .

3. Амалдарды орындаңдар. а)    +    = ;   б)    –      = .     
2-топқа. 1. Бөлшекті салыстырыңыз.  
2. Бұрыс жай бөлшекті аралас санға айналдырыңдар.
3. Амалдарды орындаңдар.    
3-топқа. 1. Дұрыс және бұрыс бөлшекті ажыратып жаз.
2.  2:17,  721:999,  72:113 бөліндісін жай бөлшек түрінде жазыңдар.
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. 
10-ұяшық.  Жазылуында бүтін және бөлшек бөлігі бар сан қалай аталады? 
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 ми-

нут).
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 азай-

ту тақырыптарына ребус немесе сөзжұмбақ құрастырып келуді тапсырамын. 
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 құрал 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. Электронды оқулық оқушы үшін дайын 
материал. Оқушылар үшін электронды оқулық мектепте оқыған жылдардың 
барлығында да өздері толықтырып отыра алатын және нәтижелік емтиханға 
дайындалуға көмектесетін мәліметтер базасы болып табылады. Электронды  
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 электронды 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 ба-

ласы.
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. – Тақырдың інісі Бұйдаш 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.
1797–1805 ж. – Айшуақ Кіші жүзге хан болды.
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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 жүзге соңғы хан 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 са-
тыдан 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 бойында Шайба-
ни 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 
тұсында Жетісу халқы, 1462 жылы Моғолстан ханы Есенбұға өлгеннен кейін 
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ондағы тартыстың күшеюіне байланысты өзара ынтымақтықты нығайтуға 
үлес қосты. Әбілқайыр 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 
бас ты 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 
қоластындағылармен 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 (1445–1518 жж.) – 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 
саны артады, жері ұлғаяды. Қазақ әскерінің де саны көбейіп, атты әскері 300 
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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. – 1523 ж.) – 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 билікке 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 билікке күрес тоқтамайды. Талас-тартыс 20 жылдай уақытқа созылады. 
Мемлекеттің, халықтың жағдайы нашарлап кетеді. Тарихшылар бұл дәуірді 
«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 қоластында 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, жау әскерін талқандайды.

Кенесары хан. Кенесары Қасымұлы (1802–1847 жж.) – қазақтың ірі мем-
лекет қайраткері, қолбасшы. Кенесары – 1841 жылы бүкіл қазақ халқының 
мақұлдауымен сайланған 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 электронды 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-
бай алға жылжу мүмкін емес.

Оңтүстік Қазақстан облысы.
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ак опыт работы, представляю урок русской литературы в 8 классе. Тема 
урока рассказ “Логово” В. М. Пескова. При подготовке к своему уроку я 

УРОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Гулжан АГАТАЕВА,
учитель русского языка и литературы 
средней школы “Бодети”

К
ставила несколько целей. 1. Знакомство с В.М. Песковым и его творчеством. 
2. Какие ассоциации получают ученики, читая рассказ “Логово”. 3. Как мож-
но охарактеризовать волков, логово? И на уроке я продолжала формировать 
практические умения и навыки работы с текстом; способствую развитию 
умения ребят выделять главное, существенное умение, делать выводы.

Провожу работу с учениками по определению причинно-следственных 
связей и отношений между человеком и природой. Для реализации своих це-
лей и задач, я использовала слайды, дополнительные материалы, наглядные 
пособия  и разные формы работы.

Начинаю, как всегда с объявления темы и цели урока. Знакомлю ребят с 
биографией и творчеством Василия Михайловича Пескова. Далее самостоя-
тельно читают рассказ “Логово”. Даю задание записать свои ассоциации со 
словом логово. Рассматривая слайды, подготовленные к этому рассказу, уче-
ники говорят о своих ассоцияциях. И заключаю: Волчье логово – это не толь-
ко нора. Это пространство метров на сто вокруг “родильного дома” .

Читаю стихотворение О.Сулейменова “Волчата”.
Волчата

Шел человек,
Шел степью долго-долго.
Куда? Зачем?
Нам это не узнать.
В густой лощине он видел волка, 
Верней – волчицу,
А точнее – мать.
Она лежала в зарослях полыни,
Откинув лапы и оскалив пасть,
Из горла перехваченного плыла
Толчками кровь,
   густая, словно грязь.
Кем? Кем? Волком иль охотничьими 

      псами?
Слепым волчатам это не узнать.
Они, толкаясь  и ворча, сосали
Так странно неподатливую мать.
Голодные волчата позабыли,
Как властно пахнет в зарослях
     укроп,

Они, прижавшись к ранам, жадно  
        пили

Густую, холодеющую кровь.
И вместе с ней вливалась жажда  

     мести.
Кому? Любому, лишь бы не 
    простить.
И будут мстить
В отдельности, не вместе,
А встретятся- друг другу будут
           мстить.
И человек пошел своей дорогой.
Куда? Зачем?
Нам это не узнать.
Он был волчатник,
Но волчат не тронул -
Волчат уже 
Не защищала мать…
    

И опять спрашиваю, какие ассоциации об этом хищном звере. Акценти-
рую внимание на эпиграфе:

Четыре подпорки есть у человека в жизни: дом с семьёй, работа, люди, с 
кем вместе править праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом.  
И все четыре – одна важнее другой…   В.Распутин         

Далее даю задание написать письмо по ключевым фразам, включая дан-
ные словосочетания.

Провожу презентацию  письма. Сама читаю начало текста и провожу па-
раллель между тем, что написал В.М. Песков и ученики в своих письмах. 
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 Дневник Двойной Записи (ДДЗ).

Учащиеся читают текст, заполняют Дневник Двойной Записи Презента-
ция ДДЗ.

3. Стратегия «Кубики». Всего шесть сторон, мы берём три стороны.
Анализируйте: Для чего это? Скажите, как это сделано?  (предположите).
– Что нового из жизни волка узнали сегодня?
– Какое влияние оказала на вас эта информация?
– Какую задачу перед собой  ставит автор, раскрывая перед нами новые,  

незнакомые черты волка как частицы живой природы?
Предложите: Скажите, что можно с ним сделать? 
Как вы можете это использовать?
– Для чего нужны вам новые сведения о жизни волка?
– Где и как вы можете их применить?
– Какую пользу окажет на вас чтение этого текста?
Обобщаю ответы учеников и делаем вывод. Почему рассказ “Логово” 

наз ван так?  
Что нового интересного вы узнали из рассказа? Что общего  у рассказа 

про волчицу Акбару с этим рассказом? Что хотел читателям сказать Песков 
этим рассказом?

Моя цель, чтобы дети сами обобщали, выделяли суть, главное. Излагали 
текст своими словами. Далее обращаюсь к ребятам:         

– Определите свою точку зрения и обоснуйте ответ чёткими аргумента-
ми.

(Предлагаю учащимся встать у доски по разные стороны: “За” и “Про-
тив”.) Каждая сторона должна аргументировать описание жизни, повадки, 
привычки волка.

И после этого провожу “Дебаты”. В качестве рефлексии провожу работу 
“Оставьте мне последнее слово”. Пишем эссе “Я волк или я волчица”.

Использую такой прием, как авторский стул. Кто то садится из учеников 
и выполняет роль автора. 

Подвожу итог урока и задание на  дом – написать сочинение – размыш-
ление “Природа и мы”.

Алматинская область
Уйгурский район
Село Кепебулак.

Важные моменты   Почему это важно 
      (объяснения, комментарии)

he objectives of the lesson: 
– Recycled of grammar Present Simple, Present Perfect 

ANIMALS ARE  IN  DANGER 

Әйгерім  НҰҒЫМАНОВА,
«Суықбұлақ» орта мектебінің 
ағылшын тілі пәні мұғалімі  

Т
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. 



60

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Animals
Elephant
Whale
Tiger
Snake

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]        Disappear [disәpiә]
Hunt [hΛnt]   Species [spi: ∫ iz]
Hunter [hΛntә]  Threaten [θretn]
Appear [әpiә]
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. 
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 болатынсыз-

дар, қазір мына кестеге қарап ережені есімізге түсірейік.



61

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

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.

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.

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

            jungles    oceans         mountains  rivers         deserts The Arctic
  Lions      
  Whales      
  Wolves      

  Crocodiles      
  Snakes      
  Polar bears 
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Елбасы

ЖЫР  САПАРЫНДА  ЖОЛЫҢ  БОЛСЫН, 
ЖАС ТАЛАП! 

Ақжолтай

Әбіділда Нұрислам Пернеханұлы Алматы 
қаласындағы М.Дулатов атындағы №136 мектеп-
гимназиясының 6-сыныбында оқиды. Өлең жазуға 
әуестенген жас талаптың алғашқы жетістігі де бар. 
Ол 2012 жылы “Мұқағали мұрасы” тақырыбымен 
өткен “Мұқағали оқулары” байқауында жеңімпаз 
атанған. Бұл жас өренге жыр сапарында ақжолтай 
тілей отырып, бірнеше өлеңін журнал оқырмандары 
назарына ұсынғанды жөн көрдік.

Елін сүйген, елі сүйген Елбасым,
Көрсетпеген қазағымның көз 
        жасын.
Нұрын шашқан Нұрсұлтандай 
          атамды,
Тәңірімнің өзі әркез қолдасын.

Қашанда   нұрын шашқан
    қазағына,
Төзеді ол елі үшін азабына.
Кемеңгер Елбасының арқасында,
Тарқамайды халқымның базары
         да.

Тәуелсіздік

Тәуелсіз елім тірегім,
Елім деп  соғар жүрегім.

Елбасы ұлттың қамын жеген
     ерен,
Елі үшін күресте ол  жеңілмеген.
Әрқашан елін  ойлап  ұлт көсемі,
Қиындықтан ешқашан 
    шегінбеген.

Қазаққа  қолда барын аямаған,
Отанын мәпелеген, аялаған.
Елбасы саясатын ұстанса егер,
Болады қазақ елі мәңгі аман. 

Өзіңде туып-өстім  мен,
Бақытым сол деп білемін.

Мұқағали  туралы ойтолғау

Бұл  есімді естігенде кеудесінде  қазақтың  жаны  бар,  өлең  мен  
сөздің  ғажайып  сиқырын  ұғатын әр  азаматтың  жүрегінің  түкпірінде  
керемет  бір  сәуле  пайда  болатын  сияқты. Себебі,  оның  әрбір  айтқан  
сөзі  адамға  қайталанбас жігер,  қажымас  қайрат  бітіреді. Оның  
аяу лы  атамекенін,  туған   жерін   жырлаған  өлеңдері маған  шабыт  
береді. Шынымды  айтсам,  Мұқағали  атамның  өлеңдері  арқылы  мен 
Отанның  не  екенін, туған  жердің  адам  үшін  қандай маңызды  екенін  
ұққандаймын. Қазақ  халқының  ақиық  ақыны  Мұқағали  Мақатаев  
1931  жылы дүниеге  келіп,  1976  жылы  қайтыс  болды.  Ол жас  кетті.  
Небәрі  45 жылдың  ішінде  қаншама ұлы дүние  қалдырып кетті. Оның  
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«Аққулар  ұйықтағанда»,  «Райымбек,  Райымбек»,  «Қашқын»,  «Мавр»,  
«Қырандар  қош  болыңдар»,  «Жер  үстінен  репортаж»,  тағы  басқа   
поэмалары бар.  Ол  Ұлы  жүздің Үйсіні.  Ақиық  ақынның  бес  баласы  
болған.  Олар:  Айбар, Майгүл,  Жұлдыз,  Шолпан,  Алма.  

Мұқағалидың өлеңдері  мені өмірдің қызығы  мен қиындығын  
түсінуге  жетелейді.  Мұқағали  мұрасы – мәңгілік өшпес мұра. 

Мұқағали  атама

Алпыс  екі  тамырыммен бас  
   иемін  атама,
Мұқағали  жоқ бүгінде, жүрегіңе 
        бата  ма?

Мұндай  адам өмірге  екі   келмейді,
Мұқағали  өзі  өлсе де,  сөзі  мәңгі 
             өлмейді.

Ұстаздарға

Ұстаз деген біліміңнің бастауы,
Білімменен  ашылады аспаның.
Ұмытпайық, ұстазды ешқашан,
Алғаш рет сауатыңды ашқанын.

Барша ұстазға ұлылықпен мың
          тағзым,
Алдынан өттік біздер ұлы 
    ұстаздың.
Шабыттанып қалам алып
    қолыма,
Ұстаздарға  арнап  жыр жаздым.

Ұстаз деген ұлы есім ғаламда,
Ұстаз болмай білім болмас  
    адамда.
Ұстаз деген болашаққа  жол ашар,
Оң-солдарын танытатын 
    талайға.
Ұстаз сенің  екінші анаң өмірде,
Мұғалімнен  үйренесің көп үлгі.
Сол жан саған барын салып
    үйретіп,
Гүлдендірер  білімімен өмірді.

Желтоқсан батырлары
Біздің мектепте желтоқсан оқиғасының екі бірдей қатысушысы 

бар. Олар – Ақкүміс апай мен Сәуле апай. Қыз да болса ерлермен қатар 
ержүректілік танытқан апаларымызды мен  әрқашан мақтан тұтамын.  
Екі апайыма және барша желтоқсаншыларға басымды иіп, алғыс айта-
мын.

Қарындасым Алтынайға

Алтындай қыз  Алтынай,
Жарқырай бер, жарқырай.
Қылығы бар тәп-тәтті,
Жүзі неткен жарқын-ай.

Күлім қағып күледі,
Білмейтінді біледі.

Жасай берсін Тәуелсіздік мәңгілік,
Атсын деймін әрбір нұрлы таң
     күліп.
Ақкүміс пен Сәуле атты 
    батырлар,
Өздеріңді айтып жүрем жыр  
    қылып.

Елдік үшін сендер еңбек еттіңдер,
Қазақ үшін сендер  қан  да 
    төктіңдер.
Егемендік үшін жанып намысты,
Сол намыспен азаттыққа
    жеттіңдер.

Күн сайын қылық қосады,
Күлдіртіп жүрер үнемі.

Тілі шығып келеді,
Тәй-тәйлап күнде жүреді.
Үлкейеді тағы да,
Жұдырықтай жүрегі.

Нұрислам  ӘБІДІЛДА,
М.Дулатов  атындағы 
№136  мектеп-гимназияның 
6 «А» сынып оқушысы.
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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-
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© “Қазақстан мектебі” 
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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.
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Мектепке дейінгі мекемелерде

“Балапан” бағдарламасы 
аясында салынған мектепке 
дейінгі  мекемелердің бірі – 
Алматы қаласының Жароков 
пен Бөгенбай батыр көшелері 
қиылысында бой көтерген 
№132 бөбекжай-балабақшасы.

Осы дан тура бір жыл 
бұрын пайдалануға берілген 
балалар бақшасында барлық 
тәлім-тәрбие жұмыстары жақ-
сы жолға қойылған. 

Суреттерде: бөбекжай 
ғима   раты; балабақша меңгеру-
шісі Сандуғаш Заурбекова 
және ұжымның әдіскерлері 
мен тәрбие шілері. 
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алабақша тәрбиешілерінің басты міндеттерінің бірі: 
әрбір ұйымдастырылатын оқу іс-әрекетінде баланың 

САЯХАТ  АРҚЫЛЫ   ТӘРБИЕЛЕУ

Назерке  ҚҰЛНАЗАРОВА,
№132 бөбекжай-балабақшасының «Ақжелкен» 
ересектер тобы тәрбиешісі

Б
тілін дамытуды, өзара қатынастарын қалыптастыруды көздейді. Осындай 
мақсатпен топ тәрбиеленушілері арасында ашық сабақ өткізген едім. Бұл 
шара жоспарға  сәйкес  қаңтар айында ұйымдастырылғандықтан, оның 
тақырыбы «Қысқы орман» деп аталды. Сондықтан аталған ашық сабақта 
балалардың қысқы табиғатқа деген сүйіспеншілігін, қызығушылығын арт-
тыра отырып, қыс мезгілі әлемінің әдемі сұлулығын көре білуге баулу, 
қоршаған ортаға қамқор болуға тәрбиелеу, тақырып мазмұны желісі бойын-
ша әңгімелесуге үйрету, балалардың өз сөзімен суреттеу арқылы сөйлей білу 
қабілеттерін дамыту, еңбекқорлық сияқты жақсы қасиеттерге дағдыландыру 
көзделді.

Көрнекі  құралдар ретінде орман бейнесін (шыршалар, ақ қайыңдар, 
т.б.), орман аңдарының киімдерін, қап, интерактивті тақтаны қолданып, сая-
хат жасау, түсіндіру, ойын, сұрақ-жауап алу әдіс-тәсілдерін пайдаландым. 
Билингвалды  компоненттер  мыналар  болды: қыс – зима,  орман – лес, арыс-
тан – лев, тиін – белка, түлкі – лиса, аю – медведь.

Сабақ барысында балалар «Шаттық шеңберін» құрып, бір-бірімен қол 
алысады, құшақтасады, жан-жағына және достарына қарайды, қолдарымен 
шапалақтап, ізетпен бастарын иеді. Оқу іс-әрекетінің осы мотивациялық 
қызығушылық ояту кезінде балалардан қазір жылдың қай мезгілі екенін 
сұрап, жауап алған соң Абай Құнанбаевтың «Қыс» өлеңінің мына жолдарын 
оқып беремін.

Ақ киімді денелі, ақ сақалды,   Үсті-басы ақ қырау, түсі суық,
Соқыр, мылқау танымас тірі жанды. Басқан жері сықырлап келіп қалды.

Сосын мына төмендегі сұрақтарға жауап аламын.
– Өлең жолдарында не туралы айтылып тұр?
– Өлеңді жазған кім?
– Абай атамыз қысты кімге теңеген?
– Қыс мезгілінде дала қандай болады?
– Ауа райы ше?
– Қыс мезгілінде неше ай бар?
Бұдан кейін балалар көздерін жұмып, қысқы орманды қиялдарында 

елестетеді. Көздерін ашқан соң жылы киімдерін киіп, қысқы орманға 
саяхатқа аттанады. Сабақтың бұл ұйымдастырушылық-ізденістік  кезеңінде 
олар шаттық шеңберінде тұрып, орманмен амандасады.

Арайлап таң атты,  Армысың, аппақ қыс!
Күн нұрын таратты.  Армысың, қысқы орман!
Армысың, алтын күн!

Тақырып аясында сұрақтар қойылып, жауаптар алынды.
– Орманда кімдер мекендейді?
– Жабайы аңдар.
– Жабайы аңдарға қандай аңдар жатады?
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– Арыстан,  қасқыр, түлкі, қоян, піл, кірпі, тиін.
– Осы жабайы аңдардың патшасы қай аң?
– Арыстан.
– Ең ұзыны қай аң?
– Піл.
Жұмбақ жасырып, шешуін табамыз.

Қыста ғана болады,
Ұстасаң қолың тоңады. (Қар)
* * *
Итке ұқсайды, ит емес,
Адам берген азықты ол жемес.  

            (Қасқыр)
* * *
Өзі айлакер, өзі қу,
Жүрген жері айқай-шу.   

              (Түлкі)

* * *
Қорбаң-қорбаң етеді,
Орман оның мекені.
Тәтті балға тойып ап,
Қыста ұйқыға кетеді. (Аю)
* * *
Денесінде көп ине,
Іс тікпейді әрине. 
       (Кірпі)

Саяхатшы балаларға Арыстан кезігеді. Ол балалардан неліктен орманда 
жүргендерін сұрайды. Егер ақылды, алғыр, білімді балалар болсаңдар ғана 
орманды тамашалауға рұқсат беретінін айтады.

Балалар қысқы орман, аңдарға  арналған тақпақтарын айтып береді.

Қыс келді, қыс келді,
Ақтарып ақ қарды.
Жон аппақ түске енді,
Аралап қайтайық,
Ақ күміс бақтарды.
* * *
Далада қар борайды,
Ақ мамыққа орайды.
Мұз болып қатады,
Жып-жылтыр болып жатады.
* * *
Қалғиды қысқы орман,
Мүлгиді қысқы орман.
Айрылып қалған соң,
Жаздағы құстардан.

Ақ желек жамылып,
Көк моншақ тағынып.
Ұйықтайды қысқы орман,
Көктемді сағынып.

* * *
Орманда қасқыр жортады,
Аяздан ол қорқады.
Аспанға қарап ұлиды,
Малды ауылды ториды.

* * *
Ақ қоян-ау, ақ қоян,
Ұзын құлақ, сақ қоян.
Қаша берсең орманға,
«Қорқағым» деп ат қоям.

Балалардың өнеріне риза болған Арыстан орманды тамашалауға рұқсат 
береді. Бірақ, қысқы орман суығынан  тоңған балалар жылынып алу үшін 
дыбыстық жаттығулар жасайды.

– Боран қалай ұйытқиды?
– Күртік қар қалай сықырлайды?
– Қасқыр қалай ұлиды?
– Аю қалай ақырады?
– Тиін жаңғақты қалай шағады?
Осы кезде балалардың алдынан Тиін шығады. Ол да не істеп жүргендерін 

сұрап   біледі  және  мынадай  шарт  қояды: егер жаңылтпаш айтып 
бермесеңдер, Қасқыр мен Аюға айтамын дейді.

Тиінге балалар мынадай жаңылтпаштарды айтып береді.
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Түлкі айлалы аң,
Айлалы аңға айла пайдалан.
* * *
Қыста суық түсті,
Құлағым үсті, үсті.

Балалар маймылды өздерімен бірге ала кетеді. Алдарынан түлкі шыға 
келеді. Балалар оған «Аққала» ойынын ойнап береді. Бұл ойын, негізінен, 
ептілікке, алғырлыққа, шапшаң қозғалуға баулиды.

Түлкінің сұрауы бойынша балалар санамақтар айтады.
Бір дегенім – бөрік,  Теріден тігер пішіп.
Кисең бойға көрік.  Төрт дегенім – тымақ,
Екі дегенім – етік,  Қыста кисең жылы-ақ.
Киер сәнді етіп.  Бес дегенім – байпақ,
Үш дегенім – ішік,  Іші жылы тайпақ.
                                     * * *
Буынғаным –  Барлық бала кимей ме,
Бір белдік,  Екі шұлық,
Мұны қане,  Бір жейде.
Бір делік.  Оған енді тосылмай,
Екі қолғап,  Екі етікті қосыңдар.
Бір шалбар  Он болды ма барлығы,
Және үстімде бір тон бар.  Еске сақтап қал мұны!
Саяхатқа шыққан балалар қысқы орманды тамашалап болғасын өз 

балабақшаларына қайтып оралады. Тәрбиеші рефлекциялық-түзетушілік 
кезеңінде мына сұрақтарды қойып, сабақты қорытындылайды.

– Балалар біз не туралы әңгімеледік?
– Қыс туралы, қысқы орман туралы.
– Қандай аңдардың өмірімен таныстық?
– Жабайы аңдардың өмірімен.
– Қысқы орман сіздерге ұнады ма?
– Қатты ұнады.
Бұл сабақтан күтілетін нәтиже мыналар: сұрақтарға жауап беріп 

үйренеді; сабақта қолданылған өлеңнің тақырыбы мен авторын білетін бо-
лады; аңдардың жабайы аңдар екенін түсінеді; қыс мезгіліне байланысты 
қолданылатын  ойын түрлерін игереді.

Алматы қаласы.

Балалар тиіннің шартын орындап, серуенді одан әрі жалғастырады. Ор-
манды тамашалап келе жатып бір қапты тауып алады. Ашып көрсе, ішінде 
жаурап қалған маймылды (мешін) көреді. Оны жылыту үшін балалар қимыл-
қозғалыс арқылы сергіту жаттығуын жасайды. 

Сергіту сәтінен соң мешін балалардың мақал-мәтелдер айтып берулерін 
өтінеді.

Қыс қарымен көрікті,
Күз дәнімен көрікті.
* * *
Қыс қарлы болса,
Жаз жаңбырлы болады.
* * * 
Түтін тіке шықса, аяз болады.

* * *
Мұз – тұз, тұз – мұз,
Бәрі де тұз бен мұз.

* * *
Аспанда жұлдыз көп болса,
Күн аязды болады.
* * *
Бала мен ит ойнаса, боран 
болады.
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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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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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