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Педагогика  ғылымы: зерттеулер

М узыкалық психологияның пайда болу тарихы мен оның музыкалық 
психотерапиямен байланысын түсіну заманауи музыкалық білім 

ӘОЖ (УДК): 78+159.9

МУЗЫКАЛЫҚ  ҚАБІЛЕТТЕР  МЕН 
ДАРЫНДЫЛЫҚ  МӘСЕЛЕСІ

Гүлжазира ЖАЙЛЫМЫСОВА,
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 
аға оқытушысы, магистр,
Салтанат  ҚЫРҚЫНБЕКОВА,
Қ.А. Иассауи атындағы халықаралық қазақ-түрік 
университетінің оқытушысы

Аннотация. Мақалада музыкалақ қабілеттер мен дарындылық мәселелері тура-
лы шетел және орыс ғалымдарының ой тұжырымдары мен ғылыми зерттеулеріне, 
еңбектеріне шолу және талдау жасалған.

Түйінді сөздер. Эмоция, амузия, техника, пианист, дирижер, ырғақ.

берудің маңызды мәселесінен саналады. Өкінішке орай, музыкант-педа-
гогтер өздерінің кәсіби іс-әрекетін барынша жақсы түсіну үшін музыкалық 
психологияның негізін білуге тырыспайды. 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында XIX-XX ғасырлардың 
екінші жартысында музыкалық психологияның психологиялық білімнің 
жеке-дара саласы ретінде іргесінің қалыптасуы кезеңдерін бақылауға бо-
лады. ХХ ғасырдың басында музыкалық психологияның негізгі міндеттері 
көрсетілген.

1. Барлық музыкалық құбылыстар негізделетін психикалық қызметтердің 
байланысын тану.

2. Музыканың қызметін, музыкамен айналысқан адамдардың психология-
сын зерттеу. 

Сонымен бірге, музыкалық психология музыканың ішкі әлемін 
шығармашылық аспектіде зерттеуді міндеттейді. Осы мәселенің түйінін ашу 
үшін XIX-XX ғасырлардың көрнекті психологтері, музыкатанушылары, пе-
дагог-музыканттар айналысқан. Мысалы, музыкалық даму психологиясының 
ерте балалық шақтағы музыкаға деген жеке-дара бейімділікті зерттеген 
ғалымдардың тұжырымдауынша, музыкаға икемділікпен, оған тән және 
ашуға ықпал еткен жеке-дара түрлерімен, музыкалық дарындылықтың 
(түйсіктер, қабылдау, ес, эмоциялар және қиял) психологиясымен айналы-
сатын балалардың музыкалық психологиясына ұласқан. Осы зерттеулерге 
қарағанда музыкалық даму психологиясы белсенді түрде дами бастағанын 
байқаймыз. Болашақта аталмыш бағыт музыкалық педагогиканың бір 
тармағына айналып, осы уақытқа дейін музыкалық психологияның белсенді 
зерттелген саласы болып келеді. 

Музыкалық қабілеттер мен дарындылық мәселесі психология мен пе-
дагогика ғылымдарының ұштасуының алғашқы қадамы деп атауға болады. 
Мысалы, адамның бойындағы қабілеттердің психикалық тұқым қуалауы 
мен жеке-дара айырмашылықтары турасында дарындылық ұсынылған 
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мүмкіндіктерге емес, тұқым қуалаушылыққа байланысты деп тұжырымдаған 
Френсис Гальтон ХІХ ғасырдың 60-жылдары айналыса бастаған. Сонымен 
бірге, қазіргі заманғы нейрологияның бастамасы қалана бастаған ХІХ ғасырда  
қызметтердің бас мидың қабығында орналасуының тұжырымдамасы дами 
бастайды. 

Музыкалық қабілет естудің мидағы орталықтарының жобаланған 
қозғалыс актілерімен өзара әрекеттесуіне негізделеді. Музыкалық дарын-
дылықтың тереңдегі негізі құрылымы бойынша инстинтіге жақынырақ. 

Музыкалық дарындылық психологиясы саласындағы зерттеулердің 
барлығы дерлік физиологиялық және нейрофизиологиялық зерттеулер-
мен қатар жүріп отырды (пианистер, дирижерлар, композиторлар миының 
құрылысы зерттелген). Мәселен, 1936 жылы патофизилогиямен байланысты 
зерттеу жұмыстарын жүргізген М.Б. Кроль («Невропатологические синдро-
мы» М., 1936) инструменталист-музыканттар (әсіресе ішекті аспаптарда ой-
найтын) үшін мидың оң жақ жарты шарының маңызын баса айтады. Оның ой-
ынша, мидың оң жақ жарты шарына музыкалық орындаудың аффективтілігі 
байланысты болады. 

Дегенмен, іргелі еңбектердің бірі ретінде Б.Тепловтың «Психология му-
зыкальных способностей» (1947) еңбегін атап өтпеуге болмас. Ол музыкалық 
қабілеттің өзегін құрайтын негізгі музыкалық қабілеттерді жүйелі зерттеудің 
алғашқы әрекеттерін жүзеге асырады. Автор қабілеттің үш белгісін ажыра-
тып көрсетеді, қабілеттер мен нышандар ұғымының ара-жігін ашып береді, 
әрі қабілеттер нақты іс-әрекеттен тыс пайда болмайтынын алға тартады. Теп-
лов музыкалық қабілеттіліктің негізгі белгісі деп музыкаға деген эмоция-
лы ықыласқа негізделетін (қайсы бір мазмұнның айқындалуын) музыканы 
күйзелу қабілет деді. Алайда, музыканы толыққанды күйзелу  музыкалық 
ұлпаны (есту жағы) жеткілікті дәрежеде дифференциялы қабылдауды та-
лап етеді. Қабілет бұл динамикалық ұғым болғандықтан, даму барысында 
ғана орын алады. Адамның музыкаға қабілеттілігі Тепловтың айтуынша, 
оның тума нышандарына байланысты болғанымен, ол дамудың, тәрбие мен 
оқытудың нәтижесі. Музыкалық қабілеттіліктің эмоциялық және есту қыры 
мәнерлі орындау өлшемі бойынша анықталады. 

 Автор негізгі музыкалық қабілеттерді ажыратып көрсетеді, олар:
– ладтық сезім; 
– дыбыстық жоғары есту қабілеті;
– музыкалық қабілетті таныта алу;
– музыкалық ырғақтық сезім (музыканы белсенді, қозғалмалы түрде 

күйзелу және шығару қабілеті).
Оның пікірінше, музыкалық қабылдау үрдісінде эмоция басты рөл 

атқарады. Олар музыкалық-перцептивті үрдістердің мазмұнын құрайды. 
Музыкалық күйзелу эмоциялық  күйзелу болып табылады. Эмоциядан тыс 
музыканың мазмұнын түсіну мүмкін емес.

Сонымен қатар, психологияда әрі педагогикада кәсіби іскерліктері 
мен білімдері теңдей қалыптасқан мамандар пайда бола бастайды. Мы-
салы, музыкалық ғылымның мемлекеттік институтында физиологиялық-
психологиялық секцияның және эксперименттік психология кабинетінің  
меңгерушісі, музыкалық қабылдауды зерттеу жөніндегі комиссияның 
төрағасы болған музыкатанушы Е.А. Мальцеваның «Основные элементы 
слуховых ощущений» (1925), «Абсолютный слух и методы его развития» 
(1956), «Психологический анализ музыкального развития младших школь-
ников» еңбектерінің музыкалық-педагогикалық іс-әрекетте психология мен 
музыканы ұштастыру әрекеттері жасалған. 

Н.А. Ветлугина, Н.Л. Гродзенская, Л.А. Гарбер, И.П. Гейнрихс және т.б. 
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зерттеу еңбектерінде әртүрлі жас шамасындағы балалардың психологиялық 
ерекшеліктері және оларға сәйкес музыкалық дамыту әдістемелерінің 
қолданылуына талдама жасалған. Кәсіби музыкалық оқыту үрдісінде 
қабілеттердің қалыптасуының психологиялық-педагогикалық аспектілері 
А.Д. Алексеевтің, Л.А. Баренбоймның, Е.В. Давыдованың, А.А. Николаевтың, 
А.Л. Островскийдің, Ф.В. Соколовтың, М.Э. Фейгиннің, А.И. Ямпольскийдің 
және т.б. музыкант-педагогтердің еңбектерінде қарастырылған. 

Музыкалық психология жеке-дара пән ретінде дамыған шетелдерде 
балалық шақта және жасөспірім шағында музыкалық даму және музыкалық 
білім беру психологиясы оның негізгі салаларының бірі болып табылады.
Бір сөзбен айтқанда, тиімді музыкалық оқыту үрдістерінің мотивациясы, 
оқушы мен оқытушының тиімді өзара әрекеттесуі, балалардың музыкалық 
қабілеттерінің, іскерліктері мен дағдыларының дамуы және т.б.  зерттелген 
дей аламыз.

Әдебиет
1. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. – М.: 2000.
2. Торопова А.В. Проблема бессознательного в музыкальной педагогике. – М.: 1997.
3. Далькроз Ж.Э. Ритм: его воспитательное значение для жизни и для искусства. 2-е изд. / 

 Театр и искусство. – М.: 1922.
4. Осипова А.А. Введение в теорию психокоррекции. – М.: 2000.
5. Нельсон-Джоунс  Р.  Теория   и   практика консультирования.  – Санкт-Петрбург-Москва- 

 Харьков-Минск, 2001.
Резюме

В статье рассматриваются вопросы, музыкальные способности и проблемы таланта в 
трудах русских и иностранных ученых, а также сделан обзор  и анализ их трудов и исследова-
ний. 

Summary
The article discusses issues of musical ability and talent issues in the works of Russian and foreign 

scientists made browse, and analysis of their works and isledovaniy.

қушылардың кoммуникативтік қабілетін oйын aрқылы дaмытудағы бас-
ты мақсат – ойындарды сабақтарда пайдалану арқылы  оқушылардың 

БАЛАЛАРДЫҢ  КОММУНИКАТИВТІК 
ҚАБІЛЕТІН  ОЙЫН  АРҚЫЛЫ  ДАМЫТУ 

Гаухар   ҚАЛМАҒАМБЕТОВА,
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінің студенті

Аннотация. Мақалада оқушылардың коммуникативтік қабілетін ойын 
арқылы дамыту және қазіргі мектеп үрдісінде шетел тілін оқытуда оқушылардың 
коммуникативтік құзыреттіліктерін дамыту біліктілігінің, оқушылардың қызығу-
шылығын ұйымдастыруда дидактикалық ойындардың қажеттілігінің маңызы  зор 
екендігі  сөз етіледі. 

Түйінді сөздер. Коммуникативтік қабілет, дидактикалық ойындар,  интел-
лектуалдық ойындар, мотивация, лингвистикалық ойындар, ойын технологиясының 
функциясы мен классификациясы.

О
ой-өрісін, тілін дамыту. Өзін көрсете білуге, өз-өзіне деген сенімділікке 
үйрету. Достық,  жолдастық  қарым-қатынасқа, бірін-бірі тыңдауға бау-
лу. Сабақ оқуға деген  қызығушылығын ояту,  ынтасын  арттыру  арқылы  
белсенділігін дамыту.  



6

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Oйын арқылы oқушының қисынды oй-қабілеті дамиды, өздігінен жұмыс 
істеуге үйренеді, сөздік қоры молайып, тілі дамиды, зейіні қалыптасады, 
байқампаздығы артады, өзара сыйластыққа үйретеді, ойынның ережесін 
бұзбауға, яғни, тәртіптілікке баулиды.

«Дидактиқалық ойын сөзі» оқыту үшін арналған арнайы ойындар деген 
түсінікті  алғаш  рет  Ф.Фребель  және  М.Монтессори   енгізген.  Оның 
мақсаты – грамматиканы оқып-үйрену арқылы шетел тіліндегі мәтіндерді 
түсіну және оқу болған. Кейін оқытудың коммуникативтік әдістері пайда 
бола бастады. Оқытудың ойын әдісінің психо-педагогикалық негізі ойын 
әрекеттері болып табылады.

Оқытудың ойын әдістері мотивацияның әртүрлі тәсілдерін қолданады. 
Ағылшын тілі сабағында ойын әдістерін қолдану кез келген жастағы 
оқушылардың психикалық дамуы үшін аса маңызды екені дәлелденген. Мо-
тивация кез келген іс-әрекеттің басты механизмі болып табылады. Ойын әдісі 
психотерапевтік және өте бай оқып-үйрену әлеуетіне ие. 

Қазіргі кезде оқушылардың коммуникативтік қабілетін дамыту үшін 
қолданылатын ойын түрлерінің өзіне тән белгілі бір мақсаты және ерек-
ше спецификасы бар. Кейбір ойын топтарына шығармашылық ойындар, 
сюжеттік-рөлдік ойындар қолданылады.

Интеллектуалдық ойындар. Бұл ойын түрлері танымдық әрекеттерін 
белсендіреді, міндеттерді шешудің проблемалық сипатына тән.

Дидактикалық ойындар. Бұл ойындар – оқу міндеттерін шешу үшін 
арналған дайын ережелермен әзірленген ойын түрі. Бұл топқа лингвистикалық 
ойындар кіреді.

Лингвистикалық ойын кезінде ойынға қатысушылардың санына қарай 
жеке, жұптық және топтық болып бөлінеді. Жеке ойын түріне кроссворд-
тар, анаграммалар кірсе, ал жұптық және топтық ойындарға бинго тәрізді 
сұрақтардың көмегімен белгісіз сүреттердің орнын табу,  суретті  дик-
тант  жазу ойындары жатады. Ағылшын тілі сабағында ойын элементтерін 
қолданудың негізгі алты мақсаты бар.

1. Белгілі бір дағдыларды қалыптастыру.
2. Белгілі бір тілдік білімдерін дамыту.
3. Қарым-қатынас жасай алуға үйрету.
4. Қажетті психикалық қызметтер мен қабілеттілікті дамыту.
5. Танымдылық.
6. Тілдік материалды есте сақтау.

Әдебиет
1. Жаманқараева Ш. Мектептегі психология.  – 2012. – №10 (52). 
2. Мектептегі психология – Психология в школе. – 2014. – №9 (75).
3. Мектептегі шет тілі – Иностранный язык в школе. – 2004. – №3.
4. http://infourok.ru/
5. Атабаев А.С.  Ұлттық ойындар – халық мұрасы. – Кітап,  2006.  – 275-б.
6. Салықова Б.У., Хазимова А.Ж., Ауғанбаева А.М. Қазақ тілі//Әдістемелік құрал.  – Алма- 

 ты-кітап, 2012.  
7. Модалиева А. Практические вопросы психологии. – 2012.

Резюме 
В данной статье выявляются особенности  развития коммуникативных навыков с помо-

щью игр.В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные измене-
ния в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. 

Summary
This article identifies features about how to improve communicative skills with the help of games. 

The ability to effectively communicate is one of the more vital traits a person must possess in order to 
help others understand their concepts, wishes, desires, directives and feelings. 'Language learning is 
hard work. Effort is required at every moment and must be maintained over a long period of time.



7

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

дной из функций членов ученического самоуправления являются регу-
лирование и корректировка отношений в воспитательном коллективе. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ – МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Владимир КАБУШ, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и менеджмента образования 
Государственного учреждения образования 
«Академия последипломного образования» 
Министерства образования Республики Беларусь

(Окончание. Начало в 5-ом номере.)

О
Соответственно, содержанием деятельности актива должны стать оказание 
помощи учащимся, которые находятся в затруднительных ситуациях, не-
комфортно чувствуют себя в коллективе, испытывают комплекс неполно-
ценности, имеют отклонения в поведении и ведут нездоровый образ жизни. 
Бесспорно, в этой работе органы ученического самоуправления опираются 
на помощь и поддержку психологической службы образовательного учреж-
дения. Сейчас, когда в школе и учреждениях дополнительного образования 
введена должность социального психолога, это сделать легко. В функцио-
нальные обязанности психолога входит привлечение самих ребят к анализу 
и поиску путей совершенствования отношений в коллективе. Именно с этой 
целью в органах ученического самоуправления формируются подразделе-
ния, например такие, как советы чести, службы милосердия, миротворчества. 
Под их руководством и при их участии действуют телефон и почта доверия, 
факультативы и кружки «Азбука здоровья», школы самопознания, объедине-
ния юных психологов. На занятиях, в процессе организации вышеуказанных 
форм, ребята учатся познавать заботы людей, помогать им и одновременно 
учатся жить достойно.

Исследования показывают, что все шире в сферу деятельности ученичес-
кого самоуправления следует включать функции изучения индивидуальных 
интересов ребят, удовлетворенности их жизнедеятельностью в школе, соци-
уме. С этой целью в структуре органов ученического самоуправления фор-
мируются подразделения, которые выполняют социологические функции. 
Школьники способны к самоанализу, аналитической деятельности, рефлек-
сии. Социальные педагоги школ, внешкольных учреждений оказывали по-
мощь ученическому активу в такой работе.

Следует заметить, что долгие годы ученическое самоуправление рассма-
тривалось только как средство укрепления дисциплины и порядка. А ведь 
первоочередная задача органов самоуправления – это организаторская дея-
тельность среди учащихся и защита интересов, прав и обязанностей школьни-
ков. Самоуправление сегодня должно занять достойное место в образователь-
ном процессе и рассматриваться как первоочередное условие формирования 
активной социальной позиции ученика. А для этого следует перейти от само-
управления-диктата к самоуправлению, помогающему организовывать такой 
образ жизни в стенах школы, где все – для ученика и все, что делается, – ис-
ходит от ученика. В каждой школе должен быть специальный документ, га-
рантирующий защиту личности ученика, и специальный орган самоуправле-
ния, который занимался бы этими вопросами. В качестве примера приведем 
документ, разработанный педагогами республики, занимающимися на курсах 
повышения квалификации в Академии последипломного образования.
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В этом документе зафиксированы следующие положения.
1. Защита личности ребенка – первоочередная задача органов самоуправ-

ления, организаторская деятельность среди учащихся и защита интересов, 
прав и обязанностей школьников.

2. Гарантии защиты личности ребенка, соблюдение прав: создание со-
ветов справедливости (апелляционных комиссий), куда можно было бы об-
ратиться за защитой; широкий выбор форм организации деятельности; орга-
низация семейного времяпровождения; создание семейных клубов.

3. Ученики имеют право: на уважение своего человеческого достоинства; 
нормальные условия для учебы, работы, отдыха; качественный учебный 
процесс; корректное отношение к себе, на собственное мнение, ошибки, не-
удачи, слезы, быть понятым; на труд, финансовую самостоятельность; сво-
бодное участие во внешкольной и внеурочной деятельности; создание своих 
организаций, объединений (в рамках законодательства); защиту личности от 
чрезмерного воздействия коллектива, старших товарищей, учителей; иметь 
собственный печатный орган; получение дополнительных образовательных 
услуг; защиту от всех видов эксплуатации и насилия; свободу совести и веро-
исповедания; условия жизнедеятельности, которые гарантируют физическую 
и моральную безопасность; на свободное выражение своих мнений, убежде-
ний; на участие в органах самоуправления.

Одновременно с вышеизложенным ученикам следует предоставлять и 
организационные права, например, выбирать первичный коллектив кружка, 
клуба, формы и содержание деятельности.

Взаимоотношение педагогов и учеников – основа самоуправления.
Ученическое самоуправление возможно лишь при правильном взаимо-

отношении учителей и учащихся. Самоуправление, как и дисциплину, не 
введешь разовым мероприятием или приказом по школе. Здесь необходима 
в первую очередь совместная работа учителей и учеников. Прямое вмеша-
тельство в дела учащихся уже есть нарушение принципа самоуправления. 
Опасно и устранение учителя от дел учеников, оно не будет способствовать 
развитию их самостоятельности и инициативы. Опыт показывает, что глу-
боко ошибаются те педагоги, которые считают: достаточно предоставить 
детям определенные права, и они будут самостоятельно управлять своей 
внутриколлективной жизнью. Кстати, школа и была задумана как истинно 
демократическое учреждение, объединяющее детей и учителей общностью 
цели, дела и интереса. Последнее потребовало пересмотреть в воспитатель-
ном процессе позицию ученика и педагога. Это значит, что педагога следует 
перевести с позиции исполнителя в позицию организатора воспитательного 
процесса. Одновременно и школьнику необходимо обеспечить позицию со-
автора, соинициатора, соисполнителя всего учебно-воспитательного процес-
са в школе. Что греха таить, сегодня все делается за ученика и для ученика. 
Иными словами, широко расцветает педагогика обслуживания. Более того, 
часто инициатива детей и подростков не поддерживается. Это в то время, ког-
да на любом совещании только и слышишь: «Неинициативные дети. Ничего 
не могут делать без подсказки взрослых». Учащиеся доказывают обратное: 
взрослые не дают возможности для проявления инициативы.

Практика убедительно доказывает, что основой для развития подлинного 
самоуправления является сотрудничество, содружество учителей и учеников. 
Ведь от того, как они воспринимают друг друга, и складывается демократи-
ческая культура в коллективе. Этот процесс должен быть обоюдным. С одной 
стороны, воспитатель с учетом социальных позиций должен строить свою 
работу исходя из интересов ребенка. Если воспитательная работа строится 
с позиции ученика, то это самым наилучшим образом сказывается на стиле 
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взаимодействия, побуждая и детей, и взрослых к содружеству в поисках луч-
ших путей в воспитательной работе. Без содружества нет сотрудничества.

С другой стороны, ученик должен защищать интересы учителя. К сожа-
лению, учащиеся практически не знают интересы, потребности, увлечения и 
заботы своих учителей. В разных регионах и разных школах, как показывают 
наши опросы, школьники голосуют двумя руками за демократический стиль 
отношений со своими учителями во всем учебно-воспитательном процессе. 
Стремление учащихся к сотрудничеству с учителями дает нам, педагогам, 
все основания на переход от императивной педагогики к педагогике сотруд-
ничества. В отдельных школах это закрепляется в специальных школьных 
документах, которые являются неотъемлемой частью ресурса школьного са-
моуправления. Такими документами могут быть декларация единомышлен-
ников, программа сотрудничества, кодекс партнерства. Какие бы документы 
ни были, но цель их одна – взаимоуважение, взаимодействие, взаимопомощь.

Приведем для примера один из документов – декларацию о творческом 
содружестве  учеников и учителей, действующую в свое время в школах          
г.Гродно.

1. Все педагоги и учащиеся школы – старшие и младшие товарищи в сво-
ей заботе об улучшении жизни школы. Будем жить так, чтобы каждый день 
становился вкладом в наше время, в борьбу за мир, процветание всей земли 
и всей страны.

2. Будем совместно заботиться о школе, стремиться сделать ее краше и 
лучше, сохранять и приумножать ее традиции. Будем беречь все, что сделано 
и куплено на государственные средства.

3. Будем сотрудничать во всех школьных и внешкольных делах, жить в 
дружбе, единым коллективом детей и взрослых, помогать друг другу: учени-
ки – учителю учить, учителя – ученикам учиться.

4. Будем уважать желание и мнение каждого. Будем стремиться воспиты-
вать у себя умения признаваться в ошибках, исправлять их.

5. Будем совместно бороться против грубости и корысти, обмана, завис-
ти, наговоров.

6. Будем держать честный ответ друг перед другом, делать свое и общее 
дело на совесть, творчески, коллективно.

7. Будем совместно воплощать в жизнь лозунг: «Каждое дело творчески. 
Иначе зачем?».

8. В любом документе в сотрудничестве старших и младших очень важ-
ны позиции, на которых строятся их взаимоотношения. На основе изучения 
работ и практики И. П. Иванова выделяем следующие позиции:

– воспитатели и воспитанники творчески решают общие практические 
задачи по улучшению своей и окружающей жизни;

– воспитатели включают каждого воспитанника как своего младшего 
товарища в совместные действия на общую радость и пользу, в поиск дел, 
нужных людям;

– педагоги проявляют доброжелательное отношение к воспитаннику 
как младшему на основании единства, уважения и требовательности, по-
нимания сильных и слабых сторон человека;

– педагоги возбуждают и укрепляют у своих воспитанников высокие чув-
ства, стремления, интересы, потребности.

Организация деятельности, формирование правильных отношений, соз-
дание условий для гуманистического общения строятся на основе следую-
щих принципов работы органов самоуправления: открытость и доступность, 
добровольность и творчество; равенство и сотрудничество; непрерывность и 
перспективность.
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Открытость и доступность. Ученические органы самоуправления от-
крыты для членов коллективов и доступны им. Все школьники могут при-
нимать участие в самоуправлении, независимо от того, к какому первичному 
коллективу или объединению они принадлежат. Одно условие: они не долж-
ны противопоставлять свои действия и поступки целям ученического коллек-
тива.

Добровольность и творчество. Первичным ученическим коллективам 
или объединениям предоставляется свободный выбор содержания деятель-
ности, форм работы для достижения личных и коллективных целей. Творче-
ство дает право проводить новые по замыслу, но повторяющиеся по форме и 
отличающиеся по содержанию, ученические дела.

Равенство и сотрудничество. В ученических коллективах все и выбор-
ный актив, и рядовые члены – занимают равное положение. Члены коллекти-
ва ставятся в одинаковые условия при организации и проведении своих дел. 
Первичные коллективы (классы, кружки, клубы, объединения и др.) строят 
свои взаимоотношения на основе сотрудничества и равноправного партнер-
ства. 

Непрерывность и перспективность. Важнейшая особенность практики 
ученического самоуправления заключается в том, что органы ученического 
самоуправления действуют в учебное и каникулярное время; учащиеся могут 
создавать постоянные и временные объединения. Ученические органы само-
управления как самоорганизуемые, самоопределяемые и самоуправляемые 
выражают волеизъявление и социальные потребности самих учащихся.

На этих принципах реализуется содержание деятельности всех органов 
ученического самоуправления, начиная от классного коллектива и кончая об-
щешкольным. По характеру в деятельности органов ученического самоуправ-
ления выделяется собственно самоуправленческая деятельность и социально 
значимая. Собственно управленческая деятельность включает организацию с 
учащимися самовоспитывающей деятельности; деятельность, направленную 
на защиту прав и интересов школьников; законодательную деятельность, 
обеспечивающую в школьном коллективе учащимся социальные гарантии. 

К социально значимой относится деятельность, направленная на улучше-
ние социального окружения.

Развитие самоуправлении в коллективе – это непосредственно само-
управленческая деятельность. С понятием «самоуправление» связана целая 
программа самовоспитания. Имеется в виду самообразование, самоорганиза-
ция, самодеятельность, самокритика. И все это направлено на формирование 
самого себя как личности, гражданина. Таким образом, самоуправленческая 
деятельность комплексно влияет на развитие личности. Поэтому самоуправ-
ление в широком смысле слова связано со всем образом жизни и поведения 
ученического коллектива и каждого его члена и результат его – самодеятель-
ность, взаимопонимание, творчество.

Самоуправление дает возможность перейти от внешнего регулирования 
поведением человека к саморегулированию. Школьник должен уметь прояв-
лять себя в той или иной области творчества, но он обязан и вносить свою 
долю труда в поддержание жизнедеятельности коллектива. Каждый должен 
уметь руководить другими и в то же время обязан считаться с общими для 
всех установками. 

Умение управлять собой помогает активу грамотно руководить и под-
чиняться, быть исполнителем и выступать организатором, знать как предъ-
являть требования к своим сверстникам. Все это позволяет осуществить в 
коллективе смену социальных ролей. Такой подход дает возможность одному 
и тому же ученику быть ведущим, организатором, исполнителем, консультан-
том, оппонентом, экспертом и др.
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Обязательный компонент самоуправления – институт уполномоченных. 
Следует отличать активиста от уполномоченного. Последний должен рабо-
тать от имени того или иного органа самоуправления и отчитываться перед 
ним. Соответственно, любой уполномоченный должен рассматриваться как 
доверенное лицо коллектива. Одновременного это накладывает на уполномо-
ченного повышенную ответственность. И в первую очередь у лидера должна 
быть ярко выражена социальная позиция.

Социальная активная позиция школьника характеризуется гражданской 
направленностью интересов личности, инициативой в ведущих для нее видах 
деятельности, непосредственным участием в развитии отношений и связей в 
коллективе, основанных на нравственных принципах общества.

Какими же качествами должен обладать представитель органов учениче-
ского самоуправления?

Первое. Ученическое самоуправление – это взаимоотношения с товари-
щами и во благо товарищей. Самоуправление и создается для организации 
гуманистических отношений друг с другом, чтобы каждый ощущал в кол-
лективе социальную и моральную защищенность. Потому представитель 
органов ученического самоуправления во взаимоотношениях со своими 
одноклассниками должен проявлять вежливость, заботу, внимательность и 
предупредительность, не исключая требовательности. К сожалению, бывают 
случаи, когда активист основной своей функцией считает помощь учителю. 
Это чревато опасностью. У ребят начинают формироваться такие качества, 
как угодничество, подхалимство, вседозволенность.

Второе. Чтобы занимать гуманистическую позицию по отношению к сво-
им сверстникам, уполномоченный должен быть честен, справедлив, объекти-
вен. Выполняя функции уполномоченного коллектива, учащиеся приучаются 
переживать общие, коллективные интересы как свои личные. Исследования 
проблем воспитания нравственных качеств школьников в деятельности уче-
нического самоуправления, практический опыт массовой школы показывают, 
что у уполномоченных ученического самоуправления формируются такие 
моральные качества, как принципиальность, справедливость, желание разо-
браться в сущности происходящего. У актива повышается требовательность 
к себе и своим товарищам.

Третье. Уполномоченные органы ученического самоуправления должны 
стремиться к совершенствованию своих организаторских способностей.

Постоянное усложнение деятельности органов ученического само-
управления, динамичность их структуры требуют от актива высоких орга-
низаторских  способностей.  Ведь  одна  из  первостепенных функций упол-
номоченных – организация жизни коллектива, при которой все учащиеся 
осуществляют управление его деятельностью на основе норм и принципов 
поведения, выработанных в соответствии с принятыми в обществе. Эти нор-
мы действуют в зависимости от того, как реализуется в коллективе принцип 
ответственной зависимости и подчинения. Поэтому лидер должен уметь при-
влечь учащихся к работе, обеспечить ее качественное выполнение.

Четвертое. Уполномоченные хорошо выполняют свои социальные роли 
в коллективе, если постоянно проявляют инициативу. Выборный актив лишь 
тогда ощущает себя хозяином школы, когда ему предоставлено право про-
являть инициативу и творчество в совершенствовании собственной жизни. 
В школьном коллективе почти нет таких дел, организацию которых нельзя 
доверить активу. Никакую деятельность учащихся нельзя правильно постро-
ить, если они сами не выступают в роли ее организаторов. Вот почему актив 
должен быть наделен правом организовать собрание, пригласить с информа-
цией исполнителей конкретного дела, представить к поощрению отдельных 
учащихся и первичные коллективы и др.
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Пятое. Актив в своей работе должен проявлять высокую ответствен-
ность. Поэтому каждый из представителей органов ученического самоуправ-
ления – пример дисциплинированности, требовательности к себе, подготов-
ленности к работе. Одновременно уполномоченный должен стремиться к 
высокой культуре труда, уметь продумывать и планировать проводимые дела, 
четко и конструктивно их организовывать.

Все вышеперечисленные требования к уполномоченным обязательны. 
Они ставят активиста в позицию зависимости от коллектива, от имени ко-
торого и предъявляются указанные требования. Это особо важно, поскольку 
самоуправление развивается в результате совершенствования отношений от-
ветственной зависимости в коллективе тогда, когда отношения регулируют-
ся и направляются самими учащимися, а каждый его участник корректирует 
свое поведение в соответствии с принятыми в нем нормами и требованиями.

Таким образом, для ведения общественной работы члены института 
уполномоченных должны быть наделены определенными качествами. Среди 
этих качеств – ответственность (дисциплинированность, требовательность 
к себе и товарищам, личный пример, работе и др.), организованность (точ-
ность, аккуратность, умение привлечь в работе товарищей и др.), инициатив-
ность (умение вносить в работу новое, оригинальное, выполнять ее социаль-
но-педагогическими эффектом и др.), гуманизм (вежливость, забота о членах 
коллектива, внимательность и предупредительность). К этому следует доба-
вить и такие качества, как наблюдательность, энергичность, общительность, 
потребность в социальные деятельности.

В развитии системы самоуправления, координации деятельности под-
разделений исполнительного органа большое значение имеет и выполнение 
принципов, предъявляемых к работе с членами института уполномоченных. 
Соблюдение этих принципов играет и коррекционно-воспитательную роль: 
определяет поведение, положение и авторитет актива. Принципы получили 
обоснование в теории педагогики и прошли многолетнюю апробацию в шко-
лах. Это демократичность, выборность, отчетность, сменяемость, гласность 
и контроль.

Принцип демократичности предполагает выдвижение актива для избра-
ния в органы самоуправления на основе общественного мнения. Игнориро-
вание указанного принципа даже при хорошей структуре исполнительных 
органов свидетельствует об отсутствии подлинного самоуправления.

Принцип демократичности реализуется благодаря соблюдению принци-
па выборности. Суть последнего не в том, чтобы проголосовать за выдвига-
емую кандидатуру, а дать ей объективную характеристику. В характеристике 
должны быть отражены как сильные, так и слабые стороны ученика. Это не-
обходимо по ряду причин. Во-первых, надо проявить объективность в подхо-
де к осуждаемой кандидатуре и, во-вторых, показать ученику, что его назна-
чение в актив не награда, а проявление доверия. Поэтому недопустимо, когда 
состав того или иного органа самоуправления назначается, а не выбирается.

Следующий принцип – сменяемость. Подчеркивая его значение, А. С. 
Макаренко указывал на три основных фактора его соблюдения: чтобы не 
было завышенной самооценки у активистов, чтобы возложенные на ученика 
обязанности не стал ему в тягость, чтобы дать возможность каждому пройти 
школу руководителя и исполнителя.

Принцип сменяемости предполагает не устранение ученика от той или 
другой деятельности, а смену участков работы, перемещение с одной роли на 
другую, обеспечение ему новых функций в коллективе.

Не менее важен в работе с членами института уполномоченных и прин-
цип отчетности. Правильно организованная отчетность воспитывает чувство 
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коллективизма, способствует нравственному развитию личности, является 
для активистов средством самооценки моральных качеств, содействует уяс-
нению сущности самоуправления. Отчетность необходимо рассматривать как 
систематический метод стимулирования социальной активности и не сводить 
ее к разовым формам.

Принципы гласности и контроля за работой членов института уполномо-
ченных связаны между собой. Без гласности нет общественного контроля, а 
без контроля – гласности. Контроль и гласность способствуют информиро-
ванности коллектива о работе членов самоуправления, постоянно напомина-
ют активу об ответственности перед коллективом, который его избрал. Вос-
питательная значимость этих принципов очевидна. Напомним лишь об очень 
важном: надо анализировать работу всех членов актива и информировать о 
ней учащихся.

Как показывает практика работы образовательных учреждений, система 
ученического самоуправления находится в прямой зависимости от этапов 
развития коллектива. Эта зависимость зафиксирована в ряде исследований по 
классической педагогике. Опираясь на полученные в практике идеи видных 
ученых и практиков, можно выделить три этапа.

Для первого этапа характерно проведение педагогическим коллективом 
работы по воспитанию у учащихся уважения к самому себе, уважительного 
отношения к членам коллектива, желания и потребности помочь учителю, 
стремления к активной социальной деятельности. На этом этапе динамика 
развития ученического самоуправления полностью зависит от педагога. По-
этому здесь целесообразно разработать и реализовать организационно-дея-
тельностный проект по изучению уровня социальной активности учащихся 
и возможностей педагогов в ее развитии. Главная позиция воспитанников в 
жизнедеятельности первичных и общешкольном коллективах – исполнитель-
ская. Позиция педагога – позиция учителя, т. е. он личным примером, дидак-
тическими приемами формирует у учащихся знания, умения, навыки само-
управленческой деятельности. Одновременно в процессе общеколлективных 
дел идет подготовка воспитанников к самоконтролю и самоанализу. Это в 
дальнейшем открывает возможность передачи функций управления отдель-
ными делами от педагогов школы учащимся. Именно через коллективные 
формы идет активная подготовка учащихся к полной самоуправленческой 
деятельности.

Второй этап развития коллектива характеризуется стабильностью дея-
тельности постоянно увеличивающегося ученического актива и постоянным 
расширением его прав и обязанностей. Инициатива в самоуправленческой 
деятельности на этом этапе исходит  не только от педагогов, но и от значи-
тельной части детского коллектива. Некоторые виды деятельности коллекти-
ва полностью возглавляются учащимися. Формируются постоянно действую-
щие органы самоуправления (штабы, бригады, содружества и др.). Члены 
этих органов становятся организаторами работы с учащимися по интересам, 
проведения дежурств. Все большее значение в жизнедеятельности учащихся 
приобретает собрание. Самоуправление становится ведущим условием ут-
верждения школьника в коллективе. Педагогический коллектив, опираясь на 
высшие органы самоуправления, собрание (конференцию) и исполнительные 
комитеты (советы, парламенты), старается развить у учащихся потребности в 
самоанализе, самооценке и самоорганизации. Расширяется содержание дея-
тельности учащихся, и, соответственно, разнообразными становятся связи 
как в школе, так и за ее пределами.

На этом этапе развития самоуправления его члены начинают заниматься 
законотворческой деятельностью. Имеется в виду создание правил жизнедея-
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тельности, деклараций сотрудничества, кодекса чести, символов коллектива. 
Они, с  одной  стороны,  организуют  взаимоотношения  учащихся,  а с дру-
гой – активизируют усвоение требований и соответствующих им способов 
поведения в коллективе.

Повышается статус актива в жизни образовательного учреждения. При-
казом директора лидеры (уполномоченные) выборных органов школьного са-
моуправления могут включаться в состав педагогического совета школы, что 
подчеркивает социальную значимость актива в решении проблем школьной 
жизнедеятельности.

На данном этапе усиливается инструктивно-методическая работа педаго-
гов в школе в связи с увеличением количества учащихся в органах учениче-
ского самоуправления.

Третий этап. Основой ученического самоуправления являются обще-
ственное мнение и твердо установившиеся традиции. Самоуправление здесь 
выступает не столько средством и формой сплочения коллектива, сколько 
принципом. Принцип самоуправления является обязательным элементом 
содержания, организации и управления воспитательным процессом в шко-
ле. Значение общественного мнения заключается в том, что сами учащие-
ся, независимо от статуса в коллективе, поддерживают социально значимые 
начинания и, в зависимости от участия в них, оценивают позицию  своих 
сверстников. В свою очередь, общественное мнение вдохновляет детей на 
сознательное  служение интересам коллектива, способствует реализации  
личных и общественных интересов, оптимальному сочетанию личного  и 
общественного, общественного и личного. Складывается демократическое 
самоуправление,  что  меняет  позицию  педагога  и  воспитанника  в коллек-
тиве.

На третьем этапе самоуправление учащихся получает четкую структуру 
и содержательную завершенность. Это завершающий этап в формировании 
системы ученического самоуправления. Для него характерны расширение 
прав, обязанностей и усложнение функций органов самоуправления; пере-
дача отдельных воспитательных функций педагогов ученическим коллекти-
вам; постоянное увеличение числа воспитанников, принимающих участие в 
организации жизни коллектива; повышение роли общественных детских и 
молодежных организаций в жизни коллектива; выполнение управленческих 
функций в порядке очередности.

На всех этапах развития система ученического самоуправления форми-
руется под руководством членов педагогического коллектива на основании 
следующих принципов: каждому коллективу учащихся – свой орган само-
управления; самоуправлению школы – систему исполнительных органов; 
каждому направлению работы – орган самоуправления; каждому делу – свой 
организатор; каждому  учащемуся – конкретное  поручение;  всем  членам  
исполнительных  органов – действенные права и обязанности; всем активис-
там – школу организаторов; всем органам самоуправления – единство дей-
ствий и взаимодействие.

Литература
1. Дик Н.Ф. Ученическое самоуправление в общеобразовательном учреждении. – М.: 2006.
2. Кабуш В.Т. Самоуправление учащихся. – Мн., 1997.
3. Коротов В.М. Самоуправление школьников. – М.: 1981.
4. Новикова Л.И. Самоуправление в школьном коллективе. – М.: 1990.
5. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах.– М.: 2002.
6. Тубельский А. Н. Формирование  опыта  демократического поведения  у  школьников  и  

 учителей. – М.: 2001.
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образовательном пространстве Республики Казахстан всё большее рас-
пространение получает дуальная система профессионального образова-

УДК (ӘОЖ): 37 (094): 001.895

СУЩНОСТЬ  ДУАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ  В  КОЛЛЕДЖЕ 

Сапаркул  БАЙЗАХОВА,
старший преподаватель  Южно-Казахстанского  
государственного  университета им М.Ауэзова,
Ерман  САУЫТОВ,
магистр преподаватель названного университета

В
ния. 

Дуальное обучение – это такой вид обучения, при котором теоретическая 
часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практиче-
ская – на рабочем месте (материал из Википедии – свободной энциклопедии).

Под дуальной системой образования понимают систему, когда образова-
ние молодых людей по признанной профессии происходит в двух учебных 
заведениях, т.е. два учреждения участвуют в образовании. С одной стороны 
это профессиональная школа, а с другой стороны – обучающее предприятие. 
Оба учреждения являются по отношению друг к другу независимыми парт-
нерами.

Дуальная система образования – система образования, предусматриваю-
щая сочетание обучения в учебном заведении с периодами производственной 
деятельности.

Дуальная система образования признана наиболее эффективной формой 
подготовки профессиональных и технических кадров, удовлетворяющих как 
потребности производства, так и экономического развития страны в специа-
листах новой формации. 

Суть дуальной  системы состоит в разумном сочетании в учебном про-
цессе  теоретической и практической  подготовки, при которой студенты 
колледжа одновременно с учебой осваивают избранную профессию непо-
средственно на производстве. Тем самым обеспечивается востребованность 
выпускников на рынке труда и их трудоустройство. В последние годы в соот-
ветствии с Государственной программой форсированного индустриально-ин-
новационного развития Казахстана, инициированной Лидером нации, Прези-
дентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым поставить значок «ссылка» 
в образовательные учреждения страны активно внедряются элементы дуаль-
ного обучения (от лат. dualis – двойственный)  в подготовке профессиональ-
но-технических кадров. 

Ведущей идеей дуального обучения является активное вовлечение пред-
приятий в учебный процесс подготовки профессионально-технических ка-
дров, как  потенциально своих будущих работников. Поэтому предприятия и 
должны нести существенные расходы, связанные с их обучением, так как за-
траты на подготовку будущих специалистов окупятся качеством их подготов-
ки, что, в конечном счёте, станет надежным вкладом капитала в качественное 
профессиональное обучение. По этой же причине предприятия должны быть 
заинтересованными не только в результатах обучения, но и в его содержании,  
организации и т.д. 

На наш взгляд, именно вышеназванное и  определяет суть и значимость 
дуальной системы обучения как новой модели профессиональной подготовки 
будущих специалистов среднего звена,  позволяющей преодолеть «разрыв, 
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рассогласованность производственной и образовательной сфер в вопросах 
подготовки профессиональных кадров».

Первыми шагами внедрения элементов дуального обучения в учебный 
процесс профессиональных колледжей Южно-Казахстанской области целью 
обеспечения качества подготовки специалистов для современного производ-
ства стали: кадровое сопровождение учебного процесса, разработка учебно-
планирующей документации по дуальному обучению, заключение договоров 
с предполагаемыми участниками внедрения дуальной системы обучения про-
фессиональных и технических кадров, повышение квалификации инженер-
но-педагогического состава участников образовательного процесса, их ин-
теллектуального, научно-методического и творческого уровней,  укрепление 
учебно-материальной и технической базы колледжа и другие мероприятия. 

В перечень совместных мероприятий по дуальному обучению вошли 
такие, как: определение перечня базовых предприятий, готовых стать парт-
нерами по внедрению дуальной модели образования; выработка требований 
к предприятиям, имеющим возможность внедрения дуальной системы обу-
чения; заключение договоров с предприятиями по выделению ученических 
мест, учебных полигонов и мастерских для дуального обучения и обеспече-
ния учебного времени для его осуществления и усиления практической на-
правленности занятий; практиковать совместное участие взаимодействую-
щих партнёров (колледжа, вузов и базовых предприятий)  в разработке гибкой 
модульной программы для получения обучающимися  в колледже нескольких 
квалификаций; содействие введению обязательной (один раз в год) стажиров-
ки преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 
обучения на предприятиях; увеличение объёма  профессиональной практики 
учащихся колледжа в учебных планах до 60% для развития их практических 
навыков; расширение базы профессиональной практики, начиная с 3-го курса 
с предоставлением оплачиваемых ученических рабочих мест; привлечение 
социальных партнёров к корректировке учебных планов, рабочих программ, 
структуры организации учебы и производственной работы студентов кол-
леджа в соответствии со спецификой реальных условий дуальной целевой 
подготовки; для достижения качества профессионального образования в ус-
ловиях дуальной системы совместными усилиями выявлять и поддерживать 
талантливых, способных к техническому творчеству студентов колледжа, со-
действовать учреждению именных стипендий от будущих работодателей; с 
целью гарантированного трудоустройства выпускников колледжа практико-
вать заключение 3-х стороннего договора между колледжем, предприятием 
и студентами колледжа и обязательное участие руководителей базовых пред-
приятий в итоговой аттестации выпускников колледжа, привлечение в каче-
стве председателя комиссии по проведению квалифицированных экзаменов 
на присвоение выпускникам рабочей профессии.

Ответственность за исполнение перечисленных элементов планирован-
ных мероприятий несут как административные органы колледжа, так и руко-
водители базовых предприятий и другие взаимодействующие субъекты под  
контролем Управления учреждениями технического и профессионального  
образования. 

Мы полагаем, преимущество такой модели обучения по сравнению с 
традиционной, совершенно очевидно. С одной стороны, колледж, как обра-
зовательное учреждение, имеет свой интерес в деловом партнерстве с кон-
кретным производством, поскольку имеет постоянный доступ к оперативной 
информации о текущем состоянии производственных процессов в той или 
иной отрасли, что позволяет своевременно вносить  коррективы в обучающие 
программы по тем или иным дисциплинам. 

С другой стороны, интерес будущего работодателя состоит в желании 
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получить квалифицированного специалиста. Поэтому он вправе влиять на  
образовательный процесс колледжа путём внесения коррективов в содержа-
ние обучения, исходя из актуальных отраслевых проблем и специфики кон-
кретного производства. Отсюда деловое партнерство базового предприятия с 
учебным заведением – колледжем,  позволяет уже на ранних стадиях профес-
сиональной подготовки будущих специалистов объективно оценить потенци-
альные кадровые ресурсы, их соответствие или  несоответствие требованиям 
сегодняшнего дня. И, в свою очередь, по этим критериям определять место 
молодого специалиста на предприятии и финансовую сторону его труда.

Литература 
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3. Государственная программа форсированного индустриально-инновационного  развития  

 Республики Казахстан на 2010–2014 годы. – Астана, 2009.
Түйін

Мақалада колледж студенттерінің кәсіби даярлығындағы дуальды оқыту жүйесінің мәні 
айқындалады. Колледждің оқыту жүйесіне дуальды оқыту жүйесін енгізу тәжірибесі сипат-
талды.

Summary
Essence of the dual departmental in professional preparation of students of college teaching is 

examined in the article. Initial experience of introduction of elements  of the dual educating is described 
in a college.

2. “Қазақстан мектебі” №6, 2016.

лматы қаласы мектеп оқушыларының  арасында Жетісу ауданына қарасты 
№148  гимназияда Қазақ хандығының 550 жылдығына  байланыс ты 

Редакция  поштасынан

ҰЛЫ  ДАЛА  ДҮБІРІ

Күлзира  ОҢАЛБЕКОВА,
№58  жалпы білім беретін мектептің 
кітапхана меңгерушісі

А
үлкен  іс-шара өтті. Бұл іс-шараның ұйымдастырушысы Алматы қалалық 
білім басқармасының бас маманы С.Ә.Төкеева екенін айта кеткен жөн.

Іс-шара барысында Алматы қаласының  барлық аудандарының мек-
теп оқушылары  Қазақ хандығының құрылуынан бастап бүгінгі Тәуелсіз 
Қазақстанның  тарихи кезеңдерін   8 кезеңге  бөліп,  сахналық қойылым 
көрсетті. Бұл қойылымды Алмалы, Алатау, Әуезов, Бостандық, Жетісу, Медеу, 
Түріксіб, Наурызбай  аудандарының ең таңдаулы мектеп оқушылары сахналап, 
көрермендерге  өз деңгейінде  көрсете білді. Бұл іс-шара арқылы көрермендер 
Қазақ хандығының құрылған кезеңінен бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның  тарихи 
кезеңдерінен көп мәліметтер алды және оқушылардың патриоттық сезімдерін 
оятты. 

Сахналық қойылымды Алмалы ауданының №58 жалпы білім беретін 
мектептің оқушылары 1465 жылы Керей мен Жәнібек сұлтандардың 
Қазақ хандығын құрған кезеңінен  бастады. 7 «ә» сынып оқушысы Әсемай 
Айболатқызы өзінің шығарған  «Мың тағзым бабаларыма» арнау өлеңін 
оқыды. Осылайша әрбір ауданның оқушылары  өздеріне бөлінген  тарихи 
кезеңдерді сахнада сол кезеңдердің хандары мен  билерінің рөлдеріне еніп, 
тамаша қойылым жасап шықты. Іс-шара соңында барлық оқушылар марапат-
талды. Ең бастысы, бұл   іс-шара өзіндік тарихи орны  бар қызықты кеш бол-
ды.  

Алматы қаласы. 
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Білім  жүйесі: ізденістер, игі істер

емлекеттің барлық тарихы жастарды отансүйгіштікке 
тәрбиелеу мен Отан қорғаушылардың жоғары 

ҰЛТЫН  СҮЙГЕН  ҰЛЫ 
ІСТЕР  АТҚАРАДЫ

Ержанат  БӘКІРОВ, 
Жаңаөзен қазақ-түрік  
лицейінің директоры

М
рухын, батылдығын, ерлігін, жауапкершілігін, ұрыстағы беріктігін 
қалыптастыру міндеттерін табысты шешумен байланысты. Жас ұрпақты 
Отанына, халқына, еліне, жеріне деген сүйіспеншілікке тәрбиелеп, олардың 
бойына сіңіріп қалыптастыру халық тәрбиесінде жетекші орын алады. 
Патриоттық тәрбие беру арқылы оқушының саналы сезімі мен көзқарасын 
қалыптастыруға болады. Оқу орнында патриоттық тәрбиенің тереңдеуі 
Отанымыздың саналы да белсенді күрескерлерін тәрбиелеуге, оларды 
еліміздің игілігіне жанқиярлықпен еңбек етуге, республикамыздың мүддесін 
қорғауға жаңа мүмкіндіктер туғызады. Жастарды Отанды қорғауға даяр-
лау, жас азаматтардың патриоттық тәрбиесінің танымдары мен мінездерін 
қалыптастыру күрделі және сан түрлі үрдіс. Оқушының дүниетанымын, 
білімін, көзқарасын қалыптастыруда мектеп шешуші рөл атқарады. Аға 
ұрпақтың лайықты мұрагері болу үшін жастарға халқымыздың Отан мүддесі 
жолында жасаған ерлік істерінің ұлылығын жете түсіндіріп отыруымыз 
қажет. Сол арқылы әр жас жігіт, бойжеткен қыз еліміздің келешегі жолында 
табанды күрескер болуы керек екенін түсінуі тиіс. Ержүрек адамды, табан-
ды күрескерді тәрбиелеудің негізі мектепте басталады. Әскери-патриоттық 
тәрбие беру арқылы жас өренді Отанды қорғауға ұдайы әзір болуға моральдік 
жағынан даярлау ұстаздар құзырындағы игілікті іс.

Қазақстанның патриоты қандай болуы керек?
1. Қазақстанда 130-дан  астам ұлт өкілдері тұрады. Көпұлтты мемле-

кетпіз. Олардың барлығы Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
рәміздеріне ерекше құрметпен қарап, шын ниетімен қадірлеуге тиіс. Сонда 
ғана Қазақстан азаматының конституциялық құқығы сақталады. Әрбір ұлт 
өкілі Қазақстанды ортақ үйіміз деп санауы міндетті.

2. Қазақстанда тұратын барлық халықтар ұлтына қарамай Отанды 
қорғауға дайын болуы қажет. Бұл Қазақстан халықтары ассамблеясында 
қабылданған барлық шешімдердің іске асуына өз септігін тигізеді.

3. Әрбір азамат тек өзінің конституциялық борышын өтеп қана қоймай,  
жекебасының және тәрбиелеу мектебінің қалыптасуына ықпал етуі шарт.

4. Қазақстан халықтарын ұлы державалық патриоттық сезімге ұмтылдыру 
мақсатында қазақстандық ғажайыпқа сендіру, оны мақтаныш еткізуге тиіспіз.

5. Қазақстан Республикасы азаматының Отанын қорғауға деген оң 
көзқарасын қалыптастырып, ҚР Қарулы күштерінің әскері қатарында бола-
тынына ұлттық патриоттық мақтаныш сезімін тудыру керек.

6. Қазақстан Республикасының әскери доктринасына сай Қазақстан 
халқының мүддесін көздеуде патриоттық сезімдерін ояту – басты міндеттердің 
бірі.

«Ежелден ел тілегі – ер тілегі, адал ұл ер боп туса – ел тірегі» демекші,  
әр баланың бойында адамгершілік, батылдық, шыдамдылық, төзімділік 
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қасиеттерін дамытып, жеке тұлғаны қалыптастыруға үлес қосу – барша 
қазақстандықтардың   борышы.  Осыған   орай,  жас  ұрпақты  тәрбиелеу  
жұмысы қазіргі  білім  жүйесінің қажетті бөлігі  болып табылады. Тәрбиенің 
күрделі үрдісінің маңызды бір қыры оқушылардың патриоттылыққа 
бағдарланған тұлғасын тәрбиелеу болуы тиіс. Жастарды патриоттық рух-
та тәрбиелеу тек қоғам мен мемлекеттің сұраныстарына ғана емес, әрбір 
оқушының дара тұлғалық дамуына бағытталған педагогика ғылымының 
қазіргі бағыттарына да сәйкес келуі қажет. Өйткені, Отанға сүйіспеншілік 
адамның  өзін  тұлға ретінде сезінуіне,  елін мақтан тұтуына, өзін онымен 
байланысты  сезінуіне мүмкіндік береді, ал бұл өз кезегінде оның өмірде 
өзіне  сенімді  болуына,  рухани  және адамгершілік  құндылықтарының ар-
туына септігін тигізеді.

Ұлттық педагогиканы мұрат тұтқан жерлесіміз Ш.Әленұлы «Педагоги-
ка» кітабында «Патриоттық тәрбиені сабақ үрдісінде де, сабақтан тыс 
тәрбие саласында да үзбей беру керек. Ұлттық мектептің алға қойған ең 
негізгі мақсаты, маңызды міндеті де осы болмақ» деген еді.

Еліміздің үздік білім беру жүйесінің тәрбие тұжырымдамасында ба-
сым бағыттардың бірі болып патриоттық тәрбиенің бекітілуі де бекер емес. 
Патриоттық тәрбиені ұйымдастыруға мен мынадай жұмыс түрлерін ұсы-
намын.  Бұл жұмыс түрлерін әр сынып  деңгейінде  ұйымдастыруға болады.

Оқушының отансүйгіштік-танымдық қасиеттерін дамыту әдістері:
– пікірлесу; 
– тарихи-мәдени кеш;
– кездесулер;
– тренингтер;
– жәрмеңке;
– баяндамалар.
Білім беру жүйесін жаңғыртудың маңызды міндеттерінің бірі –  бәсекеге 

қабілетті білімді меңгерген, ой-өрісі дамыған ғана емес, жоғары азаматтық 
және адамгершілік ұстанымы, отансүйгіштік сезімі мен әлеуметтік 
жауапкершілігі қалыптасқан зияткер тұлғаны қалыптастыру.

Білім беру саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сая-
сатын іске асырудың ұйымдастырушылық негізі қазақстандық білімді 
жаңғыртудың жалғастырылуын қамтамасыз ететін Қазақстан Республика-
сында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы болуы тиіс. 

Бағдарламаның мақсаты – жастардың бойында белсенді азаматтық 
ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары 
адамгершілік және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру.

Біздің қазақ-түрік лицейінде бұл бағытта арнайы жұмыстар жүйесі 
қалыптасқан дей аламын. Алдағы жылға оқушылармен патриоттық-
танымдық бірнеше іс-шаралар жоспарланып отыр. Айта кетер болсақ, олар 
мына төмендегілер:

– ардагерлер, ақсақалдар алқасымен кездесулер;
– «Мейірімді жүрек» тобын ашу;
– мектеп театрының, тәрбиелік іс-шараларға етене араласуын қада-

ғалау; 
– аналар алқасы, әкелер кеңесімен жұмыс;
– жол қозғалысы жас инспекторларының жұмысы;
– «Жас сақшы» клубын ашу;
– әскери-патриоттық тәрбиелік шаралар.
Атап айтқанда, оқушылар бойына азаматтық пен патриотизмді қалып-

тастыру алдымен тілін, салт-дәстүрін, тарихы мен мәдениетін, мемлекеттік 
рәміздерін құрметтеуден, халықтар достығы идеясынан басталады.
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Сонымен қатар мемлекеттік нышандарды құрметтеуді оқушылар бойы-
на сіңіру – біздің үлкен парызымыз.Осы бағыттағы кездесулер, дәрістер өз 
мақсатына жетеді деп үміттенеміз.

Жас  ұрпақ  бойына отансүйгіштікті   қалыптастырудың  ең тиімді  
және әсерлі жақтары  –  ардагерлермен  кездесу.  «Отан  үшін отқа  түс,  
күймейсің», –  деп батыр   бабамыз Б.Момышұлы  айтқандай, патриоттық 
сабақтар, ақсақалдармен  кездесулер оқушылар бойына Отан алдындағы 
жауапкершілік пен парыз не екенін түсінуге бағыттайды. Әлеуметтік 
жауапкершілігі қалыптасқан, өз елінің  азаматтарын сыйлайтын, құқық 
нормаларын сақтайтын, тәртіпті тұлға қалыптастыру  барысында мектепте 
«Мейірімді жүрек» тобы жасақталып, жасы үлкен қарияларымызға көмек 
көрсету көзделіп отыр. Бұл оқушылар бойына жауапкершілік пен қамқорлықты 
ұялатады, үлкенді құрметтеуге бағыттайды. Сондай-ақ, оқушылар  бойы-
на азаматтық жауапкершілікті қалыптастыру бағытында «Жол  қозғалысы 
жас  инспекторларының» клубы  мен  «Жас сақшылар»  клубын  ашу  тиімді 
деп  ойлаймын.  Жасөспірімдерді  Ата заңды құрметтеуге, мемлекеттік 
құндылықтарды сақтауға құқықтық көзқарасын кеңейтуге, қоғамдық   тәртіпті  
сақтап,  құқық  бұзушылықтың  алдын   алуға   бағыттайды.

Өсіп келе жатқан жас буынның бойына азаматтық пен отансүйгіштікті 
және әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыру мектеп, отбасы, қоғам 
арасындағы қарым-қатынастың тығыздығы арқылы ойдағыдай жүзеге аса-
ды. Өскелең ұрпақ бойына жауапкершілік, адамгершілік, сыйластық пен 
еңбексүйгіштік және үлкенге құрмет деген түсініктерді қалыптастырсақ, 
болашақта балаларымыз елін, жерін сүйетін, қамқор, шыншыл болып өседі  
және осы бағытта жұмысымызды жандандыра түсеміз. 
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Маңғыстау облысы.

азіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 
әлемдік стан дартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет”, – деп 

ЗАМАНАУИ  ЖАБДЫҚТАЛҒАН
КАБИНЕТТЕРДІҢ   МҮМКІНДІКТЕРІ 

Ғалия  ТАСТЕМІРОВА, 
Қазыбек бек бекетіндегі орта мектептің 
биология пәні мұғалімі,
ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері

“Қ
Елбасы атап көрсеткеніндей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық 
технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың 
маңызы өте зор. Заманауи  жоғары технологияларды пайдалану арқылы ғана 
біз, ұстаздар сапалы білім беруге қол жеткізе аламыз. Қазіргі кезде мектептің 
оқу үрдісінде 50-ден астам педагогикалық технологиялардың қолданылып 
жүргені анық. Бұл технологиялардың бәрін бір сабақта қамту мүмкін емес. 
Сондықтан мектептегі әрбір пәнді оқыту технологиясын таңдап іріктеу және 
оны іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы оқушының білім жетістіктерін 
арттыруға болады. Мұнда оқушының қабылдауына, ынтасына, құштарлығына  
көңіл  бөлінуі  тиіс. Сол үшін  заманауи  жабдықталған  кабинет мүмкіншілігін  
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дұрыс пайдалануды  мұғалім әдетке айналдыруы қажет. Мысалы, микрос-
коп, альбом, муляж, модель-аппликаторды орынды пайдалану үшін мұғалім 
теориялық білімді жетік меңгерген болуы керек. Мектептердің оқу үрдісіне 
ақпараттық коммуникативтік технологияны енгізу нәтижесінде оқу сапасы 
жақсарып, дамыта оқыту жүзеге асырылады, сабақ қарқыны жеделдетіліп, 
жеке тұлғамен жұмыс істеу жеңілдейді, саралап, даралап оқытуға мүмкіндік 
туады. Бұл технология оқушының өзіндік жұмыс атқаруына және ең  басты-
сы, оқушының білім  жетістіктерін жақсартуға  ықпал етеді.

Оқыту технологиясы «Қалай нәтижелі оқытуға болады?» деген мәселенің 
шешімін іздейді. Олардың мақсаты бір, яғни оқытудың тиімді жолдарын 
қарастырады. Оқытудың тиімді жолдары оқытудың әртүрлі әдістері арқылы 
анықталады. Бүгінгі таңда оқу үрдісінде оқытудың қалыптасқан негізгі 
әдістерімен қатар оқытудың жаңа әдістері, яғни ақпараттық-коммуникативтік 
технология  әдістері де жиі қолданылады. Оқу үрдісінде оқытудың озық 
технологиясын қолдану – бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Яғни әр мұғалім 
оқушыларға жүйелі білім беруге жаңа талап тұрғысынан қарап, оқыту 
тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыруға міндетті.

Модульдік оқыту жеке тұлғаның ақыл-ойын, танымдылығын,  шығар-
машылық қабылеттерін дамытып, әлеуметтік мәні бар дағдыларды оқушы 
бойына қалыптастырады. Оқу модулінің ерекшелігі сол, жалпы сағат са-
нына қарамастан 1-2 сағат теория бөлігіне беріледі, қалғанын тәжірибелік 
жұмыстарға пайдалануға болады. Тәжірибеде модульдік-блоктік жүйе бо-
йынша оқытуды тақырып бойынша модуль құрудан басталады.

1. Блок бойынша тақырыпты оқыту, бекіту.
2. Теория бойынша сынақ өткізу. 
3. Сынақ-практикум өткізу.
4. Тереңдетіп оқыту және қабілетін дамыту.
5. Бақылау жұмысын өткізу. 
Интерактивті тақтаны қолдану арқылы оқушылардың пәнге қызығу-

шылығын арттыруға мол мүмкіндік бар. Өйткені, мұғалім сабақты түсіндіру 
барысында тақтаның алдында тұрып жасырулы ақпаратты және нысандар-
ды көрсете алады және өзгертеді. Тапсырманы орындау бойынша ауызша 
түсіндіру жүргізіледі, интерактивті тақтаны пайдалану арқылы теориялық ма-
териал қайталанады. Қажетті жағдайда мұғалім тақта арқылы есеп шығаруды, 
құрал-саймандарды қолдануды көрсетіп түсіндіреді. Сабақтың соңында 
қолданылған материалды есте сақтап, қажет жағдайда қайталап қолдана 
алады. Яғни  интерактивті тақта оқушылардың ойын бір ортаға жинақтап, 
қажет ақпаратты өңдеу арқылы жалпыланған ақпараттық біліктілікті 
қалыптастыратын тиімді құрал болып табылады. Күнделікті сабақта интернет 
желісі арқылы www.sabak.kz сайтында арнайы сайысқа дайындалған  флип-
чарттарды қолдануға болады. Тестілеуді сабақта ұйымдастырғанда тесттер 
құралын  пайдаланып, оқушылардың білімін оңай тексеруге болады. Осылай-
ша акпараттық технологияларды пайдаланып оқыту мынадай нәтижелерге 
қол жеткізеді:

– оқу материалын терең түсінуге;
– оқу мотивациясының артуына;
– алған білімінің ұзақ уақыт есте сақталуына. 
Биология пәнін оқыту үрдісінде  аталған озық технологияларды пайдала-

ну нәтижесі соңғы үш жылда  төменгідей болды.
1.  ҰБТ  нәтижесі:  2011-2012   оқу  жылы  – 18 балл,  2012-2013  оқу  

жылы – 20.5 балл,  2013-2014 оқу жылы – 17 балл, 2014-2015 оқу жылы – 20 
балл.

2.  «Дарын» ғылыми-практикалық конференция көрсеткіштері: 2012-
2013 оқу жылында Алтаева Мәдина бірінші орын (облыстық) «Сорбұлақ», 
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2011-2012  оқу  жылында  Ашханов  Айбек,  екінші  орын  (аудандық)  алды. 
Ол 2012 жылы, Д.Қонаев атындағы университетте «Радиация и окружающая 
среда»  тақырыбымен халықаралық  семинарға қатысты.

3. Олимпиада нәтижесі: 2010-2011 оқу жылында Алтаева Мәдина 
бірінші орын, Головко Яна екінші орын (аудандық),  2011-2012 оқу жылын-
да Жұмағұлова  Альмира  бірінші орын, Ашханов Айбек екінші орын жеңіп 
алса,    2013-2014 оқу жылында  Алтаева Әсел бірінші орынға (облыстық) 
көтерілді.

Әдебиет
1. Панасюк В.П. Школа и качество. Выбор будущего. – 2003.  
2. Мектептегі білім беру сапасын бағалау әдістемесі.
3.Білім мекемелерінде әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру. – 2010.

Алматы облысы 
Жамбыл ауданы.

онау ХХ ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытов "Сабақ беру 
үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын 

ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ 
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ

Гүлім  НҰРМАҒАНОВА,
Ғабиден Мұстафин атындағы  №83 орта мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

С
өнер" деген екен. Сондықтан қазіргі таңдағы педагогика жаңалықтарын пән 
ерекшелігіне қарай қолдана білу – оқыту үрдісінде  мақсатқа  жетудің бірден-  
бір жолы. 

Өз тәжірибемде оқыту барысында алдыма қойған мақсатым – баланы 
субъект ретінде оқу ісіне өзінше қызықтыратын, оған қабілетін арттыратын 
жағдай туғызу. Оның басты ерекшелігі: оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру, 
оқушылардың оқудағы іс-әрекеті арқылы ойлау дағдыларын жетілдіру, өз 
бетінше білім алу үрдісінде бірлесе әрекет ету. 

Қазақ тілін оқыту барысында қазақ тілінің қыр-сырын, табиғатын та-
ныта отырып ертең өмірден өз орнын таба алатын, өзіне сенімді, нағыз 
ұлтжанды, парасатты ұрпақ тәрбиелеу үшін педагогиканың озық үлгілерін 
жаңашылдықпен пайдаланып, тәжірибені байыта түсу – бүгінгі таңның бас-
ты мәселесі.

Бірлескен іс-әрекетке негізделген оқытуды тиімді пайдаланған жағдайда 
келесі нәтижеге қол жеткізуге болады:

– оқушының оқуға деген қызығушылығының артуы;
– іскерлік дағдысының дамуы;
– өзіне деген сенімділігінің қалыптасуы;
– өздігінен оқып негізгі түйінді ойды анықтап алуы;
– постер құрастыра білуі;
– мақсатқа өз бетімен ұмтылуы;
– ойлау белсенділігінің артуы;
– шығармашылық дағдысының қалыптасуы;
– өзіндік пікір айтуы.
Сабақ барысында cыныптағы психологиялық ахуалға ерекше мән 

беремін, нәтижесінде оқушыларымның өздерін сабақ барысында еркін 
ұстауын байқадым. Сондықтан сыныпта ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру мақсатында «Шаттық шеңбер» әдісін пайдаланамын. Бір-біріне 
жақсы тілек айту кезінде олар өздерін еркін және сенімді ұстауды, бірін-бірі 



23

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

тыңдауды үйренеді. Ал сабақ барысында олар бір-біріне құрметпен қарайды. 
Алғашқы сабақтарымда шудың көп болуы топқа бөліне алмау қиындығын 
туғызды. Өйткені, сабақ беру кезеңдерінде дәстүрлі сабақ өтуге бейімделіп 
кеткеніміз көрініс тауып тұрды. Бірақ, балаға не үйретсең, соған бейім келмей 
ме? Қажымай еңбектенудің арқасында сындарлы оқытудың әдіс-тәсілдерін 
дұрыс пайдалана отырып сыни ойлауға, топта бірлесіп ынтымақтастықта 
жұмыс жасауға үйрете білдім.     

Үй тапсырмасын тиянақтауда не білетінін анықтау үшін «Ыстық орын-
дық» әдісін пайдаланамын. Осы әдіс арқылы сұрақ-жауаптың "оқушы – 
оқушы" әдісін қолдану өз тиімділігін көрсетті. Себебі, оқушылар бір-біріне 
сұрақ қойып, жауап бергенде мен тек сол сұрақтардың дұрыс қойылғандығы 
мен дұрыс жауап алынғандығына басшылық жасап, өзімді бақылаушы 
ретінде көрдім. Оның үстіне оқушылар бірінің білмегенін бірі толықтыруға 
мүмкіндік алды. Өйткені, осы тапсырманы орындау кезінде ыстық орындыққа 
шыққан оқушыларым өздерінің сыныптастарының сұрақтарына жауап беріп 
отырды.Осы тұста айтып кететін жайт, сұрақ қою маңызды дағдылардың 
бірі болып табылады, себебі, сұрақ дұрыс қойылған жағдайда сабақ берудің 
тиімді құралына айналады және оқушылардың оқуына қолдау көрсетіп, оны 
жақсарта және кеңейте алады. 

Сабақ   жоспарын   құру   кезінде  сабақ  мақсатына  жету  үшін  
"Не істеймін?",  "Не   істеу  керек?"  деген сұрақтарға жауап іздеймін. 
Осы сұрақтардың төңірегінде әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланамын. 
Оқушыларды  топқа бөлудің түрлі тәсілдерін қолдану арқылы оқушылардың 
қызығушылығын арттыруға болады. Топқа бөліп оқытудың бір артықшылығы: 
үлгерімі орта,  тұйық  оқушылар  топтың  басқа мүшелерімен диалогқа 
түсе отырып, өздерінің  білмейтіндіктерін  үйрене  отырып көшбасшылық 
қасиеттері ашылады. Топтық жұмыстардың артықшылығы мынада: оқушылар 
өзара достық қатынаста болады, бір-бірінен сұрай отырып білімдерін 
жетілдіреді, шығармашылық  белсенділігі  артады. Топтық жұмыста бос 
отыратын оқушы болмайды. Сабақ бойы оқушылардың барлығы дерлік іс-
әрекет үстінде, жұмыс жасау, іздену үстінде болады. Мұғалім осы іс-әрекетті 
ұйымдастырушы және басқарушы ғана. Оқушылардан да соны талап етеді.

Жаңа сабақ кезеңінде оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту 
үшін түрлі сөзжұмбақтар, ойын түрлерін қолданамын. "Отан" тақырыбындағы 
сабағымда оқушылардың сөздік қорларын тексеру үшін түрлі сөзжұмбақ 
дайындадым. Оқушылар берілген сөздің қазақша баламасын тауып, 
сабақтың тақырыбын анықтады. Нәтижесінде оқушылардың жаңа сабаққа 
қызығушылығы оянып, топпен жұмыс істеп, өткен сабақтағы жаңа сөздерді 
естеріне түсірді. Бұл кезеңді іске асыру үшін Жигсо әдісі қолданылды.

7-сыныпта  қазақ тілінен өткізген бір сабағымда оқушылар "Зат есім", 
"Сын есім", "Сан есім" сөз таптары арқылы үш топқа бөлінді. Оқушылар 
топқа  бөліне  отырып ой қозғау мақсатында өз тобының атына мысалдар 
келтіре  отырып  сөйлем құрады және топ басшысын  таңдады. Бұл жасалынған  
іс-әрекеттер  балаларға  өте ұнады. Бұл жерде көздеген мақсатым "Бүгін 
кім кезекші"?, "Сабақта кім жоқ"?  деген  жаттанды  сұрақтардың орнына 
керісінше, сабаққа жағымды оқу ортасын, ынтымақтастық атмосферасын 
құру болатын. Сабақ басында топ  басшыларына  бағалау  парағы  берілді, 
сол бағалау парағына  топ басшысы әр тапсырманы  орындағаны үшін топ 
мүшелерін  критерий  арқылы  бағалап отырады. Үй жұмысын «Сұрақ-жауап» 
әдісі бойынша сұрап, әр оқушының «Сын есім, оның жасалу жолдары» жа-
йында білім деңгейін анықтауға тырыстым. Оқушылардың білім деңгейін  
анықтау  үшін  мынадай  сұрақтар  бердім.

1. Сын есімнің шырайлары дегеніміз не? 
2. Сын есімнің шырайлары неше түрге бөлінеді?
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3. Салыстырмалы шырай дегеніміз не? Мысалмен дәлелде.
4. Күшейтпелі шырай дегеніміз не? Мысал келтір.
Мақсат – мәселені жұпта, сосын ұжымда талқылау және меңгеру. Бұл 

жағдайда әрбір оқушының  бір  сәт  өзін мұғалім ретінде сезініп, оқып 
үйренуге деген жауапкершілігі артты. Оқушылар жаңа сабақты меңгеруді 
шығармашылық іс-әрекеттің ояну, бір сөзбен айтқанда, өзіндік еңбек ету 
кезеңіне айналдырды. Бұл тапсырма оқушыларға өте қызықты болды. 
Нәтижесінде оқушылар салыстырмалы шырайдың ережесін оқып, бір-
біріне түсіндірді, топта талдады, зерделеді, өздері ұйымдаса отырып ой 
қорытындысын жасап, жаңа тақырыпты ойлары мен пікірлерін постер қорғау 
арқылы дәлелдеп шығуға тырысты. Топтық жұмыс жасау кезеңінде 3 топқа 
мынадай тапсырма беру арқылы постер қорғады.

Зат есім тобы. Салыстырмалы шырай. 
Сын есім тобы. Салыстырмалы шырайдың өнімді жұрнағы.
Сан есім тобы. Салыстырмалы шырайдың өнімсіз жұрнағы.
Сонымен бірге сабақта ұяң мінезді, көзге түсуден қаймығатын, зейінін 

сабақтан гөрі ойынға көбірек аударатын оқушыларым сабақ барысында 
белсенділік танытты. Оқушылардың талқылауына берілген сабақ олардың 
өз идеяларын жеткізе алуына көмектесті. Аталған стратегиямен жұмыс жа-
сау маңыздылығы ыңғайлы әрі оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына 
негізделген болатын.

Топтық жұмыс барысында "Ой қозғау", "Миға шабуыл" стратегия-
лары арқылы оқушылар өткен тақырып бойынша алған білімдерін тағы 
да ой елегінен өткізіп, білетін ақпаратты еске түсіріп, білмейтіндерін есте 
сақтап, жұмыс жасайды. Орыс мектептерінде қазақ тілі сабақтарында "Екі 
жақты күнделік", "Аквариум", "Топтастыру", "Айналым" стратегияларын 
қолданудың маңызы зор. 

Оқушыларға оқу үшін бағалау мен оқытуды бағалауды үйрету өте маңызды 
қадам болды. Оқушылар жаңаша бағалауға қызыға қарайды. Білімдерін 
бағалау оқушылардың таңғалысын тудырады. Себебі, бұрын тек мұғалім 
ғана бағалап келген, енді оқушылар бір-біріне баға қоюға болатындарын 
білгенде қызығушылықпен қарады. Оқушылар бір-бірінің жұмысына талдау 
жасап, оның жақсы, жаман жағын айтып, баға қою оқушылар арасындағы 
тығыз қарым-қатынасты нығайтты. Сабақта "Топтау", "Түртіп алу", "Ой-
лану", "Жұпта талқылау", "ББҮ" стратегияаларын қолдану оқушылар 
жаңа ұғымдарды, түсініктерді өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен 
толықтырып, кеңейте түседі. 

Орыс мектептеріндегі қазақ тілі сабақтарында тиімді жаңа әдіс-тәсіл – 
диалогтық оқыту. Диалогтық бөлімдегі сабақтарда сұрақ-тапсырмаларға 
жауап беру, жекелеген, топтық іздендіру жұмыстары: жаттығу орындау, 
бірін-бірі тексеру, реферат, тест сұрақтарын әзірлеу, әңгіме құрау, мәнерлеп 
оқу, танымдық ойындар құрастыру, сызба дайындау бала білімін оқушылық 
деңгейге дейін көтеруге мүмкіндік туғызады. Орынды пайдаланған оқыта 
үйрету ойындар мен топтық, жұптық жұмыстар қазақ тілі сабағында 
оқушылардың  сөйлеуіне  мүмкіндік  туғызады.  Мысалы, "Бір-біріне диктант 
жүргізу" ойыны бірнеше мақсатқа жеткізеді. Біріншіден, оқушының сабаққа 
деген қызығушылығы артады, екіншіден, оқушының ауызекі сөйлеу тілін 
жаттықтырады, үшіншіден, сауаттылығы артады. Бұл ойынның шарты мы-
надай: балалар 4 адамнан топқа бөлінеді. Әрқайсысына мәтіні нөмірленген 
(1,2,3,4) кәртішке  беріледі. Оқушылар жұп-жұбымен  отырады (1 мен 2, 3 
пен 4). Әр  жұп  өз  мәтіндерін оқып, серігіне   жазғызады,  тексереді. Ар-
тынан жұптар  бір-бірімен  алмасады. Ойын  барысында  үш  жұп  құрамы  
алмасады. 

Қорытынды бөлімінде оқушы білімі тексеріліп, бір-бірін бағалау арқылы 
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жауапкершілік, өз-өзіне сын тұрғысынан қарау қасиетін дамытуға жағдай жа-
салады. 

Сөздік жұмысы кезінде оқушылар бір-бірінің тапсырмасын, кейде әркім 
өз тапсырмаларын тексереді. Жаңа тақырыпты түрлі ойындар, атап айтқанда, 
"Кім жылдам"?, "Кім тапқыр"?, "Сөзден сөз құрастыру", "Сөз ойла, тез ойла" 
сияқты ойындар арқылы бекіту өз нәтижесін береді.

Бағалауда оқушылар өз-өздерін, бір-бірін бағалауды, топтық, жұптық 
бағалау түрлерін меңгереді. Сабақта оқушылардың білімдерін бірлесе бағалау 
өте тиімді әрі пайдалы. 

Оқу мен оқытудағы өзгерістердің бірі – сабақ соңында рефлексия жа-
сау.  Онда оқушылар алған білімдеріне, тапсырмаларына қорытынды жасап, 
пікір айтуға дағдыланады, ойын ортаға салады. Нәтижесінде оқушылар өз- 
өздерін реттейді. Жүйелі сөйлеуге, ойын ашық жеткізе білуге, талдау жасауға 
үйренеді. Сабақтың жақсы не жаман, мағыналы не мағынасыз, көңілді не 
көңілсіз өтуіне байланысты оқушылар эмоцияларын білдіріп отырады. Осы-
дан мұғалім өзіне қорытынды жасауына, өзіне баға беруіне болады.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өз Жолда-
уында айтқандай: "Болашақта өркениетті дамыған 50 елдің қатарына 
жеткізетін, терезесін тең ететін – білім". Сондықтан қазіргі даму кезеңі 
білім беру жүйесінің  алдында оқыту үрдісін технологияландыру мәселесі 
басты орынға қойылып отыр. Егер әр педагог өзі таңдаған әдістемелік жолын 
тың идеяларға негіздей алатын болса, жаңашыл педагогтер шеберлігі арқылы 
оқушылардың оқуға деген ынтасы мен қызығушылығы одан әрі артатыны 
сөзсіз. 
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ектептерде педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау ісі күрделі және 
шығармашылық мәселелердің бірі болып табылады. Педагогикалық 

ОЗАТ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ТӘЖІРИБЕ  МЕН
ИННОВАЦИЯ 

Сәуле  СЕКСЕНБАЕВА,
Шәкәрім атындағы облыстық үш тілде оқытатын 
мамандандырылған дарынды балаларға 
арналған мектептің  бастауыш сынып мұғалімі

“Қандай мектептің болсын, басты нысаны – оқушыларға 
сапалы білім, салиқалы тәрбие беріп, оларды білімді, еңбекшіл 
етіп тәрбиелеу”.

               Ахмет Байтұрсынұлы

М
тәжірибе – оқыту, білім беру және тәрбие тәжірибесі, дәлірек айтсақ, нәтижесі 
оқушының жеке тұлғалық сапаларынан көрінетін, белгілі бір мақсатпен 
ұйымдастырылатын педагогикалық үрдіс.

Бастауыш мектеп – бұл оқушы тұлғасы мен сапасының дамуы қуатты 
жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім – 
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үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы, қиын да жауапты жұмыс.Баста-
уыш мектеп балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы дамы-
ту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, 
жағдайларды объективті түрде бақылап, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс 
айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді.

Көпшілік мұғалімнің озат педагогикалық тәжірибесі – педагогика  
ғылымының жетістіктерін қолданып жұмыс істеп жатқан білім беру 
ұйымдарының тәжірибесі.

Озат педагогикалық тәжірибе сөзін түрліше түсінеміз. Кең мағынада озат 
педагогикалық тәжірибе – мұғалімнің шеберлігінің жоғары деңгейі, тұрақты 
педагогикалық нәтиже беретін оқыту және тәрбие тәжірибесі. Мұғалімнің 
тәжірибесінде жаңалық болмауы мүмкін, бірақ ол ғылымда белгілі 
ұстанымдарды, әдістерді табысты түрде қолданып, басқа мұғалімдерге үлгі 
болып, озат тәжірибесі басқа мектептерге таратылады.

Педагогикалық озат тәжірибенің тар мағынасы: шығармашылық ізденіс, 
жаңалығы бар тәжірибе, жаңашылдардың тәжірибесі. Мұндай педагогикалық 
тәжірибе өте құнды, себебі, ол мектеп тәжірибесіне жаңалық енгізеді. 
Сондықтан бірінші кезекте осы тәжірибені талдап, баға беріп, тарату керек. 
Жай шеберлік пен жаңашылдық арасындағы айырмашылықты көру қиын, 
себебі, мұғалім ғылымда белгілі ұстанымдар мен әдістерді қолданып, қол жет-
кен жетістіктермен шектелмейді, жаңа әдістер мен ескі әдіс-тәсілдерді тиімді 
етіп ұштастырып, бірте-бірте жаңашылдыққа ұласады. Соның негізінде 
кез келген жақсы тәжірибені мектептің тәжірибесіне енгізуге болады, ал 
жаңашыл мұғалімдердің іс-тәжірибесін жан-жақты талдап, қорытындылап, 
тарату керек. Озат педагогикалық тәжірибенің белгілері, оған қойылатын та-
лаптар мыналар. Бірінші белгісі – қоғам дамуының бағытына, әлеуметтік 
сұранысқа сәйкестігі. Озат мұғалімдер мен білім беру ұйымдарының 
қызметкерлері өмір талаптарына сай жұмыс істеп, педагогикалық үрдісті 
жетілдірудің тиімді жолдарын табады. 

Менің алдымдағы мақсатым – оқушыларға білімді даяр түрде баян-
дап бермей, олардың алдына міндет қойып, оқушылардың өздерінің таным 
әрекеттерін ұйымдастыру.

«Бала ойының дамуының ең маңызды бөлігінің бірі жазу үрдісін қалай 
ұйымдастырамын?», «Жазу арқылы оқушының ойын, тілін қалай дамыта-
мын?», «Оқушыларды жазу үрдісіне қалай құлшындыруға болады?» деген 
сұрақтар төңірегінде ойландым.Алдымен оқушыға бағытталған сабақ үрдісін 
дұрыс ұйымдастыру керек екендігін түсіндім.Сыныбымдағы оқушылардың 
жазу үрдісі кезіндегі іс-әрекеттерін зерттей бастадым. Осыған орай,  
оқушылардың тілін дамытуда кездескен қиыншылықтарды жеңу үшін қандай 
жұмыстар жүргізгенім жайлы сіздермен ой бөліскім келеді.

Сабақ талдау барысында әр мұғалім «Мен бүгін өз білімімді толықтыру 
үшін не істедім?», «Менің бүгінгі сабағымнан оқушы не үйренді?» деген 
сұрақтар төңірегінде істеген ісіне есеп беріп отыру керек деп ойлаймын. 
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» технологиясы бойынша «Ку-
бизм» стратегиясын қолдану арқылы өткізген сабағымда кубиктің 6 бетіндегі 
тапсырманы оқушылар қызу талқылады.

1-топ. Қыс мезгіліне байланысты суреттер салды, сөзбен толықтырды. 
Абай атамыз қысты қарт адам бейнесінде суреттегенін айтты. Қыс туралы 
өлеңін оқыды.

2-топ. Қыс пен көктем мезгілдерін Венн диаграммасы бойынша салыс-
тырды.

3-топ. А.Құнанбаевтың «Қыс» өлеңін жатқа оқыды. Мақал-мәтелдер, 
жұмбақтар айтылды.
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4-топ. Қыс қамын жаз ойла. Әңгіме жазу.
5-топ. Қыс туралы 5-жолды өлең құрастыру. Ойдан өлең шумақтарын 

жазу.
6-топ. Сендерге қандай жыл мезгілі ұнайды? Әркім өзіне ұнаған жыл 

мезгілдеріне тоқталады.
Міне, осындай жұмыстар жүргізу арқылы оқушы өз көзқарасын білдіріп 

қана қойған жоқ, жазу арқылы да ойы дамыды. Тіл дамыту жұмыстарын 
дұрыс жүргізу, ойларын мағыналы түрде жеткізу жұмыстарын атқарғанда 
мынадай қорытындыға келдім.

1. Тіл дамыту жұмыстары оқушылардың ойын, тілін дамытты.
2. Оқушылардың ойлау қабілеттері артты.
Озат тәжірибенің екінші белгісі – педагогикалық қызметтің тұрақты, 

жақсы нәтижелері. Педагогикалық «өнім» – оқушылардың білім, іскерлік, 
дағдыларының, жалпы дамуының, тәрбиелілігінің деңгейі.

Мұғалім сабақтарын дұрыс бағалап, оқушылардың білім сапасын 
тексеріп, жауап алынатын сұрақтар мына төмендегідей мазмұнды қамтиды:

– оқушылардың бағдарламадағы оқу материалын меңгеруі;
– өз беттерімен білім ала білуі;
– білімдерін шығармашылықпен тәжірибеде қолдануы;
– оқушылардың жалпы дамуы.
Білім сапасы оқушылардың байқампаздығынан, талдау, жинақтау, 

абстракциялау іскерлігінен, оқу материалымен жұмыс істеу жолдарын 
анықтаудан, іс-әрекеттің жүйесін белгілеуден, өз іс-әрекетін бақылап, оған 
керек жағдайда түзетулер енгізуінен көрінеді. Оқушылардың тәрбиелілігі 
олардың пікірлерінен, мінез-құлқынан, жүріс-тұрысынан байқалады. 

«Бастауыш сыныптан бастап өз бетімен ізденуге, шығармашылықпен 
жұмыс жасауға неге үйретпеске?» деген ой келді.

Өз тәжірибемде қолданып жүрген интерактивті әдіс-тәсілдер кешенінен 
мысал келтіре кетейін.

1-топқа берілетін тапсырма.  
– Жалпы жыл құстары туралы, өз өлкемізде кездесетін жыл құстары 

жайлы не білесіңдер?
– Неліктен жыл құстары жылы жаққа кетеді?
– Өз өлкемізде кездесетін жыл құстары туралы қандай мәлімет алдық. 
Алған әсерлері жайлы сынып оқушылары шығарма жазды. Зерттеу 

жұмыстары қорытындыланды.
Озат тәжірибенің үшінші белгісі – оқыту, тәрбие, дамуда тұрақты, жақсы 

нәтижелерге жету үшін мұғалімдер мен оқушылардың өз күштері және 
құралдарын орнымен жұмсауы. Оқушыларға шамадан тыс қосымша тапсыр-
малар беріп, басқа пәндерді меңгеруге зиян келтіріп, білім сапасын көтеретін 
тәжірибе озат тәжірибе деп есептелмейді.

Жаңалық – озат тәжірибенің төртінші белгісі. Педагогикалық озат 
тәжірибе оқу-тәрбие жұмысын үнемі дамытып және жетілдіріп отырады. 
Сондықтан әрбір мұғалім еліміздегі жаңашыл ұстаздардың бай тәжірибесін, 
белгілі педагогтер мен психологтердің ғылыми еңбектерін терең зерттеп, 
олардан біліп үйренгендерін өз ісінде шеберлікпен пайдаланғаны жөн.

Инновация – педагогикалық үрдіске оқыту мен тәрбиенің жаңа тұжы-
рымдамаларын, оқу жоспарларын және бағдарламаларын, түрлерін, әдістерін, 
құралдарын енгізіп, мақсатқа жету. Инновациялық үрдіссіз мектептің дамуы 
мүмкін емес. Инновациялық мектептердің мақсаты – жеке тұлғаны жан-
жақты дамыту. Н.Нұрахметов инновацияны мынадай топтарға бөледі:

– білім мазмұнындағы инновация;
– оқу-тәрбие үрдісінің әдістемесі, технологиясы, түрі, әдістері және 

құралдарындағы инновация;



28

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

– оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудағы инновация;
– мектептегі басқару жүйесіндегі инновация. 
Жаңалықтан кейін болған өзгерістердің сипатына қарай топталған 

инновацияның түрлері мынадай болады:
– жеке, бір-бірімен байланысы жоқ;
– модульдік (бір-бірімен байланысты): бір-біріне жақын пәндерге және 

жас деңгейлері бірдей оқушылармен жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстарына 
енгізілген жаңалықтар;

– жүйелі: барлық мектептерде болатын өзгерістер. 
Инновацияның түрлері: модификациялық, комбинаторлық, түбірлі.
Модификациялық инновация – педагогикадағы әдіс-тәсілдерді 

жетілдіру.  Мысалы, А.С.  Макаренконың  қиын  балаларды  тәрбиелеу  
әдістерін А.Ысқақов  осы  заманға лайықтап қолданды. Комбинаторлық 
инновация – белгілі әдістердің элементтерін бір-біріне қосу. Инновацияның 
бұл түрін қазіргі кезде тілдерді оқыту әдістемесімен айналысатын ғалымдар 
қолдануда. Түбірлі – мектепке білімнің мемлекеттік стандарттарының 
енгізілуі.

Инновациялық іс-әрекет – қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағ-
дайына сай мектеп жұмысын дамытатын, мектеп өміріне оң өзгерістер 
әкелетін іс-әрекет. Әрбір мұғалім өзінің оқу жұмысын дамыту үшін түрлі 
құралдар арқылы өзінің іс-әрекетін саналы түрде өзгертеді.

Инновациялық үрдістің кезеңдері:
– инновацияның себептері;
– жаңалықты жобалау;
– жаңалықты жүзеге асыру.
Инновациялық іс-әрекетке орта да әсер етеді. Мектеп жаңалықтың 

себебін, жобасының дұрыстығын дәлелдеп, жаңалыққа мұғалімдерді, 
оқушыларды, ата-аналарды қызықтыра білгені жөн. Инновациялық үрдісті 
күшейтетін бес фактор бар:

– мектеп басшыларының шығармашылығы, оқытудың жаңа технология-
ларын жасауға қабілеттілік, педагогикалық үрдіске қатысушылардың бір-
бірімен өзара әрекеті және қарым-қатынасы;

– инновациялық үрдістің жоспары, бағдарламасы;
– бағдарлама, жоспар бойынша мектепке ғалымдардың кеңес беруі, керек 

жағдайда инновациялық үрдіске түзетулер енгізуі. Жоспарда нәтижелерге 
жетуге ықпал ететін жағдайларды көрсетіп, сәтсіздік болғанда оны жоя-
тын шараларды белгілеу;

– әлеуметтік-экономикалық жағдай;
– инновациялық үрдіске қатысушылар: бастама көтерушілер, көмек-

тесушілер, қарсы тұрушылар.
Теория – межеленген  практика. «Нені оқытамыз?»  Практика – вер-

бальданған теория. «Неге? (не нәрсеге) оқытамыз?» десе, педагогикалық тех-
нология «Қалай оқытамыз?!» дегендей мәселе тудырады.

Мен  осы «қалай?» деген сұраққа пәрменді жауап табу үшін іс-әрекет-
терімді  ұйымдастыруда  дәстүрлі  үрдістен  инновациялық  үрдіске  көштім. 

«Адамды жасаушы адам», – деп әлемдік педагогиканың ең бірінші 
қағидасын айтсақ, біздің іс-әрекет шеңберінің де бастауы – «Адам».

Педагогикаға тікелей қатысты риторика жайлы Аристотель, оқулық жай-
лы Дистерверг,  оқу туралы Алтынсарин айтса, психология (жан) туралы 
ғылым кітабын Мағжан жазған. Бастауыштың бастапқы белесінде жаңашыл 
ұстаздар: Шаталовтың тірек белгілер идеясы, Лысенкованың «Оза оқыту», 
Амонашвилидің «Ізгілендіру» идеяларын және М.Махмутовтың «Бүгінгі күн 
сабағы», яғни, сабақ  парадигмасының өзгеруі идеяларын ұстана отырып өз 
іс-әрекеттерімді инновациялық үрдісте жүргізудемін.
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Өз қалауыммен таңдап алып, жүзеге асырып жүрген технологиялар іс-
әрекет шеңберінің бекетінде көрсетілген.

Білім берудің өзгерген парадигмасының негізгі талабы – өзара белсенді іс-
әрекеттік  инновациялық әдіс-тәсілдер арқылы оқушы тұлғасын дамыту. Бас-
тауыш сыныпта сабақ бере отырып Эльконинннің, Давыдовтың, Занковтың 
«Дамыта оқыту» теория технологияларын барлық жаңа педагогикалық 
технологиялардың өзегі болып табылады деп есептеймін.

Әлемдік тілден қашпаймыз, 
Терминдерден саспаймыз.
Тіл – стимул болмаса
Әрине, сөздік ашпаймыз.
Білім беруді
Ізгілендіру – Гуманизациялау.
Салауатты, еркін бостандық –  
       Демократизациялау.

Ми ассиметриясы, бейімділік,
Қабілеттілікпен саралау – 
                         Дифференциациялау.
 Ірі блокпен оза оқыту,
Дидактикалық бірліктерді
              жинақтау – Интеграциялау.
Өзгенің ашқан жаңалығын
Оңтайлы, жүйелі, пәрменді
Қолдана білу – Инновациялау.

«Бастаудан бастау алған бастауышкерлер «Белестен» өтіп, «Бекетте» 
аялдап, «Асудан» асып, «Шыңға» шыққандағы негізгі нәтижесі. Оқушы 
«Дамыған тұлғаға» айналады.

Жаңашыл ұстаздар идеясы – ол жаңашылдардың идеясы. Жаңа 
педагогикалық технологиялар – ол ғалым-педагогтердің идеясы. Ұстаз олар-
ды тек қана негізге алады.Шығармашылық әлеуеті жоғары мұғалім олар-
ды қалай меңгереді? Бұл үрдістің  механизмі интерактивті әдіс-тәсілдерді 
қолдану деп білемін.

Семей қаласы.

ілім беру жүйесін жаңарту қажеттігін Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев  
«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының бас-

СЫНИ  ТҰРҒЫДАН  ОЙЛАУ  ТЕХНОЛОГИЯСЫ –
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  САУАТТЫЛЫҚТЫ
АРТТЫРУДЫҢ  ҚҰРАЛЫ

Ардақ  ҚОЙЛЫБАЕВА,   
Малайсары жалпы орта блім беретін мектептің 
биология  пәні мұғалімі

Б
ты бағыты»  Жолдауында ерекше атап өтсе, «Қазақстан–2050» стратегия-
сы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауында білім беру 
саласындағы басымдықтарды қадап көрсетіп берді. Білім беруді жаңарту 
оқушы білімін ғана емес, оларды қолдану дағдыларын, атап айтқанда, 
функционалдық сауаттылығын қалыптастырады. Оқушылардың бойында 
өзіндік білім алу, талдау, құрастыру, қоғамдық өмірде өзін-өзі жан-жақты 
таныту үшін білімін пайдалана білу дағдыларын қалыптастырады және 
қоғамға пайда келтіреді.

«Функционалдық     сауаттылық»   ұғымы  өткен  ғасырдың алпысын-
шы жылдары ЮНЕСКО құжаттарында пайда болды және кейіннен 
қолданысқа енді. Функционалдық сауаттылық – білім берудің жеке 
тұлғаны  қалыптастырудағы әлеуметтік бағдарлануы. Қазіргі тез өзгермелі 
әлемде функционалдық сауаттылық – оқушының әлеуметтік-мәдени, 
сая си және экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ 
өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық фактор. Функционалдық 



30

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан Республикасын-
да білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған  мемлекеттік 
бағдарламасында  анық  көрсетілген. Осы бағдарламаны басшылыққа ала 
отырып, ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 25 маусымдағы №832 қаулысымен 
«Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 
2012–2016 жылдарға арналған Ұлттық іс-қимыл жоспары» бекітілді. Бұл 
Ұлттық жоспар – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары. Жоспар-
да мақсат, міндеттер нақты қойылған, ағымдағы жағдайды талдау, мектеп 
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту тетіктері, білім 
стандарттарын, оқу бағдарламалары мен жоспарларын, оқыту нысанда-
рын, әдістері мен технологияларын жаңарту, мектеп оқушыларының оқыту 
нәтижелерін бағалау жүйесін дамыту, ата-аналардың қатысуын қамтамасыз 
ету, қосымша білім беруді дамыту, күтілетін нәтиже қажетті ресурс нақты 
көрсетілген. Осы ұлттық жоспарды іске асыру арқылы оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша жалпы үйлестіруді 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда оқу бағдарла-
масындағы жаратылыстану  пәндерінің  рөлі зор. ХХІ ғасырдың жан-
жақты, зерделі, дарынды, талантты тұлғаларын қалыптастыруда білім беру 
мәселесі, оның оқыту жүйесін заман талабына сай үйлестіре алу міндеті 
туындап, жаңа талаптар қойылуда. Соған орай, ұстаздардың алдында тұрған 
міндет: табысты және әрекетке дайын қабілетті, әлеуметтік рөлін сезінетін 
құзырлы тұлғаны қалыптастыру. Жалпы құзыреттіліктің сипатына беделді 
пікір айтуға мүмкіндік беретін білімді игеру деген түсіндірме берілген. 
Тұлға құзыреттілігін дамыту – ұстаздың құзыретті тәсілдерді меңгертуі, 
білім беру мазмұнын жетілдіру. Ол үшін баланы субъект ретінде қарап, оқу 
ісіне өзінше қызықтыратын, оған қабілетін арттыратын жағдай туғызу ке-
рек.

Сын тұрғысынан ойлау – Қазақстандағы  білім  беруді дамыту үшін  
маңызды болып табылатын  қазіргі ең  басты   педагогикалық  түсінік. 
Бұл  модуль оқушылардың да,   мұғалімдердің  де  сын тұрғысынан ойлау-
ды дамытуды саналы  және оймен  қабылдауды  көздейді.  Бұл жобаның 
тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы оқушы өз ойын еркін жеткізуге, 
пәнге қызығушылығы оянып, талдау жұмыстарын жүргізе білуге үйренеді. 
Оқушылардың сабаққа қызығушылығын оятқан әдістер арқылы өз ойларын 
топта, ұжымда талдай бастайды.

Бастапқы  деңгейде  сын тұрғысынан ойлау үрдісі нәтижесінде оқушы 
тиісті  ақпарат жинайды, дәлелдерді сын тұрғысынан талдайды және 
бағалайды,  келтірілген шешімдерді  жинақтап қорытады, тәжірибе  негізінде  
болжамдар  мен ұсыныстарды  қайта қарайды.

Біздің іс-әрекеттеріміз жеке тұлғаны дамыту үшін жағдай жасауға, ойлау 
қабілеттері бар балаларды дұрыс қалыптастыруға бағытталған. Мұғалімнің 
сабақ беру әдісі мен  сабақта қолданылатын көрнекіліктері оқушылардың  
қызыға құштарлықпен жұмыс істеулеріне сәйкес болуы қажет. Жақсы орта 
қалыптастыру  әр оқушымен  дұрыс тіл табысуға  көмектеседі.

Сабақтың  әртүрлі  кезеңінде  оқушылардың танымдық қызығу-
шылықтары мен  танымдық белсенділіктерін қамтамасыз ету үшін сын 
тұрғысынан ойлау  әдіс-тәсілдерін қолданамыз. Олардың  арасынан ең 
қажетті деп есептейтініміз мына төмендегілер:

– ойын түрлері;
– жеке және жұптық, топтық жұмыстарды ұйымдастыру;
– оқушылардың өз бетінше іс-әрекеттерін ұйымдастыру;
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– нақты жағдайлар жасау;
– сұрақтар қоюда ынталандыру диалогы;
– оқыту мәселелері.
Жаңа  технологияның  тиімді  әдіс-тәсілдерін  ұрпақтың бойына сіңірте 

білу –  ұстаздардың басты міндеті.  Мектептің негізгі міндеті – оқушыға сын 
тұрғысынан ойлау мен оқуды үйрету. Оқушылардың  сын тұрғысынан  ой-
лау  қабілеттері дамыған сайын оларда төрт параметрдің көрсеткіші өседі.

1. Жекеден –  дамуға.
2. Дифференциалдыдан –  сенімділікке.
3. Интуициядан –  логикалыққа.
4. Бір перспективадан – көптеген перспективаға.
Бұл көрсеткіштерді өсіру үшін: 1) өз бетінше тұжырым, қорытындыға 

келу қабілеті; 2) ұқсас құбылыстар арасынан тиімділерін таңдай білу; 
3) проблеманы шеше білуі; 4) пікірталасты жүргізе білу қабілеттерін 
қалыптастыру қажет.

Жаңа технологияның тиімділігі мынада.
Оқушы үшін:
– мақсат қоюға үйренеді;
– есте сақтау қабілеттері дамиды;
– басқалармен бірігіп жұмыс жасайды;
– кітаппен жұмыс жасауға үйренеді;
– қатарынан қалмауға тырысады;
– дарынды оқушылар өз қабілеттерін одан әрі бекіте түседі;
– әлсіздер оқуға ниет білдіріп, өзіне деген сенімсіздіктен арылады;
– күшті сыныптарда оқуға деген ынта артады;
– білім дәрежесі бірдей  сыныптарда  оқу жеңілдейді;
– өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады.
Мұғалім үшін:
– оқушыны жан-жақты танып біледі;
– қарым-қатынас орнатады;
– жүйелі тапсырма беруге ұмтылады;
– оқушылардың өзара әрекеттесуіне жол ашады;
– оларға шығармашылық еркіндік  беріледі.
Оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық-ғаламдық коммуникативтік желілерге шығу, заман талабы-
на сай  жаңа технология әдістерін үйрету – бүгінгі күннің басты мәселесі. 
«Қазіргі заманғы жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 
әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет», –  деп Елбасы 
атап көрсеткеніндей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық техноло-
гияны оқу үрдісіне оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор, 
сондай-ақ, мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың өзінің жыл сайынғы Жол-
дауында «функционалдық сауаттылықты арттыруды» негізгі тапсырма етіп 
жүктеуі бекер емес. Ендеше оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту заман талабынан туындап отырған мәселе. 

Әдебиет

1. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын  дамыту  жөніндегі  2012–2016  жылдарға  
 арналған ұлттық іс-қимыл жоспары.

2. Мұғалімге  арналған  нұсқаулық,  сын  тұрғыдан  ойлауды  үйрету//Nazarbayev Intllectual  
 Schools.

Павлодар  облысы
Май  ауданы 
Малайсары ауылы.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Айгүл  БЕЙСЕМБАЕВА,
Ғабиден Мұстафин атындағы №83 орта мектептің  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

О қу орыс тілінде жүретін мектептерде қазақ тілі пәнінің мақсаты –
оқушылардың қарым-қатынасын дамыту, тілдік және танымдық 

біліктілікпен қамтамасыз ету екендігі Қазақстан Республикасының жалпы 
білім берудің мемлекеттік стандартында көрсетілген. 

Мұғалім үшін басты міндет – оқушының қызығушылығын арттыру, оның 
дамуына жағдай туғызу, сөйлеу қабілетін дамыту.

Мен сабақ беретін 5 және 7-сыныптарда тұлғаны өзіндік әрекетке 
бағыттайтын  технологиялар арқылы  оқушылардың  ауызша  және  жазбаша 
тілін дамытуда қойған мақсатым –  технологиялардың тиімді тәсілдерін қолдана 
отырып қазақ тілінің орфографиялық нормасын оқытуды қалыптастыру, 
қазақша сауатты жаздырту, сөздерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, сөз 
тіркесін жасау арқылы сөйлем құрату.

Тілдің құрылымын үйрену үшін мынадай екі жағдайды білуіміз қажет. 
Бірінші, тілдің жүйесі қалай құрылған, екінші, оны практикалық жағынан 
оқушыларға қалай меңгертуіміз  керек?

Ең алдымен, тілдің фонетикалық-интонациялық ерекшелігіне баса назар 
аударуымыз керек. Сабақ  барысында әрбір дыбыстың, әрбір сөздің дұрыс ай-
тылуы мен жазылуын түсіндіріп отырамын. Көп жағдайда дыбыстарды дұрыс 
айтпау, дұрыс жазбау сөздің мағынасын өзгертеді. Мысалы, «ұлы»  сөзін ала-
тын болсақ, оқушы «ұ» дыбысын «у» етіп айтса, «улы»  болып, сөз мағынасы 
өзгереді. Сондықтан қазақ тіліне тән дыбыстардың баспа және жазба түрін 
көрсетіп, бірнеше рет қайталап айтқызамын. Қосымша аудио үнтаспалар 
арқылы айтылуын тыңдатамын. 

Сабақты бекіту кезеңінде 4-5 минуттік «фонетикалық жаттығулар» ойы-
нын ұйымдастырамын. Оқушыларды екі топқа бөлемін. Мысалы, ерекше ды-
бысты адам аттарын, қала аттарын, аңдар, құстар, жеміс-жидектерді атаңдар 
деген сияқты тапсырмалар беремін. Қай топ көп сөз атаса, сол топ жеңімпаз 
атанады.

Өз тәжірбиемде қай сынып болсын, сабақты тілдік жаттығудан бастай-
мын.Тілдік жаттығуларға жаңылтпаш немесе бір шумақ өлең, не болмаса 
санамақ, не әріпке байланысты тақпақ аламын. Мысалы, «Қазақ тіліне тән 
дыбыстар»:

Құлақ күйін табайын, Қобызға тіл бітірген,
Қобыз үні ғажайып.  Қарт күйшіге қарайық!
Мұндай тілдік жаттығу, біріншіден, сөздерді дұрыс айтуды меңгертеді, 

екіншіден, баланы жалықтырмайды. Оқушы сабақта сөйлеу арқылы қарым-
қатынас жасайды. Сөйлесу барысында көркемдік құралдарды, яғни мақал-
мәтелдерді, халық даналығын сабақтың түріне байланысты жиі қолданып 
отырамын. Мысалы, «Өнер іздеген өсер, Өсек іздеген өшер».

Оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында сабақта 
техникалық құралды пайдаланумен қатар сабақты ойын түрінде өткіземін.

Ойын технологиясы арқылы сабақты жоспарлаудың маңыздылығы сол, 
баланың шығармашылық қабілетін дамытады, эстетикалық сезімін, зейінін 
тәрбиелеуге қолайлы жағдай туғызады. 

Ойын элементтерін сабақты пысықтау, қорытындылау кезінде, қайталау 
сабақтарында пайдаланамын. Ойын элементтерінің материалдарын сабақтың 
тақырыбы мен  мазмұнына сәйкес алып отырамын. Мәселен, фонетика мен 
сөз таптарын өткеннен кейін сабақты пысықтау мақсатында келесі ойындар-
ды қолданамын. 
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Зымыран сұрақтар.
1. Сөйлеу тілінде дыбыстау мүшелері арқылы айтылып, естілетін тілдік 

құбылысты  не деп атаймыз?  (Дыбыс)
2. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. (Антоним) 
3. Қазақ дәстүрі бойынша  тура айтуға тыйым салынғандықтан, бұрмалап 

айтылған сөздерді не дейміз? (Табу)
4. Жұрнақтың неше түрі бар? (Екі түрі бар)
5. Сөз таптарын ата. (Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, 

шылау, еліктеу сөз, одағай)
Қазақ тілін ұтымды үйрету жолдарының бірі – тірек сызбаларды қолдану. 

Оның негізгі мақсаты: тірек сызбалар арқылы сөздік қорын молайту, еркін 
сөйлеуге дағдыландыру. Сондықтан сабақ барысында мен көптеген тірек 
сызбаларды жиі қолданамын.Күтілетін нәтижесі: оқушы жаңа сөздерді тез 
меңгере алады, мемлекеттік тілге қызығушылығы артады, әрбір баланы 
жан-жақты тани аламын. Мысалы, 5-сыныптағы «Достар» мәтіні бойынша 
оқушыларға төмендегі берілген мақалдардың қайсысы мәтіннің мазмұнына 
сай екендігін айтқызамын.

1. Адам  досымен, ағаш тамырымен мықты. 2. Досыңның көзінде 
болғанша, көңілінде  бол. 3. Жолдасы  көптің – олжасы  көп.

Мен өз сабақ жоспарымды құрғанда бірнеше технологиялардың 
элементтерін қолдана білемін. Солардың бірі – деңгейлік оқыту. Деңгейлік 
тапсырмаларды жеңілден қиынға, қарапайымнан күрделіге қарай сатылы 
түрде орындалатындай етіп құрамын.Кейбір оқушылар оқу жылының орта-
сына қарай міндетті деңгейден күрделі тапсырмалар орындауға көше бастаса, 
кейбірі қарапайымнан міндетті деңгейдегі тапсырмаларды орындауға көшеді. 
Тапсырмаларды орындау барысында байқағаным, оқушылар төмендегідей 
тапсырмаларды орындауға құмар:

– қарапайым тапсырмалар;          
– міндетті деңгейдегі тапсырмалар;
– шығармашылық сипаттағы тапсырмалар.
Әр оқушы ұстаздың бағыттауымен дұрыс орындалған тапсырмаларды 

«+» белгісімен өзі белгілеп отырады.
«Жүз рет естігеннен, бір рет көрген артық» деген сөздерді ескере отырып 

сабағымда мүмкіндігіме қарай мультимедиалық проекторды пайдаланамын. 
Осы технологияның тиімді тұстары: оқушының пәнге деген қызығушылығы 
артады, танымдық қабілеттілігі қалыптасады, оқушы шығармашылық 
жұмысқа  бейімделеді,  мұғалімнің уақыты үнемделеді. Яғни сабақтарда 
слайдтар, флипчарт қолдану арқылы әр сабағымды қызықты өткізуге тыры-
самын.

Лексикалық тақырыптар мектеп бағдарламасында күнделікті тілдесімге 
байланысты тақырыптардан құралған. Сондықтан сол тақырып аясын-
да сөздікпен дұрыс жұмыс жасау жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Сөздікпен 
жұмыс жасаудың бірнеше түрлері бар. Олар: мұғалімнің үлгісі бойынша оқу; 
тізбектеп оқу; хормен оқу; аударма арқылы оқу; жаңа сөздермен сөз тіркесін 
құру; сөз тіркесінен сөйлем құру.

Сабақ барысында тиімді  нәтижеге жету үшін біріншіден, білім беру 
мен тәрбиелеу бағыттарында инновациялық технологияларды қолданамын, 
екіншіден,  оқушылардың өзіндік жұмыстарының орындалуын қадағалаймын, 
үшіншіден, баланың жас ерекшеліктерін ескеремін.
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астауыш мектеп – оқушыны тұлға етіп қалып-
тастырудың алғашқы баспалдағы. Баланың 

ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ОҚЫТУДА
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 

Әлия  ХАКИМОВА,
№1 “Майқайың” жалпы орта білім беретін мектеп
директорының  оқу ісі жөніндегі орынбасары

Б
кейінгі және болашақтағы білімі бастауыш буындағы 
білімінің сапалығына тікелей байланысты. Білім беру 
жүйесі  әр кезеңде өзгеріп, дамып отыруы керек. Сонда 

ғана қоғам қалыпты дамып, саналы ұрпағын өмірге икемді етіп дайындайтын 
болады.  Осы арадағы мұғалімнің ең басты міндеті – рухани бай, жан-жақты 
дамыған тұлға қалыптастыру. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы 
Кембридж бағдарламасы бойынша  сындарлы оқытуды  білім беру жүйесіне 
енгізуді басты мақсат етіп алды. 

Белсенді оқыту мен оқу әдістерін таңдау, пайдалану және әзірлеу – оңай 
жұмыс емес, өйткені мұғалімдерде қандай да бір тәсілді қолданардың алдын-
да көптеген сұрақтар туындайды. 

Құзыретті мұғалім – бұл қай кезде де кәсіби деңгейі жоғары, интел-
лектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға. Ол оқытудың жаңа техноло-
гияларын өмірге енгізуге дайын, оқу-тәрбие ісіне шынайы жанашырлық та-
нытатын қоғамның ең озық бөлігінің бірі деп есептеледі. Және солай болуға 
тиіс. Мұғалімдер оқушы дамуына көп мән беруді және осыған сәйкес оқу 
үрдісін құруды ойластырады. 

Мен өз сабағымның оқушыға ұтымды болуын алға мақсат етіп 
қойғандықтан, сабақ барысында ақпараттық, ойын, дамыта оқыту, сын 
тұрғысынан ойлау технологияларының элементтерін қолданамын. Бұл 
технологиялардың оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыруда 
алатын орны ерекше. Оқушының ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге 
жетеді, танымдық белсенділігі, сабаққа қызығушылығы артады, өз бетінше 
талпынады.

Бастауыш сыныпта көбірек қолданылатын технология – ойын. Ойын, 
өзіміз білетіндей, баланың басты іс-әрекеті. Сонымен қатар ойын – 
оқушылардың ойлау қабілеттерін арттыратын, оқу үрдісін қызықты етіп 
өткізуге әрі олардың көңіл күйлеріне әсерін тигізетін оқыту құралы. 

Қазіргі заманғы білім беру технологияларының бірі–ақпараттық 
интерактивті  тақтамен  сабақ өткізу.  Ол – оқушының пәнге қызығушылығын 
арттырып, интеллектуалдық, шығармашылық белсенділігін, дарындылығын 
дамыту факторларының бірі, сондай-ақ ұстаз үшін шеберлік пен сауаттылығын 
арттыра отырып даму бағытына сәйкес ізденімпаздылыққа үйрету құралы. 
Оқыту мен оқуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайда-
лану оқытуда оқушылардың сандық сауаттылығын арттыру, компьютер, 
интернет жүйелерін қолдану, т.б. мүмкіндіктерін арттырады. "Микрофон 
ұсыну" арқылы  шығармашылық жұмыстарын қорғауы  қосымша мәліметтер 
жинақтауға қызығуларын арттырады.

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының 
қазіргі таңда білімді, білгенін өмірге пайдалана алатын шәкірт тәрбиелеуде  
орны орасан. Сын тұрғысынан ойлау стратегиясы бойынша жүргізілетін 
жұмыста оқушылардың өз бетінше тұжырым жасау, қорытындыға келу, 
ұқсас құбылыстар арасынан тиімдісін таңдай білу, проблеманы шеше білу, 
пікірталасты жүргізе білу қабілеті қалыптасады. Бастауыш сыныптар-
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да сын тұрғысынан ойлау стратегияларының «Топтастыру»,  «Болжау», 
"Венн диаграммасы", "Т кестесі", "Ақылдың алты қалпағы", "Постер құру", 
“Ыстық орындық”, “Автор орындығы” тәсілдерін тиімді пайдаланамыз. 
"Сәйкестендіру", "Ретін анықта", "Семантикалық карта", "Иә/жоқ"сияқты 
тест жұмыстары оқушының ойын жинақтауға әсер етеді.   "Ой қозғау" ба-
рысында бейнефильмдер, "Миға шабуылда" түрткі сұрақтар қою арқылы 
сабақтың мақсаты мен тақырыбын ашу, оқыту нәтижесін және сабақ бары-
сында не біліп шығу керектігін айқын ажыратуға дағдыланады.  Бұл стра-
тегияларды  әдебиеттік оқу,  дүниетану, қазақ тілі, математика, ағылшын 
тілі  сабақтарында қолдану оқушылардың  белсенділіктерін арттырып,  
алған білімдерін  еске түсіру және сын тұрғысынан ойлау дағдыларының 
дамуы на ықпал етеді. "Қос шеңбер","Терминдер кестесі", "Атаулар туралы 
3 сұрақ", «Серпілген сауал» ,"Судан шыққан хат","Конверттегі сұрақ","Бірге 
ойлаймыз", "6 неге", "Бағытталған оқу" стратегияларын қолдану барысын-
да оқушылар топтық жұмыстар арқылы сыни тұрғыда ойлауға  төселеді. Ал 
осы топтық жұмыспен бірге жұптық және жеке жұмыстар оқыту мен оқудағы 
жаңа тәсілдерге жатады. Бұл тәсіл оқушылардың бірлесе отырып жауап 
іздеуіне, түсінуіне, шешім қабылдауына үлкен әсер етуші күш.

Сабақты дамытудың басқа тенденциясы сабақты өмірлік маңызды 
мазмұнмен толықтыруда, оқытуды оқушы өмірінің табиғи құрамдас бөлігі 
ретінде ұйымдастыруда көрінеді. Осыған байланысты сабақ танымның ар-
найы ұйымдастырылған формасы болып қана қоймайды, сондай-ақ әлеуметтік 
және адамгершілік тұрғысынан алғанда толыққанды араласу болып та-
былады. Ол танымдық мүддені, оқуға және дамытуға белсенді оң қатынас 
қалыптастыруға бағытталған, оқу қызметінің өзгеше коммуникативтік фо-
нын қамтамасыз ету құралы ретінде көрінеді. Бұл тенденцияның пайда болуы 
оқытудың сұхбаттық формасын (әңгіме, талқылау, пікірталас), проблемалық 
элементтерін, оқу жұмыстарының фронталды, топтық және жекелей форма-
ларын сабақтастыруды кеңінен пайдалану және оқытудың топтық, ұжымдық 
формасының үлесін кеңейту болып табылады.

«Білемін. Білгім келеді. Үйрендім» әдісі стратегиясын 1984 жылы Чика-
го университетінің   профессоры Донна Огл шығарған. Оның мақсаты – та-
ным үрдісінде рефлексивтілікті дамыту.   Ол үшін үш бағанды кестені толты-
ру керек. Топтың мүшелерін дамыту мақсатында уақытты үнемдеу арқылы 
оқушылардың барлығын тыңдауға мүмкіндік береді.   Кестені толтыру бары-
сында ұсыныстар және жаңа ойлар қосуға болады.   Бірінші баған сабақтың 
басында толтырылады, соңғы екі баған сабақты қорытындылау кезеңінде 
толтырылады. Соңғы бағандағы оқушы пікірі мұғалімнің келесі сабағының 
мақсатын айқындауға мүмкіндік береді.

Кубизм стратегиясы бойынша суреттеу, салыстыру, зерттеу, болжау, қол-
дану,  талдау жүзеге  асырылса,  ал  «Ішкі  және  сыртқы»   әдісінің  мақ-
саты – қарама-қарсы құбылыстарды, әрекеттерді ажырата білуге жетелеу. Бұл 
жұмыста салыстыру, салыстыра отырып топтастыру сияқты үрдістер жүзеге 
асады. Оқушылардың ойлау қабілетін, есте сақтау қабілеттерін дамытады. 
Бұл жұмыс кестеге орындалады. «Ішкі» бағанына өзіне жақын, ұнайтын 
тұстарды,  «сыртқы» бағанына өзіне ұнамаған, дұрыс емес деп есептейтін 
нәрселерді жазады.  Бұл стратегия жұпта, топта, жеке де орындала береді.

«Болжау» әдісі стратегиясының мақсаты – оқиға мазмұны арқылы 
оқушыны қиялдату, ойын, сыни көзқарасын дамыту, проблемалық мәселе 
туғызу. Ол үшін оқушыға немесе топқа бұрыннан таныс емес бір мәтіннің 
үзіндісі ғана беріледі, оқушы сол үзіндіні оқып, ондағы оқиға желісін өз 
қиялымен жалғастыруға тырысады. Өз болжамдарымен оқиғаны жалғастырып 
әңгімелеп болған соң оқушыларға үзіндінің, яғни мәтіннің жалғасы беріледі. 
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Толық нұсқасымен танысып болған соң берілген «Болжау» кестесінің соңғы 
бөлімі толтырылады, яғни автордың пікірі жазылады.

Эссе французша “essay”, ағылшынша “assay” – байқау, көру, очерк, ла-
тынша “exagium” салыстыру, өлшеу деген мағынаны білдіреді. Эссе жанрын 
ашқан М.Монтень деп танылады.  Ол – шағын көлемдегі проза түріндегі  
еркін композиция, қандай да бір мәселені  еркін түрде жазу, сын және публи-
цистика жанры. Эссе  нақты тақырып бойынша жеке әсері мен ой толғанысын 
бейнелейді және затты анықтау немесе аяқтау мүмкіндігіне ие болмайды. 
Эссенің мақсаты – өз бетінше  автордың шығармашылық ойлау дағдысын 
жетілдіру. Эссе жазу пайдалы, себебі, ол автордың өз ойын нақты және сауат-
ты  тұжырымдауына көмектеседі. Эссе тақырыбы нақты бір түсінікті анықтау 
мазмұнында жазылмауы тиіс, оның мақсаты – адамды ой толғауға итермелеу. 
Эссе тақырыбында мәселені ойлау  төңірегіндегі сұрақтар болуы тиіс.

РАФТ стратегиясы: Р – рөл; А – аудитория; Ф – форма; Т – тақырып. 
Мұғалім рөлді, аудиторияны, жеткізу формасы мен тақырыбын өзі таңдайды. 
Оқушы өзіне берілген рөлге еніп өз ойын жазады. Форма хат, өтініш, үкім, 
т.б. болып түрленіп қолданылады. Бұл стратегияны қолдануда бала сол зат 
туралы ойын жазба түрде бірінші жақта хабарлайды.

Оқушының жас ерекшелігіне сәйкес оқыту олардың тек қана жас 
ерекшеліктерін ғана ескеріп қоймай, таныс қабілеттері, зейіні, қабылдау 
ерекшеліктерін ескеруді көздейді. Бұл сынып оқушыларының  сабаққа 
қызыға қатысуын, тапсырмаларды түсіне отырып орындауларын қамтамасыз 
етеді. Оқытуды басқару мен көшбасшылық шағын топтарда жұмыс жа-
сау арқылы оқушыларды  көшбасшылыққа ұмтылуларына бағыттап оты-
рады. Нәтижесінде сынып оқушыларының әрқайсысы шағын топтарында 
көшбасшылыққа үйренеді.  

Оқыту үшін бағалау мен оқу үшін бағалау модулі оқушының  білім 
алуға деген ынтасының артуына көп мүмкіндік берді.Саналы түрде оқуға 
жетеледі. Баланы "нашар баға алдың" деп  қорқытқаннан гөрі оқытудың түрлі 
белсенді әдіс-тәсілдерін (топпен жұмыс, жұппен жұмыс, жеке жұмыс) тиімді, 
оңтайлы пайдалану арқылы бағалауды жүзеге асыру тиімді. Сабақ үрдісінде  
қалыптастырушы бағалау оқушының өз мүмкіндігін анықтауға, әділ 
бағалауға үйретеді. Бұл арада ең тиімді тәсіл – "Тир" арқылы бағалау. Себебі, 
оқушы ойнай отырып өз жұмысын бағалайды. Ал "Бағдаршам", "Бас бармақ" 
арқылы топаралық бағалау мен жұптарын бағалауда сәтті қолданылады.  Топ 
басшысының  бағалау парақтары арқылы бағалауы  тиімді болды. Кері бай-
ланыс  оқушылардың ойын жинақтап, іс-әрекетіне бағалауға мүмкіндік беріп 
отыр.  "Аяқталмаған сұрақтар", "Блоб ағашы", "Кемпірқосақ", "Эссе", "Табыс 
баспалдағы" стратегиялары  арқылы оқушы ойын жинақтап, өзінің білімінің 
қай деңгейде екенін анықтауға,  жұмыс барысында кімдерден көмек алғанын 
не кімдерге көмек бергенін анықтаулары, диалогтік қарым-қатынасқа 
түсулерінің нәтижесін бағалаулары жүзеге асады. 

Мектебімізде белсенді әдіс-тәсілдерді педагогикалық қуатты құрал-
дармен ықпалдастырудың тиімділігін анықтау барысында бастауыш сы-
ныптар әдістемелік айлығын өткізіп жүрміз. Әдістемелік айлықтар арқылы 
сабақты зерттеу барысында А, В, С деңгейлі оқушыларды бақылап, 
белсенді әдіс-тәсілдерді педагогикалық қуатты құралдармен ықпалдастыра 
қолданудың тиімді  екеніне көз жеткіздік.

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру 
жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қай халықтың, қай ұлттың болсын 
толығып өсуіне, рухани әрі мәдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі 
де, түп қазығы да – мектеп. Мектептердің оқу-тәрбие үрдісін тиісті деңгейге 
көтеру, ХХІ ғасырда қоғам қажеттілігін қанағаттандыру  үшін оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатымыздың шешімі болмақ.



37

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

Менің түйгенім: мұғалім әр сабағына және өзіне рефлексивті есеп бере 
отырса ғана жұмыс жасау қарқыны жақсарып жанданады. Мұғалімнің 
рефлексиялық қызметінің мақсаты – педагогикалық әрекеттің негізгі 
компонентерін есіне түсіріп, олардың мәнін, алынған нәтиженің дұрыс не  
бұрыс болғанын дәлелдей алу, қолданылған әдіс пен құралдардың тиімді не 
тиімсіз болғанына байланысты өзіндік көзқарасын білдіру, орындалып өткен 
әрекеттің нәтижесін зерттеу. Тек сонда ғана алдағы жұмыстарда дұрыс мақсат 
қойып, алға қарай шығармашылықпен жылжудың жобасын жасау мүмкін бо-
лады. Білім берудің қазіргі таңдағы тиімді әдістерінің дәстүрлі білім беруден 
артықшылықтары мол. Жаңа әдістерді тиімді пайдалана білсек, оқушылардың 
өз бетінше дамуына, оқушы мен мұғалім арасында байланыс орнатуына, 
оқушының жан-жақты ізденуіне, оқушының өзін және өзгені бағалауына, өз 
ойларын жетік айтуына қол жеткізуге толық мүмкіндігіміз бар.
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азіргі таңда білім берудің әлеуметтік құрылымы маңызды элементтердің 
біріне айналып отыр. Дүниежүзінде білімнің рөлі артып, әр елдің өзіндік 

ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС САБАҚТАРДЫҢ
ТИІМДІЛІГІ

Айымгүл  ҚАЖЫКЕН,
№19 орта жалпы білім беретін мектептің
математика пәні мұғалімі

Қ
білім беру жүйесі тағайындалған. Қазақстан Республикасындағы білім беру 
саласындағы өзгерістердің қамтылуы маңызды іс-шара болып табылады.

Осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстардың негізгілерінің бірі: жалпы 
білім беретін орта мектепте математика ғылымы, негізінен, берілетін білімді 
қайта жаңарту болып табылады. Қазіргі заман – математика ғылымының 
өте кең, жан-жақты тараған кезеңі. Математика әлемде болып жатқан түрлі 
құбылыстарды, жаңалықтарды дұрыс қабылдап, түсінуге көмектеседі.

Жеке тұлға ретіндегі оқушыны дамыту жолдары мына төмендегідей:
– өзін-өзi өзeктендірy;
– өзін-өзі тану;
– өзiн-өзi дамытушы тұлға ретінде қалыптастыру.
Жеке тұлғaның дамуында маңызды рөл атқаратын қағидалар мыналар:
– оқушының өз бетінше жұмысын тиімді ұйымдастыра білуі;
– сол арқылы материалдарды сапалы меңгертудің жүйесін жасау;
– оқушылардың түрлі дара қабілеттерін дамыту.
Білім беруді ұйымдастыруда негізгі тұрғылар ретінде: жеке тұлғалық; іс-

әрекeттілік; құзыреттілік тұрғылар алынған.
Жаңа білім беру жүйесі әлемдік білім кеңістігіндегі жалпы талаптарға 

сай келетіндей білім алушы жеке тұлғаны өздігінше дамуға, алған білімдерін 
шығармашылықпен жүзеге асыра білуге икемдейтін, күтiлетін нәтижеге  
бағытталған құзыреттілік тұрғыдағы білім жүйесі болуы қажет. 
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Орта мектеп бағдарламасындағы негізгі пәндердің бiрі – мaтематика. 
Математика сабағында оқушылардың осы пәнге деген қызығушылығын, 
құштарлығын арттыру, алдына қойылған есеп шешімін өз бетінше та-
буын жетілдіру, ойлау деңгейін, қабілетін жоғарылату – ұстаздың басты 
міндеті. Oсы pетте математикалық есептерді шығaру оқушылардың  нақты 
математикалық білімді игеруі, білік пен дағдылармен қарyлануы жүзеге 
aсатын оқу іс-әрекетінің маңызды түpi бoлып табылады. Математикалық  
есеп шығару кезінде математикалық іс-әрекет жүзеге асады, оның барысын-
да оқушылар тек дайын білімді меңгеріп қaна қoймай, оларды ой сарабына 
салады.

Бүгінгі   күні   орта  мектеп  оқушыларының  математикалық  есепті  
шығару кезінде  шешкен  жауабы  оқулықта  берілген  жауабымен сәйкес кел-
се немесе оны мұғалім мaқұлдаса, онда осымен олардың жұмысы бітті, әрі 
қарай шығарылған есеп туралы ұмытуға болады деп есептейді. Оқушылaр 
оқыту үрдісінде шығарылатын әрбір есептің үйpетушілік сипаты бар екеніне 
назар аудармайды, әpбip шығарылатын есеп оларды әртүрлі проблемалық 
жағдаяттарда бaғдарлaна aлyларына үйрететінін, білімін толықтырып, 
тәжіpибе жинақтап, математикалық іс-әрекетке баулитынын ескермейді. 
Алайда, бiлімді мeңгерудің тиянақтылық, тереңдік, берiктік, жүйелілік, 
жалпылық сияқты сапаларына оқытуға іс-әрекеттік тұрғыдан қарауды жүзеге 
асыру арқылы ғана қол жеткізуге болады. Бұл тұрғыдан қарау тек дайын 
білімді игеруді, мaтематикада қолданылатын пайымдауларды білуге ғана 
емес, жеке тұлғаға бағытталған білім беруді талап етеді.     

Математикалық есептерді шығару – жеке тұлғаның  нақты математикалық 
білімді игеруі, білік пен дағдылармен қарулануы жүзеге асатын оқу іс-
әрекетінің  маңызды түрі. Қазіргі кезде жеке тұлғаға бағытталған білім беруде 
құзыреттілік тұрғысынан қарау көзделіп отыр. Негізгі ұғым ретінде «түйiндi 
құзыpeттіліктер» теpмині енгізілген. Құзыpeттілік (кoмпетенттік) алынған 
білім  мен  білікті тәжірибеде, күнделікті өмірде қандай да бір практикалық 
және теориялық проблемаларды шешy үшін қолдана алуға қабілeттілікті  
білдіреді.  Бұл бiлім берудің  нәтижесі ретіндегі оқыту сапасын қамтамасыз  
ететін болады. Құзыpeттілік тұрғыдан қарауды жүзеге асыру жеке тұлғаға 
бағытталған білім  берудің практикалық бағытталуын күшейтyді, ой-
лау әрекетін дамытуды, практикалық дағдыларын қалыптастыруды, 
шығармашылық, iзденушілік, зерттеушілік және эксперименттік сипаттағы 
өзіндік жұмыстың үлесін арттыруды білдіреді.

Математикадан жеке тұлғаға бағытталған білім беруде есеп шығарудың 
рөлі зор. Есеп шығару әдістері туралы айтқанда, біз оның екі түpiн: ғылым 
ретіндегі математиканың мазмұнынан (мысалы, aлгебралық, apифметикалық, 
геометриялық, векторлық және т.б.) анықталатын әдістерді және ғылыми та-
ным әдістерін (талдау, жинақтау, аналoгтау, қорытындылау және т.б.) ескеріп 
отырмыз.

Бiрінші түрдің әдістері есептің мазмұнынан тікелей қөрініс табатын 
болғандықтан, оқушылар оларды өз бетімен ажырата алады. Оқушылар осы 
әдістердің әрқайсысының мәнін, ерекшелігін, рөлін терең түсінуі тиіс.Тек 
сонда ғана оқушылар бұл әдістерді салыстыра алуы, олардың арасындағы 
әртүрлі байланыстарды айқындай алуы мүмкін. Есептерді шығару кезіндегі 
екінші түр әдістерінің көрнекілігі төмендеу, сондықтан мұғалім міндеті 
ғылыми танымның осы әдістеріне негізделетін есептерді шығарудың жал-
пы тәсілдеріне оқушылардың назарын үнемі аударып oтыруы қажет. Жеке 
тұлғаға бағытталған білім беруде ғылыми танымның тaлдау, жүйелеy, 
сaлыстыру, қорытындылау сияқты жалпы әдiстерімен қарулануы олардың 
алған білімдерін еркін пайдалана алу біліктілігін қалыптастырады және бұл 
соңғыны таным құрaлына айналдырады. 
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Нәтижeсінде оқушы оқып-үйренгенін, алған білімін қажетті жағдайларда 
қолдана алмайды, яғни математикалық білім құзыреттілік деңгейге жетпейді. 
Жеке тұлғаға бағытталған білімнің бір қыры мұғалімдеріміздің жұмысы 
құзыреттілік бағытта жүргізілгенде ғана жүзеге асады.

Құзыреттілік негізінде білім беруді жүзеге асыру үшін оқытудың 
инновациялық технологияларын өзімнің кейбір iс-тәжірибемде мүмкіндігіме 
қарай қолданамын. 

Oсы уақытқа дейін өткізген және басқа мұғалімдердің дәстүрлі 
сабақтарына қатысып жүрген кезімде мен сыныптa оқушылардың aз сөйлеп, 
көбінесе, мұғалімнің сөзін, берілген тапсырмаларды үн-түнсіз тыңдау 
үрдісі қалыптасқанын түсіндім. Ондай сәттердe үлгерімі жақсы оқушылар 
зерігіп, ал үлгерімі төмен оқушылар өзінің білімін дамыта алмай немесе 
түсінбегендерін сұрауға дәті бармай, сабақты түсінбестен үйіне қайтады. 
Әрине, бұрынғы дәстүрлі сабақтағы әдістерді де жoққа шығаруға болмайды, 
әр тәсілдің өзіндік артықшылықтары болады.       

Дәстүрлі емес сабақтардағы сын тұрғысынан ойлау – крeативті 
тұлғаны қалыптастырудың   бір  жолы.  Cыни  тұрғыдан  ойлануды  дамы-
ту  бaғдарламасы – әлемнің түкпір-түкпірінен жиылған білім берушілердің 
бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтіргендер – Л.Стил, Куpтис, т.б. 
Жобаның негізінде Ж.Пиaже, Л.С. Bыготский теорияларын басшылыққа ала-
ды. Сыни тұрғыдан ойлану әдіс-тәсілін қолдану нәтижесінде оқушылардың 
өзін-өзі бақылау, сөйлеу, тыңдау қабілеттерінің артқаны байқалды. 

Бұл әдіс-тәсілдер оқушыларға мынадай жағдайлар жасайды:
– еркін ойлауға мүмкіндік береді;
– ақыл-ойын дамытады;
– шығармашылық бeлсенділігі артады;
– ұжымдық іс-әpекетке тәрбиелейді;
– тiл байлығы жетілeдi;
– жaн-жақты iзденеді;
– өз ойын жеткізеді.
Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) 

қолдану – заман талабы. Әр мұғалім өз сабағын түрлендіріп өткізгісі келеді. 
АКT-ға теледидар, интернет, ұялы телефoн, ұтқыp қондырғылар, компьютер 
немесе ноутбук жатқызылса, әрқайсысының өзіндік қолданылу орны бар.  
Aқпараттық технология оқушы  қызығушылығын  арттырады  және есте 
сақтауға көмектеседі. Өйткенi, естігеннен, оқығаннан гөрі көзiмен көрген 
есте жақсы қалады. Қайта қызығушылықтары oянып, белсенділіктері артады. 
Интерактивті  тақта  арқылы  оқытудың басқа тәсілдеріне қарағанда,  көптеген 
жетістіктері бар. Тaқтада есептер шығару кезінде интерактивті тақтаны пай-
далану білім өрісін кеңейтіп, пәнге деген қызығушылыққа ұмтылдырады, 
сондықтан мұғалімдердің дайындаған материалы оқушыларға түсініктірек 
болады.

Бағдаpлама бoйынша бұрын-соңды қолданбаған жаңа тәсiлдің бірі – 
кpитеpий бойынша бағалау. Осы 7 модульді сабағымда қолданған кезде 
сыныптағы көрініс, оқушылардың көзқарасы мен оқу үрдісіне қатысы бо-
йынша орын алған өзгерістерге, соның ішінде оқытуды бағалау және оқыту 
үшін бағалау модуліне тоқталғым келіп отыр. 

Бағaлау оқыту үрдісінде және мұғалімнің қолындағы маңызды да әсерлі 
құрал екендігі рас.  Ол бізге тек қана оқушының білім деңгейі мен жетістіктері 
туралы ақпарат беріп қана қоймайды, оқушылармен кері байланыс орна-
ту құралы болып табылады. Бұл ретте мұғалімдер жалғыз бағалаушы тұлға 
болмайтындығына назар аударылады. Оқушылар өздерінің сыныптастарын 
және өздерін бағалауға тартуы мүмкін және мұғалімдер бағалауды белсенді 
жүргізген кезде оқушылар белсенді қатысуы керек. Талпынғандар ғана білім 
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ала алады. Білім алушылар өз білімін арттыру үшін бағалауды үйренуі қажет. 
Сондықтан оқушыларға өзінің оқуын жақсарту үшін кері байланыс арқылы 
ақпаратқа сәйкес жұмыс істеуі тиіс. Оқытуды бағалаудың мақсаты – керісінше 
оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау болып табылады.

Бағдарламаның жеті модулінің соңғысы – «Білім берудегі басқару мен 
көшбaсшылық». Білім беруде басты көшбасшы тұлға – мұғалімнің өзі. 
Жоғарыда айтылған идeялардың барлығын қамтып, бір-бірімен тығыз бай-
ланыстыра, шебер қолдана білсе, oл мұғалім көшбасшылығы болмақ. Оқушы 
өзінің ұстазына қарап, еліктеп өседі.

Оқушы бойындағы көшбасшылық қасиеті: топтық жұмыс кезінде 
оқушының топтарды басқаруы; жақсы оқитын оқушылардың үлгерімі төмен 
оқушыларға көмектесуі; мектептегі қоғамдық жұмыстарға белсене қатысуы; 
топтық жұмыстарды жүргізуде көмекші болуы; сынып оқушыларын бір іске 
жұмылдырып, ұйымдастыра білуі; тапсырылған істі жауаптылықпен орында-
уы сияқты іс-әрекеттерінен байқауға болады. Әр сабақ сайын оқушылардың 
орнын ауыстырып, топқа бөлу де, топтасып жұмыс жасау да, ақпараттық 
технологияны жиі пайдалану да, сыни тұрғыдан ойлату да, қажымай-талмай 
дарынды, талантты оқушыны анықтап, оның дарындылығын одан әрі дамы-
ту да, шығармашылық тапсырмаларды көптеп беру де оқушылардың сабаққа 
деген ынтасын арттыру оң нәтижелер беретіні даусыз.

Бaғдарламаға сүйенe отырып оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер бойын-
ша оқушыларға алдымен әр сaбақ сайын тренинг өткізілсе, сабақ көңілдірек 
болатынына көз жеткіздім. Тренинг – оқушы назарын жаңа сабаққа аударуда, 
қызығушылықтарын арттыруда, ынтымaқтастық қалыптастыруда маңызды 
тәсіл. Сaбақ бастамас бұрын тренинг өткізу оқушыларға жағымды, оң әсер 
етеді. Ең бaстысы, оларға ұнайды. Ынтымақтастық орнату мақсатында 
«Жақсы тілек», «Әсeм күлкi, ақ тілек» тренингтерін ұйымдастырдым. Бұл 
тренингте оқушылар бір-бірінe жақсы тiлек айтып, сабақты жақсы көңіл 
күймен бастайды. Топқа бөлу барысында «Натурал сандардың бөлінгіштігі», 
«Бiрдей сандар топтасайық» түріндегі әртүрлі тәсілдермен топқа бөлгенде 
оқушылардың сабаққа белсенді қатысулары, өз ойларын ашық, еркін 
жеткізулері топта оқушы оқшауланып қалмайтындығын көрсетті. Топтық 
жұмыс, біріншіден, оқушыларға бірігіп жұмыс істеу мүмкіндігін тудырады. 
Екiншіден, ұйымшылдыққa тәрбиелейді. Үшіншіден, бірін-бірі оқытуға, 
бірінен-бірі үйренуге жағдай жасайды. Бұл әдіс, сoнымен қатар, топ болып 
ынтымақтастықпен бірігіп жұмыс жасауға, oйын еркін ортаға салуға, бірінен 
бірі үйренугe септігін тигізді. Яғни, топтық жұмыс оқушылар арасында 
әлеуметтік өзара қарым-қатынасты, тиімді aраласу, есеп шешімін біріге шешу 
және топ ішінде берілген тапсырманы жан-жақты талдауға көмектеседі. 
Toптық жұмыcтың аpтықшылығы мынада:

– оқушылар өзaра достық қатынаста болады;
– бір-бірінен сұрай отырып білімдерін жетілдірeді;
– өзгeлерге oйын жеткізу үшін өз шешімін дәлелдеп үйренеді;
– мeнен сұрап қалады-ау деп қoрықпайды, топ болып жауап береді;
– оқушылардың мектeпке деген көзқарасы өзгереді. Уақыттары қы зық-

ты әрі тиімдi өтеді;
– тoптық жұмыста бос отыратын оқушы болмайды.
Mерсердің зерттеуіне сәйкес, әңгімeлесу оқушылардың білім алуының 

ажырамас бөлшегі болып табылады және әңгімелесудің үш түpі бар, олар: 
әңгіме-дебат барысында; тoптық әңгіме барысында; зерттеушілік әңгіме 
жүргізілу үстінде байқалады екен.   

Әр сабағымда оқушыларға сұpақтар қою арқылы тақырып бойынша өз 
ойларын ашық, еркін айтуға мүмкіндік беремін. Cоның ішінде сұрақ қоюдың 
«сынақтан өткізу», «басқаға бағыттау» түрлерін сабақтарымда қолдана оты-
рып математиканың теoриясын меңгертуде септігін тиетінін айтар едім. 
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Cонымен   бірге  оқушылардың  қандай деңгейде екенін түсінуге көмек-
теседі. Яғни, бала теорияны мeңгерумен қатар тәжірибе жүзiнде де қалай жасау 
қажеттігін  ұғынуы  керек. Тәжірибелік жұмыс  жaсау барысында, яғни есеп-
тер шығару кезінде көптеген сұрақтар туындайды. Оқушылар өзара пікірлер 
мен болжамдар айта отырып бірлесе жұмыс жасайды. Жұмыс жасау бары-
сында оқушыларға көптеген сұрақтарды қоюға болады. Мысалы, 5-сыныпта 
«Жай бөлшектерге амалдар қолдану»  жарыс сабағымда сыныпты төрт топқа 
бөліп, зерттеушілерге амал орындау, сарапшыларға өздеріне берілген тест 
тапсырмаларының дұрыс жауаптарын анықтау, «бpейн-ринг» ойыншылары-
на өткен сабақтар бойынша бір-біріне сұрақ қойғызу, брифинг өткізушілерге 
өтілген тақырыптарға мазмұнды есептер беру арқылы арнайы дайындалған 
бағалау парағымен өз білімдерін таразылаттырамын. Осы сияқты 5-сыныпта 
«Аралас сандарды қосу» тақырыбында мынадай түрде «ой-түрткі» кезеңін 
өткізсем, 7-сыныпта «Квадраттық үшмүшені көбейткіштерге жіктеу» жаңа 
білімді игеру сабағымда деңгейлеп оқыту әдісімен мынадай деңгейлік тап-
сырмалар, мазмұнды есептерді шығаруда пайымдаудың қадамдарын ретімен 
сақтап, есепке талдау жасата отырып теңдеу құруды, 8-сыныпта «Квадрат 
теңдеу. Квадрат теңдеудің түрлері» ашық сабағымда мына түрдегі сәйкестік 
тесті, рефлексия, синквейн технология элементтері, әр сабақтың соңында  
оқушымен болатын «кері байланыс» түрлері жеке тұлғаның алған білімдерін 
тиянақтылап, қорытындылап, жүйелеп, практикада қолдана білуге, өзіндік  іс-
әрекет етуге баулып, құзыреттілігі қалыптасқан тұлғаға айналдырары айқын.

 Бүгінгі жаһандық талап деңгейімен бейнелеп айтсақ, есеп шығара білу – 
математикалық құзыреттіліктің негізгі көрсеткіші болса, құзыреттілік – жеке 
тұлғаға бағытталған білім бeруді жүзеге асырудың бірден-бір тиімді көзі 
екені анық.

Қазіргі білім беру жүйесі «білікті адамға» бағытталған білімнен 
«мәдениет адамына» бағытталған білімге көшуді көздейді. Ендеше  жеке 
тұлғаға бағытталған білім беруді жүзеге асыру әлі де алдағы тәжірибемде 
сындарлы оқыту теориясын дамыта қолдануды жетілдіргенде ғана баланың 
дарындылық қабілеті дамиды, сайыстарда жүлделі нәтижелерге жетеді, бала 
өз білімімен жоғары оқу орнына түсе алады, жақсы білікті мамандар даяр-
ланады, ең бастысы, алған білімді алдағы өмiрмен байланыстыра білуге 
дағдылана алады деп  тұжырымдауға әбден болады.
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Орал қаласы.

Өсиетте – насихат

Адам баласының жаман құлқы жаратылысынан емес, өскен орта, көрген 
үлгі, өнеге білетіндігінен... Көпшілікті адамшылықта тәрбиелеу үшін жас бу-
ынды жақсылап тәрбиелеу қажет.

М.Әуезов
* * *

...Шын мәдениетті адам болудың бірден-бір жолы өзіңнен бұрынғы буын-
нан дұрыс тәрбие алу, дұрыс үлгі көру.

Е.Букетов
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арлық мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, рухани күш-
жігерді, айналасына деген ерекше құрметті, шеберлікті, шәкірттеріне 

Мұғалім  дәптерінен

МӘРТЕБЕЛІ   МАМАНДЫҚ 

Айгүл  МАЙҚЫНОВА, 
“Алғабас” орта мектебінің
ағылшын тілі пәні мұғалімі

“Бойына жиған нұр ағын,    Шәкіртімен көркейер
Білімнің жаққан шырағын. Қастерлі тұлға – Мұғалім!”.
            Ғабиден  Қожахмет

Б
аса мейірімділікті, қамқорлықты қажет ететін мәртебелі мамандық – 
мұғалім.

Әуел баста бұл өте қиын, бірақ маңызды, жауапты және қызықты 
мамандықты таңдаған адамның мойнына үлкен жауапкершілік жүктеледі.
Мұғалімнің  тікелей  міндеті  білім беру болып табылғанымен, оның  артында 
тұлға қалыптастыру  жолындағы  қаншама  қосалқы міндеттері мен еңбегі 
жатыр. Мұғалімнің қолына ата-аналар ең ардақтыларын – перзенттерін 
тапсырып, оларды қайырымды және ақылы мен білімі толысқан адам етіп 
шығарады деп сенім білдіреді. Осы сенімді ақтау тек өз мамандығын шексіз 
сүйетін, шәкірттерін баулуға деген үлкен ынтасы бар, жан-жақты білімді 
ұстаздың  ғана қолынан келеді.

«Ғасырлар   мақсаты   –  саяси-экономикалық  және  рухани  дағ дарыс-
тарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген XXI ғасырды құрушы іскер,өмірге 
икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру» 
дейді Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мұның мәнін терең 
түсінер болсақ, бұл – тікелей ұстаздарға жүктелген абыройлы міндет. 
Мұғалім арнайы  мамандығы бойынша білім беріп қана қоймай, оқушыны 
дүние жүзінде болып жатқан әртүрлі жағдайларға бейімдеп, қатаң бәсеке 
кезеңінде өмір сүруге тәрбиелеуі керек.

«Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді» дейді Ахмет Байтұрсынұлы. 
Мектептегі ұстаз – білім алушының екінші ата-анасы, болашағына бағыт-
бағдар беретін ақылшысы. Әр оқушының мінез-құлқына, бейімділігіне 
қарай тәрбиелеп  оқыту басты мәселенің бірі болып табылады. Әртүрлі 
мінез, көзқарастағы оқушыларын білім нәрімен сусындатып, өмірден өз 
орнын адаспай таба білетін тұлға қалыптастыра білу – мұғалім үшін үлкен 
мәртебе. Шәкірттерінің ұстаз  атына  кір келтірмей, білім көгінде қырандай 
самғап, елеулі жетістіктерге жетуі ұстаз үшін  бақыт саналады.

Ұстаз атана білу, оны қадірлеп, арындай таза ұстау – әр мұғалімнің бо-
рышы. Ұстаздың  қарапайым киім киісі, сөз саптауы, әдепті  жүріс-тұрысы, 
жинақы іс-әрекеті, білімі шәкіртке де, ата-анаға да, өзгелерге де  үлгі-өнеге. 
Барлық  ұстаздық  қасиеттерді бойына сіңіріп, өз міндетін абыроймен  
атқарған мұғалім қаншама шәкірттерінің жадында мәңгі ұстаз, үлгі тұтар 
тұлғасы болып қалатыны күмәнсіз.

Шығыс Қазақстан облысы
Күршім ауданы
Алғабас ауылы.
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ез келген тарихи тұлғаға баға бергенде, ол өмір сүрген заманы мен 
қызмет етіп, қызу араласқан қоғамы тұрғысынан қарау қажеттігін, 

ҰЛТТЫҢ   ҰЛЫ   ТҰЛҒАСЫ

Лиза  БЕКТІБАЕВА,
республикалық ғылыми-педагогикалық 
кітапхананың оқырмандарға қызмет 
көрсету бөлімшесі басшысы

Тағзым

К
болашақ үшін сіңірген еңбегін зерделейміз және ұлт мақтаны дегенде ауыз 
толтырып айтып жүретін тұлғалар арасында қадірі өзімізден алыстаған са-
йын арта түсетін ерекше адамдар болады. Қазақ халқының сондай даңқты 
ұлдарының бірі – көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғалым, тарихшы, 
этнограф, әдебиеттанушы, публицист, аудармашы, ұлт-азаттық және Алаш 
қозғалысының жетекшісі болған Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан.

Осы тарихи тұлға Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханның туғанына 
150 жыл (25.03.1866–27.0.1937 ж.ж.) толуына арналған «Ұлттың  ұлы 
тұлғасы» тақырыбындағы  кешті  Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің республикалық ғылыми-педагогикалық кітапханасы 
ұйымдастырып өткізді.

Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан 1866 жылы 25 наурызда (кейбір де-
ректерде 3 наурыз деп айтылады) бұрынғы Семей облысы Қарқаралы уезінің 
Тоқырауын болысының 7-ауылында дүниеге келген. Әлихан Бөкейхан – Орта 
жүз ханы Бөкейдің ұрпағы. Әлиханды әкесі тоғыз жасында Қарқаралыға 
жергілікті молданың қолына оқуға береді, кейіннен ол  үш сыныпты бастауыш 
мектепте білім алады. Оны бітіргеннен кейін 1879–1886 жылдары Қарқаралы 
қаласындағы қазақ балаларына арналған мектепте оқиды. 1886–1890 жылда-
ры Омбыдағы техникалық училищеде оқып, оны «техник» мамандығы бо-
йынша бітіріп шығады. 

1890–1894 жылдары Санкт-Петербургтегі Орман институтының эконо-
мика факультетінде оқиды. Әлихан Бөкейхан жандармерия басқармасының 
назарына алғаш рет студенттік  жылдары-ақ ілігіп, «саяси сенімсіздердің 
қара тізіміне» алынады. Ол институтты бітіргеннен кейін Омбы қаласындағы 
орман шаруашылығы училищесінде оқытушы, «Степной Край» газетінде 
қызметкер болып жұмыс істейді. 

1896–1903 жылдары қазақ даласын зерттеген Ф.А. Щербинаның экспеди-
ция  жұмысына қатысады. Сонда жүріп қазақ даласына байланысты Ресей 
империясының көздеген мақсатын бұрын өзі байқай бермеген жаңа қырынан 
көреді және отарлық биліктің таяу жылдары ірі шараларды іске асыруға 
даярлық жасап жатқанын байқайды. 

Әлихан Бөкейханның саяси көзқарасының мүлдем  басқа салаға 
көтерілуіне 1-орыс революциясы ерекше ықпал етті. Әлихан Бөкейхан 
1905 жылы  қарашада Мәскеуде өткен земство және  қала қайраткерлерінің 
сиезіне қатысып, қазақ халқының тіл, сайлау, дін, т.б. бостандықтары 
мәселесін көтерді. Ол осы жылы «Халық бостандығы» партиясының 
мүшелігіне, 1906 жылы оның орталық комитеті құрамына енді және оның 
бөлімшесін Қазақстанда ашуға  ынта білдірді. 1906 жылы Семейде өткен 
қазақ сайлаушыларының сиезінде Әлихан Бөкейхан «Халық бостандығы» 
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партиясының  бағдарламасын қуаттап сөз сөйледі және І Мемлекеттік 
Думаға Семей облысы  қазақтары атынан депутат болып сайланды. Бірақ ол   
І Мемлекеттік  Дума жұмысына қатыса алмады. Думаның патша тарапынан 
жабылуына байланысты даярланған Выборг үндеуіне қол қойды. Сол үшін 
Санкт-Петербург сот палатасының шешімімен 3 айға Семей түрмесіне жа-
былды. Ал түрмеден босатылған соң  1908 жылы Омбыдан жер аударылып, 
Самара қаласында тұруға мәжбүр болды. 

Әлихан Бөкейхан  Самара қаласында 1908–1915 жылдар аралығында 
тұрып, өзінің алуан түрлі жұмыстарымен қатар саяси күресін тоқтатпады. 
1913–1918 жылдары шыққан «Қазақ»  газетін ұйымдастыруда және оның 
жалпыұлттық деңгейге көтерілуіне  Әлихан Бөкейхан зор үлес қосты. 
1914 жылғы маусымда Мемлекеттік Думадағы мұсылман фракциясының 
ұйымдастыруымен шақырылған Бүкілресейлік мұсылман сиезіне қатысты. 
Мемлекеттік Дума жанындағы мұсылман фракциясы бюросының тұрақты 
мүшесі болды. 

1917 жылы 20-наурызда Уақытша үкіметтің Торғай облысы комиссары 
қызметіне тағайындалды. Әлихан Бөкейхан ескі патшалық биліктің  орнына 
келген Уақытша үкімет жағдайында облыс басшысы дәрежесіне көтерілген 
алғашқы қазақ болды. Ұлттық мемлекет құру Әлихан Бөкейханның түпкі 
мақсаты еді. Ол уақытша үкіметке, сондай-ақ, кадеттер партиясына   үлкен 
үмітпен қарады. Бірақ, оның бұл үмітінің негізсіз екендігін көп ұзамай 
уақыттың өзі көрсетіп берді. Бұл Бөкейханның кадет партиясынан шығуына 
алып келді. 

Әлихан Бөкейханның жетекшілігімен 1917 жылы шілдеде  жалпы қазақ 
І  сиезі өткізілді, сондай-ақ, «Алаш» партиясы құрылды. Сонымен қатар  
Әлихан Бөкейхан және Ахмет Байтұрсынұлы бастаған бір топ қайраткерлердің 
ұсынысы мен ұйымдастыруы бойынша 1917 жылы 5–13 желтоқсанда Орын-
бор қаласында қазақ мемлекеттігі туралы мәселе қараған жалпы қазақ сиезі 
болып өтті.

Кеңес билігі тұсында  ол туған халқы үшін белсенді қызметтен бас тартқан 
емес. 1920 жылы Қазақ АКСР-і Егіншілік халық комиссариаты алқасының 
мүшесі, 1922 жылы Мәскеу қаласындағы ұлттар істері жөніндегі Халық ко-
миссариаты жанындағы Орталық баспаның ғылыми қызметкері, 1926-1927 
жылдары Ресей Ғылым академиясының ғылыми қызметкері болды.  Сталин 
басқарған жоғарғы билік  революцияға дейінгі қазақ зиялыларына, оның ішінде 
Әлихан Бөкейханға сенімсіздік танытты, қоғамдық қызметін теріс бағалап, 
шектеп отырды. 1925 жылы Қазақстандағы саяси билікке Ф.Голощекин 
келгеннен кейін жүргізген оның  қоныс аударушыларға кең жол ашу саяса-



45

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

тына жол бермеу үшін қазақ қожалықтарына қажет жер нормасын анықтау 
мақсатында  КСРО Ғылым академиясы жанынан профессор С.П.Швецов 
бастаған экспедицияны құру ісіне белсене араласып, оның құрамына өзі де 
енеді. Қазақстанда қоныс аударушыларға жарарлық артық жер жоқ екендігін 
ғылыми тұрғыдан негіздеп берген бұл комиссияның жасаған тұжырымдары 
мен ұсыныстары Голощекинге және орталық мекемелерге ұнай қойған 
жоқ. 1926 жылы Әлихан Бөкейханды Мәскеуден бақылаушы орындарының 
рұқсатынсыз шығып кеткені үшін ОГПУ қызметкерлері Ақтөбеде тұтқынға 
алады да, кейін қайтарып, Бутырка абақтысына жабады. Келесі 1927 жылы 
Егіншілік комиссариатында ол профессор Швецов ұсынған жер нормасын 
қорғап сөз сөйлеп, отаршыл пиғылдағы шенеуніктерді әшкерелеп сынға алды. 

Әлихан Бөкейхан – қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін, мәдениетін, 
шаруашылығын, төрт түлік малын, жер-су, әлеуметтік-экономикалық жағ-
дайын жан-жақты зерттеген санаулы ғалымдардың бірі. «Киргизы» еңбегі 
алғаш рет «Формы национального движения в современных государствах»  
жинағында 1910 жылы Санкт-Петербургте басылып шықты. Бұл еңбекте 
қазақ халқының отаршылдық саясатқа деген көзқарасын, ұлт-азаттық 
күресінің бағытын, мақсат-мүддесін ашып көрсеткен. Әлихан Бөкейхан наза-
рынан Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісі де тыс қалмаған. 
Оның бұл тақырыпта 1923 жылы Ташкентте  «Материалы к истории султана 
Кенесары Касымова» дейтін кітапшасы шыққан.

Әлихан Бөкейхан 1927 жылдың 1-қазанынан бастап Мәскеуде, ОГПУ 
орындарының бақылауы астында тұруға тиіс болды. Үкімет орындарының, 
жеке адамдардың оның Қазақстанда тұрып, қызмет істеуіне рұқсат сұрап 
орталыққа жасаған өтініштерінен нәтиже шықпады. Әлихан Мәскеуге жер 
аударылып, онда он жыл үй қамауда отырды. 1937 жылы 27-қыркүйекте 
КСРО Жоғары соты әскери алқасының негізсіз үкімі бойынша ату жазасына 
кесілген. 1989 жылы 14 мамырда КСРО Жоғары сотының қаулысы бойынша 
әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болғандықтан, қайта ақталды.

Әлихан Бөкейхан есімін ұрпақтар жадында мәңгі қалдыру мақсатында 
1992 жылы  Қарағанды облысының Ақтоғай елді мекенінің орталығында 
Алаштың үш арысы – Әлихан Бөкейхан, Әлімхан Ермеков, Жақып Ақбайларға 
ескерткіш орнатылған. Алматыда бір көшеге, Орал  қаласында бір көшеге 
Ә.Бөкейхан аты беріліп, Қарағанды қаласында №76 жалпы білім беретін орта 
мектеп  және  Шымкент қаласындағы №2  жалпы білім беретін орта мек-
теп  Ә.Бөкейхан атымен аталды. Қарағанды облысының Шахтинск қаласында 
Ә.Бөкейхан  атындағы мектеп-лицей бар.

Кешке шақырылған қонақтар:  жазушы, публицист, тарих ғылымының 
кандидаты Қойшыбаев Бейбіт Орынбекұлы «Әлихан Бөкейхан – азаттық 
күрескері», Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 
директорының ұйымдастыру және коммерция мәселелері жөніндегі орын-
басары, тарих ғылымының докторы Смағұлова Светлана Әдепқызы 
«Әлихан Бөкейхан және қазақ», Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті  Қазақстан тарихы  кафедрасының аға оқытушысы, тарихшы-
ғалым Тілеубаев Шәмек Баянұлы "Әлихан Бөкейхан. Ұлт-азаттық 
қозғалысы" тақырыптарында   Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханның өмірі, 
қоғам және мемлекет қайраткерлігі, публицистігі,  ұлт-азаттық және Алаш 
қозғалысының жетекшілігі,  ұйымдастырушылығы туралы өз ойларын ортаға 
салды.

Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапхананың қызметкері Клара 
Иманбекова  Әлихан  Нұрмұхамедұлы  Бөкейханның  өмірі  мен қызметі 
туралы қысқаша хабарлама жасады.
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Мерейтой

стана қалалық, Ақмола облыстық, республикалық газет-журналдардың  
тұрақты түрдегі кейіпкерлерінің  біріне айналған екінші дүниежүзілік 

АБЫЗҒА  АЙНАЛҒАН  АРДАГЕР

Еркін  ҚОЖАХМЕТҰЛЫ,
еңбек ардагері

А
соғысы,  тың, еңбек ардагері, Арқалық қаласының  құрметті азаматы, 
ұлағатты ұстаз Мінәйдар ағамызға Астанаға барған сайын соғып, әңгімелерін 
тыңдайтынмын, бірде ол: «Мен де тоқсан деген жасқа келіп қалыппын. 
Әкем жарықтық (өзінің айтуы бойынша) 107 жасқа келіп дүниеден озып 
еді, біздің қанша жасқа келетінімізді болжау қиын... Алла қаласа, биыл, осы 
2016 жылдың мамыр (10-мамыр) айында...» деген сөзін құлағым шалып 
қалған еді.

Менің Ғыждуан ағай Қасымұлы туралы «Ұлт ұстазы» журналынан 
жазғандарымды оқыған ол «Мынауың дұрыс болған екен. Ер есімі – ел есінде 
дегенің де өте құптарлық. Ғыждуан жалғыз сенің ағайың ғана емес, менің 
де ұстазым, қамқоршым, көптің рақметіне бөленіп,үлкендердің бата-
ларына кенелген, біздің замандастарымыздың ішіндегі барлық жағынан 
да биік, адамгершілігі, ізеттілігі жоғары, мәдениеттілігі, білімінің жан-
жақтылығы, қайырымдылығы өте мол, қатарларының алдындағы ірі 
тұлғалардың бірі еді ғой...» дегені де есімде қалған.

Мінәйдар ағай 1926 жылдың мамыр айының 10-ы күні Ұлытаудың 
Бердібек (соңынан Дәбей, Шеңбер, Қорғасын деп аталып кеткен) ауылы жа-
нында, қазіргі Сарыторғайдағы Маятаста кедей отбасында өмірге келген. 1933 
жылы Қонай деген жердегі «Алғабас» бастауыш мектебінде ұстазы Зейден 
Тұрғынбаевтан ең алғашқы алған дәрістерін Қайыңдыдағы жетіжылдық  мек-
тепте жалғастырады. Бірақ, 1941 жылы басталып кеткен екінші дүниежүзілік 
соғысына мектеп мұғалімдері мен жоғары сынып оқушылары жаппай алы-
нуларына байланысты мектептер жабылып, өзі қатарлары да, өзінен кейінгі 
төменгі сыныптағылар да, әскерге алынған колхоз жұмысшыларының орын-
дарын толықтырған кемпір-шал, қыз-келіншектермен бірге қысы-жазы, 
ертелі-кеш, күндіз-түні Қа йың дының «Аққұды ғында» соқа тартысып, егін 

Кешті  кітапхана қызметкері Әлия Оразова жүргізді.
Кітапхана осы кешке арнап Әлихан  Нұрмұхамедұлы Бөкейханның    өмірі  

мен қызметіне  арналған «Есімін ел ардақтаған» тақырыбындағы 3 бөлімді  
кітап көрмесін ұйымдастырды.

Кешке Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универ ситетінің 
және  Алматы  қаласындағы жоғары оқу орындарының студенттері мен 
ғылыми қызметкерлері, республикалық ғылыми-педагогикалық “Қазақстан 
мектебі” журналының жауапты редакторы Жолдас Сарманов, кітапхана 
оқырмандары  қатысып,  кештен  жақсы  әсер  алып  қайтты.

Осы кештің жақсы өтуіне атсалысқан кітапхананың тұрақты 
оқырмандарының бірі – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  профессоры,  педагогика  ғылымының  кандидаты 
Қияқбаева  Ұлбосын  Қозыбайқызын  да  ерекше  атап  өткен  жөн. 

Алматы қаласы.
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егісіп, шөп шабысып, мал 
бағысқан дамылсыз еңбекке 
араласып кетеді.

– Ол   кезде  тамақ  та, 
киер    киім   де,  бәрі    де  тап-
шы, тұрмыс-тір ші лік тердегі 
бар  лық ауыртпалықтардың 
бірде-біріне шағымдануға 
бол  майтын, соғыс кезінде 
майданға  кеткендерден кел-
ген хабарларға құлағымызды 
түріп жүріп, күйінішті 
хабарларға күйзеліп, жоқтау 
зарын құлағымыздан өткі зіп, 
денеңе дарытып жүр сең де, 
ауыр еңбектің қамытынан 

мойынын бұру ға шамасы жоқ өгіздер сияқты ауырдың астында үнсіз жүре 
беретінбіз», – деп еске алады сол бір артта қалған ауыр күндерді Мінәйдар 
ағай. Одан әрі қарай сөз тізгінін Мінәйдар ағамыз өз қолына алды. Енді 
ағамыздың сол әңгімелерінің үзік-үзік жолдарына назар аударалық.

...Соғысқа мен қатарлылардың біразы алынып жатты. Мен де алы-
нып, 1944 жылдың қазан айында Ресейдің Селебе (Челябинск) облысының 
Шұбаркөл деген жерінде әскери дайындықта 2 айдай  болып, 1945 жылдың 
ақпан айының бас кезінде Мәскеу қаласы арқылы Беларуссияның Белосток 
қаласынан 15–20 шақырымдай жердегі болып жатқан соғысқа аттанып,  
қолымда ұп-ұзын винтовка, 120  оғымен, арқамда да арқалаған, салмағы ап-
ауыр заттарыммен (қатарымдағылардың барлығының да жағдайлары дәл 
осындай), маршал Рокоссовскийдің қарауындағы 2 Беларуссия майданы-
на, 6-гвардия армиясы, генерал Батовтың, оның қарауындағы 47-атқыштар 
дивизиясының құрамында болып, 26-Севашко-Штепель дивизияларындағы 
соғыстарға атсалыстық.

Наурыз айының аяғында Германияның Одер өзенін кешіп өтіп, Ште-
тин, Дрезден, Горкау қалаларын неміс басқыншыларынан азат етуге 
қатысып  (бұл қақтығыста қасымдағы қарулас досым оққа ұшып, Кәримолда 
Төлебаевтан айырылдым), Балтық теңізінің жағасындағы Росток қаласына 
да жеттік. Неміс фашистерінің біразы Англияға қарай бас сауғалап қашып 
жатты, қашқындардың кейбіреулерін біздер тұтқынға да алдық. Сол жерде, 
1945 жылдың мамыр айының 8-і күні соғыс аяқталып, мамыр айының 9-ы 
күні сол Росток қаласында генерал Батовтың басқаруымен өткен Жеңістің 
салтанатты шеруіне қатыстық.

Одан әрі қарай Югославияда, Венгрияда, Чехославакияда, Шығыс 
Германияда, Шығыс Пруссияда, Румынияда болып, Закавказьедегі әскери 
округтің басшысы, маршал Тобухиннің қарауында радиостанцияның 
командирі қызметін атқардым.

Одан кейінгі жылдары  Бакуде, Тбилисиде, Ереванда, Арарат тауларының 
төңірегіндегі Ленинаканда болып, әскери борышымды 1950 жылы аяқтап, 
елге аман-сау оралдым-ау әйтеуір.

Осы жылдардағы әскери қызметтердегі дәрежелерім: аға сержанттан 
бөлім командиріне дейін өсті.

Соғыстан оралсам, ауылдағы құрдастарымның қатарлары сиреп, көбісі 
сол соғыстан оралмай, жетім-жесірлердің сандары көбейіп, соғыстың 
ауыр салмағынан ел ішінің күйзеліп тұрған кезі, соған қарамастан, тірілер 
тіршіліктерін жалғастырып, еңбекке араласа бастады. Мен де мектептегі 
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оқуымды  «Аманкелді»  орта мектебінде жалғастырып, оны бітіргеннен соң 
Қостанайдағы мұғалімдер даярлайтын институтты тәмамдап (ол кездерде, 
мұғалімдік мамандықтың беделі  жоғары болатын), арнаулы жоғары білімі 
бар маман ретінде Арқалықтағы «Қызылқозы» орта мектебіне басшы бо-
лып тағайындалып, осы саладағы қызметтерімді кіршіксіз атқаруға кірісіп 
кеттім...

«Шәкіртсіз – ұстаз тұл»  дегендей, менің де ел  мақтанарлық   шәкірт-
терім бар, солардың бірнешеуін  ғана  атап  өтуді  өзіме  парыз  санап  
отырмын: 1) еліміздің жоғары оқу орындарының белді академиктерінің 
бірі Ақмолда Ахметов; 2) белгілі жиһангер, жермен де, сумен де, ауамен 
де әлемнің көптеген жерлерінде болған  Сапар Ысқақов; 3) кезінде Қазақ 
КСР-інің Жоғарғы Кеңес депутаты, қазақ жігіттерінің ішінде Торғай бок-
сит кенінде алып экскаватордың ең алғашқы жүргізушілерінің бірі болған 
марқұм Жүрсін Мақанов; 4) Торғай кен байыту басқармасының партия 
ұйымының ең алғашқы хатшыларының бірі, Арқалық қалалық атқару 
комитетінің бірінші орынбасарларының бірі Жүрсін  Сақанов;  5) Торғай 
облыстық жол басқармасының бастығы Қорғанбек Құлтанов;  6) радио мен 
телебейне желістері саласының білікті маманы  (республикалық Құрмет 
тақтасында 1979–1997 жылдары есімі ойылып жазылып, бейнесі сақталған), 
еңбек ардагері,  20 шақты медальдар мен 50 шақты мадақтау қағаздарының 
иегері, бұл күндері ардақты ана, ақ жаулықты әже, ардақты да еңбекқор 
қыздарымыздың бірі Бақыт Бұқарбаева; 7) Арқалық қалалық ардагер-
лер кеңесі төрағасының орынбасары, елінің елеулі, халқының бетке ұстар 
құрметті азаматы Хамит Досжанов... 

...Сондай-ақ, халқына қалтқысыз қызмет жасағандар: марқұм Насыр 
Әмірхамзин (көп жылдар бойы мектеп басшысы болған), елге, елден де 
тысқары жерлерге қаламының үшкірлігімен, келелі мәселелерді республи-
ка көлемінде көтеріп, ойының ұшқырлығымен танылған Сапабек Әсіпов 
пен Әбдісадық Нұржанов, бұл күндері бәрі марқұм болып кеткен Алпыс 
Алшынбаев, Батырхан Балдықов, Сабыржан Оташев... т.б. еске алмай кет-
сем, өзіме ұят санаймын және ұстаздарым мен қамқоршыларым марқұмдар 
Зейден Тұрғынбаев, Ғыждуан Қасымов, Қабдрахман Сақтағановтарды қалай 
ұмытуға тиіспін.

Құдай қосқан, 60 жыл қол ұстасып, гауһар тойын бірге өткізген қосағы, 
бұл күндері марқұм болған Алма Мәсілімқызы 40 жыл бойғы ұстаздық 
қызметінде абырой атақтан кем емес, еліне елеулі, халқына қалаулы, 
шәкірттерінің сүйікті ұстазы, замандастарының, құрдас-құрбыларының 
құрметтісі, балаларының ардақты анасы, немерелері мен шөберелерінің 
таудай әжесі еді. Мінәйдар ағай мен Алма жеңгейдің балалары әр салада: 
Гүлнәрі Арқалықта  дәрігер, Төлегені Астанада кәсіпкер, Гүлсімі Арқалықта 
мұғалім, Серігі Астанада заңгер, Ботагөзі Астанада экономист, Ерігі Астана-
да  ішкі істер саласында, Ерланы «Қазмұнайгазда» қызмет етеді. Олардың 
бәрі де отбасылы, балалы-шағалы дегендей.

Мінәйдар ағаның қарындастары: Сағира Арқалықта, Нағима мен Сәбира 
Алматыда тұрады.

Мінәйдар ағамыз бұл күндері  Астанада, Серік деген заңгер баласының 
қолында 15 немеренің, 3 шөберенің ардақты атасы, батагөй,  сый-құрметтен 
кенде емес ақсақалымыз әлі де тың. Қашанда асықпай, баппен сөйлейтін, 
қоңыр үні құлаққа өте жағымды,  күлгендегі түрінен мейірім шуағы 
сезіліп тұратын абызымызға айналған Мінәйдар Боранбаевты 90 жылдық 
мерейтойы мен құттықтай отырып, баянды ғұмыр тілеймін.

Арқалық қаласы.



49

w
w

w
.k

az
m

ek
te

p.
kz

ұл  тәрбие сағатында мамандық құндылығы туралы түсініктерді кеңейту, 
мамандық таңдау, оның  нәтижесіндегі еңбек қуанышы туралы ұғым 

«МЕНІҢ  ТАҢДАҒАН МАМАНДЫҒЫМ» 

Ұ.ЕСІЛБАЕВА,
Райымбек батыр атындағы №50 «Қазғарыш» 
мектеп-лицейінің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі,
Ж.ЖҮНІСОВА,
физика пәні мұғалімі

Б
беру мақсат етіліп, мына міндеттер алға қойылды:

– мамандық таңдаудың негізгі шарттарын таныту;
– мамандық таңдауға оң шешім қабылдауға, еңбек қуанышын сезінуге, 

өзінің бойындағы қасиетін тануға жетелеу;
– еңбекқорлыққа, еңбекті қадірлей білуге, табысты болуға тәрбиелеу.
Көрнекілігіне   «Мамандықтың бәрі жақсы» көрмесі, интерактивті тақта, 

слайд, А3 форматты үлестірмелі қағаздар, құстар суреті қолданылды.
Сабақтың ұйымдастыру кезеңінде әдеттегідей оқушылармен аманда-

су, қонақтармен танысудан соң  Әнұран шырқалды. Бұдан кейін «Шаттық 
шеңберін» құру арқылы слайд бойынша сұрақтарға жауап бере отырып 
тақырыпты шығардық. Сосын құс суретін таңдау арқылы «Көгершін», 
«Қарлығаш»,  «Бүркіт», «Тотықұс» болып, оқушылар 4 топқа бөлінді.

«Өскенде кім болғың келеді?» – бұл сұрақ үлкендердің кішкентай 
балаларға қойғанды жақсы көретін ең көп таралған сұрақтардың бестігіне 
кіреді екен. Біздің тәрбиелік мәні зор сынып сағатымыз осы сұрақ төңірегінде 
болды. Жалпы ес білгелі кез келген адам өз-өзіне «Мен кіммін?», «Осы өмірде 
менің орным қандай?», «Қалай өмір сүремін?», –  деп ойлануы керек. 

Мамандық – қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай 
да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды 
бөлігі.

– Мамандық дегеніміз не? 
– Қандай мамандық иелерін білесіздер? 
– Ата-аналарыңның мамандықтары қандай? 
Осы сұрақтарды қоя отырып жауап алынады және слайд көрсетіледі.
Топтық жұмысына 1-топ «Әріпті мамандық» ойынында берілген  әріптер 

бойынша сол әріптен басталатын мамандық аттарын жазуы керек. Сонымен 
қатар өздері тапқан мамандықтардың қыр-сырларын айтады. (А, Б, Т, Қ, Д, С, 
Э, Е, М, И, З, Ш, Ж)

2-топ «Ең, ең...» тест тапсырмаларын орындайды.  
1. Ең ақшасы көп мамандық қандай?
а) еден жуушы; ә) мал дәрігері; б) бухгалтер, экономист.
2. Ең «жасыл» мамандық қандай?
а) мұғалім;  ә) эколог; б) мұнайшы.
3. Ең «тәтті» мамандық қандай?
а) аспаз, кондитер; ә) сот, заңгер; б) шахтер, ғарышкер.
4. Ең «күлкілі» мамандық қандай?
а) журналист; ә) клоун, карикатурашы; б) ұшқыш.
5. Ең жауапты мамандық қандай?
а) сот, бухгалтер; ә) әнші, биші; б) ұста, шебер.
6. Ең салмақты мамандық қандай?
а) клоун; ә) мұғалім, заңгер; б) аспаз, кондитер.

4. “Қазақстан мектебі” №6, 2016.
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7. Ең қарым-қатынасы күшті мамандық қандай?
а) мұнайшы; ә) бағбан; б) бизнесмен, кәсіпкер.
3-топ «Ойыңды дәлелде» тапсырмасы бойынша өздері келіспейтін 

тұжырымды бөліп алып, ойын анық, ашық түрде жариялайды. «Иә», «жоқ» 
жауабын таңдау арқылы ойын дәлелдейді. Мәселен, мыналар:

– мамандық таңдау қалтаның қалың болуына байланысты;
– мамандық адамның қабілетіне, бейімділігіне байланысты;
– қартайғанда да мамандық таңдауға болады;
– жақсы білім алу үшін, қымбат оқу орнына түсу керек;
– ақша болса, мамандық қажет емес;
– мамандық таңдауға психологтің көмегі қажет;
– мамандық таңдаудағы басты өлшем – қызығу мен қоғамдық сұра-

ныстың сәйкестігі;
– таңдайтын мамандығымды болашақ табысым анықтайды;
– мамандық таңдау – күнкөріс қамы.
4-топ «Мамандығым – мақтанышым» тапсырмасы бойынша оқушылар 

мамандық таңдауға кімнің және қандай жағдайлар әсер ететінін атап көрсетуі 
керек:

– ата-ананың ықпалы;
– достарының ақылы;
– қазіргі кездегі сол мамандықтың беделі;
– дарынның, мүмкіндіктің, қабілеттің болуы;
– жақын аймақтағы оқу орнының болуы;
– жалақысының көп болуы.
Кәсіптік бағдар беру үшін  слайд бойынша түсінік беріледі және оқушы-

ларға таңдау пәні, мамандық түрлері туралы мәлімет жазылған парақтар та-
ратылады.

Соның негізінде оқушылар алдын ала берілген эссесін оқиды.
«Бұл кім?» – кәсіби бағдар ойыны (3 слайд).
Тренингке қатысушылардың ішінен 11 оқушыны тақтаға шақырып, 

қалғандары суреттегі мамандықты ыммен көрсетуі керек, кезек-кезек қандай 
мамандық түрі екенін тауып айтуы шарт.

Алдын ала алынған сауалнама қорытындысымен сынып жетекшілері та-
ныстырады.

Психологиялық тест.  Оқушылар  өзіне ұнаған геометриялық фигура-
лардың кез келгенін таңдауы тиіс. Әр фигура қандай да бір адам бойындағы 
қасиетті, қабілетті білдіреді. Әрқайсысымыз өзімізді танып көрелік. (Квадрат. 
Зигзаг. Шеңбер. Үшбұрыш.) 

Квадрат. Сенде төзімділік, шыдамдылық, еңбекқорлық дамыған. Өз 
айналаңа адамдарды жинап ұйымдастыру, реттеу және жүйелеу қабілетің 
баршылық. Сенен үздік әкімші шығады.

Зигзаг.  Сенде  әсемдікті  көре білу қабілетің жоғары қалыптасқан, сон-
дай-ақ  шығармашылық қабілетің, ой-өрісің дамыған. Сенде табиғи өткір 
ойлылық бар, өз айналаңа қабілетті адамдарды жинай аласың. Сені шаблон-
дар, ережелер,  нұсқаулар қызықтырмайды. Бастаған істі аяқтауға төзім-
діліктің жоқтығы бөгет жасайды.

Шеңбер. Сенде адамгершілік жоғары дамыған. Сен  өз әріптесіңді 
тыңдай аласың және оның қайғысы мен қуанышын бірге бөлісесің, басқаның 
ауыртпашылығына жәрдемдесу қабілетің жоғары қалыптасқан.Саған жеке 
адамдар арасындағы кикілжіңдер тән емес, өзіңді олардан аулақ ұстайсың. 
Сенен үздік психолог шығуы мүмкін.                                                    

Үшбұрыш. Саған басқарушылық қасиет тән. Өз көздеген мақсатыңа қол 
жеткізуге барлық мүмкіншілігіңді жасайсың. Өзіңе сенімдісің және жеңіске, 
жетістіктерге, ұтыстарға оңай қол жеткізесің. Айтқаныңнан қайтпайсың, 
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абыройлысың. Сен қоғамда, өмірде жоғары жетістіктерге қол жеткізесің, 
жұмысыңда жоғарыға көтерілуге бейімділігің бар.

«Шын жүректен лебіз» жаттығуы бойынша тәрбие сағаты қоры-
тындыланады.  «Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді, бай  һәм 
күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, 
күшті болуға бірлік керек».

Бүгінгі білімді жас – егемен елдің ертеңі болу үшін мамандықты дұрыс 
таңдаған жөн. Өйткені, XXI ғасырда жұмыс істейтін мамандар мақсат-
мүддені алдыңғы орынға қоятын мемлекетті басқару мен өз саласын жетік 
меңгерген маман болуы шарт.

Астана қаласы.

ұл сабақта мынадай мақсат көзделеді. Оқушылар 
үш таңбалы сандарды жазбаша қосу мен азай-

ЖАЗБАША  ҚОСУ  ЖӘНЕ  АЗАЙТУ 

Мейрамгүл  МУТИХАНОВА,
“Жаңаталап” орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі

Б
ту тәсілдерін қайталап, бекітеді. Қалдықпен бөлу және 
геометриялық фигуралардың периметрі мен ауданын табу 
тәсілдерін игертеді.

Күтілетін нәтижелер. Өз бетімен тақырыпты ашады, логикалық ойлау 
дағдыларын арттырады, өз беттерімен, жұптарымен жұмыс жасайды.

Негізгі идея. Оқушылар үш таңбалы сандарды жазбаша қосу мен азайту 
тәсілдерін қайталап, бекітеді.

Сабақты ұйымдастыру сәтінде оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер 
таңдалып, оқушылар  «Молекула» ойыны бойынша 3 топқа бөлінеді. Топ 
ережесін қайталайды. «Жасырын дауыс» арқылы топ басшысын сайлайды.  
Топ басшысына бағалау өлшемдері жазылған парақ беріледі.

Тұсаукесер. 15 минут. Ақпараттық-коммуникативтік технология. 
Жас ерекшелігіне сай оқыту. Диалогтік оқыту. Музыкалық әуен тыңдату. 
Ш.Сариевтің «Сәлем саған, туған ел!» әнін тыңдап, талқылайды.

– Балалар, мұқият тыңдайық. Талдау арқылы бүгінгі сабағымызға арқау 
болатын бағыт-бағдарымызды анықтап аламыз. 

– Балалар, біздің еліміздің  Президенті кім? Қай жылы алғаш президент 
сайлауы өтіп еді? Елбасы жыл сайын халыққа не айтады? (Жолдау) (1 оқушы  
жолдау туралы өлең оқиды.)

Халқым күткен Елбасының Жолдауын,      Бізге керек түсіністік, парасат,
Елбасымыз күткен Елдің қолдауын.           Бәрі осы бүгін айтар толғауым. 

Еліміздің халқына өзінің жолдауын 2015 жылы 30 қарашада «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» деген тақырыпта 
жолдаған болатын. Бүкіләлемдік дағдарыс келе жатқаны баса айтылды.   
Қазақстан экономикасы есептеумен тікелей байланысты.  Сондықтан бүгін 
біз математика сабағында еліміздің экономикасын көтеруге атсалысамыз. 
Жолдаудағы Қазақстан тарихына енетін креативті идея, мақсат-міндеттерді 
айқындап беріп отыр. 

Елбасымыз білімге көп көңіл бөледі. Ал енді бізге білімді кім береді? 
Ендеше бүгінгі сабағымыз Елбасымыздың жолдауына және білім беретін 
ұстаздарға арналады. 

Жолдаудағы бірінші бөлім. Жаңа жаһандық нақты ахуалдың сын- 
қатерлері (түсінік бере кету).
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«Жарайсың!» әдісі арқылы үй тапсырмасы жұп арқылы тексеріледі.
Жолдаудағы екінші бөлім. Қазақстанның дағдарысқа қарсы мүмкін-

діктері (түсінік). 
Өткен сабақтағы үлес ұғымын қайталау. (Суретті салып, оны бөліктерге 

бөле отырып тапсырманы орындайды.  Қайсысы артық, қайсысы кем екенін 
табады.) 

№ 5 тапсырманың (а) тармағын ауызша, (ә) тармағын  топ болып  үшке 
бөліп орындайды. 

Жолдаудағы үшінші бөлім. Біздің дағдарысқа қарсы басты стратегия-
мыз.

3 топқа карточкамен тапсырмалар таратылады. Шамаларды еске түсіреді. 
1) 2м 90см=...дм       38дм=...м...см       2) 4м 2дм=...дм       7м 40см = ...дм
3) 1сағ 19мин = ...мин                           3тәул. 12 сағ=...мин    
1)  9+18/3+6=11            2)  9-18/3+6=15                3)7+2*9-4=17
Жолдаудағы төртінші бөлім. Дағдарысқа қарсы және құрылымдық 

жаңарулардың бес бағыты. 
– Теңдіктер тура болатындай етіп жақшалар қой.
Негізгі бөлімге қалған 22  минутты сын тұрғысынан ойлау,   талантты 

және дарынды балаларды оқыту, формативті бағалау түрлері қолданылады.
1-бағыты. Қаржы секторын тұрақтандыру. «Ойлы болсаң, тауып көр». 

Ауызша орындалатын логикалық есептер мыналар.
1. Екі адам тоғызқұмалақты екі сағат ойнады. Әрқайсысы неше сағаттан 

ойнады?
2. 4 жұмыртқа 4 минутта піседі. Бір жұмыртқа пісу үшін неше минут 

керек?
3. Бір қазақ қалаға  бара жатыр еді, жолда үш танысы қарсы шықты.

Қанша адам қалаға барды?
4. Үйдің төрт бұрышында 4 мысық отыр. Әр мысықтың алдында 3 мысық 

отыр. Барлығы неше мысық отыр?
2-бағыты. Бюджет саясатын оңтайландыру (түсінік беріледі).
№1. 9.5.0 цифрларын пайдаланып, барлығы неше үш таңбалы сан жазуға 

болады?
Жолдаудағы алтыншы мәселеге келдік. 
№2. Өрнек  құр және оның мәнін тап.
3-бағыты. Жекешелендіру және экономикалық бәсекелестікті ынталан-

дыру.
Қосымша тапсырмалар орындау.  №3 жарыс-сабақ.  
Жаңа инвестициялық саясаттың негіздері.
№ 4, 5, 6 тапсырмаларды орындату.
Қорытындыға 5  минут бөлінеді.
Жаңа әлеуметтік саясат.  Еліміздің болашағы – білімді ұрпақ қолында. 

Бүгін  сендер  өз  білімдеріңмен дәлелдедіңдер деп ойлаймын.   Мәңгілік 
Ел – ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ендігі ұрпақ, яғни 
сендер – мәңгілік Қазақ  елінің перзентісіңдер. 

Әр оқушының сабаққа қатысуы бойынша есебі тыңдалады.
Бүгінгі сабақ туралы өз ойларын жеткізеді.
Үйге шығармашылық тапсырма беріліп, оны балалар күнделіктеріне жа-

зып алады.
Әдебиет

1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына жолдауы //Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда:  
 өсім, реформа, даму. – Егемен Қазақстан, 2015. – 30  қараша.

2. Мұғалімге арналған нұсқаулық, үшінші (негізгі) деңгей. – 2012.
3. Математика оқулығы  (3 сынып). –  Атамұра баспасы, 2014.

Шығыс Қазақстан облысы 
Тарбағатай ауданы.
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ұл сабақта Қазақстанның қара металлургия өнеркәсібі туралы 
мағлұмат бере отырып қара металлургия кәсіпорындарын орналасты-

ҚАРА  МЕТАЛЛ  КЕНДЕРІ 

Гүлнар САТЫБАЛДИНА, 
Ж.Сыдықов атындағы орта мектебінің бастауыш 
сынып мұғалімі

Б
ру заңдылықтарын анықтау, оқушылардың ой-өрісін дамыту, Елбасымыз  
Н.Ә. Назарбаевтың  қиын  да  қызықты  металлургия  саласында  қызмет  
атқарғанын  айту арқылы металлургия кәсіпорындары өнімдерінің экспортқа 
бағытталуына тоқталу, ең бастысы, оқушыларға металлургия мамандығын 
үлгі етуді мақсат еттім.

Сабақ  көрнекілігіне  Елбасының  еңбек  жолы, флипчарт, респуб-
ликамыздың экономикалық картасы, металл үлгілері, электрондық оқулық 
пайдаланып, баяндау,  сұрақ-жауап,  тірек сызба,  оқу дағдысын дамыту 
жұмысын жүргізу (мәнерлеп оқу, тізбектеп оқу) әдіс-тәсілдерін қолдандым.

Сабақ басында оқушыларды түгендеп, олардың  даярлықтарын анықтап 
аламын, сосын түрлі-түсті қима қағаздар арқылы балаларды топқа бөлемін.

Үй тапсырмасын тексеру барысында  кенді  пайдалы  қазбалар туралы 
әңгімелеу нәтижесінде  топпен жұмыс жүргізіледі.

1-топ «Көмір қандай зат?, оның қасиеті қандай?», 2-топ «Темір нелер-
ден жасалады, қалай аталады?»,  3-топ «Ас тұзы не үшін қажет?», «Жерді 
тыңайту үшін қандай қазбаның түрін қолданамыз?» сұрақтарына жауап 
іздейді.

Топ бірін-бірі бағдаршам арқылы бағалайды.
Психологиялық ахуалды орнату (психологиялық дайындық) үшін  «Ба-

лалар, бүгін біз еліміздің тағы бір байлығы туралы танысып, білеміз... Осы 
бір қиын да  қызықты  металлургия  саласында  еліміздің Президенті Н.Ә. 
Назарбаев  өз  еңбек  жолын  бастаған» дей отырып слайдтар көрсетіледі. 

1-слайд (тұсаукесер).
2-слайд. «Ой тастау». Инсерт әдісі. Не білесің? (Қара  металл.)
Сосын оқушыларға берілген тапсырмаларды оқытып, талдатамын.

Сергіту сәтінде  «Әгугәй» әнін орында-
тамын, одан кейін оқушылардың қызығу-
шылықтарын ояту мақсатында суретпен жұмыс 
атқарылады.

Жаңа сабақ мұғалімнің  түсіндір месімен 
басталады. Онда электрондық оқу лық арқылы 
тарихы сипатталады.  

Қазақстандағы  қара  металлургия      не-
гі зі  1938 жылдан бастап қаланып, екінші 

дүниежүзілік соғыс кезінде қалыптасқан 
жас сала саналады.

Республикамыз темір кен орында-
рына өте бай. Ұшқыш Сургутанов өзінің 
кішкентай ПО-2 ұшағымен Сарыбай 
көлі үстінде ұшып жүріп, тұсбағардың 
тілшесінің өзгеретінін байқады. Өйткені, 
ол Николаевка ауылында орналасқан Аят 
экспедициясында тасымалдау жұмыс-
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тарымен айналысатын. Соның нәтижесінде 1949 жылдың 12-ақпаны та-
рихи күн болды. Сургутанов геологтерге өз ойын айтып, геологиялық 
және геофизикалық жұмыстар өткізуге сұраныс жасайды. 9-сәуірде Орал 
геологиялық басқармасында Сарыбай кен орны туралы анықтама жазыла-
ды. Геофизик Носиков өткізген геологиялық жұмыстар нәтижесінде Соколов 
кен орны ашылады. 

Қазақстанда металлургиялық зауыт салу туралы бірінші мемлекеттік 
құжат 1942 жылдың сәуірінде шықты. Қарағанды қаласының жанындағы 
Самарқант ауылында 1944 жылы қысқа уақытта салынған зауыт бірінші 
мартен балқытуын берді. Темір кені қорынан Қазақстан дүниежүзінде 8, ал 
ТМД-да 3 орында тұр.

Қара металлургияның негізгі шикізаты – темір кені. Республикамыз темір 
кен орындарына өте бай. Оның ішінде, ірі темір кен орындарының қатарына 
Қостанай облысы Торғай иінінде Соколов-Сарыбай, Лисаков, Қашар, Аят, 
Орталық Қазақстан аумағындағы Атасу, Қаражал кеніштері жатады. Жылы-
на 30–40 миллион тонна темір кенін өндіретін Соколов-Сарыбай кен байыту 
комбинаты жер бетіне жақын орналасқан темір кенін өндіруге маманданған.  
Егер темір қорытпасында көміртектің мөлшері 2 пайыздан аспайтын болса, 
оны болат деп атайды, ал 2 пайыздан 6 пайызға дейін болса, ондай қорытпаны 
шойын деп атайды. Шойынды темір кенінен кен қорытатын пеште өндіреді. 
Ал болатты мартен, конвертор, электр пештерінде балқытып алады. Болат-
тан дайын өнім – прокат алынады. 

Қазіргі кезде қара металлургияның толық циклді және қайта қорыту 
өндіріс орындары бар. Қара металлургия өнеркәсіптерінде темір кенін 
өндіріп, шойын, болат балқытып, прокат және ферроқорытпаларды жасап 
шығарады. Қара металлургия өнімі – темір мен көміртектің қорытпасы. Оның 
құрамында сонымен бірге кремний, марганец, фосфор, күкірт элементтері де 
болады. Қара металдың қасиеті, негізінен, оның құрамында көміртектің аз 
не көп болуына байланысты. 

3-слайд.  Жаңа ақпарат.
Қызықты  дерек.
Адамның денесінде ерітінді түрінде  3-4 грамм темір болады. Ол қанға 

қызыл  түс береді.  Қан құрамындағы темір  азайып кетсе, адам тез шар-
шайды,  басы айналады, көңіл күйі  нашарлайды. Мұндайда дәрігер оған  
құрамында темірі  бар дәрі ішу  керектігін ескертеді. 

4-слайд. Дәптермен жұмыс.
Түртіп алу тест  тапсырмалары.
1. Ең  ірі  ферроқорытпа  зауыты  қай  облыста?
а) Алматы; ә) Өскемен; б) Ақтөбе.
2. Металды  қорыту  үшін  пайдаланатын  отын:
а) ағаш; ә) кокс; б) мұнай.
3. Қазақстан  қара  металлургиясының  негізі  қай  жылы  қаланды?
а) 1938; ә) 1991; б) 1956.
5-слайд (БББ). Қорытындылау.
Үйге мына төмендегідей тапсырма беріледі.
1. Республикадағы темір, марганец, хромит кен орындарына реферат 

жазу.
2. Қара металлургия кәсіпорындарын кескін картаға түсіріп, осы тақы-

рыпты оқып келу. 
Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады.

Алматы облысы
Ақсу ауданы
І.Жансүгіров ауылы.
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ри подготовке к уроку мы определили такие цели: 
– образовательная: совершенствования навыков распознавания 

СЛОЖНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайни  ОМАРОВА,
Салтанат  ЖАНГЕЛЬДИНА,
учителя школы-гимназии №123 
имени К.А. Яссауи

П
сложных предложений, пунктуационных навыков по данной теме; 

– воспитательная: формирование личностной позиции, воспитание бе-
режного отношения к природе, уменше работать в группе;

– развивающая: развитие умения логически излагать свои мысли, аргу-
ментировать, слушать, выделять главное, сравнивать.

Эпиграф урока “Охранять природу – значит охранять Родину”. 
(М.Пришвин)

Начинаем с психологической подготовки учащихся к уроку. Делим класс 
на группы: І – Беркуты, ІІ – Голуби, ІІІ – Лебеди. Далее идет опрос пройден-
ного материала:

А) Что такое предложение?
Б) Какие предложения называются распространенными и нераспростра-

ненными?
В) Что такое грамматическая основа предложения?
Г) Что такое подлежащее?
Д) Что такое сказуемое?
Е) Какие предложения называются сложными?
Рассматриваем материалы о птицах, которые дети заранее подготовили. 

Группы защищают название своих команд.
Ребята получают задания.
1 группа – графический диктант
2 группа – составление кластера
3 группа – синквейн «Птицы»
1 группа – Графический диктант
Быстро кружатся в воздухе птицы, и радует слух их чудное пение. 
Быстро кружатся в воздухе птицы.   
В воздухе птицы.    
словосочетание       простое предложение       сложное предложение
2 группа – собирают кластер

               ГОЛУБИ

3 группа – составляют синквейн на тему «Птицы».
Целеполагание.
– Какова тема урока? (Сложное предложение)
– В чем будем упражняться? (Распознавать СП)
– Зачем? (Чтобы грамотно оформлять на письме)
Итак, грамматическая тема урока – “Сложное предложение”, а лексиче-

ская – “Птицы – наши друзья”.
Дерево, трава, цветы и птицы
Не всегда умеют защищаться.
Если будут уничтожены они
На планете мы останемся одни.  (Д.Роддович)
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– Ребята, как вы понимаете эти слова Д.Роддовича?
– Найдите грамматическую основу предложения. Чем отличается второе 

предложение?
– Как отделяются простые предложения в составе сложного?
После этого переходим к новой теме.
1)      1      ,  и       2     .  2)      1      ,      2                        
Пришла долгожданная весна, и с юга прилетели птицы.
Пришла долгожданная весна, с юга прилетели птицы.
Обращаем внимание на учебник.
Упражнение 7, страница 238
Задание: составьте из двух предложений одно сложное с союзом «когда»
– Птицы вернулись в наши края. Пришла весна.
– Листья зеленеют. Наступает весна.
– Хорошо в степи. Цветут маки.
Творческая работа по группам.
1 группа – «Язык пернатых» - соедините существительные с соответствую-

щими глаголами.
– Голубь  кукарекает  Журавль воркует
– Гусь  чирикает  Ворона  кудахчет
– Кукушка  крякает  Курица  курлычет
– Утка   кукует   Петух   гогочет
– Воробей  каркает  
2 группа – «Найди меня» - замените одну букву в слове так, чтобы полу-

чилось название птицы.
– Граф (грач, гриф)  Сазан (фазан)
– Лист (аист)   Осел (орел)
– Лебеда (лебедь)   Капля (цапля)
– Куница (курица)  Морокко (сорока)
3 группа – «Крылатые слова» - вспомните соответствующие характерис-

тике человека фразеологизмы.
– Человек, резко отличающийся от окружающих, не такой, как все. (Белая 

ворона)
– Человек, свободный в поведении, ни от кого не зависящий. (Вольная 

птица)
– Человек, имеющий жалкий, забитый вид. (Мокрая птица)
– Влиятельный человек. (Важная птица. Птица высокого полета)
– Невлиятельный, незначительный человек. (Невелика птица)
– Опытный, бывалый человек. (Стреляный воробей)
Проводим словарную работу.
В конце урока заполняем “дерево предсказаний”, и предлагаем посмот-

реть передачу “Итоги” (видео).
– Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите информационно-

поз навательную передачу “Итоги”. Сегодня ребята 6 класса закрепили тему 
“Сложное предложение”. Теперь они знают, что сложным предложением 
называется предложение, в котором две и более грамматических основ. На-
помним, что части данных предложении связываются союзами а, и, но, что, 
чтобы, потому что, когда. Между частями сложного предложения ставится 
запятая.

И в завершение нашего выпуска. Объявляем конкурс на написание эссе, 
“Человек и природа” используя сложные предложения. В качестве тезиса 
возьмите слова М.Пришвина “Охранять природу – значит охранять Родину”.

До новых встреч.
г. Алматы.
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овременному обществу нужны образованные, нравственные, творческие 
люди, которые обладают нестандартным взглядом на проблемы, владе-

ФОРМИРОВАНИЕ   АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ  НА   УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ 

Ахимет  БЕКАЙДАРОВ,  
учитель математики общеобразовательной 
школы  №124

С
ют навыками исследовательской работы, могут самостоятельно принимать 
решения. Учителя призваны развить способности учащихся, воспитывать в 
каждом ребенке самостоятельную личность. Поэтому свою цель, как учитель 
математики, вижу в формировании алгоритмического стиля мышления уча-
щихся при обучении математике.

Алгоритмическая линия начинает развиваться в начальных классах; уча-
щиеся младшего возраста изучают простейшие алгоритмы выполнения ариф-
метических операций в содержательном интерпретировании, они овладевают 
навыками выполнения последовательных действий при решении различных 
задач с натуральными числами, при решении задач и упражнений с учетом 
четкого исполнения порядка действий. Это можно рассматривать как подго-
товку операционного стиля мышления учащихся на начальной стадии обуче-
ния математике.

Следующий уровень формирования алгоритмической культуры учащих-
ся – возможность формирования введения понятия алгоритма в V-VI классах 
и формирование его основных свойств в содержательных обозначениях, а в 
отдельных ситуациях на интуитивном уровне.

Такой подход к обучению создает реальные предпосылки для дальнейше-
го систематического ознакомления учащихся с простейшими случаями при-
менения базовых алгоритмических структур при конструировании алгорит-
мов, например в виде блок- схем.

Этот наглядный прием изображения алгоритмов (например при выпол-
нении действий над натуральными, целыми, дробными числами) позволяет 
на доступном уровне демонстрировать и доводить до осознанного усвоения 
и обобщения свойств чисел операций над ними, способствует выявлению и 
развитию внутри предметных связей с дальнейшей целью обучения – прочно-
го и глубокого усвоения учащимися изученного и нового учебного материала.

Обучение математике в V–VII классах сопровождается введением ал-
гебраических и геометрических компонентов, обобщением понятия числа, 
свойств и законов действий над ними.

Вводятся новые буквенные обозначения, рассматриваются действия над 
простейшими алгебраическими выражениями и вычисляются их значения, 
решаются простейшие уравнения и неравенства, задачи на составление урав-
нений, вводится табличный метод записи вычислений, решаются задачи гео-
метрического содержания на простейшие построения, вычисление периме-
тров, площадей, объемов. Имеющиеся в учебнике материал является базой 
для обучения составлений простейших алгоритмов и дальнейшей их записи 
в разных формах: табличной, графической, словесной, формулной.

Наиболее приемлемыми при этом является алгоритмы вычислений, их 
запись с четкой последовательностью выполняемых действий и с дальней-
шим выполнением вычислений.

Алгоритмический подход для достижения дидактической цели при из-
учении, например, натуральных чисел в V – классе заключается в: а) система-
тизации и обобщении знаний о натуральных числах; б) выработке прочных 
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устных и письменных вычислительных навыков действий с натуральными 
числами.

Привожу пример блок схемы для иллюстрации задачи:  «Какие из на-
туральных чисел 2, 18, 27, 11, 22, 26 и 30 являются решением неравенства  
х<21?».   Словесной записи алгоритма может предшествовать показ этой 
блок-схемы.

х<21

Пример этот простейший. Важно, чтобы 
учащиеся получали навык правильного выпол-
нения  составленных предписаний алгоритмов.

Насколько это важно  –  точно выполнять 
предписанные алгоритмом действия при реше-
нии более сложных задач, убеждать нет необ-
ходимости.

Существенным является здесь то, чтобы 
постепенно приучить учащихся к мысли об 
общности многих алгоритмов для выполнения 
действия с натуральными числами, что нару-
шение порядка их выполнения ведет к оши-
бочным результатам. Необходимо так же си-
стематически фиксировать окончание решения 

задачи для оценки его достоверности.
Не употребляя термин « алгоритм » , рассмотренный пример может де-

монстрировать важный момент обучения; взаимосвязанность алгоритмиза-
ции с развитием логического мышления учащихся.

Алгоритмизация в обучении математике способствует формированию 
и прочному усвоению навыков владения математическими методами и , что 
особенно важно , создает предпосылки к формированию первоначальных 
представлений и навыков математического моделирования.

г.Алматы.

дамзат, жабайы жануарлар және үй жануарлары” тақырыбындағы 
сабақ жоспары екі сағатта жасақталып, кіріктірілген сабақ әдісі 

«MAN, BEAST AND DOMESTIC АNIMALS”  

Злиха  РАМЕТУЛЛА,
“Жаңаөзен” мектеп-гимназиясының
ағылшын тілі пәні мұғалімі

“А
қолданылды. Сабақ үрдісінде диалогтік білім беру арқылы сыни тұрғыдан 
ойлауды дамыту, оқытуды және оқуды бағалау модульдері қолданылды.

THE THEME: Man, beast and domestic animals –  Адамзат, жабайы жан-
уарлар және үй жануарлары.

Aims:
Vocabulary: animal parts of the body, animal idioms
Listening: radio report about British and their pets
Speaking: discussing attitudes to animals and identify the different parts of an 

animal
Topic: Nature
Modules: Dialogic teaching, Critical thinking, assessment of and for learning
Expecting results: Students can identify different parts of an animal and 

compare two countries attitudes towards their domestic and wild animals
Visual Aids: video song, handout materials, animal idioms, parts of animals
Method of the lesson:  қазақ және ағылшын тіліндегі кіріктірілген сабақ
Procedure of the lesson
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I. Song  “Mother Nature needs us”.  
Teacher’s activity: Directs the students to focus on the title of the song, sing 

together and invite a short class discussion about the meaning of the song in 2-3 
sentences.

Students’ activity: Students focus their attention to the title of the song, sing 
the song together and give the meaning in two or three sentences.

We´ve got to work together 
to keep the world going´round 
Let´s think about our children 
And leave a cleaner world a behind 
Mother nature needs us 
till the end of time ….
Mother nature needs us 
II. Vocabulary Work.  
Teacher’s activity: This task is given to the students beforehand to be ready. 
Students’ activity: In class students form pairs and complete the chart then 

share with their answers.
Step 1.  Speaking  Look at the photos. Which of the animals live in the wild in 

Europe and Asia? Where do the others live? Salmon / lion / gorilla / eagle
Complete the chart and compare with your partner

Salmon is the common name for several species of fish in the family Salmonidae.   
Salmon are native to tributaries of the North Atlantic (genus Salmo) and Pacific 
Ocean. Salmon are intensively produced in aquaculture in many parts of the world. 
Typically, salmon are anadromous: they are born in fresh water, migrate to the 
ocean, then return to fresh water to reproduce.  

The lion is one of the five big cats in the genus Panthera. The commonly 
used term African lion collectively denotes the several subspecies found in Africa. 
With some males exceeding 250 kg (550 lb) in weight,[4] it is the second-largest 
living cat after the tiger. Wild lions currently exist in sub-Saharan Africa and in 
Asia (where an endangered remnant population resides in Gir Forest National 
Park in India) while other types of lions have disappeared from North Africa and 
Southwest Asia in historic times. Lions live for 10–14 years in the wild, although 
in captivity they can live more than 20 years. They typically inhabit savanna and 
grassland, although they may take to bush and forest.  

 Eagle is a common name for many large birds of prey of the family Accipitridae. 
Most of the sixty species of eagles are from Eurasia and Africa.[1] Outside this 
area, just fourteen species can be found – two in North America, nine in Central 
and South America, and three in Australia. Eagles normally build their nests, called 
eyries, in tall trees or on high cliffs. Many species lay two eggs, but the older, larger 
chick frequently kills its younger sibling once it has hatched. The dominant chick 
tends to be the female, as they are bigger than the male. The parents take no action 
to stop the killing.

Animals             live        eat         born place weight      inhabit          living age
Salmon          he North       under        in fresh         3–7 kg      in fresh           2-3 
           Atlantic and      water        water                              water              years
           Pacific Ocean    plants 
Lion

Gorilla        

Eagle
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Gorilla, the largest primate. The western lowland gorilla inhabits the rain 
forests of the extreme southwestern Central African Republic, and extreme 
southeastern Nigeria. The eastern lowland gorilla inhabits the rain forests of the 
Democratic Republic of the Congo. The mountain gorilla inhabits the Virunga 
Mountains on the border of the Democratic Republic of the Congo, Rwanda, and 
Uganda. A large male gorilla stands nearly six feet (1.8 m) tall and may weigh 600 
pounds (270 kg). Gorillas have heavy bodies, short legs, and long arms. Gorillas 
usually walk on all fours but frequently stand upright.  Females and young males 
have black hair on the back. Older males are called silverbacks because the back 
hair turns silver-gray at about age 12. Gorillas live up to 50 years. Gorillas eat 
leaves, tree bark, roots, flowers, fruit, and grubs. Gorillas are protected by law in 
several African game refuges.

Step 2.  “Animal parts” activities 
Teacher’s activity: Directs the students to match as many words from the box 

as possible with each photo. Which words don’t go with any photo? What other 
animals could those words go with?

Students’ activity: Students match new words with each photo.
Antennae  antlers arms beak claws fangs feathers fins front legs fur gills hind 

legs hooves horn knuckles mane palms paws scales shell tail tentacle tusk whiskers 
wing

Step 3. “What animal am I?” 
Teacher’s activity: Teacher puts the picture of some animals on the table and 

asks them to represent one animal which they like to be and why.
Students’ activity: Students pick an animal which represents them as they are 

now and explain why. 
Eg. I see myself as an adult lion, one of the pack of the friends and relatives 

who I enjoy being with. I feel healthy and strong at the moment and my life has a 
good balance of work.

Dinmuhamed: I have choosen a horse because a horse is a strong and beautiful 
animal. Kazakh people couldn’t live without а horse, it is said “Ер қанаты тұлпар”.

Zhuldyz: Philosopher Thomas White said: ‘Scientific evidence is now strong 
enough to support the claim that dolphins are, like humans, self-aware, intelligent 
beings with emotions and personalities. I love dolphins. Dolphins are very kind 
sea animals and they are very quick and friend of people. And I would like to be 
friendly and kind as dolphins. 

Meirambek: I would like to be as a wolf, in the Spiritual sense is much like 
the wild canine. The Wolf is an animal who runs in packs, never alone. A Wolf 
cares for his own and for others. The Wolf symbolizes strength, power, love, 
companionship, protection speed, will. It symbolizes freedom, nature and energy. 
Much like the soft fur of the Wolf, the spirit of the Wolf is also soft and plush.

Zhansaya: Tortoises and turtles are both reptiles from the order of Testudines, 
but in different classification families. The major difference between the two is that 
tortoises dwell on land, while turtles live in the water some or nearly all of the time. 
The bodies of tortoises and turtles are both shielded by a shell, the upper part of 
which is called carapace, with the lower portion called a plastron.  These reptiles 
are generally reclusive, shy in nature and the longest living animals. But I am not 
shy, I would like my works be the longest living.
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Step 4. Pair work. 
Teacher’s activity: Directs the students to choose the correct answers and use 

the language for talking about how sure they are.
Students’ activity: Students read the questions and choose the correct answer.
1) What is a rhino’s horn made of?          a) hair        b) bone    c) skin
2) What colour is a polar bear’s fur?          a) yellow    b) white     c) transparent
3) How are a cheetah’s claws different from all other cats, big or small?
a) There are six on each paw, not five.  b) They’re soft, not hard.
c) They can’t hide them inside their paws.
4) What  do  penguins  have  covering  their  skin?  a) fur   b) feathers                        

c) nothing
5) Which of these animals is a mammal that has scales?  a) armadillo  b) whale  

с) crocodile
III. Animal idioms – Жан-жануарларға қатысты тұрақты сөз тіркестері.
Мұғалімнің іс-әрекеті. Ағылшын тілі және қазақ тілі пәні мұғалімі 

тұрақты сөз тіркестері жөнінде екі тілде түсінік береді.
Оқушылардың іс-әрекеті. Оқушылар қазақ тілінде жан-жануарларға 

қатысты тұрақты сөз тіркестерінен мысалдар келтіреді.
What is an idiom? And how do me learn them?
– Idiom is a group of words whose meaning is different from the meaning of 

the individual words and therefore not directly translatable.
Қазақ тілі пәні мұғалімі Абатова Мейрамгүлге сұрақтар: 
– Тұрақты сөз тіркестері дегеніміз не? 
– Жануарларға қатысты қандай сөз тіркестері бар?
Қазақ тілі пәні мұғалімі Абатова Мейрамгүл. Идиома фразалық, яғни 

бірнеше сөз топтарынан тұратын ауыспалы мағыналы тұрақты сөз тіркестері. 
Идиоманың өзіне тән қасиетінің бірі дайын тілдік бірлік ретінде қолданылып, 
екі сөзден кем болмайды. Қазақ тілінде жан-жануарларға қатысты тұрақты 
сөз тіркестері: ит өлген жерде – алыста, ит байласа тұрғысыз – ауа райы өте 
нашар, ит пен мысықтай – керісу және т.б.

Ағылшын тілі пәні мұғалімі. Мысалы, ағылшын тіліндегі a storm және 
a teacup cөздері үйлеспейтіндіктен мағынаны ашу қиын, сөздерді жеке-жеке 
аударған кезде мағынасын жояды, ал идиома ретінде адамдардың ой-сезімін, 
ара-қатынасын білдіреді: a storm in a cup – бұлқан-талқан болып ашулану. 

Task 1. “Look out and remember” 
Teacher’s activity: Directs the students to choose the correct animal in the 

idioms.
Students’ activity: Students use a dictionary to check the meanings of animal 

idioms in the sentences.
1)  He can’t go outside because it’s raining cats and dogs / mice/ kittens.
2)  She’s having a lion / hen / whale of a time on holiday.
3) He’s angry because the party was supposed to be a surprise, but somebody 

let the  cat / rabbit / snake out of the bag.
4) Her brother can talk about football until the cats / sheep / cows come home.
5) He’s moved away from London in order to escape the dog / rat / shark race.
6) She’s in the dog / bird / hen house because she crashed her parents’ car.           
Meanings of these idioms
it’s raining cats and dogs – күшті жауын-шашын, whale of a time – бос 

уақыт,  let the  cat   out of the bag – құпияны ашу, cows come home – шаршау, rat 
race – қарбалас өмір, dog house – қиын жағдай   

IV. Speaking “The British and their pets”. 
Teacher’s activity: Directs the students to work with pie chart and answer the 

questions
Students’ activity: Students look at the pie chart and give their answers.
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Step 1. Do you have any idea what the most popular pet in the UK? 
Why do think some people spend a lot of money on their pets? 
 And what is the most popular domestic pet or animal in our country? 
V. “Төрт құбылада төрт түлік». 
Мұғалімнің іс-әрекеті. Интерактивті тақтада сұрақтар беріледі. 
Оқушылардың іс-әрекеті. Оқушылар сұрақтарға тез жауап береді.
1. Төрт түліктің пірлері кандай?
2. Неліктен төрт түлік қазақ халқы үшін маңызды?
3. Маңғыстауда төрт түліктің қай түрлері өсіріледі?
4. Жан-жануарларға байланысты қандай ырымдарды білесіздер?
Жанаргүл. Жылқы атасы – Қамбар ата. Жылқылы бай – сылдыр бай. 

Жылқыны мінсең – үсті жел, ішсең – қымызы бал, жесең – еті бал. Арғымақ 
аттың баласы аз оттап,  көп жусайды.  Асыл ердің баласы аз сөйлеп, көп 
тыңдайды.

Мұхамедәли. Түйенің пірі – Ойсыл қара. Түйе төрт түліктің төресі. 
Түйелі бай – киелі бай.

Ұлдана. Сиырдың пірі –Зеңгі баба. Мүшелдік жыл санауда сиыр – екінші 
жыл. «Сиырдың сүті – тілінде» деген даналық сөз бар. Малды бақсаң, сиыр 
бақ, сүт кетпейді шарадан. Сиырлы бай – сылбыр бай.

Мәдина. Қойдың пірі – Шопан ата. Мүшел жыл санауында қой 8-жыл. 
«Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның көл-көсір» деген сөздерде терең ұғым бар. 
Ешкі иесі – Сексек ата. Қойлы бай – қорлы бай. Ешкілі бай – есепті бай.

Жан-жануарларға байланысты ырымдар 
Ұлжан. Түнде мал санамайды, ол жаман ырым.
Кендірмен байлаған, жыңғылмен айдаған малдың саны өспейді деп 

ырымдайды.
Элеонора. Малдың сүйегін далаға тастамайды, жерге көміп тастайды.
Диас. Мал сатқанда оны ноқтасымен не бас жібімен бермейді, малдың 

басы кемиді деп ырымдайды.
Әнел. Мал үшем не төртем (үш не төрт төл) туса, олардың біреуін  ба-

уыздап, босағаға көмеді. 
VI. «Typical Mangistau livestock farming – Маңғыстауға тән мал 

шаруашылығы».
Мұғалімнің іс-әрекеті. Мұғалім бұл тапсырманы оқушыларға алдын ала 

береді. Маңғыстауға тән мал шаруашылығы, жан-жануарлар әлемі жөнінде 
мәліметтер жинап, зерделеуге бағыт береді.

Оқушылардың іс-әрекеті. Оқушылар сурет бойынша Маңғыстау об-
лысында өсірілетін төрт түлік түрлерін, олардан алынатын өнімдер мен 
тағамдар туралы, пайдасы мен ауа райы құбылыстары, Каспий теңізінде 
және жағалауында өмір сүретін жан-жануарлар әлемімен таныстыра отырып 
табиғатты қорғау қажеттіліктерін атайды.

Жұлдыз. Livestock farming in Mangystau region is strongly affected by 
natural climatic conditions. Widespread occurrence of sand and lands with saline 
soils, a complete absence  of surface water of a salinity suitable for agricultural 
and livestock farming allow  the local population to be engaged in only the 
transhumance type of animal husbandry, that limits the possibilities for expanding 
the range of agricultural products manufactured.  

Әнел. There are 11200 head of cattle, including 5500 cows in the region. The 
proportion of cattle relating to the total numbers of livestock is 4.9%. The highest 
number of cattle are observed in the Mangystau (4200 head) and Beineu (3300 
head) districts. Cattle are mainly concentrated in private farms(78%). The main 
products of animal husbandry in the region are meat and milk. The main breed of 
cattle is a Kazakh Whitehead. 

Элеонора. Camel breeding is a traditional sector of animal  husbandry in 
Mangystau region. Camels are valuable as productive animals. They provide 
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excellent raw material for textiles and the knitted goods and leather industries, not 
giving way to cattle in output of meat and fat. At the same time the cost of young 
Bactrian Camels is much lower than the cost of meat of the productive meat breeds. 
Shubat made from camel’s milk is a very valuable cultured milk product and has 
good medicinal properties. Fresh camel’s milk exceeds cow’s, ilk in content, fat 
and protein, as well as lactose. Camel wool is used equally alongside the best sorts 
of fine sheep wool for the production of high with quality fabrics.

Нұржан. There are 44400 camels in the region. The proportion of camels in 
the general livestock is 24.1%. The largest stock of camels is recorded in the Beineu 
(12800 head) and Mangystau (16900 head) districts. Two types of camels are bred 
in the region: two-humped camels –Kazakh bactrain Camel (Camelus bactrianus) 
and single-humped Dromedary( Camelus dromedaries)- of the Turkmenian Arvana 
breed.

Дінмұхамед. The raising of horses is historically a traditional branch of 
animal husbandry in the region. There are 45 100 head of horses in livestock farms 
of Mangistau region. According to the number of head of horses two districts are 
in the leading: Mangistau with 23 400 head and Beineu  with 6700 head. The 
proportion of horses out of general livestock is 23.1%.

In tough climatic conditions of Mangystau the Adai type of horses, known as 
a Kazakh horse, is raised.

Меруерт. Sheep farming one of the important sectors of livestock production 
in Mangystau region. The main products of sheep are meat, karakul lambskin wool. 

The following breeds of sheep are mostly popular in the region: Edilbai, 
Kazakh fat – rumped coarse wooled and Karakul of different colours.   

VII. «Біліміңді сына». 
Мұғалімнің іс-әрекеті. Мұғалім сұрақтарды шапшаң оқиды.
Оқушылардың іс-әрекеті. Берілген сұрақтарға шапшаң жауап беру 

арқылы өз  білімдерін шыңдайды.
Үй хайуанаттары және ауыл шаруашылық жануарлары.
1. Терісі бағалы аңдардан алынатын өнім «Үлбір – мех»
2. Сыңар өркешті түйенің ғылыми атауы «Дромадер – Camelus-

Dromedarius»
3. Айыр өркешті түйенің ғылыми атауы «Camelus bactrianus».
4. Бұғы мүйізінен алынатын өнім –
5. Күйіс қайырмайтын төрт түліктің бірі – сиыр.
6. Қазақстанда шығарылған биязы жүнді қой тұқымы – қаракөл.
7. Маңғыстауға тән жылқы – Адай жылқысы.
VIII. Reflection ‘I have learnt’ strategy – Кері байланыс «Мен не 

үйрендім». 
Teacher’s activity: Asks the students to give in five or six sentences what they 

have learnt in today’s lesson.
Students’ activity: Students use ‘I have learnt...’ strategy.
IX. Assessment sheet.
Teacher’s activity: Students are given assessment sheet written their names 

and four types of smileys. Teacher assess the students with smileys.
Students’ activity: Students assess themselves with smileys too.
X. Hometask  Reading the text  and make project work on the theme 

“Typical Mangistau wild animals – Маңғыстауға тән жабайы жануарлар 
әлемі” жобалау жұмысы.

I. The East shore of the Caspian Sea and the Ustyurt Plato
II. Spring and Fall migration on the Caspian Sea shore
III. A livestock in the mountains and in the steppes
IV. Reptiles on the territory of Mangistau region

Маңғыстау облысы.
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МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР
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45 минут

ғаш діңінен  өңделетін  материалдармен  жасала-
тын өнім түрлерімен танысу, кесінділерінің алуан 

АҒАШТАН  ЖАСАЛАТЫН 
ҚҰРЫЛЫС  МАТЕРИАЛДАРЫ

Жайнар  ҚАЙЫРҚҰЛОВА,
Индер аудандық білім бөлімі оқушылар 
шығармашылық орталығының қосымша 
білім беру педагогі

А
кең екенін түсіндіре отырып оқушылардың ой-өрісін,  ойлау қабілетін дамы-
ту, оқушылардың еңбекке деген сүйіспеншілігін, қызығушылығын арттыру, 
ұқыптылыққа, талғампаздыққа тәрбиелеуді мақсат етілген бұл жаңа сабақ 
түрінде өтетін дәрісімде баяндау, меңгерту, түсіндіру, ауызша сұрақ-жауап, өз 
бетімен жұмыс жүргізу тәсілдері жүзеге асырылды. 

Физика, математика, биология пәндерімен байланыса жүргізілетін сабақ   
көрнекілігіне ағаш кесіндісінің суреттері,  плакаттар, ноутбук, кітаптар, жур-
налдар, сөзжұмбақ, интерактивті тақта пайдаланылды.

Ағаш діңінен көптеген материалдардың кесінділері өңделеді. Ағаш 
ұсталығы барлық өңірде  де кең көлемде қолданылады. 

Ағаш дегеніміз – өсіп тұрған тығыз материал. Ол тамырдан, діңінен, 
бұтақтарынан тұрады. Ағаштың негізгі бөлігі – діңі. Халық шаруашылығында 
ағашты пайдаланбайтын бірде-бір сала жоқ. Ағаш, әсіресе, құрылыс ісінде аса 
көп қажет. Ағаштан есік-терезе, еден, түрлі жақтаулар мен таяныштар жасала-
ды. Олар өлшемдеріне, жан-жағының кесілуіне қарай әртүрлі материалдарға 
бөлінеді. Қазіргі кезде  құрылыстағы ағаш шеберлігі жұмыстары кең 
көлемде механикаландырылған. Ағашты электр арасының көмегімен 
тіледі. Бұтақ өңдеуші оператор бұтақтарды  кесіп, ағаштың  қабығын та-
зартып, көлденеңінен кесу станогынан өткізеді. Кесілген ағаштардан еден 
тақтайларын, керегекөз (50x50),  белағаш (50x200), шпал (200x200), шпон 
(1x1,5), т.б. материалдар дайындайды. Ағаштың кесілген ұнтағынан қағаз 
ЖАТ(ДСП), ТАТ( ДВП) бұйымдарын шығарады.

Ағаш кесінділерінің түрлері мынадай болады:
– діңгектер деп  тілінген  ағаштың  жалпақтығы 100  миллиметр-

ден жоғары төрт бұрышты материалды айтамыз. Олар жан-жағының 
өңделуіне байланысты екі жағы, үш жағы және төрт жағы тілінген 
діңгектер болып бөлінеді; 

– тақтай дегеніміз – ағаштың жалпақтығы қалыңдығынан екі есе көп 
өлшемді қамтитын материал. Тақтайлар да барлық жағы толық кесілген, 
жартылай кесілген немесе екі жағы ғана кесілген болып әртүрлі сорттарға 
бөлінеді;

– шпон (орыс. шпон, нем.span, spon) – ағаш бағанасының кесінділерінен 
аршу және сүргілеу арқылы жасалған қалыңдығы жұқа табақтар. Шпонның 
қалыңдығы 0,55...1,5 миллиметр болады; 

– итарқа  (стропила) дегеніміз – тақтайдың жалпақтығы қалыңдығынан 
үш немесе төрт есе көп өлшемді алатын материал. Оның өлшемі 50×150 не-
месе 50×200 миллиметр болады;

– шпал деп 150×200 миллиметрлік өлшемде өңделген діңгекті айтамыз. 
Бұл материалды арнаулы темір жол құрылысына қолданады; 

түрлі болатынын,  оның қолдану салаларының да өте 
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– ЖАТ (ДСП) ағаш жоңқасына жабыстырғыш зат (желім) қосып прес-
теу арқылы жасалады. Тақталар қалыңдығы 10,18,20 және 30 миллиметр 
болып  шығарылады. ЖАТ, негізінен, жиһаз жасауға пайдаланылады. ЖАТ-
тан жасалған бұйымдар өңдеуге жеңіл, берік бүріспейді, бірақ оны ылғалды 
жерде ұстауға болмайды, ондай жағдайда жігі ажырап, бастапқы қалпын 
жоғалтады;

– ТАТ-ты (ДВП) ұнтақталған және ұсақталған ағаш қалдықтарына 
түрлі қоспалар (парафин, смола, канифоль, т.б.) қосып престеу арқылы жа-
сайды. Оны бөлмені жылылауға (қабырғаны, төбені қаптап, бетіне сәнді 
қағаз желімдейді немесе сырлайды),  түрлі ағаш ыдыстар жасауға пайдала-
нады. ТАТ бұйымдар өңдеуге ыңғайлы болғанымен онша берік емес. 

Жаңа білімді бекіту үшін осы тақырыпқа арналған тапсырмалар бар. 
1-тапсырма. Мақалдың жалғасын табу.
1. Ағаш ексең аялап,  4. Ер – елдің көркі,
    Басыңа болар саябақ.      Орман-тоғай – жердің көркі. 
2. Бір тал кессең,   5. Орман көп болса, олжаң көп. 
    Он тал ек.   6. Ағашы аласа болса да,
3. Мәуелі ағаш майысқақ.     Алмасы тамаша.
2-тапсырма. 
Жүз мүйізі бар, 
Үстінде киізі бар    (киіз үй)
Киіз үй – қазақ халқының ежелден келе жатқан баспанасы. Сүйегі 

ағаштан жасалады. Ағаштан жасалатын бөліктерін атаңдар. (Уық, шаңырақ, 
сықырлауық және есік, кереге.) «Киіз үй құрастыру». Киіз үйдің 5 бөлікке 
бөлінген суреті. 

3-тапсырма.
1. Тақтай дегеніміз не?
2. Шпон дегеніміз не?
3. ДСП дегеніміз не?
4. Ағаштан алынатын өнімдерді ата.
5. ДВП дегеніміз не?
Тест арқылы сабақ қорытындыланады. 
1. Ағаштың жіңішке кесіндісін не деп атайды?
а) шпон; ә) шпал; б) итарқа.
2. Ағаш ұнтағын желімге араластырып нығыздау арқылы шығаратын ма-

териал:
а) шпал; ә) ДСП; б) тақтай.
3.  Ағаш материалдарын өңдеу неге байланысты?
а) құрылысы; ә) қолдануы; б) қасиеті.
4. Тақтайдың жалпақтығы қалыңдығынан үш немесе төрт есе көп өл-

шемді материал:
а) шпон; ә) тақтай; б) итарқа.
5. Шпонды бірнеше қабаттап желімдеген материалды не деп атайды?
а) ДСП; ә) тақтай; б) ұшқат.
6. Ұшқатты қандай ағаштан дайындайды?
а) қайың, емен, көктерек, шетен, үйеңкі; ә) тал, терек, шамшат; б) қайың, 

қарағаш. 
7. Үй жиһаздарында қандай материалдар қолданылады?
а) шпон; ә) шпал; б) ДВП, ДСП, ағаш.
8. Ағаштар қандай топқа бөлінеді?
а) ұшқат, шпон; ә) жапырақты, қылқанды; б) ДВП, ДСП.
9. Итарқа кесіндісінің өлшемі:
а) 100 миллиметр жоғары; ә) 50×150, 50×200 миллиметр;  б) 0,5×3 мил-

лиметр.
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10. Ағаштың жалпақтығы қалыңдығынан екі есе көп өлшемді қамтитын 
материал:

а) тақтай; ә) шпон; б) шпал.
Шығармашылық тапсырмаларды орындау нәтижесінде оқушының 

дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі мен көзқарасы қалыптасады. 
Шығармашыл тұлға қалыптастыру үшін оны тәрбиелейтін мұғалім де 
шығармашыл, дарыны мен таланты ұштасқан, рухани бай болуы қажет. 
Шығармашыл мұғалім үшін біреудің тәжірибесін қайталағаннан гөрі өз 
жаңалықтарын, білгендері мен түйгендерін басқаларға ұсына алуының, 
шығармашылық бағыттылықтың болуының мәні зор.

Атырау облысы.

аңа сабақ түрінде өтетін бұл дәрісімде оқушыларға су туралы жалпы 
түсінік беру, судың маңыздылығын ұғындыру, табиғаттағы судың үш 

СУ – ӨМІР  НӘРІ

Гаухар  СЕЙСЕКЕНОВА, 
Т.Аманов  атындағы №16  жалпы  орта  білім  беретін 
мектептің  бастауыш  сынып  мұғалімі

Ж
күйімен таныстыру, табиғатты аялауға, жер байлығын үнемдеп пайдалануға 
тәрбиелеу мақсат етіліп, сабақта тәжірибе жасау жұмысы жүргізіледі. Ол 
үшін оқулық, сызба, глобус, жер шарының жартышар картасы және стақан, 
колба, су, мұз, лимон сияқты қажетті құралдарды пайдаланамын.

Сабақ әдебиеттік оқу, математика, қазақ тілі пәндерімен байланыстыра 
жүргізіледі. Дәріс басында проблемалық сұрақтарды қоямын. “Су деген не? 
Табиғатта су қандай күйде кездеседі?”  деген.

Сосын сабаққа психологиялық дайындық жасатамын, одан кейін ғана  үй 
тапсырмасын сұраймын. Оның дұрыс жауабы тұсына «+» белгісін қоямыз.

– Адам ауасыз бірнеше минут қана тіршілік ете алады +
– Ауа түссіз +
– От жануы үшін су керек –
– Ауаның пішіні болады –
– Ауа мөлдір +
– Ауа иіссіз +
Жаңа сабақтың тақырыбын ашу мақсатында жұмбақ беріледі.
Аяғы жоқ, жорғалайды, жүреді,           Онсыз бірақ жер бетінде тіршілік жоқ,
Аузы да жоқ сыңғырлайды, күледі.        Айтыңдаршы, осыны кім біледі?
          (Су)
Оқушылардың су туралы білімдерін, түсініктерін анықтап байқау үшін 

сұрақ қойып, жауаптар аламын.
– Су жайында не білеміз? Өсімдік, жануар және адам өмірінде судың 

қандай маңызы бар? (Оқушылар дәптердің 15-бетіндегі 1-тапсырманы жаза-
ды.)

– Су қандай зат?
– Судың түсі қандай?
– Судың пішіні бола ма?
– Суды қандай жерлерде кездестірдің?
Су ағады, оны ішеміз, тұрмыста қолданамыз, жуынамыз, өсімдіктерді 

суа рамыз. Ол – сұйық зат. 
Картаны көрсете отырып жер шарының 4/3 бөлігін су алып жатқанын 

түсіндіремін. 
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 «Айтып бер – ұмытып қалмайын, көрсетіп бер – есімде қалсын, өзіме 
істет – үйренейін». Конфуций.

Бұдан кейін судың қасиетін білу үшін тәжірибе жасау жұмыстарын 
атқарамыз.

1-тәжірибеге қажетті заттар: мұз сынығын, стақан, табақша, құмыра, су.
Суды стақанға, табақшаға, құмыраға құямыз.
– Судың пішіні қандай болды? Неліктен?
– Мұз сынығын анықтап қара. Оның пішіні қандай? Мұзды табақшаға не 

алақаныңа салып көр. Не болды?
Негізгі сұрақты топта талқылап,  қорытынды жасалады.
Судың пішіні болмайды.Қандай ыдысқа құйсақ, сондай пішінде болады.
2-тәжірибеге қажетті заттар: стақан, түсті қағаздар жолағы, су.
Стақанға су құй. Стақандағы суға әр түсті қағаз жолақтарын кезекпен 

салып, оны судың түсімен  салыстыр. Судың түсін қызыл, сары, көк, сұр деп 
айтуға бола ма?

Негізгі сұрақты талқылатып,  қандай қорытынды шығаруға болатынын 
сұраймын.

Қорытындысы: су түссіз болады.
3-тәжірибе. Судың мөлдірлігі қандай?   
Қажетті заттар: 2 стақан, 2 қасық, су, сүт.
Жұбыңмен бірге «мөлдір» дегеннің не екенін талқыла. Бірінші стақанды 

таза сумен толтыр. Екінші стақанға сүтті құй. Екі стақанға да қасық сал. Не 
көріп отырсың?

Қандай қорытынды шығаруға болады?
Қорытындысы: су мөлдір болады.
4-тәжірибе. Судың дәмі қандай?
Қажетті заттар: қант, тұз лимон, пияз, су, табақшалар.
Табақшаларға қант, тұз, лимон тілімін, пияздың әрқайсысын жеке-жеке 

сал. Үстіне су құй. Судың дәмін тат. Дәмі қандай? Қант, тұз, лимон, пияздың 
дәмін көр. Олардың  дәмін  сипатта.

Негізі сұрақты жұбымен талқылап, қорытындысын шығарады.
Қорытындысы: су дәмсіз.
5-тәжірибе. Судың иісі қандай?
Қажетті заттар: лимон, пияз, су, табақшалар, орамал.
Лимон тілімін, пиязды жеке-жеке табақшаларға салып, үстіне аздаған 

су құй. Өз жұбыңның көзін байлап, табақшаларды кезекпен иіскетіп, иісін 
анықта.

Негізі сұрақты жұбымен талқылайды. Судың дәмін қалай өзгертуге бо-
лады?

Қорытындысы:  судың иісі болмайды.
Су – түссіз, мөлдір, иісі жоқ, судың пішіні болмайды, сұйық, буға айнала-

ды, мұзға айналады. Тәжірибелер нәтижесімен осындай жалпы қорытынды 
жасалады. 

Сергіту сәтінен соң  жаңа сабақ бойынша оқушыларды сөйлетемін.
1-қатар  “Су – тіршілік көзі’’ тақырыбына өз ойларын жазса, 2-қатар 

судың қасиеттерін айтады,  3-қатар суды қорғау туралы ереже ойлап шығаруы 
тиіс.

Су ’туралы мақал-мәтел айтқызамын.
1. Су анасы – бұлақ,  3. Көлдің көркі – құрақ,
    Сөз анасы – құлақ.      Таудың көркі – бұлақ.
2. Судың да сұрауы бар.  4. Бұлақ көрсең көзін аш.
Сабақ соңына қарай “Сабақ сендерге ұнады ма?”, “Несімен ұнады?” де-

ген алгоритм сұрақтарына жауап ала отырып сабақты қорытындылаймын.
Семей қаласы. 
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айыс-сабақта көзделетін мақсаты мыналар.
Білімділігі. Математика пәні бойынша алған 

«ҚЫЗЫҚТЫ МАТЕМАТИКА» 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ САЙЫСЫ 

Роза ЖҮКЕЕВА, 
спортқа дарынды балаларға арналған      
мамандандырылған облыстық  мектеп-интернатының 
математика пәні мұғалімі  

С
білімдерін стандартты емес жағдайларда, өмірде қолдана білуге үйрету. 
Оқушылардың ынтасын, зейінін арттыру, алған білімдерін тереңдету, 
тиянақтау.

Дамытушылығы. Оқушылардың шығармашылық қиялын, интеллек-
туалдық ойлау қабілетін дамыту. Оқушылардың логикалық ойлауын, сана- 
сезімін жан-жақты дамыту, зеректілігін қалыптастыру, қызығушылығын, 
белсенділігін арттыру, танымдық, шығармашылық ізденістерін ұштау.

Тәрбиелігі. Оқушыларды еңбекқорлыққа, ұйымшылдыққа, ынтымақ-
тастыққа, өз бетімен бірлесе әрекет жасап жұмыстануға, ой-пікірлерін ашық, 
еркін айтуға,  өзара еңбектерін бағалай білуге тәрбиелеу.

Сайыс барысы төмендегіше жүргізілді.
Слайд №1 (титул).
1-жүргізуші. Қайырлы күн құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар!
2-жүргізуші.  (Слайд №2 (тақырып) Мектебімізде математика күні ая-

сында 9 «а», «ә» сыныптары арасында өткізгелі отырған «Қызықты матема-
тика» сайысымызға қош келдіңіздер! 

1-жүргізуші. Орыс ғалымы М.Ломоносов «Ақыл-ойды тәртіпке 
келтіретін – математика, сондықтан оны оқу керек» деген болатын. Олай 
болса, бүгін сіздер математиканың жұмбақты да тартымды әлемімен таныса-
сыздар.

2-жүргізуші. Сонымен қатар бұл әлемнің қаншалықты қызықты  әрі сан 
түрлі екендігіне көз жеткізесіздер. 

1-жүргізуші. Сайыста сіздерге әр түрлі сұрақтар мен тапсырмалар 
ұсынылады.

2-жүргізуші. Жеңіп шығу үшін сіздер белсенділік  танытып, берілген 
сұрақтарға  тезірек  ойланып, жауап берулеріңіз керек және тапсырмаларды 
дұрыс орындауларыңыз қажет.

1-жүргізуші. Ендеше сайысқа қатысқалы отырған оқушылармызды 
ортаға шақырайық. 

2-жүргізуші. Слайд №3 (суреттер). Мектебіміз спортқа дарынды 
балаларға арналған  мектеп болғандықтан, сіздерге мына бір спорттық 
суреттердің ішінен өздеріңізге ұнағанын таңдауларыңыз сұралады.

1-жүргізуші. Суреттеріңізді таңдап болсаңсыздар,  баршамыз ортада 
шаттық шеңберін құрайық.

2-жүргізуші. Әр сайыскер таңдаған суреттері бойынша қысқаша мәлімет 
беріп өтуі керек. Кәне, бастайық. (оң жағындағы оқушыдан бастайды)

1-жүргізуші. Тамаша! Көп рахмет! Көптеген мәліметтер алдық. Олимпи-
ада жүлдегерлерін білдік. Сіздерге де осындай жетістіктерге жетіп, биіктен 
көрінулеріңізге тілектеспіз.

2-жүргізуші. Оқушылар енді қолдарыңыздағы суреттер бойынша жазғы 
олимпиада спорт түрлерін 1 нөмерлі үстелге, ал қысқы спорт түрлерін  2 
нөмерлі үстелге орналасуларыңыз сұралады. (Екі сынып араласып топқа 
бөлінеді)

1-жүргізуші. Енді білім сайысының әділ бағасын берер қазылар 
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алқасымен таныс болыңыздар.   
2-жүргізуші. Әділқазылар алқа мүшелерімен таныстырып өтеді.
1-жүргізуші. Ойынымызды бағалау тәртібімен әділқазылардың өздері 

таныстырып өтсін. 
(Әділқазылар ойын барысын бағалауда төмендегідей бағалау әдістері 

пайдаланатындығын хабардар етті: 1) саусақ белгісі; 2) балдық жүйе; 3) 
екі жұлдыз, бір тілек. 

2-жүргізуші. Бақ пен бап сыналар бұл жарысқа қатысып отырған 
оқушыларға сәт сапар тілей отырып сайысымызды бастаймыз.

1-жүргізуші.  Слайд №4 (сайыс кезеңдері). Ең алдымен,  сайыскерлер 
мен  көрермендерді сайыс кезеңдерімен таныстырып өтейік.    

Сайыс кезеңдері: (екі жүргізуші кезектесіп оқиды)
1. Топ таныстырылымы.   4. Жеті керемет.
2. Математикалық эстафета. 5. Үй тапсырмасы.
3. Логикондар.   6. Сыйлық.
2-жүргізуші. Слайд№5 (таныстыру). Сайыстың шарты бойынша 

1-кезеңінде топтар өздерін таныстырады. Әрбір топ өзінің тобының атын, 
ұранын анықтап, өздерін таныстырады. Әзірлену уақыты 2-3 мин, ал қорғау 
уақыты 2 мин. Іске сәт! 

1-жүргізуші. Берілген уақыт аяқталды. Топтардың қорғау ретін 
анықтайық, ол үшін қағаздарды суырайық. 

2-жүргізуші.  Сайыстың 1- кезеңі бойынша бағалау үшін сөз кезегін 
әділқазыларға берейік.

1-жүргізуші. Рахмет.
Сынның да сыны бар ғой сыналатын,       Жылдамдық керек мұнда әрі өткірлік,
Әртүрлі білім сырын ұға алатын.             Сыналып әр секундпен жүре алатын.
2-жүргізуші. Сайыстың 2-кезеңінде орындалатын тапсырма – «Мате-

матикалық эстафета» Слайд №6 (сұрақтар) «Кім шапшаң».  Бұл турда 
сіздерге математикалық 12 сұрақтан беріледі. Сол сұраққа тез, дұрыс жауап 
берулеріңіз қажет. Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен есептелінеді.

1-жүргізуші.  Бір топқа сұрақтар, беріледі. 
1. Қандай сан барлық сандарға қалдықсыз бөлінеді?  (0)
2. Бір жанұядағы 5 ұлдың бір – бірден қарындасы бар. Жанұяда барлығы 

қанша бала бар? (6)
3. Үстелдің 4 бұрышы бар. Егер бір бұрышын кесіп тастаса, неше бұрыш 

қалады? (5)
4. 5 алманы 5 қызға тең бөліп беру керек және де себетте бір алма қалу 

керек. (1 алманы себетпен қоса беру керек)
5. Жазықтықта қиылыспайтын екі түзу (параллель түзулер)
6. Көпбұрыш қабырғаларының қосындысы (периметр)
7. Шеңбер нүктесін оның центрімен  қосатын кесінді  (радиус)
8. Квадраттық функциясының графигі (парабола)   
9. Үшбұрыштың берілген төбесіндегі бұрышына сыбайлас бұрыш  

(сыртықы бұрыш)
10. Шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесінді  (хорда)
11. Дәлелдеуді қажет етпейтін  тұжырым (аксиома)
12. Қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы (синус)
2-жүргізуші. Екінші топқа сұрақтарын береді.
1. Ең кіші натурал сан. (1)
2. 7 май шам жанып тұр. Екеуі сөніп қалды, қанша май шам қалды? (2)
3. Екі жұп жылқылар 40 км шауып шықты, әр жылқы қанша км шапты? 

(40км)
4. Бос ыдыстың ішінде қанша жаңғақ бар? (0)
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5. Тік бұрышты үшбұрыш туралы теорема (Пифогор теоремасы)
6. Тік бұрыш жасап қиылысатын екі түзу? (перпендикуляр)
7. Үшбұрыштың төбесін  қарсы жатқан қабырғасынының ортасымен 

қосатын кесінді (медиана)
8. Дәлелдеуіді қажет ететін тұжырым (теорема)
9. Барлық қабырғалары тең тіктөртбұрыш (квадрат)
10. Дөңгелектегі ең үлкен хорда  (диаметр)
11. Іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы (косинус)
12. Тік бұрыштан үлкен, жазық бұрыштан кіші бұрыш (доғал бұрыш)
1-жүргізуші,  Сайыстың 2-кезеңі бойынша жинаған ұпайлар санын айту 

үшін сөз кезегін әділқазыларға берейік.
2-жүргізуші. Рахмет. Сайыстың  3-кезеңінде орындалатын тапсырма  – 

«Логикондар». Бұл тапсырмада әрбір командаға берілген математикалық  
ұғымдарды өздері білетін түсініктерімен толықтырып, жалғастырып жазуы 
керек. Әр топқа 4 ұғымнан беріледі. Слайд №8 (логикондар)  Осы тапсырма-
лар жазылған қағаздар топтарға үлестіріледі.)

Тапсырмаларды алдыңыздар. Әзірлену уақыты 3 минут, ал қорғау 
уақыты да 3минут. Іске сәт! (оқушылар берілген бетті флипчартқа жапсырып, 
жалғастырып жазады)

1-жүргізуші.  Берілген уақыт аяқталды. Ортаға келесі болып шығатын  
топты шақырайық. 

2-жүргізуші. Сайыстың 3-кезеңі бойынша бағалау үшін сөз кезегін 
әділғазыларға берейік.

1-жүргізуші. Рахмет. Сайыстың  4-кезеңіндегі тапсырма – «Жеті кере-
мет». Слайд№9 (жеті керемет) Оқушылар берілген тапсырманың керемет 
екендігін дәлелдеуіңіз керек. 

2-жүргізуші. Оқушылар! Әрбір топ ұяшықты таңдайды. Таңдалған 
ұяшық  тапсырмаларын жазып  отырасыздар.   (1-жүргізуші тапсырмаларды 
топтарға беріп тұрады). (ұпайлары топтарға беріледі, әр топ үш ұяшықтан 
таңдайды)

1-жүргізуші.  Әзірлену уақыты 5–7 минут, ал қорғау уақыты 3 минут. 
2-жүргізуші.  Берілген уақыт аяқталды.  (Топтарды қол соғып, қошеметтеп 

отырайық)
1-жүргізуші. Соңғы жетінші керемет тапсырмасы сандықта берілген. 

Сандықты ашып жетінші кереметті көріп білейік. 
 «Шығыстың жарық жұлдызы – Әл-Фараби». 
 «Туған жеріміздің мақтанышы – А.Д. Тайманов». 
 «Тағдырын ғылымға тапсырған  – А.Жұмаділдаев» .
 «Жерлесіміз – Н.Темірғалиев».
(Слайдтан оқылады)
2-жүргізуші. Тапсырманы анықтадыңыздар, енді топтар кезектесіп 

тұлғаларды таңдайсыздар. Белгіленген уақытқа үлгергендеріңізше жұмыс-
танып, жауап бересіздер. 

Әзірлену уақыты 4 минут,  қорғау уақыты 3 минут. 
1-жүргізуші. Сайыстың 4-кезеңі бойынша бағалау үшін сөз кезегі  

әділқазыларға беріледі.
2-жүргізуші. Рахмет. Өздеріңізге белгілі сайыстың  5-кезеңіндегі үй тап-

сырмасы –  (Слайд №17  ертегі) «Ерте, ерте, ертеде»,  яғни  математикалық 
ертегі құрастырып келулеріңіз керек болатын, әзірленген ертегілерді 
әділқазыларға тапсыруларыңыз сұралады. (уақыт қалса мазмұнды бір ертегіні 
оқыту).

1-жүргізуші.  Сайыстың 5-кезеңін және барлық сайыстың қорытындысын 
әділқазылар  жинақтағанша біз сайыстың соңғы кезеңіне кірісе берейік.

2-жүргізуші. Сайыстың соңғы кезеңін көрермендермен ойнаймыз. (Слайд 
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№18 сыйлықтар) Бұл кезеңде сыйлықтар ойналады. Сыйлықтар жұмбақпен 
жасырылған, шешуін тапқан көрермен сыйлығын алады. 

1-жүргізуші. 1-сыйлық ойналады. (Слайдтан оқылады). Жауабыңыз 
қабылданды, дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс таптың, Жарайсың!        

Алтын сандықтан сыйлығыңызды алыңыз.  ( Таба алмаған жағдайда  топ 
мүшелерінен сұралады.)

2-жүргізуші. 2-сыйлық ойналады. (Слайдтан оқылады). Жауабыңыз 
қабылданды, дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс таптың,жарайсың!        

Алтын сандықтан сыйлығыңызды алыңыз.  ( Таба алмаған жағдайда  топ 
мүшелерінен сұралады.)

1-жүргізуші. Біз сыйлықтарымызды ойнатып болдық. Енді сөз кезегін 
әділқазыларға береміз.

(Әділқазылар сөйлейді.)
2-жүргізуші.  Сонымен біздің сайысымыз өз мәресіне жетті. Бүгін-

гі сайысқа  қатынасып,  өз білімдерін, ұшқыр ойларын білдірген  құрбы-
ларымызды тағы қол шапалақтап қошемет көрсетіп жіберейік!

1-жүргізуші:  Ортаға бүгінгі кеште ерекше танылған топ, яғни сайыс  
жеңімпаздарын шақырайық. Құттықтаймыз!  (Басқа топтарға да беріледі) 

Математикасыз өмір сүру мүмкін емес. Уақытты алтынға балап, әр 
сағатын санап жүретін адам математика амалдарына ұшыраспай қоймайды. 
Сағатпен еңбек етеміз, уақытпен демаламыз, тамақты өлшеп пісіреміз, есеп-
теп сауда жасаймыз дегендей, математикасыз өмір сүру мүмкін емес.

2-жүргізуші. Бүгінгі сайысымызға қатысқан, көрермен болған 
оқушыларға, ұстаздарға көп-көп рахмет! Сайысымыз аяқталды.

1-жүргізуші. Қош сау болыңыздар! (бірге айтады)
Орал қаласы.
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абақта оқушыларға Әмірхан Абдуллиннің 
«Ақкөл жағасында» шығармасы бойынша Ах-

АҚКӨЛ  ЖАҒАСЫНДА 

Слухан  ЮНУСОВА, 
“Қазыбек бек”  орта мектебінің 
бастауыш  сынып мұғалімі 

С
мет Байтұрсынұлы өмірімен таныстырып, мәтіндегі 
негізгі ойды ұғындыру, түсініп дұрыс оқуға, қорытынды 

шығаруға машықтандыру, туған елі,туған тілі туралы түсініктерін кеңейту, 
сөздік қорын молайту, есте сақтау қабілеттерін  арттыру, Отанын сүюге, 
адамгершілікке тәрбиелеу мақсат етілді. 

Жаңа сабақ түрінде өткен дәрісте  талдау, жинақтау, дамыту, сұрақ-жауап, 
әңгімелесу әдіс-тәсілдерін қолдана отырып,  интерактивті  тақтаны көрнекілік 
ретінде пайдаланамын.

Ұйымдастыру бөлімінде оқушылардың оқу-құралдарының  түгелдігін 
бақылап, зейіндерін сабаққа аудару үшін мына өлең жолдарын оқимын.

Бес болсын тек  бағамыз,  Өнер-білім  көп оқып                                                                                                    
Білімнен  бақыт  табамыз.     Өсе  берсін  санамыз.

Сосын үй  тапсырмасын  тексеремін. (Ахмет  Байтұрсынұлы, «Екі  шы-
бын».)

Топпен жұмыс кезінде 1-топ Ахмет  Байтұрсынұлының  өмірі  туралы  
әңгімелесе, 2-топ  «Екі  шыбын»  өлеңін  жатқа  айтып береді, ал 3-топ  «Екі 
шыбын»  өлеңін  сахналайды.

Мына төмендегі сұрақты қойып, жауап алынады.
– “...Даналық – өшпес  жарық,  кетпес  байлық, Жүріңдер,   іздеп  тауып  

алалық  та!” Бұл кімнің өлеңі? (Ахмет Байтұрсынұлы)
Жаңа сабаққа кірісер алдында Ә.Абдуллиннің «Ақкөл жаға сында» 

мәтінімен таныстырып өтемін және оқулықпен жұмыс жүргізіп, м  әтінді 
тізбектеп оқытамын.                                                                                                                                                              

– Мәтінде кім туралы айтылған?                                                                                                                                                                                                                                                  
– А.Байтұрсынов кім?                                                                                                                                                                    
– А.Байтұрсынов туралы мағлұмат беріледі.
Ахмет  Байтұрсынұлы  1872  жылы 5 қазанда  Қостанай  облысы  Жангелді  

ауданындағы  Сарытүбек  ауылында  дүниеге  келді.  Ол қазақтың  ақыны, 
әдебиет  зертеуші  ғалымы, педагог,  аудармашы,  қоғам  қайраткері.  Қазақ  
халқының   ХХІ ғасырдың  басындағы  ұлт-азаттық  қозғалысы  жетекшілерінің  
бірі, мемлекет  қайраткері,  қазақ  тілі  білімі мен  әдебиеттану  ғылымдарының  
негізін  салушы ғалым,  ұлттық  жазудың  реформаторы,  ағартушы, Алаш  
орда  өкіметінің мүшесі.

Ахмет Байтұрсынұлы жайлы бейнефильм көрсетілген соң дәптермен 
жұмыс атқарылады. Онда балалар  күннің жадын, тақырыпты жазады. 

Сөздікпен  жұмыс.
Көшір  –  арба айдаушы.
Ныспы – адам аты-жөні.                                                                                                                             
Боқжама  –  қолдан тігілген дорба.                                                                                                                 
Әуез – құлаққа жағымды дыбыс.
Сергіту сәтінен кейін сұрақ-жауап алынады.
– А.Байтұрсынов қайда келді? (Мәшен ауылына.) 
– Онда кімдермен кездесті? (Балалармен.)
– Қайда кездесті? Балалар не айтты?
Шығармашылық тапсырмалар бойынша жұмыста  1-топ   Мәшен ау-
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ылын суреттейді,  2-топ  жұмбақ жасырады,  3-топ  жаңылтпаштар айта-
ды.                                                                                                                                                                                       

Әңгімеде А.Байтұрсыновтың қандай еңбектері айтылған? («Әліпби», 
«Тіл құралы».) 

Нақыл сөздер айтылып, ой-пікірлері тыңдалады.
«Тіліміздің бүлінбей сақталуын тілесек , әуелі, өз ана тілімізде оқып, со-

нан соң басқа тілді үйренуге тиіспіз»  (А.Байтұрсынұлы).
«Әлем әдебиетіндегі алғашқы жүз кітапты емін-еркін бар бояумен 

төгілтіп түсіретін тіл – қуатты тіл, қазақ тілі сондай тіл»  (Н.Ә. Назар-
баев).

Қорытынды бөлімде мына сұрақтарға жауап алынады.
– Әнгімеде кім туралы айтылды?
– А.Байтұсынұлының сөйлеген сөзінен, іс-әрекетінен қандай адам екенін 

байқадыңдар?
– Балалардың айтқан жаңылтпаштары мен жұмбақтары ұнады ма?
Үйге «Ақкөл жағасында» мәтінін түсініп оқу, мазмұнын айту, Ахмет 

Байтұрсынұлы туралы қосымша материалдар жинау тапсырылып, сабаққа 
белсене қатысқан оқушылар еңбегі бағаланды.

Алматы облысы
Жамбыл ауданы
Қазыбек бек бекеті.
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сыныпта өткізген сабағымның мақсаты мына төмендегілерді қамтыды.
1. Білімділігі: оқушыларға бал беретін араның құрылысы туралы 

БАЛ БАЛ АРАСЫ ЖӘНЕ ҚҰМЫРСҚАЛАР 

Назира   ӘМІРХАНОВА,
Шет жалпы орта білім беретін мектебінің 
биология пәні мұғалімі

7-
білім беру.

2. Дамытушылығы: оқушылардың ойлау қабілеттерін, оқуға деген 
қызығушылықтарын дамыту.

3. Тәрбиелілігі: өз бетімен жұмыс істеуге тәрбиелеу.
Сабақ 6 қалпақ әдісі, сыни тұрғыдан ойлау элементтері, сұрақ-жауап 

тәсілімен жүргізіліп, керекті құрал-жабдықтар ретінде интерактивті тақта, 
слайд, пайдаланылды. 

Ашық сабақ түрінде өткен дәрістің басында Эдвард де Бононың 6 қалпақ 
ережесі бойынша үй тапсырмасын сұрау үшін оқушыларды 2 топқа бөліп, 6 
қалпақты таратып беремін.

Әр типтің қысқаша сипаттамасы мынадай.
Ақ қалпақ. 
Ақ түс таза қағаз беті сияқты алалықсыз және объективті. Фактілер, 

ақпарат, сұрақтар негіз болады.
Қандай ақпаратымыз бар?
Қызыл қалпақ.
Қызыл түс ашуды, шиеленісті білдіреді. Қызыл қалпақта адамды эмоци-

ялар, сезу, сезімдер билейді. Осыған байланысты менде қандай сезімдер ту-
ындайды? 

Сары қалпақ.
Сары түс – күн көзінің, тіршіліктің түсі. Сары қалпақтағы адам опти-

мизмге толы, ол артықшылықтарды іздестіреді. Не себептен осыны істеу ке-
рек? Артықшылықтары қандай?

Қара қалпақ.
Қара түс – қараңғылық, қаһарлық, бір сөзбен айтқанда, суық. Қара 

қалпақта адам қауіптілік танытады. Бұл көмектеседі ме? Қандай қателер бар?
Жасыл қалпақ.
Жасыл қалпақ – өсімдіктердің, молшылықтың, табыстылықтың түсі. 

Жаңа идеялар туындап, шығармашылық бастауын алады. Осы жағдайда не 
істей аламыз? Баламалы идеялар бар ма? – деген сұрақтар туындайды

Көк қалпақ.
Көк қалпақ – аспан түсі. Ол ұйымдастыру және басқарумен байланысты. 

Неге қол жеткіздік? Болашақта не істеу керек?
Алдымен ой шақыру үшін жұмбақ шешкіземін.
Ұшады,   Жазыңда болады.
Қонады,   Түр-түсі сары ала,
Гүлдердің қонағы.  Не нәрсе? (ара)
Қысыңда көрінбей,

* * *
Күн нұрын далаға берді, Гүл оны араға берді,
Дала оны гүлге берді, Ара әкеп бізге бердi. (Бал)

Ойлан, жұптас, талқыла әдісі арқылы оқушылардың ойларын біріктіріп 
аламын. Сосын жаңа сабақты бастаймын.

Балара – топтасып тіршілік ететін насеком. Олар үлкен топ құрып 
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тіршілік етеді. Бал беретін балараның әрбір отбасында бір ірі-аналық ара (пат-
шасы), жүздеген аталық аралар – трутеньдер және он мыңдаған жұмысшы 
баларалар болады. Жұмысшы баларалар – бұлар толық жетілмегендіктен, 
көбейе алмайтын аналық аралар. Баларалар  әдетте ағаш қуысында, ал қолдан 
өсіргенде арнайы жасалған ағаш үйшіктерде-ұяларда мекендейді. Баларалар 
балауыздан өте көп алты қырлы ұяшықтардан тұратын кәрездер (соты) жа-
сайды.

Жұмысшы балараның құрылысы. Баларалардың түк басқан ірі 
басының екі жағында екі күрделі көзі, олардың аралығында үш жай көзшелері 
болады. Алдыңғы жағынан ұзын имек мұртшалары шығып тұрады.

Балара тіршілігінде сезім мүшелері маңызды рөл атқарады. Қараңғы 
ұялардың ішінде негізіне мұртшаларына орналасқан сипап сезу мүшелерінің 
маңызы зор. Балараларға гүл іздеуі үшін иіс сезімі мен көру сезімі қажет. 
Баларалар сары және көк түстерді, тіпті адам көре алмайтын ультракүлгін 
сәулелерді де ажыратады, бірақ, қызыл түсті көрмейді.

Баларалар ұяшықтар жасағанда балауызды жақсы жетілген кеміргіш 
жоғарғы жақтарымен илеп өңдейді. Олар гүлдерге қонғанда аталықтардан 
тозаң алады. Төменгі жақтарымен және төменгі ұзын ерінімен балара шірінін 
жалап, сорады, сондықтан баларалардың ауыз мүшелері еміріп-жалағыш 
мүшелер деп аталады.

Гүлден сорылып алынған шірін көлемділеу келген жемсауға түседі де 
жемсау бездерінен бөлініп шыққан сұйықтықпен араласады. Осыдан соң ара 
шірінді кәрез ұяшықтарына орналастырады, ол сонда балға айналады.

Балараның көкірегін қалың түк басқан, оның арқасында мөлдірлеу 
жарғақ қанаттары болады. Жұмысшы баларалардың аяқтары гүл тозаңын 
жинауға, кәрез ұяшықтарын жасауға бейімделген. Жұмысшы балараларда 
құрсағының ұшында шаншары болады. Оны жануарлардың немесе адамның 
денесіне шанышқанда у құйылып, қатты ауыртады. Ұсақ жәндіктер араның 
уына өліп кетеді.

Балара отбасының тіршілігі. Көктемде, күн жылына бастаған кезде 
жұмысшы баларалар ұяларынан ұшып шығады. Олар алғашқы гүл ашы-
ла бастағанда-ақ гүлден тозаң және шірін жинайды. Ана ара кәрездердің 
ұяшықтарына жұмыртқаларын салады. Жұмыртқадан шыққан личинкалар-
ды аралар бал араластырылған гүлдің тозаңымен азықтандырады. Ана ара 
мен трутеньдердің личинкалары едәуір үлкен ұяшықтарда дамиды.

Үйірілу. Кәрі ана ара жас ана ара шығардан сәл бұрын жұмысшы 
баларалардың бір бөлігін соңына ертіп, ұяны тастап кетеді де үйіріле бастай-
ды. Ұядан ұшып шыққан үйірілім ана араны қоршап, түйдектеліп барып, 
ағаш бұтағына қонады. Оны қапқа салып алып, жаңа ұяға апаруға болады.

Жұмысшы баларалар жаздың екінші жартысында қыстық бал қорын жи-
найды. Салқын түсісімен баларалар ұяның барлық саңылауларын балауыз-
бен бітеп, қыстап шығуға дайындалады. Қыста олар кәрездерге топтасып, 
дайындалған балды қорек етеді.

Баларалардың сигнал беруі. Ара гүлдеп тұрған шіріні мол өсімдіктерді 
тапқаннан кейін ұясына қайтадан ұшып келеді. Ол кәрездердің үстінде 
құрсағын бұлтыңдатып, айналып ұша бастайды. Бақылауға қарағанда мұндай 
«би» аралар үшін үнсіз «тіл» қызметін атқарады. «Би» қимылдары бойынша 
аралар гүлден шірін мен тозаң жинау үшін қай бағытқа және қанша жер ұшу 
керек екенін біле алады. Баларалар тозаң және шірін жинайтын жерге ұшып 
келісімен алғашқы ара иісін әкелген гүлдерге қонады.

Түкті аралар – ірі (дене тұрқы 30 мм-ге дейін жетеді) денесін түк басқан 
және әр түрлі ашық бояулы жарғаққанаттылар. Баларалар сияқты олар да топ 
болып тіршілік етеді, алайда түкті аралар шағын отбасы құрады. Түкті аралар 
ұяларын тастардың астына, жерге жасап, оның ішіне шөп пен мүк төсейді. 
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Түкті аралар шіріні мен тозаң жинағанда өсімдіктерді тозаңдандырады. 
Әсіресе, жоңышқаны тозаңдандыруда маңызы зор. Түкті араларды қорғау 
қажет, олардың ұяларын бұзуға болмайды.

Құмырсқалар. Илеу құмырсқалардың күмбезденген ұясы екенін әркім-
ақ біледі. Ірі илеулердегі құмырсқалардың саны бірнеше милионға жетеді. 
Күмбез астында илеудің жерасты бөлігі болады. Оны жас құмырсқалар да-
мып жетілетін толып жатқан жолдар торлап жатады. Құмырсқалар тек топ-
топ болып қана емес, баларалар сияқты аналық, аталық және жұмысшы 
құмырсқалардан құралған отбасыларымен ұзақ жылдар тіршілік етеді.

Құмырсқалардың басы қозғалып тұрады, күшті жетілген кеміргіш жоғарғы 
жақтары бар. Басында күрделі көздер мен имек мұртшалар орналасқан. 
Аяқтары жақсы жетілген. Аналықтары мен аталықтарында оңай сынатын 
жарғақ қанаттары болады. Бірінші және екінші бунағының арасы жіңішке 
болғандықтан, құмырсқаның құрсағы қозғалып тұрады. Құмырсқалардың 
кейбір түрлерінде құрсағының ұшына у шашатын шаншар орналасады.

Көптеген құмырсқа түрлерінің баларалардан айырмашылығы: жұмысшы 
құмырсқалар өзара еңбек бөліседі, мысалы, олардың басы үлкен немесе күшті 
жақтары бар едәуір ірілері – солдат құмырсқалар. Олар құмырсқа илеуінің 
әрбір кіре беріс жолында іннің ауызын басымен жауып тұрады. Илеуге 
оралған жұмысшы құмырсқа кіре берістегі жолды жауып тұрған солдаттың 
басын мұртшасымен тықылдатып қаққаннан кейін ғана илеуге ене алады.

Құмырсқалардың негізгі қорегі – насекомдар. Құмырсқалар илеуге бір 
күнде 1 келі шамасында насекомдар: жұлдызқұрттар, көбелектер, қоңыз 
личинкаларын әкелетіні есептеп шығарылған. Бұл насекомдардың басым 
көпшілігі орман мен ауыл шаруашылығының зиянкестері. Құмырсқалар зи-
янды насекомдарды жойып, пайда келтіреді.

Құмырсқалар жүрген жолдарының топырағын қопсытып, оған ауа мен 
ылғалдың кіріуіне  және қарашіріктің пайда болуына мүмкіндік жасай оты-
рып жауынқұрт сияқы пайда келтіреді. Құмырсқаның илеуін бұзуға болмай-
ды!

Сабақты бекіту үшін тапсырмалар беріледі.
1-тапсырма.
Сұрақ-жауап:
1. Баларалар қандай жерлерде тіршілік етеді?
2. Түкті араның баларадан айырмашылығы қандай?
3. Жұмысшы арлар қандай қызмет атқарады?
4. Аналық араның аталық анадан қандай айырмашылығы бар?
5. Илеу дегеніміз не?
6. Құмырсқалардың дене құрылысы қандай және қандай бөлімдерден 

құралған?
2-тапсырма.
Суретте не көрсетілген және атап шық?
Қызықты деректер
Бал арасы өмір бойы бір шай қасығының 12 де бірін ғана өндіреді! 

Еңбекқорлығымен танымал бал араларының бал өндіру кезіндегі жүріп 
өткен шақырымдары, бір-бірімен байланыс қабілеттері, қорғану жүйелері, 
өзара көмекшіл ерекшеліктерімен назар тартады. Бал аралары «аналық ара», 
«жұмысшы ара», «еркек ара» болып, бір-бірлерінің міндеттерін істей алмай-
тын үш түрден құралады.

42 күн өмір сүретін жұмысшы аралар алғашқы 21 күн бойы ара 
ұяларының ішінде қызметші ара ретінде тазалық жасайды, аналық ара мен 
бала аралардың қоректенуі, ара сүтінің бөлінуін, балдың пісіп жетілуін, ара 
ұясын жасау және ара ұясына күзетшілік сияқты міндеттерді атқарады. Ал 
қалған 21 күн ішінде сыртқы қызметші ара ретінде нектар, гүл тозаңы, су 
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және балауыздарды (прополис) жинайды.  
Аралардың кейбір түрлері 5–7 жыл өмір сүре алады. Ұзақ өмір сүретіндер 

ұясында ара сүтімен азықтанады. Адамдар да бал және ара сүтімен азықтанса, 
қатерлі ісіктен бастап көптеген ауруларға қарсы иммунитет жүйесін күшейтеді. 
Оның құрамында А, D6, E6, K6, H және В дәрумендері бар. Құрамында HDA-
10 деп аталатын зат алмасуды күшейтетін ферменттер бар. Араның сүтінде 22 
түрлі амино қышқылы кездеседі. Бұлар балалардың сүйектерінің дамуы үшін 
және жақсы өмір сүру үшін қажет. Қатерлі ісіктен қорғайды және жүрек-қан 
тамырларын қуаттандырады. Тамыр бітелуі және қатаюының алдын алады 
және қан қысымын түсіреді.

Ара сүті есте сақтау қабілетін арттырады және ұмытшақтықты кетіреді. 
Альцгеймер ауруына қарсы жақсы әсер етеді. Қанның құрамындағы шекер 
деңгейін түсіреді және реттейді. Жасушаларды жаңалайды және тері ауру-
ларына жақсы әсер етеді. Балалардың ми дамуына көмектеседі. Ас қорыту 
жүйесін ретке келтіріп, астың сіңуін жеңілдетеді. Аллергияның алдын алады.

Ара сүтінің антибактериялық қасиеті бар. Ұйқысыздықты қалпына 
келтіреді. Холестериннің деңгейін түсіреді. Бұлшық еттердің жақсы жұмыс 
істеуіне көмектеседі. Химия терапиядан зиян көрген жерлерді емдейді.

Оқушылар еңбегін бағалағаннан кейін үйге баларасы және құмырсқалар 
туралы қосымша дерек көздерін алып келуді тапсырамын.

Қарағанды облысы
Шет ауданы
Үңірек ауылы.
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сожалению, жестовым языком я занимаюсь с учащимиися в меньшей 
мере, чем искусством. Почему? Ну, во-первых, потому, что мне при-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и точнее понимают, и точнее воспроизводят. И смотреть на них доставляет 
огромное удовольствие. А это уже результат.
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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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